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د لیکونکی په اړه
ډاګتر ګنیش د بشر پیژندنی یوه پوه او څیړونکې ده چې د جنیست په اړه په تیره بیا په هغو سیمو کې چې جګړه روانه وي ،کار کوي .د
یوې ودانۍ جوړوونکې په توګه چې په رسنیو کې د تخصصی تجربې خاونده ده ،د هغې د مینی وړ او نورو څیړنیزو تجربو ساحې له ښځو
سره تاوتریخوالی ،د مراتبو د دودیزی ټولنیزو سلسلی په جوړښتونو کې د ښځو جالوالی او د هغوي څنډی ته کول ،او په چاپیریال کې له
ښځو څخه د تلپاتی او تاریخی ګټه اخیستلو ،په هکله دي.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو
او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي ،او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده
کړې د کلتور د ودې په موخه  ،د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي .دې موخې ته د رسیدو لپاره له خپلو څیړنو او کتابتون څخه د ګټې
اخیستنې دترویج په موخه له پالیسي جوړوونکو ،مدني ټولنې ،څیړونکو او زده کوونکو سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي کولو په
موخه ښکیل ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ ( )AREUپه  ۲۰۰۲کال کې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندویې ټولنې په همکارۍ جوړ شو .دغه
بنسټ د مشرتابه یو بورد لري چې د مرستندویو ادارو ،لکه :ملګرو ملتونو او نورو ګڼ اړخیزو ادارو او نادولتي ټولنو استازي پکې
ګډون لري AREU .اوسمهال د خپلو مرستو ډېره برخه د فیلنینډ له سفارته ،د سویډن د بهرنۍ پرمختیا د مرستندویه ادارې ( )SIDAاو د
پرمختیا او همکارۍ لپاره د سویس له ادارې ( )SDCڅخه تر السه کوي.
په  2013کال کی ځانګړی پروژی د اروپایی کمیسیون ( ، )ECدانکشاف او همکاری لپاره د سویس اداره ( ،)SDCدابحارو ماورا د انکشاف
انستیتوت ( ،)ODIد مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری ( ،)UNHCRد ملګرو ملتونو د ښځو پروګرام ( )UNWOMENاو
همدارنګه د فنلند د سفارت له خوا تمویلیږی.

 ARUEد ملګرو ملتونو د ښځو له پروګرام څخه په ځانګړی توګه مننه کوي چې ددې نشریې خپرول یې ممکن کړل .په تیره بیا ډاګتر
مامدو بوبو ډیالو ،په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو په مرکزی اداره کې د اقتصاد کارپوه او ښاغلی اسال کالوګامپیټیا ،او ریم
الجابی او حسن فهیمی ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د پروګرام کارکوونکو ته ،چې ددې لیکنې په بیا کتنه کې یې لویه
مرسته کړي ،دزړه له کومي کور ودانۍ وایی .په پای کې ،غواړو له انیل چاندریکا،په ملګرو ملتونو کې د ښځو د پروګرام په  WESRکې
کارپوه ،د هغه له نه ستړی کیدونکو هڅو او دغې پروژې ته د ځان وقفولو په مناسبت د زړه له کومي رښتیانۍ مننه وکړو
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

سرلیک
د افغانستان په اوسنی ټولنیز اقتصادي فرهنګ او تهذیب کې ،لکه په نورو ډیرو هیوادونو کې د صنعتی انقالب له خوا د تولید او بیا
تولید ترمینځ د مصنوعی ویش له راپیژندلو وروسته ،د کار په اقتصاد کې ،كه بيا توليدي وي يا توليدي وي ،د ښځو ونډه د لید وړ
نه ده او تته پته ښکاریږی .همدا ډول په افغانستان پوری د تړلو ډیرو ځانګړو ټولنیزو او فرهنګی تجربو -چې ډیر ځلی د شریعت قانون
او دودیزاصول په مبهمه او نامعلومه توګه سره اخښل شوي او دمختلفو قومونو او توكمونو له خوا يي درناوي كيږي -د ښځو او نجونو
د ژوند د حالت په څرنګوالی باندې یې ناوړه اغیزه کړی ده.په دی توګه د ښځو عملی او ستراتژیکې اړتیاوې د یو په بل پسی رژیمونو
له خوا ،سرته نه دی رسیدلي .په عین حال کې  ،په افغانستان كې د ښځو د حقونو په هکله ویناوې او بحثونه له ډیرو اوسنیو خبرو او
شعارونو لكه د “جنسیت واکمنی” څخه د هغوی مادي او سیاسی ژوند د سمونتیا خواته تللي نه دي.
دا ریپوټ په افغانستان کې د ښځو په اوسنی حالت باندی رڼا اچوی .ددې څیړنې د پوره بشپړتیا لپاره ډیرې نړیوالی هوکړې ،قانونونه او
ستراتژۍ چې په افغانستان باندی یې په تیره لسیزه کې د ښځو د حقونو او اقتصادی حالت په هکله اغيزي كړي ،له نظره تیري شوي دي.
ددې ترڅنګ ،د عمومی حالت د پوهیدلو لپاره د یوې وسیلې په توګه ،نوموړی ریپوټ د ټولنو شرایطو او په هغو کې برالسو جنسیتی
معیارونو ته په کتلو سره هغه الرې تر ارزونې الندې نیسې چې د اقتصادی فرصتونوپه پروژې کې د ښځو ګډون په کورنۍ او ټولنو کې د
هغوي په وړتیا ،استازيتوب ،پریکړه کولو او دریځ باندی اغیزه کوی.
د ریپوټ پایله هغه وړاندیزونه دي چې له تحلیلونو څخه الس ته راځي ،او د هغو الرو چارو د پیژندلو له لیارې بشپړیږی چې پالیسۍ
او پروسې کوالي شي په محدودو الرو د پروګرام جوړولو او تطبیق په کچه کار ورکړی .په داسې حال کې چې اصلي مسیرته د موضوع
اچول ال ډير اغیزمنتوب مینځ ته راوړي ،د ال اوږدمهاله اقتصادی وړتیا د لوړولو د ستراتژی لپاره په اغیزمنو او له مسئولیت څخه ډک
پروګرام جوړونې باندې ټینګار ته اړتیا لیدل کیږي .دا خبره ،په تیره بیا د امنیتي مسئولیتونو او له هغو سره د اړوندو اندیښنو ډیر ژر
لیږد ته په پاملرنې سره چې د محافظه کارو ډلو د خوشحالولو لپاره ښایې د ښځو د اوسنیو الس ته راغلو حقونو په بیه تمام شي،بیړنۍ
اړتیا ګڼل کیږی .کیدای شی د پروګرامونو جوړول او له سرچینو څخه ګټه اخیستنه د یوې داسې غښتلې ستراتژۍ د جوړولو سبب شي
چې د افغانستان په وده کې د ښځو برابره ونډه رامینځ ته كړي ،او تر ټولو مهمه ،د افغانستان په اسالمی جمهوریت کې ښځو ته د برابرو
ښاریانو په توګه وکتل شي.

ب

AREU
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سریزه
په افغانستان کی به د ښځو اقتصادی وړتیا نه یوازی ډیر شخصی
خپلواک عاید رامینځ ته کړي ،بلکې د ښځو لپاره به د برابرو حقونو په
لیار کې ډیره مهمه ونډه واخلی او له قوانینو  ،جوړښتونو او کړو وړو
څخه به د جنسیتی توپیر جرړی راوباسی .د ښځو لپاره د یو وړ او مناسب
محیط رامینځ ته کول او د بازار په مکانیزمونو کې د هغوی بوختیدل به
زمونږ د هیواد وده ال ډیره چټکه کړي او په پای که به د ځانګړو افرادو،
ټولنو او ټولې ټولنی د هوساینې سبب شي.
 AREUد کلیو د بیارغونې او انکشاف له وزارت سره په ډول ډول
څیړنیزو پروژو کی له نږدی کار کړي دی ،او زمونږ هیله دا ده چې دا
ډول مثبتې او له ثمر څخه ډکې اړیکی په راتلونکي وخت کې ال ډیره
وده وکړي .پوهه زمونږ ډیره ارزښت لرونکی او په عین حال کې د څارنې
ډیره لویه وسیله ده ،او هغه موسسې لکه  AREUزمونږ لپاره د دې پوهې
دالس ته راوړلو او د خپلو زده کړو د خپرولو لپاره ،یوه د لید وړ سرچینه
پاته شوي ده.
دغه څیړنه د داسې کار یوه بیلګه ده چې په پراخ او محتوی څخه ډک چوکاټ کې د ښځو د اقتصادي ونډې په هکله زمونږ پوهه لوړوي او
هغه ټولنیز  -فرهنګی خنډونه او په پالیسۍ کې بې انډولي په ګوته کوی چې باید حل شي.

ویس احمد برمک
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر
د افغانستان حکومت
د  ۲۰۱۳کال د اکتوبر میاشت
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سریزه
تیرې لسیزې په افغانستان کې ډیر بدلونونه را مینځ ته کړي ،چې ځینې یې تشویق
کوونکی او ځینی یې ستونزمن دي .د افغان ښځو او نجونو لپاره وده د ډیرو فرصتونو
او غوره کولو خوا ته روانه ده خو دا پرمختیا او وده ال تر اوسه په الزمه کچه چټکه نه
ده او جاري ساتل یې هم ستونزمن بریښي.
د  ۲۰۱۰کال په لړ کې ،د ملګرو ملتونو د ښځو پروګرام  ،د ښځو د اقتصادی خوندیتوب
او حقونو ( )WESRستراتژۍ له جوړولو څخه مالتړ وکړ ،چې موخه یې د ډول ډول
محلی او نړیوالو حقونو ټینګول او غښتلتوب دي چې حکومت  ،افغاني ښځو ته د
پراخو اقتصادی حقونو د ډاډینې لپاره السلیک کړی ده .دنوموړی ستراتژۍ یوه برخه
د داسی یوې څیړنې سر ته رسول وو ،چې د پوهې داسې یوه ډله رامینځ ته کړي چې
کیدای شې د شواهدو پر بنسټ والړ مالتړ په لیار کې ورڅخه ګټه واخیستل شی .د
ملګرو ملتونو د ښځو پروګرام اوس د نوموړې څیړنې پایلی په دغه ریپوټ کې چې
عنوان یې «د ښځو د اقتصادی وړتیا د لوړولو لپاره د معلوماتو ارزونه او له وضعیت سره سم تحلیل  )۲۰۱۲-۲۰۰۲ ،دی ،وړاندې کړي او
عمده برخه یې د ښځو اقتصادی حقونو ته بیله شوي ده .ریپوټ په دې باره کې چې د مزد ،ځمکې ،او سوداګري پالیسی ګانی د اقتصادی
شتمنیو په راټولولو کې دافغانی ښځو په وړتیا څنګه اغیزه کوی ،راز راز معلومات او پوهه وړاندی کوي .په دې څیړنې کې هیله
شوي چې د پرمختیا په لیار کې به ټول ملی او نړیوال ګډون کوونکی او همدا ډول حکومتی او غیر حکومتی جوړښتونه د افغان ښځو د
اقتصادی اړتیاوو په پیژندلو او تشخیص کولو کې لویه مرسته ترالسه کړي.
دا تحلیل دوه برخې لري ،چې لومړۍ برخه یې د معلوماتو راټولول او ارزونه ده .دا برخه ،له  ۲۰۰۲کال وروسته په افغانستان کې ،د ښځو د
اقتصادی حالت په هکله پرمختیاوی او مداخلی ،نړیوال پریکړه لیکونه او دحکومت ستراتژۍ  ،قانونی سمونونه ،د کړو وړو څرنګوالی
او مکانیزمونه تر څیړنې الندې نیسی .د جنسیت د بریاوو او اقتصادی شاخصونو د بیا کتنی په لړ کې ،نوموړی ریپوټ هغه الرې او چارې
ارزوی چې په تیره لسیزه کې یې بشری حقونو او اقتصادی بوختیا ته د ښځو السرسی عملی کړی او که نه .دویمه برخه په مفصله توګه له
وضعیت سره سم تحلیل وړاندی کوي .دا برخه د ګډون کوونکو ښځو او د هغوی د ټولنو په نظریو او اندونو باندی د تمرکز او ټینګار له
لیاری ،چې د کابل له ښاري او کلیوالي ټاکلو سیمه ایزو پروژو څخه چې موخه یې د ښځو د هڅو او اقتصادي فرصتونو پراخول او لوړول
وو الس ته راغلي ،لومړی برخه بشپړه کړی ده.په دی توګه ،څیړنه هغه ټولنیز-فرهنګی جریانونه په ځیر سره تر کتنې الندې نیسي چې په
عاید راوړونکو مداخلو کې چې د حکومت او نړیوالو موسسو پالیسۍ او ستراتژۍ یې غوښتونکی دی ،د ښځو له ګډون سره یا مرسته
او یا مخنیوی کوي .په دې توګه  ،څیړنه د پالیسۍ او تطتبیق او همدا ډول د ستراتژی او عملی کیدلو ترمینځ فاصله او تشه په ځیر سره
تر کتني الندې نیسي.
زه دا څیړنه او د هغې ټولې کلیدي موندنې او هغه پوهه چې په دې څیړنې کې شتون لري له دې پاکې هیلې سره وړاندی کوم چې ګوندي له
مونږ ټولو سره مرسته وکړی تر څو د افغان ښځو د ژوندون په سمون او سمبالتیا کې برخه واخلو او په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی ونډې
او موقف ته لوړتیا ورکړو او په دې توګه افغان ښځې د افغانستان په ملی اقتصاد کې د یوی فعالې او هڅوونکې ونډه اخیستونکې په
توګه ژوند وکړی.

انګیبورګ سولرن ګیسال ډوتیر
هیوادنۍ استازې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو پروګرام ،هیوادنی دفتر 
د  ۲۰۱۳کال د اکتوبر میاشت
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سریزه
له  ۲۰۰۱کال څخه را په دې خوا ،د  ۱۲کلونو په مودی کې د افغان د سیاست په
جوړښتونو او بنسټونو کې لوی بدلون رامینځ ته شوی دي .د جمهوری ریاست دوه
ټولټاکنی؛ د نړیوالو ځواکونو ځای پر ځای کیدل؛ په نړیوالو رسنیو کې پراخ شتون؛
او د حکومتونو له خوا د لید وړ ټولنیزه وده او پرمختیا؛ دا ټول په داسی شرایطو کې
ترسره شوی چې زمونږ اقتصاد د لیږد په خوا روان وو .د  ۲۰۱۴کال له رارسیدلو سره
سم ،چې د نړیوالو امنیتی مرستو ځواکونه له دې هیواد څخه ځی او د جمهور ر ییس
کرزی موده هم پای ته رسیږی ،بدلون یوځل بیا د ورځې خبره ګرځیدلی ده.
د واک له لیږد سره یوځای ،داسې یو فرصت الس ته راغلې چې په نړیواله کچه منل
شوی خبره به په واقعي توګه بشپړه شي چې :د یو بریالي افغان دولت د شتون لپاره
ښځې بشپړوونکی ونډه لري .په داسی حال کې چې له موضوع څخه دا ډول درک او پیژندنی په پالیسۍ کې ځای نیولی دی ،خو د هغې
عملي تحقق پرله پسی ټینګار ته اړتیا لري .ددې لپاره چې افغانان د خپلو تاریخی میراثونو ادعا وکړی او داسې یو راتلونکی جوړ کړی
چې د ویاړ وړ وي ،او خپل هیواد او ژوند بیا ورغوي ،نو د هغو کسانو غږ او کړنو ته چې ډیر څنډی ته شوی دی ،باید هرومرو ډیر ارزښت
ورکړل شي.
د ځینو لپاره ،په افغانی ټولنه کې د ښځو د ونډی په هکله له خبرو څخه کچه کیدونکو پایلو ته اوښتل نه حل کیدونکې ستونزه ښکاري.
په هر صورت یو شمیر شاخصونو ته په نه رسیدلو کې له ډله ایزي ماتی سره سره ،پخپله د دغو شاخصونو ټاکل باید د بریالیتوب یوه نښه
وګڼل شي .مونږ اړ یو چې پراخه لید اوهیله ولرو؛ حتی که چیری مونږ و نشوپوهیدای  ،هر ګام وړاندی خوا ته داسی نږدی کیدل دی ،چې
د هغه لپاره حکومتونه ،ادارې ،او عامه برخې مسئول او حساب ورکوونکی ګڼل کیدای شی.
د ښځو د اقتصادی وړتیا لوړوالی نه یوازی د یوی عادالنه او برابری ټولنی بنسټ جوړوی ،بلکې هغه د ثبات او ودې خوا ته خوځوي .په یو
هیواد کې چیرته چې د نفوس نیما یی د بشری قواوو له کتار څخه وایستل شی ،نو داسی هیواد د بازار د سیالو قوتونو تر مینځ ماته خوري.
زده کړو او روغتیایي آسانتیاوو ته په السرسی کې سمون ،د ښځو او نجونو په مقابل کې د تبعیض او توپیر له مینځه وړل ،د افغانی بشری
قوت لپاره فرصتونه او وړتیا پراخوی .ښه ژوند او هوساینه باید ټولو ته پرته له هر ډول جنیستی ،قومی یا ملیتی توپیر څخه ،وغوښتل
شي .د  AREUاو د ملګرو ملتونو د ښځو پروګرام ،د دغې څیړنې له لیارې ،یوځل بیا هغوخلکو ته د غوږ نیولو په اړتیا ټینګار کوی چې
د فقر او نیستمنۍ په لومړی کتار کې والړ دي .په ټوله نړۍ کې له ښځو او نجونو سره د یووالي له لیارې ،هیله لرو چې د هغوي انکار نه
منونکی حق چې د هغوی درنښت او وقار او لوړ مقام دی ،ترالسه شي.

نادر نادری
رییس
د افغانستان د څیړنې او ارزونې
د  ۱۳۹۲کال د لړم میاشت
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مننه
دا څیړنه د مسعودې کوهستانۍ او رحیم اعظمی منندویه ده چې د هغوي له هلو ځلو او مهارتونو پرته د هغې بشپړول نا شونی کار
ښکاریده .په تیره بیا د وړ اشخاصو ،د موسسو او حکومت د استازو پیژندنه او له هغو سره د پرله پسی لیدلو او تعقیبولو له مسئولیت
څخه ډک کار کې د هغوی ټینګار ،او همدا ډول د هغوی له خوا د ساحوی یا دښتونو ،یا دونې او د څیړنې په ډیرو برخو کې د معلوماتو
وړاندی کول ،ددې ریپوټ د بشپړولو لپاره خورا لوی مالتړ وو .د احسان خاموش ،عبداهلل عزیزی ،هاشم صدیقی ،همایون رحیمی او
ابراهیم امیری ډیر دروند کار چې د مرکو په ژباړه ،لیکلو او ثبتولو کې یې ګاللی دی ،نه هیریدونکی دی .له مهدی موسوی او رویا
مهتابی څخه چې د پروژې په مختلفو مرحلو کی یی مرسته کړی ،د زړه له کومی مننه کوو.
له ډاکتر ربیکا میلر څخه د معلوماتو په راټولولو کې د هغې له ډیر ستر زغم او د معلوماتو په پرتلنه (مقایسه) کې له هغې له پراخو
مهارتونو له کبله ځانګړی مننه څرګندوو.
غواړم په  AREUکې له خپلو نورو انډیواالنو ،په تیره بیا نصراهلل بقایی ،غالم رسول ،غالم علی ،سیدا جان سروری ،پرویز عزیزی او عتیق
اهلل شهنان څخه د لوژیستیکی اړتیاوو په پوره کولو ،او همدا ډول سیما ګل او رقیمی څخه د هغوی د ډیرو مرستو په خاطر خپلی ژوری
مننې وړاندې کړم.
د هغو ډیرو ځواب ورکوونکو څخه هم د هغوی د وخت او قدر وړ معلوماتو په خاطر مننه کوم .په افغانستان کې د ښځو د وړتیا د لوړوالی
په هکله د هغوی نظریې او اندونه ددې څیړنې د مال تیر جوړوی .په تیره بیا ،تر څیړنی الندی پروژوکې د هغو ښځینه ګډون کوونکو او د
هغو د کورنیو او ټولنو نارینه او ښځو غړو چې په ټولنه کې ئې د ښځو او د ښځو د اقتصادي وړتیا د لوړولو د الرو چارو په هکله ارزښت
لرونکی معلومات وړاندی کړل ،د قدر وړ ګڼل کیږی .همدا ډول ،د هغو موسسو له استازو څخه چې نوموړی پروژې یې تطبیق کړی او په
حکومت کې د راز راز څانګو له کار کوونکو څخه چې د ښځو د وړتیا په لوړولو کې یی د نیغ په نیغه جوړښتیزو اغیزو په هکله معلومات
او خپل سوچونه له مونږ سره شریک کړل ،مننه کوم.
د ډاکتر چونا ایچاویز له تحسین څخه ډکې اغیزمنې همغږۍ ،الرښوونې او انتقادي تبصرې دغې پروژې ته د تلپاتي او ارزښت لرونکی
زیرمه تون حیثیت لری .زه خپله ژوره مننه ،ډاکتر مالتی والموري ته د هغې د ژور لید او له دې ریپوټ څخه د نوموړی د مالتړ په خاطر ،او
د جنسیت او سیاسی اقتصاد په هکله د نوموړی د بحثونو لپاره وړاندی کوم .په پای کې ددې ریپوټ هغو بیا کتونکو ته چې د ریپوټ د
کیفیت او الروښانتیا لپاره ئې د وړاندیزونو او نظریاتو د وړاندی کولو ربړ په ځان ومانه ،د زړه له کومي کور وداني وایم.
په دی څیړنه کې د هر ډول تیروتني او په بله بڼه څرګندولو مسئولیت زما په غاړه دی.

لینا ګنیش
د  ۲۰۱۳کال د اکتوبر میاشت
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د اصطالحاتو قاموس
بد (ورکول) :هغه دود دی چې د کورنۍ ښځینه غړې (ماشومانې او ځوانې نجونې او ښځې) د خونړیو دښمنیو د حل لپاره ،واده کیږی .دې
ډول ناوېګانو ته په سپکه سترګه کتل کیږی او په دې توګه له هغوی سره ډیر محلي تاوتریخوالی صورت مومي .په عین حال کې کله چې
یوه کوژده شوی ښځینه یا نجلۍ له کوره وتښتی (یا د میړه له کور څخه له خپل مین سره وتښتی) او کورنۍ یې د هغې میړه ته د کوژدې د
لګښت او ولور د بیرته ورکولو وس ؤ نه لری ،پرځای یی د کورنۍ د بلي ناواده شوي ښځینه ورکول یا اخیستل له ټولنیز اړخه پوره مشروع
او قانونی کار ګڼل کیږي .کیدای شي چې ښځې او نجونی د نه ادا شوی پور په مقابل کې هم په بدو کې ورکړل شی .دا ډول ټول په بدو کې
د ورکولو پریکړه یا د جرګې له خوا او یا د ټولنی له خوا د یو رغوونکی عدالت په توګه له نښتې او اخ و ډب څخه د مخنیوی لپاره ،ترسره
کیږی .په افغانستان کې په بدو کې ورکول یو جنایی عمل ګڼل کیږي.
بدل« :بدل»؛ هغه دود ته وایې چې د یوې کورنۍ ښځینه (خور ،لور ،یا خورزه) او نارینه غړي د بلې کورنۍ نارینه او ښځینه غړو سره د بدل
په توګه په واده ورکول کیږي .په داسي حالتونو کې دوه ناخوښه یا نامناسبه جوړې؛ د مثال په توګه یو پالر خپله لور یو سړی ته په واده
ورکوی او په بدل کې د نوموړي سړي لور خپل ځانته را واده کوی،په بله خبره خپلې لوڼی یو بل (ته) ودوی.
بی شرم :د بیحیا یا بیشرم اصطالح معموال د ښځو لپاره استعمالیږی ،او داسې کړو وړو ته ورته دي چې د ښځو لپاره ناوړه ګڼل کیږی
او د (ښځینه توب) خصوصیات پکی نشته .د ښځینه معیارونو ترڅنګ چې په ټیټ او نرم غږ خبری کول او له پوره حیا څخه ډکي جامې
اغوستل ،او د ښځینه چاپیریال ظاهری او باطنی حدودو ساتل ئې اجزاء اوبرخې دي .ښځې باید داسی تمکین وښیي چې «شرم» وګڼل
شی .بیشرمی په عین حال کې له دی جملې سره چې «پدر کرده نبود»« -هغه څوک چې پالر ښه روزنه او تربیه نه وی ورکړی » هم تړاو لري.
چادری :هغه دودیزه ،د ټول ځان پټوونکی ،غړنده ،پراخه ،لویه ،ګنډل شوی د نورو جامو پر سر اغوستونکی جامه ده چې افغان ښځی یې
اغوندی ،له ایډیولوژیک اړخه دا جامه له اسالم او په ضمنی توګه «د پردې له ساتلو» سره چی د عزت او د جنسیت د حدودو د ساتلومانا
ورکوی ،تړاو لری .دا جامه د ښځی ټول وجود د سر له ویښتانو نیولی بیا د پښو تر ګوتو پورې پټوی او یوازی د لیدلو لپاره د سترګو یو
وړوکی جال لري .په عمومی توګه دا هغه ډول ستر (سختګیری) دی چې میشته ښځو په تیره پیړۍ کې ورڅخه کار اخیسته او له نږدی ۱۹۹۰
کلونو راهیسی ئې په افغانستان کې آسمانی رنګ ،رواج شوی دی.
غیرت :درنښت ،عزت ،خپل ځان ته درناوی ،پت  ،پالرنۍ شجره یا د ځانګړی سړی قوم او ټبر ته وایی.
حشر :ټولیز «کار» ،چې د ښځو او نارینه وو له خوا په ټولیز ډول ترسره کیږی ،د مثال په توګه ،په ټولنی /میشت ځای کی د خوشالۍ او
خپګان یا غمجنتوب په وخت کې  ،د مراسمو لپاره لکه جرګو ،فاتحې ،د پاک قرآن ختم کولو لپاره د جومات پاکول او نور.
جرګه :هغی راټولیدنې ته وایې چې په دودیزه توګه په عمر پاخه نفوذ لرونکی نارینه ،چې په ټولنه یا قوم کې د یو څه مشرتوب ،شتو،
پوهې او/یا نورو ټولنیزو سترتوبونو خاوندان په کې ګډون کوی ترڅو په اقتصادی ،حقوقی او ټولنیزو موضوعګانو خبرې ترسره کړي
او د هغو په هکله پریکړې وکړي .کیدای شي نوموړی موضوعګانی په ټولنی /قوم پوری اړه ولری ،د قومونو /ټولنو ترمینځ او یا د قوم/
ټولني او دولت ترمینځ وی .هغه پریکړې چې د جرګې غړي یی کوي هرومرومنل کیږی او د چا له خوا ورسره مخالفت نشی کیدای او له
منلو څخه یې سرغړونه نه کیږی.
مهر :هغه مبلغ یا پیسې چې زوم ئې ناوې ته ورکوي .معجل مهر د واده په وخت کې ورکول کیږی ،مؤجل مهر ،چي د واده په نها یی کیدلو
کې ټاکل کیږی او د اسالمی قوانینو پر بنسټ ،یو تړون او مکلفیت دی چې د میړه له خوا د طالق یا جالوالی له نها یی کیدو سره سم،
میرمنی ته ورکول کیږی .په عمل کې دواړه ډوله د ماتیدو په وخت کې ډیر عملی کیږی.
محرم :میړه ،او نورو نږدی نارینه خپلوانو ،کومو سره چې واده روا نه وی او د ښځی د هوساینی او کړو وړو مسئول وی ،محرم ګڼل کیږي.
مشرانو جرګه« :د اعیانو یا سنا مجلس /شورا» د افغانستان د پارلمان د اعیانو (مشرانو) جرګه.
ننګ :دا د نارینه وو لپاره ځانګړی ټولنیزه پانګه ده چې درنښتیز بنسټ لری او د هغه ،د هغه د کورنۍ او د هغه د قوم د غیرت ښکارندویي
کوي .ننګ د درنښت ،میړانې ،زړورتیا ،حیثیت او حیاء مجموعه ده.
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ناموس :د ننګ شخصی اړخ دي چې سپیڅلی او پاک ساتل شوی وی ،د یوې کورنۍ /ټولنې /کلی /قوم /ملت ښځی د ناموس حیثیت لری.
له ناموس څخه مقصد «د ښځو سپیڅلتوب ،حیا ،پت او عزت دي چې نارینه باید هرو مرو اوپه بشپړه توګه له هغوی څخه ساتنه او حمایت
وکړئ» .د ناموس ساتنه د ننګ اساسی منطق اواستدالل دی؛ ناموس له نارینه وو څخه په ښځو باندی کنترول او ساتنه غواړي.
پرده« :د پردې ساتل» یا «د حجاب ساتل» یا زنانه ګی یا «له حیا سره» او «له شرم سره» هغه اصطالحات دي چې یو لړ کړه وړه ښیي چې د
ښځو زنانه (ښځینه) روحیه بیانوي.پرده په فزیکی توګه د کور هغې برخې ته وایي چې ښځې هلته د واک څښتنانې دي .حیا او ناموس،
روحی او فزیکی جالوالی او بیلتون ته وایی ،چې ښځې خپل مخ او ځان پټ کړی ،له نامحرم نارینه څخه لیریوالی ،د فزیکی خوځښت
محدود والی (بندیز) ،په فزیکی خوځښتونو باندی کنترول او څارنه ،عامه ځایونو ته له تللو څخه ځان ساتنه ،مراعات کړي .هغه ښځی
چې «پرده ساتی» په عمومی توګه له عامه خلکو سره د مستقیم تماس،متقابل عمل،د کورنۍ لګښتونواو روغتیا یی چارو لپاره له کور
څخه وتل ،هټیو ته تګ ،او داسی نورو حالتونو څخه ځان ګوښه ساتي .البته نارینه هم مکلف دی چې په نامحرمه وضعیت کی پرده او
خپل عزت وساتی .یوه ښه کورنۍ چې د واده د تړون ارزښت ولری ،هغه ده چې «پدر کرده» وي یعنی خپله پرده وساتی او سپیڅلی او د پت
څښتنه کورنۍ وی.
قوم( :توکم) :توکمیزي ډلی /فرعي یا کوچنۍ ګروپ ،قبیلې ،ټبر ،یا د یو هویت لرونکي ته وا یی.
قرآن ،قرآن شریف :د قرآن شریف «لوستل» ،په ژوند کې د حضرت پیغمبر (ص) کړنې او ښوونې.
شورا :محلی شورا
شریعت« :لیار»؛ په څرګند چاپیریال کې د اسالم حقوقی جریان چې یو مسلمان له دولت ،ټولنې ،خدای (ج) او نورو سپیڅلو سره له قرآن
شریف او محمدی سنت سره سم اړیکی تنظیموی .په افغانستان کې د اسالم له حنفی او جعفری عمده مذهبونو څخه پیروی کیږی .لمړنۍ
(حنفی) مذهب تر ټولو آزاد مذهب دی چې د افغانستان سنی اکثریت ئې پیروی کوی ،له نوو شرایطو سره د اسالم د احکامو په تطبیق کې
د عالمانو له خوا په منطق او استدالل باندی ټینګار کیږی.
سیالي او شریکي :د ټولنیزو ډیرو عالی جوړښتیزو اړیکو ،مادی سوغاتونو یا د ښځینه خپلوانو ترمینځ په ښو او بدو وختونو کې د
یووالی او ګډ مسئولیت احساس ته سیالی او شریکي ویل کیږي.
سیاه سره(تور سری) :میرمن ،یا په عمومی توګه ښځه ،او ځینی وختونه ډیرو مهمو ښځینه خپلوانو  ،لکه لور او مور ته ویل کیږی.
سنت :د پیغمبر حضرت محمد (ص) ښوونی .سنت هغو «معیاری کړنو» ته وایې چې مسلمان یې هرو مرو پیروي کوي .سنت قرآن شریف
بشپړوی ،او د هغه ژوره مانا را برسیره کوی.
ولسی جرګه« :د خلکو خونه /شورا» په افغانستان کې د پارلمان کوزه یا کښتنی جرګه یا خونه.
علما :دینی پوهان
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مخففونه
AAIDO

په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پرمختیا موسسه

AAWU

د ټولو افغانو ښځو اتحادیه (پیوستون)

ACCI

د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه

ACE

د کرنیزو پورونو لوړول

ACTED

د تخنیکی همکاریو او پرمختیا اداره

ADF

د کرنې د پرمختیا وجهی صندوق

AGRED

د افغانستان د کرنیزو څیړنو د پراخوالی پرمختیا

AIA

د افغانستان انتقالی اداره

AIHRC

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون

AISA

د افغانستان د پانګی اچونی د مالتړ اداره

AMDGs

د افغانستان د زریزی د پرمختیا موخی

AMICS

د افغانستان د څو ځلیز شاخص د غونچې (ګیډۍ) سروی

AMID

د کرنیز بازار د بنسټیز جوړښت پروژه

ANDS

د افغانستان د ملی انکشاف ستراتژی

ANP

د افغانستان ملی پولیس

ANA

دافغانستان ملی اردو

APTTA

د افغانستان  -پاکستان تجارتي ترانزیتي تړون

ARD

د کلیوالي پرمختیا اتحادیه

AREDP

د افغانستان د کلیوالي تشبث د پرمختیا پروګرام

AREU

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

ARMP

د افغانستان د کلیوالی وړو پورونو پروګرام

ARTF

د افغانستان د بیارغونی امانتی صندوق

ASAP

د دوام لرونکو کرنیزو پروژو چټکوالی

ASM

کسبکر او کوچنۍ کان کیندنه

AWBC

د افغانی ښځینه سوداګرو شورا

AWBF

د افغانی ښځينه سوداګرو فدراسیون

AWC

د افغان ښځو شورا

AWEC

د افغان ښځو د زده کړو مرکز

AWN

د افغان ښځو شبکه

BHCS

روغتیا یی اساسی مرکزونه

BPHS

د روغتیا یی اساسی خدمتونو کڅوړه

BRAC

د بنګله دیش د کلیوالی پرمختیا کمیټه

CAREC

د مرکزی آسیا سیمه ایزه اقتصادی همکارۍ

CBE

د ټولنی پر بنسټ زده کړې

CCD

د معلولینو د ټولنی مرکز

CDCS

د ټولنی د پرمختیا شوراګانی

CDMA

د رمز ( )codeویش ته څوځلیزه السرسی

CEDAW

د ښځو په وړاندی کې د تبعیض له مینځه وړلو کمیټه

CICA

په آسیا کې د متقابلو کړنو او د باور جوړولو اقدامونو په هکله کنفرانس
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CLG

د ګډ معیشت ډله

COC

د سوداګرۍ خونه

CSO

د مرکزي شمیرنی اداره

CTAP

د ملکی تخنیکی مرستی پروګرام

DACAAR

د افغان کډوالو لپاره د ډنمارک د کمیټې مرستي

DANIDA

د ډنمارک د نړیوالی پرمختیا اداره

DDAS

د ولسوالیو د پرمختیا ادارې

DDR

بې وسلی کول ،له جګړی وروسته ترخیصول او(په ټولنه کې) بیا یوځایوالی

DOWA

د ښځو د چارو مدیریت (ریاست)

ECO

د اقتصادی مرستو اداره

EIF

د اروپا یی پانګونې صندوق (وجهی صندوق)

EPAA

د افغانستان د صادراتو د پرمختیا اداره

EVAW

د ښځو په وړاندي د تاوتریخوالی له مینځه وړل

FOA

د خوړو او کرنې موسسه

FPS

آسانتیا برابروونکی شریکان

FRDO

د ښځو د بیارغونی او پرمختیا اداره

GBV

د جنیست پربنسټ تاوتریخوالی

GDP

ناخالص محلی تولید

GSM

د موبایلونو لپاره نړیوال سیستم

HAM

د موسکا بشری مرستی

HFL

د ژوند هیله

HLP

د ملیاری (باغداری) او څارویو د روزلو پروژه

HMIS

د روغتیا د مدیریت معلوماتی سیستم

IALP

د معیشت د ادغام د بدیل پروګرام

I-ANDS

د انتقالي افغانستان ملی پرمختیا یی ستراتژی

IARCSC

د اداری اصالحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون

ICC

د نړیوالې سوداګرۍ خونه

ICCP

د مدنی او سیاسی حقونو نړیوال تړون

ICESC

د اقتصادی ،ټولنیزو او فرهنګی حقونو نړیوال تړون

IDLGIEC

د سیمه ییزو ارګانونو مستقل ریاست

IEG

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

IEEC

د ښځو د اقتصادی پیاوړتیا انستیتیوت

IFAD

د زراعت د پرمختیا لپاره نړیوال وجهی صندوق

IGAs

عاید راوړونکی فعالیتونه

ILO

د کار نړیواله موسسه

IMCS

بین الوزارتی (د وزارتونو ترمینځ) کمیټی

IOM

د مهاجرت لپاره نړیواله موسسه

IRU

د نوښتګرو څیړنو پوهنتونونه

IT

معلوماتی تکنالوژی

LDCS

تر ټولو لږ پرمختللي هیوادونه

LEVAW

د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالی د له مینځه وړلو قانون
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LOFTA

په افغانستان کې د قانون او نظم لپاره وجهی صندوق

MAIL

د کرنی ،اوبو لګولو او مالداری وزارت

MCIT

د مخابراتو ،اومعلوماتو تکنالوژی وزارت

MDGS

د زریزی د پرمختیا موخی

MEDA

د منونیات ( )MENNONITEد اقتصادی انکشاف همکاران

MOEW

د اوبو او انرژی وزارت

MFIS

د کوچنی تمویل موسسې

MICS

د څو ځلیزو شاخصونو د غونچې (ګیډیو) سروی

MISFA

د افغانستان لپاره د کوچني تمویل د پانګې اچونی د آسانتیاوو مالتړ

MISPA

د پالیسی د مالتړ او حمایت لپاره د ښځو د چارو وزارت نوښتونه

MMR

د میندو د مړینی کچه

MOCI

د سوداګری او صنایعو وزارت

MOEC

د اقتصاد وزارت

MOF

د مالیې وزارت

MOFA

د بهرنیو چارو وزارت

MOFAD

د پرمختیا لپاره د کوچنی تمویل اداره

MOHE

د لوړو زده کړو وزارت

MOHRA

د حج او اوقافو وزارت

MOIC

د اطالعاتو او کلتور وزارت

MOJ

د عدلیې وزارت

MOLSAMD

د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت

MOM

د کانونو وزارت

MOPH

د عامې روغتیا وزارت

MORR

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت

MOTCA

د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت

MOUD

د ښاری پراختیا وزارت

MOWA

د ښځو د چارو وزارت

MRRD

د کلیو د بیارغونی او پرمختیا وزارت

NABDP

د سیمو پر بنسټ د ملی پرمختیا پروګرام

NADF

د کرنی د پرمختیا ملی چوکاټ

NAPWA

په افغانستان کې د ښځو لپاره د عمل ملی پالن

NASP

د افغانستان د احصا ییی ملی پالن

NATO

د شمالی اتالنتیک د تړون اداره

NECD

د نور د زده کړی او ظرفیت لوړولو موسسه

NFSP

د زده کړی ملی ستراتژیک پالن

NOREF

د ناروی د سولی د رواستلو د سرچینی مرکز

NPPS

د لومړیتوب ملی پروګرام

NRVA

د ملی زیان مننی او خطر ارزونه

NSDP

د ملی مهارتونو د پرمختیا پروګرام

NSP

د ملی یووالی پروګرام

NTM

د ناتو د روزلو ماموریت
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

OHCHR

د بشر د حقونو د عالی کمیشنر دفتر

PARSA

د افغانستان لپاره د فزیوتراپی او بیارغونی مرکز

PC

والیتی شورا

PHC

لومړنی روغتیا یی مرکز

PHDP

د ټول کال لپاره د ملیاری (باغداری) د پرمختیا پروژه

PWOC

د ښځو د پرمختیا لپاره والیتی شورا

RAMP

په افغانستان کې د کرنیز بازار د بیا جوړونی پروګرام

RASA

د بلخی رابعی له مهارت څخه د مالتړ اداره

RECCAV

له افغانستان سره د اقتصادی همکاری سیمه ایز پنځم کنفرانس

RMLSP

د کلیوالی کوچنی تمویل او د څارویو د ساتلو پروګرام

RSPS

د سړکونو د جوړولو پروګرام

SAARC

د سیمه ایزو همکاریو لپاره د سویلی آسیا اتحادیه

SAF

د افغان کورنیو یووالی

SAFTA

د سویلی آسیا د آزاد تجارت سیمه

SAL

دوام لرونکی کرنیز معیشت

SCO

د شانګهای د همکاری موسسه

SDNRP

د طبیعی زیرمو د دوام لرونکی پرمختیا پروژه

SDO

د سنا یی د انکشاف موسسه

SEWA

د ښځو د خپل استخدام اتحادیه

SHARP

د کلیوالو نیستمنو لپاره د روغتیائې فعالیتونو غښتلی کول

STARS

د مهارتونو د روزنی او بیارغونی ټولنه

TAFA

د افغانستان لپاره د سوداګری او السرسی د آسانتیا برابرول

TALP

د معیشت تر هدف الندی بدیل

TVET

تخنیکی حرفوی زده کړی او روزنه

UDHR

د بشری حقونو نړیواله اعالمیه

UNCTED

د سوداګری او پرمختیا لپاره د ملګرو ملتونو کنفرانس

UNDP

د ملګرو ملتونو پرمختیا یی پروګرام

ENESCAP

دآسیا او پسیفیک لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادی او ټولنیز کمیسیون

UNHCR

د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری

UNIFEM

د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیائي صندوق

UNOHCHR

د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری دفتر

UNSCR

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک

USAID

د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایالتونو اداره

VAW

د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی

WAW

ښځې د افغان ښځو لپاره

WFW

ښځې د ښځو لپاره

WOCCU

د پور د اتحادیو لپاره نړیواله شورا

WPDC

د ښځو د پالیسی انکشافی مرکز

WTO

د نړۍ د سوداګری موسسه

ن
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مطلب لنډیز
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مطلب لنډیز
په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ګډون په ډیریدونکي توګه د ښځو د حقونو او محلی پرمختیا نه بیلیدونکی برخه ګڼل کیږی.دا څیړنه
د ښځو د اقتصادی امنیت (خوندیتوب) او حقونو په هکله چې د ملګرو ملتونو د پراخی ستراتژۍ د یوې برخې په توګه شمیرل کیږی ،هڅه
کوی ترڅو د ښځو د اقتصادی وضعیت او حقونو په ښه والی کې ټول هغه کوښښونه تر بیا کتنی او مطالعی الندی ونیسی چې له  ۲۰۰۱کال
څخه راهیسې ترسره شوي دي .څیړنه د افغان ښځو د اقتصادی ګډون لږوالی د پراخې پالیسی او د هغو ژورو ریښو لرونکو ټولنیزو  -فرهنګی
خنډونو په چوکاټ کې تر څیړنې الندی نیسی ،چې ښځی په ډول ،ډول ډګرونو کې ورسره مخامخ دی.
دا ریپوټ ،چې د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د  ۲۰۱۳ -۲۰۱۲کلونو د څیړنو پربنسټ والړ دی ،په دوو برخو کې وړاندی کیږی.
لومړی برخه ،د معلوماتو د راټولولو او ارزونې له لیارې په افغانستان کې د ښځو د اقتصادی وضعی په هکله له  ۲۰۰۲کال وروسته د
نړیوالو پریکړو او حکومتی ستراتژیو قانونی بدلونونو ،طرزالعملونو او مکانیزمونو په شمول ،پرمختیاوی او مداخلې تر کتنې الندې
نیسي .د جنسیتی پرمختیا او اقتصادی شاخصونو د بیا کتنی په لړ کی ،څیړنه د حکومت او څو اړخیزو جوړښتی ادارو له ډول ډول
سرچینو څخه چې په افغانستان کې کار کوی ،را ټول شوی معلومات ارزوي .څیړنه په تیره لسیزه کې د نوموړو سرچینو د کارونو او د هغو
لیارو ارزونه کوی چې د ښځو د غښتلتوب او اقتصادی بوختیا لپاره ترسره شوی دی.
دویمه برخه ،د وضعیت پر بنسټ تحلیل ،د کابل په کلیوالو او ښاری سیمو کې په هغو ټاکل شوو پروژو کې چې موخه ئې ښځو ته د
اقتصادی فرصتونو برابرول او د فعالیتونو ډیرول دی ،د ښځینه ګډون کوونکو او د هغوی د ټولنو پر نظریاتو د تمرکز له لیاری لومړی
برخه له محتوا او مفهوم څخه ډکوی .یاده شوی برخه هغو ټولنیزو فرهنګی جریانونو ته ژوره کتنه کوی چې په عاید راوړونکو مداخلو کې
چې د حکومت او نړیوالو ادارو په پالیسیو او ستراتژیو کې ځای لری ،د ښځو له ګډون سره یا مرسته کوی او یا ئې خنډ کیږی .څیړنه ،په
داسې حال کې چې د ویشنې سیستمونه (دشتمنۍ د ویشلو پالن) چې د جوړښتیزو تجربو او لید په هکله معلومات وړاندی کوی ،په پام
کې نیسی ،د ښځو په فعالیت او واکمن کولو باندی تمرکز کوی .په دی توګه ،دا څيړنه د پالیسۍ او د هغی د تطبیق او د ستراتژۍ او د
هغې د عملی کولو ترمینځ تشې ته بیا کتنه کوي .دا ریپوټ د پالیسي وړاندیزونو په وړاندې کولو سره پای مومي.
دا څیړنه له درې الرو څخه په ګټې اخیستنې سره معلومات الس ته راوړي:
.1

1د حکومت د پروګرام جوړولو او عملی کوونکو موسسو د ارزونی او تحلیل له لیاری چې په مستقیم ډول له هغو
پروژو سره کار کوی چې په اقتصادی فعالیتونو کې د ښځو د ګډون د لوړولو لپاره جوړې شوي دي.

.2

2د وزارتونو او حکومت پروګرامونو؛ مرستندویه ادارو او سفارتونو ،او ادارو او شبکو له استازو سره چې د ښځو
د اقتصادی ګډون پروژې مخ بیایي ،د  ۶۸ژورو او عادی مرکو د جوړولو او د پروژو د ګډون کوونکو او د هغوی له
نارینه خپلوانو سره د خبرو کولو او همدا ډول د پروژو د ګډون کوونکو د نژدی ټولنو له ښځو او نارینه استازو سره د
( )۱۰ډله ایزو خبرو اترو له لیاری،

.3

3له وزارتونو او مرستندویه ادارو څخه د الس ته راغلو سندونو او موادو څخه د دویم الس شواهدو له لیاری

که څه هم په ډیرو برخو لکه کار ،استخدام ،د وخت څخه ګټی اخیستنی او داسې نورو کې په جنسیت پوری د ټړلو معلوماتولږوالی شتون
لری ،خو دې څیړنی شته معلومات سره راغونډ او هغه اندونه ئې تشخیص کړل چې د داسې یوې ډيرې هیرې شوي ،خو حساسی سرلیک
جوړونکی ساحی د غښتلتوب لپاره ضروری ګڼل کیږي.
د څیړنې موندنې څرګندوي چې که څه هم په دې وروستۍ لسیزه کې په دی هکله ډيرې الس ته راوړني شته دی ،خو ستونزې په هغو ډیرو
بی برخیو پورې تړلی دي چې په تیرو درې لسیزو کې مینځ ته راغلې او د خورا سختې خوارۍ او نیستي له کبله ال ډيرې شوي دي .په
افغانستان کې جنسیتی تشه په ډول ،ډول سکتورونو او ستراتژیو کې شتون لري .د حکومت په کچه ،نوموړي تشه په قانوني سندونو،
په ستراتژی کې د پالیسی د نیمګړی تطبیق ،او د جنسیت د پرمختیا په هکله د وزارتونو دپالیسیو او ملی ستراتژیو په اړه د پوهاوی په
پراخ نه شتون کې وجود لري .ددې ترڅنګ که څه هم ډيرې پالیسۍ ښې جوړې شوې وي او ډیرې برخې تر پوښښ الندې نیسي ،خو ځینې ئې
د متن او جنسیتي حساسیت لرونکي نه دي ،په داسی حال کې چې نورې ئې په هومره پراخو او عمومی څرګندونو تکیه کوی چې لږ مهمه
مادی الرښوونه لری .د جنیستی تشو اغیزی په الندې برخو کې خورا ډیری دردوونکې دي:
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

•لومړنيو روغتیایي خدمتونو  ،په تیره بیا د زیږون روغتیا ،دماغی روغتیا ،او پر جنسیتی بنسټ والړ تاوتریخوالی
حل ته د السرسی په ساحه کې
•په لومړنیو ،منځنیو او لیسی په کچه زده کړو کی د ښځو پوره شمولیت
•په عامه او خصوصی سکتور کې او په ښاري او کلیوالی اقتصاد کې د ښځو اقتصادی ګډون
•په تیره بیا په ولسوالی او والیتی کچو کې د ښځو سیاسی ګډون او په ملی کچه په ډیرو پریکړه کوونکو ادارو کې
د هغوی نشتوالی
په پای کی دا ټول پورتنی موارد د ښځو په اقتصادی هوساینې باندې ،په تیره بیا په افغانستان کې پر جنسیتی بنسټ والړ تاوتریخوالی
او د ډیریدونکې بی امنیتۍ په شرایطو کې ،خورا درندې اغیزې لري.
له اقتصادی پلوه ،ښځې په داسی ناخوندي او زیان منونکو دندو کې بوختې دي چې یا هیڅ او یا لږه تنخواه ورکول کیږی  ،او په نارسمی
او ګډوډ اقتصاد کې په شمیر کی نه راځي .په داسی حال کې چې د کوچني تمویل د پانګې اچونی سکتور ،د ښځو لپاره یو بالقوه فرصت،
اوس اوس ډیر محدود شوی دی ،په کوچنیو او منځنیو کچو تشبثونو کې له ښځو څخه مالتړ مخ په کمېدو بریښی .له دې سره سره د تیرو
کلونو د مهارتونو او ظرفیت جوړونی ځینی ستراتژیګانی ،پروګرامونه او پروژې ثمر ته رسیږی ،ځکه چې په افغانستان کې ښارونه او
ټاکل شوې کلیوالی سیمې د بدلون خوځوونکي عوامل دي .داسې فضا او چاپیریال رامینځ ته کیږي چې د ښځو د اقتصادی بوختیا زیری
ورکوي .د ښځو د بوختیا لپاره د نویو فرصتونو ډیر ستر امکانات په کوچنیو او منځنیو صنعتی تشبثاتو په تیره بیا ملیاری (باغداری)،
د چرګانو روزلو ،کرنیزې سوداګری او تولید کې تر سترګو کیږی .په دغو سکتورونو کې ،د نوموړو لومړنیو امکاناتو پالنه او وده ،مالتړ
او ساتني ته اړتیا لری .اوس نو اړتیا دا ده چې په تیرې یوې لسیزی کې د ښځو لپاره د ډیرو تطبیق شوو منځنی کچو پروژو له قوت او
پوهی څخه ګټه واخیستل شی او په داسې منځنیو پالیسیو واوړی چی ملی اقتصاد غښتلی کړی .د ښځو حرفوی ډلی او تولید کوونکی
اتحادیې باید د سموونکو بیا جوړونو ،پانګونی او سوداګری اړیکو له لیاری په یو توان ورکوونکی چاپیریال کې غښتلی او تقویه شی،
او آن تر دې چې په کار کې د ښځو برخه او ګډون د پالیسی ،مادی تشویق او ښې تنخوا له لیاری په رسمي توګه وهڅول شي.
په همدې توګه ،دغه څیړنه څرګندوي چې د ښځو اقتصادی ګډون تر ډیرې کچې په محلی او د ټولنی پربنسټ والړ لید پورې اړه لري چې
د پروژو په پروګرام جوړولو کې انعکاس ومومي .څرګنده ده چې د یوې پروژې اغیزمنتوب او دوام یوازې هغه وخت شونی ده چې له بازار
سره ټینګې اړیکی ولري .په داسی حال کې چې اسالمي چوکاټ د یوې پروژې مشروعیت د اعتباروړکوي ،د ښځو د عاید زیاتیدل د هغوی
په پوهی او وړوالی کی ستر بدلونونه رامینځ ته کوی او د هغوی رول او برخه په کورنۍ او ټولنه کې لوړوی .که څه هم په دې څیړنه کې د
ټولو ښځو موقف د عاید راوړونکو حقونو د اغیزو په هکله ښکاره دی ،خو د هغو په انګیرنو کې بدلونونه په هغو پروژو کې چې د لید وړ
عاید راوړنه یا په هغه کې لوړوالی رامینځ ته کوي ال ډير روښانه بریښی.
اقتصادی فرصتونو ته د ښځو په السرسی کې بدلونونه د شته حالت ،په تیره بیا په زده کړو ،روغتیا او دینی چارو کې ،غښتلتوب ته اړتیا
لری .نوموړی بدلونونه په هغې ساحې کې چې «ښځو ته د ښځینه چاپیریال د جوړولو» په نوم ئې یادولی شو ،په الندې توګه راتللی شي:
.1

1د پالیسی د چاپیریال غښتلی کول :د مرکزی حکومت په کچه ،په اړوندو وزارتونو او د مرکزی احصا ییې په اداره
()CSOکې باید د افغانستان په اقتصادی پرمختیا کی د ښځو د برخې په هکله بیا کتنه وشی .په خاصه توګه په
افغانستان کې د اړوندو وزارتونو سره یوځای د ښځو لپاره د عمل د ملی پالن ( )NAPWAاو د افغانستان د ملی
پرمختیا د ستراتژی ( )ANDSتطبیق کول به هغه تشې چې همدا اوس دغه هیواد په بشری انکشاف ،د نیستمنی
لږوالی ،په اقتصادی فعالیتونو کی د ښځو ډيره بوختیا ،د ښځو لپاره له ملګرتیا څخه ډک د کار چاپیریال او مالی
سمونتیا کی ورسره مخامخ دی ،ډکې کړي.

.2

2په بشری انکشاف کې د تشو ډکول :ډیره مهمه ده چې هغه ستونزې چې نجونې او ښځې په زده کړو ،روغتیا،
خوندیتوب (امنیت) ،فزیکی خوځښت او سیاسی ګډون کی ورسره مخامخ دی له مینځه والړې شي .یوه لیار چې
باید پر هغې والړ شو د ښځو لپاره د آسانتیاوو له دودیزو او عنعنوی شاخصونو او ارزښتونو څخه ګټه اخیستنه ده.
په عین حال کې -په اسالم کې پوهه د یو مرکزی اساس او بنسټ په څیر -زده کړی او همدا ډول روغتیا یی خدمتونو ته
السرسی دښځو د تشویق او ترغیب لپاره پوره آسانتیاوی برابری کړی دی .په دې ځای کې د ښځو او په تیره بیا نجونو
او ځوانو ښځو لپاره ستونزی ،جال خو مساوی سرچینو ته په السرسی کی شتون لری.
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3په تحویل وړ (شیانو) تمرکز :مهمه ده چې د ښځو لپاره یوه غښتلي او هڅوونکي (فعاله) سکتوری شبکه جوړه شي
چې په ټول افغانستان کې فعالیت ولري او له ښځو څخه ښځو ته د خدمتونو د انتقال (له تولید وونکو څخه عمده
پلورونکو /پروسس کوونکو  /صادر وونکو ته انتقال) یوه نمونه وي او همدا ډول داسې ښځینه تشبثات رامینخ ته
کړي چې په محلی بازار او صادراتو باندې تمرکز ولري.

.4

4مالی خدمتونو ته وده ورکول :د ښځو د اقتصادی بوختیا او مشغولتیا لپاره ډیره اړینه ده چی پور او پانګې ته
السرسی او د هغې وده پراختیا ومومی .پوراو تضمین ته السرسی ال هم یو ستونزه ده او ښځی بیمې او د خطر ضمانت
ته السرسی نه لری؛ د کوچنی تمویل اوسنی چاپیریال ښځو ته په تیره بیا په کلیوالی غیر رسمي سکتور او کوچنیو
تشبثاتو کې ډير محدود فرصتونه برابروی .په کوچنیو او منځنیو صنایعو کې لویه پانګونه چې د ښځو له تشبث او
سوداګری مهارت او دهغوی له کار څخه ښه ګټه اخیستی شي ،اړینه ده.

د افغانستان ټولنیز-کلتوری تاریخ او همدا ډول له  ۱۹۷۳څخه پخوا او د ۱۹۷۳او  ۲۰۰۱کلونو ترمینځ د ښځو خوځښت ته په کتنې سره،
اوسنی حالت تشویقوونکی بریښي .په هر صورت ،په افغانستان کې د پالیسی له اړخه د ښځو د اقتصادی وړتیا لوړول ،د بشری حقونو
د نه شتون او یا محدود شتون له کبله ،ستونزمن کار ښکاری .اړینه ده چې د جنسیتی جالوالی د ډول ډول اړخونو په هکله پوهه ښه والی
ومومي او د قدرت شته ټولنیزو -دینی جوړښتونو ته ،چې د ښځو اقتصادي ګډون محدودوی ،د حل لیاری پیدا شی.
همدا ډول ،ددې لپاره چې د پیسو بازار ته د ښځو د پرځای او عادالنه السرسی لپاره آزاد ،وړ او مساعد فرصتونه برابر شی اړینه ده چې
په نړیوال اقتصاد کې یو «د لوبو معیاری ډګر» رامینځ ته شی .ډیر شیان د لیږد (انتقال) په خصلت او تر بحث الندی تړون په شرایطو ،او
همدا ډول د اقتصاد په ممکن بدلون پورې اړه لري؛ په هر حال ،د ښځو د اقتصادي وړتیا لوړولو او حمایتی (مالتړکونکو) اقدامونو
ته ضرورت لیدل کیږی .په داسی حال کې چې لنډ مهاله نوښتونه او د سیاسونو ،پوهانو ،د مدنی ټولنو د فعالینو ،سیاسی ګوندونو،
دینی علماوو ،قومی مشرانو ،والیتی شوراګانو ،سوداګرو او نورو ډلو له خوا ،د تیرې شوي لسیزی خوځیدونکی قوت د ساتلو لپاره،
په منخنی کچې پانګونې ته اړتیا لیدل کیږی ،په بشری قوت او سرچینو کې اوږد مهاله پانګونه د ټولنې د بیا ښیرازه کولو لپاره د زیات
ارزښت درلودونکی ده.

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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.1

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

1سریزه

د افغانستان په نوي تاریخ کې عمده پرمختیا د  ۲۰۰۱کال له پیښو راهیسې له نړیوالې ټولنې سره په قانوني ،سیاسي ،او بشري ډګرونو
کې اړیکی دي .ددې مسئلی متقابلې اغیزې چې د ټولو پاملرنه یې ځان ته اړولي ده ،د بشر حقونه او جنسیتی مساوات او برابروالی هغه
خصوصیات او اصول دي چې دواړه ملی او نړیوال مقامونه په ځیر ورته ګوري .په هر حال ،د ښځو اقتصادی بوختیا او وړتیا ته چې لږ
پرمختیا یې کړی او په امنیت پوری ډیر تړاو لری ،لږ پاملرنه شوی ده .له  ۲۰۰۴کال راهیسی ،افغانستان په رسمی توګه د آزاد بازار اقتصاد
ګڼل کیږی 1 .له نړیوال اقتصاد سره د افغانستان یوځایوالی او اړیکي ددې مانا لري چې د کار بازار ته د ښځو ننوتل درې ګونی بدلون
ښکاروی 2 .ښځی په نمونه ئې ډول په متمرکز کار  ،کوچنۍ کچی فعالیتونو کې پاتی دی چې په ډيرو ښو شرایطو کې يې د کوچنیو پورونو
او نورو محدودو سرچینو له خوا مالتړ کیږی .هغوي پرته له دې چې سپما وکړای شی او یا د خطر منل یې لږ شی؛ داسې معلومیږي لکه
چې فقر او ښځې نه بیلیدونکې وي 3 .ددې ترڅنګ د حکومت اقتصادي پالیسۍ په هغو سکتورونو تاکید نه کوي چې د نفوس ډیره برخه
 4په هغو کې بوختیا لري او ښځی په هغو کې ډیره لویه برخه (که څه هم «نه لیدل کیدونکی» ده) په غاړه لري .د کار مطلوب ویش ال تراوسه
داسې دی چې نارینه د ډوډۍ ګټونکی او ښځه د کور سمبالوونکې ګڼل کیږی .د اسالم د حکمونو پر بنسټ ،د کار دا ډول ویش ،د پیسو په
مقابل کې د کار بازار ته په عامه برخه کې د ښځو د الس رسی په نه وړتیا باندې د زغم نه وړ اغیزه کوی.
د افغانستان وده ،په ډیر ښه حالت کې ،په  ۲۰۱۸ -۲۰۱۱کلونو کی اووه سلنه ( )٪۷وړاندلید شوي چې په هغه کې کرنه او طبیعی زیرمې عمده
خوځوونکی عامل او کانونه بالقوه شتمنی بریښی .په ملی ناخالص تولید کې د سړی سر عاید په  ۲۰۰۹کال کی  ۴۲۶امریکا یی ډالرو ،او
په  ۲۰۱۰کال کې  ۵۰۵امریکا یی ډالرو او په  ۲۰۱۱کال کې  ۶۲۹امریکا یی ډالرو ته لوړ شوی ، 5 ،په  ۲۰۱۲کال کې نوموړی شمیر  ۷۲۵ډالرو ته
پورته شوی دی 6 .په  ۲۰۱۳ -۲۰۱۲کې د افغانستان نفوس  ۲۵.۵میلیونه اټکل شوی چې په هغو کې نږدی  ۱۲.۵میلیونه ښځی او  ۱۳میلیونه
نارینه دي 7.د  ۲۰۰۸ /۲۰۰۷کالونو شمیرنه څرګندوی چې په کار کې د ښځو ګډون  ۴۷سلنه ( )٪۴۷ده ،چې نږدی  ۹۵سلنه ( )٪ ۹۵ښځی په
زیان منونکو دندو او  ۷۸سلنه ( )٪۷۸په کورنیو کارونو کې چې مزد الس ته نه راوړی ،بوختې دي.
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په هر حال ،په افغانستان کې د عزت او درنښت ،کورنۍ او د لویې کورنۍ درلودلو په هکله ټولنیز-فرهنګی دود ،غواړی چې د ښځو
او نارینه وو د ګډ کار محصول د نارینه وو له خوا د پیسو بازار ته د خرڅالو لپاره وړاندی شی ،ځکه چې په عمومی توګه ښځی بازار ته
مستقیم السرسی نه لري .له هغه ځایه چې د ښځو اقتصادی واک ،تر یوه حده په ټولنه کې د ښځو د ونډی په پوهیدلو پوری اړه لري ،او ځکه
چې د ښځو له خوا کار کول پخپل وار په لوړه کچه د ټولنیزو  -فرهنګی موضوعاتو تابع ده  ،نو د اقتصادی بوختیا النجه په افغانستان
 1د افغانستان د  ۲۰۰۴کال اساسی قانون ۱۰ ،مه مادهhttp://www.afghanembassy.com.pl/cms/uploads/images/Constitution/ The%20Constitution.pdf.
. (accessed 9 June 2013

 2د کورنۍ لپاره کار ،کورنۍ کار او عاید راوړونکی دندې .د بیلګی په توګه د س.هیملویت لیکنه «د پټ اقتصاد رابرسیره کیدل :د جنیسیت تر اغیزې الندی د اقتصادی
پالیسی تحلیل» .Feminist Economists 8, no.1 (2002): 49-70 ”,
 3فقر په افغانستان کې هغه وړتیا ده چې یو شخص په ورځ کې  ۲۱۰۰کالوری او ځینې نورو غیر غذائی توکو ته السرسی ولری چې ارزښت ئی په پیسو په یوې ورځ کې د یو
شخص لپاره  ۴۷افغانی او په میاشت کی د یو کس لپاره ( )۷۰۸افغانی ۱۴ /ډالره دی .د یادونی وړ ده چې د خلکو  ۳۶سلنه ( )٪۳۶نشی کوالی هغه الس ته راوړی ،او  ۵۳سلنه
( )٪۵۳مازی په ډیر ربړ سره هغه پوره کوالی شی .د مرکزی احصائیی اداره ( )CSOاو نړیوال بانک« ،په افغانستان کې د فقر د کرښې رسمی معلومات» ( CSOاو نړیوال بانک
نیټه یې نه ده ټاکل شوی»؛ http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1326909014678/8376871-1334700522455/ ۲۴
)PovertyStatusMethodologyReport.pdf (accessed 5 June 2013د امیلی بانزیت ،مرجان کمال ،پیګی پاسکال ،جوهات پاسکویت ،فرانسیوز ګرونی والد ،اثر «په
افغانستان کې د ډیرو نیستمنو ښځو په هکله څیړنه :وروستی ریپوټ» ( ۱۸د جاپان د نړیوالی همکاری (مرستی) اداره او _http://www.urd.org/IMG/pdf/CPW_report
 .)2013 April 1 pdf (accessed.hand-ove-_march2008په افغانستان کې د فقر ډیر نوی څو اړخیز تحلیل د څو اړخیزی نیستمنی معیار ( ۰.۵۱ )MPIښئي چې نږدی ۸۴
سلنه افغان کورنۍ له څو اړخیز فقر څخه ځوریږی ،د بشری انکشاف او پالیسی مرکز« ،د افغانستان د بشری انکشاف ریپوټ ،۲۰۱۱ -هیره شوی جبهه  :د اوبو خوندیتوب او د
ناروغیو مخنیوی (حفظ الصحه)» ،کابل ،کابل پوهنتون ،د بشری انکشاف او پالیسی مرکز۳۸ -۳۶ )۲۰۱۱ ،
دي.

د

افغانستان

 ۵۹.۱سلنه خلک په کرنه کې ۲۴.۶ ،سلنه په خدمتونو او  ۱۲.۵سلنه په صنعتی خدمتونو کې بوخت
4
,»۲۰۱۱
(کابل:
»۲۰۱۱
معلومات
لنډ
والیتی
افغانستان
«د
وزارت،
اقتصاد
د
جمهوریت
اسالمی
د
)af/Content/files/Last%20updated%20english.pdf (accessed 1 April 2013په هر حال په  ۲۰۱۲کال کې د کرنیزو توکو ملی ناخالص تولید  ۲۶.۷۴سلنه جوړوی ،په داسی حال
کې چې خدمتونو او صنایعو په ترتیب سره  ۴۸.۲۷سلنه او  ۲۱.۳۹سلنه ده ،د افغانستان اسالمی جمهوریت« CSO ،د افغانستان د احصائیوی کلنۍ( )۲۰۱۲-۲۰۱۱ ،کابل)۲۰۱۲ ،CSO :
.http://moec.gov

د افغانستان اسالمی جمهوریت ،د مرکزی شمیرنی اداره« ،په هیواد کې احصائیوی شاخصونه»http://cso.gov.af/ Content/Media/Documents/ .
5
.)StatisticalIndicatorsinthecountry3920128598270553325325.pdf (accessed 5 June 2013

6

«احصائیوی کالنۍCSO »۲۰۱۲-۲۰۱۱ ،

 ۱.۵میلیونه کوچیان په دې کې شامل نه دی .د مرکزی احصائیې اداره« ،احصایوی کالنۍ »۱۲ - ۲۰۱۱ ،د مدنی ویش پراساس میشت نفوسhttp://cso.gov.af/ , ،
7
.)Content/files/Settled%20Population%20by%20Civil%20Division.pdf (accessed 7June 2013

 8د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک «په افغانستان کې د فقر حالت :د ملی خطر د آسیب مننی تحلیل (( »۲۰۰۸/۲۰۰۷ )NRVAد اقتصاد وزارت )۲۰۱۰ ،په هر صورت لکه چې ګایا
او نور ( )۲۰۱۰وایي« :د کار د قوي ګډون ،چې په دودیزه توګه اندازه شوی وي ،په وړیا کار کې د ښځوپه ونډی باندی سترګی پټوی ،او کیدای شی چې د دغه خورا مهم فعالیت
بی ارزښته کول دایمی کړی ».امی ګایا ،چنی کلګمن ،میلوراد کاوا سیویک ،سارا تویګ او ادواردو زمبرانو« ،په بشری انکشاف کې دعمده توپیرونو کچه کول :د جنسیب
د نابرابری شاخص» (د بشری انکشاف څیړنهhttp://paa2013.princeton.edu/papers/130872 (accessed 5 June 2013 ،۱۴ :) UNDP 2010/46 ،ددی ترڅنګ د بی
روزګاره (بیکاره) ښځو شمیر څرګند نه دی .په هر حال په  ۲۰۰۸-۲۰۰۷کلونو کې  NRVAد ټولې بی روزګاری کچه  ۴۸.۲سلنه ( )٪ ۴۸.۲ښیي .د نفوسو په تناسب د ښځو استخدام
په سویلی آسیا کې په افغانستان کې ډیره زیاته ده )۲۰۰۸ /۲۰۰۷ NRVA .د زیاتیدونکو شخړو ډیرو اغیزو او د هغو پایلې چې ډيره خواری او غریبی ده ښځی دی ته اړ باسی چې
عاید لرونکو کارونو ته مخه وکړی.
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کې پخپله د جنسیت په هکله پوښتنو پورې اړه لری .په دی پوښتنو کې «د چاپیریال جنسیتی کول» ( په دې مانا چې د ښځو ښځینه توب
د جنسیت د پراخوالی په توګه تر یو حده د اړیکې پراساس تعریفیږی) د ښځو لپاره ټولنیز -فرهنګی شاخصونه (حدود) ،او له سیمی او
عامه چاپیریال څخه د هغوی عمومی جالوالی ،شامل دی .دا مسئلې په دودیزه توګه په ټولنیزی بشر پوهنی (انتروپولوژی) او د فرهنګ
او چاپیریال په اړه ،په جنسیتی ټولنپوهنی پوری اړه لری .په دی توګه ،داسې انګیرل کیږی چی د ښځو د واک لوړول او استازیتوب پخپله
د ښځوله عکس العمل او متقابلو اغیزو سره اړیکی لری چې د ښځو عاید راوړونکو فعالیتونو او د ښځو په راتلونکی پیژندنې او هویت
باندې اغیزه کوي.
له دې سره جوخت ،دودونه او عرف ډیرځله د دغه ټولنیز درک او پوهې چې ښځې د مساوي او برابر عاید د ګټلو وړتیا لري ،خنډ ګرځی
او په دی باور چې نارینه د ډوډۍ ګټونکي او ښځه د کور جوړونکی ده ،د ښځو له خوا د خپل کار له اهمیت د پوهیدلو او په اقتصادی
فعالیتونو کې د هغوی د رسمی ګډون سره مخالفت کوی .په تیره بیا له  ۲۰۰۱کال څخه راهیسی د ډول ډول لیدونو لکه مدني او سیاسي
او د ښځو بشری حقونو ،معرفی کول او رواجول په اسالم کې په جنسیت پورې اړوند د «ستر دود» او «کوچنی دود»  9د عامه خلکو تعبیر
اوتفسیر ته خورا ډیر بدلون ورکړي دي .دغه بدلونونه په یوې داسې ډیرې غیرمتمرکزې ټولنه کې معرفی شوي دي ،چې د نورو خبرو
ترڅنګ ،د راز راز ایډیولوژیو ،نظریو او «عصری» کولو له خوا ځپل شوی ده .خو په هر حال ،دا چې «عصری کیدل» څه دی ،په دې پورې
اړه لری چې د ټولنیز ارزښت کوم سیستم ،او د هغوی کوم مسلط عناصر ،د دود تعریف کوی.
هغه عمده فکري خنډونه چې ښځې ورسره مخاخ دي د دندې د فرصتونو نشتوالی ،د تجربو نشتوالی ،لږه تنخوا (مزد) ،د زده کړو ټیټه
کچه ،او مالتړ نه کوونکی کورنی چاپیریال دی .10که څه هم د ښځو د اقتصادی وړتیا د لوړولو تعریف «د اقتصادی فعالیتونو له لیاری
په ژوند او ټولنو کې د مثبتو بدلونونو په راوستلو کې د ښځو وړتیا» 11ده ،خو د افغانستان په شرایطو کې ،د ښځو د اقتصادی پیاوړتیا
تعریف دا الندی برخې لری( :الف) د اقتصادی فرصتونو شتون چې د هغوی کار د پیسو په مقابل کې مبادله او کار یی د لید وړ شی.
(ب) ټولنیز-فرهنګی معیارونه او اقتصادی شرایطو هغوی ته اجازه ورکړی چې له یادو فرصتونو څخه ګټه واخلی .ښه به دا وي چې
پخوانی معرفی شوی اصلونه باید وروستنۍ خبرې حل کړي ځکه چې نور ذکر شوی معیارونه او ارزښتونه په وروستنی باندی اغیزه کوی.
له دغې سریزې برخې وروسته وړه برخه راځي چې هغه میتودولوژی ترکتنی الندی نیسی چې د معلوماتو د راټولولواو ارزوني جریان د
ګراف په بڼه ښیي .دویمه برخه په تیره لسیزه کې د افغان ښځو د اقتصادی وړتیا د لوړولو جریان تر ارزونې الندي نیسي .نوموړی برخه
د ښځو د بشري حقونو په باره کې چی په نه شلیدونکی توګه له اقتصادی فرصت او بوختیا سره تړلی دی ،تفصیل وړاندی کوی .دریمه
برخه ،په دې هکله چې ښځي د خپلی اقتصادی وړتیا لوړوالی او هغه بدلونونه چی د اقتصادی ودې پروژې یې د ګډون کوونکو په ژوند
کې راوستلی شی ،څرنګه درک کوی ،د ټولنیزی بشرپیژندنی یوه پلټنه ده .څلورمه برخه د پالیسی او ستراتژی هغه وړاندیزونه او نتیجه
اخیستنه ده چې هغه ستونزی حل کوی چې ښځې ورسره مخامخ دي.

1میتودولوژی
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په دی ریپوټ کې د څیړنې لپاره د معلوماتو په راټولولواو ارزونې کې له درې قاعدو څخه ګټه اخیستل شوی ده:
.1

1د حکومت ،مرستندویه اداره او تطبیق کوونکو موسسو د شته پروژو او پروګرامونو ارزونه ،چې په مستقیمه توګه
د ښځو د اقتصادی فعالیتونو د پروژو لپاره کار کوی

.2

2د  ۶۸ژورو او عادی مرکو (له عمده وزارتونو او ادارو څخه  ۲۵استازی ،له  ۷مرستندویه ادارو او سفارتونوڅخه ۸
استازی ،له  ۲۳ادارو او شبکو څخه چې د ښځو د اقتصادی فعالیتونو پروژی عملی کوی  ۲۵استازی ،په پروژو کې
 ۵ګډون کوونکې او د هغوي  ۵نارینه خپلوان) او د پنځو ډله ایزو بحثونو له لیاری د معلوماتو راټولول چی په هر یوه
کی له پروژې څخه یوې ښځې او یو نارینه ګډون کوونکی ګډون کړی وو.

.3

3د وزارتونو او مرستندویه ادارو له سندونو ،او را ټولو شوو معلوماتو څخه د دویمې څیړنی سرته رسول.

9

رابرت ریدفیلد ،کوچنۍ ټولنه او بزګری ټولنه او فرهنګ (شیکاګو :د شیکاګو د پوهنتون مطبعه)۱۹۶۰ ،

10

ساموییل هال کاسلټیګ« ،د مزار شریف ،پلخمری ،د کندهار او کندز ښارونو اقتصادی تحلیل او د بازار سروی»( ،کابل :مرسی کارپس)۲۰۱۱ ،

11

د ملګرو ملتونو د ښځو پروګرام «د ښځو د اقتصادی وړتیا په هکله الرښوونکی یادونه» ،نیویارک۰۱ ،)۲۰۱۲ ،

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

دا پروژه د  ۲۰۱۲کال په سپتمبر کې د ظرفیت جوړولو د ډلی او همدا رنګه په دفتر کې د معلوماتو د نخشه کولو د پروسې له لیارې پیل شوه
چې د  ۲۰۰۲کال څخه راهیسی د ښځو د اقتصادی ژوند د سمون په هکله د پالیسیو ،مکانیزمونو ،پروګرامونو او نورو کړنالرو په باره کې د
معلوماتو راټولول او لیکلړجوړول ئې عمده دندې وي .د کیفي او کمي معلوماتو او څیړنو یو موجودی لیکلړ په دغو مواردو کې جوړ شو :الف)
تصدیق شوی نړیوال تړونونه او هوکړه لیکونه چې د ښځو په حالت پوری تړلی دی ،قوانین ،پالیسۍ او ستراتژۍ (د افغانستان د حکومت /په
حکومت پوری تړلی اداری ،خصوصی سکتور) او ب) سرویګانی او ریپوټونه (د افغانستان حکومت ،وزارتونه ،اداراې ،نړیوالې ادارې،
نړیوالې غیر حکومتي موسسې ،افغاني غیر حکومتي موسسې) ۵۸ .ځواب ورکوونکی چې ددې ریپوټ د معلوماتو د نخشې کولو لپاره
پیژندل شوی وو له درې ډلو څخه جوړ وو :کلیدی اوعمده وزارتونه او د حکومت پروګرامونه ،نړیوال او څو اړخیزه مرستندویه او پروګرام
جوړوونکی ادارې ،ملی ادارې او شبکې چې د ښځو د اقتصادي ګډون پروژې عملی کوی .هغه عمده موضوع ګانې چې په درې الرښودونکو
عنوانو کې شاملې وې ،د مرستندویانو ،د حکومت پروګرام جوړونکو او تطبیق کوونکو له خوا طریقې وې چې د تیرې لسیزې په لړ کې ئې
د ښځو د اقتصادی ژوند (حالت) او د حکومت د پالیسی د پالن جوړونی ،السرسی  ،او تطبیق د سمون لپاره کارول شوي وي .له پورته یادو
شوو مرکو څخه ددې ریپوټ د دویمی برخی د بشپړیدو لپاره معلومات برابر شوی دی.
د وضعیت تحلیل ،د دریمی برخی ،لپاره ساحوی کار په دې موخې جوړ شوی وو چې هغو پروژو ته کتنه وکړی چې له  ۵۰تر  ۵۰۰ښځو ،او له
 ۵۰څخه لږ ښځو ورڅخه اقتصادی ګټې پورته کولي .د پروژې د دندو د الیحې پراساس د څیړنې لپاره ساحې د کابل په والیت کې موقعیت
درلود .د پروژو د پیژندلو او تشخیص لپاره له  ۴۲غیر حکومتی موسسو سره چې د ښځو د اقتصادی فعالیتونو لپاره یی کار کاوه،
مقدماتی غونډی جوړي شوي؛ یادي شوي غیر حکومتي موسسې د  ۳۰۰غیر حکومتی موسسو له ډلی څخه چې د ښځو د وړتیا د لوړولو
لپاره کار کوی ،ټاکل شوی وی( .لیکلړ د ښځو د چارو وزارت څخه ترالسه شوی و) .د  ۲۳غیر حکومتي موسسو بیا تشخیص اوبیا ټاکنه
د الندی بنسټونو پراساس ترسره شوه  :الف) هغه پروژې چې د ښځو د اقتصادی وړتیا لپاره یی کار کاوه ،ب) له پروژې سره آسانه تماس
او د پروژې استازی ته آسانه السرسی  ،ج) د پروژې د ګډون کوونکي له خوا له دې څیړنی څخه خبرتیا ،د) هغه پروژی چې په کابل کې
تطبیق شوي وي ،او هـ) هغه پروژی چی له  ۲۰۰۲کال څخه را په دې خوا تطبیق شوی او په غوره توګه له  ۲۰۱۱کال څخه پخوا بشپړی شوی وی.
له نوموړو  ۲۳پروژو څخه ،پنځه موردي مطالعې ،د پروژې ګډون کوونکې او د هغو محرم ،ددغې څیړنې په بشپړولو کې د ګډون کوونکو
ښځو او د هغوی د ټولنی په رضایت او ځینی نورو عواملو پر بنسټ وټاکل شوې .پنځه نیمګړی تنظیم شوی ژورې مرکې جوړی شوی چې په
هغو کې پنځو ګډون کوونکو ښځو او د هغوی په ټاکنی پنځه محرمو کسانو برخه اخیستی وه .لس ډله ایز بحثونه د پروژو د ګډون کوونکو
له نږدی ټولنو څخه د ښځو او نارینه استازو سره ،جوړ شول .نوموړو ډله ایزو بحثونو د ښځو د ونډی او حقونو په هکله د ټولنی درک
او همدا ډول د اقتصادی فعالیتونو او ټولنیز منلو په باره کې خپله د ښځو پوهه ترکتنی الندی ونیوله .د بحث هره ډله له اوو ( )۷ګډون
کوونکو څخه جوړه وه .لومړی ضمیمه په هرې څیړنیزه ساحې کې د ښځو او نارینه ګډون کوونکو لړلیک او ځینی نور اضافی معلومات
وړاندی کوي.
د نوموړو پنځو موردی مطالعو د عنوانونو الرښود دې الندې موضوعګانو ته کتنه وکړه ،الف) .په ټولنیز-اقتصادی پرمختیا کې د
ښځو ونډی ،د اقتصادی وړتیا د لوړولو نوښتونو ته د هغوی د السرسی وړوالی ،او د نوښتونو دوام ،ب) .د ګډون له لیاری د وړتیا د
لوړوالی په هکله د ښځو په احساس او فکر کې بدلونونه ج) .د ټولنې چاپیریال او ټولنیزي-فرهنګی تجربې ،د) اقتصادی واک ته د ښځو
د السرسی د پایلو درک او پیژندنه (په عمومی توګه پخپله مشخص کول) .دویمه ضمیمه هغه ټکی وړاندې کوی چې په افغانستان کې د
ماموریت ،استازیتوب ،جنسیت او اقتصادی وړتیا په هکله بحثونو څخه الس ته راغلی او د عنوانونو د الرښود د جوړولو لپاره مرسته
کوی .وضعیتی تحلیلله ساحې څخه الس ته راغلو معلوماتو څخه ،چی د قوم پیژندنی له تفصیل سره یوځای وو ،په پروژې کې د ګډون او
د هغو د اغیزي د ذهني درک لپاره د یو اساس په توګه ،ګټه اخلی.
دریمه ضمیمه د  ۷۸ژورو مرکو او ډله ایزو بحثونو په هکله په جدول کې یوځای شوی معلومات وړاندی کوی .آزمایښتی کار د  ۲۰۱۲کال
په اکتوبر کې پیل شو او عمده ساحوی کار د  ۲۰۱۲کال د نومبر او  ۲۰۱۳کال د مارچ د میاشتو تر مینځ مودې کې ترسره شو .معلوماتی
ژبنی(شفاهی) مرکې ترسره شوي .دوو افغانانو ،یوی ښځی او یو نارینه ساحوی کار سرته ورساوه .پرته له دوو ،نوری ټولی مرکې په دري
ژبه وشوي .ټولې مرکې ،پرته له دوو په سکایپ ،او دوه په تیلفون کی په مخامخ توګه ترسره شوی .ډیری مرکې (البته د ځواب ورکوونکو
په خوښه) ثبت شوی او بیا وروسته د غیر تخصصی افغانانو له خوا چې په دواړو ژبو پوهیدل ،وژباړل شوي .د ډلې (ټیم) د غړو له خوا په
لیکل شوو نسخو بیاکتنه او غور وشو ترڅو د الس ته راغلو معلوماتو سموالی او اتبار یقیني شي .ساحوی کار  ،په عمومی توګه ،د نرمۍ
(انعطاف) ډیره لوړه درجه غوښتله .په دې توګه ،امنیتی مالحظاتو ډیرځلی د لیدنو وخت ته بدلون ورکاوه او د معلوماتو د راټولولو نورو
بڼو ،نور اضافی وخت غوښت .د معلوماتو تحلیل له ډیری ګڼی رمز جوړونی او ارزونی سره سره ،په السي توګه سرته ورسید.
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ددې ریپوټ محدودیتونه دادي:
—

—د پروژو د مشرانو او مرستندویه مؤسسو د استازو ډیر ځای پر ځای کیدل چی پایله ئې د پروژې د تطبیق ،حاصل او
نظارتی کارونو په هکله نیمګړی معلومات وو.

—

—د ښځو د اقتصادی برخې په هکله د نارینه وو پر نظریو ډیر تمرکز چې نتیجه ئې د نارینه وو له خوا پخپله د دوی او د
ښځو د کار په باره کې د هغوی درک او پوهې لپاره لږ وخت وو.

—

—په مرکو کې پرمختیا یی بحثونو ته لږ پاملرنه چې پرته له هغه کیدای شو اقتصادی فعالیتونو ته د ښځو د مساوی
السرسی په هکله ښه او ډیرمعلومات ترالسه شوی وای .دا موضوع په تیره بیا د خصوصی سکتور په پرمختیا او د
آزاد بازار په اقتصاد باندی د حکومت او مرستندویانو له خوا ټینګار ته په پاملرنی سره ،د اهمیت وړ ده.

—

—د ښځو په بشری حقونو تمرکز ددې لپاره ضروری بریښي چې اقتصادی فرصتونو ته د ښځو له السرسی سره نه
شلیدونکی تړاو لری .په هر حال ،داموضوع له څو عمده اقتصادی ساحو لکه کرنې ،ملیاري (باغداري) ،د څارویو
روزل او کوچنۍ سوداګري څخه پرته ،په دی ریپوټ کې په نورو موضوعاتو د بحث فضاء محدودوی .په نورو ساحو
لکه د کوکنارو په کښت او سیمه ایزو السي صنایعو او تشبثونو ،یا ګرځنده توکو خرڅولو یا کلیوالی کارونو کې د
ښځو بوختیا به په بله کتنه او راتلونکی څیړنه کې ،وڅیړل شی.

—

—د ښه کیفیت د الس ته راتلونکو معلوماتو ،په تیره بیا د کوچنی کچی څیړنو نه شتون .د لګښت او تولیدی عواملو،
محصول او پایلو ترمینځ دسببي اړیکو په هکله پالیسی سندونه او د پروګرام ریپوټونه روڼتیا نه لری.

—

—د ځینو کلیدی وزارتونو کارکوونکي یا مصروف وو او یا نه پیدا کیدل .د پروژو د څارنې او د پالیسی یا ستراتژی
په هکله د ځینی وزارتونو ځانګړی کارکوونکی یا پوهه نه لری او یا په نوموړو ساحو کې له ذهنی ګډوډتیا سره
مخامخ دی .دحکومت د وزارتونو او ادارو د جوړښتونو په هکله ،په عمومی توګه معلومات شتون نه لری؛ او رسمی
غوښتنو ته یې ځواب ورنه کړ.

نمونوی مطالعه په هیڅ توګه د کابل په والیت او په افغانستان کې د ټولو ښځو د وضعیت پوره استازیتوب نشی کوالی ،خو داسي ګټوره
پوهه او د تمایل شاخصونه وړاندی کوی چې له موضوع سره اړه لري ځکه پیژندل شوي پروژي داسي فعالیتونه لري چې په تیره لسیزه کې
د افغانستان په مختلفو سیمو کې تکرار شوي دي .په دې توګه ،هغه موضوع او د خوځولو قوه چې په دې تحلیلی چوکاټ کې څرګنده
شوی غیر -مانی (  )non-Manichenسرحدونه لری .ددې پردې ترشا ،یو شمیر متقاطعي او مشترکي موضوعګانی پيژندل شوي دي .دغه
اندیښنې د جنسیت په معاصر یا اوسني انکشاف کې بوختیا له ایدیولوژي او ټولنیزو تجربو سره تړی .کیدای شي دغو موضوعګانو ته په
هغی څلورالری کې ځای ورکړل شی چې افغانستان یې په دودیزه توګه غوښتونکی دی ،یا هغو ته د نړۍ یا سیمې په یوه برخه کې د خلکو
د یوې کوچنی برخې د انعکاس په توګه وکتل شی.

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2د معلوماتو راټولول او ارزونه

.2

12

په  ۲۰۰۱کال کې  13د ملګرو ملتونو له خوا د بن د تړون جوړیدل چې د افغانستان په تاریخ کې یوه جال مرحله ګڼل کیږی ،د ښځو د حقونو
خورا مهمې الس ته راوړنې لیدل کیږي .په ملی کچه ،په دې برخه کی دا الندی بدلونونه د لید وړ دی:
—

—په  ۲۰۰۱کال کې په بروکسل کې د دموکراسی لپاره د افغان ښځو غونډه ()SUMMIT؛

—

—په  ۲۰۰۱کال کې د ښځو چارو د لومړنی وزارت جوړیدل ؛

—

—د افغان ښځو د اساسی حقونو په هکله د  ۲۰۰۲کال اعالمیه؛ په ملی کچه د  ۲۰۰۲کال پرمختیا یی پروګرام؛

—

—په  ۲۰۰۲کال کې د افغانستان د بشری حقونودخپلواک کمیسیون جوړیدل؛ د  ۲۰۰۳کال د ملی یووالی پروګرام ()NSP؛

—

—د اساسی قانون په لویې جرګې کې د ښځو شل سلنه استازیتوب

—

—په ولسی جرګه کې د ښځو د سیاسی استازیتوب  ۲۷سلنه ونډه؛

—

—په مشرانو جرګې کې د ښځو  ۱۷سلنه ونډه

—

—د والیتی شوراګانو په ترکیب کې د ښځینه وو  ۲۵سلنه قانونی استازیتوب؛ په  ۲۰۰۴کال کې د اساسی قانون بریالی تصویب؛

—

—په  ۲۰۰۵کال کې د افغانستان د ملی پرمختیا انتقالی ستراتژی؛ په  ۲۰۰۵کال کې د افغانستان د زریز انکشاف موخې؛

—

—په افغانستان کې د سولې ،مصالحې او عدالت لپاره د عمل پالن؛ د افغانستان د ښځو لپاره د  ۲۰۰۷کال د عمل ملی
پالن ()۱۷ -۲۰۰۷

14

—

—د افغانستان د ملی پرمختیا د  ۲۰۰۸کال ستراتژی ()۲۰۱۳ -۲۰۰۸؛

—

—په  ۲۰۰۹کال کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالی د له مینځه وړلو قانون

—

—په  ۲۰۱۰کال کې د ملی لومړیتوبونو پروګرامونه

15

له پورتنیو کړنو څخه هرې یوې په ډول ډول سکتورونو باندې د ډول ډول کچو اغیزی لرلی دي.

16

افغانستان ډیر نړیوال پریکړه لیکونه او تړونونه السلیک ،تصدیق ،تا یید یا منلي دي چې د ښځو د وړتیا د لوړولو لپاره د ډیرو وتلو قوانینو
او ستراتژیو لپاره اساس جوړوی .د افغانستان د مالتړ لپاره نړیوالو کنفرانسونو چې د نړیوالی ټولنې ځینی غړی یې سره یوځای کړي دي،
مرسته کړی چې له ښځو سره د عادالنه کړو وړو لپاره د اساسی قانون او پالیسی سمونونو تګ الره جوړه کړی ( ۴مه ضمیمه وګورئ) .ددې
ترڅنګ ،افغانستان د ډیرو نړیوالو بشری حقونو د تړونونو یوه برخه ،لکه چې په  ۵مه ضمیمه کې ښودل شوی ،جوړوی .د عدالت ،مالتړ او
د کار په بازار کې د کارکوونکو (بشري قوې) نه استثمار په تړونونو کې ،افغانستان د کار د نړیوالو موسسو  ۱۹موافقت لیکونه تصدیق
کړی دی 17چې په هغو کې د مساوی ارزښت کار په مقابل کی مساوی تنخوا او په استخدام او دندو کی نه توپیر شامل دی .د نوموړو تړونونو
تصدیق د ښځو د حقونو لپاره بشپړوونکی مالتړ دي ځکه چې افغانستان له قانونی اړخه اړ دی چې د اساسی قانون او بن تړون پر بنسټ،
هغو ته غاړه کښږدی.

18

پردی برسیره ،افغانستان د  ۱۹۸۱کال د بشر د حقونو د اسالمی نړیوالې اعالمیې ،په  ۱۹۹۰کال کې په اسالم کې د بشري حقونو د قاهرې
اعالمیه او د  ۱۹۹۴کال د بشر د حقونو عربی منشور ،السلیک کوونکی دي.

 12د دویمی برخی پراخ او ډیر تفصیل لرونکی متن او تعبیر «په افغانستان کی د ښځو د اقتصادی وړتیا لوړوالی :۲۰۱۲ -۲۰۰۲ ،د معلوماتو د نخشی جوړول» ،د افغانستان د
څیړنی او ارزونی د اداری په ویب پاڼه کې د السرسی وړ ده.
 13د بن د تړون پر بنسټ ،افغانستان او نړیوالی ټولنی د افغانستان د انتقالی ادارې ( )AIAپه جوړولو باندې هوکړه وکړه ،د حکومتد دایمی ادارو تر بیا جوړونی پوری په
افغانستان کې د موقتی اداری په هکله هوکړه لیک («د بن تړون») (افغانستان)  S/2001/1154د  ۲۰۰۱کال د دسمبر پنځمهhttp://www.refworld.org/docid/3f48f4754. ،
.)html (accessed 7 June 2013
 14په  ۲۰۰۸کال کې تطبیق شو
 15د پارلمان له خوا باید تصویب شی،خو د  ۲۰۰۹کال په اګست کې د جمهوری ریاست له فرمان سره سم نافذ شو .د ( )۲۰۰۴کال د اساسی قانون د  ۷۹مادې سره سم ،د جمهوری
ریاست فرمان ترڅو چې د پارلمان له خوا رد نشی ،قانونیت لری.
 16له لومړیو درې موضوعګانو پرته ،په عمومی توګه ښځو مساوی اوبرابر استازیتوب نه دې درلودالی.
 17د کار نړیواله موسسه ،نارملیکس «د کار په نړیوالو معیارونو کی د معلوماتو سیستمونه د افغانستان لپاره تصدیقونه» http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
.)f?p=1000:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102945 (accessed 9 June 2013

 18د بڼ د تړون پر بنسټ ،په تیره بیا ،د افغانستان ژمنې ډیرې پریکنده دي .په دې اساس یوازی هغه پخواني قانونونه چې له تصدیق شوو تړونونو سره په ټکړ کې نه وي،
ساتل کیږی.
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د افغانستان د موقتی او لنډ مهالی ادارې  19ځیني عمده اندیښنې د هیواد د بشري سرچینو ،جوړښتونو او بنسټیزو جوړښتونو د بیارغونې
او بیا جوړونی په په اړه دا وی :الف) د تنخاګانو په ورکولو باندی له ټینګار سره ،د اداري ظرفیت لوړوالی؛ ب) زده کړي ،په تیره بیا د
نجونو لپاره؛ ج) روغتیا او د روغتیا ساتنه (حفظ الصحه)؛ د) بنسټیز جوړښتونه ،په تیره بیا ،لیاری ،برښنا ،او له لیری واټن اړیکی
(تیلی کمیونیکیشن)؛ ه) .د اقتصادی سیستم په تیره بیا د پولی سیستم بیارغونه؛ او ،و) د غذا یی خوندیتوب ،د اوبو مدیریت او د اوبو
لګولو د سیستم د بیا راژوندی کولو په شمول ،د اقتصادی سیستم بیارغونه .په افغانستان کی د پرله پسی ملی ستراتژیو ترمینځ خپل
مینځی اوبدنه (بافت) د غو اندیښنی او همدا ډول د ملګرو ملتونو د زریزې د پرمختیا موخو ( ،)۲۰۰۲او د ښځو په وړاندی د تبعیض د ټولو
بڼو د له مینځه وړلو تړون ( )۱۹۷۹او نورو تړونونو ته د افغانستان ژمنو ته انعکاس ورکوی.
په هر حال ،په نوموړو ډیرو نړیوالو کنفرانسونو او د هغو په پریکړه لیکونو او اعالمیو کې «د ښځو النجه» (د ښځو موضوع) په قانونی،
ټولنیزو او سیاسی حقونو کې منځنیځای لری 20.د ښځو اقتصادی حقونه ،د بشر یو عمده حق ،په عمومی توګه د اتکا د ټکی پرځای چې
کوالی شی د نورو حقونو مالتړ وکړی ،په څنډه کې پاتي شوي دي .برسیره پر دې ،کله چې پورتني وروستني حقونه په وړ او مناسبه توګه
حل شوي نه وي ،د ښځو اقتصادی بوختیا ته لږه پاملرنه کیږی.

11 1

1د ټولنیزې-اقتصادی پرمختیا شاخصونه۲۰۱۲ ،

نفوس ()۲۰۱۲

که یاده شوی نه وی ،دا ټولی الندې شمیرې د افغانستان د اقتصادي کالنۍ ۱۲ -۲۰۱۱ ،کال ،څخه اخیستل شوي دي
 26.5ملیون
% 49

ښځې

% 46.1

نفوس چې عمر ئې له  ۱۵کلونو لږ وي

% 3.7

نفوس چې عمر ئې له  ۶۵کلونو ډیر وي

% 36

د نیستمنۍ کچه

14,394

د ښوونځیو شمیر

3,013,009

په ښوونځیو کی ښځینه زده کوونکی

54,069

په ښوونځیو کی ښځینه ښوونکې

60

د پوهنتونونو شمیر

19,934

په پوهنتونونو کی ښځینه محصلین

603

په پوهنتوننو کی ښځینه استادان

74/1,000

**IMR

له  MR ۵څخه لږ

د ټولو  ۷۸۶۱۹۸۸له جملی څخه

له ټولو  180489له جملی څخه

د  ۱۱۲۳۶۷محصلینو له جملی څخه

له  ۴۸۷۳استادانو څخه

327/100,000
422

د روغتونونو شمیر (دولتی یا شخصی)

15,168

د ډاکترانو شمیر

2

د هر  ۱۰،۰۰۰کسانو لپاره د ډاکترانو شمیر

24,464

د روغتیا یی مرستیاالنو شمیر

766

پراخ روغتیا یی مرکزونه

1,860

لومړني روغتیايي مرکزونه

1,358

فرعی روغتیائي مرکزونه

22,923

په روغتونونو کی د بسترو شمیر

2,863

د قابله ګانو (دایو) شمیر

ناخالص داخلی تولید ()GDP

 903,990میلیونه افغانی

په  GDPکې د سړی سر عاید

715 $US

په  GDPکې د صنعت ونډه

% 21.39

 958,865میلیونه افغانی

لګښتو نه

% 26.74

په  GDPکې د کرنی ونډه

% 48.27

په  GDPکې د خدمتونو ونډه

** .د افغانستان اسالمی جمهورت ،د احصائيی مرکزی اداره« ،د افغانستان د څو اړخیزه شاخصونو د کڅوړی (غونچی) سروی (http://cso.gov.af/en/ )۱۱ -۲۰۱۰
.)2013 June 9 accessed( 6807/page
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2د ښځو د بشری حقونو وضعیت (حالت)

په  ۲۰۰۴کال کی افغانستان د جنسیت د مساوات او برابروالی په اړه ،چی د جنسیت د نابرابرۍ د  .،۳معیار  21په درلودلو سره د ټولو
هیوادونو د کتار په آخر کې ځای درلود .په تیره لسیزه کې د ښځو د زده کړی ،روغتیا ،خوندیتوب او سیاسی ګډون ګراف ته په کتلو سره
څرګندیږی چی له ځینو سمونونو سره سره ،پخپل حالت کې پاتي دي.
 19د چاپان د خارجه چارو وزارت« ،د افغانستان د بیارغونه کې د مرستو لپاره نړیوال کنفرانس ،د  ۲۰۰۲کال دجنوری  ۲۲-۲۱د پایلو لنډیز»http://www.mofa.go.jp/
.)region/middle_e/afghanistan/min0201/summary.html (accessed 7 June 2013

 20هغه اهمیت چې د اقتصادی ،ټولنیز و او فرهنګی حقونو په پرتله مدنی او سیاسی حقونو ته ورکړل شوی ،د بیلګی په توګه په  ۱۹۹۳کال کې د «بنګاک په اعالمیی» کې
تر پوښتنی الندی راغلی دی.
21

هغه شاخص چی په واکمن کولو ،اقتصادی فعالیت او ښځینه روغتیا کې د ښځو بی برخیتوب څرګندوی.

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل

9

2014
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2 2.2.1زده کړې
د زده کړی سکتور په مجرد او غیر مشروط ډول په نسبی توګه لږ بدلون موندلی دی .په  ۲۰۰۳کال کې له ۲۴-۱۵کلنی پوری د ښځو د لیک
لوست کچه  ۱۸سلنه وه22.د څو اړخیزه شاخص د کڅوړی (غونچې) سروې ( )MICSپر اساس په افغانستان کې ښوونځیو ته د تللو اندازه
د  ۱۹۹۷او  ۲۰۰۲کال ترمینځ ،دوه برابره شوی او له  ۲۷سلنې څخه  ۵۴سلنې ته اوچته شوی ده .په  ۲۰۰۳کال کې ښوونځیو ته تلل  ۵۴په
سلوكې ،یا  ۲.۳میلیونه زده کوونکی وو 23.په  ۲۰۰۳او  ۲۰۰۴کلونو کې په لومړنیو ښوونځیو کی د نجونو او هلکانو د شمول تناسب ()۰.۴۶
او ( ،)۰.۶۰په منځنیو ښوونځیو کې ( )۰.۲۹او ( )۰.۳۳او په لیسو کی د ( )۰.۱۲او ( )۰.۲۱ترمینځ وو 24 .په  ۲۰۰۳کال کی ،افغانستان په نړۍ
کې د ښوونځی د تګ د عمر تر ټولو ډیر نفوس درلود .له  ۱۲ -۷کلنی پوری نفوس چی د ټول نفوس ( )۱۹.۶سلنه یی جوړوله ښوونځیو ته د
تګ لپاره مساعد وو 25.د نفوس د  ۱۵کلن او له هغه څخه د ډیر عمر خاوندانو یوازی  ۲۴سلنه لیک او لوست کوالی شی ،په اټکلی توګه د
ښځو  ۱۲.۶سلنه د سواد څښتنائي دي .په کلیوالو سیمو کې د سواد کچه  ۲۰سلنه وه ،چې په کوچیانو کی  ۶سلنی ته راټیټه شوه .د  ۲۰۰۳کال
 MISCسروی څرګندوی چې په افغانستان کې د میندو او پلرونه له خوا په ښوونځیو کې د کوچنیانو په تیره بیا د نجونو د نه شاملولو عمده
الملونه د ښوونځیو لیریوالی ( ۳۷.۲سلنه)؛ نيمګړي آسانتیاوی( ۲۵.۸سلنه)؛ د جنسیت پر اساس د جال ښوونځیو نه شتون ( ۲۲سلنه)؛
په محلی ربړوونکو کارونو کې د کوچنیانو بوختیا ( ۱۷.۲سلنه)؛ دغه باور چی ښوونځیو ته تګ ضروری نه دی ( ۲۵سلنه)؛ د مزد په مقابل
کې د کوچنیانو کار ()٪ ۷.۱؛ او د ښوونکو جنسیت ( ۶.۴سلنه) ،ګڼل کیږی.

26

 1شکل :د والیتونو پراساس د ښځینه وو د سواد کچه۲۰۰۸ ،

27

 22د افغانستان اسالمی جمهوریت« ،د افغانستان د اسالمی جمهوریت د زریزی پرمختیا د موخو په هکله هیوادنی ریپوټ :۲۰۰۵ ،د  ۲۰۲۰کال لرلید» (کابل  :د ملګرو ملتونو
پرمختیائی پروګرام.)http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Afghanistan/Afghanistan%20MDG%202005.pdf (accessed 1 April 2013 ،۳۴ ،)۲۰۰۴ ،
23

د افغانستان اسالمی جمهوریت« ،د  MDGSهیوادنی ریپوټ.۳۴ ،»۲۰۰۵ ،

24

د افغانستان اسالمی جمهوریت« ،د  MDGSهیوادنی ریپوټ۴۲ ،»۲۰۰۵ ،

 25د افغانستان اسالمی جمهوریت« ،د  MDGSهیوادنی ریپوټ ،۳۳ ،»۲۰۰۵ ،د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق« ،په  ۲۰۰۵ -۱۹۹۰کلونو کې د افغانستان د
کوچنیانو د ټولنیزو شاخصونو ډیر ښه اټکلونه» (نیویارک :د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهی صندوق )۲۰۰۵ ،
26

د افغانستان اسالمی جمهوریت( ،د  MDGSهیوادنی ریپوټ ۳۴ »،۲۰۰۵

 27پیتر پاولی« ،د ملی خطر او زیان مننی تحلیل « :۸ /۲۰۰۷د افغانستان یوه څیره»( ،کابل :افغانستان ته د اروپا د کمیسیون استازی هیآت ۲۰۰۹ ،کال)http://cso.gov.،
af/Content/Media/Documents/NRVA2007-08Report38201112528554553325325.pdf (accessed 1 April 2013),67.
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په  ۲۰۱۲کال کی  .28د ښځینه زده کوونکو شمول په رسمی زده کړو( ،عمومی زده کړو) (له  ۱تر  ۱۲ټولګی پوری) ،اسالمی (دینی) زده کړو
(له  ۱تر  ۱۴ټولګی پوری) ،د ښوونکو د زده کړو په پوهنځۍ (دارالمعلمین) کې (له  ۱۰تر  ۱۴ټولګی پورې) ،د ټولنې پر بنسټ والړو زده
کړو کې ( ،CBEله  ۶ -۱ټولګی پورې) او په بهر کی زده کړې ( ۳۸.۰۴سلنه) وي .د زابل والیت له ۲۱و  ۱۱۴شمولیت سره تر ټولو په ټیټه کچه
كې والړ دی .په ټولیز ډول د ښوونکو  ۳۸.۵۸سلنه ښځې وې؛ په اسالمی زده کړو کې د ښځو ونډه پنځه سلنه وه.
 1جدول :د پوهنی (زده کړی) د ملی ستراتژی د پالن موخه او د کلنۍ پروګرام موخې.
عمده شاخصونه
د زده کوونکو شمیر
د ښوونځیو شمیر
د ښوونکو شمیر
د ښوونځیو د «شوراګانو» شمیر

الس ته راوړونی ۲۰۱۰

7,101,461
12,421
166,262
10,876

29

30

الس ته راوړنی ۲۰۱۱

8,008,676
13,562
172,291
1,333

موخی ۲۰۱۴

9,938,727
16,150
200,014
16,150

په  ۲۰۱۲کال کې د ټولو ښوونځیو شمیر (لومړنۍ ،منځنۍ ،مسلکي ،شپي ښوونځۍ ،دارالمعلمین او دینی ښوونځۍ)  ۱۴ ،۳۹۴او د زده
کوونکو شمیر  ۷۸۶۱۹۸۸وو چې د هغوي له جملې څخه  ۳۰۱۳۰۰۹نجونې وې .د ټولو ښوونکو شمیره  ۱۸۰۴۸۹وه چې  ۵۴۰۶۹یې ښځې
وې .په لوړو تحصیالتو کې ۶۰ ،دولتی او خصوصی پوهنتونونو وجود درلود .ټول په نوموړو پوهنتونو کې  ۱۱۲۳۶۷زده کوونکي چی
 ۱۹۹۳۴یی ښځینه وې ،په زده کړو بوخت وو .په یادو پوهنتونو کې  ۴۸۷۳استادانو چی  ۶۰۳ئې ښځی وی ،31درس ورکاوه .د مسلکی
(حرفه یی) زده کړو په مرکزونه کې د ښځو شمیر ډیر لږوو او د ټولو زده کوونکو  ،۲۷۰۱۹له جملې څخه یوازې  ۳۲۴۵ښځې وې .په حرفه یی
زده کړو کې لوی شمیر ښځو په ادارې (منجمنت) محاسبې (شا او خوا نیما یی شمیر) کې زده کړه کوله او تر هغه وروسته نورې په غذایي
او سپکو صنایعو کې چې د کمپیوټر پوهه یې هم یوه برخه وه ،په زده کړې بوختې وې .په هر حال د ښځو (نجونو) شمول په غیر دودیزو
ساحو لکه اتومیخانیک کې ډير لږ وو ( ۱۳نجونی) ،خو په کرنه او وترنری پوهه (د ژویو روغتیا) کې خورا ډیری لږ نجونی شاملې وې
( ۳۲نجونی) .32په دولتی دارالمعلمینو (د ښوونکو روزنی مرکزونو) کې د ښځینه ښوونکو شمیر له  ۱۵۷۷څخه یوازی  ۲۸۲کسان وو چې
ډیر لږ دي .په ډیرو والیتونو کې په نوموړو مرکزونو کې ان تر دې چي یوی ښځینه ښوونکی شتون نه درلود .د  ۵۲۶۱۷زده کونکو څخه د
ښځینه زده کوونکو شمیر  ۱۹۲۳۳وو.
په ټولیزه توګه ،که څه هم په لومړنیو زده کړو کی د نجونو شمولیت په وروستۍ لسیزه کی د لید وړ ډیر والی موندلی خو په ټول شمیر او
همدا رنګه د هلکانو په تناسب دا کچه ډیره ټیټه ده .د افغانستان تړون ( )۲۰۰۶وائي« :د  ۲۰۱۰کال په پای کی :د  MDGsله معلوماتو سره سم،
به په لومړنیو ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو شمولیت په ترتیب سره  ۶۰سلنه او  ۷۰سلنه وي؛ په ټولو منځنیو ښوونځیو کې به د زده کړې
نوی نصاب رواج شی ،او د ښځو ښوونکو شمیره به تر  ۵۰سلنې ډیر شي ».نجونو ته د جال ښوونځیو د امتیاز نه ورکول د نجونو د وخته واده
کولو سره یوځای ،په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر لږوالی خورا ډیر کړي دي .که چیرې افغانستان غواړی چې د افغانستان د انکشاف
زریزی موخو ( )AMDGsته چی په هغو کی تر  ۲۰۲۰کال پورې  ۱۰۰سلنی ته د سواد د کچی رسول هم شامل دي ،ځان ورسوی ،نو د نجونو لپاره
د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو په خاطر ،چې په هغو کې ټول ښوونکی ښځی وی ،د سرچینو د لوی ډيروالی ،او د کوچنیانو په ودونو کی
لږوالی باید هرو مرو رامینځ ته شی ،ددې ترڅنګ د والیتونو په کچه توپیرونه باید حل شی .ټول شیان په امنیتي وضعې او همدا ډول له
ارتجاعی قوتونو سره د حکومت او خلکو د مبارزې له وړتيا سره تړلي دي .په عین حال کې مهمه خبره دا ده چې په ښوونځیو کې د نجونو
مسلکی او اقتصادی وړتیا ته ډیره پاملرنه وشي ،او داسې نه وي چې د مثال په توګه ،کرهنه هلکانو او د کور اداره نجونو ته تدریس شی.
33د بیلګی په توګه په کرنه کې د ښځو اوسنۍ ونډې ته په پاملرنې سره ،مهمه ده چې په کلیوالو کارونو کې د جنسیت پراساس د ونډی د
ویش په هکله یا په سوداګری ،تشبث او نورو غیر کلیوالی دندو کې ،هغوی ته زده کړه او روزنه ورکړل شي.

 28د  ۲۰۰۳او  ۲۰۱۲کال ترمینځ مودې په هکله د معلوماتو لپاره د افغانستان د څیړنی او ارزونی د اداری په ویب سایټ «په افغانستان کې د ښځو د اقتصادی وړتیا لوړول،
 :۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو نخشه کول» وګوری؛
 29د افغانستان د اسالمی جمهوریت د پوهنی وزارت« ،د  EMIS )۲۰۱۲ -۲۰۱۱( ۱۳۹۰احصائیوی تحلیی ریپوټ» (کابل :د پوهنی د ادارې د معلوماتو سیستم او د پالن او
ارزونی عمومی مدیریت.)http:// moe.gov.af/Content/files/MoE_1390_Stat_Analysis_Final.pdf (accessed 1 April 2013 ,) ،۲۰۱۲ ،
30

د افغانستان د اسالمی جمهوریت د پوهنی وزارت «د  ۲۰۱۱ /۱۳۹۰کال کالنۍ ریپوټ» (د پالن او ارزونی عمومی مدیریت د  EMISمدیریت ،نیټه نه لری.۱ ،

31

CSO « ،د  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کال احصائیوی کالنۍ» http://cso.gov.af/Content/files/Education%20syb.pdf (accessed 1 April 2013), 54

32

 CSO”،د  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱احصائیوی کلنۍ”

33

د افغانستان اسالمی جمهوریت CEDAW« ،ته دوره یی ګډ ریپوټونه»۶۶
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2 2.2.2روغتیا
د روغتیا د برخې ګراف په دی لسیزه کې په ځانګړو ساحو کې ځینی نسبی سمونونه ښيي .په  ۲۰۰۲کال کې ،په افغانستان کې د پنځو کلونو
له عمر څخه د ټیټو ماشومانو د مړینې کچه په هرو زرو کې ( ۲۵۷په نړۍ کې دویم یا دریم ډیر لوړ) ،او د نوو زیږیدلو ماشومانو د مړینې
کچه په زرو کې  ۱۶۵وه  .34په نوموړی کال کې د امیدوارۍ کچه  ۶.۹او د ژوندیو ماشومانو د زیږون په وخت کې د میندو د مړینې کچه په
هرو  ۱۰۰،۰۰۰کی  ۱،۶۰۰میندې وي( 35چې د مړینی یوازنی لوی سبب ګڼل کیده) .36د ناوړه اونیمګړی تغذیې کچه (منځنۍ یا خورا سخته
چي د ودې مخنیوی کوي) د  ۵۰سلنی په شا او خوا کی وه .37شا او خوا  ۱۷سلنی لومړنیو روغتیا یی آسانتیاوو د میندو د ساتنی او کورنی
پالن خدمتونو وړاندی کول ،خو نږدې  ۴۰سلنې ښځینه روغتیا یی خدمتونه نه لرل.

38

 2شکل :د والیتونو په اساس د هغو ښځو سلنه چی د ماشوم د زیږون په وخت کې د وړتیا لرونکو روغتیا پاالنو (قابله ګانو) څخه ګټه اخلی۲۰۰۸ ،

39

په  ۲۰۱۰کال کې د ماشومانو د زیږون کچه  ۵.۱سلنه وه .د ماشومانو د زیږون کچه د هغو میندو له خوا چی سواد نه لری له  ۵.۳سلنی څخه په
لوړو زده کړو لرونکو میندو کې  ۲.۸سلنې ته راټیټه شوی ده .40د مرکو او معلوماتو پر بنسټ د هغو ښځو له جملی څخه چی له  ۱۵-۱۹کلونو
 34د افغانستان د اسالمی جمهوریت د عامه روغتیا «د افغانستان د اسالمی جمهوریت د عامه روغتیا وزارت ریپوټ http://moph.gov.af/content/ ،»۱۳۸۷
media/Documents/HNSS-Report-ENG-v4-1281220101156987.pdf (accessed 4 June 2013

 35په دې برخه کې د والیتونو ترمینځ ډیر لوی توپیرونه شته دی .د بیلګی په توګه په کابل کې د میندو د مړینی کچه ( )MMRپه هرو  ۱۰۰،۰۰۰کې  ۴۰۰وه ،په داسی حال کې چی
په بدخشان کې نوموړی کچه په هرو  ۱۰۰،۰۰۰کې  ۶،۵۰۰ته رسیدله ،لیندا ای .بارتلیت ،شیروز موجی سارا وایت هید ،چا دکروزوی ،د نیسا لونپتی ،پیتر ساالما او د میندو
د مړینې د څیړنې افغانی ډله« ،په افغانستان کې د میندو مړینه :کچه (اندازه) ،سببونه ،د خطر عوامل او مخنیوی» (د افغانستان د اسالمی جمهوریت د روغتیا وزارت ،د
ناروغیو د کنترول او مخنیوی مرکزونه ،په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهی صندوق.)۲۰۰۳ ،
36

پنځه ځلی د پاکستان او  ۵۰ځلی د ازبکستان په پرتله.

37

استا اولیسن ،کارول بی دوک ،النت هیوارد پرتیچیت ،النا موریاریټی ،مایتریی ب .داس .سوجاتا پرادان و رتنام .سودرشن« ،افغانستان :ملی بیا جوړونه او د نیستمنۍ

لږول په راتلونکی افغانستان کې د ښځو ونډه» (واشنګټن :نړیوال بانک ،د  ۲۰۰۵کال مارچhttp://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/ ،
AfghanistanGenderReport.pdf (accessed 1 April 2013

 38د افغانستان اسالمی انتقالی حکومت ،د روغتیا وزارت« ،د افغانستان لپاره د بیا زیږوون روغتیائی ملی ستراتژی ( »۲۰۰۵ -۲۰۰۳کابل :د روغتیائی پاملرنی او ددې
عمومی مدیریت ،د ښځو او بیا زیږوون د روغتیا مدیریت ،د بیا زیږون د روغتیا د کار ډله ،وروستنی سند ،د  ۲۰۱۴کال د جوالی میاشت)
39
40

پاولی« ،په ملی کچه د خطر او زیان مننی تحلیل »۰۸ /۲۰۰۷
د افغانستان د اسالمی جمهوریت ،د عامی روغتیا وزارت ،د افغانستان اسالمی جمهوریت او د مرکزی احصایی اداره «په افغانستان کې د مړینی سروی  :۲۰۱۰عمده

12

AREU

د معلوماتو راټولول او ارزونه

2014

عمر لری ۱۴ ،سلنه یی د ژوندی ماشوم زیږون  ۲سلنی په کچه له  ۱۵کلنی څخه پخوا پیل کړی دی .نږدی  ۲۵سلنه ښځې چې د  ۲۴ -۲۰کلونو
عمر خاوندانی دی مخکی له دې چې  ۱۸کلنی ته ورسیږی ،يو ژوندی ماشوم نړۍ ته راوړي دی .داسې معلومیږی چې د نا لوستو ښځو ۲۰
سلنی ،او د هغو ښځو چی لومړنی زده کړی لری  ۲۷سلنی ،او د منځنیو لوړو زده کرو لرونکو  ۳۸سلنی ،له امیدوارۍ (حامله کیدلو) څخه
د مخنیوی وسیلې څخه کار اخیستی دی .دهغو ښځو چی له  ۱۵تر  ۱۹کلنۍ عمر یې درلود ۲۰ ،سلنو اوس واده کړی وو ،د  ۴۹ -۱۵عمر
لرونکو له جملی څخه  ۱۵سلنه له پنځلس کلنۍ څخه پخوا واده شوی ،په داسې حال کې چې  ۴۶سلنه له  ۱۸کلنۍ څخه پخوا واده شوي وې.
له  ۴۹ -۱۵کلنۍ پوری ښځو له جملی څخه  ۷سلنو له هغه چا سره واده کړی چې بله یا نورې میرمنې یی هم لرلی او دا کچه د نالوستو ښځو
ترمینځ ( ۸سلنه) د هغو ښځو په پرتله چې منځنی یا ډیری زده کړی یی کړی دی ( ۴سلنه) ،دوه برابره ده .له  ۱۹ -۱۵کلونو عمر درلودونکی
ښځو څخه  ۲سلنۍ له هغو کسانو سره واده کړی وو چې بله ښځه یې هم درلودله ،په داسی حال کې چې دا کچه په هغو ښځو کې چې عمر
یی  ۴۹ -۴۰کلونو پورې وو  ۱۱سلنه وه 41 .په ټولو ودونو کې  ۵۷سلنه هغه ښځینه کوچنی نجونی وی چی عمر یی له  ۱۶کلونو څخه لږ وو.42
په  ۲۰۱۱کال کې د نفوسو  ۸۷سلنی له اساسی روغتیا یی خدمتونو څخه ګټه پورته کړی وه چې  ۶۶سلنه هغو روغتیا یی آسانتیاوو ته
ورغلی وو چی دوه ساعته په پښو مزل ته اړ وو ،او  ۵۷سلنی ئې یو ساعت په پښو مزل کړی وو .43د  ۲۶.۵میلیونه نفوس لپاره  ۲۸۰عامه
روغتونونو او  ۱۴۲خصوصی روغتونونو شتون درلود.44
په افغانستان کې روغتیا یی خدمتونه ال تراوسه هم ډیر محدود دی او په طبی مسلک کې ،د قابله ګی په شمول ،د ښځو ډاکترانو او
نرسانو شمیر ډیر لږ دی؛ طبی زیرمی او سامان غیر کافی دی او روغتیا یی مرکزونه د ښځو لپاره له ترانسپورت او محرم څخه پرته په
آسانۍ سره د السرسی وړ نه دی د آسیا د جوړښت د  ۲۰۱۲کال سروی څرګندوی« ،د خلکو یوازی  ۳۸سلنه مني چې د هغوی روغتیایی
حالت او درملو ته السرسی سمون موندلی دی .د  ۴۸سلنه ال هم انتظار باسی چې روغتیا یی حالت او درملو ته السرسی ب یې ښه شی.
بدلون تراوسه هم په الر کې دی .د خلکو  ۱۴سلنه ربړیږی چې د هغوی روغتیا یی حالت د طالبانو د رژیم په پرتله ناوړه او خراب شوی دی.
 »45په ټولیزه توګه ویل کیدای شی چې د ماشومانو او ډیرو کوچنیو ماشومانو ،او میندو د مړینی د کچی لږوالی ،او همدا ډول د اساسی
روغتیا یی آسانتیا ډيروالی په روغتیایی برخه کې د ښه والی ښکارندویي کوي .د ماشوم په تغذیې کې باید ډیر څه ترسره شی؛ د AMDG

موخه د لږ وزن لرونکو ماشومانو چې عمر یی له پنځو کلونو څخه لږ وی ،په  ۲۰۱۵کال کې  ۱۵سلنه ده ،په داسې حال کې چې په نوموړی کال
کې د ژوندیو ماشومانو په زیږیدنه کې د میندو د مړینې کچه په هرو  ۱۰۰،۰۰۰کې  ۱۰۹وړاندلید شوی ده .اړینه ده چې روغتیا یی پاملرنه
او د بیا زیږون روغتیا یی خدمتونه ال هم تقویه او غښتلی شی او د امید وارۍ او زیږون کچه ،چی له وخته مخکی ودونو او د ماشومانو
له ډیری راوړنی څخه پیدا کیږی ،ال ډیره لږ شي .د ښاری او کلیوالی سیمو ترمینځ روغتیا یی پاملرنی ته د السرسی د کچی نا انډولی
(نابرابری) لویه ستونزه ده .دلته بیا د یادولو وړ ده چې ترڅو د ښځو درملنه د ښځو ډاکترانو او متخصصیونو له خوا ؤ نه شی ،د هغوی
روغتیا یی پاملرنه او اړوند روغتیا یی کړه وړه به په لوړه کچه هماغسی د قناعت وړ نه وي.

2 2.2.3سیاسی او عامه ګډون
عامه ژوند ته السرسی او د هیواد په سیاسی چارو کی برابر او مساوی ګډون د ښځو د وړتیا او واکمنی لپاره یو ښه آزمایښت ده .په
افغانستان کې عامه /خصوصی ویش په ځانګړی توګه ډیر کلک او سخت دی ،او له هغه ځایه چې د نارینه او د هغه د کورنۍ سر لوړي او
عزت له دود او رسم څخه د ښځي په قبلونه پورې اړه لری ،عامه فعالیت یا ژوند ته د ښځی شاملیدل د جنسیت ونډی او د جنسیت خوځښت
(فعالیت) ته لوی التزام ګڼل کیږی.
له  ۲۰۰۱کال څخه راهیسی ،افغان ښځو په خورا محدوده توګه په ډول ،ډول نړیوالو راټولیدنو کې چې د هغوی د هیواد د بیارغونی د
لیارو په هکله خبری شوی دی ،ګډون کړی دی په دوشنبه کې د ښځو د اساسی حقونو د  ۲۰۰۱کال له اعالمیې  ،46په  ۲۰۰۱کال کې د بروکسل
(علنی) موندنې» .)SR186.pdf (accessed 1 April 2013 /http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/SR186

»AMICS ۲۰۱۰ -۲۰۱۱« CSO 41
 42دافغانستاندبشریحقونوخپلواککمیسیون«،پهافغانستانکېداقتصادیاوټولنیزوحقونودوضعیپههکلهپنځمریپوټ»(کابل:دافغانستاندبشریحقونوخپلواککمیسیون
 43د افغانستان اسالمی جمهوریت ،د اقتصاد وزارت( ،د  ANDSکلنۍ ریپوټ( »۱۳۸۹ :کابل د اقتصاد وزارتhttp://moec.gov.af/Content/Media/ ۴ ،)۲۰۱۱ ،
.)Documents/ANDSAnnualProgressiveReport1389_English1102011142610417553325325.pdf (accessed 1 April 2013

44

د احصائیې مرکزی اداره ،د افغانستان اسالمی جمهوریت« ،د افغانستان احصائیوی کالنۍ ( »۱۲ -۲۰۱۱کابل :د مرکزی احصائې اداره ۴ ،څپرکی :د روغتیا وده)۲۰۱۲ ،

http://cso.gov.af/Content/files/Health%20Development(1).pdf (accessed 1 April 2013 ۱۱۰

 45عبدالقیوم مهمند« ،په افغانستان کې د اقتصادی ودې لرلید ،د افغان خلکو په هکله په یوی سروی باندی تامل ،له  ۴څخه  ۲برخه ،موقوته لیکنه ،شمیره( »۱۴ ،کابل د
آسیا جوړښت ،۱۱۰ ،)۲۰۱۲
 46د اعالمیې ډیری غوښتنی  ،د ښځو د فزیکی خوځیدنی او فعالیت په شمول ،په راتلونکو سندونو لکه د افغانستان د  ۲۰۰۴کال په اساسی قانون کې ،له نظره ولویدلی.
دا موضوع ددې ښکارندوی ده چې دا ډول سیاسی پروسی په افغانی او نورو ټولنو کې داسي یوه ټولنیزه ناروغی ده چې د ښځو حق او د هغوی د غږ له جګیدلو او په ټولنه کې
د هغوی له څرګندیدلو سره مخالفت کوی.

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

کنفرانس ،او په  ۲۰۰۳کال کې د اساسی قانون له لویې جرګی (چې له  ۵۰۴استازو څخه  ۱۱۴یی ښځی وی) څخه پرته ،په سیاسی بدلنونو
کې د ښځو ګډون بی ارزښته او یا هیڅ وو47 .په هغو ټولټاکنی کی چی په  ۲۰۰۴او  ۲۰۰۹کال کې (د جمهوری ریاست) ،په  ۲۰۰۵کی (والیتی
شوراګانو او پارلمان ته) او په  ۲۰۱۰کال کې (د پارلمان) لپاره ترسره شوی ،د ښځو د پیاوړو رای ورکولو سره سره د ښځو کاندیدانو ونډه
یوازی  ۲۰ -۱۰سلنه وه.
 2جدول :د جمهوری ریاست او والیتی شوراګانو او پارلمانی ټولټاکنو کی په ملی کچه د ښځو ګډون او د ښځینه نوماندانو شمیره

48

ټو لټا کنی

ټولی رایې په میلیون

د ښځینه رای

د ټولو نوماندانو

د ښځینه نوماندو

له سهمیی څخه جال

ورکوونکو سلنه

شمیر

شمیر

ښځینه نوماندانی

جمهوری ریاست ته۲۰۰۴ ،

7.3

37

18

1

-

والیتی شوراګانو ته۲۰۰۵ ،

6.4

41

3025

247

24

پارلمان ته۲۰۰۵ ،

6.4

41

2775

335

19

جمهوری ریاست ته۲۰۰۹ ،

5.9

39

39

2

-

والیتی شوراګانو ته ۲۰۰۹

5.9

39

3196

328

20

پارلمان ته۲۰۱۰ ،

4.2

39

2557

406
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په ټولیزه توګه په دغو ټولټاکنو کې د عامه پوهاوی ښځینه کارونکی او د رای اچونی د غرفو ښځینه مامورینو شتون نه درلود .ښځو رای
ورکوونکو د ټاکنو او نوماندانو په اړه پوهاوی نه درلود ځکه چې په دې هکله د ټولنی په کچه بحثونه او خبری شوي نه وي او هغوی ته
ډيره لږه عامه خبرتیا رسیدلې وه .رای ورکول د ښځو لپاره د حقونو او په عامه چارو کې د ګډون قوي وسیله ده .هغوی عالقه لرله چې خپله
رایه ښځینه نوماندانو ته په دی هیله ورکوله چې جنسیتی یووالی تامین کړی؛ او احساس یی کاوه چې داسۍ ډیرې ستونزی شته چې له
نارینه نوماندانو سره یئ شریکول ورته ستونزمن دی او ښځی کوالی شی په آسانتیا سره هغه درک کړی ،سره له دې چې ښځینه نوماندانو
خپل کامپاین د جنسیتی کړنالرې په اساس ونه کړ .49ښځینه نوماندانی ،په عمومی توګه ،دکمپاین لپاره محدودې سرچینی ،د خوځښت
لږ امکانات او ناکافی خوندیتوب درلود.
په پارلمان کې له ښځو (په ولسی جرګې کې له  ۲۴۹غړو څخه  ،۶۹او په مشرانو جرګه کې له  ۱۰۲غړو څخه  )۲۸څخه توقع دا وه چې د یو
عالی سیاسی انډول په راوړلو کې لویه ونډه ولري .له یوی خوا ،د ښځو د ډيرو اغیزمنو مسئلو دا اداری توقع د شمیر د کموالی او لږ
واقعی سیاسی قدرت له امله عملی نه شوه او له بلی خوا له هغه ځایه چې دوی ددې پرځای چې د خپلو موکلینو په ګټی پسی وګرځی په
ټینګه سره د خپلو سیاسی مربیانو او ګوندونو سره اړیکی لری او د هغوی تر اغیزی الندی دی ،نو دا ګوند او مربی له ګټو څخه لیری کیدل
له تصور څخه بهر ښکاری  .50په هر حال ،د پارلمان د ډیری سپینی او صریحې لهجه لرونکی ښځینه غړي د پارلمان داکثریت مذهبی او
محافظه کارو (له تحوالتو سره مخالفو) غړو له تهدیدونو او شفاهی بریدونو او نورو نارینه غړو له بی توپیری سره مخامخ دی؛ په عین
حال کې هغوی د جنګ او جګړی غوښتونکو له ګواښونو څخه ویریږی.
په وزارتونو کې ،د پارلمان ښځینه غړ و ته د نارینه غړو په پرتله لږ اهمیت ورکول کیږی 51د ټاکنو کمیسیون ( )IECله نهو منشیانو څخه
دوه ښځی دی ،او دوه ښځی د  IECد مشرتابه کمیټی غړیتوب لری .د  IECله کارکوونکو څخه  ۷سلنه ښځی او د هغو له جملی څخه یوازی ۶
سلنه دایمی دی 52 .په هر حال د  IECسیمه ایز او د ولسوالیو کارکوونکی نیما یی ښځی دی او د افغانستان په ټولو ولسوالیو کی د عامه
پوهاوی د کمپاین کوونکو د ښځینه او نارینه وو شمیر مساوی دی .د ښځینه استازو مستقیم استازیتوب په ملی کچې جوړ شوی ،چې
ټولنو په استازیتوب په شوراګانو کی د ښځو ونډه  ۲۰سلنه اود ټولنی د پرمختیا پر بنسټ والړو شوراګانو ( )CDCsکی  ۳۶سلنه ده ،په

 CEDAW 47ته د افغانستان د حکومت له خوا ورکړل شوی ریپوټ ( )۳۲ :۲۰۱۱کی داسی راغلی« ،د بن په کنفرانس کې ( ،)۲۰۰۱چیری چی د افغانستان لپاره ملی حکومت
جوړیده  ،له  ۶۰ګډون کوونکو څخه  ۶تنه ښځې وې .د بن له کنفرانس وروسته ،افغان ښځو په نړی کې د افغانستان په هکله ډيرو کنفرانسونو کې ګډون کړی ،که څه هم د ښځؤ
شمیر د نارینه وو په پرتله لږ وو .ددې خبری مانا دا ده چی د هیواد په مشرتابه کی یوازی یو څو ښځی شته .د افغانستان اسالمی جمهوریت CEDAW« ،ته یوځای شوی دوره یی
ریپوټونه» .۳۲
 48اولیور لف ،فرخ لقا امینی ،فرید احمد بیات ،ضیا حسین ،ریحانه ګلسم حسینی ،مسعوده کوهستانی او چونا.ر .ایچاویز «مساوی حقونه ،نابرابر فرصتونه ،د
افغانستان په پارلمانی او والیتی شوراګانو په ټاکنو کی د ښځو ګډون» (کابل :د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره)
49

لوف «برابر حقونه ،نابرابر فرصتونه»

 50د آنا وارد وارت« ،زړه وړونکی موضوعاګانی :جنسیت او د افغانستان په ولسی جرګه کی د سیاست شتون» (کابل :د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره ،د مقالو سلسله
 ،جون EditionPdfs/711E-A%20Matter%20of%20Interests%20IP.pdf (accessed 1 April 2013/http://www.areu.org.af/Uploads )۲۰۰۷
 51اوس اوس په پارلمان کې  ۶۹غړې ښځی دی ،په حکومت کې  ۱۲ښځی (درې وزیرانی :د ښځو چارو ،عامې روغتیا ،او د کار ،اجتماعی چارو ،شهیدانو او معلولینو
وزارتونو) ،یوه عمومی رئیسه ،یوه د خپلواکه کمیسیونونو رئیسه ( ،)AIHRCپنځه د وزارت مرستیاالنی ،یوه والی (بامیان) او یوه ښارواله (نیلی ،دایکندی) ،او یوه د
ویاندونو مرستیاله ښځه ده .د  AMDGsموخه دا ده چې په  ۲۰۲۰کال کې په پارلمان کې د ښځو استازیتوب  ۳۰سلنی ته لوړ کړی.
52
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داسی حال کې چې دا سلنه په نارینه وو کې  ۵۶او  ۶۰سلنې ته رسیږی .د  CDCله کارکوونکو څخه څلور سلنه ښځی دی .53که څه هم د ۲۰۰۱
کال په پرتله ،د حکومت په ډیرو وزارتونو او ملکی خدمتونو کې د ښځو حضور زیات شوی دی ،خو په  ۲۰۱۰کال کې د  ۲۰۰۶کال په پرتله
د ملکی خدمتونو د ښځینه کارکوونکو سلنه له  ۳۱سلنی څخه  ۱۸.۵سلنی ته راټیټه شوی ده  .54د حکومت له ژمنو سره سره چې په ملکی
خدمتونو کی یی د ښځو  ۲۵سلنه ونډه وړاندلید کړی وه ،د حکومت له ټولو کارکوونکو څخه  ۲۰سلنه ښځی دی چې په عمومی توګه په
ډیرو ټیټو بستونو کی په کار بوختی دي.55
له جنسیتی توپیر څخه ډک یو چاپیریال کې ،په پولیسو کې د ښځو شمیر ډیر لږ دي ،او په  ۲۰۱۰کال کې د پولیسو منصبدارانی او له هغو
څخه په ټیټه کچه د پولیس کار کوونکو شمیر د پولیسو په ټول ځواک کی  ۵۸۴ښځې دي .56په  ۲۰۰۲کال کې چې د افغان پولیسو د ځواک
جوړول پیل شول ،د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق ( )LOTFAپه  ۲۰۱۰کال کې د ښځینه پولیسو په روزلو کې شروع وکړه.
په  ۲۰۱۱کال کې LOTFA ،ادعا وکړه چی د افغان په ملی پولیسو کی ( )ANPکی  ۱۲۰۰ښځي کار کوی .57ښځینه پولیسو ریپوټ ورکړی چې
له تاوتریخوالی او جنسی تجاوز  58سره مخامخ او د ټيټی کچې مرستندویه عسکری خدمتونو ته شړل شوی دی .په  ANPاو کورنیو چارو
وزارت کې د پرمختلونکو پالیسیو مخنیوی کیږی.59
قضا ییه قوه په خپلو مذهبی او غیر مذهبی سیستمونو کې د ښځو په مشارکت کی کمبود او نیمګړتیا لری .د افغان ښځینه قاضیانو
اتحادیه ( )AWJAد لومړی ځل لپاره په  ۲۰۰۳کال کې جوړه شوه .په هر حال په  ۲۰۱۰کال کې د ټولو  ۲۲۰۳قاضیانو له جملی څخه  ۵سلنه ښځی
وی ( ۴۸په جزا یی محکمو او  ۶۰په مدنی محکمو کې) 60؛ د حیرانتیا وړ نه ده چې د کورنۍ او کوچنیانو محکمی په ټولیزه توګه د ښځو
تر مشرتابه الندې دي .مثبت قدمونه ،نه دې اخیستل شوی .61له  ۵۴۶څارنواالنو څخه یوازی  ۶.۴( ۳۵سلنه) او له  ۱۲۴۱قانون پوهانو او د
دعوا وکیالنو څخه  ۶.۱( ۷۵سلنه) ښځې دي .د سترې محکمې د شورا په نهو غړو کې هیڅ ښځه نشته .په  ۲۰۱۲کال کې  AWJAد  ۱۵۰ښځینه
قاضیانو په غړیتوب بیا جوړه شوه.
په اجرا ییه قوی ،په قضاء او د قانون په پلی کولو کې د ښځو د استازو نه شتون د افغان ښځو سیاسی ګډون لپاره یو د پام وړ او جدي منفی
شاخص دی .د  ۲۰۱۲کال د مارچ په میاشت کې ،ټول د نارینه علماوو شورا چی  ۱۵۰وتلو مالیانو څخه جوړه ده ،یوه بیانیه خپره کړه چې په
هغی کې د ښځو په وړاندی د ځانګړو ډولونو تاوتریخوالی عادالنه شمیرل شوی ،او په حرفوی دندو او روغتیا یی آسانتیاوی کی یی د
جنسیت په هکله تبعیضی حقوقی سمونونه غوښتی ،او په عامه ځایونو کې یی د حجاب اصول او له ښځو سره د محرم شتون حتمی ګڼلی
دی .دا ټول په یوه مطبوعاتی کنفرانس کی د جمهور ر ییس له خوا ومنل شول .62که چیری دا ډول بیانیې چې له  ۲۰۰۱کال څخه پخوا حالت ته
تګ دی له مخالفت سره مخامخ نشی او حتی په سیمه ایزه توګه هغو ته اجازه ورکړل شی  63انعکاس یی د اساسی قانون پر الس ته راوړنو
اغیزه کوی او له نارینه وو سره د ښځو د برابری او مساوات په ضد ورو او حاشیوی عمل ګڼل کیږی.
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ارنی دیش ،ویګارد بای ،تورون ریټی ،الینا دیل او ستیفانی کراستو ARTF( ،په څلور الری کی :تاریخ او راتلونکی( )،اوسلو :سکانتیم  ،د  ۲۰۱۲کال سپتمبر) ۱۳

)http://ausaid.gov.au/countries/southasia/afghanistan/Documents/artf-cross-roads. pdf (accessed 1 April 2013

 54د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیائی صندوق «،د حقایقو جزوه ( »۲۰۱۰د  ۲۰۱۰فبروری میاشت http://www.unifem.org/ afghanistan/media/
.)pubs/factsheet/10/index.html (accessed 3 February 2013

55

د افغانستان اسالمی جمهوریت ،د شمیرنی مرکزی اداره« ،د افغانستان احصائیوی کالنۍ ( »۲۰۱۰ -۲۰۰۹کابل :شمیرنی مرکزی اداره)

56

د افغانستان اسالمی جمهوریت CEDAW« ،ته دوره یی یوځای شوی ریپوټونه۳۲ »،

57

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیائی پروګرام« ،د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق ((»2013 -2002 : )LOTFAد  UNDPد پروژی حقیقت پاڼه)۲۰۱۱ ،

)http://www.undp.org.af/Projects/Report2011/lotfa/Project-LOTFA-Apr2011.pdf (accessed 1 april 2013 ,

 58کویل الورنس« ،په افغان ښځینه پولیسو باندی جنسی تجاروز ،د دندې خطر دی»  NPRد  ۲۰۱۲کال د مارج  ۸مهfor-/148041305/08/03/2012/org.http://www.npr ،
 ;)June 2013 afghan-policewomen-sex-abuse-is-a-job-hazard,(accessed 9؛ سامویل هال کانسلټنیګ« ،د افغان د ملی پولیسو په هکله د ښځو پوهه او تصور»
(کابل :هنریش بول ستینفتونګ افغانستان.)http:// www.af.boell.org/downloads/PPS_new.pdf (accessed 1 April 2013 )۲۰۱۱ ،

59
60

ساموئیل هال کانسلتینګ ANP « ،په هکله پوهه.۱ »،
د افغانستان اسالمی جمهوریت CEDAW« ،ته دوره یی یوځای شوی ریپوټونه» ۳۸

 61هنګامه انوری ،چشمک فرهمند -سمیس او کرستانرلیند« ،په افغانستان کی عدالت ته د جنسیت د الس موندنی تحلیل( » ،د شمال سویل انستیتیوت ،چاپیریال ته په
ځیر کتنه ،د الس موندنی او اقدام سلسله ،دسمبر )۲۰۰۹
62

د مثال په توګه د ساریکوو «یوه ښوینده ډډه (مخ ځوړ) :د  ۲۰۱۲کال په مارچ کې د ښځو په حقونو څه وشول؟» (کابل :په افغانستان کی د څیړنو شبکه)۲۰۱۲ ،

63

د مثال په توګه ،العربیه« ،په تحریر کې په ښځو جنسی تیری کول «سور خط» نه دی :د مصر خطیب ابواسالم »،د  ۲۰۱۳کال د فبروری  ۷مه،

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

په عامه ژوند کې د ښځو څرګندیدل په تیره لسیزه کی په لویه کچه ډیر شوي دی؛ دا خبره د لید وړ ده حتی په داسی حال کې چې دا موضوع
تر ډيری کچی په ښاری سیمو کې رښتیا ده ،خو دی الس ته راوړنی په ډير څار او ځیرکتیا سره مشروعیت پیدا کړی .په تیره لسیزه کې،
ښځو له ډله ایز غښتلتوب څخه ګټه پورته کړی او د دغه ویش ماتول یې د یووالی له لیاری الس ته راوړی دی .64خو په هر حال ،په ټولیزه
توګه عامه ژوند ته د ښځو د راوتلو حدود پرځای پاتی دی .کله چې ښځی له محرم پرته ښار او بازار ته ځی له ډول ډول ګواښونو لکه بد
کتلو ،لفظی او فزیکی جنسی ځورولو او ګواښونو سره مخامخ کیږی.
په سیاسی او عامه ژوند کې د ښځو ګډون التراوسه ډیره النجمنه مسأله پاته ده  ،65او په دې څیړنه کې د ښځو له ډلو سره مرکو وښوده چې
ددې ستونزې د سمونی لپاره د دینی پوهانو او روحانیونو مرسته ډیره اړینه ګڼل کیږی 66 .په داسی حال کې چې په دی هکله د څو اړخیزو
(نړیوالو) موسسو او شخصی نوښتونو هڅې روانی دی 67 ،خو د ښځو د ډلو استازې فکر کوی چې په دې برخه کې د حج او دینی چارو
وزارت ( )MOHRAله خوا خورا قوي مداخلې او فشار ته ضرورت شته چې د ښځو په وړاندی د هغو ناوړه کړنو په اصالح او سمون کې اقدام
وکړی چې د ټولنیزو -فرهنګی دودونو او عنعنو په نوم له هغوی سره کیږی او په خطا او غلطی سره فکر کیږی چې دا عنعنی او دودونه له
اسالم سره تطابق لري .ددې ترڅنګ چې د  MOHRA68څخه ځواب ورکوونکی استازی د ښځو د ژوند په شخصی ساحه کې ډیر هغه دودیز
تصورات او فکرونه له احساساتو څخه ډکې نیمګړتیاوی ګڼلی ،په عین حال کې ئې د ښځو د حقونو او په تیره بیا د کونډو ښځو د حقونو،
مهر او میراث په هکله د سمولو په اړتیا ټینګار کاوه .د هغه په فکر نوموړی وزارت کوالی شي په هیواد کې په جامعو جوماتونو او نورو
جوماتونو ،تکیه خانو ،حسینیه او خانقاوو کې د «صحیح تعبیر او تفسیر» له لیاری یادي شوی ستونزی حل کړی .69د حج او اوقافو وزارت
د جمعی د خطبو لپاره یو کتاب خپور کړی چې څنګه کیدای شی جنسیتی حقونه په ښه اسالمی توګه حل شی .70په ټولیز ډول په افغانستان
کې د امامانو او مالیانو له تاثیر څخه انکار نه شی کیدای او اړینه ده چې حکومت په دی برخه کې فعال وی.

2 2.2.4خوندیتوب
د نیستمنی لومه چی افغان ښځی پکښی نښتې دي ،د هغه څه په پایله کې چې د «جګړی وروسته» حالت ورته ویل کیږي ،او چیرته چې د
دولت واک په پرله پسی توګه تر ګواښونو الندی دی ،خورا ډيره سخته شوی ده .د وسله والو جګړه ایزو بریدونو مختلفی کچی د هیواد په
مختلفو برخو کې دوام لری او د افغان حکومت NATO /ځواکونو او د مختلفو ملیشه ډلو ترمینځ د وسله والو نښتو شدت زیات شوي دی .د
کابل د والیت له ډیرو ولسوالیو پرته ،په نورو ځایونو کې جګړی لږ شوي نه دي او د قانون د حاکمیت اغیزی شتون نه لری .71ددې ترڅنګ،
 64د بیلګی به توګه ،په  ۲۰۰۵کال کې ،په کابل کې په سلهاوو کونډو ښځو د مرستی د یوی ښځينه کار کوونکی پر ضد اعتراض وکړ .په  ۲۰۰۷کال کې په کندهار کې ،ښځی
د خرقی شریفی په جومات کی سره راټولی شوی (جوماتونه په عادی توګه د ښځو پر مخ تړلی دی) او د سولی لپاره ئی دوعاو وکړه (او د سولی لپاره یی لمونځ او دعا وکړه).
جولی بیلود «تر چادری الندی څرګندی :بڼه اړونه ،سرته رسونه او نمایندګی (استازیتوب) په یوه اسالمی عامه ځای کې »،د ښځو د نړیوالو څیړنو ژورنال  ،۱۱شمیره :)۲۰۰۹( ،۱
۱۳۵ - ۱۲۰
65

د مثال په توګه ،ناسنی هاپکینس ،محمد عثمان طارق ،فضل ربی حقبین ،پلوشه لینا کاکړ ،عبدالغفور عاشق ،فضل ربی وردګ او حبیب اهلل حیدر « ،افانستان په ۲۰۱۲

کې :د افغان خلکو یوه سروی»( .کابل :د آسیا بنیادhttp://english.alarabiya.net/articles/2013/02/07/264982.html?utm_medium=referral&utm_ )۲۰۱۲ ،
,source=pulsenews(accessed 1april 2013

 66یوی ځواب ورکوونکی وویل« :زه د حج او اقافو وزارت څخه غواړم چې د جمعې د لمانځه په وخت کې لږ تر لږه د څلورو دقیقو لپاره په جوماتونو او تکیه خانو کې د ښځو
د حقونو په باره کې خبری وشي »...خدیجه شیر باز ،د ټولو افغان ښځو اتحادیه ،د  AREUمرکه ،د  ۲۰۱۲کال د دسمبر  ۲۹مه
 67د مثال په توګه UNDP ،له  ۲۰۰۷کال راهیسی د  MOHRAسره په ګډه ( )۵،۰۰۰مالیان روزلي دي چې څنګه د ښځو ژوند د زده کړو ،ودونو ،حقونو او میراث په هکله سمون
موندلی شی .مالیان دنده لری چې د څلورو والیتونو په ولسوالیو کې د اسالم له نظره نوموړی مالومات خپاره کړی؛  MOHRAد جمعی د ورځو د خطبو لپاره یو کتاب تالیف
کړی چې په هغه کې دا موضوع څیړل شوی چی څنګه کیدای شی د جنسیت (ښځو) حقونه د اسالم له نظره توضیح شی .ګلستان عبادات ،د جنسیت متخصصUNDP ،؛ د AREU
مرکه ،د  ۲۰۱۳د جنوری  ۶مه .په همدی توګه ،د نور د زده کړی او ظرفیت د پرمختیا اداره ( ،)NECDOچې په  ۲۰۰۲کال کې ئې په کار پیل کړی ،په څلورو کلونو کې ( )۹۰۰مالیان
روزلی دی .د  NECDOموخه «د اسالم ،د افغانستان د حکومت د قوانینو ،او د هغو (نړیوالو) تړونونو په رڼا کی چی افغانستان تصدیق کړی دی ،د ښځو د حقونو تطبیق کول
دی» جمیله افغانی کاکړ د  NECDOمدیره ،د  AREUمرکه ،د  ۲۰۱۳کال د جنوری  ۲۳مه.
68

ګل آغا حبیب ،د پالن او پالیسی رئیسMOHRA ،؛د AREUمرکه ،د  ۲۰۱۲کال د سمبر  ۳۱مه.

 69جامع جوماتونه د ورځنیو مذهبی چارو ،غیر جامع جوماتونه د ځانګړو مراسمو لکه اخترونه ،تکیه خانې او حسینیه د شعیه وو جوماتونه ،او خانقاه هغه راټولیدنی دی
چې د ژوندی پیر یا سپیڅلی شخص په حضور کې ترسره کیږی
ګلستان عبادات ،د جنسیت کارپوهUNDP ،؛ د  AREUمرکه ،د ۲۰۱۳د جنوری ۶مه.
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 71د مخدره توکو او جرمونو لپاره د ملګرو ملتونو اداره« ،په افغانستان کې د تریاکو سروی ( »۲۰۱۰د  ۲۰۱۰کال دسمبر)documents/ /http://www.unodc.org ,) ،
2013 crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_Opium_Survey_2010_web.pdf (accessed 1 Aprilد  ۲۰۱۰کال په دسمبر کې ،چې په افغانستان کې ()۱۰۲۰۰۰

بهرنیو پوځونو شتون درلود او د  ۲۰۱۲کال په اکتوبر کې د افغان امنیتی ځواک شمیره د ( )۳۳۷۰۰۰په شا او خوا کی وو؛ د یاغیانو  ،او بلواګراو د بریدونو شمیر یوازی د ۲۰۱۲
کال د اکتوبر په میاشت کی  ۲۲۵۰ته رسیده .ایان اس .لیوینګ ستان او مینل اوهانلون« ،د افغانستان شاخص :او همدا ډول د پاکستان په هکله ځانګړی معلومات» (واشنګتن:
بروکینګس انستیتیوت ،د  ۲۰۱۳جنوری) http://www.brookings.edu/~/media/Programs/foreign%20policy/afghanistan%20index/index20130131.
2013 April 1 pdf (accessedد اندریوبییت ،فوتینی کریستیا .او روبن انیکولوپوف «نیغ په نیغه دموکراسی او د سرچینو تخصیص :له افغانستان څخه تجربوی شواهد»
(واشنګټن :نړیوال بانک ،د پالیسی د څیړنو کاری پاڼو سلسله http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/ .)۲۰۱۲ ،۶۱۳۳
2013 07/16/000158349_20120716094426/Rendered/ PDF/WPS6133.pdf (accessed 1 Aprilسیمون چسترمن« ،د قانون نړیوال حاکمیت؟» د مقایسوی قانون
امریکائی ژورنال  ۲ ،۵۶مه شمیره (accessed(	 http://www.humansecuritygateway.com/documents/NYU_aninternationalruleoflaw.pdf ،۶۱ -۳۳۱ :۲۰۰۸
)April 2013 1توماس بارفیلد ،افغانستان :فرهنګی او سیاسی تاریخ (پریستون :د پریستون پوهنتون مطبعه )۲۰۱۲ ،څلور او یا ځانګړی  NGOsپه  ۱۶۴پیښو کې قربانی شوی،
د  ۲۵تښتونو او  ۴۵تاوتریخوالی ( )IED, SAFپیښو په شمول؛ ټول  ۲۰۳۸کسان په  ۲۰۱۲کال کې په جګړو پوری تړلو پیښو کې مړه شول ،په افغانستان کې د  NGOد خوندیتوب
دفتر( ،درې میاشتنی مالوماتی ریپوټ ،څلورم 2013 http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q4%202012.pdf (accessed 1 April)۲۰۱۳( »۲۰۱۲وسله
والی مخالفې ډلې اوس په ملی کچه د حکومت /ناټو ځواکونو پرضد په ملی کچه عملیات کوی ،د افغانستان د  NGOد خوندیتوب دفتر« ،دری میاشتنی د معلوماتو ریپوټ»،
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وسله وال تاوتریخوالی د غیر دولتی فعالینو (د شورشی (یاغی ډلو ،د جنایتکارانو ډلو ،د مخدره توکو کړیو ،جنګساالرانو ،او سیمه
ایزو ملیشو) له خوا ترسره کیږی .د ښځو په وړاندی 72ډیر لوی پرله پسی تاوتریخوالی د ماشومانو د کار ،د لویانو او کوچنیانو د فحشاء،
د زیانمنو دودیزو کړنو لکه بد73او بدل ،جنسی تیری ،او د انسان د قاچاق  74له لیاری دوام لری .ددې ترڅنګ ،د حکومت له خوا د کوکنار
د کښت  75دله مینځه وړلو لپاره له هڅو سره سره ،ځوانی لوڼی یا خویندی اختطاف یا قاچاق وړونکو یا نورو کسانو ته ورکول کیږی ،ترڅو
د کوکنارو کروند ګرو نیستمنو بزګرانو پورونه پورته شي .دا حالت د داخلی بیځایه کیدلو ،مدنی او بشری حقونو ته د لږ السرسۍ ،او د
کار ،روغتیا ،ډوډی ،تغذیې ،عدالت او امنیت ،زده کړی ،او عامه ګډون د نشتوالی له کبله الپسی خرابیږی.
په وسله والو ملیشو او نورو ډلو باندی د  ۲۰۰۶ -۲۰۰۵کال راهیسی د دولت د کنترول له لږوالی سره یوځای د جنسیت پراساس د
تاوتریخوالی او ګواښونو کچه په  ۲۰۰۷کال کې په ټولو والیتونو کی ډیره شوی ده .په عامه ژوند کې د ګډون کوونکو ښځو وژنې ،په تیره
بیا د سیاستوالو ښځو ،په رسنیو کی د وتلو شخصیتونو او نورو لوړو موفقو ښځو وژلو ،هغو ښځو ته چې د جنسیتی دودیزو ونډو (رول)
څخه راوځي ،خورا ټینګ ګواښونه بیا بیا تا ییدوی 76په شخصی ژوند کې ښځی د محلی تاوتریخوالی له پرله پسی ،ځوروونکو او ډول
ډول شکلونو (بڼو) سره مخامخ دی 77چی په یوې جګړې خپلې ټولنه کې تاوتریخوالی جوړښتی او دایمي کوی  78د ځوانو ښځو د ځان وژنی
د پیښو ډیروالی د ډير لوی او افراطی اعتراض  79په توګه د پنا ځایونو  80د خواشینوونکی کچی له لږوالی سره انډول لری .د افغانستان د
بشری حقونو خپلواک کمیسیون ( )AIHRCپه  ۲۰۱۲کال کې د بشری حقونو شوراګانی جوړی کړی دی ،چی لږ تر لږه  ۲۲والیتونه تر پوښښ
الندی نیسی چی د مدنی ټولنو له خوا یی مشري کیږی ،ترڅو د بشری حقونو او ښځو حقونو څخه مالتړ وکړی.

 .۱۴له  ۲۰۰۸کال راهیسی تر ( )۱۰،۰۰۰ډیرو ملکی افغانانو په وسله والو دښمنیو کی خپل ژوند له السه ورکړی دی د معلولینو (معیوبینو) او ټپیانو شمیره معلومه نه دی ،خو
اټکل کیږی چی د ( )۲۰،۰۰۰کسانو په شا او خوا کې به وی .اورځال اشرف نعمت ،او اجمل صمدی «هیر شوی اتالن :د افغان ښځو مشرانې پرته له دې چې قاتلین (وژونکی) ئی جزا
ووینی یا د عدالت منګولو ته راشی ،وژل شوی دی( »،د افغان د حقونو مبصرhttp://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Forgotten%20 ،۱ ، )۲۰۱۲ ،
.)Heroes%20Afghan%20Women%20Leaders%20Killed%20 in%20Impunity%20Ignored%20in%20Justice.pdf (accessed 1 April 2013

 72په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستی ماموریت« ،اوس هم ډیر مزل پاتی دی :په افغانستان کې د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی دله مینځه وړلو د قانون تطبیق»
(کابل :په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستی ماموریتhttp://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=Qy9mDiEa5Rw%3d&tabid=1225 )۲۰۱۲ ،
April accessed1( 2013)4&language=en-US

 73هغه دود چې د هغه پراساس د کورنۍ ښځینه غړی د هغو جرمونو په بدل کې چی د هغوی نارینه خپلوانو د بلی کورنۍ د نارینه په مقابل کی سرته رسولی ،د جرګې د
پریکړی پربنسټ ،په واده ورکول کیږی .د افغانستان د  ۱۹۷۶کال د جزاء د قانون د  ۵۱۷مادې پراساس داسې عمل تر دوو کلونو پوری د بند (قید) جزاء لری (البته د هغو کسانو
په باره کې چې له  ۱۸کلونو عمر څخه لوړه ښځه یا کونډه ئې په بد کې په واده ورکړی وی) .د  ۲۰۰۹کال د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی دله مینځه وړلو په قانون کې (د  ۱۸کلونو
څخه ورکول کیږی) .ددې ترڅنګ« ،زیانمن دودیز عملونه او په افغانستان کې د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د له مینځه وړلو قانون تطبیق»هم وګوری( ،کابل :په افغانستان
کې د ملګرو ملتونو د مرستی ماموریت او د بشری حقونو د عالی کمیشنرۍ دفتر)۲۰۱۰ ،
 74ریچل ریید« ،د «لسو ډالرو طالب» او د ښځو حقونه :افغان ښځی او د بیا ادغام او بیا رغونی په وړاندی خطرونه» (نیویارک :د بشری حقونو څارنهwww.hrw.org/)۲۰۱۰ ،
 )accessed 1 April 2013(	 sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdfاشلی جیکسون« ،لوړ شرطونه :په افغانستان کې د نجونه زده کړی»
(اکسفورد :اکسفام  GBد  NGOد لنډ معلومات ګډه پاڼه ،د  ۲۰۱۱کال د فبروری  ۲۴مه) http:// oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/bitstream/10546/125287/1/
)en.pdf (accessed 1 April 2013-bp-high-stakes-girls-education-afghanistan-240211د یا ینجوهونی او الورا اوتس« ،له تاوتریخوالی سره ژوند :په افغانستان
کې د محلی تاوتریخوالی په هکله ملی ریپوټ» (واشنګتن :نړیوال حقونه1 pdf (accessed .16_http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE ) )۲۰۰۸ ،
)2013 Aprilژولی الفرینوی« ،ناشمیرلی او لږ شمیرلی :په افغانستان کې د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی په هکله د معلوماتو د څیړنی منځنی (فرعی) پروژه» (کابل :د افغانستان

د ښځو لپاره دملګرو ملتونو پرمختیائی صندوق ،د  ۲۰۰۶کال د می میاشت)؛ د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیائی صندوق« ،ماشوم او د زور واده :د کنفرانس
جریان» (کابل :د افغانستان د ښځو لپاره پرمختیائی صندوق ،د  ۲۰۰۷کال مارچ) د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستی ماموریت« ،اوس هم ډیر مزل پاتی دی :په افغانستان
کې د ښځو په وړاندی تاوتریخوالی د له مینځه وړلو د قانون تطبیق» (کابل :د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستی ماموریتhttp://unama.unmissions.org/ )۲۰۱۲ ،
)accessed 1 April 2013( )LinkClick.aspx?fileticket=Qy9mDiEa5Rw%3d&tabid=12254&language=en-US

 75د تریاکو تولید د  ۹ ،GDPسلنه جوړوی او د تریاکو اقتصاد بالقوه صادرات  ۱۵سلنی ته رسیږی ،د مخدره توکو او جرمونو په هکله د ملګرو ملتونو دفتر« ،د تریاکو د
 ۲۰۱۰کال سروی» په  ۲۰۱۱کال کې د کښت په وره (دروازه) کې د تریاکو عاید  ۱.۴بلیونه امریکائی دالروو ( د  ۹ ،GDPسلنه)؛ د صادراتو عاید ئی  ۲.۴بلیونه ډالر اټکل کیږی (د
 ۱۵ GDPسلنه) ،نړیوال بانک «د افغانستان د اقتصاد په باره کې نوی معلومات ،۲۰۱۲ ،د نیسمتنی لږوالی او اقتصادی مدیریت ،د سویلی آسیا سیمه» (نړیوال بانک)۲۰۱۲ :
 76نادیه صدیقی ،د لغمان په والیت کې د ( DAWAد ښځو د چارو د اداری) د آمریت سرپرسته د  ۲۰۱۲کال د سمبر په میاشت کې کله چې خپلی دندی ته روانه وه ووژل شوه .د
هغې ځای ناسته ،حنیفه صافۍ ،د  ۲۰۱۲کال د جوالی په میاشت کې د موټری بمب په واسطه ووژل شوه چې کورنۍ ئې د طالبانو کار وګاڼه .د ښوونځی یوه زده کوونکی انیسه،
د  ۲۰۱۲کال په دسمبر کې د کاپیسا په والیت کې ،ظاهرا د پولیو په واکسین کې د خپلې خوښې د ګډون په تومت چې طالبانو ئې مخالفت کاوه ووژل شوه .دا په عامه محضر کې
د وژلو درې بیلګې دي چې د دولت تر نفوذ الندی سیمه کې د خلکو تر مخی سر ته ورسدلي .دا ډول وژنی د ښځو د پرمختیائی کارکوونکو ،ډاکترانو ،ژورنالیستانو ،والیتی
شوراګانو غړو ،ښوونکو او داسی نورو په مقابل کی شوی دی (ددې ډول وژنو قربانیان د ښځو د پرمختیا کارکوونکې ،ډاکتران ،ژورنالیستان ،د والیتی شوراګانو غړی،
ښوونکی او داسی نور دي) د بیلګی په توګه ،د نعمت او نورو «هیر شوی اتالن» وګورئ.
 77د یانی جهونی اوالرن اوتس« ،په تاوتریخوالی کی ژوند» (کابل :له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستی ماموریت)۲۰۰۹ ،؛ «چوپتیا تاوتریخوالی دی :په افغانستان
کې د ښځو په وړاندی تیری پای ته ورسوئ» (کابل :له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستی ماموریت)۲۰۰۹ ،؛ الهه رستمی پووی ،افغانی ښځی :هویت او یرغل (لندن :زد
بوکس.۱۵۹ ،)۲۰۰۷ ،۲۰۰۷ ،
 78یوازی  ،AIHRCله  ۲۰۰۲څخه تر  ۲۰۱۲پوری د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی  ۱۸۸۵۰پیښی ثبت کړی ،چې د یوی اداری له خوا په ورځ کې د نږدی  ۶پیښو د ریپوټونو
ښکارندویې کوی .د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون« ،په افغانستان کې د اقتصادی او ټولنیزو حقونو د حالت په هکله پنځم ریپوټ»( ،کابل AIHRC :د  ۱۳۹۰کال
قوس ،د  ۲۰۱۱کال نومبر /دسمبر)http://www.aihrc.org. af/media/files/Reports/SECR/Report%20on%20ESCR_Final_English_12_2011.pdf (accessed 17 ،
)2013 Juneد  AIHRCثبت شوی پیښی د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د ټولو ثبت شوو پیښو شااوخوا  ۲۵سلنه څرګندوی.
 79انیتاراج ،چارلی مګنی ګامز ،او جې ګ .سیلورمن « دتاوجنی مړینی خوا ته شړل شوی -په افغانستان کې د ځان وژنو تراژیدی »،د نوی انګلیند د درملو ژورنال ،۳۵۸
شمیر ( ۲۱د  ۲۰۰۸کال د مې  ۲۲مه))http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/ NEJMp0801340 (accessed 1 April 2013 ،۲۲۰۳ -۲۲۰۱ :
 80په ټول افغانستان کې  ۱۷پناه ځایونه (د امن کورونه)وجود لری چې له  ۲۰۰۹ -۲۰۰۵کال پوری ئی په کال کې په منځنی توګه  ۶۰ښځو ته ځای درلود؛ په  ۲۰۱۰کی ،د ټولو هغو
ښځو شمیر  ۱۸۰کسانو ته رسیده چې په پناه ځایونو کې ئی ژوند کاوه؛ د افغانستان اسالمی جمهوریت CEDAW« ،ته دوره ای یوځای شوی ریپوټونه» .۵۱ -۵۰

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل

17

2014

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

 3شکل VAW :او د هغو اغیزی

81

د محلی تاوتریخوالی په هکله باید وویل شی چې د ټولنیزو -فرهنګی او قانونی کړنو نه شتون د ښځو د حقونو په هکله د اساسی قانون
اصول او احکام ډیر ځلې بې اغیزې کیږی .مسلط نظر دا دی چې کورنۍ ستونزی باید په کور کې یا د مشرانو له خوا حل شی ،او «هغه
ښځې چې د کور د ستونزو په حل کې له د باندی څخه مرسته غواړی ،د خپلو کورنیو له خوا څنډی ته کیږی (تجرید کیږی)»  82د  AMICSد
 ۲۰۱۲ -۲۰۱۰کال د وینا پراساس ،د ښځو  ۹۲سلنې ،محلي تاوتریخوالی پرخپل ځان باندې منلي دی .ددې ډول تاوتریخوالی دلیلونه دا دي:
ماشومانو ته نه پاملرنه ( ۶۱سلنه) ،له کور څخه په وتلو کې له میړه څخه د اجازې نه اخیستل ( ۷۸سلنه) ،له میړه سره ژبه کول ( ۷۶سلنه)،
نامناسبې او ناوړه جامي اغوستل ( ۶۳سلنه) ،له جنسی یوځایوالی څخه سرغړونه ( ۴۶سلنه) او د دیګ یا پخلي سوځول ( ۳۱سلنه).

83

کورنۍ محکمې په ډیرو والیتونو کی نه دی جوړی شوی؛ او چیرته چې جوړی شوی ټولې ئې فعالې نه دې .د عدالت او انصاف غیر رسمی
مکانیزمونه ،چې ډیرې ښځې هغو ته په غیاب او دودیزه توګه مراجعه کوی ،ښځو ته په هغو جرګو او شوراګانو کې چې حکمیت او پریکړه کوی
د ګډون اجازه نه ورکوی .84غیر رسمي محکمې چې په ذهنی پالرواکې قومي او دودیزو قوانینو او کړنو والړې دي او د ښځو د حق نابرابری ژورې
ریښې لري ،نږدې په ټول هیواد کی تسلط لري ،او تسلط ئې د پخوا په شان دوام کوي 85 .ښځې خپلې ستونزې همداسی محکمو ته وړاندي کوي
ځکه چې قانونی محکمې له نظره غورځیدلی ښکاري ،ښځې له مالي او خوځښت له کبله له محدودیت سره مخامخ دي ،او په ټولنه کې دود او
دستور په عامه مراجعو کې د شخصي ستونزو طرحه کول ښه نه ګڼي . 86په  ۲۰۰۷کال کې ،التراوسه د عدالت غیر رسمی سیستم نږدی ( )۸۰سلنه
پیښی ترڅیړنې الندې نیولی دی . 87په  ۲۰۱۰کال کې حکومت هڅې وکړې ترڅو غیر رسمی محکمو ته قانونیت او مشروعیت ورکړي .88وروسته

81

ملګری ملتونه« ،CEDAW ،د  CEDAWله خوا وړاندی شوو ریپوټونو ته کتنه» ۱۸

82

ساموئیل هال کانسټینګ« ،د افغان ملی پولیسو په هکله د ښځو پوهه (تصور)»

 83د شمیرنی مرکزی اداره »۲۰۱۱ -۲۰۱۰ ،AMICS« ،د افغانستان د بشری حقونو د کمیسیون ریپوټ ( ۱۳۸۹کابلhttp://www.aihrc.org.af/media/ )۱۱ /۲۰۱۰ AIHRC :
)files/Reports/Annual%20Reports/inside.pdf (accessed 8 June 2013

 84ربیکاګنګ «د کابل په ښار کې د ټولنی پربنسټ والړ د منازعاتو د حل جریانونه» (کابل :د افغانستان د څیړنې او ارزونی اداره )۲۰۱۱ ،هغه حقونه چې ښځو ته په مدنی
قانون او همدا ډول د اسالم په حنفی مذهب کې ورکړل شوی دی ،کله چې محلی پریکړه کوونکی جوړښتونه ،لکه جرګې او شوراګانی ،له دودیزو معیارونو لکه پښتونولی،
څخه چې د اختالفونو د حل لپاره ښځی په بد وکی ورکوی ،ښځو ته د ځمکی د مالکیت حق نشته او هغوی د خپلی خوښی واده او میراث له حق څخه بی برخې دي ،مالتړ وی،
نه عملی کیږي.
 85د طالبانو له راپرزولو وروسته« ،د یو قوی مرکزی حکومت د جوړولو لیوالتیا د نړیوالی ټولنې او د کابل د وتلو کسانو په الس کې چې حکومت ئې کاوه ،محدوده پاتی
شوه» ،توماس بارفیلد ،افغانستان :یو فرهنګی او سیاسی تاریخ (پرنیستون ،د پرنیستون د پوهنتون مطبعه )۲۰۱۲ ،په هر حال ،حتی د کابل په ښاری او پرمختللو سیمو کې،
ډیر ځلی رسمی جوړښتونه په غیر رسمی دودیزو روغه کوونکو ،چې د مصلحینو او حکمانو په نامه یادیږی تکیه کوی ترڅو په مدنی ،سوداګریزو او د جنائی ستونزو په ځینو
اړخونو کې پریکړی وکړی .د څلورو میاشتو په مودې کی له  ۲۷مدنی قضیو څخه  ،۱۱او له  ۲۳جنائی پیښو څخه  ۷پیښی د مینځګړو (مرکه چیانو) له خوا حل شوی دی »،زحل
ناصری او کریمه توفیق« ،د کابل محکمې ،او مرکه چیان :په ښاری افغانستان کې د پیښو په هکله مینځګړیتوب» (واشنګټن :د متحده ایاالتو د سولی انستیتیوت ،د سولی
لنډ پاڼه  ۱۰۱د  ۲۰۱۱کال د جوالی  ۲۹مه).)http://www.usip.org/files/resources/PB101.pdf (accessed 1 April 2013 ،
 86کریستین نویلی کریمی« ،په افغانستان کې د کلیو د جوړښتونو په هکله د ملي او نړیوالو فعالینو تصور او پوهه» (بن ،جرمنی :د پرمختیائی څیړنو مرکز ،د بن پوهنتون،
د کاری لیکنو سلسله  ،۶۵د  ۲۰۰۶کال اپریل 2013 http://www.zef.de/ fileadmin/webfiles/downloads/zef_wp/wp65.pdf (accessed 1 Aprilد آسیا بنسټ« ،
افغانستان په  ۲۰۰۷کال کې :د افغان خلکو یوه سروی» (کابل :د آسیا بنسټhttp://www.asiafoundation.org/resources/pdfs/AGsurvey07.pdf (accessed ،)۲۰۰۷ ،
)2013 April 1؛ انوری او نور« ،عدالت ته د ښځو الس موندنه»؛ جنیفر بریک« ،په کلیوال افغانستان کې د سیاسی اقتصاد دودیزې موسسې» (د مرکزی ایرو آسیا د څیړنیزې
ټولنی د کلنۍ غونډی لپاره جوړه شوی مقاله ،واشنګټن د  ۲۰۰۸کال سپتمبر))http://www.bu.edu/aias/brick.pdf (accessed 1 April 2013 ،؛ روت رنی« ،په
افغانستان کې دولت جوړونه ،امنیت او ټولنیز بدلونونه :د افغان خلکو د سروی په هکله عکس العمل (انعکاس)» (کابل :د آسیا بنسټ)۲۰۰۸ ،
 87د پالیسی او بشری پرمختیا مرکز« ،د افغانستان د بشری پرمختیا په هکله ریپوټ  :۲۰۰۷د عصری کیدلو او دودیز ژوند ترمینځ اړیکی :د قانون حاکمیت او د عدالت پلټل» (اسالم
آباد :عسکری مطبعه)2013 April 1 en.pdf (accessed_2007_http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/asiathepacific/afghanistan/afghanistan )۲۰۰۷ ،
« 88په کابل کې د بشری حقونو د فعالینو له څرګندو اعتراضونو سره سره» د ناټو ډیرو حکومتونو ،په تیره بیا متحده ایالتونه او بریتانیا ،د دغی هڅی د غښتلتوب او
پیژندنی لپاره کارکړی دی ،تورون ویمپلمن« ،په افغانستان کې د ښځو د حقونو پرمختیا :د لږ مرستو او ډیر سیاست غوښتنه( »،اوسلو :په ناروی کې د سولی د سرچینو
مرکز ،د  NOREFد پالیسی لنډ معلومات ،د  ۲۰۱۲کال اکتوبر)http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/7b618f95386a5a70f3642286787 ،۵ ،
«.)2013 April 1 1046c.pdf (accessedډیری جنائی او مدنی پیښی اوس اوس د منازعاتو د حل د دودیزو مکانیزمونو له لیاری حل کیږی داسی مکانیزمونه له داسی کړنو سره
یوځای دي چې په ښکاره او کلکه توګه د افغانستان قوانین ،د ښځو بشری حقونه ،او همدا ډول د ښځو شرعی حقونه تر پښو الندی کوی .په دی ترتیب نوموړی مکانیزمونه په
افغانستان کې د ښځو د حقونو د په څټ تلنې سبب کیږی .ددې ترڅنګ ،دغه دودیز مکانیزمونه ډیر ځلی د منځګړتوب له کرښو آخوا ځی ،او د قضاوت او سزا ورکولو دنده په
غاړه اخلي ،چی په پوره توګه غیر قانونی کار دي  .یوازی د حکومت رسمی قضائی سیستم قانونی حق لري چې ووایي یو جرم سرته رسیدلی او مجرم ته د یوې قانونی محکمی د
پریکړی پر بنسټ وړ او مناسبه سزا ورکړی .د افغانستان اسالمی جمهوریت« ،د افغانستان د ښځو لپاره دعمل ملی پالن» (کابل :د ښځو د چارو وزارت.۴۱ ،)۲۰۰۸ ،

18

AREU

د معلوماتو راټولول او ارزونه

2014

بیا ،په  ۲۰۱۲کال کې ،د جمهور ر ییس دفتر د علماوو د ملی ټولنې بیانیه (څرګندونه) چې ښځې ئې د نارینه وو په پرتله دوهمه درجه ښاریانې ګڼلي
دي ،او دا چی د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی ځینې ځانګړی ډولونه د شریعت له نظره روا دي ،تا یید او تصدیق کړه .89دا موضوع البته د محلی
تاوتریخوالی په وړاندی د  ۲۰۰۹کال په ( LEVAWد ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د له مینځه وړلو قانون) له حکمونو سره تناقض لری 90 .په عین
حال کې د ځینو قوانینو تصویب لکه د شیعه وو د شخصیه احوالو قانون ( 91 )۲۰۰۹د ښځو د لږو الس ته راوړنو پر ضد دي.
په دې وروستیو کې ،د ملګرو ملتونو د امنیت شورا  ۱۳۲۵شمیره پریکړه لیک ( )۲۰۰۰تطبیق ؟ د ښځو ،سولی او امنیت ( )1325 UNSCHپه
هکله بیخې دریدالی دی( 92 .په ټپه دریدالی دی) د سولی د عالی شورا  93د  ۷۰غړو په کتار کې نهه ښځی او د نوموړی شورا په  ۱۵کسیزه
مشرتابه کې دوه ښځی شاملی دی چې له طالبانو او ملیشه ډلو سره د سولی خبری په مخ بوځی .معلومه نه ده چې د سولی په والیتی شوراګانو
کی د ښځو شمیر څومره دی ،خو د والیتی شوراګانو د یو غړی په خبره د سولی د هری والیتی شورا په نږدی  ۳۰ -۲۵غړو کې دوره تر دری ښځینه
غړې شاملی دی 94 .پردې برسیره ،له ګاونډیو هیوادونو سره په مختلفو سیمه ایزو خبرو کې چی د راتلونکی لیږد ( 95انتقال) په هکله له ملیشه
ډلو سره سرته رسیږی ،ښځینه غړې وایی چې هغوی ته یا بلنه نه ورکول کیږی ،یا دا چې دغه ډول کتنی په شپه کې جوړیږی چی په هغو کې د
ښځو ګډون ستونزمن ښکاري  96د  ۱۳۲۵ UNSCRپریکړه لیک په اړه د افغانستان ملی عملی پالن التراوسه د جوړیدو په حال کې ده.
د ډيری غټی اندیښنې خبره د پخوانیو ملیشه وو غړو وسله وال کول او تمویل کول دي چې د کلیو په کچه دفاعي قوتونه ،افغان محلی
پولیس  97جوړ شی .دا ډل اقدامات په ډیرو وروسته تر جګړې سیمو کې ،د ملیشو یا د مشروع حکومت د یوې برخی په توګه عملی شوی،
چې پایله یې په پرله پسی توګه د بشری حقونو نقض وو .98د ملی مصالحی ،عمومی بښنی او ثبات قانون ( )۲۰۰۹ددې لپاره جوړ شو چې
ټولو هغو کسانو ته چې همدا اوس په حکومت کې دي د جګړی له جنایتونو ،او د ښځو په مقابل کې جنایتونو او جنسي جرایمو څخه بښنه
او معافیت پیدا کړی .د عدالت او مصالحی هغه قانون ،99چی د جنسیت پراساس د تاوتریخوالی مرتکیبونو ته بخښنه کوی ،په اساسی
قانون کی تسجیل شوی حقونه تر ګواښ الندی نیسی او د بشری ضد جنایتونو او د جګړی د جنایتونو پر ضد د قانونی محدودیتونو د نه
اجراء وړ تړون د  ۱۹۶۸څخه سرغړونه ده چی افغانستان په  ۱۹۸۳کال کې تصدیق کړی دی .د عدالت او مصالحی یوه ملی ستراتژی چې په
هغې کې د مصالحی زمانی جدول ،فکرونه (نظریې) او داخلی جوړښت او نړیوال کول معلوم وی؛ اړینه ده .دا موضوع ددې لپاره ضروری
بریښی ،چې له یوې خوا د یوې ټولنې چې د درې لسیزوپه اوږدو کی یی ډیرو ناوړه تاوتریخوالی تیرکړی ،روغول او تالفی شی ،او له بلې
خوا په راتلونکو کلونو کې د سمون (د ټولنی پر بنیاد د مصالحی له لیاري د سولی ،مینځګړیتوب /هڅی) ساتل په کار دی.
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د افغانستان د علماوو د ملی ټولنی رسمی اعالمیه ،د  ۲۰۱۲کال د مارچ  ۲مه ،او د جمهور رئیس له خوا د نوموړی اعالمیې السلیک او تصدیق ،د مارچ  ۶مه .د کواوو

90

د  ۲۰۱۳کال د می میاشت ،د  EVAWقانون په پارلمان کې بې له دې چی تصویب شی تر بحث الندی ونیول شو.

«یوه ښویدونکی ډډه (مخ ځوړ یا سراشیبی» وګورئ( .کابل :د افغانستان د څیړونکو شبکهslippery-slope-what--http://www.afghanistan-analysts.org/a ،)۲۰۱۲ ،
)happened-to-womens-rights-in-march-2012 (accessed 1 June 2013

 91د الورین اوتس «یوه له نږدی کتنه :د شیعه وو د شخصیه احوال قانون ترشا د پالیسۍ او قانون جوړونی جریان» (کابل :د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د لیکنو
سلسله ،۲۸ ،)۲۰۰۹ ،هم وګورئhttp://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/935E-%20 A%20Closer%20Look%20-%20The%20Policy%20and%20Law- .
.)making%20Process%20Behind%20the%20Shitte%20Personal%20 Stauts%20Law.pdf (accessed 1 April 2013

 92د بیلګی په توګه ،زرین حامد« ،د ملګرو ملتونو د  ۱۳۲۵ SCRګڼه اعالمیه (د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د  ۱۳۲۵شمیری پریکړه لیک) :په افغانستان کې تطبیق» (کابل:
د افغان ښځو شبکه)http://www.gnwp.org/wp-content/uploads/2010/02/Afghanistan_Report.pdf (accessed 14 June 2013 ،)۲۰۱۱ ،
 93د  ۲۰۱۰کال د سولې تر جرګې وروسته د یو ګډ سکرتریت په توګه ایجاد شو چې د افغانستان د سولی او بیا ادغام د پروګرام ( )APRPڅارنه وکړی .په  ۲۰۱۱کال
کې APRP ،یوه جنسیتی پالیسی جوړه کړه چې د جنسیت د نظارت د کمیټی جوړیدل ،په ګډ سکرتریت او د والیتونو او ولسوالیو په کچه د الرښوونی کمیټو جوړول
پکښی شامل وو ،ستیفانی نیجسن« ،د سولی پروسه او د افغانستان ښخی ،په افغانستان کې د سولې او بیا ادغام له څلورو سلسلو څخه  ۲مه برخه» (کابل :د مدنی-
https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/Afghanistan_Women_Reconciliation.pdf
)۲۰۱۲
مرکز،
ترکیب
نظامی
()accessed 1 April 2013
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ورک نومی غوښتل pers, comm ،د ښځو ،سولی او امنیت انجمن ،کابل ،د  ۲۰۱۲کال د دسمبر .۶ -۴

 95د سولی په هکله د افغانانو خبرو اتری کې ،هغه پروسه چې د  ۲۰۱۱کال په اکتوبر کې په ټول افغانستان کې  ۷۸د مذاکری ډلې په کې شاملې وې ،ډیرو افغان نارینه و او
ښځو وویل چې ویره لري چې د ښځو حقونه به د سولی قربانی شی .د خبرو اترو ریپوټ څرګندوی چې له  ۱۵۰۰ګډون کوونکو څخه چی مرکه ورسره شوی ،ډیرو ئی وویل چې د
ښځو لپاره په زده کړی ،کار او عامه ځایونو کی د تګ راتګ د آزادی حقونو په هکله باید معامله ونشئ او د ښځو په وړاندی د طالبانو د دورې د تاوتریخوالی بیاراتګ ته باید
اجازه ورنه کړل شی؛ نیجسن« ،د سولی جریان او د افغانستان ښځي»۵ ،
96

غوښتل شوی چې نوم پټ پاته شي ،pers.comm ،د ښځو ،سولی او امنیت انجمن ،کابل ،د  ۲۰۱۲کال د دسمبر .۶ -۴

 97د نړیوال انکشاف کمیټه« ،افغانستان :له  ۲۰۱۴کال وروسته ،پرمختیا ،وده او هیلې :د  ۱۳ -۲۰۱۲کال د غونډی شپږم ریپوټ» (لندن :د عوامو مجلس ۲۰۱۲ ،کال ،لومړی
ټوک))http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/403/403.pdf (accessed 1 April 2013 .۲۱ ،
 « 98د  ۲۰۱۲کال د می په میاشت کې د ناټو په غونډه کې د افغان ښځو شبکی وغوښتل چې «د افغان محلی پولیسو او نور امنیتی ځواکونو د استخدام لپاره باید ال ډیره رڼه
او شفافه پروسه مینځ ته راشی ترڅو هغه کسان چې پخوا د بشری حقونو په نقض کولو کې ککړ وو د امنیتی ځواکونو یوه برخه نشی او همدا ډول باید د ټولنی پر بنسټ والړ د
استخدام یو بنسټ رامینځ ته شي چې ښځو ته اجازه ورکړی د هغو کسانو په پخوانۍ وضعی رڼا واچوي چې په امنیتی ځواکونو کې په دنده ګومارل کیږی» پرجو جوکارینین،
«د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د ۱۳۲۵ګڼه پریکړه لیک تطبیق» «په افغانستان کې ښځی ،سوله او امنیت» -د  ۱۳۲۵د عمل ملی پالن په موده کې د فنلنډ د فعالیتونو تحلیل
 :fi.1325.www( »۲۰۱۱ -۲۰۰۸د فنلنډ د  ۱۳۲۵شبکهwww.1325.fi : 1325 Network Finland, 2012), 8, http://www.1325.fi/tiedostot/Jukarainen_( ،۸ ،)۲۰۱۲ ،
)Afghanistan_report_ final_2012.pdf (accessed 10 June 2013

 99هغه قانون چی د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی مرتکبینو ته بخښنه کوی ،هغه حقونه تر ګواښ الندی نیسی چې په اساسی قانون کې تسجیل شوی او د بشری ضد
جنایتونو او د جګړی د جنایتونو پر ضد د قانونی محدودیتونو د نه اجراء تړون  ۱۹۶۸څخه سرغړونه ده چی افغانستان په  ۱۹۸۳کال کې تصدیق کړی دی.

 100د مثال په توګه ،position paper« ،د افغانستان په هکله د توکیو د کنفرانس په مناسبت د افغان مدنی ټولنو غوښتنی -د  ۲۰۱۲کال د جوالی  ۸مه» http://www.
af.boell.org/web/Democratization-Demands_of_Afghanistan_Civil_Society_on_the_occasion_of_Tokyo_Conference_374.
;)html (accessed 10 June 2013

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د جنسیت د حقونو په هکله پنځه عمده اندیښنی وجود لری:انسانی (د ښځو) قاچاق ،د معیوبو ښځو حقونه ،د هغو ښځو حالت چې د
کورنی اداره یی پر غاړه وی او ډیری نیستمنی ښځی ،د بی ځایه شوو او بیرته راستنو شوو ښځو حالت ،او د کوچنیانو ودونه .د نوموړو
ستونزو تفصیالت په دې څیړنې کی شونی نه دي

33 3

3د ښځو اقتصادی فعالیتونه او بوختیا

په داسی حال کې چې د استخدام برخې ته په عمومی توګه په تیره لسیزه کې پاملرنه نه ده شوی ،101 ،په ځانګړی توګه د اقتصادی وړتیا
لوړوالی ته د حکومت په پالیسیو او ستراتژیو کې بیاکتنه ترسره شوی نه ده .تر ټولو مهمه دا ده چی د ډيرو څو اړخیزو ادارو په ستراتژیو
کې د جنسیت موضوع یوه ګډه ستونزه پاتی شوی ده؛ او په دې توګه هغه پروژې چې د ښځو مستقیمې اړتیاوي پوره کوی ،د نورو پروژو
په پرتله ،لږی سرچینی تر السه کوی .د بیلګی په توګه له  ۵.۴بلیونو ډالرو څخه چی د نړیوال بانک له خوا په  ۲۰۱۲ -۲۰۰۲کلونو کی لګیدلی
دی ۵۹۷.۴ ،میلیونه ډالر هغو پروژو ته ورکړل شوی چې ښځی په کې بوختې وي( .څلورمه ضمیمه وګورئ) ددې ترڅنګ ،اړینه ده وویل
شی چې ډيرې لږ اداری او غیر حکومتی موسسې چې په افغانستان کې دندې ترسره کوي د جنسیت په هکله ستراتژۍ لری .102په ټولیز
ډول ،د افغان ښځو اقتصادی بوختیا ته د کوچنیو دندو او حرفوی روزنو په ګټه په کمه سترګه کتل شوی ،چې ځانګړی بازار نه لري .103او
په دې برسیره د عاید په لوړوالی یی ډیر لږ او محدود تاثیر درلودالی دی .ځینو پروګرامونو په ښاری اقتصادی بیا جوړونی باندی تمرکز
کړی ،خو دغه تمرکز غیر جنسیتی ځانګړی پروګرامونه وړاندې کړي دي .برسیره پر دې ،په یوه هیواد کې چې د نفوس  ۷۷سلنه په کرنی
پورې تړلو فعالیتونو کې بوخت وې ،او  ۵۵سلنه یوازی په کرنه کې مشغولیت ولری ،د ښځو اقتصادی استعداد هیرول د افغانستان د
نفوس ډیرکیو (اکثریت) ته زیان رسول دي.
د افغانستان اساسی قانون ،آزاد بازار د دولت له خوا له ډيری لږ مداخلې سره ،منلي دی ،104دا اصل ،په تیره بیا د ټولنیز مالتړ نشتوالی
او فقر او فقر ته نږدی کچو ته په پاملرنی سره نه د غریبو خلکو په ګټه او نه په عدالت والړ دی .زیان منونکی ډلې لکه ښځې چې زده کړو،
روزلو ،کاری تجربو یا د بازار وړ مهارتونو ،خوځښت ،سرمایې ،کریدت (پور) ،سوداګریز ځیروالی ته ډير لږ السرسی لري ،اړي دي چې
په داسې یو اقتصاد کې د پښو د ځای پیدا کولو لپاره لویې هڅی په کار واچوی .105په دې برسیره ښځی د بیا زیږون او پاملرنی د ونډی پر
بنسټ په تیره بیا د بیا زیږون د کچی او روغتیا یی پاملرنی آسانتیاوو ته د لږ السرسی په اثر ،محدودي شوي دي .نور ټولنیز -فرهنګی
معیارونه تضمینوی چې نارینه هرو مرو عامه بازارونو ته السرسی درلودالی شی .اقتصادی ښه والی او پرمختګ په نغد اقتصاد کې چی
ځای ئې په عامه ساحه کې دې له ډیرو الرو څخه د ښځو لپاره بند ،او هلته هغوی د ورتګ «منع» دی.
دا برخه به لومړی د ښځو د کار د ګډون په هکله شته معلومات تر کتنی الندی ونیسی ،او وروسته به هغو هڅو ته پام واړوي چې په دې
لسیزه کې په کرنه ،ملیاری (باغداری) ،د څاریو روزلو او کوچنیو تشبثاتو کې د ښځو د بوختیا د لوړولو لپاره شوي دي .106دا برخه به
په هغو سکتورونو کې د ښځو د ګډون په باره کې له وړاندیز سره پای ته ورسیږی چې اقتصادی بالقوه امکانات ولري .ددې کار د کولو
لپاره ،د پوهیدلو وړ ده چې د نورو طریقو ترڅنګ ،بازار ته د رسیدلو موقف ،په تیره بیا هغه چې د ال پرمختیا یی یا ټولنیز مالتړ ستراتژیو
ته میالن ولری ،اړین بریښی .دا موضوع له یوی خوا دچاپیریالو موخی د محدودیت له کبله او له بلی خوا د آزاد  -تجارت په وړاندی د
غبرګون له کبله دی ،چی د افغانستان د اوسنی اقتصاد په ستراتژیو کې برالسی لري .خو بیا هم د کوچنیو فارمونو د اقتصاد خوا ته میالن
چی د څیړنی په دې برخه کې تر سترګو کیږی ،کوالی شی د غبرګون په توګه د حقونو پربنسټ د کوچنۍ کچی او ځانګړو تولید کوونکو
ښځو ترمینځ یووالی رامینځ ته کړی.
 101د افغانستان اسالمی جمهوریت ،د اقتصاد وزارت« ،د  ANDSد پرمختګ کلنۍ ریپوټ ( »۱۳۸۹د پالیسۍ ،او د  ANDSڅارنه او ارزونه« :۳ ،)۲۰۱۱ ،د کار بازار تر اوسه
پرمختیا نه ده کړی :شمیرنی یا د بازار تحلیل د الس موندنی وړ نه دی .ددې سبب د سمو او دقیقو شمیرنو نه راټولیدل او د اړوندو وزارتونو له خوا د هغو نه لیدل دی« او۴۴ ،
مخ :حکومت ال تراوسه نه په ټول اقتصاد او نه په ځانګړو سکتورونو کی خپلی اقتصادي موخې ټاکلی دي»
102

«په افغانستان کې د ښځو د اقتصادی وړتیا لوړوالی :۲۰۱۲ -۲۰۰۲ ،د معلوماتو نخشه کول ۵ »،مه او  ۶مه ضمیمه .د افغانستان د څیړنی او ارزونی ادارې ویب سایت وګورئ.

 103د بیلګی په توګه ،د اقتصاد وزارت «د  ANDSد پرمختیا کالنی ریپوټ »۱۳۸۹ ،په  ۳۳مه مخ کی ویل شوی دی« ،په ټولیزه توګه ( )۱۸۶۴۹۰ښځو د سواد زده کړی په
ورکشاپونو کې ګډون کړی ،او د کامپاین ،تخنیکی او حرفوی روزنی یې په کابل او والیتونو کی ترسره کړی دی» د روزنود ډولونو او د ښځو د عوایدو په هکله هیڅ یادونه،
نه ده شوي.
 104د  ۲۰۲۰کال د لرلید پر اساس ( ،)۱۰ -۲۰۰۵افغانستان په  ۲۰۰۵کال کې« ،په ټوله سیمه کې خورا لیبراله سوداګری او تعرفوی رژیم درلود» د  I-ANDSپنځه کلنو ستراتژیکو
معیارونو څخه یو هم په  ۲۰۱۰کال کې  WTOکې شاملیدل وو» )2005 -ANDS :۱۶۵؛ د  ANDSدریم رکن او د  ،AMDGsاتمه موخه پر داسی پرمختیا تاکید کوی چې خصوصی
سکتور ئې په مشرتابه کې ځای ولری.
 105دا موضوع هم باید د افغانستان د منځنی طبقی د محدود موقف او دریځ په رڼا کې ولیدل شی .ښځی باید ،له لږي استثناء پرته په دولتی موسسو (ادارو) کې ونه لیدل
شی؛ په عین حال کې هغوی باید د منیجرانو ،تولیدوونکو ،تنظیم کوونکو ،سوداګریزو ،ښوونکو ،رای ورکوونکو او داسی نورو دندو کی چې له بازار سره تړاو لری ،ؤ نه
لیدل شی .د بازار اقتصاد هم د قوانینو ،محکمو ،ښوونځیو ،کریدت ،بریښنا ،معلومات ،امنیت ،ترانسپورت  ،او نورو ورته سکتورونو سره تړاو لری ،چی ډیر ئې همدا اوس
په افغانستان کی یا شتون نه لري او یا په خواشینۍ سره ډیر لږ دی.
 106هغه موضوعګانی چې الډیري څیړنې او کتنې ته ضرورت لري د تریاکو اقتصاد  ،په غذائی خوندیتوب کې د ښځو ونډه ،جنسیتی کلیوال تشبث ،او چاپیریال او
جنسیت ،دی.
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په افغانستان کې غیر رسمی سکتور او د ښځو بوختیا
په پیل کي ،ګټه لری چې په افغانستان کې غیر رسمی سکتور د فعالیت پر بنسټ ،او د هغو خلکو د شمیر او د راکړو ورکړو د نغښتی
پراساس ،په دوو برخو وویشل شی .کیدای شی کوچنۍ برخه عاید راوړونکی فعالیتونو ( )IGAsوګڼو .دا ډول فعالیتونه له تشبث څخه
پخوا پیل او پایښتی خصلت لری چې د کښت او کروندی عواید بشپړوی .نوموړی فعالیتونه په معمولی توګه نیم وختی او فصلی
فعالیتونو ته وا یی چې پر دودیزه تکنولوژی ،محلی موادو او محلی بازارونو باندی بناء وی .107دوهمه برخه ،کوچنی او منځني تشبثات
( )SMEsدي ،چې هغه کاراو روزګار په کی شامل دی چې له  IGAsڅخه لوي دي .په دې تشبثاتو کې  ۱۰تر ( ۲۰ځینی وخت  )۵۰کسان په کار
ګومارل کیږی .دا تشبثات له غیردودیزې یا «عصری» تکنولوژیو څخه ،لږ تر لږه د بدلون په پروسې کې د تولید په ځینو برخو کې ،کار
اخلي .د هغوی تولیدات له ساده څخه تر پیچلو او همدا ډول د استهالکی توکو یوه سلسله په غیږ کی نیسی .په بازار کې خرڅیدونکی
توکي کیدای شی پیچلی وي ،چې د اومه موادو په سمبالولو او د محصول په خرڅولو کې د نوښتونو ښکارندوی دی.
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2 2.3.1په کار کې د ښځو ګډون
په  ۲۰۰۲کال کې د ښځو استخدام په غیر کرنیز سکتور کې د ټولې ګمارنی  ۱۷سلنه جوړوله 109 .په  ۲۰۰۳کال کی د  NRVAپه هکله یوه ریپوټ
کی ویل شوی  110چې په کرنیز سکتور کې په عاید راوړونکو فعالیتونو کې د ښځو ګډون ټیټ وو او د نارینه وو د عاید نږدی ۵۰ -۴۰
سلنه یی جوړوله  111په  ۲۰۰۷کې ،افغان ښځو چی په ښاري سیمو کې ئې ژوند کاوه ،کوالی شول چی خپل سوداګریز فعالیت ولری ،او یا
د ښوونکی او روغتیا پالې په توګه دندی ترسره کړی 112خو په هر صورت په کلیوالي سیمو کې په ګمارنو کې نابرابری  ،په داسی حال کې
چې ښځې د لږ تنخا درلودونکو دندو کې ګمارل کیږی ،شتون لری .د فعالو ښځو درې سلنه په رسمی اقتصاد کې بوختیا لرله  ۲۰ ،113سلنی
خپل ځانته کار کاوه او  ۷۸سلنه بی تنخا له خپلې کورنۍ سره د عاید په راوړلو کې ،بوختي وي .په کرنه او مالداری (د څارویو روزل) کې د
ښځو ونډه  ۴۴سلنه ،هغه ښځی چې پخپلو کورونو کې یې د السی صنایعو په تولید کی بوختیا لرله  ۷۰سلنه ،او  ۹۵سلنه ښځو کاریګرانو
زیان مننونکی دندی ترسره کولی.

114

په  ۲۰۰۸کال کې ،په غیر کرنیزو ګمارنو کی د ښځو ونډه  ۱۸.۴سلنه وه .115په  ۲۰۰۹کې زده کړو ،روغتیا او خدمتونو د ښځو د ګومارنی ډیر لوی
امکانات درلودل ځکه چې دغه سکتورونه معموال له دودیزد جنسیتی ونډو سره یوځای دي ،که څه هم تولید ډیر امکانات وړاندی کول.
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 107د افغانستان په کلیوالی سیمو کې د  IGAsبیلګی د کرنیزو تولیداتو فصلی سوداګری ،د محلی څارویو روزل ،او ډيری دودیزی السی صنایع لکه ګل ګنډنه (ګلدوزی)
او د غالیو اوبدل دی .دا برخې معموال د کورنۍ یو څو غړی ،یو څو زده کوونکی (شاګردان) او یو څو دایمی کار کوونکی (کاریګران) په کار ګماري .تکنالوژی ډیره دودیزه او
فعالیتونه په معموله توګه د اندازی کولو وړ نه دی.
 SMEs 108نږدی رسمی دی او په معمولی توګه له محلی حکومت سره ثبت شوی او یو څه مالیه هم ورکوی .د کوچنیو تشبثاتو ځینی مثالونه دا دی :د جامو جوړول ،د موټرو په
واسطه ترانسپورت ،ودانۍ جوړول او د کرنیزو توکو د پروسس لپاره د منځنۍ کچې صنعت .نوموړی کار روزګار د ودې او جوړښتی انکشاف او اداری مهارتونو وړتیا لری.
 109د افغانستان اسالمی جمهوریت« ،په افغانستان کې د زریزی پرمختیائی موخی ،د  ۲۰۰۵کال ریپوټ ۲۰۲۰« ،کال لپاره لرلید» (کابل د ملګرو ملتونو پرمختیائی پروګرام،
 ،۳۹ ،)۲۰۰۵د سوداګری او پرمختیا لپاره د ملګرو ملتونو کنفرانس ۲۰۰۲ ،کال څخه نقل شوی http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/MDG-
,)2005-vision2020. pdf (accessed 9 June 2013
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د کلیو د بیارغونی او پرمختیا د وزارت ( )MRRDله خوا د  ۲۰۰۳کال په جوالی  -سپتمبر کې عملی شوه.

 111ډیر لږ کسان د نیالګیو په کینولو ،ریبلو کی ،او یو شمیر په اوبو لګولو او د څارویو په څرلووبو بوخت وو .او ډيری ښځی په محلی یا په خپلو کورونو کې د السی صنایعو په
جوړولو ،او بدلو ،جامی ګنډلو او ګل ګنډلو کی بوختی وی ،د لرګیو او نورو طبیعی منابعو راټولول هم د عاید راوړونکی کار په توګه سرته رسیدل ،هکتور مالتیا «ښځی او په
کلیوالی افغانستان کې په کار ګمارنه ،»۲۰۰۵ -۲۰۰۳ ،د آسییې او افریقائی څیړنو ژورنال ()۲۰۰۳؛  .۱۹۶ -۱۷۳د هکتور مالیتا« ،ښځی په کار کی (ښځی او کار) :جنسیت ،ثروت
(شتمنی) ،مزد او په کار ګمارنه په افغانستان کې ( »۲۰۰۳ ،۲۰۰۲بونیس آیرس)Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, Universidad del Salvador, April, 2004 :
112

په ښاری سیمو کی استخدام ،لکه په زده کړی ،روغتیایی پاملرنی او خدمتونو په صنایعو کی ،ښځې د پخوا په شان په اقلیت کې دي.

 113په رسمی سکتور کې د ښځو د بوختیا د  ۱۹۸۹کال د  ۸سلنی څخه ډیر ټیټ رقم؛ د والینتاین مغدم« ،په عصری ټولنو کې پالرواکی او د جنسیت سیاست :ایران،
پاکستان او افغانستان»  ،نړیواله ټولن پیژندنه ،۷ ،شمیره  .۵۳ - ۳۵ :)۱۹۹۲( ۱دا په عین حال کې د  ۱۹۸۱کال د  ۸سلنی احصائیی په پرتله هم ټيټه ده؛ د هنی کریستنین «د
افغانستان بیارغونه :د کلیوالو افغانی ښځو لپاره یو فرصت» (ژنیو :د ټولنیزی پرمختیا لپاره د ملګرو ملتونو د څیړنو انستیتیوت۸ )۲۰۰۰ ،
 114پاولی ۳۲ ،»۸ /۲۰۰۷ NRVA« ،په منځنی توګه ،د ښځینه کارکوونکو شمیر په کوچنیو موسسو (له  ۱څخه تر  ۱۹کارکوونکو) کی  ۳سلنه ،په منځنیو تشبثونو (۹۹ - ۲۰
کارکوونکي) او په هغو موسسو کې  + ۱۰۰کارکوونکی لری  ۱.۶سلنه ده) نړیوال بانک او نړیوال مالی کارپوریشن «د تشبثاتو سروی  -افغانستان» (واشنګټن :د بیا جوړونی او
پرمختیا لپاره نړیوال بانک /نړیوال بانک ،۱۴ )۲۰۰۸ ،له سروی شوو شرکتونو څخه په یوازی  ۰.۷سلنه کې ښځی منیجرانی دی ،او په مالکیت کی ئی  ۲.۸سلنه ښځی شریکې دي.
 115نړیوال بانک په غیر کرنیز سکتور کې د ښځو د ګمارنی ونډه (په غیر کرنیزه برخه کی د ټولې ګمارنی سلنه http://search.worldbank.org/quickview?name=Shar
e+of+%3Cem%3Ewomen%3C%2Fem%3E+employed+in+the+nonagricultural+ sector+%28%25+of+total+nonagricultural+employment%29&id=SL.EMP.
INSV.FE.ZS&type=Indicators&cube_no=2&qterm=afghani stan+women+agriculture (accessed 10 June 2013

 116ښځې په سوداګري او رغوني کې ډیر لږ استازیتوب لری ،په ودانۍ کې ( ۱سلنه) ،د کور او ډوډی (غذا) خدمتونو کې ( ۱سلنه) ،بریښنا،ګاز او اوبو کې ( ۲سلنه) ،په
کانونو او استخراج کې ( ۳سلنه) ،معلومات او مخابرات ( ۳سلنه) ،نه لیږدیدوونکی جایداد ( ۳سلنه) ،ترانسپورت او ګدام ( ۵سلنه .له دغو ټولو څخه ،هغو سکتورونو چی
تر ټولو ډير کارګران (ښځی یا نارینه) ئې استخدام کړی د زده کړو موسسی (په منځنی توګه په هره موسسه کې  ۲۰.۶کارګران) ،په کانونو ،استخراج او ودانیو کی (په منځنی
توګه ۱۰.۶ ،کارګران) دی .په تولید کې په منځنی توګه یوازی  ۳.۶کارګران په هره موسسه کې ،د روغتیا او ټولنیزو چارو په هره موسسه کې  ۳کارګران ،په کار ګمارلی وو .خو
په هر حال تولید یوازی  ۱.۳تنخا لرونکی ،روغتیا او ټولنیزو کارونو ،۱.۷ ،او زده کړی  ۱۸.۲تنخا لرونکی کارکوونکی په هری موسسی کې درلودل .آسیایی پرمختیائی بانک
او د مرکزی احصایی اداره« ،د افغانستان د سوداګری موسسو د سروی ریپوټ xiii »۲۰۰۹

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

په  ۲۰۱۱کال کې ،د ښځینه کار ګډون اداره ( 15.8 )+15وه  ،117او د ښځو او نارینه وو د کار د ګډون تناسب  ۰.۱۹۶وو ،دغه شمیر د ۱۹۹۰
کال له رقم  ۰.۱۹۰سره ورته ،خو د  ۲۰۰۰کال له شمیر  ۰.۱۶۶118څخه ډیروو .کیدای شی د کار په بازار کې د ښځؤ ډير دردوونکی ناوړه حالت په
الندی ډول لنډ شي :لږ ساعتونه د کار وخت او لږ عاید او لږ خوندی کار.
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2 2.3.2په  IGAsکې د ښځو د ګډون ونډه
کرنه
کرنه په دودیزه توګه د افغانستان د اقتصاد عمده برخه جوړوی ،خو د کرنی ونډه په ملی ناخالص تولید ( )GDPکې د  ۲۰۱۰ -۲۰۰۹کال کې
له  ۳۱.۱۱سلنی څخه په  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کال کې نږدی  ۲۶۰۷۴ته راټیټه شوی ده .120له اقتصادی اړخه د ښځو له فعالې شمیرې څخه په  ۲۰۱۰کال
کې ۳۲.۱ ،سلنه په کرنه کې بوخته وه .121د بیلګی په توګه ،ښځینه بزګرانې او کوچنی بزګران ،که څه هم لږ ځمکه لری ،خو د افغانستان په
کرنیز اقتصاد کی عمده ونډه لری 122 .په دی توګه ،دغه سکتور د ښځو د عاید لپاره عمده وسیله ګڼل کیږی .ښځې د غیر رسمي اقتصاد او
د ارزښت د سکتور د ښځو د عاید لپاره عمده وسیله ګڼل کیږی .ښځې د غیر رسمي اقتصاد او د ارزښت د ځنځیر نه بیلیدونکی برخه ده؛
که څه هم ډول ډول عوامل خپله اغیزه لری ،خو په کرنه کې د ښځو بوختیا له نارینه وو سره مساوی ده.
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په دی برخه کې د ښځو ګډون ،په سیمه ،ټولنو او قومیتونو پورې او همدا ډول د هغوې په عمر ،طبقې ،د هغوی د کورنۍ د نورو ښځو او د
هغوی په عمر  ،او ځینی نورو عواملو پوری ،اړه لری .د هغو کورنیو ښځې چې ښه فارمونه (ښه کښت او کار) لری (فارم او کښت و کار لری
په خپلو کورنیو کی کار کوی ،خو د هغو کورنیو ښځی چی ځمکی یی په اجاره نیولی له خپلو نارینه وو سره یو ځای په ځمکه کې په کارونو
بوختي دي .واده شوی او نه واده شوی ښځی په نادره توګه (په استثنا یی توګه) ځمکی لری .لوڼی ،واده شوی یا نه واده شوی  ،کوالی شی
په ځینی مواردو کې له ځمکی څخه ګټی اخستنی او د خپل کار محصول ته السرسی ولری ،خو که ځمکه په میراث کی هم ور رسیدلی وی،
د خرڅالو یا ګروی حق یی نه لری .کونډې ښځې ،کیدای شی ځینی وختو ته ځمکه په میراث کی هم ور رسیدلی وی ،د خرڅالو یا ګروی حق
یی نه لری .کونډې ښځې ،کیدای شی ځینی وختو ته ځمکه په میراث کې ترالسه کړي ،او یا یی په اجاره ورکړی یا پخپله پر هغې کار وکړی.
په ځمکه باندی د ښځو کار او فعالیت په الندې ډول دي :له ځمکې یا خاورې څخه د ډبرو لیری کول ،د تخمونو لپاره د ځمکې چمتو کول،
(د تخمونو لپاره د ځای جوړول) ،خیشاوه ،د تخم پاکول او تیارول ،ګدام ته د غنمو انتقال (وړل) ،او له وښو څخه د غنمو جال کول او اوړه
کول ،د کورنۍ نارینه غړو ته د خوړو پخول ،او ځینی وخت پخپله په ځمکی باندی د کار ترسره کول .د نارینه وو کرنیز فعالیتونه لکه د
کرلو لپاره د ځمکی تیارول ،نیالګی ایښوول یا کرل ،ځمکی ته د کود او پارو ورکول ،معموال په یو خاص او مشخص وخت کې بشپړیږی،
په داسی حال کې چې د ښځو کرنیز فعالیت دوام لرونکې ورځنی کار دی چې د تخم له شیندلو څخه پیل او د ریبلو تر وخته دوام کوی  .124که

=http://search.worldbank.org/quickview?name”,
سلنه)»
کار
ټول
(د
ښځینه
قوت،
کار
«د
بانک،
نړیوال
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.Labor+%3Cem%3Eforce%3C%2Fem%3E%2C+female+%28%25+of+total+labor+%3Cem%3Eforce%3C%2Fem%3E%29&id=SL.TLF.TOTL
.)FE.ZS&type=Indicators&cube_no=2&qterm=afghanistan+women+labour+force+partcipation (accessed 10 June 2013
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د ملګرو ملتونو پرمختیائی پروګرام« ،د نړیوال بشری انکشاف معیارونه» .)2013 June 11 html (accessed.48906/http://hdrstats.undp.org/en/ indicators ”,

 119لکه چې د افغانستان د ملی شمیرنی په پالن کی ویل شوی دی ،په عمومی توګه« ،په افغانستان کې د کار د بازار عمده ستونزه بی کاری نه بلکی لږ او نامناسبه عاید
دی» ،ددی ترڅنګ ،ډیر هغه چې کار لری یو څو ساعته کار لری چې عاید ئې لږ دی ،د افغانستان اسالمی جمهوریت ،د شمیرنی مرکزی اداره« ،د افغانستان د ملی شمیرنی
پالن» (کابل :د مرکزي احصایی اداره .۵۰ :)۲۰۱۰ ،د نړیوال بانک« ،افغانستان :ملی بیا جوړونه او د فقر لږو کول -د افغانستان په راتلونکي کې د ښځو ونډه» (کابل :نړیوال
بانک.۴ ،)۲۰۰۵ ،
120

(احصائیوی کلنۍ CSO .۱۳۳ ، )۲۰۱۲ -۲۰۱۱

 121د خوړو (غذا) او کرني اداره« ،د خوراک او کرنی وضعیت  ،۲۰۱۱ -۲۰۱۰ښځي په کرنه کی په پرمختیا کې د جنسیت تشه (خالء) ډکوی» (روم :د ملګرو ملتونو د خوړو او
کرنی اداره :)۲۰۱۱ ،څلورم الف جدول)http://www.fao.org/ docrep/013/i2050e/i2050e.pdf (accessed 10 June, 2013 ،
 122په افغانستان کی یوازی  ۱۲سلنه ځمکه د کرنی وړ ده چې د هغی نیمائی اوس تر کښت الندی ده؛ ددې هیواد  ۴۶سلنه دایمی څړځایونه دي« ،CSO ،احصائیوی کالنۍ -۲۰۱۱
)http://cso.gov.af/Content/files/Agriculture%20Development. pdf (accessed 9 June 2013 ،۱۳۸ »۲۰۱۲د کلیوالو کورنیو اوو دیرش سلنه د خړوبو (آبی) ځمکو
له ( ۳سلنی) څخه لږ په الس کې لري ،د کرنی وزارت« ،د څارویو روزل او خواړه (غذا) ،ماستر پالن( »،کابل )۲۰۰۵ :د ادام پین او سید محمد شاه له «د افغانستان په کرنه کې
پالیسی جوړول او کلیوالی پرمختیا» څخه نقل شوی دی (کابل :د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره .۴۴ ،)۲۰۰۹ ،د خړوبو ځمکو د ملکیت کچه وړه ،له  ۰.۵هکتار څخه لږ ده،
پین او نور« ،.د کرنی په هکله پالیسی جوړول»  ،۱۴د آسیائی انکشاف بانک ،له «د افغانستان د کرنی سکتور بیارغونه» څخه اقتباس ،مانیال :آسیائی پرمختیائی بانک،)۲۰۳ ،
 .۲۳هغه کورنۍ چې ځمکه لري ،نشي کوالی په نوموړی ځمکه د کورنۍ د عوایدو او خوړو د ټولی منبع په توګه تکیه وکړی .د هغه پرځای ،هغوی خپل عواید د السی صنایعو،
تجارت ،څاروی روزلو ،په فارم کې کښت ،خدمتونو او له فصلی او نیمائی وخت استخدام له لیاری پوره کوی ،د کار نړیواله اداره« ،په افغانستان کې د ګمارنی وضعیت»( ،کابل:
د کار نړیواله اداره.)http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ resources/Full_Report_4066.pdf (accessed 9 June 2013 , ،۱۷ ،۲۰۱۲( ،
 123دا چې یوه ښځه په یوی ځمکی لرونکی یا له ځمکی بی برخی کورنۍ پوری اړه لری؛ په کلي کې د سرچینو د ویشلو ځانګړی ترتیبات ،د کورنی ترکیب (جوړښت)؛ د
کرنیزو فعالیتونو پوهه؛ مدنی حالت ،شتمنۍ ،ځای او د کلیو ساحه ،او د  NGOګانو د پروژو خصلت چې په یو مشخص کلی کې کار کوی ،جو ګریس« ،فارم د چا دی؟ ځمکی
او څارویو ته د کلیوالو ښځو الس موندنه» (کابل :د افغانستان د څیرنی او ارزونې اداره.۸۶ ،)۲۰۰۵ ،
 124توماس فتاری« ،په افغانستان کې د چرګانو ساتلو ،د کرنیزو توکو د بازار له پروګرام ( )RAMPڅخه ښځو ته د عاید برابرول» (واشنګتن  :DCد خوړو او کرنی موسسه
او چمتو نیک انترنیشنلhttp://globalfoodchainpartnerships.org/cairo/papers/TomFattoriAfghanistan.pdf (accessed 10 June 2013 ۲۰۰۵( ،په عین حال
کی د نړیوال بانک «ملی بیارغونه او د نیستمنی لږول»
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څه هم په ډیرو سیمو کې د ښځو کرنیز فعالیتونه له ریبلو څخه پخوا یا زیاتره وختونه له ریبلو وروسته کار ته ویل کیږی ،خو د  MAIL125له
استازو سره مرکو وښودله چی د نورستان او کونړ په والیتونو کې د ځمکې یوي (قولبه کول) او ځینی فعالیتونه چې معموال د نارینه وو کار
دی ،ښځی سرته رسوی .سیمه ایز تفاوتونه مثال په دې مانا دې چې په سویل کې ښځی اجازه نه لري چې د ځمکی کرل او ریبل (لو) وکړی.
په هر حال ،ښځې بزګرانې ،سرچینو ته د لږ السرسۍ سره مخامخ دي؛ په رسمی محاسبی او د پروګرام په جوړولو کې لږ د پیژندنی او قبول
وړ دی ،ځمکی نه لری ،ډیر لږ څاروی لری ،په څارویو او د هغو په عاید (که خپل یی وی یا یی ساتل پرغاړه لری) کنترول نه لری ،بازار
ته د ټولنیزو -فرهنګی محدودیتونو له کبله مستقیم السرسی څخه بی برخې دی ،نویو او اصالح شوو تخمونو ،کیماوی سری ،د حشراتو
کنترول او ماشینی وسیلو ،زده کړو او تکنولوژی ته نه السرسی؛ د ټول کال یا دایمې دندو ته نابرابر السرسی ،د پورونو او ضمانتونو
نشتوالی؛ په ورځنی مزد کې پوره نابرابری؛ او لږ زده کړه او مرستو او خدمتونو ته لږ السرسی  .په لنډه توګه ،د فرصتونو نشتوالی یا هغو
ته د جنسیت پر بنسټ نه برابروالی شتون لری؛ او په دی توګه په عمومی ډول ښځی په کرنه او د کرنی په فعالیتونو او د هغو په محصوالتو
کې ډیره وړه ونډه لری.
ملیاري (باغ داری)
د ښځو عمده ونډه په باغ داری (ملیاري) کې وچه میوه (انګور ،ممیز ،بادام ،زعفران) ،طبی نباتات  ،مساله جات او تخمونه دی 126 .ښځې
په عین حال کې د میوو او سبو په کرلو او له ریبلو وروسته فعالیتونو لکه د سبو په پاکولو او وچولو کې بوختې دې  .127د ممیزو ،بادامو
او زعفرانو فرعی برخو کی د ښځو د شتون په هکله څیړنې ښئي چی ښځی په خپلو دندو لکه اوبو لګولو ،خیشاوی ،او لو (ریبلو) کی
ډیري بوختې دی  .128ښځینه بزګرانی چی ډیری لږ ځمکې لري نوی تکنولوژی لکه (د زعفرانو د وچولو ،د بادامو د پوسته کولو ،انګورو
ته د چیلی جوړولو ،او داسی نورو) ته لږ السرسی لري .ددې ترڅنګ ،د زده کړي او روزنې پراخوالی اکثره د ځمکی په څښتنتوب پوری
اړه لری چې ددې خبرې مانا دا ده چی ښځي په عمومی توګه له هغې څخه بی برخې دي .محلی بازارونو ته د ښځو السرسی د ترانسپورتی
وسیلو د مکانیزمونو له لیاری نه حل کیږی129 .د نارینه وو د منځګړیتوب ،د کلیو په کچه سوداګری (په کلیو کې سوداګری او د تولیدی
عواملو تهیه کول په عمومی توګه د ښځو د مسئولیت له ساحی وتلی خبره ده.
د کرنی برعکس ،د ښځینو ملیارانو (باغ لرونکو) یا د تولید کوونکو د اتحادیو لپاره چې په ارزښتی ځنځیر کې مخ ته ځی ،خنډونه
په تولیدی عواملو کې ،له تولید څخه وروسته جریان او بازار موندلو کې دي .وروستنۍ دوه هغه ساحې دي چې ډير حال ورکوالی شی
او د ښځو کار هلته په پیسو بدلیږی ،هغه څه چی اوس اوس د کلیو په کچه سوداګر ،د خرڅولو عاملین ،پرچون خرڅوونکی او عمده
خرڅوونکی یی ترسره کوی .دا خبره نه یوازی ښځی د خپل کار له ټولې ګټي ،بلکې هغوی د ارزښت په ځنځیر کې له عمده عاملینو سره د
مخامخ متقابل عمل څخه بې برخې کوي.
د مثال په توګه ،د ملیارانو یا باغ لرونکو ترمینځ او ښځينه تولید کوونکو ترمینځ د کوپراتیفونو جوړیدل مخ په ډيریدلو دي .په هرات
کی همدا اوس د زعفرانو د کښت کوونکو ښځو دوه تولیدی اتحادیې مینځ ته راغلی دی .د پشتون زرغون په ولسوالۍ کې د اتحادیې
 ۲۷۵غړی ځمکه لري ،په داسی حال کی چې د غوریانو په ولسوالۍ کې اتحادیه ( ۴۸۰ښځی چی په هغو کې ډیری کونډی دی) ځمکه په
اجاره نیسی  .130ځکه چی هغوی د کوپراتیف غښتلوالی له ځان سره لری نو کوالی شی په بازارونو (مارکیټونو) کې ښځینه محلی پرچون
 125نصراله بختاني ،د کرنی ،اوبو لګولو ،او مالداری وزارت د څارنی او ارزونی رئیس سره د  AREUمرکه ،د  ۲۰۱۲کال د دسمبر  ۱۸مه؛ له کرنی ،اوبو لګولو او مالداری
وزارت ،د  AREUمصاحبه د  ۲۰۱۳کال د جنوری لومړی نیټه.
 126په  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کې ،مغز باب او وچو میوو د افغانستان د صادراتو  ۳۲سلنه جوړوله ،په داسی حال کې چی د طبی نباتاتو ونډه  ۱۸سلنه وه .په مغز باب او وچو میوو کې
 ۴۸سلنه او بادامو کې ۱۸سلنه وه« ،CSO ،احصائیوی کالنۍ.۲۲۴ ،»۲۰۱۲ -۲۰۱۱ ،
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د مثال په توګه ،ایس کر -ویلین او ادام پین« ،په الینګار او لغمان کی درې کلی :د کلیوالی معیشت په هکله یوه مطالعه»( ،کابل :د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره)۲۰۰۳ ،

 128نړیوال بانک« ،په کرنیز ارزښتی ځنځیر کې د جنسیت ونډه» ،سید پارتو ،اناستاسیا موزیاناوا ،روزبه مهران ،جاس ونیترز ،نفس ګل کریمی ،زرغونه صافۍ ،او
جوست ګورتر« ،جنسیت او په کلیوالی افغانستان کې د کرنی د نویوالی سیستم :خنډونه او آسانتیاوی» کابل :د افغانستان د عمومی پالیسی د څیړنی موسسه .)۲۰۱۱ ،د
انګورو ،ممیزو او بادامو په برخه کې ښځي اکثره په وچولو ،پاکولو ،سورت کولو ،درجه بندی ،او د بسته بندی په یوی برخه کې بوختی دی ،هغوی د حاصل اخیستلو څخه
وروسته جریان کې لکه له منځګړو ،سوداګرو عمده خرڅوونکو ،پرچون خرڅوونکو او صادروونکو سره ،په معامالتو کې ونډه نه لري .له دی نه عالوه« ،کلیوالی ښځي د
ممیزو ،بادامو او زعفرانو د حاصل اخیستلو وروسته جریان کې د کورنۍ کار په توګه بوختې وي ،چې په دې توګه د کار په مقابل کې پیسی نه ګټی .د ممیزو یا بادامو د
پروسس (پاکولو) سورت کولو ،درجه بندی او بسته بندی په مقابل کې ښځی د پروسس کوونکو یا عمده خرڅوونکو له خوا په ورځ کی د  ۲۰۰ -۱۰۰افغانیو تنخوا یا  ۱۰۰افغانی
د  ۵۰کیلوګرام په مقابل کی ،په ښاری یا نیمه ښاری ځایونو کی په کار ګومارل کیږی ،ترڅو دغه توکي د ملی ،سیمه ایز یا نړیوال بازار لپاره چمتو شی .نړیوال بانک« ،په کرنیز
ارزښتی ځنځیر کې د جنسیت ونډه«VIII ،
 129جی .هووی « .په افغانستان کی کلیو ته الس موندنه او خوځښت -یو جنسیتی حساس تحلیل» (واشنګتن :نړیوال بانک)۲۰۱۰ ،؛ روکساندرا بوروس،
«افغان متشبثې ښځې :د محلی دودونو او نړیوال کیدلو په څلور الري کې» د ګلوبالیزیشن او سوداګری نړیوال ژورنال  ،۲شمیره ۴۰۲ -۳۷۴ )۲۰۰۸( ۴؛
ژولی بانیارد« ،د نړیوال بانک د جنسیتی ترانسپورت سروی :یوه عمومی څیړنه» (واشنګتن :د بیارغونی او انکشاف لپاره نړیوال بانک /نړیوال بانک،
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1227561426235/5611053-1231943010251/TRN-43- ،)۲۰۱۱
)GenderSurveys.pdf (accessed 10 une 2013
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

خرڅوونکو سره اړیکه ولری .نوموړې پرچون خرڅوونکې له یوې خوا له محلی مستهلکینو او له بلی خوا له غیر رسمی بین المللی صادر
کوونکو سره اړیکی لری .خو له دی سره ،ښځی په دې جریان کې د زعفران د کښت کوونکو د تولیدی عواملو برابروونکی (عرضه کوونکی)
نه دي .ددی ترڅنګ ،د پراخوالی ،کریدت ،د تولیدی عواملو د برابرولو ،یا بازار پیدا کولو په ساحه کې یا ډيری لږ ښځې بوختې دي او
یا هیڅ شتون نه لري .له دې سره چې ښځې د حاصل اخیستلو او له حاصل وروسته جریان کې عمده ونډه لري ،خو د کیفیت په کنترول کې د
حفظ الصحې ،وقایې او ډیر ارزښت توکو په راز راز والی (تنوع) کې ،یا لږ روزنه شته یا بیخی شتون نه لري.
د څارویو روزل
په افغانستان کی د څارویو روزل د کرنی د سیستمونو نه بیلیدونکی برخه جوړوی .د څارویو روزل د معیشت دایمی سرچینه ،سپما او
داسی شته دي ،چې ډیریږی او د فصلی بدلونونو او د ناورین په وختونو کې په کاریږی ،او د ټولنیزې پیسې په توګه د ودونو په مراسمو
لکه (پایوازی)  131او همدا ډول د مصرف په وخت کی ورڅخه کار اخیستل کیږی .132
څاروی ،او په عمومی توګه د هغوی حاصل ،په تیره بیا هغه څاروی چې د پالر له کوره د پایوازی په توګه ،وړل شوي وي ،د ښځو ملکیت
ګڼل کیږی .د کوچیانو له ټولنی څخه پرته ،په څارویو پورې اړوند فعالیتونه لکه روزنه ،نوو زیږیدلو او ناروغه څارویو ته پاملرنه ،د
پروړو (وښو) راټولول او د څارویو تغذیه ،شیدی لوشل ،او د لبنیاتو لکه کورت ،شیدی او کوچ جوړول ،ښځی ترسره کوی .ډیری ښځی
د وړیو د تارجوړول او د پسونو وړۍ د توشکو او تکیې د ډکولو او یا د لیمڅیو د جوړو لپاره په کاروی .133دغه د څارویو د روزلو لوي
مسئولیت تر ډیرې کچې د څارویو د تولیداتو په هکله د ښځو د پریکړه کولو قدرت ښیي .د شمال ختیځ په ځینو برخو کې د کورنیو ښځینه
د څارویو له ډاکترانو سره د څارویو په روزلو کی په تماس کې دي ،خو د څارویو د روزولو او ناروغیو د درملنی لپاره د اړوندو موسسو
له خوا د کلیو نارینه وو ته زده کړی ورکول کیږی .خو سره له دی چې نارینه د څارویو په روزلو کې ډيره ونډه نه اخلی خو د هغوی د محصول
او د هغوی په خرڅولو او اخیستلو کې نارینه پریکړه کوي.134
د کورنیو چرګانو روزل یو دودیز کار دی چې تغذیه یی د پاتی شوو غذا یی توکو په واسطه کیږي ،د چرګانو غوښه او هګۍ د کورنۍ د
مصرف او لګښت لپاره ،په عمومی توګه کافی ښکاریږی ،د کورنیو چرګانو خاوندان  ۹۳سلنه ښځې دي .په هر حال ،داسې بریښي چې د
چرګانو روزل له دودیز سیستم څخه تجارتی سیستم ته بدلون مومي .د بیلګی په توګه د  RAMP/FAOد یوی پروژی له لیاری ،په کلیو کې د
ښځو  ۸۵۰تولیدی ډلی جوړی شوی چې د ښځود پراختیا یی کارکوونکو له خوا روزل شوی او واکسین او د چرګو خوراکی توکی هم ورکړل
شوی دي؛ د چرګو د فارمونو مشاورین هم تولید کوونکو ډلو ته مشوره او سالء ورکوی چې د والیتونو په مرکزنو کی د هټیوالو سره د
هګیو د بازارد پیدا کولو لپاره اړیکی ټینګی کړي.135
په وروستیو کلونو کی بدلونونونه
په کرنه  /ملیاری (باغداری) /د څارویو په روزلو کې د ښځو تر څښتنتوب یا مدیریت الندی ،یا د ښځو له خوا تمویل شوي یا پروژی شوی
اقتصادی فعالیتونو بیلګی دا دی:
۱
۲
۳

131

136

د کابل د ښځو د فارم (کروندې) مغازه :یوازی د ښځو مغازه د تولیدی عواملو لکه تخم ،کیمیاوی سره ،TRELLISES ،د څانګو د پریکولو وسایل او ابزار،
کرنیز ماشین آالت (دخرڅولو یا کرایه ورکولو لپاره) او پراخوالی خدمتونه (د روزلو او نمایشی ځمکو او تازه سبو د خونی له لیاری)

د سولی ریښی :د ملیاری (باغداری ) د پراخوالی خدمتونه له  ۱۸ښځینه پراخوالی څخه د ښځو تولیدی ډلو ته آسانه کوی؛ هغوی د حاصل اخیستلو وروسته
پروسو د اصالح لپاره زده کړی اومعلومات ترالسه کوی

د کابل په ښار کې د افغان ویاړ اتحادیه ( )APAد پروسس کولو مرکز ده چې ملکیت او اداره یی په ښځو پوری اړه لری ۲۰۰ ،ښځینه غړی لری چې په مرکز کې د
پروسس کوونکو یا چلوونکو په توګه کار کوی APA .د ښځو اتحادیو لکه د افغانستان د ښځو د سوداګری شورا ( )AWBCسره مرسته کوی

هغه څاروی چې ښځې ته له واده لږ وروسته یا د واده په وخت کې ورکول کیږی.

 132د خوراک او کرنی موسسه« ،نه لیدونکي ساتونکي ،ښځی ډول ډول څاروی روزي» (روم:د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنی موسسهhttp://www.fao.org/ )۲۰۱۲ ،
.)docrep/016/i3018e/i3018e00.pdf, (accessed 11 June 2013

133

ګریس« ،فارم د چا ده؟» فتوری« ،د افغان ښځو تنظیمول»

 134جنیفر سولوتاراف ،نادیه هاشمی او استا اولسن« ،اساسی ریپوټ .د کرنی او څارویو د روزلو په برخه کې د جنسیت ونډه ،لومړی ټوک :د فارم د محصول په ارزښتی
ځنځیر کی د ښځو د فرصتونو ډیرول .په افغانستان کې اصلی مسیر ته د جنسیت د اچولو د تطبیق یادښت سلسله؛ شمیره ( ».۲واشنګتن :نړیوال بانکhttp:// )۲۰۱۲ ،
en/2012/07/16541786/gender-developing-agriculture-livestock-sectors-increasing-womens-opportunities-/documents.worldbank.org/curated
.)farm-products-vol-1-2-main-report (accessed 11 June 2013-along-value-chains

 135فتوری« ،د افغان ښځو تنظیمول» .په افغانستان کې وسنی هګیو ته («د افغانستان خاوره محلی) د ماشینی چرګو د هګیو یا وارداتی او د تجارت لپاره تولید شوی
هګیو په پرتله ،لومړیتوب ورکول کیږی.
136
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ځینی ستراتژۍ او پروګرامونه
۱

۲

د کرنی باثباته پروژی چټک کول ()ASAP

د مهارتونو د انکشاف او په بازار باندی متکی د کار د تنظیم پروګرامونو له لیاری د ښه او با ثباته کار لپاره د آسانتیاوو برابرول

۳

د زراعت د څیړنی او د پرمختیا یی پروګرام پراخوالی ()AGRED

۵

د ملیاری (باغداری) او څارویو روزلو پروګرام ()HLP

۷

د کرنیز بازار جوړښتی پروژه ( ،)AMIPد څارویو د روزلو حمایتی پروژه او د ملیاری د حمایت پروژه

۴
۶

۸

د معیشت د بدیل بشپړ پروګرام ()IALP
متداوم کرنیز معیشت ()SAL

د السرسی ملی کلیوالی پروګرام (د  ARDغونچه) چې د بزګرانو او ټولنو ترمینځ د سړکونو د شبکي د ملي ودي لپاره په داسی حال کې چې په کار متکي د
سړک جوړولو او مراقبت لپاره سره یوځای کوي .د کرنې او کلیوالي انکشاف د کلستر پروګرامونه په کلیوالی سیمو کې د مولدیت د ډيروالی له لیارې دندې
مینځ ته راوړي ،د فارم له سکتور سره مرسته کوي چې کرنیز او کلیوالی تولیدات له بازارونو سره وتړي ،او په کلیو کې د کرنیزو او غیر کرنیزو تشبثاتو د
ارزښت د ډیرولو د فعالیتونو لپاره فرصتونه رامینځ ته کړی.

ځینو دغو او دی ته ورته پروژو ښځینه ډلې سره یوځای کړی او ځینی ئې کوپراتیفونه دي .ځینې یې د ښځینه پرمختیا یی کارکوونکو له
لیاری د زده کړی پروګرامونه جوړوی ،او عصری تکنولوژی او له اصالح شوی مارکیټ او بازار څخه مالتړ کوی؛ د ښځو په ډلي باندی
د تمرکز درجه په ډیرو کې ناڅرګنده ده  137پردې برسیره ،لکه چې پین او سید ( )۲۰۰۹په  MAILکی د پالیسی په جوړولو کې د پروژو د مخ
ته بیولو د ټولنیزو اصولو په اړه ویلی دي« ،داسی جدي شرطونه یا انګیرنې شته چې که چیری د کرنې په مؤلدیت کې د بدلونونو او په
نسیتمنی باندې د اغیزو ترمینځ اړیکه مینځ ته راځي ،نو نوموړی شرطونه او انګیرنی به پوره کیږی .د کرنې د ودې ډیرې مثبتې اغیزې په
کوچنیو فارمونو پوری چې د کرنې په پرمختیا کې عمده ونډه اخلی ،اړه لری ،او د دې خبری تضمین نشی کیدای» .138
په هر حال ،که ټول نه وي ډیر دغه نوښتونه د مرستندویه ادارو او پخپله د مرستو د ژوند د پروګرامونو په جوړولو پوری اړه لری .په داسی لنډ
مهاله پروژو کې نه یوازې د مرستندویانو او تطبیق کوونکو ادارو ترمینځ نمیګړې اړیکې له مینځ ته راتلو سره سم شلیږی 139 ،بلکی د طرح
شوو تعقیبی فعالیتونو د نشتوالی له کبله د لنډ مهاله پروژو هغه د کار کولو وړوالی چې رامینځ ته شوی وه ،ژر له مینځه ځي 140 .په دې توګه
ویالی شو چې د تعقیبی فعالیتونو شتون د اجتماعی -اقتصادی پرمختیا لپاره په دودیزو شرایطو کې خورا ډیر اهمیت لري .په دې او په نورو
ټولو هڅو کې ،د حکومت مکلفیت اودنده ده چې اوږد مهاله پروګرامونه چې وکړای شی د هری لنډ مهاله پروژی پراساس جوړ شی او وکړای
شي د ټول افغانستان په کچه اغیزه ولری .په دی توګه ،د حکومت سره شریک یوازی حکومت یا هغه پروګرامونه چې د حکومت له خوا عملی
کیږی ،ډیر باثباته (دوام) موندونکی دی او معلومیږی چې د خلکو اوږد مهاله تداخل (بوختیا) به الس ته راوړي.

141

ددې فرعي برخې په پای کې کوالی شو داسی ووایو چې اوس اوس د ښځو لپاره د ارزښت د ځنځیر په ټولو برخو کې عمده برخې ترالسه
شوي نه دي .لکه چی پارتو او نور ( )۲۰۱۱وايی یوازی د ښځو د اتحادیو جوړول نشی کوالی جنسیتی نابرابری له مینځه ویسی .هغه څه
ته چی اړتیا شته ،د حاکمیت (حکومت کولو) په ځنځیر کې د پرله پسی مالتړ برابرول ،د نوموړو اتحادیو پالنه او حتی د هغوی څخه
حمایت ،سموونکی اصالحات ،او موانع چې موخه یی د یوه ښه چاپیریال رامینځ ته کول ،او له جنسیت څخه پرته ،په ټولو کچو کې ټولو
لوبو کوونکو ته د ارزښت په ځنځیر کی د فرصت برابرول دی 142 ».د ځانګړو افرادو ترمینځ د معلوماتو شریکول ،چی په دغو  IGAsکی
بوخت دی ،هغه وخت په ستونزه بدلیږی چی نږدی کورنیو او کلیو ته ښځو ته د تګ اجازه ورنه کړل شي .محلی مارکیټ ونو ته السرسی د
اقتصادونو د ویش رامینځ ته کولو ،او د ډیرو دندو ایجاد چې خلک له نیستمنۍ څخه راوباسی ،بی له دی چی جوړښتی او تشکیالتی
ظرفیت ،د ښځو اتحادیې یا د وړو پورونو موسسی د ښځو لپاره د واقعی پانګي د چینلونو د ایجاد د محدود قوت په توګه بدلون ومومی.
 137ځینی لکه د کرنیز مارکیت (بازار) د بنسټیزو جوړښتونو پروژه ( MINNONITE،)AMIPاقتصادی پرمختیا یې ټولنی MEDA ،او ملیارۍ او د څارویو د روزلو پروژو
( )HLPوضاحت لری.
138

پین او نور «په کرنه کې د پالیسی جوړول»

139

لکه چې ددې ریپوټ په دریمه برخه کې راغلي دي.

 140داسی اقدامات لکه د  OHCHRريپوټ چی د  ۱۴والیتونو د سروی پراساس جوړ شوی دی ،د نیستمنی خورا ډير او ویروونکی حالت ،په تیره بیا کله چی هغوی محلی
وضعه په پام کې ؤ نه نیسی ،ال ډیر خرابیږی ،د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د عالی کمیشنرۍ اداره« ،په افغانستان کې د نیستمنی د بشری حقونو اړخ» (کابل:UNOHCHR ،
 )۲۰۱۰کله چې د ټولنیز اقتصادی خطر د منابعو په مقابل کې له ټولنیز انتقالی حمایت څخه پلوی کوو ،د عین موضوع ویل ،د کانتور او پین د خبرو پراساس «په افغانستان
کې موجود سیاسی حقیقت سره ټکر کوی ،چیری چې چټکې پایلې د نیستمنی د جوړښتی سببونو په له مینځه وړلو کې هڅه کوی ،پاوال کانتور او آدام پین« ،د بدیلونو
خالصیدل» ،د افغانی کلیوالی معشیت په نښه کول» (کابل :د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره.۷ ،)۲۰۱۱ ،
 141د مثال په توګه ،حکومت د  MAILله لیاری د کرنیز پرمختیا صندوق ( )ADFرامینځته کړی دی چې بزګرانو او پرکرنیزو توکو والړو سوداګرو ته په هر څه کې،
د اصالح شوو تخمونو رانیولی بیا د فارم د وسایلو تر جوړولو پورې ،پورونه ورکوی .دا پروژه چې کوچنیو سوداګرو بزګرانو ته چې له یو څخه تر دیرش هکتاره
ځمکه یی درلوده ،د پور ورکولو لپاره جوړه شوی وه ښځی د ځمکو او د تضمین د نه درلولو له کبله له ستونزو سره مخامخ کړي وی .د پروژی الرښوده زهرا چی د
 ۱۳۵ښځینه کرنیزه سوداګرو متشبثو الرښوونه په غاړه لري چې خپلی ځانګړی یا ډله ایزی منځنی کچی تشبث لری او په کالنی او سرو کال ملیاری (باغداری) ،د
څارویو روزل او د کرنیزو توکو پروسس کولو کې بوختی وی ،په جریان کې دي« ،USAID ،د کرنیز کریدت ډیروالی ( )ACEانکشاف د  ۲۹۱۲کال کلنۍ ریپوټ»،
(کابل.http://www.acdivoca.org/site/Lookup/ACE-ANNUAL-REPORT-FY2012_web/$file/ACE-ANNUAL-REPORT-FY2012_web ،)USAID ۲۰۱۲:
)pdf (accessed 11 June, 2013همدا ډول MAIL ،په دی نږدی وختونو کی له  UNDPسره ښځو د کئوپراتیف د اړتیاوو اندازه کول چې د کوپراتیف په اداره کې د ښځو اړتیا
ارزوی ،قیص فقیری ،اداری او مالی مامور ،د بلخی رابعی د مهارت د مالتړ اداره ( ، )RASAد  AREUمرکه ،د  ۲۰۱۲کال د نومبر په  ۲۷مه.
142

پارتو او نور؛ «د جنسیت او کرنی نوښتونه» .۲۵
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

 SMEs2 2.3.3او د ښځو اقتصادی بوختیا
افغانستان په  ۲۰۱۱کال کی د سوداګرۍ لپاره د ښه چاپیریال د سروی پراساس د  ۱۳۸اقتصادونو په کتار کې ۱۳۸م مقام لری .143په ۲۰۱۲
کال کې د افغانستان د صادراتو شریکان په عمده توګه پاکستان ( ۵۰سلنه) ،هند ( ۱۸سلنه) ،ترکیه ( ۲.۹سلنه) ،ایران ( ۵.۳۱سلنه) او
روسیه ( ۸.۷۷سلنه) وو؛ صادراتی توکې په عمده توګه ،تازه میوه ،وچه میوه او مغزباب ،طبی نباتات ،تخمونه ،په الس اوبدل شوی
غالۍ ،وړی ،مالوچ ،ساسج ،پوست باب ،قیمتی او نیمه قیمتی تیږې (ډبری) وی .پوره ثبوت او شواهد ښیي چې ښځی که په ټولو
نوموړو توکو کې نه وی ،د ډیرو په تولید کې ونډه لری ،چی په جال ثبت شوی کار کی نه دی شمیرل شوی .د افغانی ښځو سوداګری او
تشبث په عمومی توګه کوچنۍ کچه لري او محلی ،ملی او نړیوال مالتړ ته اړتیا لری.
د افغانستان د سوداګرو ښځو د فدریشن ( ،)AWBFپراساس ،د ښځو تشبث او په تیره لسیزه کی په اقتصادی فعالیت کې د هغوی ګډون،
د مثال په توګه ،داسی بدلون موندلی چې هغو ښځو چې پخوا یې انفرادی سوداګری کوله ورو ورو ډلی جوړوی  .144لکه په  IMFکې د هغوی
ګډون ،د ښځو ډلی کوالی شې د وړتیا د لوړدیدلو یوه سلسله معیارونه تجربه کړی :په ځان ډیر باور ،خوځښت او وړتیایی ،د اړیکو او
پوهی د شبکو پراخوالی ،د سمون موندنی مسئولیت ،د پریکړو د کولو او په کورنۍ ،ټولنی او اقتصادی برخه کی د موقف لوړوالی .له
موسسو څخه استازی چې د ښځو د حقونو او اقتصادی وړتیا د لوړوالی لپاره کار کوی وا یی چې مرستندویه پروژی ،د موضوع څخه
جال ،نه ګډون کوونکی او ناڅرګندو طریقو ترڅنګ ،غواړی په حرفوی روزنی تمرکز وکړی او د تولیدی عواملو ،بازار موندنی او خرڅولو
اړخ له پامه وغورځوی.
داسی معلومیږی چې د افغانستان د سوداګرو ښځو عمده ستونزه ،له تحوالتو سره د مخالفت او د محافظه کاری روحیه ده ،چې د میړه یا
پالر څخه په خپلواکه توګه پریکړه له ستونزو سره مخامخ کوی؛ د هغوی په وړاندی نوری ستونزی فزیکی خوځښت ،له نامحرمه نارینه
سره د سوداګری کول ،د نه امنیت ډیره لوړه کچه ،او اداری فساد دی.
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د ښځو په وړاندی نوری ستونزی دا دی:
•د سواد او حساب د زده کړی نه شتون؛
•د اقتصاد او ټولنیزی پانګی ډیرو شکلونو ته نه السرسی ؛
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•د مدیریت په مهارتونو ،کریدت  ،او بازار په اړه د پوهې نیمګړتیا؛
•کیفیت لرونکو اومه موادو او تکنالوژی ته نیمګړی السرسی؛
•په رسمی سوداګری باندی د عاید راوړونکی فعالیت د بدلون لپاره د ضروری قانونی شرطونو په هکله د پوهی نه شتون؛
•د تولید د ځای ،وسایلو ،آسانتیاوو ،د کیفیت د کنترول او بسته بندی ،د بازار معلومات او ترانسپورت نشتوالی
یا نیمګړتیا؛ او
•محلی یا نړیوال بازار ته بشپړ نه السرسی.

 143د افغانستان صادرات په  ۲۰۰۳کال کې له  ۱.۲بلیون ډالرو څخه ،په  ۲۰۰۹کال کې  ۵۴۵ملیون ډالرو ته په  ۲۰۱۰کال کې  ۴۰۳میلیون ډالرو ته ،او په  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کال کې ۳۷۶
ډالرو ته را ټیټ شوي دي ،په افغانستان کې د سوداګری او الس موندنی آسانتیاوی (« )TAFAافغانی ښځي (نړیوال) بازار ته الر پیدا کوی :په سوداګری او تجارت کې د ښځو
د ګډون یو تحلیل» (کابل USAID :او .۷ ،)۲۰۱۱ ،CHEMONICS
 144یوه ښځه همدا اوس « په مستقیمه توګ ه ټولنی ته ننوتلی ده ،او کوالی شی خپل شتون په کورنۍ او ټولنه کې یقینی او تثبیت کړی ،او وائی چې پخپله په اقتصادی
فعالیت کې بوختیا لری ،او دا زما ورځنی ،میاشتنی او کلنۍ عاید دی چې د (کورنی عاید) په توګه کورنۍ ته راځي ».ماللی جواد ،د غړیتوب منیجر ،د افغان سوداګرو ښځو
فدارسیون ( )AWBFد  ARUEمرکه ۲۰۱۲ ،کال د دسمبر  ۳۰مه.
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ماللی جواد ،AWBF ،د  ARUEمرکه ،د  ۲۰۱۳کال د دسمبر  ۳۰مه؛ صاحبه نورستانی ،د صادراتو د پراختیا ماموره AISA ،د  AREUمرکه ،د  ۲۰۱۳د جنوری لومړی نیټه.

 146رسمی غیر کورنۍ پانګی لپاره د مهمی تجارتی راکړی ورکړی لپاره د خبرو اترو لپاره د کورنۍ قانع کول ،په معمولی توګه د یو زوی لپاره یوه لومړنی او طبیعی منبع،
ترڅو هغوی په هغې باندی د نه ډوپه کیدلو او د سپماوو د بیځایه نه لګولو په اړه ،باور وکړی او ځمکه ،کور او نور غیر لیږدیزه ملکیتونه د هغی د تشبث لپاره تضمین وی .دغه
راتلونکی متشبثه ،په عین حال کې دری نورو کسانو ته هم ضرورت لري چې د هغی ضمانت وکړی :یو د حکومت مامور او د دوه تاسیس شوی تشبثاتو خاوندان .ځکه چې ډیر
سوداګر نارینه دی ،نو ښځی یو وار بیا له ستونزو سره مخامخ کیږی ځکه د پالرواکی د مسلطو باورونو پراساس څوک باور نه کوی چې ښځی د سوداګری وړتیا ولری ،ددې
ترڅنګ د شرکتونو او مغازو خاوندان د دریم سړی تضمین ته زړه نه ښه کوی ،ماللی جواد ، AWBF ،د  AREUمرکو ،د  2012کال د دسمبر  30مه.
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په دې برسیره ،انرژی ته السرسی هم یوه ستونزه ده چې په دی برخه کې ستراتژی په دایمی بریښنا باندی تکیه کول دي او نورو د نوی توب
وړ سرچینو ،په تیره بیا کورنی لمریز سیستم ته ډیره پاملرنه نه کیږی147 .ددې ترڅنګ شمال ،کوچنی بندونو ،جیوترمل یا بیومس سرچینو
ته د جنسیت برابره السرسی شتون نه لری.
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بله ستونزه دا ده چې ډير د لنډ وخت تشبثات چې د نړیوالو موسسو له خوا تمویل او د محلی  NGOsله خوا عملی کیږی ،په عمومی
توګه تخنیکی مهارتونه لکه خیاطی (جامی ګنډل) ګل دوزی یا د جواهراتو جوړول ،وړاندی کوی .لکه په کرنه کې  ،IGASهغه ادارې چې
په  SMESکې له ښځو سره کار کوی ،غواړی یوه پروژه له روزنی او ظرفیت جوړونی وروسته رامینځ ته کړی .لکه چې د څیړنی یو ګډون
کوونکی پوښتنه کوی« ،په کومه ټولنه کې ،داسی نوښتونه ښځو ته اقتصادی واک او وړتیا ورکوی؟» هغه وایی کله چی داسی یوه
پروژه پای ته ورسیزی ،مرکز له مینځه ځی ،او «ښځی نه پوهیږی چیرته الړی او څه وکړی» .هغې ،د دوه اړخیزه ،عامه خصوصی مشارکت
وړاندیز وکړ چی کوالی شی ښځو ته اوږد مهاله او با ثباته دندې او عواید برابر کړی ،په عین حال کې ،باید پروژی د اړتیاوو سامان او
وسایل برابر کړی چې د پروژی د ګډون کوونکو ملکیت وی ترڅو هغه مهارتونه چې د پروژی په شتون کی الس ته راغلی ،دوام ومومی.149
هغه موسسی او مرستندویان چې د بازار موندنې پروګرامونه لري د فعالیتونو د ادامې لپاره د قوی ظرفیت خاوندان دی ترڅو ښځو ته
مهارتونه ور انتقال کړی .د بیلګی په توګه ،SABAH ،چی ښځې د مربا او ساس جوړولو او خیاطی (جامی ګنډلو) کې روزي ،کوالی شی له
 SAARCسره او د هغه د دواړو مرستندویانو ( )SEWAاو  MOWAسره د اړیکو له الری بازار موندنه هم ترسره کړی.
له بالقوه بازارونو سره د ښځو متشبثینو اړیکی باید په سیمه ایزه ،ملی او نړیواله کچه رامینځ ته شی .د  SMEپه برخه کې چې د استخدام
په یوه خوځنده سرچینی واوړی ،نړیوالو مارکیټونو ته د سوداګرۍ له لیاری السرسی هرو ،مرو معلومیږی ؛ د لږ عاید محلی بازار ددې
وړ نه دی چې د  SMEsتولیدات په پراخه توګه جذب کړی چی اساسی ګمارنه یا استخدام وکړای شي .په ټولیزه توګه ،لږ موسسی شته چی
ښځو ته په سیمه ایزه او د ولسوالی په کچه تخنیکی او د تشبث روزنه د اساسی حساب ،دفترداری او محاسبی مهارتونه ور زده کړی چی
ګټه الس ته راولی ،د سوداګری (تشبث ) په پالن پوه شی ،د حکومت له قوانینو سره ځان برابر کړی او یا لوی پور الس ته راوړی چې ښځی
ته دوام لرونکی عاید د پراخولو خوا ته بوځی.
په افغانستان کی ،دغه جنسیتي ستونزې د وزارتونو ،ادارو او کمیسیونونو ترمینځ همکاری او ګډ عمل ته ضرورت لری ترڅو ښځو
ته په ملی ،او نړیواله سوداګری او تشبث کی د سوداګریزو خدمتونو په شمول یوه ملی پالیسی جوړه کړی .ددی ترڅنګ افغانستان
په تیره لسیزه کې په ډيرو دوه اړخیزو او څو اړخیزو سوداګریزو تړونونو کی شامل شوی  ،او د ډیرو سوداګریزو ادارو  150یوه برخه
ده ،خو ښځی سره «سال نه ده شوی او د ملی سوداګری د پالیسیو اوپه نړیوالو سوداګریزو مشورو کی نه دی بلل شوی ،په دی توګه،
د هغوی ځانګړی اړتیاوی او اندیښنی نه ښکاره شوی ،نه پیژندل شوی او نه حل شوی دی»  .151مرکې وړاندیز کوی چې باید حکومت
او د هغه اداري ډیرې فعالې شي ترڅو په ملی او نړیواله کچه د ښځو ګډون تضمین شی؛ د حکومت په تصمیم نیوونکو ادارو او ټولنو
کې چی د سوداګری ،تجارت او صنایعو په باره کې وي باید د ښځو د دایمی ګډون لپاره مثبت اقدامونه ترسره شی چی په ملی او
نړیوالو راټولیدنو کې ګډون ولری.
او په پای کې ،په  WTOکې د افغانستان غړیتوب په  ۲۰۱۴ -۲۰۱۳کلونو کی ترسره کیږی؛  AISAوا یی چې نوموړی موسسه به هیواد ته لوی
تجارتی فرصتونو برابر کړی 152 .په هر حال ،په  WTOکې غړیتوب هم په دې مانا ده چې افغانستان باید له هغو اقتصادونو سره چې ډیر ښه
« 147د لمر بریښنا په منځنی توګه په یو متر مربع ،یوه ورځ کی ( KWH ۶.۵په ساعت کی کیلوات) برښنا ترالسه کوی او آسمان په کال کی  ۳۰۰ورځی صاف او لمر وی» .د
افغانستان اسالمی جمهوریت« ،د افغانستان د ملی پرمختیا استراتژی ،انرژی )۱۳ -۲۰۱۲ -۸ /۲۰۰۷( ۱۳۹۷ -۱۳۹۱ ،دوم ټوک III ،رکن< بنستیز جوړښت» (http:// ،۲۲ :)۲۰۱۲
)moec.gov.af/Content/files/Energy%20Sector%20Strategy%20-%209%20June%2008%20-%20 English.pdf (accessed 13 June 2013
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داکتر عالمه ،د مدنی سولی د خدمتونو همغږی کوونکی  ARUE/DED/GIZ ،مرکه ،د  ۲۰۱۲کال د دسمبر  ۱۲مه.

 150د سویلی آسیا د سیمه ایزی همکاری اتحادیه ( ،)SAARCد شانګهای د همکاری موسسه ( ،)SCOد اقتصادی همکاریو موسسه ( ،)ECOد مرکزی آسیا د سیمه ییز
اقتصاد همکاری ()CAREC؛ د آسیا پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادی او ټولنیز کمیسیون ( )UNESCAPاو د اسالمی کنفرانس موسسه
 151تافا « ،TAFAد پوهی ،انګیرنو او تجربو سروی»  .۱۹همدا ډول لکه چی په نورو هیوادونو لکه ترکیې کې لیدل شوی ،رابرت هیسریج او سوګی اوزتورک« ،په مخ په وده
هیوادونو کی ښځینه متشبثینی» ،د منجمنت د انکشاف ژورنال  ،۱۸شمیره ۱۲۵ -۱۱۴ )۱۹۹۹( ۲؛ او مراکش کنیت ګری او ژاکلین فاینلی -هروی «په مراکش کې ښځی او تشبث:
د بیلګو او ستراتژیو تشخیص ،د نړیوال تشبث او مدیریت ژورنال۲۰۱۷ -۲۰۳ :)۲۰۰۵( ،۱ ،
 152د  AISAپه نظر ،د  WTOغړیتوب به د نور اعتبار المل شی ،د ارزانو وارداتو او توکو په وړاندی د خنډونو لږ کول  ،لوی سیمه ییز او نړیوال صادراتی بازارونه ،د WTO
هیوادونو ترمینځ ترجیحاتی موقعیت ،او ډیره مستقیمه بهرنی پانګونه به الس ته راسی .د افغانستان د پانګونی د مالتړ اداره WTO« ،ته د افغانستان السرسی» http:// ”,
)AfghanistanAccessionWTO.pdf (undated /www.aisa.org.af/newsarchiveددې ترڅنګ د هیواد په وچه پوری تړلتوب او ډیر لږ مخ په وده توب کوالی شی لویی

ګټی افغانستان ته راوړی( .اضافی تخنیکی مرسته ،له اقتصادی تنوع څخه مالتړ ،د سوداګری لپاره مرسته ،د اقتصادی همکاری او پرمختیا لپاره موسسه /د نړی د سوداګری

موسسه «د سوداګری لپاره مرستی ته یوه لنډه کتنه  ۲۰۱۳د ارزښت له ځنځیر سره یوځای کول» ()OECD/WTO ،۲۰۱۳؛ en-2013-aid_glance /10.1787/http://dx.doi.org
.)2013 June 9 (accessedپه  WTOکې د هیواد غړیتوب کوالی شی په بالقوه توګه ګاونډی غړی هیوادونه له افغانستان سره بندرونو او ځمکنی ترانزیت ترانسپورت ته الس

موندنه کې مرسته وکړی.

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

تنظیم شوی او د تکنولوژی له کبله ډیر ښه پوه دی ،نړیوال رقابت وکړی .د لږ ټولنیز حمایت په صورت کې به فقر تر ډیرې کچی ښځینه شی،
او د ډیرو کرنیزو -بنسټو وړو صنایعو ،د څارویو روزل ،ملیاری او د غالیو ،غالیچو صنعت ،به ال حساس او د سختو سیالیو له شرطونو
سره مل وی او د اوسنی رقابت په پرتله به سیالی ډیرې وي.
د معلوماتو او مخابراتو تکنولوژی
که چیری د افغانستان غیر رسمی  IGAاو  SMEبرخې غواړی خپل فعالیتونه له محلی او نړیوالو بازارونو سره همغږی او یو ځای کړی ،مخابراتو
ته السرسی عمده وړاند شرط دی .د افغانستان ستونزمنه فزیکی اراضی ،کمزورو ترانسپورتی شبکو او فرهنګی عواملو ته په کتلو سره چی د
ښځو خوځښت محدودوی ،د مخابراتو وړوالی یو مهم ستراتژیک انتخاب دی چې کوالی شی جغرافیا یی او د وخت خنډونه له مینځه ویسی.
افغانستان ،د معلوماتو او مخابراتو د تکنولوژی ( )ICTلپاره ډير ښه موقعیت لری چې خپلی پرمختیا یی اړتیاوی پوره کړی.153
حکومت همدا اوس موبایل تکنولوژی خپلو ښاریانو ته د سواد زده کړی لپاره کاروی .لکه چې پخوا فرعی برخه کې وویل شو ،په
افغانستان کې د ښځینه وو سواد  ۱۲.۵سلنه ده ،په داسی حال کی چې نارینه  ۳۹.۳سلنه سواد لری .د موبایل له لیاری د سواد پروګرام
د  ۲۰۰۸کال په پای کې نارینه او ښځو ته رسوی .دا موضوع د پرمختیا  /جنسیت د ګډی او مشترکی مسئلی په کتار کې راځی .که څه هم
آزمایښتی تطبیق او ورپسی د پالیسی انکشاف روښانه نه دی ،د مې په  ۲۰۱۳کې MOWA ،او  MOCITد موبایل د تکنولوژی پروګرامونه په
کار اچولی« ،چې په خاصه توګه د ښځو لپاره دی ،لکه د فاصلی د زده کړی د سواد پروګرام ،د کورنۍ لپاره بیړنی تلیفونی خط آسانتیا،
د ښوونکو او زده کوونکو لپاره په زده کړی کې چټک  SMSخدمت ،او د حاملګی (امیدوارۍ) په وخت کې د موبایل په واسطه د روغتیا د
غوښتنی پروګرام»  .154دا ډول پروګرامونه په برابره توګه د متقابلی برخې د معلوماتو لپاره د ښځو د بیالبیل ډول السرسی لپاره پکاریږی
چې د هغوی ونډه په اقتصاد او عاید کی لوړوی.

2 2.3.4د  IGAsاو  SMEsشبکی
که ښځی نه غواړی د ژوند د اقل حد یا د ډیر ټیټ معاش لرونکی دنده کې پاته شی ،نو د  SMEاو د  IGAمتقابلی اړیکی باید په سیستماتیکه
او منظمه توګه تر پاملرنی الندی ونیول شی .د ښځو د معیشت ډلی د انکشاف او یوځایوالی (ادغام) لپاره ،د بیلګی په توګه ،یو مودل
کیدای شی په الندی توګه وي:
الف .د کلی په کچه :پرمعیشت والړ پراخوالی ،د کلی په کچه د تولید کوونکو ښځو ډلی (چی تر یوی کچی د ځینو مرستندویه پروژو له
خوا د حل په جریان کې دي) .کیدای شی د ا تولید کوونکی ډلی د  CDCد ښځو شورا ،د  MRRDښځو شورا ،د  MISFAوړو پورونو او سپما
ګروپونو او ښا یی د  NABDPد  DDAsتولید کوونکو ښځو د  AREDPد معیشت د نښه شوو بدیلونو پروګرام ( )TALPد ښځو له ډلو سره
اړیکی ولری .د پیل د ټکی په توګه ،نوموړی پروګرامونه د ښځو تولید کوونکو ډلو د روڼوالی او حساب ورکولو له لیاری د حکومت
کولو یو میکانیزم وړاندي کړي .کیدای شی دا ډول د ښځو ډلی د ولسوالی په کچه د هر اقتصادی فعالیت لپاره د کوپراتیف په شکل
استازیتوب وکړی :د میوو روزونکی ،د غالیو اوبدونکی ،د لبنیاتو تولید کوونکی ،د چرګانو روزونکی ،په کښت کې کارګران ،د
زعفرانو تولیدوونکی ،اوبدونکی ،د ممیزو تولیدوونکی ،د بادامو تولیدوونکی ،ګل ګنډونکی ،خیاطان ،د ټوکر د تولید کارګران ،د
سبو روزونکی ،د مالوچو کارګران ،د وریښمو تولیدوونکی ،د شاتو د فارم روزونکی ،د خښتو تولیدوونکی او داسی نور.
ب .د ولسوالی په کچه :د ښځینه ټولنې مرکزونه هغه وخت ګټور دي چې یوازې د ښځو کوپراتیف ،د ټولو موضوعاتو لپاره د یو مرکز په
توګه د ټولو معیشت ی ډلو لپاره چې خاص د همهغی ولسوالۍ لپاره وی جوړ شوی وی .په هر مرکز کې الندی موارد وجود لری:
•د کوپراتیف ګدام :د تولیدی عواملو عرضه ،د اومو موادو ،تخمونو ،واکسینونو ،د څارویو د ناروغیو لپاره درمل،
او کیمیاوی سری ،تهیه او ګدام کول ،پور کیدای شی چې ورکړل شی.
•د روزنی او پراخوالی د خدمتونو لپاره یو مرکز چې د موبایل خدمتونو لپاره د شبکو جوړولو آسانتیاوی لکه د
روشن  M-Paisaاو له  e- choupalسره اړیکی.
 153د  MOCITپراساس د موبایل تلیفون پوښښ د نفوسو  ۶۰سلنی ته رسیږی .د هیواد له  ۳۱.۴ملیون نفوس څخه  ۱۹.۵ملیونه د  GSMمشترکین او  ۱۶۴۰۰۰د  CDMAمشترکین
دی .په ټول هیواد کی  ۴۷۶۰فعالی پایې شتون لری چې د نفوس  ۸۵سلنه سره نښلوی .اړوند وزارت پالن لری چې نومورو خدمتونو ته د هیواد لیری پرتو سیمو ته وغزوی او د ۷۰۰
نویو پایو په درولو سره پاتی  ۱۵سلنه نفوس تر پوښښ الندی ونیول شی ،د افغانستان اسالمی جمهوریت ،د معلوماتو او مخابراتو او معلوماتی تکنولوژی وزارت« ،د تیلی
کام احصائیه ،د دسمبر پای.)http:// atra.gov.af/en/page/telecom-statistics-end-of-december-2012 (accessed 14 June 2013 »۲۰۱۳ ،
« ،USAID 154له فرصتونو سره تړل :د موبایل تکنولوژی ته د افغان ښځو د السرسی یوه سروی» (کابلhttp://afghanistan.usaid.gov/documents/ ،)۲۰۱۳ ،USAID :
.)document/Document/2894/A_Survey_of_Afghan_Womens_Access_to_Mobile_ Technology_English (accessed 8 June 2013
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•د  kioskمرکزونه له خدمتونه ورسره لکه  e-coupleسره
•د  MFIټکی :پور ،کریدت ،سپماوی او د بیمی آسانتیاوی.
•د  SMEټکی :روزنه او سرمایې ته السرسی او د خصوصی سکتور له داتابسیونو (د معلوماتو زیرمو) سره اړیکی ،د
مالیې له روزنی سره چې د مالیې له شکلونو سره مرسته وکړی؛ قانونی مرسته هم رواج کیدالی شی.
•د تولید ساحی :په خاصه توګه د ښځو کلیوالی معیشت سکتور د ضرورت وړ توکو تهیه کول،
•د تجدید وړ انرژی مرکز :په هغو خاصو چاپیریالونو کې چې د تجدید وړ انرژی لکه لمر ،شمال او بیوګاس ()Biogas
څخه راغلی وی او ښځی د انرژی د وسایلو د په کار اچولو او ساتنی لپاره روزل کیږی
•د یوی وسیلی د اجاره کولو آسانتیا،
•کوچنی ته پاملرنه
•له کلیو او بیرته کلیو ته د ښځو د تګ لپاره د ترانسپورت آسانتیا
•د محلی تولید لپاره د بازار موندنی خدمتونه چې له محلی بازار سره اړیکی برابری کړی او د عامه خصوصی
شرکتونو د سوداګری لپاره د سیمه ایزو مرکزونو له لیاری نړیوالو بازارونو ته الر ومومی ،او
•له کلیو څخه د تولید شوو توکو راټولول او سیمه ایزو مرکزونو ته د توکو انتقال او ترانسپورت.
د ټولنی مرکزونه هم کوالی شی د حکومتی ادارو او تولید کوونکو ښځو د ډلو ترمینځ په اوبو لګولو ،ناروغیو ،بریښنا ،اوبو او ورته
ستونزو کې همغږۍ رامینځ ته کړی .دا په عین حال کې مرسته کوی ترڅو دالالن له مینځه یوسی او یو قراردادی سیستم رامینځ ته کړی
چې په هغه کی کار د یوه مرکزی استازی له خوا فرعی قرارداد کوونکو ته ورکول کیږی چی هغوی هم کارونه یا پخپلو کورونو یا په
ورکشاپونو کې په شاګردانو او د کار په استادانو ترسره کوی .د دغه فرعی قرارداد په سیستم کې ،محلی تولیدوونکی سکتور کیدای
شی له نړیوالو بازارونو سره الر پیدا کړی او د پانګي اقتصاد ته بې له دی چی هغو فرهنګی) معیارونو ته چې په افغانی ټولنه باندی
حکومت کوی ،کوم نقصان ورسوی ،اجازه ورکوی.
ج .سیمه ایز مرکزونه :دغه مرکزونه په یوی جغرافیا یی سیمی پوری تړلو خاصو تولیدی توکو باندی تکیه لری ،ځکه چې د اوسنیو ۳۴
والیتونو اداری جالوالی په ضروری توګه د خاوری یا اقتصادی شرایطو سره تطابق نه لری چې له متفاوتو اقتصادی سیستمونو سره په
اړیکه کې دي .سیمه ایز مرکزونه ،کیدای شی د مثال په توګه د یو بدیل په توګه د دوپری له خوا د افغانستان په  ۱۱برخو ویش باندی بناء
وی155؛ دا ویش پخپله کیدای شی د کلیو او ولسوالیو په کچه د ښځینه تولید او د ښځو د ملی ټولنو ترمینځ سره تړلی وی چې له نړیوالو
بازارونو سره معامله کوی .هغوی به محلی تولید او همدا رنګه صادرات په الندی ډول تهیه کړی:
•د ښځو لپاره د  AISAسیمه ییزی اداری
•په  SMEsکې د ټولنیز مالتړ له شبکی سره یوځای د معیشت پربناء د ښځو د سیمه ایزو ډلو د سوداګری د مالتړ ادارې
•د تجدید وړ انرژی په شمول ،د روزلو د پراخوالی مرکزونه،
•د تولیدی عواملو د برابرولو مرکزونه چې په ولسوالیو کې د ښځو د ټولني مرکزونو ته د ښه کیفیت تولیدی عوامل
په تمام شوو قیمتونو عرضه او وړاندی کړی،
•په کرنه ،د څارویو روزلو او السی صنایعو او نورو تولیداتو کې د ښځو لپاره آزادی سیمې ،او د سوداګری لپاره
ځانګړی سیمه،
•د ښځو لپاره د  MFIمرکزونه ،الف) .خاص (ځانګړی) -سکتور او د ښځو لپاره مساعد کریدت ،روزنه ،څیړنه او ب).
د سروی مرکزونه چی  MFIته د ښځوالسرسی نظارت او په اړوندو ولسوالیو کې ورڅخه ګټه پورته کړی.

 155دواخان -پامیر دهلیز ،بدخشان ،مرکزی غرونه ،ختیځ غرونه ،شمالی غرونه او غونډۍ ،سویلی غرونه او غونډۍ ،د ترکستان اوارۍ ،د هرات  -فراه اواره ځمکه ،د
سیستان هلمند وادی ،د لویدیځ د تیږو دښتی ،او د سویلی لویدیځی ریګی دښتی.
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•د ښځو لپاره  SMEمرکزونه ،له الف) ځانګړی -سکتور او ښځو ته مساعد پورونه ،سرمایه او کریدت ،او ب) .د
سوداګری په پرمختیا یی خدمتونو کی زده کړی ،څیړنی او د سروی مرکزونه چې  SMEته د ښځو السرسی نظارت کړی
او په اړوندو ولسوالیو کې ورڅخه ګټه واخلی
•د ښځو لپاره د یو منظم ،عامه  -خصوصی شریک صنعتی پارک چی  SMEپه هغه کی د کوچنیو تشبثونو ،وړی
سوداګری ،او واړه محلی کرنیز تولید کوونکی له لږ مالیې سره کار وکړی،
•په نړیوالو بازارونو کی د عامه -خصوصی شرکت د سوداګرۍ لپاره د همغږۍ لپاره یو ټکی،
•د جنسیت یوه تخنیکی ډله چي غړی یې ټولې ښځې وي او له نورو سیمه ایزو مرکزونو سره همغږی وکړی چې ، MAIL
 MRRDاو  MOCIله خوا جوړ شوی وی او مالی ،جنسیتی ،تخنیکی خدمتونو ،د تجدید وړ انرژي ،ارزښتی -ځنځیر،
د مشتریانو خدمتونو ،ښځینه دینی عالمانی ،بازار موندنی ،تدارکاتو او  ICTکې متخصصین په کی شامل وی.
د) .په ملی کچه :د ښځو لپاره یوی چتروزمی موسسی ته اړتیا شته ترڅو:
•ټول هغه مسایل چی د ښځو د معیشت په بدیلونو ،عاید ،او مساوی مزد پوری اړه لری همغږی کړی،
•کریدت ،سرمایی ،او روزنیزو اړتیاوو ته د ښځو السرسی همغږی کړی،
•بریښنا ته ،په تیره بیا د تجدید وړ انرژی سرچینو له لیاری ،د ښځو د السرسی همغږی ترسره کړی،
•د جنسیت له پلوه حکومت ته د پالیسی په جوړولو کی سال ورکړی او د مالیې او کار په هکله د ټولو شته قوانینو بیا
کتنه وکړی ،او
•د تعرفی او سوداګری په مذاکراتو کې په ټولو نړیوالو تړونونو کې بیا کتنه وکړی ترڅو په هغو کې د ښځو د ګټو
ساتل تضمین شی.
د یوی استازی موسسی په توګه چې غړی به یی له سکتوری او سیمه ایز مرکزونو څخه راغلی وی او په ملی کچه موسسو لکه  AISAاو
 ACCIکی به حضور ولری ،د وزارتونو د لنډومعلوماتو په جوړولو کی به ونډه ولری ،په ټولو سیمه ییزو نړیوالو سوداګری موسسو او په
ټولو نړیوالو څو سیمه ایزو کنفرانسونو کی به ګډون ولری چې د تجارت او صادراتو په هکله جوړیږی.
له ستراتژیک نظره هغه عامه  -خصوصی ټولنیز ګډون چی د ښځو ټولنیز جالوالی حل کوی ،او د هغوی ټولنیزه  -اقتصادی پانګه جوړوی،
او ښځو ته د اقتصادی وړوالی لوړتیا وعده ورکوی ،خو الزمه ده چې په لوړه کچه سمون ولري .دا ډول میکانیزمونه چې د ټولنی پر بنسټ
والړ ی موسسی ( ،)SHGs ،NGOsحکومتی اداری او خصوصی کمپنۍ سره یوځای کوی تر څو پرمختیا یی پروژی د عاید راوړل وړ کړی،
په داسی حال کې چې ټولنیز او چاپیریالی عوامل  156چي کیدای شی په ښځو پوری تړلی  SMEsکې پانګه اچونه وکړی .کیدای شی چی هغه
د زده کړو او شبکو ،بازارونو او په  IGAsکی تمویل ته د ښځو السرسۍ لپاره او همدا ډول د  SMEsد توان د لوړولو لپاره په کار واچول شي
چې ښځی یی څښتنانی دی.
ډیر نور کارونه باید ترسره شی څو داسی یو چاپیریال رامینځ ته شي چې ښځي وکړای شی په الښه توګه د افغانستان په اقتصاد کې برخه
واخلی .عمده ستونزی د ښځو لپاره التراوسه زده کړی ،روغتیا ،په عامه ساحه کې د ښځو حضور او د هغوی امنیت او خوندیتوب دی.
دا هغه څلور اساسی معیارونه دی چې په هره ټولنه کې د ښځو د هوساینی ښکارندوی دی او نیغ په نیغه د هغوی د اقتصادی وړتیا له
لوړوالی سره اړیکی لری .که څه هم ښځو ته ځینی حقوق د قوانینو له لیاری ورکړل شوی دی ،خو د نوموړو قوانینو عملی کول او تطبیق
شتون نه لری.
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4په اقتصادی فرصتونو باندی د ډیرو حقونو اغیزه او بالعکس

د ځینی ستراتژیو او نوښتونو تحلیل چې په تیره لسیزه کې د ښځو د مدنی ،سیاسی او اقتصادی وړتیا لپاره جوړی او عملی شوی دی-
څرګندوی چې د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو غیر رسمی ګډون باید خپل اصلی مسیر ته واچول شی ترڅو د هغوی له اقتصادی وړتیا
او استعداد څخه پوره ګټه واخیستل شی.
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د باور وړ پانګی اچونی اساسات« ،نړیوال تړون او د  UNEPمالی نوښت»

)archives/2006_04_27/pri.pdf. (accessed 1 April 2013
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•ټول هیواد ته د  AIHRCالسرسی غښتلی ده او د فعالیتونو اغیزی یې خورا زیاتی دی .خو په هر حال د یو خپلواک
کمیسیون په توګه اجرا ییوی قدرت نه لری او یوازی د اسنادو تهیه کول ،د پوهاوی ورکول او مالتړ دندی یی
پرغاړه دی.
•د ښځو د  MFIڅخه د ګټی اخیستنی د اغیزو مطالعه ډول ډول پایلی څرګندوی :السرسی او د ګټی اخیستنی شکلونه،
خوځښت ،په کورنۍ کې ټولنیز موقف ،د پریکړی کولو قدرت ،اقتصادی موقف خپلواکی او په ځان باور ،او د مالی
ملکیت حس .په عمومی توګه ،د  MFIیو پراخ د متقابل تاثیر درلودونکی پروګرام ،د جنسیت په ټولنیز بدلون باندی
محدود تاثیر درلودالی دی د مثال په توګه په کرنیزه سوداګری کې ډیرې برخې شته ،چیرته چې مذاکری کوالی شی
میرمنی ته د ځمکی /وسایلو د یوی برخی انتقال په زړه پوری پایلی ولری؛ چې د بیلګی په ډول پر صادراتو باندی د
تعرفی نشتوالی یاد کړو .کوچنی پورونه د فرعی سکتور پر اساس نه ورکول کیږی ،د غنمو د کښت لپاره پورونه ښا
یی د څارویو د روزلو لپاره پورونو سره فرق وکړی ،په داسی حال کې چې د السی صنایعو او نورو وړو تجارتونو لکه
د پرچون سوداګری په ساحه کې ښا یی د پورونو بیرته ورکولو له مهال ویش سره فرق وکړی .د سپما د خدمتونو او د
محصوالتو د بیمې نه شتون دلته لیدل کیږی.
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•د ښځو حقونه د شریعت ،عرفی (دودیز) قانون ،او وضعی قانون ،او د اساسی قانون پر اساس د حقونو «برابری»
او حقوقی نابرابری ترمینځ ،ناحل شوی پاتی دی .ځکه چی دودیز خنډونه د ښځو اقتصادی فعالیت محدودوی او
میراث ،مهر مراقبت ،کار ،مالی خپلواکی او د شتو او دارا یی له مالکیت څخه هغوی بی برخي کوی ،نو کورنی
قانون ته د شریعت په رڼا کې د بیا کتنی اړتیا لیدل کیږی ترڅو دودیز قانون و د وصیت پاڼی په شمول ،له شریعت
سره یو شان شی.

158

•د  AMDGsپرمختګ د پروژی د  ۲۰۲۰هدفونو څخه ډیر بیرته پاتی دی .د بیلګی په توګه ،په  ۲۰۲۰کال کې په زده کړو
کې برابری ،ددې غوښتنه کوی چی په لومړنیو ښوونځیو کی د هرو دری هلکانو په وړاندی پنځه نجونی شاملی شی،
او په منځنیو ښوونځیو کی د هر هلک په وړاندی درې نجونی شمولیت پیدا کړی 159 .د حکومت په ادارو کې په کار
کې د ښځو ګډون د  ۲۰۰۵کال د  ۳۰سلنی څخه په  ۲۰۲۰کال کې له ( )۲۰سلنی څخه لږ راټیټ شوی دی 160 .برسیره پردې،
داسی معلومیږی چی د معلوماتو په راټولولوکې ،په تیره بیا له هغو والیتونو څخه چې جګړه په کی روانه ده ،یوه
لویه تشه رامینځ ته شوی ده .ترټولو مهمه خو دا ده چی په افغانستان کې په کار کې د ښځو دګډون د ډیروالی لپاره د
ملیحه حمید حسین« ،په افغانستان کې د کوچنی تمویل حالت» (کابل :د کوچنی تمویل انستیتوت)۲۰۰۹ ،
157
 ،)inm.org.bd/publication/state_of_micro/Afghanistan.pdf (accessed 11 June 2013چونا ایچاویز او سوګول زند« ،د ښځو پر ژوند باندی د کوچنی تمویل
پروګرامونو اغیزی  :د بلخ په والیت کې یوه څیړنه» (کابل :د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره ،)۲۰۱۲ ،سوګل زند« ،د ښځو پر ژوند د کوچنی تمویل د پروګرامونو اغیزی:
په پروان والیت کی یوه څیړنه» (کابل  :د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره ،)۲۰۱۲ ،ایرنا اندرسون ،پاوال کانتور او اماندا سیم « ،کوچنی پورونه ،غیر رسمی پورونه او
کلیوالی معیشت :د بامیانو په والیت کې د یو کلی مطالعه» (کابل :د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره)۲۰۰۸ ،؛ په افغانستان کې د مدیریت او بازار موندنی مشاورین« ،د
افغانستان کوچنی تمویل په سکتور کی اصلی مسیر ته د جنسیت راوستل :د اغیزی ټاکنه» (د کابل ،MISFA :نیټه معلومه نه ده) slow@ammc.com.afwww.ammc.com..
)af (accessed 11 June 2013ډیل لمپی« ،له ګرنګ څخه یو قدم شاته :مرستندویان ،لګښت او نیمګړتیا» مکروباینکینګ بولتین (http://www.themix.org/ )۲۰۱۱
)sites/default/files/MBB%20-%20one%20step%20back%20from%20the%20brink_1.pdf (accessed 11 June 2013د افانستان لپاره د کوچنی تمویل د پانګونی
مالتړ www.misfa.org.af

.http://www
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نجمه یاسری( ،چلوونکی)« ،د افغانستان ،ایران او مصر په اساسی قانونونو کې شریعت :د خصوصی قانون استنباط» (توبنګن ،جرمنی :موهر زیبک )۲۰۰۵ ،نجمه یاسری

او محمد حامد صبوری« ،شریعت او په افغانستان کې ملی قانون» جوړه جینسیون (نیټه معلومه نه ده) http://www.juragentium.org/topics/islam/en/yassari.htm,
 ;)(accessed 12 February 2013توماس ج .بارفیلد« ،له طالبانو وروسته افغانستان کی د عدالت او فرهنګ په هکله» د نړیوال قانون د کونکتیکت ژورنال ۴۳۹ -۴۳۷ : )۲۰۰۲( ،۱۷؛

نړیوالقانونیجوړښت«،پهافغانستانکیدودیزقوانین:دنړیوالقانونیجوړښتلهخوایوریپوټ»(کابل:نړیوالقانونیجوړښت)۲۰۰۳،؛پلوشهکاکړ«دپښتونولۍقومیقانوناود

ښځو قانونی واک»(د هاروارد دقانون دمکتب د اسالمیقانونیمطالعوپروګرام ،نه چاپ شوی څیړنیزه لیکنه/www.law.harvard.edu/programs/ilsp/research//:،)۲۰۰۳،
)alhp.phpالین کارتر او کری کارنی« ،د افغانستان د معاصرو جرګو \ په هکله یو مقدماتی تحقیق»
(accessed
11
June
2013
(پیښور ،پاکستان :له افغانستان سره د مرستو د همغږی اداره (/.http://repository.forcedmigration.org ،۷ ،)۱۹۸۹ ،)ACBAR
?)search=A+PRELIMINARY+INVESTIGATION+OF+CONTEMPORARY+AFGHAN+COUNCILS&start=0&rows=10 (accessed 11 June 2013د افغانستان
اسالمی جمهوریت CEDAW« ،ته یو ځای شوی دوره ای ریپوټونه»۳۲،؛ برنیت آر .روبین« ،له ناکراری څخه کراری ته د افغانستان نامعلوم لیږد» ( CSR12د بهرنیو اړیکو

شورا۲۵ )۲۰۰۶ ،؛ مریم الف .نوابی« ،د افغانستان په نوی اساسی قانون کې د ښځو حقونه» (نیویارک :د نړیوالی همکاری مرکز۹-۱۱ )۲۰۰۳ ،؛ کرئیستی س .وارن« ،د
چادري پورته کول :ښځي او اسالمی قانون» (د ویلیام او مری د قانون د مکتب تحویلخونه ،د فاکولتی نشریات مقاله http://scholarship.law.wm.edu/ ،)۲۰۰۸ ،۹۹
;)facpubs/99, (accessed 11 June 2013فیض احمد «د شریعت ،دود او قانون په هکله د دولت موقف :په افغانستان او پاکستان کی د اسالمی قوانینو سیستم ،قومی
خودمختاری او قانونی انکشاف» ،د نړیوالی قانون پوهنی پرمختګونه ۷ ،۵ ،ماده ،شمیره  ۵۴ -۱ :)۲۰۰۷( ،۱لورا بلکنر« ،د غربی هیوادونو د مساوی حمایت او بشری
حقونه د تړونونو په پرتله د افغاستان مذهبی او غیر مذهبی قانونی چوکاټ :آیا د افغانستان په قوانینو کې د جنسیت برابرولی ځای لری؟» د نړیوال او مقایسوی قانون
د کار دوزو ژورنال ۳۶ -۵۰۱ :)۲۰۱۲( ۲۰؛ د کلیو د انکشاف انستیتیوت« ،په سویلی آسیا کی د ښځو د میراث او ځمکی او شتو (دارایي) درلودلو حقونو :د افغانستان،
بنګله دیش ،هند ،نیپال ،پاکستان او سریالنکا په هکله یوه څیړنه» (د نړیوال عدالت پروژه/http://www.landesa.org/wp-content/uploads/2011/01)۲۰۰۹ ،
 )RDI_Report_WJF_Womens_Inheritance_Six_South_Asian_Countries_December_2009.pdf (accessed 12 June 2013نصرت چودری« ،په اسالم کې د
جنسیت برابروالی :د افغانستان د  ۲۰۰۴کال اساسی قانون او د ښځو حقونه» د قانن او فمینیسم د دیلی ژورنال ۷۴ ۱۵۵ :)۲۰۰۷( ۱۹
 159د ملګرو ملتونو پرمختیائی پروګرام ،افغانستان« ،د جنسیت برابروالی او د ښځو غښتلتوب» http://www. undp.org.af/undp/index.php?option=com_co
.)ntent&view=article&id=87&Itemid=68 (accessed 12 June 2013
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د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون« ،په افغانستان کې د ټولنیز او اقتصادی حقونو په باره کې پنځم ریپوټ» (کابل UNIFEM ،)۲۰۱۱ ،AIHRC :حقیقت پاڼه

.http://www.unifem.org/afghanistan/media/pubs/factsheet/10/index.html, 12 ،۲۰۱۰
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

کرنیز او غیر کرنیز غیر رسمی اقتصاد برخی باید نظارت ،تحلیل او له ستراتژیک اړخه وڅیړل شی .که څه هم امکان
لری د دریم هدف په څلورو موخو کی د ښځو د انډول زیاتوالی له ستونزو سره مخامخ دی ،غښتلی پروګرام جوړونه
په دغو دوو برخو کې باید په بیړه عملی او تطبیق شی.
• NAPWAد  ۲۰۱۱کال په وړومبیو کې پڅ پرمختګ وښود او د پالیسی او تطبیق ترمینځ ئې لویه تشه وښودله .هغه ټکی
چې په ډیرو سندونو کی د  NAPWAد نه تطبیق په هکله څرګند شوی دی ،د ( MOWAد ښځو د چارو وزارت) په ونډه او
موقعیت ،د معیارونو (شاخصونو) د مکانیزم نه شتون ،په ټولو مسئولو وزارتونو کی چی اصلی مسیر ته د جنسیت
د موضوع اچول د هغوی مسئولیت دی د مهال ویش او د هغه د عملی کولو نه شتون ،او تر یوې کچی په  MOWAاو په
ټول حکومت کې د  NAPWAنه څښتنتوب او داسی نورو ستونزو پوری اړه لری .په همدی توګه په دی هکله چې څنګه
د جنسیت موضوع د افغانی ټولنی له شرایطو سره سم وڅیړل شی ،د کافی پوهی نه شتون هم یو عامل ګڼل کیدای
شی .برسیره پر دې ،د ځانګړو معیارونو نه شتون او د جنسیت په هکله په وزارتونو کی د ظرفیت ټیټوالی ،د NAPWA

د موخو عملی کول اساسی الرښوونی او ظرفیت ته اړتیا لری.
• AISAاو  ACCIتراوسه په هغو سکتورونو کې چې د ښځو اقتصادی واک پوروی ،او په والیتونو کې د سوداګری زده
کړو او مهارتونو په هکله د ښځو د وړاندیزونو په وړاندی د ځانګړو نوښتونو او ستراتژیو په جوړولو کی تمرکز نه
دي کړي.
• TAFAپخپلو سوداګریزو پالیسیو ،د جنسیت په هکله تفصیلی معلوماتو راټولولو او تحلیل ،او د پالیسیو او
فرصتونه په باره کې د پوهاوی په خپرولو کې د ښځو په ګټه کوم ښه اقدامات نه دی کړی په ټول هیواد او ټولو
سکتورونو کی د حکومت له خوا دکیفیت د کتنرول تا یید شوی اقدامونو ته اړتیا لیدل کیږی.
•د  ANDSد عمل پالن او د هغه د نظارت چوکاټ باید په ټولو برخو او ارکانو کې د متوقعه ،پایلو ،شاخصونو ،او
د خدمتونو کرښی او موخې چی په جنسیت والړو ټکو د تطبیق لپاره پکاریږی بیا کتنه وکړی 161 .د هغوی تطبیق په
اړوندو وزارتونو کې باید اغیزمن وي.
د  NSPپایلي د ښځو د ګډون په هکله پیچلی دی .د مرکو پراساس ،د  CDCs ،NSPد ښځو عامه ګډون لوړ کړی نه دی ،MRRD .د CDCS ۳۸۸

چی یوازی د نارینه وو شوراګانی لری ،لیکلړ وړاندی کړی دی ،په همدی ډول د  CDCS ۳۷۷لیکلړد نارینه او ښځو په ترکیب چې د ښځو
یوازی شوراګانی په کی شته وړاندی شوی دی؛  162ځینی ( CDCsد ټولنی د پراختیا شوراګانی) کې چی یوازی نارینه غړی لری د ښځو ډلی
شته او ځینی یی سالکاری ډلی لری چې ښځی ئې هم غړیتوب لری .په نوموړو  CDCsکې د ښځو ګډون او صالحیت (واک) یا ډیر محدود یا
په هیڅ حساب دی .برسیره پر دې  CDCsپه ملی بودجه کې مالی برخی ته اړتیا لری.
اغیزمن تحلیل باید ترسره شی؛ د هغوی په نه شتون کې ،ستونزمنه ده چې ښځو ته د اقتصادی امتیازونو په هکله د سمون موندونکو
بشری حقونو اغیزه اټکل شی .ځینی کیفی او کمی مطالعی چې د محدودو نمونو (بیلګو) په بنسټ والړی دي شتون لري ،چی د ښځو
د موقف په باره کی ډول ډول پایلو ته اشاری کوی .هغوی په عین حال کې دا امکان هم یادوی چې په ځینو وختونو کی د سخت حالت
ترڅنګ ،په تیره لسیزه کې د ښځو د بشری حقونو او د ښځو په اقتصادی واک کی مثبت بدلونونه هم مینځ ته راغلی دی .د ځینو ستراتژیو،
پروګرامونو او پروژو هڅی ثمر ورکوی ،چی په هغو کی ښاری افغانستان او د افغانستان ځینی کلیوالی برخې د بدلون محرکه قوت
جوړوی ،داسی نښی نښانی رامینځ ته کیږی چې د ښځو ګډون او اقتصادی واک هڅوی.
په لنډه توګه ،په داسی حال کې چی د ښځو په زده کړو ،روغتیا او ګډون کې لږ ښه والی د رامینځ ته کیدلو په حال کې دي ،خو د امنیت د
لږوالی په سبب دغه وده له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوی ده .د  ۲۰۰۱کال په پرتله په  ۲۰۱۳کال کې زده کړی او روغتیا ته د ښځو السرسی
ډیر ښه والی موندلی ،خو د نفوس په تناسب ډیر لږ دی  .د ښځو په سیاسی ګډون کې ،په داسی حال کې چې په ځینو برخو کی یوه شمیره
شتون لری ،خو ټولیزه اغیزه ئې خورا محدوده ده ،د امنیت په ساحه کې ،د ښځو حالت د خواشینۍ وړ دی ،او لکه اقتصادی فرصتونه په
امنیت ،تولنیز انکشاف شاخصونو او د ټولنی په وضعی پوری تړلی دی .حکومت یوازی اوس د ښځو په اقتصادی وړتیا تمرکز کړی؛ ددې
لپاره چې دغه وړتیا عملی بڼه غوره کړی ،ټول وزارتونه او د هغو ستراتژۍ  ،او په همدی ډول نړیواله مرسته ،باید په پوره توګه د  ANDSاو
د  NAPWAټولو اصولو خواته پاملرنه وکړی« ،اصلی مسیر ته د جنسیت د اچولو» د درک کچه په پروګرامونو او ستراتژیو پوری اړه لری د
 161د افغانستان اسالمی جمهوریت« ،د افغانستان د ملی پرمختیا ستراتژی »۲۰۱۳ -۲۰۰۸ ،لومړی ضمیمه ،د عمل ملی پالن ( ۲۵ -۱۹۲ :)۲۰۱۳ -۲۰۰۹او دوهمه ضمیمه ،د
نظارت چوکاټ
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تطبیق مکانیزمونه باید هرو مرو اصلی مسیر ته جریان پیدا کړی او تقویه شی .برسیره پردې ،په ځینی پالیسیو کې د لیکل شوو عمومی
اساساتو او هغو ځانګړتیاوو ترمینځ چی وروسته پخپلو پالیسیو کې رامینځ ته شوی وی ،لویه تشه شتون لری .د همغږۍ او نظارت
مکانیزمونه لکه حساب ورکول ،مرستی ورکولو ته اړتیا لری MOWA .د نظارت او ارزونی یو واحد رامینځ ته کړی دی ترڅو د جنسیت
حساسی اجزاوی د  NAPWAپه طرح او تطبیق او هغو شاخصونو او معیارونو کی یوځای کړی چی د ښځو شبکو او اړوندو وزارتونو په
ګډه جوړ کړی دی.
په کار کې د ښځو ونډه ګډوډه ،نامنظمه او ډیر لږ د سکتور پر بنسټ د تحلیل وړ ده .شته معلومات څرګندوی چې تراوسه د هغو په
اقتصادی ګډون کی هم کرم د لید وړ بدلون نه دی راغلي .د هغوی ګډون د ارزښت د ځنځیر په ډيره ټیټه کچه کې ده او ډیرو سرچینو ته د نه
السرسی په سبب ،د هغوی په مهارتونو او عاید کې کوم پرمختګ نه دی شوی .منظم ،غیر رسمی عاید الس ته راوړل ځینی جریانونو او
ملی ستراتژیو ته اړتیا لری چې د ښځو د وړتیا جوړښت  ،اصلی مسیر ته د هغې بیول او د کار لپاره چمتو کول ،که څه هم د یوې وسیلی په
توګه ،برابر کړی .په دی موضوع کې کریدت او په سوداګری پوری تړلي خدمتونه شامل دي چې یو داسی ژور پراخوالی رامینځ ته کړی چې
د جنسیت او سکتور له اړتیاوو سره مطابقت ولری او ښځی د ټولو تولیداتو د ارزښت په ځنځیر کې ګډون ولری.

5د پالیسیو د بیا کتنی ساحه
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له پورتنیو برخو څخه د الس ته راغلی پوهې پراساس ،دا الندی ټکی چې په څلورو پراخو ډولونو ویشل شوی دی ،کوالی شی د ښځو
اقتصادی بوختیا لوړه کړی .جنسیت د «یوازی ښځو د چاپیریال د ایجاد» له لیاری په څلور واړو ډولونو کی «اصلی مسیر ته لویدلی دی».
نوموړی څلور ډلی دادی .)۱ :د پالیسی چاپیریال غښتلی کول .)۲ ،د بشری انکشاف د تشي ډکول .)۳ ،په تحویل وړ توکو تمرکز کول او
 .)۴د مالی خدمتونو رامینځ ته کول.
.1

1د پالیسی د چاپیریال تقویه (غښتلی) کول :د حکومت د مرکزی کچی ،او د مرکزی شمیرنی اداری ( )CSOلپاره،
الزمه ده چی د افغانستان په اقتصادی انکشاف کې د ښځو د ونډی په درک او پوهی کې بیا کتنه وشي .یوازی
 NAPWAاو د افغانستان د ملی انکشاف د ستراتژی تطبیق ،د اړوندو وزارتونو په همکاری ،کوالی شی ډیری هغه
له مینځه ویسی چی نن ورځ هیواد په بشری حقونو ،دنیستمنۍ په لږوالی او په اقتصادی فعالیتونو کی د ښځو د ال
ډیری بوختیا په برخه کی ،ورسره مخامخ دی.

.2

2په بشری انکشاف کی د تشو ډکول :د هغو تشو ډکول چې نجونی او ښځی په زده کړی ،روغتیا یی پاملرنه ،فزیکی
خوځښت او سیاسی ګډون کی ورسره مخامخ دی ،هرومرو باید ترسره شی .ددې کار لپاره یوه الر داده چې له دودیز
او عنعنوی شاخصونو او ارزښتونو څخه د آسانتیاوو په برابرولو کې کار واخیستل شی .په عین حال کې زده کړو
او روغتیا یی پاملرنی ته د ښځو د السرسی لپاره په کافی اندازه تشویق وجود لری ،ځکه چي پوهه په اسالم کې د
مرکزی ستنی حیثیت لری .په دی ځای کې ستونزه ځانګړو او مساوی سرچینو ته د ښځو ،په تیره بیا نجونو او ځوانو
ښځو السرسی ده.

.3

3په تحویل وړ (توکو) تمرکز :ښځو ته د ښځو له خوا د خدمتونو دانتقال د نمونی (مودل) (له تولید کوونکو څخه
عمده خرڅوونکو /پروسس کوونکو /صادروونکو) او د ښځو ترمینځ د تشبث جوړول چې په محلی بازار او صادراتو
تمرکز ولری ،په هغو سکتورونو کې چی په ټول افغانستان ،ښارونو او والیتی مرکزونو کې فعالیت وکړی ،اړین
شمیرل کیږی.

.4

4د مالی خدمتونو رامینځ ته کول :پورونو او پانګی ته السرسی د ښځو د اقتصادی بوختیا د پراخوالی او لوړتیا لپاره
ضروری ګڼل کیږی؛ تضمین ته السرسی د یوی ستونزی په توګه پرځای پاتی کیږی .ددې ترڅنګ ،ښځی بیمه او د
خطر په وړاندی تضمین نه لري .د اوسنی کوچنی تمویل په شرایطو کې ،ښځې ګټی لوړې کچې او کوچنیو پورونو له
ستونزو سره د بیرته ورکولو له کلک (ټینګ) مهال ویش سره یوځای دی ،مخامخ دی .په دی توګه ،کوچنی تمویلی
سکتور ته رسیدل ،کله چی له تقاضا سره پرتله شی محدود دی او د داسی معیاری خصلت لرونکی دی چی د تل لپاره
په غیر رسمی کلیوالی سکتور او کوچنی سوداګری کی د ښځو اړتیاوی پوره کوالی نشی.
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.3

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

3د وضعیت تحلیل

163

د څیړنی دا برخه د هغو ښځو په هکله چې په پروژو کې یې داقتصادی مشغولتیا لپاره ګډون کړی دی موردی مطالعه کوی .دا برخه د ټولنی
وضعیت ،د جنسیت مسلط معیارونه ،له ټولنی سره په اړیکه کې د ښځو موقف ،اغیزمنی جنسیتی تجربې او هغه الری مطالعه کوی چې
په یوی پروژی کې د ښځو ګډون د هغوی د وړتیا په لوړولو ،استازیتوب ،پریړلو او کورنۍ او ټولنه کې موقف باندی اغیزه کړی ده.
نوموړی موردی مطالعې هغه الرې څیړی چې مشخصی ټولنې د ښځو موقف ،د هغوی اقتصادی بوختیا او موقف ټاکی .له ښځو او نارینه
وو سره ډله ایزو بحثونو (خبرواترو) هغه الرې څرګندي کړي چی د ښځو ونډی او حقونو ته یی د مهاجرت ،بدلیدونکی اقتصاد او په ټولنه
کې د پروژو د مداخلی په سبب ،په تیره لسیزه کی ،بدلون ورکړی دی .د کورنیو له مهمو نارینه وو سره پراخو مرکو ځینو الرو ته اشاره کړی
چې د هغو پراساس د ښځو تړلتوب (وابستګی) یا خپلواکی ټاکل کیږی او بربنډه کوی چې بدلونونه او سمونونه څنګه رامینځ ته شوی
دی .د خپل ځان په باره کې د ځانګړو ښځو درک او پوهه ،په ټولنه کې د هغوی ځای او موقف ،د جنسیت منل شوی معیارونه او ونډی او
اغیزمنوسمونون د په مقصد وړاندي شوی دي .په دې توګه ،د پروژو د تطبیق کوونکو مقامونو د استازو نظر د هغوی هدفونه او موخې،
اغیزمنتوب او اقتصادی بوختیا کچی چي تحقیق یی شوی وو ،په ګوټه کړی دی.
له تحلیلی پلوه ،د ریپوټ دا برخه په ټولنه او قوم کې د جنسیت پر بنسټ د یو چا د ځای او موقف او د هغو پایلو طبیعت چې هغه یی مینځ
ته راوړی164 .له دی څخه ،د مراتبو د سلسلی د جوړښت او د درناوی په هکله تصورات چې ځای ،موقف او سرچینو ته السرسی ټاکی؛ د
پالر واکی ،ناموس  165او ننګ مفاهیم او لیاری چې په هغو کی له تړلو جنسیتی وړتیا وو سره چې د تبعیض په اړه متقابل عمل کوی؛
هغه اغیزی چې پورتنی موضوعات ئې د «پردې پرځای کولو» او د «زنانګی ترسره کولو» باندی لري؛ او د مسئولیت احساس او بدنامي
او اعتبار رامینځ ته کیږی .د اصطالحګانو کوچنی ډیکشنری هغه لغاتونه مانا کوی چې د ګډون کوونکو له خوا په عمومی توګه د ټولو
ترمینځ معمول وو ،خورا پر ځای استفاده ورڅخه کیده او تر یوی کچی د هغوی په فرهنګی تصوراتو کې شتون درلود .دغه ټولنیز-
فرهنګی جوړښتونه پر هغو ډډه کوونکو کړو وړو تکیه کوی چې په ټولنه کی د نظم د ساتلو 166او د ټولنیزی فتنې د مخنیوی لپاره له ښځو
څخه غوښتل کیږی او د اشخاصو او ټولنی ترمینځ ژمنې په مدنی توګه جوړوی.

167

له پورتنیو توضیحاتو څخه داسی څرګندیږی چې اجنسی (ماموریت) (« )Agencyهغه څه ته وایی چی یو شخص آزاد وي چې هغه څه وکړی
او هغو موخو او ارزښتونو ته ځان ورسوی چی هغه مهم ګڼی»  168کله چې امارتاسن وائي« ،ځینی فشارونه او تهدیدونه چې پر ښځو تحمیل

 163د دغی برخی پراخ او مفصل تعبیر په «افغانستان ته د ښځو واکمنی  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د وضعیت پراساس تحلیل ،د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداری په ویب سایټ کی
د موندلو وړ دی.
 164په افغانستان کی د جنسیت په ځینی اړخونو باندی د خبرو اترو لپاره «په افغانستان کې د ښځو د اقتصادی واکمن کول (وړتیا لوړول) ۲۰۱۲ -۲۰۰۲ ،د وضعیت تحلیل»،
د افغانستان د څیړنی او ارزونی ادارې په ویب سایټ کې د الس موندنی وړ ده.
165

فارقه عالمه ددې لپاره استعمال شوی ،چې د ریپوټ په دی برخه کې د دری ژبی جګ او لوړ واوال (« )Wovelالف» ( )aبیان کړی.

 166ازوی ( )azoyپه  ۱۹۷۰کلونو کی لیکی وو چی« ،سرچینی یو معمولی نارینه ته پاته کیږی :ځمکه ،اوبه ،څاروی او ښځي» د نوموړو له جملی څخه« ،په هر حال  ،دا ښځی
دی چې د جدی مناقشو او جګړو لوی عامل ګڼل کیږی .پر ښځو او د هغوی د زیږون په خدمتونو د کنترول څخه پرته نارینه نشی کوالی زامن ولری (چې په اقتصادی فعالیت کې
مرسته کوی ،د عمده سیاسی مالتړ په توګه عمل کوی ،او په زاړه عمر کې خوندیتوب او امنیت ساتی) ،نشی کوالی لورګانی (لونی) ولری (چی له کورنی څخه بهر ودیږی او
په دی توګه نه یوازی د ناوی به توګه دارائی راوړی بلکی نوی خپلوان هم را پیدا کوی) [ ...ښځی] د نارینتوب د عزت د لمړی تضمین کوونکی په توګه خدمت کوی .یو نارینه
کوالی شی د مادی شمتنۍ له السه ورکولو سره سره خپل عزت وساتی .خو د هغه د ښځی په هکله د ناروا اړیکی مازی شک سخت عکس العمل راپاروی :فوری او ډیر کلک
عکس العمل» .جی .واتینی ازوی ،بز کشی :په افغانستان کې لوبه او قدرت (النګوو ،الینوس :ویولند انکارپوریشن ۳۲ -۳۱ ،۲۰۱ ،د دوید بی .ادوازد دغه اثر ،د عصر قهرمانان:
په افغان سرحد کې معنوی غلطی کرښی (برکلی :CA ،د کالیفورنیا د پوهنتون مطبعه )۱۹۹۶ ،او برنت ګالزر« ،پښتون اوسیدل -مسلمان اوسیدل :په افغانستان کې د جګړی او
شخص مفهومونه » د سویلی آسیا د ټولنی په هکله یوه مقاله :فرهنګ او سیاست»( ed.bernt Glatzer, 83- 94 ،برلین.)۱۹۹۸ ،das arabische buch :
 167هانا پاپانک« ،پرده :جال نړۍ ،او سمبولیک پناه ځای« .په ټولنې او تاریخ کې مقایسوی مطالعه ،۱۵ ،شمیره ۳۲۵ -۲۸۹ :)۱۹۷۳( ۳؛ هانا پاپانک« ،په کورنۍ کې
تولیدی کار :په ټولنیز خوځښت او طبقاتی فرق کی د ښځو ونډه» ،جنسیت او د کورنۍ نفوذ ،میتریی کوشنا راج او کرونا چانانا (نیو دیلی۱۱۶ -۹۷ )۱۹۸۹ ،sega :؛ نانسی
تیپر ،بدلی شوی ناوی :په یوی افغانی ټولنی کې سیاست ،جنسیت او واده( ،کمبریج ،انګلستان :د کمبریج پوهنتون مطبعه)۱۹۹۱ ،؛ ریچارد ل .تیپر «په ایران او افغانستان
کې قومیت ،نظم او د بشر پوهنی مانا» کوالګوس انترنیشناوکس ( )۱۹۸۸نانسی هادج دوپری« ،د افغانستان په بحران کې کورنۍ» د کورنیو د مقایسوی مطالعی ژورنال،
توپانی وختونه او کورنۍ ژوند په معاصری منځنی آسیا کی ،شمیره ۳۱ -۳۱۱ :)۲۰۰۴( ۲؛ لیال ابو -لوګهاد ،پټ عواطف :عزت او شاعری په یوی بدوی عربی ټولنه کې (برکیلی،
کالیفرونیا ،د کالیفرونیا پوهنتون)۱۹۸۶ ،؛ «سرچینی ،اداره او الس ته راوړنی« :د ښځو د واک د اندازی په هکله انعکاس» پرمختیا او بدلون ( .۶۴ -۴۳۵ )۱۹۹۹صبا محمود،
«د ښځو د حقونو د پلویانو تیوری ،تجسم ،او د ایلیدو وړ (د تابع کیدو وړ) عامل :دمصر اسالمی نوی والی په هکله ځینی انعکاسات» فرهنګی انتروپولوژی  ،۱۶شمیره ۲
(۲۳۶ -۲۰۲ :)۲۰۰۱؛ لیال ابو -لوګهاد« ،د مقاومت د اتالنو کیسه :په بدوی عربو ښځو کی د قدرت بدلون» امریکائی توکم پیژندوکی  ،۱۷شمیره ۵۵ -۴۱ )۱۹۹۰( ۱؛ ال سماتار،
«په ګابیلی کې د ښځو جومات» د مسلمانو ښځو دین ،چاپیریال او جنسیت ،فالح غازی -ولید او کارولین روز ناګل (نیویارک ،لندن :د ګلیفورد مطبعه :)۲۰۰۵ ،د ګالیفورد
مطبعه ۴۱۱ -۳۷۷ :)۲۰۰۵؛ سانتیا نیلسون «عامه او خصوصی سیاست :د منځنی شرق په نړۍ کې ښځي» امریکائی توکم پیژندونکی  ،۱شماره ۵۶۳ -۵۵۱ :)۱۹۷۴( ۳؛ کاترین
فرانک« ،اجنسی» د توکم پیژندنی تیوری  ،۶شمیره ۳۰۲ -۲۸۱ :)۲۰۰۶( ۳؛ شوبها ګرونانی« ،د انکشاف په هکله د دریمی نړۍ د ښځو د پوهی جوړښت باندی خبری اتری» د
نړیوالی ټولنیزی پوهی ژورنال  ،۵۴شمیره )۲۰۰۲( ۱۷۳ة ۳۲۳ -۳۱۳؛ ارون اګروال« ،طبیعی پوهه او د صنف بندی سیاست» ،د نړیوالی ټولنیزی پوهی ژورنال :)۲۰۰۲( ۱۷۳ .۵۴
۲۹۷ -۲۸۷؛ د ښځو د حقونو د پلویانو (فمنیست) د تیوری ریدر :د رون آندو او سیاسیونو اختالفات ،ساندرا هاردینګ (لندن :روت لیج )۲۰۰۴ ،پیری پوروتلو «انعکاسی
سوسیولوژی ته یوه بلنه (کامبریج :ملت)۱۹۹۲ ،
 168امرتاسن ،توکي او ورتیا (آکسفورد :د آکسفورد د پوهنتون مطبعه .۲۰۳ :)۱۹۸۵ ،د البرتو ملوسی« ،په نړیواله شوی نړۍ کې یو شانته والی او توپیرونه» په د فرهنګ په
دوه ګونی توب باندی بحث ،نینا وربنر او طارق مدود (لندن :زد۶۹ -۵۸ :)۱۹۹۷ ،
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شوي دي چې هغوی څه وکړی او څه ؤ نه کړی د مشروعیت او مناسبوالی په هکله د ښځو په خپل تصور او ادراک پوری اړه لری 169 ».او
ارزوني او سمون ته د اړتیا سره سره ،د امرتیاسن په نظریې کې دا ارزښت لیدل کیږی چی «د یو چا د استازیتوب څخه ګټه اخیستنه ،له یوه
اړخه ،د هر چا پر قضاوت پوری اړه لری»  170داسې معلومیږی چی استازیتوب د خلکو په نظر کې «مسئول استازی» دي چې کوالی شی،
په داسی حال کې چی د دوې په ژوند او ټولنه کې په اقتصادی فعالیتونو کی د ګډون له لیاری مثبت بدلونونه راوړی ،د هغوی هوساینه
رامینځ ته کړی.
راتلونکی مخونه به په مشخصو پروژو کې د ښځینه ګډون کوونکو ،د هغوې نارینه خپلوانو ،د هغوی له ټولنی څخه د ځینی ښځو او
نارینه وو د پروژی د تطبیق کوونکی موسسی استازی په هکله د پنځو موردی مطالعو کیفی لید وړاندی کوی .د څیړنی د ټولنی پنځه
سیمی دا دی:
الف).

د ګذرګاه نهر درسن :د لوبو د توپونو د تولید پروژو ،د موسکا بشری مرسته (.)HAM

ب).

د پولیسو ښارګوټی ،د کابل ښار :د قرآن د زده کړی او د مربا او اچار جوړول ،د افغانستان د ښځو د زده کړی مرکز ()AWEC

ج).

د ایسارخیل کلی ،استالف :د څارویو ساتل او روزل او د څرمنو کڅوړی جوړول ،د ښځو د بیارغونی او پرمختیا موسسه ()FRDO

د).

د موسی خیل پا یین کلی ،قره باغ :د مربا جوړونی زده کړی ،د سیمې پر بنسټ د ملی پرمختیا پروګرام ()NABDP

ه).

د آدم خان کلی ،بګرامی :د خیاطی زده کړه ،د سنا یی د پرمختیا موسسه ( /)SDOد ملی یووالی پروګرام ()NSP

د ګډون کوونکو د نومونو لیکلړ له تفصیالتو سره په  ۱او  ۳ضمیمه کی وړاندی شوی دی .هره سیمه لومړی د ساحوی څیړونکو له لیدنو
او متقابلی اغیزی سره سم د نه ګډون کوونکو ټولنو د غړو د ښځو او نارینه و په شمول ،د غیر رسمی معلوماتو پراساس توضیح شوی دی.

11 1

1سیمی او شرایط

کیدای شی نوموړی پنځه تر مطالعی الندی سیمی ،نیمه ښاری (نهر سراج) ،ښاری (د پولیسیو ښارګوټی) ،کلیوالی (ایسار خیل) او نیما
یی کلیوال (موسی خیل پا یین او آدم خان) وګڼل شی.
نهر درسن ،د داراالمان د سړک او ګذرګاه ترمینځ پروت دی ،او نږدی دوه سوه کورنۍ چی ډیر یی تاجکان وی هلته ژوند کوی ،هغوی هم
په افغانستان کی بی ځایه ،او هم بهر ته مهاجر شوی دی .ددې سیمی ډیر نارینه د حکومت په ادارو یا د ښار په دننه کی  ،NGOsکې او همدا
رنګه د ښوونکو په توګه کارکوی ،ځینی په غیر رسمی اقتصاد لکه کوچنۍ سوداګری ،هټی والی ،او خدمتونو لکه خټګری او د ورځنی
مزد کار کې بوختیا لری ،ځینی ښځی ښوونکی دی ،ځینی په  ،NGOsاو په ښار کې په حکومتی ادارو کی دندی ترسره کوی .نوموړی ټولنه
روغتیا یی خدمتونو ،حکومتی ادارو او عامه او خصوصی زده کړو ته په نسبی توګه ښه السرسی لری .هغه پروژه چې دلته کار کوی د
موسکا بشری مرسته ( )HAMده چې ښځی د لوبو د توپونو په جوړولو کې روزی.
د نارینه وو په ډله ایزو خبرو اترو کی ،ځواب ورکوونکو له ټولنی څخه بهر د ښځو د دندو د اجراء کولو په هکله ډیر محافظه کارانه خبری
وړاندی کړی .په دی هکله د هغوی لویه اندیښنه دا وه چې ماشومانو ته به پاملرنه لږ شی او ښځی به په عامه ځایونو او سیمو کې د ځینو
ځانګرنو نه خوندیتوبونو سره مخامخ شی .لکه چی عبدالهادی (اته څلویښت کلن متقاعد ،تاجک) وویل« ،لومړی تر ټولو باید ښه امنیت
وجود ولری ترڅو هغوی وکوالی شی په آزاده توګه له خپل کور څخه راووځی ،او په آزاده توګه په بهر کې ؤګرځیدلی شی ».هغه په عین حال
کی دې خبری ته اشاره وکړه چی ډیری کورنۍ له خپل قوم سره ژورې اړیکی او په خپل وطن (اصلی میشت ځای) کی له خپلو ځمکو سره
روابط لری ،او کله کله هلته ځی .هغوی نه غواړی چی پخپله یا کورنۍ یی «د کابل له ښار څخه بهر» دافراطی ملیشو له خطر سره مخامخ
شی ،چی له معین او خاص ځای او محدودی څخه بهر ښځو له ګومارنی او دندی اجرا کولو سره مخالف دی .په دې توګه ،هغه ښځه چې د
خپل قوم له ټولنیزو معیارونو څخه بهر ،کله چی په نهر درسن کی ژوند کوی ،کار وکړی باید د عکس العمل انتظار ولری.
نوموړو نارینه وو د ښځو د معیشت لپاره ښځو ته ،په کارخونی کې کار ،غالۍ او بدل ،د څارویو روزل د چرګو روزل او خیاطی؛ د
ښوونکی دنده او په داسی چاپیریال کې کار کول چې ټول ښځینه وی ،وړاندیز کړل .هغوی وویل چې پروژې باید د ښځو لپاره جال او
ځانګړی پروګرامونه ولري .هغه ښیګڼی چې د هغوی له نظره د ښځو په اقتصادی بوختیا کې شتون لری :کله چی یوه کورنۍ د ښځو د دندي
169

امرتاسین ،پرمختیا د خپلواکی په توګه (اکسفورد :د اکسفورد د پوهنتون مطبعه ۴۲۶ :)۱۹۹۹
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

له لیاری اضافی عاید ته اړ وی  ،کوالی شی له دی فرصتونو څخه ګټه واخلی (د نوموړو نارینه وو په خبره ډیرې کورنۍ اضافی عاید ته
اړتیا لری)؛ ښځی کوالی شی د عاید د الس ته راوړلو ترڅنګ یوه حرفه زده کړی؛ او دا د هغوی لپاره ښه بدلون ګڼل کیدای شی.
د ښځینه وو په ډله ایزو خبرو اترو کی ،ټولو په ټینګار سره ویل چې ښځی باید یو عاید ولری ځکه چی کوالی شی :د کورنۍ عاید لوړ کړی؛
د دوا درملو پیسی پیدا کړی؛ ددې پرځای چې ماشومان د پیسو په پیدا کولو کې بوخت وی ،کوالی شی سبق ووا یی؛ «ښځی د نارینه وو
په پرتله د پیسو په لګښت ښې پوهیږی»؛ په نارینه وو باندی یی تکیه لږ کیږی؛ په ټولنه کې د ښځی او د هغی د کورنۍ موقف لوړیږی؛
په کورنۍ کې د ښځی موقف سمون مومی ،او ښځو ته دا وړتیا ورکوی چی یوازی «ډوډی خوړونکی» (وړیا خوړونکی) ؤ نه ګڼل شی .هغو
ویل  171چې حکومت او  NGOsپه کور کې ناستو ښځو ته عاید راوړونکی فعالیتونه نه لری او نه ښځو ته پاملرنه لری؛ «هغوی لوټه په اوبو
کې ږدی او تیریږی» کاملې (یوی  ۳۸کلنی تاجکی ښوونکی) پورتنی خبره وکړه.
ښځی کورنیو مسئولیتونو ،د کوچنیانو د روزلو په شمول ،ته اوږه ورکوی .کورنۍ اکثره له هغو ښځو څخه چې کار کوی خوابدی دی؛
د کورنۍ نور ښځینه غړی «کارکوونکی» ښځی مالمتوی چې د کور کارته نشي رسیدالی .په یو څو کورنیو کې د کارکوونکو ښځو په
وړاندی ښی پوهی او درک وجود درلود .د کور ښځې پیسې له نارینه وو ،یا میړه یا زوی ،یا ورور یا زوم څخه غواړی .د کورنۍ ځوانو غړو
(د  ۲۸ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۰کلونو د عمر) لیدلی دي چې د هغوی میندی اکثرا د هغوی پلرونو څخه دپیسو غوښتنه کوی؛ هغوی باور لری چې ددې
سبب له لیک لوست څخه د هغوی د میندو بی برخیتوب دی .په نوموړو خبرو اترو کې داسې بریښیده چی هیچا کوچنی -مالی پروژو ته
السرسی نه درلود  .172درې د کور ښځو او څلورو د پوهنتون په کچه ګمارل شوو ښځو د کوچنیو پروژو په هکله له احتیاط څخه ډک تصور
درلود او ورځنی یا میاشتنی تنخوا ته یی لومړیتوب ورکاوه.
په نوموړو خبرو اترو کې د ښځو عمومی تمه دا وه ،کله چی یوه ښځه د عاید خاوند ه شی ،نو د عاید په هکله پریکړه هم د هغوی ده ،که څه هم په دی
هکله د نارینه خپلوانو پریکړی او صالحیت ډیر وی ،د ښځو پورتنی تمه هغو ته یو ډول د ملکیت درلودلو او پریکړه کولو احساس ورکوی .پورتنی
دوه د عاید راوړونکی ښځې د  ۲،۰۰۰ -۵۰۰افغانیو لګښت بې له دې چې له نارینه وو سره سال وکړی پخپلی خوښی کوالی شی .هغوی مجبورې دی
چې خپل عاید په کور کې ،ماشومانو  ،خویندو وروڼو ته د جامو ،کتابونو او قرطاسیې د رانیولو ،او سیالی او شریکی (د هغه څه لپاره چی میړونه
معموال هغوی ته پیسی نه ورکوی) لپاره ولګوی .لوی لګښتونه تل د نارینه وو له خوا ،اکثره د ښځو له ګډون پرته ،کیږی .په ټولنه کې ،په ښځو کې
محلی بازار ته په تګ کې او د کورنۍ د اړتیا وړ توکو رانیول ،کله چې هغوی عاید ولری ،مخ په ډيریدو دی .د بازار مسلط ارزښت لګښت او د الس
ته راغلی عاید مصرفول دی .د هغوی په نظر د تګ راتګ ستونزی د ترانسپورت نه شتون او جنسی آزار دی.
تطبیق کوونکی موسسه ( )HAMښځو ته د لوبو او سپورت د توپونو د جوړولو روزنه ورکوی .دغه د  ۲۰۰۷کال پروژه په دوغ آباد کې د
نړیوال بانک له خوا تمویل او د  IRCله لیاری په  MOLSMADکې د  NSDPد دفتر له خوا تطبیق کیدله HAM .د  IRCله خوا په دغه ۲۲،۰۰۰
ډالری پروژي کی  ۴۰ښځی د لوبو د توپونو په ګنډولو کې وروزلی .نوموړی ښځی له دشت برچی ،افشار ،عالوالدین او له لومړی ۲ ،می،
 ۳می ۴ ،می ۶ ،می او  ۷می ناحیو څخه وی؛ ځینی یی له ارزان قیمته پروژی څخه وی .د هغوی ښوونکی یوه ښځنه وه .د توپ ګنډل زور او
مهارت ته اړه لری او یوه ښځه کوالی شی په هره ورځ کې  ۵-۳توپونه جوړ کړی او د هر توپ له ګنډلو څخه  ۵۰افغانی الس ته راوړی .ښځو
په قیچی کولو ،سریښ کولو او قطع کولو کی هم کار کوی .له روزل شوو  ۴۰ښځو څخه  ۲۰ښځې د  HAMد توپ ګنډلو کارخونی کې چې له
پروژې څخه د پروژی د بنسټ پر اساس جوړه شوی ده ،کار کوی .په داسی حال کی چې  ۲۰نورو یی واده کړی او له دغه ځایه تللی دیHAM .

د اړوند زده کړو ترڅنګ د لیک لوست او حساب اساسات هم ښځو ته ور زده کول ،خو له دی سره جوخت یی په کورنۍ کې د کار د ویش له
یوه ډیر دودیز ډول څخه مالتړ هم کاوه HAM.د «ښی ښځې» له اسالمی مفهوم څخه کار اخلی او اقتصادی ګډون د ښځی لپاره د محرم او د
هغی د ماشومانو په وړاندی یو مسئولیت بولی.
د نوموړی پروژې د نیمې ورځې مهال ویش د دری ساعتونو لپاره د توپونو ګنډل او ورپسی یو ساعت لیک لوست /حساب او د ښځو
د حقونو او مسئولیتونو په هکله زده کړی وی.شپږ میاشتی کورس د سوداګری د روزنی د یو درې ورځنی ورکشاپ چې د مرستندویه
موسسی له خوا جوړیږی پای ته رسیږی .کوالی شو نوموړی پروژه بریالی وګڼو ځکه ظرفیت جوړونه او روزنه د  HAMپه کارخونه کې
نوموړو روزل شوو ښځو ته دوام لرونکی عاید پیدا کړی او د ګنډل شوو توپونو د تولید لپاره نړیوال سپارښتونه الس ته راوړی.
 171د صابون جوړولو یوه پروژه د ښځو لپاره د هغوی په کورونو کې څو کاله پخوا د یوی موسسی له خوا جوړه شوه؛ خو نوموړی موسسی پروژه ډیر ژر ودروله .یوه بله د آش
جوړولو پروژه چې یوازی ښځی کار کوونکی ئی درلودی ،په یو نږدی سړک کې جوړه شوه ،چی هغه هم لنډ مهاله ثابته شوه او ودریده.
 172ښځې داسی ښځې پیژنی چی پورئی اخیستی او ژوند ئی ښه شوی دی ،خو په دې هم پوهیږی چی دا ډول پورونه کوالی شی وړی ستونزی هم رامینځ ته کړی .عمومی
احساس دا دی چی ښځی نه پوهیږی پیسی په اغیزناکه توګه ولګوی .زرغونه ( ۵۰کلنه د کور ښځه ،کونډه ،تاجکه) فکر کوی چی «دا د پور ورکوونکی موسسی مالمتیا ده چی
ښځو ته د پیسو لګښت نه ور زده کوی .یو ځل زما لور راته وویل چې مونږ هم باید پور واخلو .خو ما ورته وویل چی مونږ نه پوهیږو چی له پیسو څخه څنګه ګټه واخلو ،مونږ نه
پوهیږو چې په پیسو باندی څنګه سوداګری وکړو،نو څنګه کوالی شو د پور اقساط بیرته ورکړو» .داسې یوه پیښه هم یاده شوه چې له ټولنی څخه یوی ښځی له نورو ښځو سره
یوځای پور واخیست ،خو هغه ښځه له پیسو سره ورکه شوه؛ او نارینه مجبور شول پور بیرته ادا کړی .هغوی بله پیښه هم یادوله چې ښځو د یوی ډلی په توګه پور واخیست او له
نوموړو پیسو څخه کار بریالۍ او ګټور وو.
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د پروژی ګډون کوونکی ،مرسل ،څو کلونه کیږی چې له  HAMسره کار کوی .هغې د پروژې د توپونو د ګنډلو روزنه هغه وخت پیل کړه چې په
دوغ آباد کی میشته وه .نوموړی له اقتصادی پلوه په یوې داسی غریبه کورنی کې ژوند کوی چې لس غړی لری؛ هغه د کورنی دریمه ماشومه
ده چی یو مشر ورور او یوه مشره خور لری .پروژې ته د هغې عالقه د هغی د پالر د قوی فکر او خپلی کورنۍ ته د هغی د خپل مسئولیت
احساس وو .ددې ترڅنګ ،د پروژی دفتر د هغې له کور څخه یوه کوڅه لیری وه او  ۴ -۳کاله کیدل چې هلته یی کار کاوه .د نوموړی پالر
عبداالسحق ،یوه لنډه موده په  HAM173کې د پخوونکی (آشپز) په توګه کار کړی وو ،او ښه پوهیده چې یاده پروژه په خورا اسالمی توګه
خپل کارونه سرته رسوی .په نهر درسن کې د مرسل لویه کورنۍ چې د ښځو د عاید راوړلو 174او د داخلی بیځایه کیدلو (له پروان څخه) او
مهاجرت (د ایران شیراز ته) سابقه لری ،په کورنۍ کې له لږو سختو جنسیتی دودیزو معیارونو سره مخامخ ده د هغې پالر د خپلو لوڼو او
زامنو د زده کړی او کار د مساوی حق په هکله چې په راتلونکی کې به د «هغو ژوند جوړ کړی» خورا روښانه فکر لری .د هغه لپاره دا خبره چې
ښځه یا لور یی د کار له لیاری حاللی پیسی الس ته راوړی ،عزت او ویار ګڼل کیږی.
د زده کړی په مودې کې ،ګډون کوونکو ته په میاشت کی  ۵۰۰افغانی د ترانسپورت لپاره ورکول کیدی ،چی مرسل هغه خپلو خویندو او وروڼو
ته د جامو او کتابونو او قرطاسیې لپاره لګولی .وروسته ،کله چې دندی ته اړتیا پیدا شوه ،له هغی څخه وغوښتل شو ترڅو له  HAMسره کار
پیل کړی چې پروژی څخه پروژی ته پر بنسټ تراوسه هم دوام لری .د هغی تنخوا اوس د میاشتی ( )۳،۵۰۰افغانی ده چې ډیره یی خویندو وروڼو
ته د جامو او کتابونو ،او نور د ښوونځی لګښتونو (د ښوونځی د ورځی نمانځه ،د ښوونځي د جوړولو لګښت) او د کور نورو وړو اړتیاوو
(یوه بړستن ،بالښت) لپاره مصرفیږی .هغه خپلو وروڼو ته ،یوه ته د کلوپ د غړیتوب پیسي ،او بل ته د ترانسپورت (د موټر کرایه) ورکوی.175
هغه په عین حال کې د خپلی مور د سیالی او شریکی پیسی هم ورکوی ،چې مور یې کله له دی کار سره مخالفت کوی او کله ئې په خوشالۍ سره
اخلی .هغه د یوې هوښیاری نجلی په توګه ،پوره آزادی لری چې خپلی پیسی څنګه چې غواړی ولګوی.
مرسل د خپل ټولګی ځینو ملګرو او د اکالوڼو لپاره په ټولګی کې نمونه ګڼل کیږی :هغوی هم د  HAMپه ټولګیو کی د توپ د ګنډلو زده
کړی ،سرته رسولی دی .د هغی د ټولګی ملګری هم هغی ته د کار موندنی په اړه مراجعه کوی .د مرسل ځانګړی موقف د هغی په (لویه)
کورنۍ او ټولنی کې په تیره بیا د هغی د مشرورور او خور په پرتله لوړ دی .په  HAMکې د هغې کار دې ته دا فرصت برابروی چې په
نندارتونونو کې له ډیرو سره ،د سوداګرو ښځو په شمول ،پیژندګلوی پیدا کړی؛ هغه په عین حال کې د رهبری (الرښوونی) او سولی په
ورکشاپونو کې ګډون کوی .هغی پخپل ځان لوی باور او د مهارتونو شبکه رامینځ ته کړی چی د ځوانانو په وزارت کې دخپل اوسنی د
خوښی په کار کی په اغیزمنه توګه ورڅخه ګټه پورته کوی .مرسل په سړکونو کې د جنسی آزار د اوریدلو لپاره چمتووالی لری او اکثره
مخکی له مخکی داسی اقداماتو لکه ځان بچونه (تیښته) او کله هم تاوتریخوالی ته تیاره ده.
دوهمه سیمه ،د پولیسو ښارګوټی ،د کابل په شمال کی پروت دی .دغه ښارګوټی  ۱۱پنځه پوړیزې ودانۍ او  ۴۰۸اپارتمانونه لری چی
ډیر یی زاړه شوی هم دی .د نوموړی ښارګوټی اوسیدونکی اکثره تاجکان ،پښتانه او هزاره دی چې د پخوانیو پولیسانو کورنۍ دی .د
ښارګوټی ټول نفوس  ۸،۰۰۰کسان دی چې ډیر یی له دری لسیزو څخه ډیر همدلته اوسیږی .بیکاری او بی روزګاری په تیره د ځوانانو په
مینځ کې ډیره ده.
دغه ښارګوټی ښاری ترانسپورت ته آسانه السرسی لری .دلته یوه لیسه هم شته چې نجونی او هلکان هلته جال سبقونه وا یی ،نجونی او
هلکان خپلی زده کړی تر لسم ټولګی پوری ترسره کوی .روغتیا یی کلینک یوازی د  ۱۵دقیقو پیاده تګ الره ده .ځینی نارینه همدا اوس په
پولیسو کې دنده لری ،ځینی یي د پلورولو یا خدمتونو د وړاندی کولو هټۍ لری؛ ډیر یی ورځنی کارګران ،د سړک په سر خرڅوونکی او
داسی نور دی .ډیری ښځی په غیر حکومتی او حکومتی ادارو کې کار کوی ،ځینی کونډی ښځی محلی کارونه کوی او ځینی ښځي په ادارو
کې د پاک کوونکو (پیاده ګانو) په توګه کار کوی .د شهیدانو کورنۍ د ټولنیز حمایت څخه یو عاید الس ته راوړی .هغه پروژه چی دلته د
افغانی ښځو د زده کړی د مرکز ( )AWECله خوا تطبیق شوی ده ،ښځو ته د لیک لوست اساسات او د مربا او اچارو جوړولو روزنه ورکوی.
د نارینه وو د ډلی خبرو اترو ،د یوه مولوی په شمول  ۱۰ګډون کوونکی درلودل ،چی عمرونه یی له  ۷۰ -۲۲کلونو پوری وو ،او شاوخوا ،نیما
یی متقاعدین یا بیکاران وو .هغوی ټینګار کاوه چی د کار فرصتونه د ښځو پرځای باید نارینه وو ته برابر شی .ټولو نارینه د ټولنی څخه
بهر د ښځو د کار کولو په هکله مالحظی درلودي .هغوی باور درلود چې ښځې باید د دینی معیارونو سره سم کار وکړی او حجاب ولري .د
نارینه وو د دغې ډلی لپاره د حجاب حتمی معنا چادري نه بلکی زنانګی وه .په نوموړی ډلی کې لویه اندیښنه دا وه چې ښځو ته د کار اجازه
ورکول د «غربی ژوند الری» منل دی .په دې برسیره  ،د دوی غیرت اجازه نه ورکوله چې ښځې یې په سړک او بازار کې له جنسیتی آزار سره
173

د موټر چلولو ترڅنګ د خپلی بوختیا د بشپړولو لپاره

 174د عبداالسحق د دری وریرونو ښځی هم کار کوی (د نرس او د آرایش د سالون د څښتنی په توګه) .د ورور یو زوی ئې بهر (هند) ته هم تللی دی .یوه خورزه یی د کابل په
یوی  NGOکی کار کوی.
175

دغه ژر تیریدونکی بدلونونه په یوه جنسیتی فعاله کورنۍ کی چې کیدای شی د قدرت داسی لوبی څخه رامینځ ته شی په زړه پوری دي او نوری مطالعې ته ضرورت لري.

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

مخامخی شی .هغوی په دی هکله چې ښځي قدرت او صالحیت ولری شخصیت مخالفت کاوه او دایې نه منله چې ښځې هټیو ته والړې شي
او هلته له هټیوالو سره چې نامحرم دی خبری وکړی .د نوموړی ډلی نارینه وو ویل چی اسالم ته باید درناوی وشی :که چیری ښځې تنخوا
او ګټه ولری باید له داسی یوځای څخه یی الس ته راوړی چی یوازې ښځي هلته کار کوي ،که چیری سبق وا یی ښوونکی ئې باید هرو مرو
ښځي وي ،که چیری روغتیا یی پاملرنی ته اړتیا ولری باید یوازی د ښځینه روغتیا یی کارکوونکو له خوا ترسره شی.
د ښځو په ډله ایزو خبرو اترو کی ،ښځو د نارینه وو سره مخالف نظر درلود او د عاید راوړونکو فرصتونو نه شتون یی لویه ستونزه
شمیرله .د ښځو دغې ډلې د ښځو د اقتصادی بوختیا په اړه په تیره بیا د هغو وختونو په پرتله چې ښځو او نارینه وو فکر کاوه چې عاید
راوړونکی ښځې بیشرمه دي ،مثبت بدلونونه لیدل ،او اوس اوس په لویه کچه ددې خبرې منلو شتون درلود .ځینې بدلونونه چې په تیره
لسیزه کې لیدل شوی دی ،په الندی ډول دي :د ښځو دکار کولو په اړه ځینو له تعصب ډکو باورونو ته بیا کتنه؛ په حکومتی ادارو او NGOs

(غیر حکومتی موسسو) کې د ښځو ال ډیر شتون؛ نجونو ته د زده کړی لپاره ال ښه امکانات او د الښو روغتیایی ،آسانتیاوو شتون؛ د
سودا د اخیستلو لپاره بازار ته د ډیرو ښځو تګ ،د مهاجرتونو او رسنیو له امله د ښځو د حقونو په اړه ډیره پوهه؛ د مړ شوی ورور له ښځی
سره د واده کولو لږ والی.
په دې ډلې کې ښځو د  AWECپه پروژې کې ګډون کړي او د لیک لوست کورس یې ګټور باله؛ هغوی په تیره بیا ماشومانو ته د پاملرني
الرښووني ډیرې ګټورې بللی .لکه چی شریفه (یوه  ۵۵کلنه پښتنه کونډه او د کور ښځه) وایی« :د لیک لوست ټولګی زمونږ د زړونو لپاره
د بري نښه وه ...مونږ هلته نوری ښځی ولیدی چې د زده کړې د ارزښت په هکله یې ډیرښه شیان را زده کړل» .دغو ښځو ویل چی د  AWECله
پروژی څخه پخوا مونږ فکر کاوه چې «ښځې باید په کور کې وي او د کور ورځنی کارونه وکړی او دا چې یوازې نارینه له کور څخه بهر کار
وکړي او د کورنۍ د خوراک او تغذیې لپاره پیسی وګټي» .په دې ټولنه کې ټینګو معیارونو په تیره بیا ښځې انګازې او اوازې اچولو او
اوریدلو ته وهڅولی . 176د  AWECپروژی په عین حال کې ګډون کوونکې ښځېبې سرپرستو (محرم نه لرونکو او حمایت نه لرونکو ښځو)
ښځو په ځانګړو ستونزو ښې وپوهولې او له هغو سره د لوی زړه سوي المل شوی.
په دغې پروژې کې د ښځو په انګیرنو او کړو وړو کې بدلون د لید وړ ده .پخوا ،د ښځو په وینا ،یوازنۍ د لیک لوست د زده کړي سرچینه
په ټولنه کې مدرسه وه ،چې هغوی ترینه ګټه اخیستلی نه شوه ،په نوموړې پروژې کې د لیک لوست د زده کړې داسې بیلګې وی چي پایله
ې هم په کورس کې د ګډون کوونکو لپاره او هم د هغوي خپلوانو ته اقتصادی بوختیا وه .د هغوی د ځوابونو پراساس ،همدا اوس د ښځو
ترمینځ د ګډوګټو پربنسټ په لویه کچه یووالی رامینځ ته شوی دی؛ د بیلګی په توه ،هغوی په دې پوهیږی چې کوالی شی د خپل خوځښت
او تګ او راتګ د مشروعیت لپاره یوه یا ډیرو محرمانو ته مراجعه وکړی .هغوی وویل چې هغه ښځې چې له کور څخه بهر ته ځی او نجونی
ښوونځي ته د تګ په لیار کې د ډول ډول عمرونو نارینه له خوا ازار او اذیت کیږی؛ ترانسپورتی وسایل چندان د باور وړ او کافی نه دي.
تطبیق کوونکی اداره ،د افغان ښځو د زده کړی مرکز ( ،)AWECپروژه د پولیسو په ښارګوټی کې له یوې سروې سره پیل کړه؛ او څرګنده
یې کړه چې ښځې د مربا او اچارو په جوړولوکې روزنه غواړی .د پروژی استازې ،جمیله ظفر وویل چې په ښارګوټی کې یو دفتر هم ددې
موخی لپاره په کرایه ونیول شو .د ښځو په مقابل کې د نارینه وو له خوا د مقاومت احساس AWEC ،دی ته اړ کړه چې نارینه وو ته د کورنیو
اړیکو په هکله روزنه ورکړی ۱،۰۰۰ :نارینه وو د پالر او مور او ماشومانو د حقونو په هکله په اونۍ کې دوه کورسونه ،واخیستل ۱۵۰ .ښځو
ته چې ډیرو یی له  ۳۵ -۱۸کلونو عمر درلود ،د سرسبزی له څلور الری ،سرای شمالی ،د څارندوی له بالکونو او له کیږدیو  177څخه ،د لیک
لوست ،پخلي ،پاکوالی او د کوچنیانو او پالر او مور د حقونو په هکله ،روزنه ورکړل شوه .له مالی کبله ،هغوی ددې توان نه درلود چې
بازار ته الر پیدا کړی ،او له زده کړو وروسته ښځو پانګه نه لری چې په هغې کې ښځې په برابرولو کې پانګونه وکړي AWEC .مرستندویانو
ته د یوی بلی پروژی وړاندیز وکړ چې په هغې کې ښځې په ډله ایز شکل سوداګریز پورونه ترالسه کړی ،خو دا ډول پروژه عملی نه شوه.
جمیلې وویل ،چې د ښځو لپاره یو کلنی ،یا لنډ مهاله پروژی اغیزمنی نه دي .د هغې په وینا ،باید د پروژو بودجه او وخت پراخ شی ترڅو
دوامداره اغیزه ولری؛ ترټولو مهمه ،پانګی ته السرسی باید هرومرو په یوې پروژی کې طرح شی ،ترڅو له اساسی زده کړو څخه ګټه
واخیستل شی .هغې له همدې کبله پروژه « ۵۰سلنه بریالی» وبلله .له ګټه اخیستونکو څخه ځینو دندې الس ته راوړي او یو څو نورې په کور
کې د مربا او اچارو په جوړولو بوختي دي.
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د پولیسو د ښارګوټی موقعیت یا نخشه د یادونی وړ ده ،چی په عمومی توګه د ټولنی ،او په خاصه توګه د ښځو څارنه ډیره آسانه کوی.
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زور آباد چیرته چې په هیواد کی د ننه بی ځایه شوی کورنی ژوند کوی.
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په پروژی کې ګډون کوونکی ،شکریه  178پروژه په ټولنیز او اقتصادی حل کې یوټوپ (جهش) ګڼی .د هغې میړه محمد عزیز چې یو متقاعد
پولیس افسر دی او د لیسی په کچه یې زده کړی ،کړی دی .هغوی شپږ لوڼی او څلور زامن لری  ،چي په دو خونو کې ژوند کوی ،د ساحې
لیدنه څرګندوی چې د هغوی کور د ګاونډیانو په پرتله پاک او ښه ساتل شوی دی .محمد عزیز اوس له خپلو دوو وړوڼو او دوه مشرانو
زامنو سره د ویلدینګ کولو یوه هټۍ چلوي .که څه هم د هغه مشرانو زامنو لیسه پریښی ده ،خو دوو نورو زامنو ئې سږ کال له لیسی څخه
فراغت ترالسه کوی او په نظر کې لری چې پوهنتون ته والړ شی .دوه لوڼی ئې سواد لری .په داسی حال کې چې کوچنۍ لوڼی یې سبق وا یی،
لویې لورئې د ښوونځی په الر کې د جنسي اذیت او آزار له کبله چې د هغه زغم یی نه درلود ،ښوونځی پریښودلی ده.
د شکریې میړه د ښځو د حقونو په هکله د  AWECپه لنډ کورس کې د لنډ وخت لپاره ګډون کړي او اوس پوهیږي چې د ښځو په حقونو باندی
پوهیدل خو « ښه کار دی» ،او هیڅ ډول ناوړتیا او بدسیرتي نه لري .هغه ګټه چې هغه په اونۍ کې یوځل تولیدولو څخه پورته کړی ده په دې
خبره قانع دی چې نجونی او ښځې نه یوازې د زده کړې حق لري ،بلکې هم د کورنۍ او هم د ټولنی لپاره ټولنیزه -اقتصادی ګټه هم درلودالی
شی .په پای کې هغه داسی وایي چې «هغه څه چې مونږ ته د ښځو ،کار او عاید په هکله وویل شول په پوره توګه ریښتیا دی».
شکریې لیک او لوست په خپل ټولګی کې چې  ۲۵ښځې هلته سبق وایي او د سهار 179له خوا په ښارګوټی کې د  AWECپه اداره کې جوړیږی،
زده کړی ده .هغه په عین حال کې د محلی جومات مال ته ورغلی ده چې که وکړای شی د ماسپښین له خوا قرآن شریف زده کړی .هغه ډیره
خوشاله شوه چې په مدرسه کې یوه ښځینه ښوونکی شته چی له هغې څخه د قرآن شریف زده کړه وکړی .هغې د خپل میړه له اجازې سره سم
د ماسپښین له خوا د قرآن شریف قرائت او زده کړه پیل کړه .په هغو مراسمو کې چې د  AWECد سواد زده کړی د کورس د پای ته رسیدلو په
مناسبت جوړ شوی وو ،شکریې په مکروفون کې قرآن شریف قرائت کړ .کله چې خلک وپوهیدل چې هغې د قرآن کریم قرائت زده کړی دی،
نو د هغی ټولنیز موقف مخ په ښه کیدلو شو .له هغه وخته راهیسی په عامه ځایونو کې د هغی څرګندیدل ډیر شو او د هغې خوځښت په تیره
بیا ډیر پراخ شو چې خلکو له هغې څخه دا غوښتنه پیل کړه چې د هغوی د فاتحې په مراسمو کې د قرآن قرائت وکړي.
شکریې ته د خپلو خدمتونو په بدل کې غذا ،جامی او پیسی ورکول کیږی (په مراسمو کې د قرائت په بدل کې له  ۱،۵۰۰تر  ۳،۰۰۰افغانیو)
چې د هغې په وینا د کور د لګښت او ماشومانو د زده کړۍ لپاره لویه ګټه لري .د هغې زوی ددې د عاید له کبله د انګریزی ژبی او کمپیوټر په
ټولګیوکې شامل شو .د هغې سواد له هغې سره مرسته کړي چې د ورځنی ژوند په ډیرو اړخونو کې خپلی ستونزی حل کړي ،هغه کوالی شي
چې ولولی اوله موبایل تلیفون څخه ګټه واخلی .ددې ترڅنګ ،اوس چې هغه یوه پوهه ښځه شمیرل کیږی په کورنۍ کې د لوی صالحیت
خاونده ده او خپل میړه په هر شی کې پریکړه کولو ته یوازی نه پریږدی .د هغې میړه دې ته د خپل عاید په لګښت کې پوره واک ورکړي دي.
دریمه سیمه ،د ایسارخیلو کلی ،د استالف له مرکزی بازار څخه د پورته غونډیو خواته یو نیم ساعت پیاده تګ ،کی پروت دی .نوموړی
کلی چې په یوې سپیرې او ډبرینی غونډی باندې واقع دی ۹۰ ،کورنۍ لري چې ټول یې تاجکان او فارسي ژبې دي .دغه کلی چې له کابل
څخه د موټر په تګ دوه ساعته لیري دي ،له ټولو سرچینو (مادی ،تخنیکی ،ایډیولوژیکی) څخه چې په کابل کې ګاونډی سیمی ورڅخه
برخمنی دي ،بې برخې دي .د ایسارخیلو د کلی تجرید او جالوالی په ژمي کې سختیږی او کلی د معیشت له توکو څخه ال ډير بې برخې
کیږې .په کلی کې التراوسه بریښنا نشته ،د سون لرګی ،ټپۍ ،خوشا یی او پچې (د څارویو وچ شوی خوشا یی او پچی) د پخلی او ګرمولو
(تسخین) لپاره استعمالیږی .په ایسارخیلو کې روغتیایې آسانتیاوې شتون نه لري ،او ډیرې نږدې روغتیائې آسانتیاوی یوه د استالف
په سرتخت کې (چې د پښو په تګ له کلي څخه یو نیم ساعت الره ده) موقعیت لری او بل یی د قره باغ روغتون دی چې یو زیږنتون هم لری
(نوموړی روغتون د ګړندی موټر په تګ له کلی څخه یو ساعت واټن لري) .د عامه ترانسپورت تم ځای کلی ته نږدی نه دی او ډیر نږدی د بس
تم ځای د «قول» په پای کې په تنګی میانه کی موقعیت لری چې فاصله ئې له کلی څخه دوه ساعته په پښو تګ دی.
ډیره لږ ځمکه په نوموړی کلي کې ترکښت الندی ده؛ د خړوبولو د اوبو سرچینه فصلی ډوله او ډیره محدوده ده .د کلی ډیر نارینه غرونو ته
د ډبرو د ماتولو لپاره ځي ترهغو هغه د ودانیو سیمو ته د وړلو لپاره د الریو په موټر چلوونکو خرڅې کړی .هغه کورنۍ چې څاروی لري،
د څارویو شمیر یې لږ او له یوې څخه تر څلورو یا پنځو میږي یا وزې روزي .ښځې چې څارویو ته پاملرنه کوی یوه میږه  ،وزه او غوا په
کور کی روزی ،په داسی حال کې چې نارینه یادشوي څاروي په یوه څرځای کې چې یو ساعت د پښو تګ واټن په غونډیو کې پروت دی
او لږ څه اوبه هم لری ،د څریدلو لپاره بیا یی .پسونه په عمومی توګه له ژمی څخه پخوا پلورل کیږی ځکه چې د مړولو امکان ئې نشته.
ځینی ښځې تر لسو پورې چرګې هم په کور کې ساتی ،او ځینی ئې د ګنډلو ماشینونه هم لری .ځواني نجونې د څارویو خوشایي د استفادې
178

د هغوی په غوښتنه په پروژی کې د ګډون کوونکی په توګه د هغې او د هغې د میړه نوم دلته بدل شوی دی .د هغې دنده د هغی په وینا پټه او سری نه ده.

 179کله چې شکریی له خپلی لور سره د  AWECپه کورس کې ځان شامل کړ ،د نجلۍ د سبقونو لکه د مربا ،آچار او چتنی جوړولو ترڅنګ د لیک او لوست زده کړه هم پیل کړه.
هغه څه چې د شکریې د لور له خوا په ټولګی کې د کښیناستلو په هکله وویل شول په ټوله نړۍ کې د داسي ښځو له خوا ویل کیږی .هغی وویل «دا ټولګی لږ تر لږه له کور څخه
د راوتلو لپاره یو ښه دلیل دی  ...دا کار په ټولګي کې د ټولو شاملو ښځو لپاره په زړه پوری دی ځکه چې زمونږ له ډلی څخه هیڅ څوک هیڅکله په یوی چوکۍ ناسته نه وه او قلم
ئی په خپلو السونو کی نه و اخیستی» په چوکی کښیناستل ،قلم په الس کی اخیستل د ډیرو ښځو لپاره یو ټینګ او قوی خوځښت ده ،ځکه چی هغوی ته دا امکان هیڅکله نه
وو برابر شوی.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

او خرڅولو لپاره راټولوي .د کلی له اوبو ځای او چینو څخه د اوبو راوړل هم د ځوانو نجونو کار ده .د ښځینه وو د بیارغونی او پرمختیا
موسسې( )FRDOله خوا پروژې په ایسارخیلو کې ښځو ته څاروي ویشلي او هغوی ته ئې د کڅوړو ګنډل ورزده کړي دي.
د نارینه وو د ډلی خبرو اترو ،په یاد کلي کې د نارینه وو په ډله ایزو خبرو اترو کې څرګنده شوه چې له کور څخه «بهر د ښځو کار کول» ډیر د منلو
وړ نه دی؛ د یاد کلی جالوالی او تجرید ددې المل دی چې دلته دا ډول خبری د منلو وړ نه دي او نارینه په ښکاره وا یی چې «ښځې بازار ته نه ځی».
استازیتوب ،د پریکړو کول ،او د ښځو له خوا د ملکیت درلودل په دې کلی کې د نهر درسن او پولیسو د ښار ګوټی په پرتله د منلو وړ نه دی .په
یادو خبرو اترو کی د ښځو د ملکیت (څښتنتوب) په هکله خبره کول د حیرانتیا سبب شوی په یاد کلی کې د نارینه وو له خوا د کور کارکول هم د
تعجب او اریانتیا وړ ګڼل کیږی .هغه عاید چې د پسونو او د هغو له حاصالتو څخه الس ته راځي ،د بیلګی په توګه ،یوازی په نوم سره د نارینه
وو له خوا د ښځو د عاید په توګه پیژندل کیږی ،په عمل کې ،د ټول عاید د لګښت په باره کې پریکړه د نارینه له خوا کیږی  .180د ښځو په وړاندی
د محلی تاوتریخوالی د لجناکو او بی الرې ښځو د الرې ته راوستلو لپاره یوه وسیله ګڼل کیږی.
د ښځو په ډله ایزو خبرو اترو کی ،ښځو دودیزی نظریې وړاندی کړی« .اهلل ښځې د کور د کار او میړه ته د خدمت لپاره خلق کړی دی ،ښځی
به له کور څخه بهر څه کار وکوالی شی» ،او« ،ښځی بې له زیږولو (زیږون) هیڅ بل کار نشی کوالی» .په دې خبرو اترو کې ښځو په خورا ویاړ
سره د «ژوند د ریښتنی الری» په هکله چې د هغوی له نظره نارینه وو ته پاملرنه ،له هغوی څخه اطاعت او هغوی ته خدمت کولو څخه بل څه
نه دی ،خبری کولی .د هغوی په نظر ،هیڅ ښځه په دی ټولنه کې له کور څخه بهر هیڅ ډول عاید الس ته نشی راوړی .نوموړې ښځې په دې نه
پوهیدلی چې آیا داسی الرې شتون لري چې هغوی وکړای شي په کورنۍ کې د پریکړو په کولو کې ونډه واخلی :په ورځنی ژوند کې ،نارینه
پریکړی کوی او ښځې یې اطاعت کوی .شخړی که چیری شتون هم ولری د مشرو ښځو ترمینځ وجود درلودای شی .مشرتوب لوی اهمیت
لری؛ خواښې د ځوانو ښځو د ټولو کارونو نیغ په نیغه الرښوونه په غاړه لری ،د بیلګی په توګه دا چې څه باید پاخه شی د هغوی پریکړه
ده .په کور کې د شته توکو اختیار د مشرو ښځو په غاړه دی .ځوانی ښځې د بلي ښځی کورته د مشرو ښځو له اجازی پرته نشي تللي .هغه
نجونې چې واده شوی نه دی ،په تیره بیا له بلوغ څخه وروسته تر ټینګ کنترول او نظارت الندي دي :هغوی ته «بندیانی» ویل کیږی .ښځې
په عمومی توګه د نږدی ګاوندیانو له سیمی څخه بهر تلالی نشی  .له دې څخه پرته ،یوه ښځه په ټولنه کې نورې دندې لکه د ودونو ،مړینی،
زیږون ،ناروغۍ ښځي او داسی نورو چارو کې په پراخه توګه ګډون لري .په ایسارخیلو کې د ودونو او خپلویو په هکله پریکړی د نارینه وو
له خوا کیږی؛ د زوم د کورنۍ ښځو ته بیا وروسته ویل کیږی چې په رسمی توګه د ناوي له کورنۍ سره اړیکی ونیسی.
ښځی بازار ته نه ځي؛ نارینه هغه توکي چې د کورنۍ له خوا ورته ویل شوی دي له بازار څخه رانیسی ،او د غیرت خاوند نارینه ښځو ته اجازه
نه ورکوی چې بازار ته الړی شی .ښځې جومات ته د تللو حق نه لری .ښځو ته د روغتیا یی کلینیک نه شتون لویه ستونزه ده .د قره باغ روغتون
او نورو روغتیا یی آسانتیاوو ته تګ د موټر د کرایی له کبله ډیر لګښتونه لری .هره ناروغی دوی اړ باسی چې پور کولو ته مخه کړی؛ د غیر
رسمی پورونو اخیستل یوازنی چاره ګڼل کیږی .د ماشومانو زیږون په کور کی د نورو ښځو په مرسته او پاملرنه صورت مومی .د زده کړی په
هکله ،نجونو ته تر دوم یا دریم ټولګی زده کړی کافی شمیرل کیږی؛ د کلی د خلکو په نظر الزمه نه ده چې نجونی تردی ډیره زده کړه وکړی .د
کلی ښځی د ښځو په شورا خبری نه دی .ښځې د عاید له نه درلودلو څخه ډیری په اندیښنه کې دی .د هغوی په نظر ،د یو عاید درلودل کوالی
شی چې لږ تر لږه د هغوی د سیالی او شریکی لګښت پوره کړی .هغوی وا یی چی ژوند ډیر سخت دی ،ځوانی نجونی هم په کور کې بیکاره او
بی روزګاره ناستی دی ،او نارینه کوالی شی یوازی د ډبرو د ماتولو په سخت کار کی ،چې هغه هم تل نشته ،بوخت وی.
د ښځینه وو د بیارغونی او پرمختیا د موسسی (  )FRDOپروژه ،چې په  ۲۰۱۱کې یی دلته کار پیل کړی دی ،ښځو ته څاروی وویشل،
او وروسته یې هغوی د کڅوړو په جوړولو او خیاطی کې وروزلی .شاوخوا  ۲۵ښځی د ملک او د هغه د زوی له خوا د  FRDOپروژی ته د
هغوی د کورنۍ د اجازی ،د وخت د درلودلو او عمر پر اساس ور وپیژندل شوی .ګډون کوونکو ته د څارویو د روزلو او شخصی روغتیا
په هکله روزنه ورکړل شوه .له نوموړی پروژې سره یوځای یوې بلې پروژې هم په کار پیل وکړ چې ګډون کوونکو ته یی د سواد زده
کړی (الفبا او حساب) او د کڅوړو د ګڼدلو روزنه (د شپږو میاشتو لپاره هر سهار د څلورو ساعتونو لپاره) ورکړه .د ملک زوی چی د
ایسارخیلو په کلی کی له مال پرته یوازنی د زده کړو خاوند سړی وو ،دغه دواړه زده کړی عملی کړی .ټولګي د ملک په حویلی کې په دوو
خونو کې جوړ شول .ښځو وویل چی ټول هغه شیان چې دوی ته سبق ورکول کیده د دوی لپاره نوی پوهه وه.
هر ګډون کوونکی ته درې میږی ورکړل شوی؛ او یو د څارویو ډاکتر یو وار کلی ته راغلی ترڅو هغوی ته د څارویو په روزلو کې روزنه
ورکړی .څاروی په حقیقت کې د هرې ښځې میړه یا زوی ته ورکړل شول .ځینو ښځو چې د کور شاته یی یو باغګی (باغچه) درلود ،خپل
 180په ساحې کې څیړونکو د نارینه وو په وینا ،څرګنده کړه چی د  FRDOد پروژې له خوا ورکړل شوی میږي کیدای شی پلورل شوی وی .وروسته د پسونو او څارویو په هکله د
پلټونکو پوښتنو په وړاندی خبرو بدلون وموند او وویل شو چی «میږې ناروغه او مړي شولي» او یا نوموړی څاروی د فریا په څړځای کې څرولو ته بیول شوی دی (یو څړځای چې
له کلی څخه یو څه واټن لری پروت دی) د دغو نارینه وو په نظر ،هغه څاروی چې د پروژی له خوا راوړل شوی دی د کورنۍ /نارینه وو مال دی او هغوی کوالی شی هغه وپلوری
ترڅو د کورنۍ اړتیاوې برابری کړې او یا ئې په پیسو د خیاطی ماشین یا بل د کار وړ شی واخیستل شی.
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څارویان هلته څرول .په ژمی کې د غوجلی درلودل او د څارویو مړول یوه ستونزه وه .ډیرو لږو میږو وریان درلودل .ځینی ښځو وویل چې
د هغوی میړونو څاروی وپلورل ترڅو د کور ډیر ضروری شیان راونیسی  .181نورو بیا ویل چې میږې د وریو د زیږون او د شیدو د ورکولو
لپاره ډیری ځوانی وی او دا چې دوه میږې په ژوند کې د کوم بدلون لپاره ډیری لږی دی .182وروسته څلور د خیاطی ماشینونه هم نوموړی
ټولنی ته ورکړل شو .جوړو شوو کڅوړو هم ښځو ته کوم عاید ترالسه نه کړ .خو په هر حال هغوی ټولی خوشاله وې چې په ډيرو فعالیتونو
کی بوختی دی .هغه بدلونونه چې ښځو په تیره شوی لسیزې کې ولیدل عبارت وو :په تیره بیا د خواښو له خوا د کنترول لږوالی؛ د وروڼو
جالوالی او له کورنۍ څخه د هغوی د جال ژوند پیل کیدل؛ د نجونو زده کړی؛ او د نارینه وو له خوا د ښځو روغتیا ته د پاملرنی ډیروالی.
د پروژی ګډون کوونکې ،نازنین ،د پروژی د ګټو په هکله ډیره باوری نه وه ،خو په هر حال هغې د سواد زده کړه (د قرآن شریف د ځینو برخو
د قرائت په شمول) ستایله او خوشاله ده چې له  ۱څخه تر  ۱۰۰پوری لیکلی شی ،د دوهم ټولګی کتاب لوستی شی ،خپل او د خپل محرم
نومونه لیکلی شی او په ټولیز ډول اوس په لږو ډيرو شیانو پوهیږی .له دی سره سره ،نازنینی هیله درلوده چې له څارویو ځینی یی عواید
الس ته راوړی وای .هغی ویل چې میږي د شیدو ورکولو او زیږون لپاره ډيری ځوانی دی .هغه نشی ګوالی چې څارویو ته واښه او بوس
واخلی او هیله یی درلودله چی څاروی په ژمی کې ژوندی پاته شی .د دوو میږو الس ته راوړل د هغی لپاره د ډیر اهمیت وړ دي.
څلورمه سیمه ،د موسی خیل پایین (کوز موسی خیل) ،له قره باغ څخه په یو خاورین سړک باندی د نیم ساعت په واټن یو کوچنی ښارګوټی
دی .په دی ښارګوټی کې  ۲۶۰کورنۍ چې ډیر یی تاجک او ځینی یی پښتانه دی ،ژوند کوی .د دغو کورنیو لپاره د عوایدو عمده سرچینی
کرنه ،د څارویو روزل او ځینی میوه لرونکی باغونه دی .د اوبو لږوالی په دی ښارګوټی لکی لویه اندیښنه ده .په ښارګوټی کې برښنا نشته.
هغوی د نارینه وو یوه شورا او په  CDCکې یوه تش په نامه د ښځو شورا لری .د  ۲۰۱۱کال په شا او خوا کې یو منځنی ښوونځی جوړ شوی،
خو نجونی په عمومی توګه تر اووم یا اتم ټولګی پوری یا ترڅو چې پیغلی شوی نه وی سبق وایې؛ ښځینه ښوونکی نشته .د کوچنیانو
ودونه غیر معمول نه دی .لیسه په دان میدان (دهن میدان) کې واقع ده چې هلکان هلته سبق وا یی .د روغتیا یی پاملرنی لپاره ،په قره باغ،
چاریکار ،او بګرامی کې آسانتیاوی شته؛ محلی روغتیا یی کلنیک ،چې  ۲۰ -۱۰دقیقو په پښو مزل دی ،ښځینه ډاکتر نه لری او داسی
معلومیږی چې ډیر اغیزمن نه ده .ښځی د زیږون او امیدواری په وخت کې د بګرامی په الر کې مړی شوی دی .د موټړو تم ځای  ۴۵دقیقی
واټن لری .د پرمختیا سیمه ایز ملی پروګرام ( )NABDPپروژه چې په موسی خیل پایین (کوز موسی خیل) کې تطبیق شوی ښځو ته د مربا
جوړولو روزنه وړکړی ده.
له نارینه وو سره په ډله ایزو خبرو اترو کې ،ددې ټولنی نارینه وایی چې د هغو نجونو په هکله چې لیسه یی لوستلی پخوانی درک او پوهې
چې هغوی ته بیحیا ویل کیدل په تیره لسیزه کې بدلون موندلی ،خو جنسیتی اذیت او آزار کوالی شی ښوونځی ته د ډیرو نجونو د تګ
مخه ونیسی ،هغوی ،له یو څه بد ګڼلو سره ،زیاتوی چې ښځئ اوس د پناه ځایونو (خانه امن« ،د سولی کور» «خوندی کور») څخه خبري
دی ،او حیرانی دی چی څنګه له کور څخه تښتیدل «جرم ونه ګڼل شی» .داسی ښکاری د بشر د حقونو او مدنی حقونو او همدا ډول پخپله
خوښه د واده کولو حق په هکله خبری کول یو څه منفی اغیزه لری .مور او پالر نه غواړی چې لوڼی یې زده کړی وکړی ځکه چې له کور څخه
د هغوی د تیښتی د امکان خطر لویه بی عزتی ده.
د ښځو په ډله ایزو خبرو اترو کې ،څرګنده شوه چې په دی ټولنه کی ډیر دودیز ژوند له ځینی پخپله منل شوو کړو وړو سره یوځای لکه له میړه
او خواښی او خسر څخه اطاعت او د هغوی خدمت کول ،رواج لری .اکثره ښځی پرده او ستر ساتی او خپل مخ له نامحرمو نارینه وو څخه
پټوی .خو سره له دی ،د ایسار خیلو د کلی برعکس ،هغوی یوشان د خپلو نږدی ګاونډیو ټولنو ارزښتی سیستمونه نه تا ییدوی؛ هغوی
ځینی کړو وړو ته (لکه ښوونځی ته د نجونو تګ ،په یوه وخت کې له څو ښځو سره واده کول ،خپله دینی ناپوهی ،د میراث د حق نه منل) د
توپیر او تبعیض په سترګه ګوری .په دی ډله کی ډیر یی تلویزیون لری ،سریالونه او نور پروګرامونه وینی او په ناهیلی (بدګمانی) سره د
ښځو د حقونو په هکله خبری او اتری اوري .لکه چی ( ۳۰کلنی ،تاجکی ،د کور ښځه) فریبا وویل :آیا په تلویزیون کی مو نه دی اوریدلی ؟...
هغوی وایی چې نارینه او ښځی مساوی او برابر حقونه لری «...اوس نارینه وو ته خپلی میرمنی ګرانی دی ....هغوی خپلی میرمنی نه وهی».
فریبا وایی :یو نارینه چی خپلی میرمنی ته اجازه ورکوی چې کار وکړی ،په داسی حال کې چې پخپله کار ونلری ،بی غیرته ده ،خو یوه ښځه
هم باید غیرت ولری او د عاید په یوی سرچینی پسی وګرځی .ځینی ښځی په ډله ایزه توګه ،پرته له دې چی نارینه محرم ورسره وی په مراسمو
کې د ګډون لپاره نورو کلیو ته تللی شی؛ خو ځینی نوری بیا زړه نازړه وایی چی نارینه محرم باید هرو مرو سره وی .ټولی ښځی دا خبره منی
چې ښځی د کورنۍ د مشر یا د میړه د اجازی پرته چیرته والړی نشی.

181

د بیلګی په توګه ،د یوی میږی د کولمو په مقابل کې یوه کیلو بوره خو د یوه بوتل مستو په مقابل کې  ۳۰افغانی الس ته راتلی.
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دادا شرین (یوه  ۴۲کلنه تاجکه د کور ښځه وایی)« :په دی توګه دوه میږی هیڅ شی نه دی» ډیر تر ډیره ،هغه دوه پیالی شیدی ورکوی».
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

ښځی د کور ټول کارونه کوی او ځینی د کښت او کرنی کارونه هم سرته رسوی .هغوی د پخلی او د کور د ګرمولو لپاره لرګی راټولوی،
میوی لکه انګور او توت راټولوی ،هغه پاکوی او وچوی ،هغوی باغونو او کښتونو ته د سابو د راټولولو لپاره ځي .نارینه په معمولی
توګه څاروی د څرولو لپاره څرځایونو ته بیایی ،او ښځی په کور کې هغو ته پام کوی .زړی ښځی هم کوالی شی څاروی د څرولو لپاره بوزي.
ښځئ د څارویو د شیدو لوشل او هغو ته د خوراک ورکولو او د غوجلی د پاکولو دنده پر غاړه لری .ښځئ وایي چی په کلی کې هیڅوک
په خیاطی او ګل ګنډلو نه پوهیږی .هغوی وړاندیز کوی چې د بړستنو ګڼدل یا خیاطی (جامو ګنډل) د عاید راوړونکو بوختیاوو په توګه
ومنل شی ،او په عین حال کې د سواد زده کړی او قرآن شریف له زده کولو سره مینه لری .هغوی وا یی چی د څارویو د روزلو پروژی یو
طبیعی بدیل (کار) دی او غواړی وپوهیږی چی آیا  NABDPپه دی هکله فکر کړی دی؟
د پرمختیا سیمه ایز ملی پروګرام ( )NABDPپروژه چی په  ۲۰۱۱کال کی په موسی خیل پا یین کی پلي شوه یو دری ورځنی کورس وو چې
 ۲۰ښځو ته یی د مربا جوړولو روزنه ورکړه ترڅو د کلنی محصول له هغو مڼو چې خرڅی شوی نه دی مربا جوړه کړی .موسی خیل پا یین د
کابل په والیت کې د نهو ولسوالیو د پروژو یوه برخه وه چی ټوله بودجه یی د ولسوالیو د پرمختیا یی ادارو له لیاری ۳۶۰،۰۰۰ ،امریکایی
ډالروو .نوموړی پروژی  ۳۶۰ښځی په پالن کی نیولی وی او په جاپان کې د پروژی د استازو پر دری میاشتنی روزنی باندی والړوو چی
موضوع یی له محلی کرنیزو توکو څخه تر ټولو ډیره ښه ګټه اخیستنه وه .پروژه د  NABDPد کلنۍ بودجې له پاتی پیسو څخه عملی شوه.
د موسی خیل پایین په سیمه کې د  NABDPپروژه د ټولو له خوا بی ګټی او بی حاصله وګڼل شوه .کورنیو پخوا هم دمیوو ونی درلودی او
د مربا جوړول هغوی ته کوم نوی شی نه دی؛ ښځئ وایی ،چې دا ډول روزنی مونږ ،تلویزیونونو او موبایلونو له الرې لیدلی دی .که چیری
هغوی د خپلو کورنیو د اړتیا وړ بورې او نورو توکو او لوښو ،مرتبانونو او نورو توکو لپاره پیسی درلودالی ،نو د مربا جوړول د هغوی
لپاره آسانه کار ؤ .د هغوی ډیره لویه ستونزه د داسی توکو لپاره د بازار د پیدا کولو د مهارت نه شتون دی .هغوی څرګندوی چی د مربا
لپاره نه بازار شته او نه کوم تړون یا قرارداد .ددې ترڅنګ لکه چی زیبا ګل ( ۳۵کلنه ،تاجکه د کور میرمن) وویل« :مونږ څنګه کوالی شو
وپوهیږو چې هغه مربا چې مونږ جوړوو د بازار له مربا ،د پاکستان ،ایران او نورو هیوادو له مرباګانو څخه خونده وره ده؟»
د پروژې ګډون کوونکې او د هغې میړه چې غوښتل یې نومونه یی ناپیژند او پټ پاتی شی څرګنده کړه چې پروژې د هغوی په ژوند
باندی له اقتصادی یا ټولنیز کبله اغیزه نه ده کړی .په هره کورنۍ کې لږ تر لږه دری نجونی شته چې هغوی او د کور ټولی ښځی «بی کاره»
او «بی روزګاره» دي .هغې وویل ،نجونی د قرآن شریف د الرښوونی پرخالف د هغوی له خوښی پرته د نارینه وو له خوا ودیږی ،او زیاته
یی کړه «نارینه له مونږ (ښځو) څخه پوښتنه هم نه کوی» .هغه له محرم او اجازې پرته چیرته تللی نشی ،هیڅ عاید نه لری ،هغه د خپل
میړه پر عاید هیڅ ډول کنترول نه لری ،د خپلو اوالدونو د واده په هکله نه پوښتل کیږی ،او پرته د کور په کورنو کې د پریکړی کولو
حق نه لری .هغه ناروغه ده خو کلینک ته د تګ او درملو د رانیولو پیسی نه لری .هغی په پای کی وویل «نارینه په دی ځای کې د قدرت
خاوندان دی .په داسی حال کې چې ښځینه هیڅ ډول حق او واک نه لری ...ښځی په دی هیواد کی یوازی غمنجنی او بی خوځښته دی».
پنځمه سیمه ،د آدم خان کلی ،یوه بل لوی کلی نو برجه ته نږدی ،د کابل د ښار سویل ته دری کیلومتره لری پروت دی .په دې کلی کې
شاوخوا ( )۸۰کورنۍ ژوند کوی ،چی ډیر یی تاجک او پښتانه دی .په ډیرو کورونو کې ګډی او لویې کورنۍ ژوند کوی .د عوایدو
اساسی سرچینی کرنه ،د څارویو روزل  183او د نارینه وو لپاره کوچنۍ هټۍ او حکومتی دندې دي .په کلی کې پوره څړځایونه شته.
کلی ته نږدی په یو بل کلی کی د نجونو او هلکانو لپاره یو ښوونځی شته چې واټن ئې د ( )۲۰دقیقو په پښو تګ دی .ځکه چې ښوونځی
کومه ودانۍ نه لری نو زده کوونکی په کیږدیو کی سبق وا یی .نوری زده کړی تر  ۱۲ټولګی پوری د کمری په کلی کې چی دری کیلومتره
فاصله (واټن) لری ،کیدای شی .ډير هلکان خو یوڅو نجونی هلته ځی .یو ځواب ورکوونکی وایی ،نجونی یوازی تر شپږم ټولګی
پوری سبق وا یی184 ،او په ښوونځی کې ښځینه ښوونکی نشته .د جومات مال هم نجونو ته چې عمر یی له اتو یا نهو کلونو ډیر وې
اجازه نه ورکوی چې مدرسی ته ورشی .د کمری په کلی کې یو کوچنی کلینک شته چې ښځه ډاکتره یې هم کله کله کلنیک ته راځی،
خلک په عمومی توګه د روغتیا یی ستونزو لپاره د کابل ښار کارته نو(سید نور محمد شاه مینه) ته ځی .تګ راتګ له عمده سرک
څخه چی له کلی څخه  ۲۰دقیقی واټن لری ،د ټکسی او کوچنیو موټرو په واسطی یا له کمری څخه د بسونو له تم ځای څخه کیږی .ځینی
کورنۍ خپل موټرونه لری.
د نارینه وو شورا د  NSP2پروژې یوه برخه ده .هغوی د ښځو او نارینه وو د شوراګانو له ګډی بودجې څخه محافظوی دیوالوته او لښتی
او د لمریزی بریښنا جنریتور و نه واخیستل ،ویل کیږی چې د بریښنا دغه لمریز سیستمونه «وتلی» «ډیر ښه» وو .د ښځو او نارینه وو
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یوه کورنۍ چی دوه یا دری غواوی (غواګانی) ولری ،په معمولی توګه  ۷کیلو مستی چی بیه ئی  ۲۸۰افغانی کیږی په بازار کی خرڅوالی شی.

« 184که چیری یوه ښځه ( PHDدکتورا) هم واخلی ،یوه ورځ یو څوک راځي او راڅخه وړی یی بس او خالص ،هغوی سیاه سری [میرمن ،د ښځو لپاره یو عمومی اصطالح]
هغوی یوه ورځ ودیږی او د ټول عمر لپاره هلته په کور کې پاتی کیږی »...عبدالعظیم ( ۵۰کلن ،ملک ،تاجک)
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شوراګانی غونډی نه کوی .د نارینه وو د شورا ځینی غړی په شورا کې ملګری لری چې د هغو میرمنی د ښځو د شورا غړې دی؛ مفاهمی
په معمولی توګه له همدی الرو څخه کیږی .د سنا یی پرمختیا یی موسسه ( )SDOیوه پروژه په خیاطی کې د ښځو د روزنی لپاره په همدی
ځای کې تطبیق کړه.
د نارینه وو په ډله ایزو خبرو اترو کی چی ټول ګډون کوونکی یې تاجکان او پښتانه وو ،وویل شو چی ډیرې غیر حکومتی پروژی د سواد
زده کړو په کورسونو ټینګار کوی؛ د غالی اوبدلو ،چرګانو روزلو ،او نرسانو او قابله ګانو د روزلو سره د معیشت د الس ته راوستلو ښه
الر ګڼی .هغوی څرګندوی چې ښځی تل کار کوی او که نارینه  ۸ساعته کار کوی ښځئ  ۱۴ساعته بوختې دي .په زړه پوري خو ال دا وه چی
هغوی ویل چی «کار خو یوازی دې ته وا یی چی له کور څخه بهر باید ترسره شی او کار په دی معنا نه دی چې یو عاید ترالسه کړی» .هغوی
زیاته کړه «پردی برسیره مونږ د کار یو دودیز ویش لرو ،ځکه چې نارینه له کور څخه بهر کار کوی ،ښځي باید د کور کارونه ترسره کړی.
هغه کار چې په بازار ،ښار او ټولنه کې کیږی مونږ  /ښځو ته اجازه نه ورکرو چی داسی کارونه وکړی .خلک به په مونږ پسی خبری وکړی که
چیری زمونږ ښځی په بازار یا غیر حکومتی موسسو کی په کار بوختی وی ».جنسیتی تاوتریخوالی زمونږ له څلور پنځو نږدی ټولنو څخه
لیری ډیر معمول کار دی ،او نارینه وو په دی هکله اندیښنه کوله .د خلکو عمومی احساس د محمد اکرم (پنځوس کلن ،د اردو افسر ،تاجک)
په الندی خبرو کې معلومیږی « :زمونږ ناموس زمونږه ښځه ،زمونږ وطن او زمونږ اسالم ده .مونږ باید خپل ناموس له هر ډول تیری څخه په هره
بیه ،حتی د خپلو وینو په بیه وساتو .او غیرت هغه احساس دی چې خپل ناموس خوندی وساتو» .لکه د قره باغ ،د آدم خیلو په کلی کې نارینه،
د جنسیت او ښځو د حقونو د خبرو اترو په وړاندی حساس دی .مسعود  ،د نارینه وو د  CDCمشر ( ۳۵کلن ،تاجک ،د اردو متقاعد افسر)
داسی وویل :زمونږ عمده واک زمونږ له میرمنو سره دی .کله چی مونږ خپلی لوڼی واده کوو ،د واک ډیره برخه د میرمنو په الس کې ده .کله
چی خپلو زامنو ته واده کوو بیا هم ښځئ د واک خاوندانی دی .مونږ د خپلو ښځو په وړاندی تاوتریخوالی نه کوو .مونږ له خپلو ښځو سره
کومه ستونزه نه لرو .وروڼو ،آیا زما خبره رښتیا ده؟»
هغوی وا یی چې پلورنه او میندی د ودونو او خپلویو په هکله پریکړه کوی .هغوی ادعا کوی چې ځینی کورنۍ ولور اخلی خو پیسی بیرته
په ناوی مصرفوی .که چیری له نږیندو سره کومه جدی ستونزه پیدا شی ،دواړه کورنۍ له یو بل سره وینی .که چیری بیا ستونزه حل نشی
کیدای شی خبره د نارینه وو شورا ته وړاندی شی او د شورا ځینی غړی پریکړه کوی .تراوسه د کلی هیڅ ښځه محکمی ته نه ده تللی .د ښځو
لپاره د عاید د برابرولو په هکله ،نارینه وو وویل چی ډیری کورنۍ د څارویو د درلودلو لپاره پیسې نه لری ،او ډیر به ښه وای که چیری
 NSP2ددی لپاره یو څه پیسی منلی وای .هغوی ویل چې په هغو کورنیو کې چی څاروی لری ،پوره واک یی د ښځو په الس کې دی .د ښځو
له خوا د عاید درلودل چې په کور یا کلی کې الس ته راځی د منلو وړ ده؛ د چرګو په روزلو او غالیو په اوبدلو کی زده کړی د هغوی په نظر
خورا ښی دی.
د ښځو په ډله ایزو خبرو اترو کې ،ځواب ورکوونکی چی ټولی یی پښتنی او پښتو ژبی او د کور میرمنی وی ،ویل چې په عمومی توګه
په شریکو لویو کورنیو کې ژوند کوی .د هغوی په کورنیو کې نجونی تر دویم یا دریم او ډیری لږ یی تر څلورم یا پنځم ټولګی پوری سبق
وا یی 185 .دلته له بلوغ وروسته د ښوونځی لوستل بی شرمی ګڼل کیږی؛ او هغه کورنۍ چې دا اجازه ورکوی هم بیشرمی دی .د نجونو او
هلکانو دودونو په هکله د مشرانو ښځو او نارینه وو له خوا پریکړی کیږی .نجونی په  ۱۳یا  ۱۴کلنۍ کې ودیږی 186 .ډیرو وختونه مور په دی
خبره ترڅو چې پریکړه نه وی شوی نه خبریږی .د ښځو په نوموړی ډله کې ،هغوی او د هغوی د کورنۍ غړی کلینک یا بازار ته له محرم پرته
او د ننه په کلی کې پرته له اجازی څخه چیرته نه ځی .یو باغیرته نارینه هغه څوک دی چې په خپله ژمنه والړ وی ،د نورو ښځو ته نه ګوری
او هغوی ته ښکنځل او توهین نه کوی ،خپله لور غیر پښتنو ته نه ورکوی ،بی دندې او بی روزګاره نه وی او خپل ماشومان د کار لپاره نه
لیږی .که څه هم ښځی له خپل خسر او مشر لیور (د میړه ورور) څخه مخ نه پټوی ،خو د کور د مشرانو ،ښځی او نارینه وو ،په وړاندی ډیره
حیا (شرم) کوی.
په نوموړی ټولنه کې په منځنی توګه څلور تر شپږو نسلونو ښځی په کورنیو کې شته دي .د دغو کورنیو په جوړښت کې یو بل ته احترام (له یو
بل څخه حیا او شرم) د ایسار خیلو او د موسی خیل پا یین او همدا ډول د نهردرسن او د پولیسو د ښارګوټی په پرتله ،خورا ډیر دی .د سرشارو
ښځو (هغه ښځی چې قوم /کورنۍ /ټولنه کې د واک خاوندانی دی) زور او د هغوی کړه وړه د هغو واکمنو او مشرو ښځو یادونه کوی چې په
ټولنه کې واکمنی ئې د عمر ،زیږون ،د اوالدونو لویولو ،مورتوب او اناتوب ،او د ګډ کور په شتو کې د لوی واک د درلودلو پایله ده 187 .مشره
 185داسی معلومیده چې په دی نږدی وختونه کې یوه نجلۍ له ښوونځی څخه تښتیدلی وه ،او دا خبره ددې المل شوه چی نوری کورنۍ خپلی لوڼی له ښوونځۍ څخه وباسی.
یوی ګډون کوونکی وویل چی نجونو کوالی شی لومړنۍ ښوونځی د ولولی ،خو د یوې نجلی تیښته ددې المل شوه چې نږدی ټولی نجونی له ښوونځی څخه بی برخې شی.
 186شیما ( ۲۶کلنه ،د کور میرمن ،پښتنه) وايې« :زه  ۱۳کلنه وم چې مور می په پاکستان کې د یو زوړ سړی په نوم کړم چې عمریی زما له پالر څخه ډیر ؤ .هغه ورځ چی زه
کوزدنه (نامزد) شوم ډیر ډیر می وژړل ،ال  ۱۴کلنه شوی نه وم چی واده شوم ،اوس زه  ۲۶کلنه یم ،زه پنځه اوالدونه ،دری لوڼی او دوه زامن لری .میړه می مزدور کار دی ،هغه ډیر
شته من سړی نه دی»
187

که څه هم دا واک ،په دغه ټولنیز جوړښت کې د ځوانو ښځو له خوا (او په دودیزه توګه) له اعتراض سره مخامخ شوي

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

خواښی ،او خواښی په موسی خیل پا یین کې د کورنۍ د غړو د ودونو په هکله پریکړو کې ډیر لوی واک لری او د ځوانو ښځو او نجونو
ورځنی کړه وړه او خوځښتونه په کلکه د هغو له خوا څارل کیږی .د څارویو روزنی ته پاملرنه ،د غوجلو پاکول او د څارویو د شیدو لوشل په
عمومی توګه د مشرانو ښځو دنده ده ،له یو کوچنی نارینه هلک سره د څارویو څرول هم د مغوی له خوا ترسره کیدای شی .ځکه چی مشرانی
ښځي د ډله ایزو ارزښتونو ساتندویانی شمیرل کیږی ،ګټوره به وی که چیرې داسی لیاری ولټول شی چی په پروژو کې ،په تیره بیا د څارویو
او چرګانو په پروژو کې د ډول ډول عمر لرونکو ځوانو ښځو د ګډون په هکله ،له هغوی سره سال او مشوره وشی.
ښځی نور د څارویو خوشا یی د پخلی او سون لپاره نه راټولوی بلکی له لرګیو او ګاز څخه کار اخلی .هغوی په عین حال کې احساس کوی
چې محلی تاوتریخوالی د لسیزو په دوارن کې لږ شوی ،ځکه چې نور نو ښځی بی خوځښته او غلی ته پاتی کیږی .هغوی وا یی چې کیدای
شی دا حالت د هغوی د مهاجرت نتیجه او پایله هم وی .ټولی ښځی غواړی چی قرآن شریف زده کړی ،او ځوانی ښځی له لیک او لوست سره
مینه لری .هغوی په  CDCکې د ښځو له شورا او پخپله له  CDCڅخه پوره بې خبرې دی.
ښځو ته د میراث یا شتمنی حقونه رواج نه لری او تمه ئې هم نه کیږی .افغان ګل ( ۱۸کلنه ،د کور میرمن ،پښتنه) وایې« ،څوک ښځو ته د
هغوی قانونی حق ورکوی؟ کله چې مونږ څه ووایو ،راته ویل کیږی «خوله دې وتړه ،خپلی وریجی خوره او کراره کښینه».
په ادم خان کلی کې پروژه د ملی یووالی د پروګرام یوه برخه وه چې ښځو ته ئې د جامو ګنډلو روزنه او پنځه دخیاطی ماشینونه ورکړل.
دا جریان د ملک له خوا نظارت شو؛ د هغه ښینه ښوونکی وه .ظاهرا داسی بریښیده چې ښځی د هغه کور ته له تګ څخه خوشاله نه وی؛
داسی ښکاری چی د خیاطی د زده کړی کورس موقعیت د هغه په کور کې ددې المل شو چې لږ ښځې په هغه کې ګډون وکړی 188 .ښځی
نه پوهیږی چې هغه خیاطی ماشینونه چی د  SDOله خوا ورکړل شوی اوس چیرې دی .د کورس لپاره د ملک له کور څخه ګټه اخیستنه
(د ماشینونو په شمول) داسې عامه سرچینه شوه ،چې عامه شتمنی لږ او ډیره په شخصی مالکیت بدله کړی.
د آدم خان په کلی کې د دغې پروژی تطبیق کوونکی مرجع ،د سنا یی د پرمختیا موسسه ( ،)SDOپه ۲۰۰۳کال کې د کابل په والیت کی د
ملی یووالی د پروګرام یوه شریکه آسانتیا برابروونکی موسسه ګڼل کیږی ،د  SDOد موسسی ټول کارکوونکی نارینه وو او د هغوی لپاره
ډيره ستونزمنه خبره وه چې ښځینه کار کوونکې په کار وګوماری او هغوی له ځان سره وساتی .د  SDOر ییس ،سمیع اهلل ناصری وایی چې
د هغوی د ظرفیت د لوړولو څانګه د سولی ،جنسیت او نورو موضوعاتو په هکله روزنیز مواد برابروی او د خپلو کارکوونکو روزنه سرته
رسوی .د پروژو نظارت او څارنه د ملی پیوستون پروګرام لپاره د  MRRDد عملیاتی الرښو پراساس ترسره کیږی چې د ولسوالۍ او والیت
په کچه د ریپوټ ورکولو سیستم لری .هغه وا یی چې د آدم خان په کلی کې د خیاطی پروژه « MRRDد وزارت د «ناکامو» پروژو په لیست کې
شامله شوی ،ځکه چې خلک بریالی نه شول د هغی لپاره یو مناسب (وړ) پالن جوړ کړی ،او د پروژو تر بشپړیدلو وروسته د خپلو تولیداتو
لپاره ښه بازار موندنه وکړی».
د پروژی ګډون کوونکې ،رویا یوه پښتنه پیغله ده چی واده یی نه دی کړی او په خپل پلرنی کور کې د خپل پالر او مور او ورونو له کورنیو
سره یوځای ژوند کوی .هغې په روزنیز پروګرام کې ګډون وکړ ځکه چی روزنه د دې په کور کې جوړه شوی وه (نوموړی د ملک خور ده) ،او
هغی غوښتل چې خیاطی زده کړی او له دی لیاری یو عاید ځانته برابر کړی .رویا وایې چې د پروژی هیڅ کارکوونکی له دوی څخه د پروژی
په هکله یا د پروژی د پرمختګ په هکله پوښتنه ؤنه کړه ،ځکه چې د پروژی نارینه کار کوونکی د پروژی څارنه په غاړه درلودله .هغوی نشو
کوالی چې کور ته داخل شی او د زده کړی د پروګرام پرمختګ وڅاری ،هغوی له کور څخه بهر دریدل او پوښتنی یی کولی .رویا وا یی چی
د ښځو شورا نه لری  .د ویشل شوو ماشینونو شمیر هم لږه وو او  ۲۰ګډون کوونکو ښځو نشو کوالی د زده کړی او تجربی لپاره له ماشینونو
څخه د ګټی اخیستنی پوره وخت پیدا کړی .ځکه چې پروژه شپږ کلونه مخکی تطبیق شوی وه ،نو هغې او د هغې د ورور میرمنی د کورنۍ
ځینی غړو ته جامی او همدا ډول پردې ،بړستنی او ځینی نور شیان ګنډلی وو .هغوی دا شیان په هغو ماشنونو جوړ کړی وو چې پروژی
ورته راوړی وو .ددی ترڅنګ ،هغه وایی« ،یو مهارت یی زده کړ او څه یی له السه نه دی ورکړی»؛ ددغه مهارت او له ماشینونو څخه د ګټی
اخیستنی له لیاری یی د جامو ګنډلو په وړاندی یوڅه پیسی الس ته راوړی دی .هغی د خپلی لویې کورنی لپاره هم وړیا شیان ګندلی دی.
پروژی په کورنۍ او ټولنې کې د هغی په موقف کې کوم خاص او ځانګړی بدلون نه دی راوستلی .هغه کوم عاید نه لری او په فزیکی
خوځښت یا تګ او راتګ کې یی هم کوم بدلون نه دی څرګند شوی ؛ هغی خپل محدود خو لږ ډیر واک د کور د یوی پیغلی په توګه ،په
داسی شرایطو کی ساتلی چې مور یی په کور کې ډير واک لری  .د کور کارونه په دودیزه توګه په ښځو پوری اړه لری .د هغی ورور فکر
کوی چې د څارویو روزل د ښځو لپاره د عاید راوړلو ښه سرچینه ده .که چیری د خیاطی کارونه ادامه پیدا کوی ،د تولیداتو لپاره یی باید
 188دا یو داسی کلی دی چې د ساحی څیړونکو د خلکو دروازه ټکوله او له ښځو څخه ئی غوښتنه کوله چی په ډله ایزو خبرو کې ګډون وکړی .د اوسنی ملک د کور او د هغو
خلکو د کورونو ترمینځ چې دی یې استازیتوب کوی یو څه واټن وجود لری؛ ملک نشو کوالی چې د کلی له نارینه وو څخه وغواړی چې میرمنی او د کور ښځینه ئې په ډله ایزو
خبرو اترو کې ګډون وکړی ،خو د ملک د کور ښځينه هم اړوندی ډلی (ټیم) ته ویلی وو چې نوری ښځی به د دوی به کور کې له راټولیدلو څخه انکار وکړی.
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مخکی له مخکی ځای پیدا شی او د پرچون خرڅولو په هکله یی د ښه کیفیت د ټوکر د رانیولو لپاره پیسی هم یوه ستونزه ده .رویا وا یی
چې محلی هټی وال جوړی شوی پاکستانی او چینا یی جامی خپلو هټیو ته راوړی او د دوی له خوا جوړ شوی کالی د کیفیت او بیی (قیمت)
له نظره د پرتله کولو وړ نه دی.

22 2

2تحلیلی لید

ددې څیړنی د موندنو پر بنسټ ،جنسیتی استازیتوب ،د وړتیا لوړوالی او د پریکړو کول باید مخکی تر دی چې د هغوی په خصلت ښه
وپوهیږو ،له محتوا څخه ډک شی .په یو کلی لکه ایسارخیل کې ،دا شیان د نهردرسن یا د پولیسو د ښارګوټی په پرتله ډیر فرق کوی .په
دی لومړنی څیړنی کې د ښځو او هغوی ته د عاید برابرولو کلیدی (عمده) مسئلی راغونډی شوی دی .په نوموړو راټولو شوو مسئلو کې
د ښځو لپاره یو لړ بدلونونه چې الندی یې یادونه کیږی شامل دی :په عامه ژوند کی ګډون ،د فزیکی خوځښت پراخوالی ،زده کړو او د
مهارتونو لوړولو ته الرموندنه ،د ښځو په توګه له هغو څخه د کورنۍ او ټولنی تمه ،د «ښځو د حقونو» په اړه پوهاوی ،روغتیا ،زده کړی
اوترانسپورتی خدمتونو ته السرسی .له دې کتار څخه ځینی موضوعات لکه په ښځینه جوړښت باندی د اقتصادی واک اغیزه ،یا د بیلګی
په توګه ،د ناموس په باره کې د تصوراتو (لید) بدلون ،ډیرو د پالیسی تحلیلونو ته ضرورت لری چې ددې برخی له حوصلی څخه بهر دی.
الندی پاڼی لږ تر لږه د راتلونکی پالیسۍ د بیا ارزونی د دری مهمو اړخونو په باره کې تحلیلی لیدونه وړاندی کوی .یاد شوی دری مهم
اړخونه دا دي :پروژه او په ګډون باندی د هغی اغیزه؛ کورنی او ټولنه (زده کړی او روغتیا ته د السرسی په شمول)؛ او عامه ژوند.

3 3.2.1د پروژو په هکله
هغه پروژی چې تر مطالعی الندی دی د ښځو د اقتصادی واکمنی او همدا ډول له سرچینو او د ظرفیت لوړولو څخه د ګټی اخیستنی په
هکله د پروګرام او پالن جوړونی د درک او پوهی مختلفی کچی رابرسیره کوی .په داسی حال کې چې د نهر درسن او د پولیسو د ښارګوټی
پروژی د غیر حکومتی موسسو له خوا چې په مستقیمه توګه د خپلو مرستندویانو له الری تمویل کیدلی او د وزارتونو له خوا یی تر یوی
کچی څارنه ترسره کیدله ،د ایسارخیلو پروژه له دې پلوه چې د  MoWAونډه په کی خورا ډیره وه او مرستندویه موسسی او  JICAهم دخالت
درلود ،یوه نیمه حکومتی پروژه ګڼل کیده .په آدم خیلو او موسی خیل پا یین کی د  SDOاو  NABDPپروژی پخپل وار د حکومت الرښودی
پروژی وی.
د پروژو د تطبیق کوونکو په کتار کې ځینی پروژی لکه  HAMاو  ،AWECګټوری بریښی .په داسی حال کې چې د دې ډول نوښتونو اصلی
ښګینه په دې کې ده چې له ټولنی سره د هغوی په ژبه چې اسالم دی ،اړیکه نیول کیږی؛ پردی کیدل په اسالمی اصطالح کې د خپل ځانی په
توګه په فرعی اړخ بدلیږی داسی بریښی چې دغه اصطالح د ښځو او نجونو له خوا د دندی موندلو او سواد زده کړی په غوښتنه کی کافی
ځای لری .د بیلګی په توګه ،په ټولو ډله ایزو خبرو اترو کی ،ښځو او نارینه وو ،په دی هکله چی ښځی ددی وړتیا نه لری چی قرآن ولولی
ښکاره حساسیت څرګنداوه .د ځوانو او زړو ښځو ترمینځ دینی سواد زده کړی ته یو ډول «تنده» («لیوالتیا») ترسترګو کیږی.
له دی سره سره ،ډیرو پروژو او پروګرامونو په دې الر کې کار کاوه چې نارینه دی ته اړ کړی چې «خپلو» ښځو -میندو ،میرمنو ،لوڼو،
نږیندو ،خویندو ،ښینو ته اجازه ورکړی د زده کړو کورسونو ته والړی شی او په پروژو کې ګډون وکړی .تر هغو چې نارینه د زده کړو د
پروګرامونو او هغو دندو په هکله چې ښځو ته وړاندیز کیږی ،ډاډ پیدا نه کړی ،ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکوی .لکه چې په یوی مرکې
کې یو نارینه خپلوان وویل« ،نارینه ښځو ته الر خالصوی» .هغه بل ګډ خصوصیت چې په دواړو موسسو کی شتون درلود دا وو چې دواړو
په فزیکی توګه په ټولنه کې موقعیت درلود :د  HAMدفتر په ګذرګاه کی دی AWEC ،د پولیسو د مجتمع په یو کور کې دفتر کرایه کړی او د
ښځو د څارنی د دودیزو ټولنیزو معیارونو په مراعات کولو سره یی په ټولنه کی اعتبار ترالسه کړی دی.
داسی ښکاری چې شرایطوته په پاملرنی سره دواړو پروژو  HAMاو  AWECدا بریالیتوب ترالسه کړی چی ښځو ته د ګډون اجازه ترالسه
کړی .هغه میاشتنی  ۵۰۰افغانۍ چې د دواړو پروژو د زده کړې په مودې کې هرې ګډون کوونکی ښځی ته منلی وی د هغوی د هڅونی او
تشویق سبب وی .که څه هم  AWECیوه شپږ میاشتنی لنډ مهاله پروژه درلوده ،خو د ښځو لپاره ئې ،دا امکانات برابر کړی چی اوس هغوی
هم ذهنی او هم عینی مالتړ ولری .د پولیسو په ښار ګوټی کې هغه کونډه چی اوس د خپلوتولید شوو آچارو د خرڅالو لپاره له یوهټیوال
سره غیر رسمی قرار داد او تړون لری او هغه د کور میرمن چې د زده کړی لپاره له کور څخه بهر تللی شی ،د هغی اغیزی ښکارندویه ده چې
 AWECد پولیسو په ښارګوټی کی رامینځ ته کړی دی.
د  AWECاو  HAMپروژو ،ښځو ته دا وړتیا برابره کړی ده چې په عامه ژوند ،پرځان باور ،پریکړی کولو او واکمنی کې بریالیتوبونه ترالسه
کړی .دا ډیری د لید وړ الس ته راوړنی دی چې ددې ښکارندوی دی چی «هر څوک واک لری چې هغه څه وکړی چې یوې موخی او ارزښت ته
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د رسیدلو لپاره چې هغوی ته د اهمیت وړ ښکاری ،الره اواره کړی» 189په هر حال AWEC ،د بازارونو موندنه ترسره کړی نه ده ،او که څه هم د
سواد زده کړی کورسونه یی په ښځو کې په ځان باور او وړتیا رامینځ ته کړی ده ،خو په مستقیمه توګه یی د عاید راوړلو فرصتونه نه دی
برابر کړی .خو ،HAM ،خپلو ښځو کارکوونکو ته د عاید د یوی سرچینی په برابرولو باندی ټینګار کړی او د خپلو لوړپوړو ادارو کوونکو
له لیاری یی په نورو هیوادونو کې د فابریکی د تولیداتو لپاره د بازارونو موندنه ترسره کړی ده.
په ایسارخیلو کې د  FRDOپروژی هڅی ،ښځو ته د عاید د برابرولو په هکله ډیری ناروڼی او تتی دی ،ډیرو لږ میښو زیږون کړی او د
کڅوړو او جامو د تولید له لیاری تر اوسه کوم عاید الس ته نه دی راغلی .خو سره له دی ،زده کړو (لکه د قرآن شریف سبقونو ،د الفبا او
حساب سبقونو ،د شخصی روغتیا پوهی) د خپل ځان پیژندنی یو ډول واک رامینځ ته کړی دی .د  NABDPاو  SDOپروژو د پالن په جوړولو
او څارنه کې کمزورتیا ښودلی ده .په موسی خیل پا یین کې د  NABDPپروژی هڅه وکړه چې ،د مثال په توګه ،په نهو والیتونو کې ()۳۶۰
ښځو ته د ( )۳۶۰،۰۰۰ډالرو په لګښت له محلی تولیداتو څخه د مربا تولید ورزده کړی .داسی بریښیدل ،چی د پروژی له خوا نارینه وو ته
د ښځو د حقونو په هکله (د اسالم له نظره) لومړنی زده کړی بریالی وی .په هر حال  ،د پروژی ګډون کوونکو ته د اوومه موادو برابرول،
په داسی حال کې چی ماهر نه وو ،او تولیداتو ته بازار شتون نه درلود ،نو  MRRDاړ شو چې ځینی دمربا تولید پخپله واخلی .د تخصیص
شوی بودجی په لګښت ټینګار ددې ښکارندوی وو چې د پایلو په هکله روښانه لید شتون نه درلود .داسی څرګندیږی چی په ادم خیلو کې
د  NSP/SDOپروژی په کلی کې د محلی قدرت محرکه قوت ته پاملرنه ؤ نه کړه او (نارینه) ملک یی د یو طبیعی تطبیق کوونکی په توګه
وساته؛ چی د ښځو په ګډون یی بده اغیزه رامینځ ته کړله .د  SDOنارینه ساحوی مامور بریالی نشو چی د زده کړو یا ګډون کوونکو پوره
څارنه وکړی ،په عین حال کې د ښځو له خوا تولید شوو توکو ته بازار شتون نه درلود.
تر څیړنی الندی پروژو کی د ښځو د اقتصادی بوختیا د کمزورو اړخونو په مینځ کې د هغو مرحله ای نظارت او ارزونه ده .په داسی حال
کې چی د جنسیت په هکله د وزارتونو او مرستندویانو په موقف کې ډیر ورته نړیوال درک شتون لری ،ښا یی ډیر کسان دا وړتیا ونلری
چی دغه لید له محتوا څخه ډک کړی .وزارتی درک ،له نوی پوهی سره د یو شمیرل شوی توافق چې ښځو ته ګټه رسوی او د یو ډیر انتقاد
کوونکی څو میلتیز او غیر مسلمان ټولنیز فرهنګی لید ترمینځ ،په نوسان (خوځیدلو) کې ده .له یوې خوا ،د حکومت په ډول ډول کچو
کی د پالیسی او ستراتژی د جوړولو په هکله هلی ځلی او مبارزه وجود لری .له بلی خوا ،حکومت ځینی محدودی لومړنی زده کړی ،د
بیلګی په توګه ،د ښځو د عامه ګډون او مشارکت د نویو ستراتژیو په هکله ،وړاندی کوی ،خو ددې لپاره په محلی کچه د ټولنی له خوا
منل شوو روزونکو ته اړتیا لری چې نوموړی نوی حقونه ټولنی کې معرفی او رواج کړی .د داسی روزنکو او ساحوی کار کوونکو ،په تیره
بیا ښځو ،نه تشون په ښځو باندی د پروژو اغیزه کموی .په دی توګه ،د هغو اقتصادی بدلونونو په هکله چې عاید لرونکی ځوانی ښځینه
(لکه مرسل) د واده په نتیجی کې واقع شی ،سپړلو ته اړتیا لری .د بیلګی په توګه ،په آدم خان کلی کې هغو نجونو د خیاطی زده کړی ،چې
له هغه وروسته واده شوی دی ،د څارنی هغه اړینه برخه ده چې  SDO/NSPئې باید په معمولی توګه ثبت کړی.
په اوسنی حال کې د پیسو بهیر دا ډول دی :مرستندویان +اړوند وزارت څخه تطبیق کوونکی موسسی او له هغو څخه د پروژی ګډون
کوونکو ته .په راتلونکو کلونو کې کیدای شی دغه جریان ډیر ګټور شی که چیری تمویل (پیسی) دوزارت له الری چې وروسته د تطبیق
الرښوونه د اوږد مهاله حکومتی ستراتژی یا له دوو څخه څلورکلنو پروژو په بڼه په غاړه اخلی ،او د مدنی ټولنو یا غیر حکومتی موسسو
له خوا تطبیقیږی ،سرته ورسیږی .په دواړو حالتونو کې ،مرستندویې موسسی اړ دی ډاډ ترالسه کړی چې چمتو شوی لږ تمویل دافغانی
ښځو لپاره ښه ارزښت رامینځ ته کړی او د اړوندو وزارتونو ظرفیت جوړونه په ښو تنظیم شوو پروژو کې تامین شی .له اجرا څخه پخوا د
مرستندویه موسسو له خوا یو ګډ اغیزمن تحلیل چې په هغه کی د پروګرام جوړولو په اړتیا کی کافی انعطاف او مالتړ ته پاملرنه شوی
وی ،د راتلونکو خطرونو د مخنیوی لپاره ګټور ګڼل کیږی.
د پروژو داغیزو په هکله
په موسی خیل پا یین ،ایسارخیل او آدم خان کلیو کې ځینی وخت دا معلومه نه ده چې ښځي د خپل حق پراساس پخپله د پروژی ګډون
کوونکی دي یا دا چې د خپلو نارینه خپلوانو د مرستیاالنو په توګه د فرعی ګډون کوونکو حیثیت لری .داسی معلومیږی چې پروژی د
ښځو د فعالیت د الرښوونکو په توګه د نارینه وو په وړتیا باور او تکیه کوی او مادی سرچینی په معمولی توګه د ویشلو لپاره نارینه ته
ورکول کیږی .په دی توګه ،پروګرام جوړونه د ښځو خپلواکی او کار نه هڅوی؛ بلکی د دې پرځای ،له مختلفو لیارو څخه ،په کورنیو او
ټولنو کې د واک اوسنی جوړښت ساتی .د ښځو اقتصادی تر الس الندیوالی ته په کافی کچه بیا کتنه شوی نه ده .برسیره پردې ،که څه هم
شواهد له ایسارخیل څخه څرګندوی چې ښځی د پروژی او د هغی د جریان او موخو په هکله لږ او کمزوری پوهه لری ،خو سره له دی پروژی
یوازی ددې لپاره «بریالی» ګڼل کیږی چې ښځو ته تراوسه نامعلوم مهارتونه او پوهه ور زده کوی.
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په نهر درسن او د پولیسو په ښارګوټی کې پروژی پخپلو پروګرامونو کی د سواد زده کړی هم لری .ځکه چې ګډون کوونکی په پرتلیزه توګه
لوړی زده کړی لری ،نو د ښځو حقونه د اسالم له نظره توضیح شوی دی .په ایسارخیل کې لومړنی الفبا یی زده کړی او حساب د قرآن شریف
له قرائت سره یوځای د زده کړو په پروګرام کې شامل وو .داسی معلومیږی چې د موسی خیل پا یین او آدم خان پروژو ،چې د  NABDPاو
 NSPپالیسیو څخه سرچینه اخلي ،نوموړی اړخونه د پروژی په پالن کې شامل کړی نه دی؛ دا موضوع یوڅه بیا ارزونی ته اړتیا لری .په
دی توګه ،د  FRDOد پروژی لپاره چې په ایسارخیلو کې واقع ده JICA ،او  MOWAداسی یو پروګرام جوړ کړی دی چې په هغه کې لومړنی
او دوهمی موخی داسی پالن شوی دی چې لومړنی پروژه (د څارویو روزل ،شخصی روغتیا او ابتدایی سواد زده کړه) د دوهمی پروژی د
مهارتونو د روزنو (د چرم ګنډلو) له لیاری مالتړ شوی دی .د سواد زده کړه ،په تیره بیا چی اسالمی زده کړی په کی شاملی وی ،د پروژی د
اعتبار لپاره ډيره اغیزمنه وسیله ده او د ګډون کوونکو پخپل ځان باور او پوهه لوړوی .د پولیسو په ښارګوټی کې د چی ښځو پخوا خپلی
لوڼی ښوونځی ته نه پریښودی ،اوس د خپلو لوڼو سواد نه درلودلو څخه پښیمانه دی؛ او ځینی په عمر پخې ښځی هڅه کوی چی لوستل
او لیکل زده کړی .اوس اوس په دغو ځایونو کې ښځی زده کړو ته ډیر ارزښت ورکوی.
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مرسل له نهر درسن څخه دغه بدلونونه داسی تشریح کوی:
لومړی ،ما پخپل ځان ستر باور پیدا کړ او په دی وپوهیدم چی زه کوالی شم کار وکړم .زه له دی وروسته هغه ښځه نه
یم چې ناهیلی احساس کړم او ووایم چې زه کار نه شم کوالی ،هو ،زه هیله لرم چې کار ولرم .زما له ژوند څخه اوس دا
لوز (دالغت) «زه هیله کوم» («کاشکی») لیری تللی دی .لکه چی پخوا می ویل چې کاشکی ما عاید درلود ،کاشکی
زه چیری تللی شوای ،کاشکی زه کومې موسسی ته تاللی شوای ،او ټولی هغه چی ما پخوا کول ،زما له ژوند څخه
والړل .په دی ډول زما په ژوند کې غټ بدلونونه راغلل ،او ما دا وړتیا پیدا کړه چې له ډیرو خلکو سره ووینم او په
زړه پوری خبری خو دا وه چې ما له ډیرو ښځو سره پیژند ګلوی پیدا کړه او د هغو له ژوند څخه می ډیر څه زده کړل،
ما د نوموړو ښځو له هرې یوې څخه د هغو له بدو اوښو څخه ډیری زده کړی وکړی ،اوس زه پوهیږم چې څه رښتیا
او څه ناوړه دي ،زه مثبت شیان اخلم او منفی شیانو ته نه وایم (او منفی شیان پریږدم) او دا ماته ډیر اغیزمن وو.
په ایسارخیلو کې د نازنین لپاره د  FRDOپروژه ښه وه« ،ځکه چې مونږ په اسالمی زده کړو وپوهیدلو او د قرآن کریم قرائت مو زده کړ...
مونږ د الفبا او حساب لیکل زده کړل»...
« ..کله کله ،زه فکر کوم چې ولی زمونږ مشران هومره ناپوه وو چی مونږ ته یی اجازه رانکړه چې زده کړې وکړو ،ما
هیڅ وخت فکر کاوه چې زه به یو وخت زده کړی وکړم یا به نور فعالیتونه ترسره کړم .او یو وخت زه هومره لنډ فکره
وم چی کله به می ویل چې ښځی ولی له کور څخه بهرځی ،هغوی باید په کور کی پاتی شی ،او فکر می کاوه چی
هغه ښځی چې له کور څخه د باندی ځي ښی ښځی نه دی .باور وکړی ما دا ډول بی عقله فکرونه درلودل ،ځکه چی زه
هیڅکله له کور څخه وتلی نه وم ...اوس دا د کورس له برکته ده چې زه د قرآن کریم قرائت کوم او کوالی شم د هټیو
لوحی او نوری لوحې ولولم .زه هره ورځ مدرسی ته ځم چې هلته قرآن کریم قرائت کړم ،اوس زه وایم هغه ښځی چې
یوازی په کور کی اوسیږی ،کمزوری ښځی دي چې هیڅ کار یی له السه نه کیږی ...اوس زه چادری نه اغوندم ،زه هم
په کور کې کار کوم او هم په بهر کې»...

3 3.2.2کور او ټولنه
د څیړنی په ځایونو کې د ډیرو نارینه ځواب ورکوونکو لپاره هغه پروژی د منلو وړ دی چی د ښځو اقتصادی بوختیا او په ټولنه کې د هغوی
جنسیتی ونډی ته لوړتیا ورکوی .په داسی حال کې چې په دری واړو کلیو کې ښځو چې بیا بیائې د بی بی فاطمی (رض)  191نوم یاداوه،
ځانونه یی په کور کی ایسارمنل ،او په دی توګه یی ځانونه د هیڅ کار وړ نه ګڼل .د ایسار خیلو د کلی ښځی اقتصادی فرصتونو ته تر ټولو
لږالسرسی لری .په موسی خیل پا یین کی هغه ښځی چی په قره باغ او کابل کې خپلوان لری د ښځو د عاید په هکله نوی الری زده کړی دی،
خو له هغه موقف سره یی توافق ښوده چې د دوی د کورنیو له خوا نیول کیږی.
په همدی ډول ،ښځی د خپلو ښاری خپلوانو پرخالف ،د ټولنی له هغو معیارونو څخه خبرې دي چې د دوی د فزیکی خوځښت مخه نیسی .په
آدم خان کلی ،یو لوی پښتون میشته ځای ،کې د هغو ښځو ترمینځ چی پوهیږی د دوی لپاره هغه وخت د یوی دندی پیدا کول شونی دي چی
 190د ودونو لپاره  ،که څه هم د نجلی زده کړی ارزښت نه لری ،خو د زوم زده کړو ته اهمیت ورکول کیږی .د زده کړو او دندی خاوندانو نجونو ته د زوم او د زوم د کورنۍ له خوا
غوښتل کیږی چی دنده پریږدی.
191

د حضرت پیغمبر (ص) میرمن ،چی به سوداګری او مهارتونو کې پیژندل شوی څیره وه.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

کلی پریږدی ،یو ډول د غاړه ایښودلو احساس شتون لری .د نهر درسن ښځی له هغو امکاناتو څخه چې د ښځو په وړاندی شتون لری تر ټولو
ښې خبری دی او باور لری چې د ښځو عاید لرل یوازی مثبتی اغیزی لری .د پولیسو په ښارګوټی کې د ښځو له خبرو داسی معلومیږی چی
ښځو ته د عاید درلودلو لپاره د سرچینو او الرو چارو پراخوالی ته ضرورت شته ،د هغوی موقف له یو ډول واکمنی درلودلو څخه مالتړوو.
لکه چی فرشته (یوه د کور میرمن پنځه ویشت کلنه تاجکه) وایی« :نن ورځ کله چې د خپل میړه پیسی د لګښت لپاره مصرف کړم ،مجبوره
یم هغه ته حساب ورکړم چې څومره پیسی د څه لپاره مصرف شوی ،خو که پیسی زما خپلی وی نو بیا اړه نه یم چی هغه ته ووایم» .ښځو ته د
هغوی د میړونوعاید د میړونو شخصی عاید ښکاری.
ددې ترڅنګ ،د آدم خان غوندی کلې کې« ،چیرته چی د مشرانو ښځو واک ډير زیات دی ،کیدای شی منابعو ته د نارینه په السرسی کې بدلون
راشی ،په دې شرط چی دې حقیقت ته پاملرنه وشی ،چی د کور مشری د مشرو ښځو په الس کې ده .جره ښځی (مشری نا واده شوی ،کونډی ښځی)
هغه نندارچیان دی چې د اقتصادی بوختیا لپاره ډیر وړ ښکاریږی .هغوی ته د نارینه وو له خوا د «ډیر وخت لرونکو» یا «د ډير ضرورت وړ» په
سترګه کتل کیږی .په دواړو صورتونو کې ،د یوی جره ښځی لپاره د یوی سیاه سری په پرتله د منلو وړ خبره داده چی یو عاید ولری ،که څه هم
دغه عاید دوی ته له کور څخه د وتلو او ډیر خوځښت په بیه هم تمام شی .په دی توګه فرهنګی چاپیریال د دغه ضرورت ښکارندویی کوی چې ،په
پروګرام جوړولو کې باید پانګونه وشی .د پاخه عمر لرونکی جره ښځو ته چې د واک څښتانی دی باید په فعاله توګه پاملرنه وشی ،ځکه چی دا
مهمه ده چی په پراخو ټولنیزو جوړښتونو کې ،په تیره بیا چی هغوی وکړای شی داسی جنسیتی صالحیت لرونکی مودل رامینځ ته کړی چی په
ټولنی کې د یاد ونی وړ وی.
په ایسارخیلو ،موسی خیل پا یین او آدم خان ټولنو کې ښځو ته د روغتیا یی کلینیکونو نه شتون د ویری وړ خطر ګڼل کیږی .د السرسی
وړ روغتیا یی آسانتیاوو نه شتون چی وکړای شی وړیا درمل وړاندی کړی او ښځینه ډاکترانی ولری ،د ښځو لپاره خورا غټه ستونزه ده:
ښځی دی ته اړ ایستل کیږی چې دا وضع ومنی .له ایسارخیل څخه ،د بیلګی په توګه ،یوه ګډون کوونکی په کلکه ژوبله ده ،خو پرته له
ډيرو لومړنیو پاملرنو (د ځینی بوټو څخه پټۍ) څخه چې معلومه نه ده د هغی د پښی د ټپ د عالج لپاره کومه ګټه لری که نه ،بله چاره نه
لری .په ایسارخیلو کې ډیر ماشومان په مخ باندی د دانو د راوتلو په ناروغۍ اخته دی خو څوک ډیر لږ پام هم ورته نه کوی .په موسی خیل
پا یین کی ښځې خپل دردونه له هغو درې ښځينه وو سره تړلی ګڼی چې په تیر شوی کال کی د حامله کی له سببه مړی شوی دي .په نوموړو
ځایونو کې د ترانسپورت د آسانتیاوو نه شتون ،روغتیا یی پاملرنی ته د ښځو نه السرسی ال سخته کړی ده.
وضعه ال ډيره ستونزمنه شوی ده ځکه چې د کوچنیانو ودونه ډیر زیات شوی دی او نجونو ته له دریم او څلورم ټولګی پورته د زده کړو اجازه
نه ورکول ،لوړی کچی ته رسیدلی ده .نجونی ،په خورا بی وسی سره ،نه یوازی دودیزو کارونو او څارویو څرولو ته شړل کیږی ،بلکی په
کوچنیوالی کی ودیږی او په کوچنی عمر زیږون کوی چی د میندو او کوچنیانو له روغتیایی ستونزو سره مل دی.

د ښځو «حقونه»
په دې هکله چې د ښځو حقونه کوم دی هم سکون او هم بدلون وجود لری .په داسی حال کې چی د نارینه وو په ډله ایزو خبرو اترو کې دا ډول
باورنه وړاندی کیدل چی «په اسالم کې ویل شوی چې له نارینه څخه د ښځو اطاعت ،فرض ده» ،او په غیر مستقیمه توګه د ښځو په وړاندی
د محلی تاوتریخوالی له شتون مالتړ کیده ،د ښځو درک او پوهه ،په دی هکله ډول ډول وه ،ځینو د نارینه پورتنی خبری نه منونکی بللی،
ځینو بیا له مخالفت سره سره د شریعت پراساس اوسنی حالت ته غاړه ایښودل ښه ګڼل ،او نورو بیا په دی هکله له مبارزی او په معیاری
درک کې د سمون راوستلو څخه مالتړ کاوه.
په نهر درسن کې ،ښځو په ودونو کی جنسی تیری (په زوره جنسی اړیکی) د ښځو په جسمانی عزت باندی تیری او تجاوز ګڼي؛ د هلکانو
درلودلو ته لومړیتوب ورکول یو ښکاره او منل شوی حقیقت دی .مرسل په ښکاره توګه دا باور څرګندوی چې په اسالم کې ښځو ته د کار
او آزادی حق ورکړل شوی دی .هغه د وروڼو له خوا دغه حق نه منی چې وروڼه ځان ته حق ورکوی خپلو خویندو باندی تحمیل کړی چی
له چا سره لیدلی شی یا چیرته تللی شی او څه ډول کالی باید واغوندی .د پولیسو په ښارګوټی کی په ډله ییزو خبرواترو کې نه یوازی
ښځی ته د میراث د حق نه شتون ،په واده کی د ښځی په رضایت سترګی پټول ،او په یوه وخت کې د میړه له خوا څو ښځو سره واده کول،
خواشینوونکی بولی ،بلکی په دی ټولو کلکی نیوکی هم کوی .لکه چې سیما (یوی  ۲۵کلنی د کور میرمن او په خټه تاجکی) د میراث
پراساس په شتمنۍ کې د خپلی برخې په هکله داسی وویل:
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« ...مونږ پنځه خویندی او دری وروڼه یو ،مونږ له خپل پالر څخه یو کور لرو چې زمونږ مشر ورور په هغه کې ژوند
کوي .زمونږ ورونو هیڅکله نه دی ویلی چی زمونږ خویندی هم په دی کور کی حق لری .که چیری مونږ خویندی په
دی هکله څه ووایو زمونږ خپلوان مونږ مالمتی ګڼی ،او زما ورور به هیڅکله زما کور ته رانشی او مونږ په سپین
سترګی (هغه څوک چې نورو ته درناوی نه کوی) وبولی .یوه ورځ زه د خپل ورور په کور کې وم ،په تلویزیون کې یو
پروګرام وو چې د ښځو او نجونو د حق په هکله یی خبری کولی .زما ورور وویل :اوس تلویزیون د ورونو او خویندو
ترمینځ جګړه جوړوی ،خو ما له ځان سره وویل چې نارینه تل د ښځو په حق پښی ږدی .نارینه تل د خپلو خویندو په
میراث سترګی پټوی ،آن تر دې چې هغوی نه غواړی نور کسان هم د میراث په هکله خبری وکړی».
فرشته (یوه  ۲۵کلنه د کور میرمن ،تاجکه) په واده کې د ښځو د رضایت ،میراث او د میرمنو د تعدد په هکله داسې وایی:
«کله چې نجونی بلوغ ته ورسیږی ،نو مور او پالر یی پرته له دی چې د نجلی رضایت وغواړی ،هغه د یو چا په نامه
کوی ،که د میراث د ویش په هکله کومه خبره وی حتی د لوڼو یا خویندو نوم نه اخیستل کیږی ...اسالم وا یی چی
تاسی باید د خپلو لوڼو او خویندو د میراث حق ورکړی او کله چې یوه نجلی کوژده کیږی (د چا په نوم کیږی) باید
د هغی رضایت واخیستل شی ...که چیری زما میړه وغواړی چې دوهم واده وکړی ،نو زه به یی په خپلو السو ووژنم،
د همدې لپاره ده چې زه د هغه پیسی ورڅخه اخلم چې د بل واده په فکر کې نشی .زه د هغه د لګښتونو یوه ،یوه
روپی شمیرم .یو نارینه ولی باید دوه واری واده وکړی ،د دوهم واده په صورت کې د هغه اقتصاد او کورنی ژوند
ویجاړیږی»...
هغه ښځی چی میړه یی نوری ښځی هم ولری خپل میړه ته د «کوربه توب» لپاره نوبت یا وار لری ،او که چیری د یوی میرمنی وار یا نوبت
نه وی ،میړه ته د ډوډی ورکولو مکلفیت نه لری .ښځی (میرمنی) چې د ناوی له ولورڅخه چې هم دودیز او هم ډیر لوړد ،پوره خبری لری او
پوهیږی چې د میړه له خوا یی له دوهمی میرمنی سره واده او د «بنې» لرل هم له ټولنیز او هم له اقتصادی اړخه څومره ستونزمن حالت دی.
هغه پوښتنی چې دا ډول سوچونه او فکرونه رامینځ ته کوی د ښځو له خوا له سخت عکس العمل سره مخامخ کیږی ځکه چی په سیمه ایزه
او نړیواله کچه بدلونونه ددې المل ګرځیدلی چې محلی دودونه کمزوری کړی .هغوی کوالی شی چاپیریال دی ته اړ کړی چې په موضوعاتو
او تعریفونو کې بیا کتنه وکړی او داسی الری پیدا شی چې کوالی شی دودیز مفاهیم له نوو مفهمومونو سره یوځای کړی .د مثال په توګه،
مرسل د تاوتریخوالی په هکله یو پراخ تعریف لری« :تاوتریخوالی هغه څه دی چی مونږ د یو چا حقونه تر پښو الندی کړو ،او حق ورنه کړو
چی خبری یا پریکړه وکړی» .مرسل د خپلو دوستانو په کورنیو کې د محلی تاوتریخوالی د شتون او په تیره بیا د واده او رضایت،په هکله
ډیره حساسه ده .په زړه پوری ده چې مرسل د مفاهیمو په اړه ځینی اصطالحات لکه «بی ترس» «نه ویریدونکی» استعمالوی .د مرسل په نظر
نه ویریدونکی هغه څوک دی چی په زړه ورتیا سره عمل کوی او دا د هغه چا په پرتلی چې تیری /تجاوز کوی او بیشرمه ګڼل کیږی ،ډیر ښه
عمل ګڼی .دغه مفهوم له هغه دودیز مفهمو سره بیخی توپیر لری چې د ژبورو ښځو په هکله د نه ویریدونکی په توګه ورڅخه کار اخیستل
کیږی ،خو په ټینګه سره له بیشرمۍ اوسپین سترګی سره تړاو لری ،چې د مسلمانو ښځو لپاره ښه صفت نه ګڼل کیږی.

3 3.2.3عامه چاپیریال
د  CDCښځو په شورا کې ګډون ،صالحیت او واک شکمن او نشت ښکاری؛ په  CDCکې د ښځو ګډون د  NSPد ر ییس په وینا «بی ارزښته»
دی .د ښځو  CDCپه ایسارخیل ،موسی خیل پا یین او آدم خان کلیو کې غیر فعال دی .د آدم خیل په کلی کې د نارینه وو شورا ځینی غړی په
همدغې شورا کې ځینی ملګری لری چې میرمنی یی د ښځو په شورا کې غړیتوب لری ،اړیکی او تماسونه په معمولی توګه له همدی لیاری
تامینیږی .په دې توګه ټول پوهیږی چې د واک انډول او کنترول په ښکاره ډول د نارینه وو د شورا په الس کې ده .دا کوم سیاسی ګډون نه
هڅوی ،بلکی پرځای یی دودیز ګډ کورنی ځنځیر (اړیکی) په داسی یوی کړنالری کی ابدی کول دی ،چې هڅه کوی په عامه چاپیریال
یا ژوند کې ښځو ته ونډه ورکړی .که څه هم په دودیزو سیمو لکه ایسارخیلو کې ښځی په عامه ژوند کی د ښځو له غیر دودیز ګډون څخه
خبری نه دی ،خو په موسی خیل پا یین او آدم خان کې ټولنی ډیر جهان دیده ښیئ چی د  NSPله خوا ظرفیت جوړونی ته اړتیا لری .ددی لپاره
چې د ښځو شوراګانی په عمل کې فعالی شي د ښځو د شوراګانو ال ډیره څارنه او ارزونه اړینه ښکاری .په پرمختیا او حاکمیت کې د ښځو
ګډون دوام ورکولو او تعقیب ته اړتیا لری.

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

خوځښت
د شواهدو پر بنسټ داسی ښکاری چې د ښځو فزیکی خوځښت خورا ډیر محدود دی ،او برسیره پردې د هغوی خوځښت په ټینګه کنترول
او څارل کیږی .د څیړنو په پنځه واړو ځایونو ،په تیره بیا تر څیړنی الندی دری کلیو کې ،داسی بریښی چې د کورنۍ او ټولنی (کلیو) له
چاپیریال څخه د ښځو بهر ته خوځښت سره د نارینه وو له خوا په ټینګه مخالفت او مقاومت کیږی.
په هغو ځایونو لکه ایسارخیل کې چی پوره ترانسپورتی اړیکی شتون نه لری د ټولنی له ټولنیز چاپیریال څخه د ښځو وتل په شدت او
ټینګار سره تر څارنی الندی دی .په هغو ټولنو کې چی د ترانسپورت وسایل ډیر دی ،د ښځو خوځښت ښه بریښی او ډیرو ښځو ته ،ځینی
وخت د یوازی ښځو ډلو ته له محرم پرته ،اجازه ورکول کیږی چې نږدی بازار (بګرامی او قره باغ) او کابل ته والړی شی .په هر حال په دی
دری ځایونو کې د ښځو په خوځښت باندی ټینګه څارنه او کنترول شتون لری .له بلی خوا ،په هغو ځایونو لکه نهردرسن او د پولیسو په
ښارګوټی کی ،چیرته چې د اړیکو وسایل شته ،د ښځو لپاره د کار ځای او زده کړی ځایونو ته یوازی تګ ،په داسی حال کې چی د کور له
خوا یی لږ څارنه کیږی ،ډیر تر سترګو کیږی.
خوځښتونه په ځینو ښځو کی خورا ډير په ځان باور راپاروی .د ښځو د فزیکی خوځښت په هکله دودیز لید چی په ذاتی توګه ډير محدود او
په عامه ځایونو کی ښکاریدل له تصور څخه لیری ښکاری ،یو ډول متقابل مخالفت د رامینځ ته کیدو په حال کې دی د بیلګی په توګه ،که
چیری مونږ د ښځو او آزادی په هکله د مرسل نظریې ددې لپاره یو معیار وګڼو ،هغی وویل« :مونږ خلک فکر کوو چې که چیری خپله لور
له کور څخه بهر پرینږدو ،نو هغه بی بی (د درناوی وړ) ده ،خو دا خبره غلطه ده چې که چیری یوه ښځه یوازی په کور کې ناسته وی نو هغه
بی بی ده او که له کور څخه بهرځی نو هغه بی بی نه ده» .ځوانی ښځی او نږیندی (د زامنومیرمنی) له ځان سره د زیږون لپاره د خپلی کورنۍ
غړی /د ټولنی دودونه راوړی چې کوالی شی چټک بدلونونه رامینځ ته کړی .مهاجرت هم د ښځو په فزیکی خوځښت باندی اغیزه درلودلی
ده .د بیلګی په توګه ،د آدم خان د کلی ښځی چی له ځمکی سره ټینګه تاریخی اړیکه لری له خپل کلی څخه پاکستان او ایران ته د مهاجرت
په وخت کې ،خپل تصور ته بدلون ورکړی دی .اوس د هغوی لویه غوښتنه سفر او د عاید الس ته راوړنه ده .هغوی د ایسار خیل د ښځو په
شان د داسی یو فرصت سره مخالفت نه لری ،بلکې داسی معلومیږی چی هغوی له دواړو ،د فرصت نه شتون او ټولنیز خطر ،سره مقابله
کوله ،که چیری په قره باغ کې دنده لرل او په آدم خیل کی ژوند کول ،ورته ممکن وای.
د ښځو لپاره د عاید او بازار ترمینځ یوه ټینګه اړیکه وجود لری ،چې اکثره هغه ته هم د استهالکی ځای او هم د واکمنی د روزلو د ځای په
توګه کتل کیږی .بازار په عین حال کې له یوه اړخه د «منع شوی» او صنعت او حرفی ځای شمیرل کیږی .په عمل کې ښکاره ده چې د بیلګی
په ډول یوه داسی د عاید لرونکی پښتنه ښوونکی په شعوری توګه له قومی دودونو څخه پیروی کوی (په تیره بیا په داسی یو میشت ځای
کې چې تاجکان له ټولنیز کبله د واک څیښتن ګڼل کیږی) .په زړه پوری ده چی هغه لومړی له قومی دود څخه یادونه کوی او زیاتوی چې
ډيره هڅه کوی دا دودیز معیارونه مات نه کړی .هغه دا هم وا یی چی ډاریږی ورکه نشی او د هغی میړه به هیڅکله دی کار ته اجازه ورنه کړی.
زده کوونکی او نوری ښوونکی په نهر درسن کې په هغو واټنونو کې چی د هغوی د کورنیو له خوا مشروع بلل شوی په خوځښت او تګ او
راتګ کې دي؛ داسی معلومیږی چی هغوی کوالی شی کله کله پرته له دې چې د انګازو د اچولو المل شی ،بازار ته والړی شي .خو سره له
دی هغوی اړی دی چی اجازه واخلی ،ځکه هغوی نشی کوالی پخپل زړه له کور څخه بهر ته والړی شی.
په ایسارخیل او موسی خیل پا یین کی ښځی د خپلی ټولنی څخه د وتلو په هکله یو ډول ویره لری .د موټر تصادف ،اختطاف یا پر هغوی
حمله (د وسله والو ملیشو په شمول) ځینی هغه شیان دی چې دوی ورڅخه ویریږی .په اکثره وختونو کې له کور څخه بهر تلل ،په تیره بیا
بازار ته تګ ،له یوی بلی ښځی یا د ښځو له یوی ډلی سره صورت مومی .داسی بریښی چې په داسی وختونو کې هوښیارو پند ورکوونکو
ته اړتیا احساسیږی نو په دی ډول یوه تجربه لرونکی ملګری ،انډیواله یا خپلوانه چی په الره بلده وی او نوره پوهه ولری له ځان سره بیایی.
دا چی بازار د ښځو لپاره یوه جال نړۍ بریښی ډیره روښانه خبره ده .په داسی ځایونو کې ،که چیری یوه ښځه پرته له یو «څارونکی» څخه
ولیدل شی ،نو په افغانستان کی به د یوی ښځی په توګه زیان مننه احساس کړی.
که چیری آزاد خوځښت هم «د یوی ټولنیزی پدیدی -د بشری جغرافیا یی فعالیت په توګه چې له مانا او واک سره یوځای وی» 192وپیژندل
شی ،نو له مسلط نارینه او په نسبی توګه بیګانه چاپیریال لکه بازار سره د ښځو اړیکی به د هغو الرو یو شاخص وګڼل شی چی په هغه کې
قدرت جوړ شوی دی .د ښځینه وو خوځښت او څرګندیدلو ته منفی موقف ورکول ،چی په دې څیړنه کې ښځی ورسره مخالفت کوی ،یوازی
متنی او ماهیتی نه بلکی په عین حال کې ټول اړخیزه هم ګڼل کیدای شی .د «آزاد» تګ او راتګ د مالی سمونتیا له په زړه پوری توب سره
سره ،د ښځو ذاتی «نه خوځیدنه» په زده کړو ،روغتیا او اقتصادی فرصتونو ته السرسی باندی لویه اغیزه لری .هغه سیمه ایز قیدونه
 192تیم کریسوبل« ،تجسم  ،قدرت او د خوځښت سیاستونه( :د خوځښت تجسم ،قدرت او سیاست)  :د ښځو د تګ او راتګ موضوع »،د انګلستان د جغرافیه پوهانو د
انستیتیوت کړنی  ،۲۴شمیره .۱۹۲ -۱۷۵ :)۱۹۹۹( ۲
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(محدودیتونه) چې ښځی یی د «ښې ښځیتوب» لپاره پرځان منی ،او له بهر (عامه ځای) سره د هغی له بلدتیا سره سره یی خپل حیثیت او
مقام ساتلی ،هم په ډله ایز قدرت کې انعکاس موندلی دی .تور او تهمت د ټولنیز کنترول لپاره یوه ډيره استعمال شوی وسیله ده او پنځه
واړوښځو له کور  /ټولنی /ګاونډی چاپیریال څخه بهر د خپل خوځښت په هکله راز راز خبری په مفصله توګه وړاندی کړی دی .د ښځینه وو
د خوځښت له نظره ،په عامه چاپیریال کی د یوی ښځی حضور کوالی شی د هغی سپیڅلتوب (پاک لمنۍ) په هکله پوښتنی رامینځ ته کړی
او هغه یوه «پرانیستی» ښځه وګڼی چی له فرهنګی اړخه د ښځو د ښځینه توب ګی په مقابل کی واقع ده.

چشت او پشت
د کور په کارونو کی د ښځو د بوختیا ترڅنګ ،له پنځو وراړو سیمو څخه ښځی له «بهر» سره یا په بله مانا له نارینه چاپیریال سره د معامله
کولو څخه منع دی .ښځو ته د خبرو ،کړنو او جامو معیارونه ،چې کلتوری متنی انطباق ګڼل کیږی ،د ښځو په ممیزه صفت بدل شوی دی.
په دی توګه عامه چاپیریال ته مشروطه السرسی کیدای شی د خپل ځان درناوی وګڼل شی (چادری ،ټیکری ،پوره حیاناکی جامی ،حجاب
یا د هغه ډولونه ،د محرم شتون ،او داسی نور).
په ټولو سیمو کی د نارینه وو ډله ایزو خبرو اترو د عامه /خصوصی ویش په قوت او ټینګار سره راوپارول .ټینګار په ناخوندی عامه/
له ټولنی بهر چاپیریال باندی وو .له خصوصی سیمه ایز چاپیریال (داخلی) څخه ډیر عامه د خلکو راغونډیدو ځای ته (بهرنی ته) په تګ
او راتګ کې ،ښځی د جنسیتی آزار له لیاری له یوه ټینګ کنترول سره مخامخ دی ،چی ورځنی مشروع کار« ،ټیټه» ځورونه ،ګڼل کیږی.
جنسیتی ځورونه په مرکو او بحثونو (خبرو اترو) کی څو څو واره تکرار شوی ده .دا ډول تیری او ځورونی الزاما (په الزامی توګه) ،د
عامه مدنیت (تمدن) د اصولو ماتول نه ګڼل کیږی .ځکه چې د سترګو (لیدلو) ،خبرو او فزیکی ځورونه وجود لری ،نو ښځی له هغو څخه د
ژغورلو (ځان ساتلو) اړتیا احساسوی .وخت او چاپیریال هم جنسیتی شوی دی.
جنسیتی ځورونه د ښځو د اقتصادی واکمنی په وړاندی یو لوی خنډ دی ،ځکه چې تګ او راتګ او خوځیدنه د پوهی ،مهارتونو او
فرصتونو د الس ته راوړلو لپاره اساسی شرطونه دی .ځکه چې ښځی په ورځنی ژوند کې خپل شخصی عزت او خوندیتوب ته له تخلف او
تیری سره مخامخ دی او نارینه د ښځو جنسی ځورونی خپل ناموس ته بی عزتی ګڼی ،نو دا ښځی دی چی د تګ راتګ او خوځښت ساحه
یی وړوکی کیږی .له کور او ټولنی څخه بهر د ډیری بی امنیتی له کبله ښځی او د هغوی کورنی دی ته اړی شوی دی چې په هر اړخیزه توګه
په نارینه وو پوری وتړل شی .له همدی کبله او د ښځو د زیان مننی په سبب زده کړو ته  193د ښځو السرسی لږی شوی ده .په همدی ټوګه په
نوموړو سیمو کې د مهارتونو او ودې په ځای دریدل ،په کوچنیوالی کې ودونو او زیږون پوری هم تړلی دی.

 ۳.۳دپالیسی د بیا کتنی ساحی
دا څیړنه ښئي چې د ښځو استازیتوب او واکمن کیدل په تیره بیا د اقتصادی وسیلو له الری بالقوه امکانات لری ،او دواړه په مضمون
او محتوی کې تر ډیری کچی په شخصی ګټو پوری تړلی دی .د جنسیتی اړیکو په هکله د افغان ښځو نظریې باید د هوساینی په الر کې ،
په تیره بیا د فرصتونو د ډیروالی او د ښځو د تولید او بیا تولید کار د ارزښت په پیژندلو سره ،د ټولو هڅو بنسټ جوړ کړی .د نیستمنی،
قدرت او امنیت د ځانګړی مفهوم په هکله د جنسیت ،سیاست دولت او اسالم له نظره به ګټوره وی ،کله چې ښځو د اقتصادی واک لوړتیا،
په ځانګړی توګه له کلتوری او عملی اړخه ترنظر الندی وی ،د افغانی ښځو ونډې او اړیکو ته پاملرنه وشی.
کله چې ښځی د هغو شیانو په وړاندی چی د مننی وړ ګڼل کیږی ،تم کیږی ،او کله چی داسی موقف ته ،له کورنۍ یا یوه مقام څخه د راوتلی
پایلی پرځای ،د یوی شخصی پدیدی په توګه کتل کیږی ،نو اکثره په منفی توګه له یو په بل پوری تړلی فرهنګی شبکی سره چی په قوم او
کورنۍ کې جوړی شوی دی ،توپیر پیدا کوی .آزادی ،په یوې ټولنی یا کورنۍ کې چې پالر واکی لږ وی ،د ښځو د موقف له پلوه ریښتنی
او پیاوړی مفهوم پیدا کوی .په همدی ډول ،د عاید راوړل او د هغه حیاتی خاصیت عاید لرونکو ښځو ته ،د هغوی خپلوانو ښځو په پرتله
چی عاید نه لری او مجبوری دی د ګوښه توب او جالوالی له زړو شرایطو سره ځان برابر وی ،د خوځښت پراخ امکانات برابروی .په عین
حال کې ،باید هرو مرو په هغو حقونو چې اسالم ښځو ته ورکړی دی ټینګار وشی ،او په «جنسیتی کولو» کې باید د ښځو د نارینه خپلوانو
ډیر تداخل برابرشی.
دا الندی ټکی هغه نظریې او لیدونه دی چی له پورتنیو پنځو مطالعو څخه الس ته راغلی او کیدای شی د پروګرامونو یا ستراتژیو په
جوړولو او د هغوی په تطبیق کی ،په پام کې ونیول شی:

193

دریم تر څلورم ټولګی په آدم خان ،اووم په ایسارخیلو او شپږم یا اووم ټولګی په موسی خیل پائین کی د عمر له  ۱۲ - ۸پوری ښئی.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د پروژی په کچه ،باید اغیزمنی بنیادی مطالعی او د اړتیاوو تحلیلونه ( د ښځو د ټولنیز جوړښت په شمول) په پرله پسی توګه په نظر کی
ونیول شی .په هغو پروژو کی چی په غیر ښاری مهارتونو او د معیشت د فرصتونو په برابرولو کی بوختی دی ،په ټاکل شوو سیمو کی د
طبیعی سرچینو اداره او مدیریت باید د پروګرام جوړونو یوه برخه وی .د پروژو مشران باید پر جنسیتی اغیزو والړ تحلیلونه غښتلی اود
جنسیت بنسټیزه بودجې جوړی کړی .اړینه ده چې د ښځو د اقتصادی پرمختیا پر کارپوهانو باندی د الرښوونکو عاملینو په توګه تمرکز
وکړو .د مادی تولید لپاره د کار پالن ته اړتیا لیدل کیږی .په پروژو کی د اساسی زده کړو د تطبیق لپاره باید هرو مرو پانګی اچونی ته
السرسی په نظر کی ونیول شی.
غیر حکومتی سکتور ،په ضروری توګه ،د سوداګری او سوداګری کولو خوا ته میل نه لری؛ د پروژی جوړونکی د مثال په توګه ،په تولید،
بازار موندنی ،تهیه او تدارک کې مهارت نه لری .که چیرې حکومت او مرستندویه اداری غواړی له نوموړی سکتور څخه ګټه پورته کړی،
نو په نوموړو ساحو کې د  NGOsد کارکوونکو د ظرفیت لوړولو لپاره اړتیا لیدل کیږی .پروژی باید له هیلو سره سم د ښځو د ګډون پر
بنیاد پروګرامونه جوړ کړی .برسیره پر دې ،ځکه چې د ټولنی مشرانې ښځي په ټولنه کې په جنسیت پوری تړلو ارزښتونو ساتندویانی ګڼل
کیږی ،ګټوره به وی چی داسی الری ولټول شی چی له هغوی څخه هم وغوښتل شی په پروژو کې ګډون ولری.
پروژی باید د بنسټیزو جوړښتونو اړتیاوو (د بیلګی په توګه ،د میوو او سبو لپاره د یخو زیرمو آسانتیاوو) برابرول چې په عین حال کې
د بازار /موسمی بدلونونو په وړاندي د یو تضمین په توګه کار کوی ،د جوړولو مهارتونه (لکه د لیمڅیو په جوړو کی) ،په ژمی کې د
څارویو لپاره د خوراک برابرولو ،او د پروژو د اوسنیو ځانګړو امکاناتو لوړولو ته پاملرنه وکړی.
د تولید او زیرمو د ځای برابرولو ته هم باید پام وشی .خوندی او یوازی ښځو ته ځایونه ،د کورنۍ او ټولنی لپاره د څارنی ځایونه باید
د داسی پروژو د تطبیق کوونکو له خوا په نظر کې ونیول شی .پروژه باید هرو مرو ډاډمنه شی چې روزل شوو او مهارت لرونکو ته د
ګمارنی (استخدام) فرصتونه برابر شوی دی .د ډيرو ښځو د مهارتونو د لوړولو او لیک لوست او حساب د زده کولو لپاره باید له ګرځنده
تکنالوژی څخه په ښه توګه کار واخیستل شي .که ټول نه وی ،لږ تر لږه د ښځو په پروژو کې د ساحی د کارکوونکو په ډله کی باید ډیری یی
ښځی وي؛ د تطبیق کوونکو موسسو په کار کوونکو کې باید جنسیتی انډول وساتل شی.
ددې ترڅنګ ،د پروژی د پالن جوړولو په وخت کی د ښځو لپاره باید یو ګډ ځای په نظر کې ونیول شي .پردې برسیره ،د پروژې تطبیق
کوونکی کوالی شی داسی شرایط برابر کړی چی له اقتصادی فعالیت او د مهارتونو او زده کړو د کورسونو له پیل څخه پخوا د ښځو
شوراګانی جوړی شی .د زده کړو ،روزلو او تولید لپاره د ناپیيلو ځایونوبرابرول خورا اهمیت لری .د بیلګی په توګه ،ددې پر ځای چې د
ملک له کور څخه ګټه واخیستل شی ،د ښځو لپاره د یو ناپییلی ځای برابرول اړین ښکاریږی .کیدای شی د ښځو لپاره یو جال مرکز برابر
شی ،ځکه چې نارینه په عمومی توګه د مذهبی او غیر مذهبی راټولیدنو لپاره د جومات له ساحی څخه ګټه پورته کوی .که چیری امکان نه
لري ،نو کیدای شی چې د ښځو د ګډو موخو لپاره د ټولنی د جومات ساحه د ورځی په یو خاص وخت کې برابره شی.
په ټولنو کی دننه ،اړینه بریښی چی د سیمی د نارینه وو لپاره د پروژې په هکله له کورس څخه پخوا یو روزنیز پروګرام جوړ او عملی شی.
په ټولنیزو او فرهنګی ساحو کې له قدرت ،امتیازونو او الس الندې والې سره د نارینه وو اړیکی هم باید وڅیړل شی ترڅو وپوهیږو چې
افغانی ښځي لیږد ( 194انتقال) څرنګه تعریفوی او په دی توګه ټولنیز -فرهنګی جوړښت داسی جوړ شی چې پخپله د جنسیت برابروالی د
کورنۍ او ټولنې لپاره د بریالیتوب نښه وی او د نارینه وو لپاره بی ځایه اوبی ګټی لوبه ونه ګڼل شی.
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ښځینه تشبثات او موسسې چې د ښځو لپاره د ټولنی پربنسټ والړ او ګډ اقتصادی تشبث الرښوونه کوی له سوداګریزو ادارو څخه لوی
مالتړ ته ضرورت لری ترڅو د خپلو تولیداتو لپاره په ملی او نړیوالی کچی ګټور عمده پلورنکی یا د پرچون پلورونکو شبکی پیدا کړی.
کوچنی او واړه بازارونه او تر ټولو مهم د کوچنی تمویل سکتور باید په پراخه توګه غښتلی او تقویه شی.

 194که چیری د ښځو لپاره پروژې او د هغو تطبیق کوونکې موسسې غواړي چې پروژو یې «غیر اسالمی» « ،خارجی»« ،غیر افغانی» یا «لویدیځی» ونه ګڼل شی او له ټولنیز
تاوتریخوالی څخه چی د ښځو ګدون ته تاوان رسوی ،مخنیوی وشی نو اړینه بریښی چې له نارینه وو او د هغوی له کورنیو سره اړیکی ونیول شی .کوبرن  ،د استالف د یوه کلی
د انسان پیژندنی څیړنه کې ،په استالف کې چیری چې ښځو په دودیزه توګه د خپل کلی په نومیالی خاورین لوښی جوړولو کار کی ګډون نه دی کړی د یوی هنری بریښنایی بڼۍ
جوړول چی یوازی ښځی په کی کار وکړی ،خورا مهم اقدام ګڼی .ځکه چې کلیوال د ښځو مرکز ته د خپلو ښځو تګ له شرم څخه ډک کار ګڼی ،نو پخوانی بټۍ بی ګټی وه او چا
ورڅخه استفاده ؤ نه کړه ،کوبرن ،د بازار سیاست« .۴۹ -۴۸ ،د پروګرام او د پروژې د تطبیق کوونکو نه بریالیتوب ،چې هڅه ئې کوله داسي الرې پیدا کړې چې د نارینه وو او
هلکانو په کړو وړو او انګیرنو کی بدلون راولی ،پخپله د هغوی د غوصې او دایمی مقاومت المل شو،او د مثبت جنسیتی تبعیض په هکله خبرې ئې فرهنګی او معنوی فساد
وګاڼه چې د خارجیانو له خوا په هغوی تحمیلیږی» .سیپی آذربایجانی -مقدم «د ملی یووالی پروګرام د ټولنی د پرمختیائی شوراګانو له الري د ښځو د برابروالی په اړه یوه څیړنه
«که څوک غوږ نیسی زه ډیر پالنونه لرم»
195
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2014

ددې څیړنې پراساس ښځې په عمومي توګه له محلی  CDCڅخه بی خبری دي؛ د  CDCپه شورا کې ځینې په نوم سره غړیتوب لري NSP .باید
CDCپه شوراګانو کې د ښځو بوختیا او ګډون تر ارزونی الندی ونیسی او د ټولنی په پروژو او پریکړو په نیولو کې د ښځو برابر او مساوی
ګډون له ستراتژیک اړخه تامین کړی.
په لومړنیو او منځنیو ښوونځیو کې د نجونو د شمولیت ټیټه کچه د سترې اندیښنې وړ ده .که چیري فزیکي خوځښت ،له جغرافیایي
یا کلتوري کبله د نجونو لپاره د یوې ستونزې په توګه پاتي دی ،دهغوي د زده کړو لپاره باید نورې الرې چارې پیدا شی .د ټولنی پر
بنسټ والړی زده کړی باید د خوځیدونکو اړیکو له لیاری د یوې ښې وسیلې په توګه تقویه شي چې پراخه السرسی برابر کړی .هڅوونکی
اقدامات باید د ځوانو نجونو د شمولیت او ګډون دادا مې لپاره د خوځیدونکو زده کړو ،د مثال په توګه ،د منځنیو ښوونځیو زده کوونکو
نجونو ته د وړیا تیلفون د برابرولو له لیاری ترسره شی .د نجونو هر ښوونځی ته د ښځینه ښوونکو شتون ډیر اړین دی.
ددې څیړنی پراساس په درې غیر ښارې ساحو کې د روغتیایي پاملرنې نه شتون خورا دردوونکی دی؛ د ترانسپورت د لګښت ترڅنګ،
ډیر لوی خنډ ،د ښځینه روغتیا یی کارپوهې نه شتون دی .خوځیدونکی کلینیکونه په هغو ټولنو کې چې له نیمه ښاري او ښاري روغتیا
یی مرکزونو سره آسانه اړیکی نه لری ،ډیر مهم ګڼل کیږی.
په پای کی ،جنسی ځورونه ډیره جدی ستونزه ده؛ په عامه ځایونو کی غیر ملیشا یی تاوتریخوالی او جنسی ځورونه باید له مینځه الړه
شی .د جنسي ځوروني په وړاندې د ټولنې پربنسټ د والړ مقاومت او مخالفت لپاره کمپین اړین بریښی؛ ځوان نارینه باید د دې بد عمل
په مخنیوی کې ونډه واخلي.
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4پایله

د افغانستان تاریخ ته په کتنۍ سره ،انکارنه شی کیدای چې د افغانستان ښځی تر  ۱۹۷۰کلونو پوری له استازیتوب څخه چې د سیمې
د تګالرو او معیارونو پر اساس ډیرې ځانګړی هم نه وي ،ګټه اخیستی ده .حتی کله چې د  ۱۹۷۳کال پیښو د بشر د هوساینی او ښځو
د حقونو د کمزورتیا لپاره زمینه برابره کړه ،د ښځوموضوع او د هغوی د موقف پوښتنی په ایډیولوژیکی او په دی توګه په سیاسی
بریالیتوبونو او د رژیمونو په بی ثباته کیدلوکې عمده رول لوبولی دی او جنسیت او د جنسیت ونډی ستراتژیک اهمیت درلودالی دی .کله
چې تیرو درې رژیمونو په ځانګړی توګه وښوده ،د جنسیت د ونډی او اړیکو په هکله هری بیا جوړونی ډیر شدید غبرګوڼ را پارولی ،دا
یی څرګنده کړی ده چې دښځو د حقونو په اړه هر اقدام باید هرومرو دي الندی ټکوته پام وکړی .الف) ټولنیزی اړیکی چې دودیز جوړښتونه
یی رامینځ ته کوي او د هغوڅخه ګټه پورته کوي او ،ب) د سیمه ایز قدرت په جوړښتونوکې د بدلونونو یوځای کیدل.
دنیز کاندیوتي ،په  ۲۰۰۹کال کې پخپلي یوې لیکنې کې«په افغانستان کې د جنسیت او ښځو د حقونو په هکله له لږترلږه دری جال خبرو
او جریانونو څخه»  196سرټکاوه :په شمالی کې دښځو د حقونو د برابروالی مالتړی او روڼ اندی چې د تروریزم د تیری کوونکی قوت او
مذهبی ایډیولوژی تر اغیزی الندی راغلی ،د ملګرو ملتونو او په هغوپورې تړلې موسسې او مرستندویان چې د جنیست د اړیکو په
هکله « یوشۍ د ټولو لپاره وړدی» مودل د تطبیق لپاره کار کوی ،او افغانی پاشلی ټولنه چې د حقونو یو بل سیستم لپاره هڅه کوي چې
د ځانګړو وطنوالو د حقونو برابروالی پرته له دی چې جنسیتی کته ګوری ته پام وشی ،تامین کړی .په اوسنۍ تیری لسیزې کې ،د دولت
جوړونی جریان ،چې د محلی ټولنیز -اقتصادی جوړښتونو په ویجاړولو کې بوخته ده ،د نړیوال کیدلو ( ګلوبالیزیشن) او له هغه سره د
مل ګوډ اومات اقتصادی واک سره مخامخ ده.
د هغو فزیکی ،جوړښتیز او بشری بنسټیزو جوړښتونو بیا جوړونه ،چې د څووروستیو لسیزو په جریان کې ویجاړ شوی دی له ټولوشته
محلی سرچینو او بهرنیو پانګو او بازارونو ته اړتیا لری .ښځی باید د ملت جوړونی په هڅو کې مساوي ګډون وکړي ځکه چې د هغوی
اقتصادی پیاوړتیا او واکمنی د افغانستان د ودي او هوسایني لپاره الزم شرط دی .په همدی ډول اقتصادی واکمنی ټولنیزه واکمنی مینځ
ته راوړی .خوبیا هم د ښځو د واکمنۍ لپاره هڅې هغه وخت بریالی کیدای شی چې نارینه په دې هڅو کې ګډون وکړي .له فرهنګی پلوه،
افغانستان په تیره بیا چې خبره د ښځو اړیکی ،کورنۍ او ټولنې ته راشی ،د جنوبي او مرکزي آسیا هیوادونو سره ډیر ورته والی لری .د
ښځو لپاره د عایدراوړلو موضوع بې له دې چې ټولنیز او د کورنۍ پیچلو محرکه قوتونو ته پاملرنه وشی ،بریالی کیدای نشی.197
د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی په یوې نوې څیړنې 198کې یوټکی دادی چې ددې پرځای چې ښځې په پروژو کې « ګټه اخیستونکی»
وي ،یوه لیږدوونکی ستراتژي به داوی چې خپله ښځی د تغیر استازې شي ،او د سیاسی عزم او حاکمیت او عدالت د سیستمونو له خوا
یی مالتړوشی ،او په پایله کې د ښځو اقتصادي واکمنۍ رامینځ ته شي ،د ننني افغانستان پالیسی سندونه په اقتصاد کې دښځو ګډون د
کورنۍ ،ټولنې او ملت د پرمختیا او ښه والی (هوساینی) لپاره یوه وسیله ګڼی .که څه هم په اقتصادی پرمختیا ،په تیره بیا په انکشاف،
سوداګری او تجارت کې «ښځو ته لویه ونډه ورکول» کوالی شی د یوی وسیلی په توګه ښی پایلی ولری ،خو د هغوی واکمن کول هغه
دودونه اوکړه وړه له مینځه وړی شی چې په اغیزمنه توګه په اقتصاد کې د ښځو د ګډون مخنیوی کوی .په افغانستان کې غیررسمی لوی
اقتصاد ته په کتنی سره ،ویالی شو چې د ښځو لپاره د عاید راوړونکو فعالیتونو پرمختیا له زده کړو /مهارتونو ،د ټولنو په کچه ګډون،
او د اوسنی دوام لرونکی تاوتریخوالی په وړاندی عدالت ته السرسی  ،سره یو ځای پرمخ ځې.
له مالی پلوه ،د نړیوال او ملی خصوصی سکتور هڅو ته چې په تولیدی برخوکې د جنسیت د پوهاوی پر بنسټ پانګونه وکړی ،کوالی شی
د ښځو اقتصادی توان ډیرکړی .په هرحال ،د حکومت له خوا د عامه او خصوصی شرکتونو لپاره یو تنظیم کوونکی مکانیزم اړین دی،
ترڅو د استثماری شرایطو مخنیوی وشی .همدا ډول الزمه ده چې ،د مثال په توګه ،د استخراجی صنعت لپاره په اوسنیو او راتلونکو
پالیسیو کې اقتصادی هڅونی ته پام وشی .په عین حال کې د ټولوله خوا د ښځو شبکو رامینځ ته کول د ښځو عاید او پوهه په بی ساری
توګه لوړوی .په افغانستان کی د ښځود اقتصادی پوهی لوړول او جوړښتی کول د ښځو ترمینځ د دا ډول کارپوهنی د خپرولو په کچه خورا
ډیر اهمیت لری .ددې کار لپاره ،په انکشاف او حاکمیت کې د ښځو لید او ګډون باید تعقیب شی ،او په جنسیت باندی دوالړ اقتصاد د
شبکو په غښتلیتوب کی باید کافی پانګه واچول شی.
 196دیز کنډییولی « ،په افغانستان کی د جنسیت د فعاله کولو په وړاندی لمسونه اوویره» (د لندن پوهنتون ،د شرقی او افریقائی مطالعاتو ښوونځی ( مکتب) د اتونی هایمن
د یادونی وړ ( یادګاری) وینا»
 ) 197د ملیسا کرچیوندا « افغانی ښځی ،فرهنګ او پر مختیا» هم ووینی .د امریکی د انسان پیژندنی اتحادیه (.)۱۲۲۰
 198د پرمختیا لپاره د ښځو اتحادیه ( ،)AWIDد هالینه له خوا د  MDG3صندوق ( وجوه) چې موخه ئی د هغو مدنی ټولنو څخه مالتړکول دی – چې د جنسیت د برابری
او ښځو د حقونو لپاره کارکویFiles/Women-Moving-Mountains-Successful-Strategies-and-Funding--http://www.awid.org/News-Analysis/Friday،
.)Mechanisms-to-Eradicate-Violence-Against-Women (accessed 6 June 2013
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د کلیو او ولسوالیو په کچه د ښځو خپل ځانی مرستو ډلی او کوپراتیفونو جوړول کوالی شی داسی چاپریال رامینځ ته کړی چې هغه
سرچینی چې ځانګړی ښځی هغو ته السرسی نه لری ،په کارواچوی؛ محلی ډلی په اقتصادی هڅو کې د ښځو خوځښت چې په یوه وخت کې
د عاید کچه لوړوی او د بی برخیتوب کچه کموی ،په عین حال کې د ښځو په وړتیا کې لږوالی سره مقابله کوی او د ښځو لپاره فرصتونه
پراخوی .بشری پانګه ( مهارتونه) او مشارکتی سرمایه ( ټولنه ،خپلوی ،ټولنیزی شبکی) د ښځو د فرصتونو په پراخوالی کې لویه ونډه
په داسی حال کی ترسره کړی چې ښځی د بدلونونو په لیارکې ګډکارسرته ورسوی .دا ډول استازیتوب ترالس الندی غیر عامه جوړښتونه
رامینځ ته کوی او یوشان پرمختیا او د پوهی لوړوالی ته پراخوالی ورکوی .په محل کی ډله ایزی پروسی باید په ملی او نړیواله کچه د
ښځو په ګټه نوښتونه سره یوځای شی .دا ډول اړیکی منابعوته د ښځو د برابری او مساوی السرسی ایجاب کوی.
لکه چې په پخوانیو برخو کی وویل شو ،د افغانستان حکومت د اقتصادی اړتیاوو ،قانونی رسمی سندونو او تړونونو له لیاری نړیوالی
ټولنی ته ژمنه کړی چې :الف) په پرمختیا یی ډول خپلو هیوادوالو ته د کار حق برابرکړی ،او ،ب) دا ډول چاپیریال رامینځ ته کړی چې
هرهیوادوال د عمر ،جنس ،معیوبیت ،طبقی ،قوم ،دین (مذهب) پربنسټ له هر ډول توپیر څخه پرته بشری حقونوته مساوی السرسی
ولری .حکومت دا مکلفیت په غاړه اخیستی چې د ښځو د حقونو په لیارکې هر ډول خنډونه لیری کړی او په دی توګه داسی قوانین
اوستراتژی جوړی کړی چې د ښځو اقتصادی ګډون او وړوالی مینځ ته راوړی .دا ډول کړنالره په تیره بیا په  ۲۰۱۴کال کې په افغانستان
کی د پیښوونکی لیږد او څرګند سیاسی ،اقتصادی او امنیتی حالت پوری اړه لری چې تیریدونکی او بی پایښته ښکاری.199
په معاصره ټولنه کې د ښځو دونډی د (محدودی) بیا جوړونی او بیارغونی سره سم ،او د نننی افغانستان ځینو ښاری ،پورتنیو او منځنیو
طبقو ښځو په ژوندکې بدلون راغلی ،په پالیسیو او پروګرامونو کې یوه عمده غوښتنه د ښځو د ژوند ځانګړیزه خصوصیت پیژندنه ده ،دا
ډول ځانګړیتوب ،په داسی حال کې چې د ښځو له خوا د مهارتونو د زده کړو په وړتیا (سواد ،زده کړه ،حرفوی روزنی ،پوهی) او فزیکی
هوساینی (روغتیا ،زیږون او بیا زیږون ،روغتیا او محلی تاوتریخوالی) او محدودو عایدلرونکو فرصتونو باندی ژوره اغیزه لری ،د
ښځو اوسنی یا بالقوه ونډه له هغوی څخه نه اخلی .د « کورنی لید» په چوکاټ کې ټولنیز اقتصادی حقونه چې پخپله په کورنۍ کې دښه
والی په معنا ده ،د ښځو او نارینه وو ترمینځ د ټکر او مخالفت څخه مخنیوی کوی ،او خپل ځان ته دراډیکال یا بنیادی سمون غوښتونکی
په توګه نه ګوری.
په دی دوو برخو کې ډیرلومړنی او قانونی شواهد وړاندیز کوی چې په اقتصاد کې د ښځو ګډون په جنسیت کې د یووالی ،او له محتوا
څخه ډکو پروژو او پالیسی پروګرامونو کی چې ښه څارنه یی وشی ،لیدل کیدای شی.ښځو ته د کار له لیاری د ارزښت مینځ ته راوړل چې
د هغوی د ژوند اصلی برخه جوړوی ،څوسکتوری ( څوبرخه ایزه) ،د ښځینه توب پراساس پالیسی کوالی شی داسی اصلیت یا هویت جوړ
یا د لیدوړ کړی چې پخوا یا ورڅخه انکارکیده یا په رسمی توګه پیژندل شوی نه وو .اقتصادی فرصتونو ته د ښځو په السرسی کی بدلون د
اوسنیو کړو وړو ،په تیره بیا د زده کړو ،روغتیا او مذهبی چارو کې د غښتلتوب غوښتنه کوی چې کیدای شی « ښځو ته د ښځو چاپیریال
جوړول» ورته وویل شی.
دی موضوع ته په پاملرنی سره ،کیدای شی دا الندی ټکی د پالیسیو په بیاکتنه او بیا جوړولو کې د ښځو د بشری او اقتصادی حقونو
لپاره په ښه توګه خدمت وکړی.

.1

1د پالیسی د چاپیریال غښتلی کول

په مرکزی کچه کې:
•قانونی او اداری اقدامونه د اساسی قانون او د افغانستان له خوا د نړیوالو تړونونو په تصدیقولو کی قانونی مرسته
وکړی .په محلی او موضوعه قوانینو او همدا ډول په جزا یی او مدنی قوانینو کې چې د نړیوالو تړونونو پراساس
والړدی ،په تیره په  CEDAWاو د هغه په اختیاری پروتوکولونو کې بیا کتنی ته اړتیا شته ،ترڅو ډاډ پیدا شی چې په
هغوکې د جنیست اندیښنی ،عدالت او بشری حقونو په پوره توګه انعکاس موندلی دی .افغانستان باید د CEDAW

اختیاری پروتوکول تصدیق کړی.
•د قانونی چوکاټ او عدلی سیستم بیا کتنه یوازی هغه وخت قانونیت او اغیزمنی لری چې د افغانستان له عدلی
بنسټ سره چې اسالمی قانون دی ،تطابق ولری .یو عدلی بحث د مساوات او ټولنیز عدالت د اسالمی نظریې پر
بنسټ الزم ګڼل کیږی چې داسی بدلونونه راوړی چې د ښځو د ګټو استازیتوب وکړی .د شریعت او قوانینو ترمینځ
199

د بیلګی په توګه جییروان درلیجن « ،له  ۲۰۱۴وروسته افغانستان :په تیاره کې خیز وهل؟» کلینجیندایل :د هالنډ د نړیوالو اړیکو انستیتوت ،کلیجنندایل)۲۰۱۳ ،
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

انډول راوستل چې نړیوال بشری قوانین وپیژنی د افغانستان کومه ځانګړتیا نه ده .داموضوع په نورو هیوادونو لکه
مراکش ،مالیزیا او مصر کی ،په قسمی یا ماهوی توګه منل شوی ده .په هر حال الزمه ده ددی پروسی مناسبوالی د
افغانستان په شرایطو یا افغانیت کې اعتبار اوقانونیت پیدا کړی.
•په دی توګه د کورنۍ قانون ته باید بیا کتنه وشی ترڅو ،په ځانګړی توګه په هغو مسئلو لکه میراث او مهرکی ،له
شریعت سره ورته والی پیدا کړی .سربیره پردی ،ترهغو چې ځمکی او پانګی ته د ښځو السرسی حل شوی نه وی،
حکومت باید ښځینه تولیدکوونکو ډلو او ښځینه کوپراتیفونوته د ځمکی اجاره کول جائز وګڼی .د داسی اقداماتو
امکانات د ښځو د معیشت او همدا ډول د محلی اقتصاد لپاره په  ۲مه برخه کی تشریح شوی دی .د وقف هیئتونه
هم کوالی شی مرسته وکړی .په اوږدمهال کې ،قانونی اقدامونه باید داسی عملی شی چې ښځو ته حق ورکړی چې د
ځمکی مالکیت ولری ،هغه وپلوری ،هغه راونیسی او هغه په میراث کې الس ته راوړی ،ددی پرځای چې وویل شی
زمین(ځمکه) ،زر (طال) او زن (ښځه ،میرمنه) په نارینه پوری تعلق لری ،نو هغی ځمکی ته چې ښځی په میراث وړی
ده ،باید وویل شی چې زمین وزر از زن است ( ځمکه ،او زر د ښځي دی).
•په ټولو ملی او نړیوالو غونډوکی چې د سولی او انکشاف په هکله سال ورکول کیږی او پریکړی کیږی د ښځو
استازیتوب باید تضمین شی .که چیری د اصولو په اساس د ښځوخورا لږ شمیر استازی حضور ونه لری ،نو د غونډی
پریکړی باید دنور بحث لپاره قانونی ونه ګڼل شی.
•باید د امنیتی پالیسیواو پروګرامونو د عسکرو ترخیصولو ،بی وسلی کولو او ادغام ( )DDRپروګرام او د افغانستان
د امنیتی ملی پالیسی ( ،)NASPارزونه وشی ،چې د غیر تبعیضی پالیسیو جوړول تضمین شی او په عامه ځایونو او
چاپیریال کې د ښځو په وړاندی د تیری ،ځورونی او حملی مخنیوی وشی.
•د  UNSCR1352د تطبیق لپاره د افغانستان لپاره د عمل ملی پالن مسوده باید جوړه شی.
•د عدلی په وزارت کی داسی مکانیزم باید جوړشی چې د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د ختمولو لپاره د  AIHRCاو
د عالی کمیسیون ټول وړاندیزونو تطبیق کړی .د  EVAWد اجرااتو په اړه باید کلنۍ ملی تفتیش وشی او د هغه پایلی
د عامه خلکو په اختیارکې کیښودل شی .په هره ولسوالی کی باید لږترلږه یو د پناه ځای (د امن کور) او د ښځو لپاره
یو د قانونی مرستو مرکز جوړشی.
•د مدنی ټولنو ډلو په سال او مشوری په عامه ځایونو کی ،د خصوصی او عامه سکتور د کار د ساحو په شمول ،د
ښځو د جنسی ځورونی په هکله ،د یو جنا یی قانون په ځیرسره مسوده کول او د قانون په توګه هغه د پړاوونو ترسره
کول اړین بریښی.
•د حکومت په اداروکی ،د قضا یی ادارو په شمول په هر وزارت کې د ښځو د ګومارنی لږترلږه  ۳۰سلنه ،په مختلفو
بستونوکې باید تامین شی.
•د کار قوانین ،د سوداګری پالیسی ګانی او د خصوصی سکتور قانونی کول(قراردادونه ،معیارونه ،تعرفی او نوری
قانونی وسیلی) باید د کار د نړیوالو حقونو له معیارونو او د  CEDAWله  ۱۱می مادی سره توافق ولری .دا ټول باید د
زریزی د پرمختیا او د  ANDSموخی په پام کې ونیسی او له زیان منونکومعیشتونو څخه ټولنیز حمایت تامین کړی.
په تیره بیا د حکومت پروګرامونو او مرستندویه ادارو ته ضرور ده چې لږترلږه (حداقل) تنخا په خپلو سندونوکی
شامله کړی.
•له هغی ډیری سختی زیان مننی سره چۍ ډیری نیستمنی ښځی ،هغه کورنۍ چې مشرتوب یی ښځی په غاړه لری ،او
معیوبی ښځی ورسره مخامخ دی ،د ټولو اړتیاوی باید وپیژندل شی.
•ډیره گټوره به وي چې د ښځو د تولیدی کار د پولی اړخونو او د هغو مالی اغیزو په هکله د معلوماتو د خپرولو
نوښتونو ته پاملرنه وشی.
په اړوندو وزارتونو کې ،په اقتصاد او د افغانستان په پرمختیاکې د ښځو دونډی په هکله یوی نوی پوهې ته اړتیا لیدل کیږی .که څه هم
ځینی سمونونوته اړتیا شتنه ،خو یوازی د  NAPWAاو  ANDSځانګړی تطبیق کوالی شی ډیری تشی چې هیواد نن په بشری انکشاف ،د
نیسمنی لږوالی او په اقتصادی فعالیتونو کی د ښځو ډیره ونډه اخیستل ورسره مخامخ دی ،ډکی کړی ،یاد سمونونه دادی:
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•په هره پروژه کې چې دیوی ادارې او دحکومت دیوی برخې له خوا ،د هغو سکتورونو په شمول چې د ښځو لپاره
«غیر دودیز» شمیرل کیږی ،په غاړه اخیستل شوی ،د جنسیت توجیه کول ،ضروری بریښي .که څه هم د مالیې
وزارت همدا اوس  ،مخکې له دې چې د اړونده وزارتونو کلنۍ مالی غوښتنې تایید کړي ،دا موضوع تطبیقوي،
د فعالیتونو پر اساس بودجه چې موخه یې ښځې وې په اوس وخت کې د ډاډ وړ نه ده .د پروګرام د اغیزې تحلیل ،
شاخصونو ته د رسیدلو په شمول  ،باید کلنۍ وي.
•په هر وزارت کې د جنسیت پر بنسټ د بودجی جوړول ،په وړاندیز شوو پروژو کې د جنسیت تحلیلونه او د جنسیت
رڼول ،د پروژی مکانیزمونه لکه د ښځو تفصیلی معلومات او هدفونه ،په هرکلنی ریپوټ کې د ښځود اغیزی تحلیل.
د وزارتونو په کچه الس ته راوړنی او دودی کلنی ریپوټونه باید تشریحی نه وی او ددې پرځای چې د هغو ښځو
شمیروړاندی کړی چې حرفه یی زده کړی ورکړل شوی ،باید پراخو ودو ته انعکاس ورکړی ،د مثال په توګه باید
باوری ،د ډاډوړمعلومات او د لګښت شوو پیسو انډولیز تحلیل وړاندی کړی.
•په والیتونو کې د هروزارت په والیتی څانګو کې باید د جنسیت یو مامور شتون ولری.
•د ډیری شوی بودجی ،پراخ ظرفیت جوړونی ،او اجرا ییوی واک له الری د  MOWAاو  DOWAsتقویت .ترڅو په ټولو
وزارتونو کی د حساب ورکولو په اړه ډاډ الس ته راشی.
•د ښځو د برابر ،او لږترلږه (حداقل) معاش د ټاکلو لپاره د کار د تفتیش تاسیس.
•له بودجې ،آسانتیاوو ،وسیلو او نورو بنسټیزو جوړښتونو سره په ټولو سکتورونو کې د دندو د تصدیق د
البراتوارونو جوړول.
•هغو کوپراتیفونو ،سوداګریزو موسسو او کمپنیو ته چې یا یی ښځی څښتنانی دی اویا دهغوی له خوا اداره کیږی د
حاصل ورکولو ترمودي (د درجو پر اساس) له مالیاتو څخه معافیت.
ځکه چې افغان نارینه ،ښځو ته کارکول یوډول د موقف سپکوالی ګڼی ،نوکیدای شی خپل کار او ونډی ته لږ اهمیت
ورکړی او هغه په الزمه توګه ترسره نه کړی .داموضوع د ښځو د واکمنی په مقابل کی د هغوی ژمنی له خطر سره مخامخ
کوی ،په دی اړه د وزارتونو نارینه کارکوونکو ته پراخی الرښوونی او زده کړی ته اړتیا لیدل کیږی.
په نورو وړاندیزونو کې دا الندی ټکی شامل دی :
• MOCIله اړوندو وزارتونو سره د همغږی له لیاری باید په ډیرولږو پرمختیا یی هیوادونو ( )LDCsد پرمختللی یو
ځایوالی چوکاټ ( )EIFکی ګډون وکړی ،او د جنسیت په رڼاکې د سوداګری د یو ځایوالی مطالعه ترسره کړی.
• MOEWباید د اړوندو وزارتونو په همغږی سره د بیانوی کیدونکی انرژی سرچینی (باد ،لمراو بیوګاز) باندی
ډیرتمرکز وکړی او ښځی په دی وپوهوی چې له انرژی څخه ګټه اخیستنه او دهغی ساتلوته پاملرنه ولری.
• ،MOEWد چاپیریال د ساتنی ملی اداره MOWA ،MAIL ،او  UNFAOباید د بیانوی کیدلو وړ انرژي سرچینو او
سمبالونی ته د ښځو السرسی  ،حقونه او ملکیت په پام کې ونیسی.
• ، MOTCAباید له اړوندو وزارتونو سره یوځای چې د ښځو ټولنیزو -اقتصادی اړتیاوو سره سم پروګرامونه جوړوی،
د ښځو ترانسپورتی اړتیاوو ته له ستراتژیک پلوه پام وساتی .په داسی حال کې چې د ښځو لپاره په روغتیا زده کړو
او همداډول له جنسیتی اړخه حساسو پالیسیو او ترانسپورت کې په پانګونی باندی د تمرکز لپاره خورا ډیره اړتیا
لیدل کیږی ،د منځنیو کچو ترانسپورتی اړتیاوی باید په جدی توګه وسپړل شی.
•د اداری اصالحاتو او ملکی خدمتونو مستقل کمیسیون باید په ملکی خدمتونوکې د ښځو د شمیر لږوالی ترڅیړنی
الندی ونیسی او په خدمت کې دداخلوډیرو خاصو او هڅوونکو پروګرامونو له لیاری په ملکی خدمتونو کې د ښځو
وړاندلید شوی  ۲۵سلنه استازیتوب تامین کړی.
• MOJباید مثبت ګامونه پورته کړی تر څو په قضا یی ،جزا یی ،مدنی ،کوچینانو او کورنیو محکمو او د ستری
محکمی په شورا کې د ښځو ونډه او استازیتوب  ۳۰سلنی ته ورسوی.

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د احصائیی مرکزی اداره ()CSO
 CSOباید الندنیو فعالیتونوته لومړیتوب ورکړی:
•د ګډ میتود له الری په عمده توګه د جنسیت په هکله په  ۳۴والیتونو کې چې د نمونی په توګه ( )۱۰۰،۰۰۰کورنۍ په کی
شاملی وی ،د شاخصونو سروی باید عملی شی .په پراخه توګه د جنسیتی اړخونو تحلیل باید ترسره ،او د ښځو په اړه
داالندی معلومات راټول شی :په ټولو سکتورونو کی د ارزښت ځنځیر ،د کار په بازارکی ګډون او بیکاری ،په کسبونو
او صنعت کې د کارګرانو ویش ،د اړتیاوړتوکو په تولید کی بیلګې ،د غیر معیاری کارتعریفونه ،په«غیر دودیز»
سکتورونو کی د ښځو کار ،وړیا کار او دهغه خصوصیت او څومره والی ،د ځمکی ملکیت ،د اوبو مدیریت ،محلی
تولید او اړوندی دندی ،له وخت څخه دګټی اخیستنی سروی ،د عاید الس ته راوړلو فرصتونه ،فزیکی خوځښت،
خدمتونو ته السرسی  ،د ښځو له خوا تولید شووتوکوته د بازار شتون ،د ښځو له خوا مدیریت اوالرښود شوی شبکی،
معیوبیت ،او داسی نور ترڅو د تولیدی کار او په اقتصاد کې په پیسو نه تبدیل شوی ونډی تحلیل شی.
•د څو اړخونو له پلوه دفقر دکرښی ارزونه.
•د کوچنیانو د ودونو په هکله د معلوماتو راټولول.
•د ماشومانو د کار په باره کې د معلوماتو راټولول.
•د ترانسپورت ،ټولنیز -فرهنګی خنډونو ،وخت ،او جنسی ځورونی له اړخه عامه ځایونو ته د ښځو دالسرسی دوړتیا څیړنه.
•د افغانستان لپاره یو جنسیتی شاخص چې د تبعیض (لکه په کوچنیوالی کې ودونه ،د میراث په هکله توپیری
کړه وړه ،د ښځو په وړاندی تاوتریخوالی ،زوی ته لومړیتوب ورکول ،عامه ځایونوته محدوده السرسی  ،ځمکی
او پورونو ته محدودنه السرسی) پرضد ټولنی لکه د پراختیا او اقتصادی همکاری د موسسی ( )OECDټولنیزی
موسسی او جنسیتی شاخص ( )SIGIمرسته وکړی چې د پالیسی ښه الرښوونه وشی او د جنسیتی تشی د پایلو له
الری له مینځه والړی شی.

2د بشری پرمختیا په هکله د تشو له مینځه وړل

.2

اړینه ده چې هغه تشی چې ښځي او نجونی په زده کړو ،روغتیا یی پاملرنه ،خوندیتوب ،فزیکی خوځښت او سیاسی ګډون ،کې ورسره
مخامخ دی ،له مینځه والړیشی .ددې کار لپاره یوه لیار د دودیزو او عنعنوی معیارونو او شاخصونو پیژندل او منظم کول دی.
•د درناوی او صالحیت وړ ښځینه وو چې دینی پوهه ولری ،يیژندل او د هغوی د شبکی جوړول .خواښې او نیاګانی د
ښځو د ژوند په ټاکلو کې لویه ونډه لری .د مشرو ښځو (په تیره بیا د دینی مشرانو د میرمنو) روزل او ځوانی ښځینه
ښوونکی (بی بی ګانی) یا پوهانی ،کوالی شی د هغو الرو په بیا کتنی کې مرسته وکړی چې د ښځو اسالمی حقونه د
افغانیت په چوکاټ کې خپروی او څنګه کیدای شی چې «قانون» بیا وکتل شی.
•د حج او دینی چارو وزارت (د حج او اوقافو وزارت) باید د هغو نوښتونو الرښوونه وکړی چې د ښځو د حقونو په
هکله اسالمی ارښتونوکې عامه پوهاوی لوړوی .د ښځو د اقتصادی حقونو په هکله د قرآنی احکامو او اوامرو په اړه
د لویو څیړنو سرته رسول ،د کتابونو لیکل او د هغو خپرول یوه ډیره ښه لیاره ده .په عین حال کې ،زده کړو او روغتیا
یی خدمتونو ته د ښځو د السرسی لپاره هڅی شوی دی او توضیح شوی چې پوهه د اسالم اساسی او مرکزی رکن او
ستن ده ،ستونزه ،دلته داده چې د ښځو په تیره بیا ځوانو ښځو او نجونو لپاره جال او برابری سرچینی شتون نه لری،
له دی ستونزی څخه د راوتنی ممکنی لیاری دادی:
•په تیره بیا د لومرینو او منځنیو ښوونځیو په کچه ،یوازی ښځو ته د ښوونځیو آبادولو او تمویل کولو له لیاری ،زده
کړوته د نجونو او ښځو مساوی او برابرالسرسی .
•د نجونو د ښوونځیو داړتیاوو د پوره کولو لپاره د ښځینه تخنیکی کار پوهانو او ښوونکو برابرول.
• د داسی انستیتونو او زده کړو د مرکزونو له لیاری چې په ښځینه سکتورونو کې سکالرشیپونه او بورسونه برابر وی
له نږدی کارکول .دا سکالر شیپونه او بورسونه باید د نجونو لپاره غیر دودیزنه وی.
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•د هغه ټولنیز – فرهنګی تمایل مخنیوی کول چې له دریم او څلورم ټولګی وروسته د نجونود زده کړو ادامه نه منی.
له ښوونځیو څخه د نجونو وختی ایستل په یقینی توګه په کوچینوالی کې د واده سبب کیږی چې وختی امیندواری
( حامله توب) ورسره ملګری ده.
•د منځنیو او منځینو لوړو زده کړو د تعلیمی نصابونو داسی جوړول چې د بیلګی په توګه هلکانو ته په کرهنه او ښځو
ته د کورنۍ د مدیریت په هکله مهارتونه ورزده کړی چې د ښځو اقتصادی پوهه او ګډون لوړکړی .ډیره به ښه وی که
د جنسیت او سولی زده کړی هم په یادو نصابوکی شتون ولری :د مالی موضوعاتو سپماوی او پانګونی په هکله زده
کړی هم نجونو او هم هلکانوته ضرور بریښی .د جزا د قانون او  CEDAWاو اسالمی قوانینو په رڼاکی د ښځو حقونه
هم باید په یادو نصابو کې شامل وی.
•د زیږون او بیا زیږون په اړه روغتیا یی زده کړی له  ۱۰تر  ۱۹کلونو عمرخاوندانو زده کوونکو ته باید توجه وشی .که
چیری دا ډول نصاب ډیر حساس معلومیږی ،اړینه نه ده چې په ښوونځۍ پورې تړلو نصابوکی شتون ولری .دلته باید
نورې الرې لکه ټولنیزی ډلی ،ددینی زده کړو ډلی ،او یا هغه حکومتی پروژې په نظر کې ونیول شی چې یوازې د
ښځو لپاره جوړي شوي وي.
•د کلیو او ولسوالیو په کچه ښځوته او همداډول په پوهنتونونو او دعالي تحصیالتو موسسوکې د اسالمی قوانینو
په رڼا کې له شرعي معلوماتو او د ښځو په حقونو پورېتړلو معلوماتو په چوکاټ کې د رسمی زده کړی وړاندی کول.
•د زیږون په هکله ښځو ته په  ۲۰۰۷کال کې زده کړي ،په  ۲۰۱۰کال کې ښځو او نجونو او په  ۲۰۱۳کال کی نجونو او ښځو
ته د متمرکز بدلون د زده کړو په جریان کې ،لوی ټینګار د کوچنیوالی د ودودنو  200شاته اچول دی.
•د ولسوالیو په کچه د روغتیائي په پراخو پاملرنی مرکزونو کې ښځوته د جال خدمتونو وړاندی کولو له لیارې
روغتیایې پاملرنی ته د مساوی السرسی کړنو وړنو ډیرول .په ټولنه کی هر اساسی روغتیا یی مرکزته د ښځو
کارکوونکو لیږل،
•د ډاکترانو ،روغتیا پاالنو ،قابله ګانو ،جراحانو ،د لنګون (زیږون) متخصصانو ،او ماشومانو د روغتیا متخصصانو
او تخنیکی کارکوونکو په هغه شمیرو ګومارنه او روزنه چې په ولسوالی او والیتی کچه د ښځو اړتیاوی رفع کړی.
•په روغتیا یی او صحی زده کړی ډیر ټینګښت .د ښځینه زده کوونکو لپاره د آسانتیاوو لکه ودانۍ ،شپي ځایونو
او داسی نورو جوړول باید پراخ  ،او عامه خلکوته معلومات ورکړل شی .په صحی زده کړو باید په ښاری سیموکی
اوږدمهاله انترنشپ ( د خدمت په لړکی زده کړی) او په کلیوالو ساحوکې د دولت له خوا ( د دولت په مصرف) طبی
زده کړی ،رامینځ ته شی.
•په پورتنیو فعالیتونو کې د سیمی او نورو اسالمی هیوادونو ښځینه کارپوهانو رابلل .

.3

3په تحویل وړ ( توکو) تمرکز

د ښځو د اقتصادی ګډون لپاره یوه ملی پالیسی باید د اړوندو وزارتونو له شاخصونو او د څارنی ستراتژیو سره یوځای جوړه شی .په
دې هکله عمده ستراتژي د منلو وړ فرهنګی شاخصونه دی .په ډیروکورنیو او ټولنو کی هڅه داده چې د ښځو خوخښت ،نه یوازی له
ډیرونږدی ډلو څخه بهر ،بلکې ددوې د ډیرونږدی قومونو او د لږ څه لیری کورنیو ته هم  ،محدود وی .داډول محدودیتونه ،ښځی په پوره
توګه تجرید او یوازې کوي او له جنسیتی یووالي او پوهې /معلوماتو څخه یې اړیکي پرې کوي .د ښځو ډلی او شبکی داسې لوی بالقوه
عامل دی چې د ښځو ترمینځ یووالی او اتحاد رامینځ ته کوی .په وزارتونوکې پالیسی په سکتورونوکې د ښځو ترمینځ داسی غښتلی
او هڅوونکی شبکه مینځ ته راوړي چې په ښارونو او د والیتونو په مرکزونو کې ښځو ته د ښځو له خوا د خدمتونو د انتقال مودل مرکزی
دفترونه ( له تولیدکوونکی څخه عمده پلورونکی ،پروسس کوونکی او صادرکوونکی ته) او د ښځو ترمینځ مشارکت چې په محلی
بازار او صادراتی عامل تکیه ولری ،جوړوي .موخې او هدفونه دادي:

 200د بیلگی په توگه د ښځو د زیږون کنفرانس ،کوااللمپورassets/WD2013_Day_3_Release_FINAL.pdf (accessed 14/http://www.womendeliver.org , 2013
.)June 2013
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•د معیشت او حرفې پربنسټ په تولیدی ډلو او تولیدی اتحادیو د ښځو ویشل .کیدای شی چې د ښځو له مختلفو
شمیرو څخه تولید کوونکی ډلی جوړی شی ترڅو هغوی وکوالی شی په ډله ایزه توګه کار اوزده کړه ترسره کړی.
په  CDCکې هم د ښځو ډلی جوړیدای شی .برسیره پردی د  MRRDد سپما ښځینه ډلی او نوری جوړښتی ډلی په
لویوتخصصی جوړښتی ډلو بدلون موندالی شي.
•د اړتیاوو او فرصتونو پربنسټ ښځې په داسی ډلو ،اتحادیو ،کوپراتیفونو او پيوستونونو بدلی کړی چه خپل ځانته
مرستی وکړای شی .لکه چې په  ۴.۳.۲برخه کې ویل شوو پورونو ،وسایلو ،زده کړو او لویو بانکونو او بازارونوته
د ښځو السرسی « ،د  IGAsاو  SMEsپه لړکې شبکی جوړونی» د تکنالوژیکی معلوماتوله نوښتونو څخه ګټه پورته
کول ،اساسی خبری دی.
•په الزم شمیر د ښځو ساحوی کارګرو ګومارل او روزنه ،په صنعت او کرنه کې فرعی سکتورونو ته السرسی،
د تخنیکی خدمتونو او معلوماتو له پوره سلسلی څخه د ښځو لپاره د خاصو سیمه ایزو بزګری ،تولیدی ،السی
صنایعو ،او متشبثینو ډلو جوړول.
•د کیفیت د څارنی ،پورونو او سوداګری /بازار اړیکو په اړه د نوو (ډیرو) کارګرانو ګومارنه او روزنه چی د ښځو
تولیدوونکو ډلوسره اړیکه ولری .د ولسوالیو د مرکزونو په کچه د کرنیزو خدمتونو د اساسی دفترونو جوړول.
•د ښځو د تولیدی  /اتحادیو ډلو په وړاندی پیژندل شوی خنډونه د بازار دوهم قدم سره چی د کلی سوداګر ،استازی
( دالالن) ،د بزګرانو ډلی /اتحادیۍ ،دی د اړیکو او متقابل عمل د عواملو په توګه پاتی کیږی ،دلته د داسی ښځو
پیداکول او روزل اړین دی چی نوموړی تشی په تیره بیا د ټولنی په کچه ډکی کړی.
•د ښځو له خوا د تولیدی عواملو وړاندی کول په مختلفو سکتورونو کې د کرنیزو تولیداتو لپاره اړین ګڼل کیږی.
داسی مغازی ( پلورنځایونه) چی په ځانګړی توګه یوازی د ښځو وی دولسوالیو په مرکزونو کې باید جوړي شی
او دکرنیزو توکو د خوځیدونکو مغازی جوړول په نظرکی ونیول شی .هغوی باید د  MAILاو  MRDDپروګرامونو او
پروژوکی د ګومارلو،روزنی او ګډولو لپاره تشخیص شی.
•د وترینری اساسی خدمتونو لپاره نورو کارکوونکو ته اړتیا شتون لری.
•بازار ته د ښځو په السرسی ټینګار .په مالی او اداری طرزالعملونو ،د ادارو مدیریت ،د بازار او رقابت په هکله
پوهه ،د بازاراو بازارپیداکولو مهارتونه او په ښاری اوکلیوالی ځایونو اود ښځو د ډلو لپاره د کیفیت د کنترول په
اړه طرحی او د ظرفیت لوړول.
•د هغو  ( NGOsغیرحکومتی موسسو) د ظرفیت لوړول چی په مختلفو سکتورونوکې د ښځو د پروژو تطبیق په غاړه
لری .د هر تولید لپاره د بازار پیداکولو د داسې ستراتژی جوړول چي اساسی سیمه ایزو او نړیوالو مارکیټ ونو
(بازارونو) ته السرسی برابره کړی MAIL .او نور وزارتونه کوالی شی نوموړی ستراتژی د هغو ادارولکه د افغانستان
د صادراتو پراختیا ادارې ( )EPAAد افغانستان د سوداګری او صنایعوخونه ( ،)ACCIاو خصوصی سکتور په سال
او مشوری جوړه کړی ،کیدای شی د نړیوالو پانګه والو په مالتړ یو ملی کنسرسیوم ( د انتفاعی چارو لپاره د څو
شرکتونو ګډکار) جوړ او وده ومومی.
•په سواګری نندارتونونو کې د ښځوله اوسنی شمیرنی څخه د ډیرو ښځو ګډون کولو د آسانتیاوو برابرول MOCI .باید
د ACCIاو TAFAله لیاری په مرکزی آسیا ،منځنۍ آسیا او د آسیا په سویل کې د ښځینه موسسو یو « سیمه ایز مرکز»
جوړکړی .دا مرکز به د تولیدوونکو ښځو له کلیوالی شبکو سره هم نیغ په نیغه اړیکی ولری .له علمی مرکزونو سره
په دی هکله سالء کیدای شی.
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4د مالی خدمتونو جنسیتی کول

د ښځو د اقتصادی بوختیا دلوړوالی لپاره اړینه ده چې له وړوپورونو څخه آخوا نوروپورونو ته السرسی اړینه بریښی .د تقاضا په پرتله
وړوپورونو ته السرسی هم محدودی دی ،معیاری کچه لری اوتل د کلیو په غیررسمی سکتور او همدا ډول په وړه سوداګری کې دښځو ګډون
ته کتنه نه کوی .د حکومت د پالیسی داسی مداخلی ته اړتیا شته چې ساتنیز او مالتړکوونکی پروګرامونه ولري او ښځې و هڅوی چې دلږی
ربحی ( لږسود) پورونو ،د اوږدمهاله بیرته ورکولو ،او په ټاکل شوی قیمت د (کرنیزو) د تولیداتو د بیرته اخسیتنی پر بنسټ تشبثاتوته
راودانګی .حکومت باید داسی معیارونه جوړکړی چې د هغو پربنسټ له هغو کورنیو چې مشرتوب یی د ښځو په غاړه ده ،هغه کورنۍ چې
نجونی او معیوبی ښځی ولری او په د ننه کی بی ځایه شوی ښځی ،او هغه ښځی چې د فقر له کرښی الندې ژوندکوی ،د مالتړ او حمایت وړوګڼی.
د پرتلیز پراخ عامه پوهاوی ،او دداسی اصولو د جوړولو له لیارې چې ښځې تر هدف الندی ونیسی MFIs ،داسی لوی قوت او امکانات
رامینځ ته کړی چې د ښځو چاپیریال پراخ کړی او هغوی یې تخنیکي او د بازار موندنی شبکو او د مهارتونو زده کولو ته هڅولی دی .دا
موضوع کیدای شي په هغه صورت کې په ځانګړی توګه د پیژندل شوو شوراګانو او د ښځو د تولید کوونکو ډلوسره یو ځای شی .دغه
مسئله کیدای شی ال ډیره شی که چیری هغه پوهه چې په دې توګه الس ته راغلی وخت په وخت له هغو منځنیو ښوونځیو سره شریکه کړی
چې یوازې نجونې هلته سبق وایی MOEC .او د حکومت نورو برخو ته ښا یی چې داسی حمایوی پالیسۍ جوړی کړی چې کوچنی مالی
سرچینی وړتیا پیدا کړی په سکتورونو کې پورونوته د ښځو السرسی آسانه او پراخه کړی.
د  MFIsاو  SMEسکتور باید الندی کارونه ترسره کړی:
•د جنسیت له کبله د حساسو مالی تولیداتو د مختلفو سلسلو مینځ ته راوستل چی کوالی شی سکتوری اړتیاوی او
همدا ډول د سوداګری او تشبث اړتیاوی له اسالمی مالی دود سره سم ،ترسره کړی .په دی توګه دا موضوع مرسته
کوی چې په کلیوالی ټولنوکې له سوداګریز سکتورسره د یوځای کیدو په پایله کې مالی خدمتونه پراخوالی ومومي
•کوچنی بیمه او په کلیوالو سیموکې د سیمې د ډلو ایجاد او دسپما په ډلو ټینګارکول.
•دښځو  SMEsته د داسی یو انعطاف منونکی اساساتو جوړول چې د هغو پربنسټ ،اوږدمهاله مالتړ او د پوربیرته پری
کول برابرشی او داسی پورونه ترالسه شی چې د هغو له الرې د څارویو خوراک ،تخمونه ،وسایل ( اخیستل یا اجاره کول)
او د تولیدی عواملو ټول توکې ،راونیول شی .د معاملو د خوندیتوب قانون پوره خپرول چې د سوداګریزو پورونو د
الس ته راوړلو دضمانت لپاره له ډیرو شیمرو د لیږد وړ شتو څخه دګټی اخیستلو اجازه ورکوی.
•د الزمو هڅو ،د پراخو او خدمتونو ،ګډ مالتړ او دخطرونو د کمولو د اقدامونو له لیاری هغو کسانو ته ځان رسول
چې دفقر له کرښی کوزژوند کوی.
•د  MISFAsمراحبه (  )Marahabaبنسټونو وړو کچو تمویل پروژوته پراخه السرسی .
•د  SMEsلپاره د اړتیاوړ پیل کوونکی پانګی په توګه د پورونو او مالی مرستی برابرول .کیدای شی د ټولنیزی
پانګونی او د ګډ شراکت پیسی د نړیوالو موسسو له خوا برابری شی .پورونه باید د جنسیت ،سکتور او موضوع
پربنسټ وی او د ګټی ټیټه بیه او د بیرته پری کولو اوږد مهال ولری.
•دیوبدلیدونکی وجهی صندوق رامینځ ته کول چې د ښځو کوچنیو او منځنیو تشبثونو ( )SMEsاو کرنیز تجارت
ته پورونه او مشروط نغدی انتقاالت ترسره کړی؛ کیدای شی دا ډول نوښت د څو اړ خیزو موسسو او دوه اړخیزو
مرستندویه موسسو له خوا ترسره شی.
•د هغو طریقو ارزونه وکړی چې خصوصی ،دیووالی ډلو ،اودکلیو په کچه د بانکونوموډل یی د پور /کریدت څخه
ګټه خسیتلو ،د ښځو د واکمن کولو ،ټولنیز موقف ،مولدیت او عوایدو لپاره په کار اچوی،
•،MOTI ،MOEcله  MOWAاو نورو موسسو لکه  AISAاو  ACCEنړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک په مرسته باید د ښځینه
وړو سوداګری او تشبثونو له اړتیا سره سم د ښځو د سوداګریزو پرمختیا یی خدمتونه لکه د کریدت ورکولو ،تولید،
بازارموندنی ،مدیریت ،سموونکو اقدامو ،دانتقال مکانیزمونه ،او په ټولنی متکی تشبثات رامینځ ته کړی.
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• AISAاو  ACCIباید د نورو ترڅنګ د  ،MOCI ،MRRD ، MAIL ،MOLSAMDاو  MOCITپه سال او مشوری سره ،په
تشبثونو او سوداګری کې د ښځو لپاره خپلی ستراتژۍ او پالیسۍ ته نوی بڼه ورکړی .په تشبثاتو ،د ارزښت د ځنځیر
پرمختیا او په سکتورونو کې د اړیکو په اړهد روزنو دموډلونو(بیلګو) جوړول به لویه مرسته برابره کړی.
•په نړیوالو او ملی موسسوکې د جنیست په هکله د ټولنیز ګډ مسولیت نوښتونو باندی باید ټینګار وشی او په
فعاالنه توګه و هڅول شی.

په نړیواله کچه
• په نړیوالو کنفرانسونو او پریکړه لیکونو کې باید د ښځو په اقتصادی واکمنۍ باندی الډیرټینګار وشی .دغه
اقدامونه باید د ښځو لپاره د ډپریدونکو فرصتونو لپاره له هیوادنی تحلیل ،هدفونو اوشاخصونو سره یوځای وی.
•له  WTOاو  IMFسره ګډ کار په پایله کی پردی خبری ټینګارکول چې په تیره بیا لکه افغانستان غوندی یو هیوادکې
آزاد سوداګریز اقتصاد ،فقر جنسیتی کوی.
په  ۲۰۱۴کال کی د راتلونکی لیږد په رڼاکې  ،201داسې بریښې چې د لږومرستو او عامه لګښتو نو په پایله کی به په جنسیتی مرستندویه
پروګرامونو کې هم کموالی راڅرګند شی .کیدای شي تړلی بودجې د پیسو د ارزښت دلویو تمو ژباړه وکړی:
•هرخوسکی څلور پښی لری!! :په افغانستان کې د څو اړخیزو او دوه اړخیزو مرستندویو موسسو او هغو ادارو ترمینځ
چې په مختلفو وزارتونو کې د پالیسی جوړولو لپاره د ځانګړو هیوادونو کړنالري او ایډولوژی پرمخ بیا یی ،هیڅ
ډول همغږی نه لری .د افغانستان د پرمختیا په خوسکی (سخوندر) باندی بزکشی یا وزلوبه تراوسه د ښځو د پرمختیا
او هغو لیارو په هکله چې په سیستماتیکه ،منظمه او یا عمومی توګه په افغانستان کې عملی شی ،کومه متمرکزه،
همغږه یا اړونده پایله نه ده ورکړی .د ښځو اقتصادی واکمن کولو او ددی موخی لپاره بشپړونه بالقوه عواملو ،په دی
اړه کومه پایل نه ده ورکړی .ددی لپاره د خلکو سره د ښځو (جنسیت د برابروالی) او د پروګرام جوړونی د ډیرو ښو
تجربو شریکول ،د «زده شووسبقونو» د تحلیل لپاره د ډیرو مرستندویانو ګډکار ،د جنسیت د موضوع لپاره د داخلی
تفتیش جوړولوته اړتیالری چې د  ۲۰۱۴کال څخه مخکی او د پیسوتر اختصاص مخکی باید جوړ شوی وای.
•هیوادنی ستراتژی او پرجنسیت والړی ستراتژی چې اوس په پروګرامونو او ډیرو څواړخیزو او دوه اړخیزو ادارو په
کړنالرو کې چې په افغانستان کې کارکوی وجود نه لری ،اړینی ګڼل کیږی ،چې د پرمختیا اغیزی نها یی کچی ته ورسیږی.
•خاصو ښځینه پروژو ته باید د ټول هیواد د ستراتژی او برخی په تناسب ( )۵۰سلنه پیسی اختصاص شی .داکار باید
مشخصی پایلی ولری د ټولو پیسو او پروژو څارنی او ارزونی پایله یوازی په عامه ځای کې ترسه او دعامه خلکو په
اختیار کی ورکړل شی ،بلکی څارنه باید د ټولنی د استازو ترمخ چې هغه کې  ۵۰سلنه ښځی وی ،د پروژی له تطبیق
څخه وړاندی او په جریان کې عملی او تطبیق شی.
•اړینه ده چې الف) ټول نوښتونه باید له افغانی نوښتونو سره یوځای او د افغانانو له خوا یی الرښوونه وشی ترڅو
پالیسی خپل اغیزه په واحده توګه وښندی ،ب) د افغان حکومت د بودجی له لیاری د ټولو مرستو په تنظیم سره د
محلی اقتصاد د اغیزو لوړول ،ج) د محلی قراردادونو ډیروالی ،او ،د) دداسی پالیسیو د جوړولو حمایت او تمویل
کولو دوامچې په افغانستان کې یی د جنسیت برابروالی غوښته ،خو ترټولو مهم ،په اغیزمنه توګه د هغو عملی کول.
•د ښځو لپاره پروژی باید د ښځينه آسانتیا برابروونکو او په لوړه کچه د ښځو له خوا پرمخ والړی شی .که
چیری تطبیق کوونکو پروژو تر اوسه د ښځینه کارکوونکو او لوړوکچه کارکوونکو انډول نه وی عملی کړی،
باید مرستندویان او پروګرام جوړوونکی موسسی داکار ترسره کړی .په همدی ډول ،مرستندویه او تطبیق
کوونکی موسسی (د سفارتونو په ګډون) باید پخپلو دفترونو ،په تیره بیا په لوړه کچه کارونو کې داسی
انډول تامین کړی.

202

 201د  ۲۰۱۲د سپتمبر د میاشتی  ۱۱له  ۲۴والیتونو څخه په  ۲۱کی پوره لیږد) صورت وموند .په دی معنا چې امنیتی مسولیت له نړیوالو قوتونو څخه د افغانستان ملی امنیتی
قوتونو ته انتقال وکړ.
 202جوانی سند لر او ارونا راو « ،د ښځو پلویانو بیروکراتانوستراتژی :د ملګرو ملتونو تجربی »،بریگتون :د انکشافی مطالعاتو انستیتوت)2012 ،
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•د افغانستان د ښه درک او د جوړوشوو او تطبیق شوو پروګرامونو په حساب ورکولو پوهیدنی سره یو ځای د اوږد
مهاله سال او مشورو تامین کول.
•د ملګرو ملتونو نوښتونه لکه د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو خوندی ښارونه باید لکه افغانستان غوندی هیوادونو
کی عامه ځایونه وګڼل شی ،په داسی حال کې چې نړیوالی شبکی او انجمنونه لکه د هالنډ  MDG3وجهی صندوق ،د
ګودرمن ساچز  ۱۰،۰۰۰کسیزه د ښځو کمپاین او د درندو ښځو له خواپه جګړوکی په ښځو د تجاوز درولو نوښت باید
د ټول افغانستان د ښځو په موسسی کې رواج پیدا کړی.
•څو اړخیزه اداری هم باید داسی ګډ پروګرامونه جوړکړی چې داسی نوښتونه لکه د مساوی فرصتونو کمیسیون
رامینځ ته کړی.
•نړیوالی موسسی باید هرو مرو په هغه څه چې په اسالم کې ناروا او مخالف دی ،وپوهیږی .فرهنګی نسبت ګرا یی
او حساسیت باید د اسالم په هکله د مسلمانوښځو د موسسو نظریات او د فرهنګ او دین د څیری په جوړولو کی د
افغانی ښځی حقونو ته پوره پاملرنه وکړی.
•په مرکزی آسیا ،جنوبی آسیا او منځنی ختیځ کي د ښځو د حقونو د موسسو جوړول باید ترغور الندی ونیول شی.
په تیره لسیزه کې د ښځو الس ته راوړنی او په راتلونکوکلونو کې د هغوی د الډیری وړتیا لپاره په افغانستان کې د
ښځینه فعالینو د تخنیکی او مالی مالتړ له لیاری له سیمی سره د هغوی اړیکی او تړون ،هم د ښځو د بشری حقونو
او هم اقتصادی وړتیا لپاره ،باید په بیړه ترسره شی.

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

ضمیمی
۱ضمیمه :د مرکزی ډلی ګډون کوونکی (نومونه بدل دی)
 :*Hhکورنۍ؛ نجونی :لوڼی /خویندی؛ هلکان :زامن /وروڼه
أنهردرسن ،ګذرګاه

.

نوم

شمیر ه
1

عمر

مر ضیه

2

28

ر حیمه

3

منیر ه

5

ذکیه

7

زرغونه

4

20

30

مرسل

6

مینا ګل

8
شمیر ه

زده کوونکی

میړه

3

پالر

7

ښوونکی

38

ښوونکی

60

د کور میرمن/کونډه

د پوهنتون زده کوونکی

پالر

د کور میرمن/کونډه

زوم

عمر

3
3

2

تاجک

9
4

2

زوی

6

مدنی حالت

-

3

6

میړه

پښتو ن
تاجک

3

7

7

دنده

1

8

پالر

هلکا ن

تاجک

2

2

هزاره

-

تاجک

3

2

6

4

تاجک

تاجک

نجو نی

هلکا ن

1

محمد شفیق

38

د محل استازی ،بیکار

واده شوی

-

2

تاجک

2

عبدالهادی

48

متقا عد

واده شوی

-

3

تاجک

3

شفیع احمد

20

بیکا ر

مجرد

-

2

تاجک

4

محمد انور

52

بیکا ر

واده شوی

3

2

تاجک

5

ګل آغا

28

د حکومت کار کوونکی

واده شوی

-

1

تاجک

.

نوم

د کور میرمن

23

55

محرم

غړو شمیر

پالر

ګډون کوونکی

24

کا مله

دنده

د کورنی د

نجو نی

قوم

قوم

بد پولیسو ښارګوټی کابل

شمیر ه

سیما

1

2

شر یفه

55

د کور میرمن /کونډه

معصو مه

38

د کور میرمن /کونډه

-

سعید ه

20

3
5

روشن

7

فر شته

6

نوم

شمیر ه

64

50

زوی

ز لیخا

4

عمر

د کور میرمن

دنده

میړه

57
40

25
نوم

د کور میرمن

د کور میرمن /کونډه
زده کوونکی

8

3

2

8

3

میړه

8

پالر

5

-

میړه

5

3

4

پالر

د کور میرمن
دنده

6

پښتو ن

3

پښتو ن

-

تاجک

-

-

پښتو ن
هزاره

-

تاجک

1

نجو نی

1

عبدالصبور

70

د اردو متقاعد جنرال

دوه ځله واده

4

3

هزاره

2

مولوی صاحب

70

امام

واده شوی

4

4

تاجک

3

عبدالقادر

22

هټی وال

واده شوی

1

-

پښتو ن

4

شیر شاه

55

بیکا ر

واده شوی

2

4

تاجک

5

م .اکبر

48

نجار

واده شوی

3

2

تاجک

6

حاجی سید عبدالوکیل

70

د وزارت مامور

واده شوی

4

3

تاجک

7

حاجی محفوظ

55

متقاعد پولیس افسر

واده شوی

4

2

پښتو ن

8

سیدا جان

40

واده شوی

2

3

تاجک

پخوانی پولیس افسر ،هټی وال ،د
شورا غړی

مدنی حالت

4

3

2

هلکا ن

AREU

عمر

محرم

کورنی

نجو نی

هلکا ن

تاجک

قوم

قوم

ضمیمی

.

2014

جایسارخیل ،استالف
شمیر ه
1

2

نوم

هوس ګل

صفورا

3

عارفه

5

4
6

7

عمر
30

25

37

38

هاجره

د کور میرمن

دنده

د کور میرمن

محرم

میړه

میړه

میړه

د کور میرمن
د کور میرمن

کورنی

نجو نی

هلکا ن

13

-

-

5

2

5

1

12

میړه

2

3

1

1

تاجک

تاجک

تاجک

تاجک

دادا شرین

42

د کور میرمن

میړه

11

5

4

تاجک

شرین

45

د کور میرمن/کونډه

خسر

13

1

2

تاجک

16

د کور میرمن

خسر

-

تاجک

13

3

کورنۍ

نجو نی

هلکا ن

1

شیر احمد

70

بزګر

واده شوی

5

3

2

تاجک

2

علی محمد

50

کارګر ،د څارویو روزونکی

واده شوی

10

6

4

تاجک

3

عبداهلل

35

د چرم ګنډلو ښوونکی

واده شوی

1

0

1

تاجک

4

محمد صمیم

40

بزګر

واده شوی

6

3

3

تاجک

5

ګل محمد

53

کارګر

واده شوی

5

1

4

تاجک

6

نور آغا

60

کارګر

مجرد

0

0

0

تاجک

7

کمال الدین

57

بزګر ،ملک

واده شوی

10

5

5

تاجک

8

نازی ګل
وحیده

شمیر ه

.

نوم

25

د کور میرمن

دنده

عمر

خسر

12

مدنی حالت

2

1

قوم

تاجک

قوم

دد .موسی خیل پا یین ،قره باغ
کورنۍ

نجو نی

هلکا ن

شمیر ه
1

شیر احمد

70

بزګر

واده شوی

5

3

2

تاجک

2

علی محمد

50

کارګر ،د څارویو روزونکی

واده شوی

10

6

4

تاجک

3

عبداهلل

35

د چرم ګنډلو ښوونکی

واده شوی

1

0

1

تاجک

4

محمد صمیم

40

بزګر

واده شوی

6

3

3

تاجک

5

ګل محمد

53

کارګر

واده شوی

5

1

4

تاجک

6

نور آغا

60

کارګر

مجرد

0

0

0

تاجک

7

کمال الدین

57

بزګر ،ملک

واده شوی

10

5

5

تاجک

8

مجاهده

38

د کور میرمن

واده شوی

13

4

2

تاجک

شمیر ه

نوم

نوم

دنده

عمر

دنده

عمر

مدنی حالت

مدنی حالت

قوم

قوم

نجو نی

هلکا ن

1

شایق خان

28

د  NABDPکار کوونکی

په نوم شوی

0

0

پښتو ن

2

نعمت اهلل

48

بزګر

واده شوی

2

2

تاجک

3

نصیر احمد

45

ملک ،استرغچ

واده شوی

3

7

تاجک

4

شیر آغا

32

باډی ګارډ ،امرالدین

واده شوی

2

1

تاجک

5

منیر احمد

28

ملک ،قلعه موسی

واده شوی

4

1

تاجک

6

عبدالعزیر

59

ملک ،بهترین خوش پاچا

واده شوی

6

8

تاجک

7

کاکا کبیر

67

بزګر

واده شوی

5

3

پښټو ن
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

هآدم خان ،بګرامی

.

نوم

شمیر ه

نازپرور

1

2

ګل غوټی

35

پتمنه

50

د کور میرمن

3
5

شیما

7

داغ ګل

6

66

19

18

زرګل

شمیر ه

30
26

بنفشه

8

48

د کور میرمن

زیبا

4

عمر

د کور میرمن

25
نوم

دنده

کورنی

نجو نی

هلکا ن

میړه

30

6

4

زوی

32

7

میړه

محرم

26

د کور میرمن/کونډه

میړه

د کور میرمن

میړه

20

میړه

35

د کور میرمن

د کور میرمن

عمر

1

مصطفی

25

2

محمد اکرم

50

د اردو افسر

3

مسعو د

35

19

میړه

دنده
زده کوونکی

18

میړه

د کور میرمن

د اردو متقاعد افسر ،نارینه وو د CDC

6

4

4

3

2

1

0

1

35

مدنی حالت

5

3

پښتو ن

پښتو ن

پښتو ن

5

پښتو ن

2

پښتو ن

4

پښتو ن

پښتو ن

پښتو ن

قوم

نجو نی

هلکا ن

مجرد

0

0

پښتو ن

واده شوی

3

2

تاجک

واده شوی

1

3

تاجک

4

عبد ا لعظیم

50

ملک ،آدم خان

واده شوی

3

5

تاجک

5

عبدالرحمن

28

ښوونکی ،قاری

واده شوی

1

0

پښتو ن

6

فضل احمد

19

زده کوونکی

مجرد

0

0

پښتو ن

7

احمد شاه

33

بزګر

واده شوی

1

1

پښتو ن
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 ۲ضمیمه :هغه ټکی چې د پروژی ګډون کوونکو سره د الرښوونکو سرلیکونو په جوړولو کی
203
مرسته کوی
لومړی کچه (خپل ځان)

دویمه کچه (کورنی)

دریمه کچه (کلی/ګاونډی)

څلورمه کچه (پراخه ټولنه)

شاخص

اقتصادی فرصت/

•د اقتصادی فرصت غوښتنه

•عاید ته السرسی

•بانک او کریدت ته السرسی

•په ډیرو اقتصادی /او د

السرسی

•د څارویو څښتنتوب

•د عاید ډیریدل او د

•دویم یا دریم پور اخیستنه

ټولنی په فرصتونو کې د

•پر پایوازی او څارویو کنترول

عاید خوندیتوب

•په میکرو کریدت (کوچنی

ځانګړو کسانو ګډون

•د ظرفیت کنترول

•په پورونو او سپما او

پورونو) په شبکی کې ګډون

•د ښځو ډيرو عوایدو لپاره

عاید باندی کنترول

•په مکرو -کریدت (کوچنیو

ډله ایزی هڅی کوی

مادی بدلون

سرچینو ته السرسی

•عاید راوړونکو

پورونو) شبکی کې ګډون

•د جنسیتی عایدو د ډیری

وسایلو (د اوبدلو

•په موقتی یا غیر رسمی پورونو

کچی مساوات او برابری

کارګاه ،د ګنډلو

باندی لږ شوی باور یا اعتبار

•مالی او تخنیکی حماسی

ماشین ،او داسی

•د تنخا (مزد) په مقابل کې په

خدمتونو ته ډیره السرسی

نورو) کې پوره یا یوه

کار کې د ښځو ګډون

برخه ونډه

•د ښځو ډیر شمیر او په عوایدو

•پانګونه (څاروی،

کی د ښځو ډیره ونډه

جواهرات ،ځمکه،

•په ځمکه /او د ځمکی په

کور ،د کور جوړونه

عوایدو باندی کنترول

•په کورنیو او ټولنه کې

•د کورنی ملکیت او

•د ټولنی سرچینو ته السرسی

•د ټولنی سرچینو ته د

سرچینو ته د رسیدلو حقونه

تولیدی شتمنیو ته

•د کورنی ملکیت او تولیدی

نابرابره السرسی په مقابل

او داسی نور

السرسی

شتمنی کنترول

کی اعتراض او مقابله

اقتصادی ونډه /د کار

•د اقتصادی ونډی په مثبت

•د کورنی د کار په

•د ډیر عاید الس ته راوړلو لپاره

•په غیر محلی شبکو کی

ویش

تحلیل کی خپله پوهه

اختصاص باندی

په کلی او ټولنه کې د نورو

ډیر ګډون او د عاید الس

•له خپل عاید څخه په خپلواکه

کنترول

ښځو د پوهی او مهارتونو ونډه

ته راوړلو لپاره د مهارتونو

توګه د توکو رانیول

•د نورو کورنیو د

•په شبکو کې د ډير ګډون او د

تولیدی فعالیت د

ډیر عاید د الس ته راوړلو لپاره

عاید کنترول

د کلی د نورو ښځو د مهارتونو

•کوچنیانو ته د

او ظرفیت جوړونی روزنه

پاملرنی په شمول

•د هغو ښځو ډیروالی چی د

د هغه محلی کار لږ

خپلو کورنیو لپاره خپلواکی

کیدل چې په مقابل

اقتصادی پریکړی وکړی

او ظرفیت جوړونی روزنه

کی یی تنخوا نه
ورکول کیږی

اقتصادی شبکو ته

•بازارونو ته ټوله ایز او هیله

•سرچینو ،بازارونو،

•بازارونو ،پرچون پلورونکو،

•بازارونو او سرچینو ته

السرسی

ناکه السرسی

عامه ادارو ته د تړلو

عرضه کوونکو ،او پلورونکو

انفرادی او ډله ایز له توپیر

منځګړیو د مداخلی

ته د ځانګړو افرادو پراخ

او تبعیض پرته السرسی

لږوالی ،او د هغه

ادراکی یا د موندنی بدلون
خپل ځان SELF

خو ځښت

•د پروژو یا  NGOsله

پرځای د عمل د

•په پروژو پوری اړوندو ټولو

لیاری عاید ته د رسیدلو

پیاوړتیا ډیروالی

فعالیتونو ترمینځ د لویو شبکو

لپاره ډيره السرسی

جوړول
•په باور او خوشالی کی

•ډیر مهارتونه د

•د لرلید او راتلونکی پالن د

•د ښځو ارزښت او ونډو

ډيروالی

سواد ،د دندو د

جوړولو ډیره وړتیا

پیژندل او د هغوی درناوی

طرزالعمل او داسی
پخپله او نور

نورو په شمول

•د خپل ځان او نورو په هکله د

•د روغتیا یی او

•د سیالی او شریکی او حشر

•په پراخو شبکو کی د

پریکړ کولو څخه پوهاوی

تغذیې د وضعی ښه

په شمول د کلی په ډله ایزو

ظرفیت جوړولو پوهه

والی

فعالیتونو کی ګډون

•له نورو ډلو او ښځو سره

•د کورنۍ په

•د ښځو د اقتصادی ګډون په

ډیری کتنی

لګښتونو او نورو د

هکله ډیره پوهه

•له کور څخه لږ ګوښه توب

ارزښت وړ کورنیو

•د ښځو د اقتصادی خپلواکی په

•د ښځو په اقتصادی ونډی

پریکړی کولو ،باندی

اړه ډیره پوهه

ډیره پوهه

لوی کنترول

 203د کاناډا نړیوالی پرمختیا اداره« ،د پروژی لپاره السی کتاب :د جنسیت د شاخصونو د حساسیت ولی او څنګه» (کیوبک :د کاناډا د نړیوالی پرمختیا اداره )۱۹۹۷ ،او
د زوی اکسال او سیلی بیدن« ،جنسیت او واکمنی :تعریفونه ،طریقی او د پالیسی لپاره ښوونی» بریګتون :د پرمختیائی مطالعو انستیتیوت)۱۹۹۷ ،

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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2014

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

شاخص

ځان او جنسیت

لومړی کچه (خپل ځان)

دویمه کچه (کورنی)

تبعیض او توپیر په هکله

کورنۍ د نورو غړو

پوهاوی

لویه ارزښتی ونډه

•د لوڼو او زامنو ترمینځ د

•د نجونو او د

دریمه کچه (کلی/ګاونډی)

•د ټولنی د ښځو ترمینځ د کړو

څلورمه کچه (پراخه ټولنه)

وړو په هکله جنسیتی پوښتنی

او هغوی ته ډیر
ځان  SELFاو خوځښت

لګښتو نه

•د بهرنی نړی په هکله پراخه

•د سفر او یوازی سفر

•په ټولنه کی د ټولنیزو-فرهنګی

•د یوازی تګ (سفر) تشویق

پوهاوی

په هکله خبری اتری

خنډونو په هکله بحث

کول

•له غیر کورنیو سره د ډیر

•د کورنی له عمده غړو

•له نورو ښځو سره د ډیر

•د یوازی تګ وړتیا

متقابل عمل تشویق

سره د خوځښت لپاره

خوځښت په اړه خبری

•له نورو ښځو سره پرته له

یووالی

•نوو ځایونو ته له نورو ښځو

اجازی تګ

•له کورنی سره د

سره د پالن جوړول او تلل

خوځښت د واټن د

•بل کلی ته د اجازی نه اخیستلو

لویوالی په هکله

ضرورت او محرم

چڼی وهل
•بل کلی ته له محرم
پرته خو په اجازی
د خپلوی (اړیکو) بدلون

تلل

روغتیا او باروری (ښیراز

•د خپل ښیراز والی د کنترول

•د بیا تولید (بیا

والی)

غوښتنه او اشتیاق

تاوتریخوالی

•زیږون (امیدوار) په پریکړو

•د ښځو او کلی لپاره د

زیږون) روغتیا

کنترول

ډیری عامه هوساینی لپاره

یی خدمتونو ته د

•د عامه هوساینی د خدمتونو

ګډ فعالیت

•د  DVد بندولو غوښتنه

•د تاوتریخوالی په

•نورو کورنیو ته د  DVسره د

•د  DVپه اړه په قوانینو

•د ښځو په وړاندی د

وړاندی په کورنی

مقابلی سال ورکول

پوهیدل

تاوتریخوالی نورو شکلونو

السرسی پوهاوی

پوهه او پوهاوی

کی له خپل ځانه

•په نورو کورنیو کی د  DVپه

•د  DVپه درولو کې د

په هکله پوهاوی (جنسی

دفاع کول

وړاندی عمل کول

مرستیالو موسسو پیژندل

تیری ،له محارمو سره زنا ،د

•د  VAW/DVپه

•د  VAWد نورو شکلونو په

•د  DVاو  VAWپه وړاندی

کوچنیانو ودونه ،زده کړی،

وړاندی په ټولنه

مقابل کی د ټولیز او پټ عمل

له موسسو سره لیدل

بد ورکول)

کې په الرو چارو

کول (جنسی تجاوز ،له محارمو

•د  VAW/DVد مخنیوی

پوهیدل او په دی

سره زنا ،د کوچنیانو ودونه،

د ښځو حقونو ،او قوانینو

هکله د تاکتیکونو او

زده کړی ،بد)

په اړه په ورکشاپونو او

ټولیز -فرهنګی مضمونی

•په کلتوری ،قانونی او

•په کورنۍ کی د ښځو

•د فرهنګی ،قانونی ،او سیاسی

•د ښځو په ډلو یا والیتونو

کړه وړه

سیاسی جریانونو کی د ښځو

د قابلیت او حقونو

جریانونو پوهه چی کوالی شی

یا قومی ټولنو کی په

په وړاندی په تبعیض پوهاوی

په وړاندی د فرهنګی

د ښځو ټولنیز-کلتوری ترالس

فرهنګی ،قانونی ،او

بدلون په مقابل کی

الندی کیدونکی جریان الس

سیاسی جریانونو کی د

عمل کول

ته راوړی

موضع نیول او بوختیا

•د ټولنی په کچه فرهنګی،

•د ښځو د ال واکمن کولو

قانونی او سیاسی پروسو ته د

لپاره د نارینه وو او ښځو

السرسی په وړاندی د رسمی

ډیر درک او پوهه.

ستراتژی جوړول

راټولیدلو کی ګډون

خنډونو له مینځه وړل
•له ښځو سره یووالی او په
جنسیتی مسئلو کې د هغوی
عامه ځایونه /ګډون

•د محلی سیاستونو په هکله

•له کورنی سره په

پوهاوی

محلی ټاکنو او

وړاندی لوی یووالی

ګډون

•له قانونی حقونو

د کلی /ټولنی د

•د تاوتریخوالی ،میراث ،زده

•د ښځو د حقونو د ساتنی

(تاوتریخوالی ،میراث ،زده

موضوعاتو په هکله

کړی ،روغتیا په هکله په کلی/

لپاره د قوانینو په تطبیق

کړی ،روغتیا) څخه پوهاوی

مرسته کول

ټولنه کی ونډه اخیستل

او تنظیم او تعدیلونو کی

•د تاوتریخوالی،
میراث ،زده
کړی ،روغتیا په
موضوعاتو کی په
کورنۍ کی ونډه
ا خیستل
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AREU

مالتړ

•د ښځو د حقونو د نقض کولو په

•په محلی سیاستونو کی

برخه اخیستل

ضمیمی

2014

 ۳ضمیمه :د څیړنی ګډون کوونکی
شمیر ه

نوم

مو سسه

1

د افغانستان د سوداګری او صنعت خونه ()ACCI

علی ذکی

2

د افغانستان د پانګونی د مالتړ اداره ()AISA

صاحبه نورستانی

دنده

مدیر ،د سوداګریزو خدمتونو
پر مختیا
د پانګونی او انکشاف مامور

نیټه
01.01.13
01.01.13

3

د افغانستان د ښځو د سوداګری فدریشن ()AWBF

ماللی جواد

د غړیتوب مدیریت

30.12.12

4

د افغان ښځو مرکز ()AWC

رسول حبیبی

د پروګرام همغږی کوونکی

19.11.12

5

د افغانستان د ښځو د زده کړی مرکز ()AWEC

جمیله ظفر

د بازار موندنی منیجر

31.10.12

6

د افغانستان د ښځو د زده کړو مرکز

شکر یه

د پروژی ګډون کوونکی

06.11.12

7

د افغانستان د ښځو د زده کړو مرکز

محمد عزیز

نارینه خپلوان

08.11.12

8

د افغانستان د ښځو د زده کړو مرکز

ټولنه ،کابل۵ ،مه ناحیه

د ښځو د ډلی خبری اتری

07.11.12

9

د افغانستان د ښځو د زده کړو مرکز

ټولنه ،کابل۵ ،مه ناحیه

د نارینه وو د ډلی خبری اتری

07.11.12

10

د افغان ښځو شبکه ()AWN

لیدا عزیزی

د پروګرام مامور

22.10.12

11

د ټولو افغان ښځو اتحادیه

خدیجه شهباز

لویه ښوونکی

29.10.12

12

د کاناډا د پرمختیا نړیواله اداره CIDA

نامعلوم نوم

-

04.11.12

13

د معیوبینو د ټولنی مرکز ()CCD

حاجی احمد شاه

لوړی کچی مربی

05.12.12

CARE

14
15
16

د افغانستان د نیستمنو ښځو او نجونو د زده کړی او روزنی مرکز

فروزان رحمانی

د جنسیتی پروژی مامور

27.11.12

عالیه یوسفزی

د پروګرام مامور

29.11.12

پروین زمانی

د زده د کړی پرمختیا ،آمر

18.12.12

17

د کاناډا سفارت

18

د فنلند سفارت

19

د سویدن سفارت

روګر کارلسون

20

د ښځو د بیارغونی او پرمختیا موسسه FRDO

نوم معلوم نه ده

آمر

21

د ښځو د بیا رغونی او پرمختیا موسسه

نازنین

د پروژی ګډون کوونکی

16.12.12

کلودی دزیلیت

د مرستو مرستیال

ماټی وانانن

د ملی پروګرامو لومړی سکرتر

مصلح الدین عبادی

همغږی کوونکی
د پروژی سالکار

20.11.12
18.11.12

06.01.13
29.11.12

22

د ښځو د بیا رغونی او پرمختیا موسسه

محمد امام الدین

نارینه خپلوان

20.11.12

23

د ښځو د بیا رغونی او پرمختیا موسسه

ټولنه ،ایسارخیل

د ښځو ډله ایزی خبری اتری

20.11.12

24

د ښځو د بیا رغونی او پرمختیا موسسه

ټولنه ،ایسارخیل

د نارینه وو ډله ایزی خبری اتری

25

دویچی ګیسلشافت فر انترنیشنل زوسامینربیت

داکتر حلیمه

26

هندیکپ انترنیشنل ()HI

د ملکی سولی خدمتونه همغږی
کوونکی

20.11.12
12.12.12

سمیع الحق سامی

د مالتړ او پوهاوی تخنیکی

قاسم خان

سالکار د پروژی استازی

27

د موسکا بشری مرسته ()HAM

عزیزه مومند

مدیر

20.10.12

28

د موسکا بشری مرسته ()HAM

مرسل اعظمی

د پروژی ګډون کوونکی

21.10.12

29

د موسکا بشری مرسته ()HAM

عبداالسحق

نارینه خپلوان

23.10.12

17.12.12

30

د موسکا بشری مرسته ()HAM

ټولنه ،دوغ آباد

د ښځو ډله ایزی خبری اتری

23.10.12

31

د موسکا بشری مرسته ()HAM

ټولنه ،دوغ آباد

د نارینه وو ډله ایزی خبری اتری

17.01.13

32

د نجات نړیواله کمیټه IEEW

عبدالشکور

د پروګرام پخوانی ناظم

21.10.12

33

د ښځو د اقتصادی واکمنی انستیتیوت ()IEEW

منیژه وافق

مدیر

27.11.12

د جاپان نړیواله مرستندویه اداره ()JICA

اکومی او ګیواری

د جنسیت او پرمختیا سالکار

08.12.12

نصراله بتخانی

د پالیسی او پالن سرپرست مدیر

18.12.12

عادله یوسفزی

د جنسیت مدیر

09.11.13

نوم نا معلومه ده

-

01.11.12

34
35
36

د کرنی ،اوبو لګولو او مالداری وزارت ()MAIL

37
38
39

د سوداګری او صنایعو وزارت ()MOCI

40
41
42

نوم معلوم نه ده
نوم مالوم نه ده
عارف سحر

د اقتصاد وزارت

33.12.12
25.12.12
د افغانستان د ملی پرمختیا
ستراتژی

17.12.12

نوم معلوم نه ده

17.12.12

نوم معلوم نه ده

30.12.12
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شمیر ه
43
44
45
46
47

مو سسه
د مالیی وزارت
د حج او اوقافو چارو وزارت ()MOHRA
د کار ،ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت MOLSMD

48
49

نوم
نوم معلوم نه ده

26.12.12

نوم معلوم نه ده
ګل آغا حبیب

29.12.12
د پالیسی او پالن مدیر

نا معلوم
عمران اهلل کامران
عبدالرحمن ایوبی

د کلیو د بیارغونی او پرمختیا وزارت ()MRRD

دنده

د جنسیت مدیر پخوانی
اجرا ییه مدیر ،د ملی یووالی
پروګرام
اجرا ییه مدیر ،د افغانستان د

50
51

انجمه نعیمی

آمر ،اقتصادی پرمختیا

52

مژګان مصطفوی

مرستیال وزیر

53
54
55

حسین علی معین

د سیمو پر بنسټ ملی پرمختیا یی پروګرام ()NABDP

56

داکتر سمیع جاللزی
زیاده کریم

25.12.12
18.12.12
23.12.12

غزال حارس

د ښځو چارو وزارت ()MOWA

31.12.12
03.02.13

نا معلوم

سامعه سادات

نیټه

محلی تشبث د پرمختیا پروګرام

آمر ،د جنسیت د ظرفیت لوړولو
څا نګه

اقتصادی کارپوه ،د اقتصادی
پرمختیا څانګه

آمر ،محلی انستیتیوتی پرمختیا
یی انکشاف

02.01.13
29.12.12
29.12.12
09.01.13
09.01.13
02.12.12

آمر ،د جنسیت څانګه

57

د سیمو پر بنسټپرمختیا یی پروګرام

نامعلوم

د پروژی ګډون کوونکی

13.12.12

58

د سیمو پر بنسټ پرمختیا یی پروګرام

نا معلوم

نارینه خپلوان

13.12.12

59

د سیمو پر بنسټ پرمختیا یی پروګرام

ټولنه ،موسی خیل پا یین

د ښځو ډله ایزی خبری اتری

24.12.12

60

د سیمو پر بنسټ پرمختیا یی پروګرام

ټولنه ،موسی خیل پا یین

د نارینه وو ډله ایزی خبری اتری

24.12.12

61

د ملی یووالی پروګرام ()NSP

معلو م

23.12.12

62

د ملی یووالی پروګرام ()NSP

معلو م

23.12.12

63

د ملی یووالی پروګرام ()NSP

معلو م

64

دنور د زده کړی او ظرفیت لوړولو موسسه ()NECDO

جمیله افغانی کاکړ

65

د افغانستان لپاره د فزیوتراپی او بیارغونی مالتړ ()PARSA

محبوبه سراج

66
67

د رابعی بلخی د مهارت د مالتړ اداره ()RASA

عبداله حمیدی

مدیر
د ښځو لپاره د جنسیت او پروګرام
سالکار

23.01.13
26.11.12

د پروګرام منیجر

27.11.12

فیصل فقیری

مالی او اداری مامور

27.11.12

سمیع اهلل نصیری

مدیر

25.11.12

د پروژی ګډون کوونکی

19.11.12

نارینه خپلوان

19.11.12
06.12.12
06.12.12
12.12.12
01.12.12

68

د سنا یی پرمختیا یی موسسه ()SDO

69

د سنا یی پرمختیا یی موسسه ()SDO

رویا سالمزی

70

د سنا یی پرمختیا یی موسسه ()SDO

احمد زبیر

71

د سنا یی پرمختیا یی موسسه ()SDO

ټولنه ،بګرامی

د ښځو ډله ایزی خبری اتری

72

د سنا یی پرمختیا یی موسسه ()SDO

ټولنه ،بګرامی

د نارینه وو ډله ایزی خبری اتری

73

د مهارتونو د روزنی او بیارغونی ټولنه ()STARS

زهره امان

دپروګرام ناظم

74

سبا

وسیمه امیری

مدیر

75

شهدا

جواد وفا

اجرا ییه مدیر

18.11.12

76

د ملګرو ملتونو پرمختیا یی پروګرام ()UNDP

ګلستان عبادت

د جنسیت کارپوه

06.01.13

شکریه خالقی

مدیره

26.11.12

فریبا احمدی

آمره

31.12.12

77
78

70

د افغان ښځو لپاره ښځی ()WAW
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ضمیمی

 ۴ضمیمه :په افغانستان کې په ښځو پوری تړلی پروژی چی نړیوال بانک اخیستی دی.
تعهد شوی پیسی میلیون

د پروژی نوم

ډالره

و ضعیت

2014
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د تا یید نیټه

د ځوانو نجونو نوښتونه -افغانستان

3.0

فعال دی

اګست ۲۰۱۱ ،۲۲

د ملی یووالی پروګرام III

40.0

فعال دی

د جون۲۰۱۰ ، ۲۹

د کلیوالو نیستمنو لپاره د روغتیا یی هڅو د غښتلتوب پروژه

49.0

فعاله ده

د جون ۲۰۱۰ ،۲

د افغانستان د کلیوالی تشبث د پرمختیا پروګرام

30.0

فعال دی

د مارچ ۲۰۱۰ ،۹

کلیوالو نیستمنو ته د روغتیا یی هڅو غښتلتوب پروژه ()SHARP

30.0

فعال ده

د مارچ ۲۰۰۹ ،۲۴

افغانستان -د ثانوی زده کړو د کیفی سمون پروګرام

30.0

تړلی دی

 ۳۱جون۲۰۰۸ ،

کوچنی تمویل ته السرسی او دوام سمون

30.0

تړلی دی

د جون ۲۰۰۸ ،۸

د عامه مالی مدیریت د سمون پروژه

33.4

تړلی ده

د می ۲۰۰۷ ،۲۹

افغانستان :د ملی یووالی بیړنی پروژه II

120.0

تړلی ده

د دسمبر ۲۰۰۶ ،۷

د ملی یووالی بیړنی -تکمیلی پروژه

28.0

تړلی ده

د جون ۲۰۰۵ ،۳۰

د زده کړی کیفی سمون پروګرام

35.0

تړلی دی

د جوالی ۲۰۰۴ ،۲۹

افغانستان :د ملی یووالی بیړنی پروژه

95.0

تړلی ده

 ۳۲دسمبر۲۰۰۳ ،

په روغتیا یی سکتور کی بیړنی بیاجوړونه او پرمختیا پروژه

59.6

تړلی ده

د جون ۲۰۰۳ ،۵

د زده کړی بیړنی بیارغونه او پرمختیا پروژه

15.0

تړلی ده

د جون ۲۰۰۲ ،۶

 204له نړیوال بانک څخه راټول شوی« ،پروژی او عملیات ،پروژی ،افغانستان» http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&cou ”,
)ntryshortname_exact=Afghanistan (accessed 10 June 2013
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 5ضمیمه :د افغانستان په هکله د نړیوالو کنفرانسونو پریکړه لیکونه ،۱۲ -۲۰۰۲ ،د ښځو په هکله
205
خاص ټکی
ځای

دوشنبه

نيټه

۲۰۰۰

پریکړه لیک

منبع

تفصیل

د افغانی ښځو د

د افغانی ښځو د اساسی

دغه پریکره یوه غیر رسمی مداخله چی د افغانی ښځو دالرښوونکو له خوا جوړی

اساسی حقونو په

حقونو پریکړه لیک .د جون

شوی او د تاجکستان د دوشنبی نړیوال کنفرانس ته چی د  NEGARله خوا جوړ شوی

هکله پریکړه لیک

 .۲۰۰۰ ،۲۸السرسی د مارچ

وو ،وړاندی شوی او د افغانستان د انتقالی حکومت جمهور ر ییس ته ورکړی شوی

۲۰۱۳ ،۱۲

ده .دا پریکړه لیک داسی یو سند دی چی د خپلو احکامو له لیاری د دولت ابالغیه د

http://www.bdr.

سرحداتوپه دننه کی قانونیت پیدا کړی .د دولت وینا ته چې د نړیوالی کورنۍ د نورو

free-servers.com.

خپلواکو هیوادونو ترڅنګ یو خپلواک ملت دی چی د خپل سرنوشت د ټاکلو آزادی

custom.html

لری ،قانونی اعتبار ورکوی .دا سند په ټولنیزه ،سیاسی او اقتصادی واکمنتیا کی
ښځو ته د مساوی فرصتونو برابرول توضیح کوی .په تیره بیا ،دریمه  IIIبرخه ۶ ،مه
فقره کار ته د عادالنه او مساوی شرطونو په شتون باندی تاکید کوی خصوصی قانون
ددوی په هدفونو کې شامل نه دی

بروسلز

۲۰۰۱

بن

۲۰۰۱

تو کیو

۲۰۰۲

بر لین

۲۰۰۴

لندن

۲۰۰۶

دموکراسی

لپاره

د

دغه سند د  ۵۰الرښوونکو ښځینه افغانانو د کنفرانس اعالمیه (پریکړه لیک) دی

ښځو

ټولنه.

د

چې افغانستان د بیا جوړونی په هکله جوړ شوی وو .د سند څلور اساسی وړاندیزونه

د بروسلز اعالمیه-

د

د دموکراسی لپاره

افغانی

د افغانی ښځو ټولنه

بروسلز اعالمیه.

دا دی :زده کړه ،رسنۍ او فرهنګ ،روغتیا ،د بشر حقونه ،مهاجرین او په داخل کی

 ۵-۴دسمبر۲۰۰۱ ،

بی ځایه شوی ښځي .نوموړی سند په نوی قانونی سیستم کې د تبعیض ضد اصولو

د مارچ له  ۱۲می۲۰۱۳ ،

شاملول او د ښځو لپاره د کار او مزد مساوی حقونه غواړی

څخه د السرسی وړ

د افغانستان په اړه

 IV ،IIIاو  Vبرخی په موقته اداره کې؛ د ښځو د استازو ګډون  IIIاو بیړنۍ لویه

کنفرانس:

جرګه ()IV؛  Vبرخه لیکی چی موقته اداره او بیړنۍ لویه جرګه به د ښځو د ګډون

نړیوال

په افغانستان کی
د

موقتی

بندوبست وکړی.

اداری

ترتیبات .د حکومت
د دایمې ادارو تر بیا
جوړونو پوری («د
بن تړون»)

افغانستان ته د بیا

 ۸مه او  ۱۳مه برخه د هیواد د بیاجوړونی لپاره د ښځو په زده کړو او روزنه باندی،

نړیوال

ټینګار کوی ۱۲ .مه برخه د «ښځو د اړتیاوو د تشخیص او د هغوی د حقونو بیارغول

کنفرانس :د پایلو د

مرکزی ټکی بولی» او غواړی چې «د ښځو حقونه او د جنسیت موضوع باید په پوره

جوړونئ

ګډ ریاست لنډیز

توګه د بیا جوړونی په جریان کی شامل شی

د افغانستان په اړه

د پریکړه لیک  ۱۰مه برخه تا ییدوی چی د بیاجوړونی هڅی باید «د اساسی قانون پر

نړیوال کنفرانس :د

بنسټ د ښځو ګډون تامین شی» د ښځو په باره کی بل څه نه دی ویل شوی.

د افغانستان په باره

د همکاری اصول تصدیق کوی چې ټولی پالیسۍ او پروګرامونه باید ومنی چی «نارینه

کی د لندن کنفرانس:

او ښځی مساوی حقونه او مسئولیتونه لری» ځانګړو شاخصونو او مهال ویشونو له

د افغانستان پیمان

لومړی ضمیمی څخه په مستقیمه توګه د ښځینه وو د واکمنی په هکله کار کړی دی:

برلین پریکړه

د حکومت کولو ،دقانون حاکمیت او بشری حقونه:
جنسیت :د  ۲۰۱۰کال په پای کی په افغانستان کی د ښځو د عمل ملی پالن باید په پوره
توګه تطبیق شی؛ هغه ښځینه چی په ټولو حکومتی ادارو کې ګډون ولری ،د انتخابی
او انتصابی مقامونو په شمول به ټول ملکی خدمتونه ،غښتلی او تقویه شی.
د اقتصادی او ټولنیزو پرمختیا الندی زده کړی :لومړنی او منځنی زده کړی؛ د ۲۰۱۰
کال په پای کی به د نجونو شمولیت لږ تر لږه  ۶۰سلنه؛ او د ښځو ښوونکو شمیر به ۵۰
سلنه ډیره شی؛ په پوهنتونونو کی به د محصلینو شمیر ( )۱۰۰،۰۰۰شی چې لږ تر لږه ۳۵
سلنه به یی ښځینه وی؛ او ( )۱۵۰،۰۰۰نارینه او ښځی به د بازار په موندنه کې وروزل
شی (ص)۹.
ټولنیز حمایت :زیان منونکی ښځی :د  ۲۰۱۰کال په پای کې به د هغو ښځو شمیر چی
کور ور په غاړه دی او ډیری نیستمنی وی ( )۲۰په سلو کی لږ ،او د استخدام اندازه به
( )۲۰سلنه ډیره شی.
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روم

ځای

نيټه

۲۰۰۷

پریکړه لیک

منبع

2014

تفصیل

په افغانستان کی د

په افغانستان کی د قانون

عدالت ته د ښځو السرسی او د ښځو د توقیف بدیلونه د عدالت سره یوځای د کلیدی

قانون د حاکمیت په

د حاکمیت په هکله د روم

مسئلو په څنګ کې شمیرل کیږی .د قانون په حاکمیت کی د جنسیت موضوع اصلی

اړه د روم کنفرانس:

کنفرانس (د  ۲۰۰۷کال :۳ -۲

مسیر ته اچول یوه مهمه خبره ګڼل کیږی

ګډ وړاندیزونه

ګډ وړاندیزونه د مارچ په
 ۲۰۱۳ ،۱۲څخه د السرسۍ
وړ
.http://www
/mofa.go.jp/region
m i d d l e _ e /
/afghanistan
_

y

o

k

t

o

/2012_conference
_

y

o

k

t

o

.declaration_en1
پاریس

۲۰۰۸

ما سکو

۲۰۰۹

هاګ

۲۰۰۹

لندن

۲۰۱۰

د افغانستان په باره

Html

د ښځو په هکله یوازنی یادونه د مرستندویانو د ژمنو وه چې د ښځو لپاره د ملی عمل
پالن په تطبیق کولو کې مالتړ ده .خاص وړاندیزونه نشته

کی نړیوال کنفرانس:
افغانستان

د

د

مالتړ لپاره د نړیوال
پریکړه

کنفرانس
لیک

د

د افغانستان په هکله د

که څه هم دغه کنفرانس د افغانستان د اقتصادی پرمختیا په هکله خبری وکړی خو د

موسسه:

ځانګړی کنفرانس اعالمیه

شانګهای د همکاری د موسسی د غړو دولتونو له خوا د ښځو په اړه څه ؤنه ویل

افغانستان

چی د شانګهای د همکاری

د

ځانګړی

د موسسی له خوا جوړ

کنفرانس

اعالمیه

شو (ماسکو ،د مارچ ،۲۷

چی د شانګهای د

 )۲۰۰۹د  ۲۰۱۳کال د مارچ

همکاری د موسسی

له  ۱۲می نیټی د السرسی

له خوا جوړ شو

وړ.

(ماسکو ،د مارچ

.http://www .

 )۲۰۰۹ ،۲۷د ۲۰۱۳

/un.int/russia/new

کال د مارچ په  ۱۲مه

MainRoot/docs/

شانګهای

د

همکاری
د
لپاره

_off
/2 7 0 3 0 9 /n e w s
.newen2
Htm

د افغانستان په باره

د افغانستان کنفرانس :د

له افغانستان څخه ددی غوښتنه چی خپلی هڅی په دی الر کی و کار وی چی ښځی په

کې نړیوال کنفرانس:

پای پریکړه لیک ،د مارچ

پوره توګه د مرستی په پروګرامونو کی ونډه واخلی او د خلکو د اړتیاوو پیژندل او د

د هاګ د کنفرانس

 ۲۰۰۹ ،۳۱د مارچ .۲۰۱۳ ،۱۲

هیواد په پرمختیا کی د ټول نفوس شاملول.

پریکړه لیک

//:http
w w w .
/iwaweb.org
_Docs/resource
/centre
20%20The%2009/CBM
%H a g u e

20

20%Conference
Declaration.pdf
لندن کنفرانس:

 ۲۶مه برخه د بین المللی ټولنی د حکومتونو د ژمنو تا یید وکړ چی د افغانستان د ښځو

د لندن د کنفرانس

لپاره د عمل ملی پالن به تطبیق کړی .او د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د محو کولو

اعالمیه

قانون ،او همدا ډول د افغان حکومت په ټولو ادارو کی د ښځو د ګډون په هکله د ژمنو

د

تقویه ،د ټاکل شوو او انتصاب شوو ارګانونو او ملکی خدمتونو په شمول

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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ځای

نيټه

کابل

۲۰۱۰

بن

۲۰۱۱

تو کیو

۲۰۱۲

پریکړه لیک

تفصیل

منبع
په

لسمه برخه د جنسیت او کوچنیانو دحقونو تر عنوان الندی د ښځو د حقونو مرکزیت د

اړه د کابل نړیوال

سیاسی ،اقتصادی او ټولنیز مساوات په شمول د راتلونکی افغانستان لپاره؛ اصلی

کنفرانس :د کابل د

مسیر ته په ټولو لومړیتوبونو پروګرامونو کی د جنسیت اچول؛ د افغانستان د ښځو

کنفرانس اعالمیه

لپاره د ملی عملی پالن د تطبیق لپاره په ټولو مرستندویانو باندی د ژمنو عملی کول

د

افانستان

او د حکومت د ټولو وزارتونو او ادارو (ملی او نیمه ملی) سره د هغوی مرستی.
د افغانستان په حکومت باندی دا غږ چې په هر کلستر کې د  NAPWAشاخصونه
وپیژنی او لومړیتوب ورکړی؛ او داسی ستراتژی جوړه کړی چی په راتلونکو شپږو
میاشتو کې د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د محو کولو قانون تطبیق کړی.
د سولی ،مصالح او بیا یوځایوالی ترعنوان الندی  ۱۳او  ۱۴برخی د سولی او د سولی
محلی جرګی په غونډو کی چې ښځی ئي یوه برخه ده ،د ښځو د ګډون غوښتنه کوی.
د افغانستان نړیوال

 ۶مه او  ۷مه برخه د اساسی قانون پربنسټ د نارینه او ښځو د حقونو برابروالی تضمین

کنفرانس :د بن د

کوی ،او یوځل بیا د ښځو حقونه د افغانستان د راتلونکی لپاره عمده او اساسی بولی.

کنفرانس اعالمیه

 ۱۸مه برخه د سولی د پروسی په هکله ،مصالحه «اساسی قانون ته او بشری حقونو او
د ښځو حقونو ته د درناوی پربنسټ غواړی»

د افغانستان په اړه

د

په

 ۲۹مه برخه ،د امنیت او سولی پروسی تر عنوان الندی د سولی او مصالحی په پروسې

نړیوال کنفرانس :د

افغانستان کې پرخپل ځان

کی د ښځو په حقونو ټینګار کوی ،او په افغانی ټولنه کې د سولی د پروسی او د سولی

توکیو اعالمیه

توکیو

اعالمیه:

باور ګډون :له اوښتنی

د فرهنګ او بشری حقونو پر اهمیت تاکید کوی.

څخه تر بدلون .د جوالی ،۸

په  ۲۰مه برخه کې د خصوصی سکتور او مدنی ټولنی ترعنوان الندی د دندو او کار په

 .۲۰۱۲د مارچ  ۱۲مه ۲۰۱۳ ،د

رامینځ ته کولو او د ځوانانو او ښځو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار لری ۲۲ .مه برخه
یوځل بیا د خصوصی سکتور په کنفرانسونو کی د ښځو پر ګډون تاکید لری او هغه د

السرسی وړ ده.
.http://www

ښځو د حقونو د پیژندلو او انکشاف لپاره یو مالتړ ګڼی .د حساب ورکولو د ضمیمه

/mofa.go.jp/region

چوکاټ ،په لسمه برخه کې (حاکمیت ،د قانون حاکمیت او بشری حقونه) تا ییدوی

middle_e/

چې «قوی حاکمیت او اداری چی د ښځو په حقونو خاص تمرکز کوی ،د افغانانو د

/afghanistan

اقتصادی دوام لرونکی رشد،د استخدام او هوساینی لپاره پخوانی شرط دی».

_tokyo

په هغو هدفونو کی چی د ښځو لپاره ټاکل شوی دی ،عدالت ته د ټولو السرسی ،په

/2012_conference

تیره بیا ښځو او ماشومانو ته ډاډ ورکوی چې اساسی قانون او نور عمده قوانین په

_tokyo

ګړندیتوب ،عادالنه او شفافه توګه تطبیقیږی او تضمین کوی چې ښځی له خپلو

.declaration_en1
Html

اقتصادی ،مدنی ،سیاسی او فرهنګی حقونو څخه برخمنی دی.
شاخصونه ښیي چې د بشر حقونه ټولو وطنوالو ،په تیره بیا ښځو او ماشومانو ته
تضمین کیږی او د افغانستان د بشری حقونو مستقل کمیسیون او دمدنی ټولنی
موسسی کوالی شی خپلی دندی په ښه توګه ترسره کړی .په دی ډول کیدای شی د مدنی
ټولنو په ګډون د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د له مینځه وړلو قانون او د ښځو
لپاره عملی ملی پالن په کلنی بنسټ تطبیق شی.
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 6ضمیمه :څو اړخیزه تړونونه او پریکړې ،ملګری ملتونه
تړون /قراردادونه /پروتوکول

نیټه

د پخو عمرونو ښځو د ترافیک

وړاندی کول :د  ۱۹۴۷کال د

(قاچاق) د مخنیوی نړیوال

نومبر  ۱۲مه؛

تړون

نافذ کیدل :د  ۱۹۵۰کال د اپریل
 ۲۴مه

د ښځو او کوچنیانو د ترافیک

وړاندی شوی :د  ۱۹۴۷کال د

(قاچاق) د مخنیوی نړیوال

نومبر  ۱۲مه

تړون

نافذ شوی :د  ۱۹۵۰ال د اپریل

منبع

Http://treaties.un.org/doc/
20%publication/unts/volume

ترافیک (قاچاق) کوی د  ۱۹۴۷کال د نومبر په  ۱۲له

pdf.v53/53

نظر او مالحظاتو پرته السلیک شو

http://treaties.un.org/doc/

د  ۱۹۳۳کال د اکتوبر په  ۱۱مه په ژنیو کی ومنل شو ،د

20%publication/UNTS/volume

 ۱۹۴۷کال د نومبر په  ۱۲مه په سکیس جهیل نیویارک

pdf.v53/53

کی تعدیل شوی وو

http://treaties.un.org/

د  ۱۹۲۱کال د سپتمبر په  ۳۰مه ،په ژنیو کې ومنل شو.

Pages/ ViewDetais.

د  ۱۹۴۷کال د نومبر په  ۱۲مه د هغه پروتوکول

_aspx?src=IND&mtdsg

پراساس چې د نیویارک په سیکیس کی السلیک شو

lang=en&7=chapter&2-no=VII

 ۲۴مه

تفصیل

د هغو کسانو د مجازاتو په هکله تړون چی د ښځو

خو تعدیل شوی
د هغو کسانو د مجازاتو تړون چې د ښځو یا «پوره
ځوانو نجونو» په ترافیک (قاچاق) کې الس لری .د
 ۱۹۴۷کال د نومبر په  ۱۲مه بی له نظریو او مالحظاتو

د جګړی په وخت کې د ملکی

وړاندی شوی :د  ۱۹۴۹د آګست

کسانو حمایت د ژنیو تړون

 ۱۲مه
نافذ کیدل

السلیک شوی

http://treaties.un.org/

د جګړو ،وسله والو مخالفتونو او اشغال په وخت کی

pages/showDetails.

د ملکیانو  ،د جګړی بندیانو ،او له جګړی څخه وتلو

0800000280158b1a=aspx?objid

کسانو حمایت د  ۱۹۴۹کال په  ۱۲مه السلیک شوی دی.

د  ۱۹۵۰د اکتوبر  ۲۱مه
د اشخاصو د قاچاق او د نورو

وړاندی شوی :د  ۱۹۵۰د مارچ

د بدلمنو (فاحشو) د استثمار

 ۲۱مه

د مخنیوی تړون

نافذ کیدل :د  ۱۹۵۱د جوالی

http:treaties.un.org/
pages/viewDetails.
_aspx?src=IND&mtdsg
-11-no=VII

 ۲۵مه

د اشخاصو او بدلمنو ښځو د قاچاق کوونکو د
مجازاتو په هکه موافقه.
د  ۱۹۸۵کال د می د میاشتی له  ۲۱می ،پرته له نظر او
مالحظی ،څخه نافذ

lang=en&7=a&chapter
د ښځو د سیاسی حقونو په

وړاندی شوی:

هکله تړون

د  ۱۹۵۳د مارچ  ۳۱مه
نافذ شوی :د  ۱۹۴۵کال د

د رضایت پراساس واده ،د واده

وړاندی شوی:

حداقل عمر او د واده د ثبت

د  ۱۹۶۲کال د دسمبر لسمه؛

کولو تړون

نافذ کیدل :د  ۱۹۶۴کال د

دنژادی توپیرد ټولو ډولونو د
له منځه وړلونړیوال تړون

_aspx?src=TREATY&mtdsg

کی د ښځو د ګډون حق له نظر او مالحظی پرته د ۱۹۶۶
کال د نومبر په  ۱۶مه منل شوی

http:treaties.un.org/

د واده د دواړو غاړو پوره او آزاد رضایت .له غړو

pages/ViewDetails.

هیوادونو څخه غوښتل کیږی چې د قانونی واده کولو

_aspx?src=TREATY&mtdsg

عمر وټاکی .افغانستان په هغه کی ګډون نه لری.

-no=XVI

دسمبر  ۹مه
وړاندیزشوی:

pages/ViewDetails.

شمول ،د مساوی بنسټونو پراساس په سیاسی ژوند

lang=en&16=chapter&1-no=XVI

جوالی  ۷مه

د ۱۹۶۶کال مارچ ۷مه

http:treaties.un.org/

د رای ورکولو ،نوماند کیدلو او د عامه ادارو په

lang=en&16=chapter&3

http://treaties.un.org/

دنژادی توپیرغندل اومحوه کول ؛په تیره بیا نژادی

Pages/ViewDetails.

توپیراواپارتاید ؛ دقانون په وړاندی دهرچا دحقونو

_aspx?src=TREATY&mtdsg

نافذشوي:
د۱۹۶۹کال دجنوری ۴مه

lang=en &4=chapter&2 -no=IV

تضمین،سیاسی اومدنی حقونه .
الس موندنه دمالحظوسره د  ۱۹۸۳کال دجوالی  ۶مه
(دعد الت نړيوالی محکمې ته له یوې خوا مراجعه)
اواعالن (د تصدیق  ۱۷او۱۸مه ماده )دڅينی دولتونو
په مقابل کي توپیري خصوصیت لري .

د ا قتصا د ی  ،تو لنیز و
اوفرهنګی

حقونوپه

نړیروال تړون(. )ICES

هکله

وړاندی شوي:
د۱۹۶۶کال ددسمبر  ۱۶مه .

http://treaties.un.org/

داقتصادی ،تولنیزو اوفرهنګی مسئلوکي دحفونو په

Pages/ViewDetails.

هکله موافقه .په جنسی اساس ددولتی خواووله خوا

_aspx?src=TREATY&mtdsg

نافذ کیدل :
د۱۹۷۶کال دجنوری ۳مه

lang=en &4=chapter&3 -no=IV

دغیرتوپیری چلند تضمین.
دریمه ماده :داقتصادی حقونو په اړه دښځو او نارینه
وو برابرحق .
شپژمه ماده :په آزاده توګه دکاردمنلو اوانتخاب حق .
اومه ماده :دنارینه وو په شان ښځو ته دکاردشرایطو
تضمین .
لسمه ماده :

 2مه فقره:دزيږون څخه وړاندی او

وروسته میندو ته دکافی مودی لپاره خاص حمایت ـ
دتنخا سره رخصتی اودتولنیز خوندی توب ګټی.
د۱۹۸۳کال دجنوری  ۲۴مه داعالن سره یوځای(د۲۶می
مادی ۱ـ ۳پراګرافونه په دی کی څينی هیوادونه نشی
یوځای کیدلي له نړیوال خصوصیت سره تناقض لری.
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تړون شوی قرارداد/
پروتوکول

نیټه

د مدنی او سیاسی حقوونو په

وړاندی شوی:

هکله نړیوال تړون ()ICCP

د  ۱۹۶۶کال د دسمبر  ۱۶مه؛
نافذ کیدل :د  ۱۹۷۶کال د مارچ
۲۳

تفصیل

منبع
http://treaties.un.org/

د ټول بشر لپاره د ژوند حق ،د مرییتوب مخنیوی،

Pages/ViewDetails.

د قانون په وړاندی برابر حق ،په شخصی ژوند کی له

_aspx?src=TREATY&mtdsg

مداخلی څخه آزادی ،د فکر بیان او ټولیدلو آزادی،

lang=en &4=chapter&4-no=IV

د واده آزادی ،د ماشومانو ساتنه ،او له توپیر څخه
آزادی.
دریمه ماده :په ټولو مدنی او سیاسی حقونو کې د
نارینه او ښځو ترمینځ برابروالی.
 ۲۳ماده ۴ ،مه فقره :د میړه او میرمنی ترمینځ د واده
په موده او جال کیدلو کی برابروالی.
الس موندنه د  ۱۹۸۳کال د جنوری  ۲۴مه (د  ۴۸می
مادی اول او دریم پراګراف په دی هکله چی ځینی
هیوادونه نشی کوالی یوځای شی (ګډون وکړی) له

د  ۱۹۴۹کال د آګست د  ۱۲می

وړاندی شوی :د  ۱۹۷۷کال د

نیټی د ژنیو تړون سره ضمیمه

آګست  ۶مه؛

پروتوکول چی د نړیوال وسله

نافذ شوی :د  ۱۹۷۸کال د

والو

جګړو

له

قربانیانو

http://treaties.un.org/
pages/showDetails.
08000002800f3586=aspx?objid

نړیوال خصوصیت سره په تضاد کی ده).

د نړیوالو وسله والو جګړو په هکله د ژنیو د اصلی
تړونونو د موادو بیا تصدیقول؛
د توقیف په حالت کی د تیری په وړاندی د ښځو او
کوچنیانو څخه د حمایت او ساتنی په هکله د (،۷۶

جوالی  ۱۲مه

 )۷۷خاصو مادو ډیرول (اضافه کول)

څخه ساتنه (حمایت) (لمړی

افغانستان په هغه کی ګډون نه لری.

پروتوکول)
http://treaties.un.org/

د غیر نړیوالو (داخلی) وسله والو نښتو په هکله د

د  ۱۹۹۴کال د آګست د میاشتی

وړاندی شوی:

د  ۱۲می نیټی د ژنیو د تړون

د  ۱۹۷۷کال د آګست  ۶مه

سره ضمیمه پروتوکول ،چی د

نافذ کیدل:

غیر نړیوالو وسله والو نښتو

د  ۱۹۷۷کال د دسمبر د میاشتی

بندیخونو کې دی حمایت کول او له هغو سره انسانی

له قربانیانو څخه د حمایت په

 ۷مه

کړه وړه.

د ښځو په وړاندی د هر

وړاندی شوی :د  ۱۹۹۷کال د

ډول تبعیض له مینځه وړل

دسمبر  ۱۸مه؛

()CEDAW

نافذ کیدل:

هکله دی

د  ۱۹۸۱کال د سپتمبر  ۳مه

pages/showDetails.
08000002800f3cb8=aspx?objid

ژنیو د اصلی تړونونو د موادو بیا تصدیقول؛
او له ملکی کسانو څخه ،په تیره بیا هغه کسان چې په

افغانستان پکښی ګډون نه لری.

treaties.un.org///:http

له غړو هیوادونو څخه د داسی پالیسۍ تعقیب

pages/ViewDetails.

غوښتل چی د ښځو په وړاندی د ژوند په ټولو برخو

_aspx?src=TREATY&mtdsg
lang=en&4=chapter&8-no=IV

کی تبعیض ورک کړی.
 ۱۱مه ماده :په استخدام (ګومارلو) کی ،د شغل د
ټاکلو ،معاش ،د کار امنیت (خوندیتوب) ،ټولنیزو
امتیازونو ،او د ښځیتوب په وړاندی د تبعیض هر
ډول شتوالی په شمول ښځو ته د مساوی حق تضمین.
 ۱۳مه ماده :مالی کریدت (پور) ته د ښځی السرسی
د  ۱۹۸۰کال د آګست په  ۱۴مه ،پرته له نظریې او

د شکنجی (سکنجی) او نورو

وړاندی شوی :د  ۱۹۸۴کال د

بیرحمانه ،غیر بشری یا تحقیر

دسمبر لسمه؛

کوونکو سزا ګانو پر ضد تړون

نافذ کیدل:
د  ۱۹۸۷کال د جون  ۲۶مه

مالحظی السلیک شوی

treaties.un.org///:http

په دی هکله موافقه چی په سرحدونو کی دننه له

pages/ViewDetails.

شکنجی مخنیوی او یا داسی دولتونو ته د چا انتقال

_aspx?src=TREATY&mtdsg
lang=en&4=chapter&9-no=IV

چی هلته شکنجه شی.
د  ۱۹۸۵د فبروری په  ۴مه امضاء شوی.
د  ۱۹۸۷کال د اپریل په لومړی نیټه ،له دی څرګندونی
سره چی :د کمیټی صالحیت په رسمیت نه پیژنی،
امضا شوی ده ( ۲۰مه ماده) او اختالفانو  ICOJته د
ټولو اړخونو رضایت ،نه د یوی خوا رضایت لپاره لیږل
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نیټه

د ماشوم د حقونو په هکله

وړاندی شوی :د  ۱۹۸۹کال د

تړون

نومبر  ۲۰مه؛
نافذ کیدل:

تفصیل

treaties.un.org///:http

د کوچنیانو بشری حقونه.

pages/ViewDetails.

 ۱۸مه ماده ،لومړی فقره:

-aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV

2014

د ماشوم په روزلو کی د مور او پالر د ګډو
مسئولیتونو پیژندل.

د  ۱۹۹۰کال د سپتمبر  ۲مه

lang=en&4=chapter&11

د ماشومانو د حقونو او

وړاندی شوی :د  ۲۰۰۰کال د می

treaties.un.org///:http

ددې توافق تضمین چی له  ۱۸کلنۍ واړه ماشومان په

په وسله والو نښتو کی

 ۲۵مه؛

pages/ViewDetails.

وسله والو قوتونو کې خدمت ته نه غوښتل کیږی ،که

د کوچنیانو د ګډون په

نافذ کیدل:

-aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV

پخپلی خوښی وی نو په جګړی کی به نیغ په نیغه برخه

هکله د تړون اختیاری

د  ۲۰۰۲کال د فبروری  ۱۲مه

 ۱۸ماده ۳ ،فقره:
د هغو ماشومانو چی مور او پالر یی کار کوی ،له
ټولو حقونو او ګټو څخه برخمن کیدل چې د کوچنیانو
د پاملرنی خدمتونو پراساس یی برخمن دی .د ۱۹۹۰
کال د سپتمبر په  ۲۷مه السلیک؛ او د  ۱۹۹۴د مارچ
په  ۲۸مه له دی الندی بیان سره تصدیق شوی:
د دغه حق په ساتلو سره چې ټولی هغه مادی چی د

lang=en&4=B&chapter-11

شریعت د منلو وړ نه وی خپلی مالحظی ښکاروو.

نه اخلی.
د  ۲۰۰۳کال د سپتمبر په  ۲۴مه له الندی مالحظی سره

پروتوکول

د منلو وړ ده:
فعال نظامی خدمت ته لږ تر لږه عمر «له  ۲۲تر  ۲۸پوری
دی»؛ شاملیدل په خپله خوښه دی.

treaties.un.org///:http

د مهاجرو کارګرانو او د هغوی د کورنۍ مدنی او

pages/ViewDetails.

سیاسی حقونه ،د آزادی ،له مرییتوب څخه آزادی،

-aspx?src=IND&mtdsg_no=IV

د قانون په مقابل کی برابروالی ،او د تنخا او د کار
او استخدام په نورو شرطونو کی د نوموړی هیواد له

د ټولو مهاجرو کارګرانو

وړاندی شوی :د  ۱۹۹۰کال د

او د هغوی د کورنۍ د

دسمبر  ۱۸مه؛

حقونو د حمایت نړیوال

نافذ کیدل:

تړون

د  ۲۰۰۳کال د جوالی لومړی مه

lang=en&4=chapter&13

د معیوبینو د حقونو تړون

وړاندی شوی :د  ۲۰۰۶کال د

treaties.un.org///:http

د معیوبینو مدنی حقونه .له غړو هیوادونو څخه ددې

pages/ViewDetails.

غوښتنه چې د معیوبینو په وړاندی د تبعیض ټول

نورو ښاریانو سره برابروالی.

دسمبر  ۱۳مه؛
نافذ کیدل:
د  ۲۰۰۸کال د می  ۳مه

-aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV
lang=en&4=chapter&10

افغانستان په نوموړی تړون کی ګډون نه لری.

ډولونه ورک کړی.
 ۶مه ماده :د معیوبو ښځو د پوره انکشاف او پرمختیا
او واکمن کولو لپاره د وړ اقدامونو کول.
 ۲۷مه ماده :د معیوبو اشخاصو په استخدام کې د
مساوی او بی له تبعیض څخه حقونه
بی له نظریو او مالحظو د  ۲۰۱۲کال په سپتمبر کې تا یید
شول

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

 7ضمیمه :د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک
پريكړه ليك

« 1325 UNSCRښځه،

نیټه

د  ۲۰۰۰کال د اکتوبر  ۳۱مه

سوله او امنیت»

منبع

تفصیل

treaties.un.org///:http

د امنیت ،اختالف ،اود سولی په راتللو کی د ښځو

pages/ViewDetails.

ونده .د  UNله غړو دولتونو څخه غوښتل کیږی چی:

-aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV

د اختالفونو په حل او د سولی په پروسو کې په ټولو

lang=en&4=chapter&15

پریکړو کې د ښځو د استازو د ګډون ډیروالی تضمین
کړی.
د ملی اردو او عدلی پولیسو په روزنیزو پروګرامونو
د جنسیت د حساسیتونو زده کړی ،الرښوونه او
موادو شاملول
د سولی د هوکړی په تطبیق او خبرو اترو کی د ښځو د
لید په نظر کی نیول
د وسله والو نښتو په جریان کې د ښځو او نجونو د
حقونو ساتل او درناوی

UNSCR

1888

«په

د  ۲۰۰۸کال د جون  ۱۹مه

وسله والو نښټو کی د

له عمومی بخښنی څخه د جنسی تیری ایستل

http://www.un.org/events/

د وسله والو نښتو په جریان کی د ملکی ښځو په

1325e.pdf_res

وړاندی جنسی تیری .له غړو دولتونو او وسله والو

ملکی کسانو په وړاندی

نښتو خواوو څخه غوښتل کیږی چي:

د جنسی تیری عملونه»

د ښځو او ماشومانو نجونو په وړاندی د جنسی تیری
درول
د جنسی تیری په مقابل کې د ملکی کسانو د ساتلو
لپاره باید وړ اقدامونه وشی

« 1889 UNSCRښځی

د  ۲۰۰۹کال د سپتمبر  ۳۰مه

او سوله او امنیت»

له عمومی بخښتی څخه د جنسی تیری ایستل:

http://www.refworld.org/

د وسله والو نښټو په جریان کې د ملکی ښځو په

pdf.485bbca72/docid

وړاندی جنسی تیری .له غړو دولتونو او د جګړی له
خواوو غوښتل کیږی:
قانون او قضا یی سمونونه رامینځ ته کړی چی عدالت
ته السرسی تضمین شی.
د مرتکبونو او متهمینو څخه تحقیق او عدالت ته د
هغو سپارل روغتیا یی پاملرنی ،حقوقی مرستی او
قربانیانو ته ټولنیز روانی حمایت او مالتړ
د الرښوونکو تشویق ترڅو په حساسو ټولنو کې فعاله

« ۱۳۲۵ UNSCRښځی،
سوله او خوندیتوب»

د  ۲۰۰۹کال د اکتوبر  ۵مه

ونډه واخلی

www.refworld.org/

د وسله والو نښتو په جریان کی د ملکی ښځو په

html.4acdd8512/docid

وړاندی جنسی تیری .له غړو دولتونو او وسله والو
نښتو له خواوو څخه غوښتل کیږی:
د سولی د جریان په ټولو مراحلو کی د ښځو سم ګډون
له جګړی وروسته په ټولو سوله راوستونکو او
بیارغوونکو هڅو کی اصلی مسیر ته د جنسیت اچول.
ددې موضوع تضمین چی د ښځو واکمنی او تداخل په
ټولو هغو جریانونو کې چی د بیا جوړونی لپاره سرته
رسیږی ،په نظر کی نیول کیږی
زده کړو ته د مساوی السرسی تضمین

وضعیت :اوس اوس په افغانستان کی داسی د عمل ملی پالن شتون نه لری چې د امنیت د شورا پورتنی یادی شوی پریکړی عملی کړی .د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی د له
مینځه وړلو قانون ( )۲۰۰۹د جمهوری ریاست په فرمان نافذ شوی ده ،او پارلمان تر اوسه هغه تصویب کړی نه دی .د سولی په مشورتی ملی جرګه (د  ۲۰۱۰کال د جون میاشت) کې
 ۲۱سلنه د ښځو استازو د سولی د عالی شورا (له  ۷۰څوکیو) څخه نورو  ۹ښځو په افغانستان کې د سولی او مصالحی پروګرام د څارنی لپاره ګډون کړی وو .د ملی مصالحی،
عمومی بخښنی او ثبات قانون ( )۲۰۰۹په حکومت کې ټولو شته د جګړی مجرمینو ،او د ښځو په وړاندی جنسی جرمونو ته بخښنه کوی.

78

AREU

2014

:ماخذ

:ماخذ
Abu-Lughod, Lila. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. Berkeley, CA: University
of California, 1986.
Abu-Lughod, Lila . “The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power through Bedouin
Women.” American Ethnologist 17, no. 1 (1990): 41-55.
Afghan International Chamber of Commerce. “National Business Agenda.” Kabul: AICC, 2006. http://
www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/AfghanNBA.pdf (accessed 20 September 2012).
Afghan Women’s Summit for Democracy. “The Brussels Proclamation.” December 4-5, 2001. http://www.
un.org/womenwatch/afghanistan/documents/Brussels_Proclamation.pdf (accessed 12 March 2013).
Afghanistan Independent Human Rights Commission. “Annual Report 1389.” Kabul: AIHRC, 2010/11.
http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Annual%20Reports/inside.pdf (accessed 8 June 2013).
Afghanistan Independent Human Rights Commission. “Fifth Report Situation of Economic and Social
Rights in Afghanistan.” Kabul: Afghanistan Independent Human Rights Commission. Qaus 1390/
November/December 2011. http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/SECR/Report%20on%20
ESCR_Final_English_12_2011.pdf (accessed 17 June 2013).
Afghanistan Independent Human Rights Commission. Law on the Structure, Duties, and Mandate of the
Afghanistan Independent Human Rights Commission, 16. Kabul: AIHRC, Saur 22, 1384 (May 12, 2005).
Afghanistan Interim Authority. “Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the
Re-Establishment of Permanent Government Institutions.” S/2001/1154, 5 December 2001. http://
www.refworld.org/docid/3f48f4754.html (accessed 7 June 2013).
Afghanistan Investment Support Agency. www. aisa.org.af (accessed 11 June 2013).
Afghan Management and Marketing Consultants. “Gender Mainstreaming in Afghanistan’s Microfinance
Sector: An Impact Assessment.” Kabul: Microfinance Support For Afghanistan (undated).aqr.slow@
ammc.com.afwww.ammc.com.af(accessed on 11 June 2013).
Afghanistan NGO Safety Office. “Quarterly data report: Q. 4 2012.” 2013. http://www.ngosafety.org/
store/files/ANSO%20Q4%202012.pdf (accessed 1 April 2013).
American Society for Muslim Advancement. “Mission.” http://www.asmasociety.org/about/index.
html (accessed 1 April 2013).
Afghan Official Gazette No. 988/2009, dated 27 July 2009.
Agrawal, Arun. “Indigenous knowledge and the politics of classification.” International Social Science
Journal 54, no. 173 (2002): 287-297.
Ahmed, Faiz. “Shari’a, Custom, and Statutory Law: Comparing State Approaches to Islamic Jurisprudence,
Tribal Autonomy, and Legal Development in Afghanistan and Pakistan.” Global Jurist
Advances Article 5, 7, no. 1 (2007): 1-54.
Ahmed, Faiz. “Afghanistan’s Reconstruction, Five Years Later: Narratives of Progress, Marginalized
Realities, and the Politics of Law in a Transitional Islamic Republic.” Gonzaga Journal of International
Law 10, no.3 (2006-2007): 269-312.
Allendorf, Keera. “Do Women’s Land Rights Promote Empowerment and Child Health in Nepal?” World
Development 35, no. 11 (November 2007): 1975-1988. http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0305750X07001416 (accessed 7 June 2013).
Al Arabiya. “Raping women inTahrir NOT“red line’: Egyptian preacherAbu Islam.” 07 February 2013. http://english.
alarabiya.net/articles/2013/02/07/264982.html?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews
(accessed 13 June 2013).

79

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

AI Samatar. “The Women’s Mosque in Gabiley.” In Geographies of Muslim Women Gender, Religion, and Space,
edited by Falah Ghazi-Walid and Caroline Rose Nagel, 377-411. London: The Guilford Press, 2005.
ANSF. “NATO and Gender Equality – Role of Afghan Women during Security Transition and Beyond.”
Presentation, Civil Society Consultations before the NATO Summit in Chicago. 6 May 2012.
Andersen, Erna, Paula Kantor and Amanda Sim. “Microcredit, Informal Credit and Rural Livelihoods:
A Village Case Study in Bamyan Province.” Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2008.
Anwari, Hangama, Cheshmak Farhoumand-Sims and Krista Nerland. “Assessing Gendered Access to
Justice in Afghanistan.” The North South Institute, Environmental Scan, Access and Action Series,
December 2009. http://www.nsi-ins.ca/wp-content/uploads/2012/10/2009-Assessing-GenderedAccess-to-Justice-in-Afghanistan.pdf (accessed 1 April 2013).
Asian Development Bank. “Rebuilding Afghanistan’s Agriculture Sector.” Manila: Asian Development
Bank, 2003.
Ashrafi, Hedayatullah. “Gender Dimension of Agriculture and Rural Employment: Special Focus on
Afghan Rural Women’s Access to Agriculture and Rural Development Sector.” Paper presented at the
FAO-IFAD-ILO Workshop on Gaps, Trends and Current Research in Gender Dimensions of Agriculture
and Rural Employment: Differentiated Pathways out of Poverty (Rome, March 31 – April 2, 2009). No
publisher, undated. http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Papers/23_March/
Ashrafi_-_final.pdf (accessed 20 September 2012).
Asian Development Bank and Central Statistics Organisation. “Afghanistan Integrated Business
Enterprise Survey Report 2009.” Kabul: Central Statistics Organisation, 2009. http://cso.gov.af/
Content/Media/Documents/AFG2009EnterpriseSurvey8Sept2010382011123844606553325325.pdf
(accessed 10 June 2013).
Association of Women in Development (AWID), http://www.awid.org/News-Analysis/Friday-Files/
Women-Moving-Mountains-Successful-Strategies-and-Funding-Mechanisms-to-Eradicate-ViolenceAgainst-Women (accessed 6 June 2013).
Ayari, Farida. “Children Carrying the Burden of Work in Afghanistan.” http://www.unicef.org/
infobycountry/afghanistan_50072.html, 23 June 2009 (accessed 1 April 2013).
Azarbaijani-Moghaddam, Sippi. “Dastarkhan Weaving in Tagab-I Keshem, Badakhshan.” Kabul: Zardozi,
2006. http://www.afghanartisans.com/PDFs/dasterkhwan_keshem_study.pdf (accessed 4 February 2013).
Azarbaijani-Moghaddam, Sippi. “A Study of Gender Equity through National Solidarity Programme’s
Community Development Councils “If Anyone Listens I Have a Lot of Plans’.” Kabul: DACAAR, 2010.
Azoy, Whitney G. Buzkashi: Game and Power in Afghanistan. Longrove, Illinois: Waveland Inc., 2012.
Babinard, Julie. “World Bank Gender Transport Surveys An Overview.” Washington: The International
Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2011. http://siteresources.
worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1227561426235/5611053-1231943010251/TRN-43GenderSurveys.pdf, (accessed 10 June 2013).
Backer, Larry. “Theocratic Constitutionalism: An Introduction to a New Global Legal Ordering.”
Indiana Journal of Global Legal Studies 16, no. 1 (2009): 85-172.
Banzet, Amelie, Marjan Kamal, Peggy Pascal, Johan Pasquet and François Grunewald. “Research on
Chronically Poor Women in Afghanistan: Final Report.” Japan International Cooperation Agency and
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, March 2008. http://www.urd.org/IMG/pdf/
CPW_report_hand-ove-_march2008.pdf (accessed 1 April 2013).
Barfield, Thomas. Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton: Princeton University
Press, 2012.
Barfield, Thomas. “On Local Justice and Culture in Post Taliban Afghanistan.” Connecticut Journal of
International Law 17 (2002): 437-439.

AREU

80

2014

:ماخذ

Barnett, R. Rubin. “Afghanistan’s Uncertain Transition From Turmoil to Normalcy.” CSR 12, Council of
Foreign Relations, 2006.
Bartlett, Linda A., Shairose Mawji, Sara Whitehead, Chadd Crouse, Denisa Ionete, Peter Salama and
Afghan Maternal Mortality Study Group. “Maternal Mortality in Afghanistan: Magnitude, Causes, Risk
Factors and Preventability.” Ministry of Public Health Islamic Republic of Afghanistan, Center for Disease
Control and Prevention, United Nations International Children’s Education Fund Afghanistan, 2003.
Beath, Andrew, Fotini Christia and Ruben Enikolopov. “Direct Democracy and Resource Allocation:
Experimental Evidence from Afghanistan.” Washington: The World Bank, Policy Research Working
Paper Series 6133, 2012. http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2012
/07/16/000158349_20120716094426/Rendered/PDF/WPS6133.pdf (accessed 1 April 2013).
Beath, Andrew, Fotini Christia and Ruben Enikolopov. “Empowering women: evidence from a field
experiment in Afghanistan.” Washington: The World Bank, Policy Research Working Paper Series 6269,
2012. http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/11/19/000158349
_20121119142938/Rendered/PDF/wps6269.pdf (accessed 1 April 2013).
Belkner, Laura. “The Secular and Religious Legal Framework of Afghanistan as Compared to Western
Notions of Equal Protection and Human Rights Treaties: Is Afghanistan’s Legal Code Facially Consistent
with Sex Equality?.” Cardozo Journal of International and Comparative Law 20 (2012): 501-36.
Bernard, Cheryl, Seth G. Jones, Olga Oliker, Cathryn Quantic Thurston,Brooke K. Stearns, Kristen
Cordell. “Women and Nation-Building.” Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008. http://www.
rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG579.pdf (accessed 15 January 2013).
Bhatt, Ela. “Late Early Years - SEWA’s Perspectives on Early Year after Indian Independence.”
Inaugural Address, The Early Years after Indian Independence: Women’s Perspectives, August 9-11,
1997, Baroda, Indian Association of Women’s Studies, Centre for Women’s Development Studies and
Women’s Studies Research Centre of M.S. University. Ahmedabad: SEWA Academy,1994.
Billaud, Julie. “Visible Under the Veil: Dissimulation, Performance and Agency in an Islamic Public
Space.” Journal of International Women’s Studies 11, no. 1 (2009): 120-135.
Boserup, Ester. Woman’s Role in Economic Development. London: Earthscan, 1970 (Reprinted 1997).
Brick, Jennifer. “The Political Economy of Customary Village Organizations in Rural Afghanistan.”
Prepared for the Annual Meeting of the Central Eurasian Studies Society, Washington, September
2008. http://www.bu.edu/aias/brick.pdf (accessed 1 April 2013).
Boros, Ruxandra. “Afghan Women Entrepreneurs: At the Crossroads Between Globalization and Local
Traditions.” International Journal of Business and Globalization 2, no. 4 (2008):373–402. http://
www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/art_GEMTools_AfghanWomenCrossroads/$FILE/
Afghan+Women+Entrepreneurs+At+the+Crossroads.pdf (accessed 16 January 2013).
Bourdieu, Pierre. An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity, 1992.
Calder, Jason and Aziz Hakimi. “Statebuilding and Community Engagement without Reconciliation: A
Case Study of Afghanistan’s National Solidarity Program.” Afghanistan: Future Generations Graduate
School, Occasional Paper, Peace Building Series No. 2, March 2009.
Canadian International Development Agency. “A Project Level Handbook: The Why and How of Gender
Sensitive Indicators.” Quebec: Canadian International Development Agency, 1997.
Carter, Lynn and Kerry Connor. “A Preliminary Investigation of Contemporary Afghan Councils.” Peshawar,
Pakistan: Agency Coordinating Body for Afghan Relief, 1989. http://repository.forcedmigration.org.
/?search=A+PRELIMINARY+INVESTIGATION+OF+CONTEMPORARY+AFGHAN+COUNCILS&start=0&rows=10
(accessed 11 June 2013).

81

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

Center for Policy and Human Development. “Afghanistan Human Development Report 2007: Bridging
Modernity and Tradition: Rule of Law and the Search for Justice.” Islamabad: Army Press, 2007.
http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/asiathepacific/afghanistan/afghanistan_2007_
en.pdf (accessed 1 April 2013).
Centlivres-Demont, Micheline. “Types d’occupation et relations inter-ethniques dans le nord-est de
1’Afghanistan.” StudiaIranica 5, no.2 (1976): 269-277.
Centre for Policy and Human Development. “Afghanistan Human Development Report 2011 The
Forgotten Front: Water Security and the Crisis in Sanitation.” Kabul: Kabul University, Centre for
Policy and Human Development, 2011. http://www.cphd.af/nhdr/nhdr2010/Complete%20NHDR%20
2011%20final.pdf (accessed 10 June 2013).
Chant, Sylvia and Matthew Guttman. “Mainstreaming Men into Gender and Development: Debates,
Reflections and Experiences.” London: Oxfam GB, 2000.
Chesterman, Simon. “An International Rule of Law?.” American Journal of Comparative Law 56, no. 2
(2008): 331-61. http://www.humansecuritygateway.com/documents/NYU_aninternationalruleoflaw.
pdf (accessed 1 April 2013).
Chiovenda, Melissa Kerr. “Afghan women, Culture and Development.” American Anthropological
Association, 2012. http://www.huffingtonpost.com/american-anthropological-association/afghanwomen_b_1409068.html (accessed 17 June 2013).
Choudhury, Nusrat. “Constrained Spaces for Islamic Feminism: Women’s Rights and the 2004
Constitution of Afghanistan.” Yale Journal of Law and Feminism 19 (2007):155-74.
Christensen, Hanne. “The Reconstruction of Afghanistan: A Chance for Rural Afghan Women.” Geneva:
United Nations Research Institute for Social Development, 2000.
Civil-Military Fusion Centre. “The International Conference on Afghanistan: Agreement on Provisional
Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent Government Institutions
(“The Bonn Agreement’).” Afghanistan Agreements: A Collection of Official Texts from 2001 to
2011. https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Agreements_
June2012.pdf (accessed 12 March 2013).
Civil-Military Fusion Centre. “International Conference on Reconstruction Assistance to Afghanistan:
Co-Chairs’ Summary of Conclusions.” Afghanistan Agreements: A Collection of Official Texts from
2001 to 2011. https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_
Agreements_June2012.pdf (accessed 12 March 2013).
Civil-Military Fusion Centre. “International Afghanistan Conference: The Berlin Declaration.”
Afghanistan Agreements: A Collection of Official Texts from 2001 to 2011. https://www.cimicweb.
org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Agreements_June2012.pdf(accessed12
March 2013).
Civil-Military Fusion Centre. “The London Conference on Afghanistan: The Afghanistan Compact.”
Afghanistan Agreements: A Collection of Official Texts from 2001 to 2011. https://www.cimicweb.
org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Agreements_June2012.pdf (accessed 12
March 2013).
Civil-Military Fusion Centre. “Paris International Conference on Afghanistan: Declaration of the
International Conference in Support of Afghanistan.” Afghanistan Agreements: A Collection of
Official Texts from 2001 to 2011. https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/
CFC_Afghanistan_Agreements_June2012.pdf (accessed 12 March 2013).
Civil-Military Fusion Centre. “The London Conference: London Conference Communiqué.” Afghanistan
Agreements: A Collection of Official Texts from 2001 to 2011. https://www.cimicweb.org/cmo/afg/
Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Agreements_June2012.pdf (accessed 12 March 2013).

AREU

82

2014

:ماخذ

Civil-Military Fusion Centre. “The Kabul International Conference on Afghanistan: Kabul Conference
Communiqué.” Afghanistan Agreements: A Collection of Official Texts from 2001 to 2011. https://
www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Agreements_June2012.pdf
(accessed 12 March 2013).
Civil-Military Fusion Centre. “The International Afghanistan Conference: Bonn Conference
Communiqué.” Afghanistan Agreements: A Collection of Official Texts from 2001 to 2011. https://
www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Agreements_June2012.pdf
(accessed 12 March 2013).
Coburn, Noah. Bazaar Politics: Power & Pottery in an Afghan Market Town. Stanford: Stanford
University Press, 2011.
Cusack, Jake and Eric Malmstorm. “Afghanistan’s Willing Entrepreneurs Supporting Private-Sector
Growth in the Afghan Economy.” Washington DC: Centre for a New American Security, 2010. http://
www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_Kauffman_Entrepreneurs_CusackMalmstrom.pdf
(accessed 11 June 2013)
Danish Committee for Aid to Afghan Refugees. “Final Report: “Supporting Female Saffron Producers
in Value Addition Activities in Herat Province, Volume 1: Final Report. World Bank Report No. 69369
(3 volumes).” Washington: The World Bank, 2010. http://documents.worldbank.org/curated/
en/2011/02/16332884/afghanistan-supporting-female-saffron-producers-value-addition-activitiesherat-province# (accessed 21 September 2012).
Danish Committee for Aid to Afghan Refugees. “Final Report: “Supporting Female Saffron Producers
in Value Addition Activities in Herat Province, Volume 2: Annex B—Final Lessons Learned World Bank
Report No. 69369 (3 volumes).” Washington: The World Bank, 2010. http://documents.worldbank.org/
curated/en/2010/12/16333653/afghanistan-supporting-female-saffron-producers-value-additionactivities-herat-province-vol-2-3-annex-b-final-lessons-learned (accessed 21 September 2012).
Danish Committee for Aid to Afghan Refugees. “Final Report: Supporting Female Saffron Producers
in Value Addition Activities in Herat Province, Volume 3: Saffron Value Chain Forum for Women.
World Bank Report No. 69369 (3 volumes).” Washington: The World Bank, 2010. http://documents.
worldbank.org/curated/en/2010/04/16333712/afghanistan-supporting-female-saffron-producersvalue-addition-activities-herat-province-vol-3-3-saffron-value-chain-forum-women-herat (accessed
21 September 2012).
“Declaration of the Essential Rights of Afghan Women.” June 28, 2000. http://www.bdr.freeservers.
com/custom.html (accessed 12 March 2013).
Dhanraj, Deepa. “Invoking Justice.” Film Segment: http://www.wmm.com/advscripts/wmmvideo.
aspx?pid=192 Women make Movies, 2012. http://www.wunrn.com/news/2012/09_12/09_17/091712_
india.htm (accessed 8 June 2013).
Das, Veena. “Violence, Gender and Subjectivity.” Annual Review of Anthropology 37 (2008): 283-299.
Disch, Arne, Vegard Bye, Torun Reite, Elina Dale and Stephanie Crasto. “ARTF at a Cross-Roads: History
and the Future.” Oslo: Scanteam, September 2012. http://ausaid.gov.au/countries/southasia/
afghanistan/Documents/artf-cross-roads.pdf (accessed 1 April 2013).
Dossa, Parin. “Structural Violence in Afghanistan: Gendered Memory, Narratives, and Food.” Medical
Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness (2012): hard copy in press.
Dupree, Nancy Hatch. “The Family during Crisis in Afghanistan.” Journal of Comparative Family
Studies, Turbulent Times and Family Life in the Contemporary Middle East, no. 2 (2004):311-31.

83

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

Eastern Africa Sub-Regional Support Initiative for the Advancement of Women. “Women’s Political
Participation and Economic Empowerment in Post-Conflict Countries: Lessons from the Great Lakes
region in Africa.” International Alert 2012. http://www.international-alert.org/sites/default/files/
publications/201209WomenEmpowermentEN_0.pdf (accessed 7 June 2013).
Echavez, Chona. “Gender and Economic Choice: What’s Old and What’s New for Women in Afghanistan
Results from a Rapid Qualitative Assessment in Kabul and Parwan Provinces.” Kabul: Afghanistan
Research and Evaluation Unit, 2012.
Echavez, Chona and Sogol Zand. “The Impact of Microfinance Programmes on Women’s Lives: A Case
Study in Balkh Province.” Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2012.
Edwards, David B. Heroes of the Age: Moral Fault Lines on the Afghan Frontier. Berkeley, CA:
University of California Press, 1996.
Eswaran, Mukesh. “The Empowerment of Women, Fertility, and Child Mortality: Towards a Theoretical
Analysis.” Journal of Population Economics 15, no. 3 (2002): 433-454.
Fattori, Thomas. “Organizing Afghan Women to Generate Income from Poultry, Rebuilding Agricultural
Markets Program (RAMP) in Afghanistan.” Washington: Food and Agriculture Organisation and Chemonics
International, 2005. http://globalfoodchainpartnerships.org/cairo/papers/TomFattoriAfghanistan.
pdf (accessed 15 June 2013).
Faubert, Carrol, Mary Kaldor, Saeed Niazi and Rajeev Pillay. “Case Study Afghanistan Evaluation of
UNDP Assistance to Conflict-Affected Countries.” New York: UNDP Evaluation Office, 2006. http://
web.undp.org/evaluation/documents/thematic/conflict/Afghanistan.pdf. (accessed 12 June 2013).
Food and Agriculture Organisation. “Invisible Guardians, Women Manage Livestock Diversity.” Rome:
Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 2012. http://www.fao.org/docrep/016/
i3018e/i3018e00.pdf (accessed 11 June 2013).
Food and Agriculture Organisation. “The State of Food and Agriculture 2010-11, Women in Agriculture
Closing the gender gap for development.” Rome: Food and Agriculture Organisation of the United
Nations, 2011. http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf (accessed 10 June 2013).
Frank, Katherine. “Agency.” Anthropological Theory 6, no. 3 (2006): 281-302.
Gang, Rebecca. “Community-Based Dispute Resolution Processes in Kabul City.” Kabul: Afghanistan
Research and Evaluation Unit, March 2011. http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1107ECBDR%20Processes%20in%20Kabul%20City%20CS%202011%20web.pdf (accessed 1 April 2013).
Gilmour, Erica M. “A Woman’s Work: Exploring Gender Roles and Agriculture in Charikar, Afghanistan.”
Carleton University, Canada. Unpublished thesis. 2007.
Ghani, Ashraf. “Rebuilding Broken States.” (TED, Oct. 2012) http://blog.ted.com/2009/08/20/
rebuilding_brok/ (accessed 12 June 2013).
Ghoussoub, Mai. “Feminism—or the Eternal Masculine—in the Arab World.” New Left Review 161
(1987): 3-13.
Glad, Marit. “Knowledge on Fire: Attacks on Education in Afghanistan: Risks and Measures for
Successful Mitigation.” CARE International and Ministry of Education, September 2009. http://ddpext.worldbank.org/EdStats/AFGpub09a.pdf (accessed 1 April 2013).
Glatzer, Bernt. “Being Pashtun - Being Muslim: Concepts of Person and War in Afghanistan.” In Essays on South Asian
Society: Culture and Politics II, edited by Bernt Glatzer, 83-94 . Berlin: Das Arabische Buch, 1998.

AREU

84

2014

:ماخذ

Government of Japan, Ministry of Foreign Affairs of Japan. “International Conference on Reconstruction
Assistance to Afghanistan, 21-22 January 2002: co-chairs’ summary of conclusions.” http://www.
mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/min0201/summary.html (accessed 7 June 2013).
Government of Tamil Nadu. “Pudhu Vazuthu Project.” http://www.pudhuvaazhvu.org (accessed 9
June 2013).
Government of the United States of America, Department of Commerce. http://www.trade.gov/
static/afghanistan_logistics.pdf (accessed 11 June 2013).
Grace, Jo. “Gender Roles in Agriculture: Case Studies of Five Villages in Northern Afghanistan.”
Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2004. http://www.areu.org.af/EditionDetails.aspx
?EditionId=22&ContentId=7&ParentId=7 (accessed 22 September 2012).
Grace, Jo. “Who Owns the farm? Rural Women’s Access to Land and Livestock.” Kabul: Afghanistan
Research and Evaluation Unit, 2005.
Gray, Kenneth and Jocelyn Finely-Hervey. “Women and Entrepreneurship in Morocco: Debunking
Stereotypes and Discerning Strategies.” International Entrepreneurship and Management Journal 1
(2005): 203-217.
Gururani, Shubhra. “Construction of Third World Women’s Knowledge in the Development Discourse.”
International Social Science Journal 54, no 173 (2002): 313–323.
Hamilton, Booz Allen. “Afghanistan’s Agenda for Action: Developing the Trade and Business
Environment.” USAID: Business Climate Legal and Institutional Reform (BizCLIR) Project, August, 2007.
Harding, Sandra. ed. The Feminist Standpoint Theory Reader Intellectual and Political Controversies.
London: Routledge, 2004.
Hathaway, Oona. “Do Human Rights Treaties Make a Difference?.” Yale Law School, Faculty
Scholarship Series, Paper 839, 2002. http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1852&context=fss_papers (accessed 1 April 2013).
Hill Rojas, Mary and Zulaikha Aziz. “Recommendations for Integrating Gender into the Rebuilding
Agricultural Markets in Afghanistan Program (RAMP).” Washington: USAID. 2004. http://pdf.usaid.
gov/pdf_docs/PNACY296.pdf (accessed 24 September 2012).
Himmelweit, S. “Making Visible the Hidden Economy: The Case for Gender-Impact Analysis of Economic
Policy.” Feminist Economists 8, no.1 (2002): 49-70.
Hisrich, Robert and Sevgi Ozturk. “Women Entrepreneurs in a Developing Country.” The Journal of
Management Development 18, no. 2 (1999): 114-125.
Hockenberry, Alison. “Changemaker named Ashoka Fellow.” htp://www.changemakers.com/stories/
changemaker-named-ashoka-fellow (accessed 10 June 2013).
Holmén, Magnus, Thaw Tar Min, and Emilia Saarelainen. “Female Entrepreneurship in Afghanistan.”
Journal of Developmental Entrepreneurship 16, no. 3 (2011): 307-331.
Hopkins, Nancy, Mohammad Osman Tariq, Fazel Rabi Haqbeen, Palwasha Lena Kakar, Abdul Ghafor
Asheq, Fazel Rabi Wardak and Habibullah Haidar. “Afghanistan in 2012: A Survey of the Afghan People.”
Kabul: The Asia Foundation, 2012. http://asiafoundation.org/resources/pdfs/Surveybook2012web1.
pdf (accessed 1 April 2013).
Howe, J. “Rural Access and Mobility in Afghanistan – A Gender-sensitive Analysis.” Washington: World
Bank, 2010.
Hussein, Maliha Hamid. “State of Microfinance in Afghanistan.” Kabul: Institute of Microfinance,
2009. http://www.inm.org.bd/publication/state_of_micro/Afghanistan.pdf (accessed 11 June 2013).

85

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

Icheku, Vincent. “Post-Taliban Measures to Eliminate Gender Discrimination in Employment.” Equality,
Diversity and Inclusion: An International Journal 30, no. 7 (2011): 563-571.
“International Conference on Afghanistan: Hague Conference Declaration.” March 31, 2009. http://
www.iwaweb.org/Docs/resource_centre/CBM/2009%20The%20Hague%20Conference%20Declaration.
pdf (accessed 12 March 2013).
International Development Committee. “Afghanistan: Development Progress and Prospects after 2014:
Sixth Report of Session 2012–13Vol 1.” London: House of Commons, 2012. http://www.publications.
parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/403/403.pdf (accessed 1 April 2013).
International Labour Organisation. “Afghanistan: Time to move to Sustainable Jobs Study on the State
of Employment in Afghanistan.” Kabul: International Labour Organisation, 2012. http://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4066.pdf (accessed 9 June 2013).
International Labour Organisation, Normlex, Information Systems in International Labour Standards.
“Ratifications for Afghanistan.” http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO::P11200_
COUNTRY_ID:102945 (accessed 9 June 2013).
International Labour Organisation, Normlex, Information Systems in International Labour Standards.
“Up-to-date Conventions not ratified by Afghanistan.” http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=10
00:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102945 (accessed 9 June 2013).
International Legal Foundation. “The Customary Laws of Afghanistan: A Report by the International
Legal Foundation.” Kabul: International Legal Foundation, 2003.
Islamic Republic of Afghanistan. Afghanistan Peace and Reintegration Program, Joint Secretariat.
“Gender Policy for Afghanistan Peace and Reintegration Program (APRP).” Kabul: Government of
the Islamic Republic of Afghanistan, 2011. https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Reports/
APRP%20Gender%20Policy%202011.pdf (accessed 12 March 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. “Afghanistan National Development Strategy: An Interim Strategy
for Security, Governance, Economic Growth and Poverty Reduction.” Kabul: Government of the
Islamic Republic of Afghanistan. No date. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
AFA4970B33A0505E49257107000811C6-unama-afg-30jan2.pdf (accessed March 12 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. “Afghanistan National Development Strategy, (2008-13).” Appendix
1 National Action Plan (2009-13): 192-245.
Islamic Republic of Afghanistan. “Afghanistan National Development Strategy, Energy, 13971391(2007/8 -2012/13) Vol. II, Pillar III, Infrastructure.” http://moec.gov.af/Content/files/Energy%20
Sector%20Strategy%20-%209%20June%2008%20-%20English.pdf (accessed 13 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Central Statistics Organisation. “Afghanistan: Multiple Indicator
Cluster Survey 2010-2011.” United Nations Children’s Fund, June 2012. http://cso.gov.af/Content/
files/AMICS-Jun24-2012-FINAL.pdf (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Central Statistics Organisation. “Afghanistan Statistical Yearbook
2009-10.” Kabul: Central Statistics Organisation, 2010. http://cso.gov.af/en/page/4723 (accessed 1
April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan, Central Statistics Organisation. “Afghanistan National Statistics
Plan.” Kabul: Central Statistics Organisation, 2010.
Islamic Republic of Afghanistan. Central Statistics Organisation. “Statistical Yearbook, 2011-12.
Agriculture and Development.” Kabul: Central Statistics Organisation, 2012. http://cso.gov.af/
Content/files/Agriculture%20Development.pdf (accessed 9 June 2013)
Islamic Republic of Afghanistan. Central Statistics Organisation. “Afghanistan Statistical Yearbook
2011-12. Education.” Kabul: Central Statistics Organisation, 2012. http://cso.gov.af/Content/files/
Education%20syb.pdf (accessed 1 April 2013).

AREU

86

2014

:ماخذ

Islamic Republic of Afghanistan. Central Statistics Organisation. “Afghanistan Statistical Yearbook
2011-12. Health Development.” Kabul: Central Statistics Organisation, 2012. http://cso.gov.af/
Content/files/Health%20Development(1).pdf (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Central Statistics Organisation. “Statistical Yearbook 2011-12.
National Accounts.” Kabul: Central Statistics Organisation, 2012. http://cso.gov.af/Content/files/
National%20Accounts(3).pdf (accessed 10 June 2013)
Islamic Republic of Afghanistan. Central Statistics Organisation. “Statistical Yearbook, 2011-12.
Settled Population by Civil Division.” http://cso.gov.af/Content/files/Settled%20Population%20
by%20Civil%20Division.pdf (accessed 7 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Central Statistics Organisation. “Statistical Indicators in the Country.”
http://cso.gov.af/Content/Media/Documents/StatisticalIndicatorsinthecountry3920128598270553325325.pdf
(accessed 5 June, 2013)
Islamic Republic of Afghanistan. Central Statistics Organisation and World Bank. “Setting the
Official Poverty Line for Afghanistan.” CSO and World Bank, undated. http://siteresources.
worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1326909014678/8376871-1334700522455/
PovertyStatusMethodologyReport.pdf (accessed 5 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article
18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Combined
Initial and Second Periodic Reports of States Parties, Afghanistan.” New York: Committee on the
Elimination of Discrimination against Women, CEDAW/C/AFG/1-2, 21 December 2011. http://www2.
ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.AFG.1-2.pdf (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. “Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan. 2004.” http://
www.embassyofafghanistan.org/document/the-constitution-of-the-islamic-republic-of-afghanistan
(accessed 22 February 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. “Immediate and Transitional Assistance Programme for the Afghan
People.” Islamabad: UN Coordination Office for Afghanistan, 2002.
Islamic Republic of Afghanistan. “Millennium Development Goals Islamic Republic of Afghanistan Country
Report 2005: Vision 2020.” Kabul: United Nations Development Programme, 2005. http://planipolis.iiep.
unesco.org/upload/Afghanistan/Afghanistan%20MDG%202005.pdf (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. “Millennium Development Goals: Vision 2020 – Annual Progress Report
2008.” Kabul: United Nations Development Programme, 2008.
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Communication and Information Technology. “Telecom
Statistics, End of December, 2012.” http://atra.gov.af/en/page/telecom-statistics-end-ofdecember-2012 (accessed 14 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock. “National Agricultural
Development Framework (NADF).” Kabul: Government of the Islamic Republic of Afghanistan, 2009.
http://mail.gov.af/en/page/2233 (accessed 12 March 2013).
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Economy and World Bank Economic Policy and Poverty
Sector. “Poverty Status in Afghanistan: Based on the National Risk and Vulnerability Assessment (NRVA)
2007-2008.” Presentation, July 2010. http://cso.gov.af/Content/Media/Documents/NRVA200708Report38201112528554553325325.pdf (accessed 1 April 2013).

87

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Economy. “Afghanistan Provincial Briefs.” Kabul: Ministry of
Economy, 2011. http://moec.gov.af/Content/files/Last%20updated%20english.pdf (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Economy. “ANDS Annual Progressive Report: 1389.” Kabul: Ministry
of Economy, General Director of Policy, ANDS Monitoring and Evaluation, 2011.http://moec.gov.af/Content/
Media/Documents/ANDSAnnualProgressiveReport1389_English1102011142610417553325325.pdf (accessed 1
April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Economy. “Towards Self Reliance, Strategic Vision for the
Transformation Decade.” Tokyo Conference on Afghanistan, 8 July 2012.
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Education “1390 (2011/2012) EMIS Statistical Analytical
Report.” Kabul: Directorate of Educational Management Information System and Directorate General
of Planning and Evaluation, 2012. http://moe.gov.af/Content/files/MoE_1390_Stat_Analysis_Final.
pdf (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Education. “1390/2011 Annual Progress Report.” (General
Planning and Evaluation Department EMIS Directorate, undated).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Education. “Education Interim Plan 2011-13.”Kabul:
Government of the Islamic Republic of Afghanistan. January, 2011. http://planipolis.iiep.unesco.
org/upload/Afghanistan/Afghanistan_NEIP.pdf(accessed 12 March 2013).
Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Education. “Strategic Plan - Program Five: Education
Management.” http://moe.gov.af/en/page/2016 (accessed 10 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Education. “Summary Report of Education Situation: Year
1388 (2009-2010).” Kabul: Directorate of Educational Management Information System and Directorate
General of Planning and Evaluation, undated. http://moe.gov.af/Content/files/079_1388%20
English%20Report.pdf (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Finance. “The Kabul Process.” http://www.thekabulprocess.
gov.af/, (accessed 12 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Finance. “National Priority Programs.” http://mof.gov.
af/en/page/3976 (accessed 12 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Mines and Petroleum. “FAQs and Briefing Notes on Mining
and Hydrocarbon Sector.” 2011. http://mom.gov.af/en/page/6393 (accessed 11 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Mines. “Artisanal and Small scale Mining Policy.”
Directorate of Policy, Hoot 1390 [2010/11]. http://mom.gov.af/Content/files/Policies/English/
English_ASM_Policy.pdf (accessed 11 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Public Health and Central Statistics Organization. “Afghanistan
Mortality Survey 2010: Key Findings.” Kabul: Afghan Public Health Institute and Central Statistics Organization,
2010. http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/SR186/SR186.pdf (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Public Health. “A Basic Package of Health Services for
Afghanistan, 2005/ 1384.” Kabul: Ministry of Public Health, 2005. http://moph.gov.af/Content/
Media/Documents/BPHS-2005-FINAL29122010162945969.pdf (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Public Health. “Islamic Republic of Afghanistan Ministry
of Public Health Annual Report 1387.” http://moph.gov.af/content/media/Documents/HNSS-ReportENG-v4-1281220101156987.pdf (accessed 4 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Public Health. “National Gender Strategy, 2012-2016.”
Kabul: Ministry of Public Health, 2012. http://moph.gov.af/Content/Media/Documents/MoPH_
National_Gender_Strategy_Final_English_2012164201212934246553325325.pdf (accessed 1 April 2013).

AREU

88

2014

:ماخذ

Islamic Republic of Afghanistan. Ministry of Rural Rehabilitation and Development and World Food
Programme. “Report on Findings from the 2003 National Risk and Vulnerability Assessment (NRVA) in
Rural Afghanistan.” Kabul: Ministry of Rural Rehabilitation, 2004. http://surveynetwork.org/surveys/
index.php/catalog/933/download/40422 (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Rehabilitation and Rural Development, National Solidarity
Programme. “NSP Definitions.” http://www.nspafghanistan.org/default.aspx?sel=15#CDCByLaws
(accessed 16 June 2013).
Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Rural Rehabilitation and Development. “Villages Speak
and the Nation Listens, The Third National Consultation Conference of Afghanistan’s Community
Development Councils.” (2011) http://www.nspafghanistan.org/files/2010%20CDC%20-%20NCC%20
III%20Report.pdf (accessed 12 June 2013)
Islamic Republic of Afghanistan. “National Action Plan for the Women of Afghanistan (NAPWA), 20082018.” Kabul: Government of the Islamic Republic of Afghanistan, 2008. http://www.unifem.org/
afghanistan/media/pubs/08/NAPWA_EN.html?(accessed 12 March 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. “National Development Framework.” Kabul: Government of the
Islamic Republic of Afghanistan, 2002. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/
apcity/unpan016262.pdf (accessed 12 March 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. “National Report Submitted in Accordance with paragraph 15 (A) of
the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1 *.” Universal Periodic Review to the United Nations
General Assembly, 24 February 2009. http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/
AF/A_HRC_WG6_5_AFG_1_E.pdf (accessed 1 April 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. “Social Protection Sector Strategy, 1387-1391 (2007/08-2012/13).”
Kabul: Government of the Islamic Republic of Afghanistan, 2008. http://moec.gov.af/Content/files/
Social%20Protection%20Sector%20Strategy%20-%20English.pdf(accessed 12 March 2013).
Islamic Republic of Afghanistan. “Towards Self-Reliance: Strategic Vision for the Transformation
Decade.” Tokyo Conference on Afghanistan. July 8, 2012. http://mof.gov.af/Content/Media/
Documents/Towards-Self-Reliance-27-6-2012167201210282583553325325.pdf (accessed 12 March
2013).
Jackson, Ashley. “High Stakes: Girls’ Education in Afghanistan.” Oxford: Oxfam GB, Joint
NGO Briefing Paper, 24 February 2011. http://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/
bitstream/10546/125287/1/bp-high-stakes-girls-education-afghanistan-240211-en.pdf (accessed 1
April 2013).
Jukarainen, Pirjo. “Implementing the UN Security Council Resolution 1325 Women, Peace and Security
in Afghanistan- Analysis of Finland’s Activities during the Period of the National 1325 Action Plan
2008–2011.” www.1325.fi: 1325 Network Finland, 2012. http://www.1325.fi/tiedostot/Jukarainen_
Afghanistan_report_final_2012.pdf (accessed 10 June 2013).
Kabeer, Naila. “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s
Empowerment.” Development and Change 30 (1999): 435-64.
Kabeer, Naila, Ayesha Khan and Naysan Adlparvar. “Afghan Values or Women’s Rights? Gendered
Narratives about Continuity and Change in Urban Afghanistan.” Institute of Development Studies
working paper 387, December, 2011.
Kakar, Palwasha. “Tribal Law of Pashtunwali and Women’s Legislative Authority.” Harvard Law School
Islamic Legal Studies Program, unpublished research paper, 2003 http://www.law.harvard.edu/
programs/ilsp/research/alhp.php (accessed 11 June 2013).
Kalima, Rose. Where Women are Leaders. London: Zed, 1992.
Kandiyoti, Deniz. “The Lures and Perils of Gender Activism in Afghanistan.” University of London,
School of Oriental and African Studies: The Anthony Hyman Memorial Lecture, 2009.

89

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

Kantor, Paula and Adam Pain. “Running Out of Options, Tracing Rural Afghan Livelihoods. Kabul:
Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2011.
Kerr-Wilson, Alice and Adam Pain. “Three Villages in Alingar, Laghman: A Case Study of Rural
Livelihoods.” Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2003.
Klasen, Stephan and Claudia Wink. “Missing Women: Revisiting The Debate.” Feminist Economics 9, nos.
2–3 (2003): 263–299. http://csde.washington.edu/~scurran/files/readings/April28/recommended/
MissingWomen.pdf (accessed 1 April 2013).
Kuovo, Sari, “A Slippery Slope: What Happened to Women’s Rights in March 2012?.” Kabul: Afghanistan
Analysts Network, 2012. http://www.afghanistan-analysts.org/a-slippery-slope-what-happened-towomens-rights-in-march-2012 (accessed 1 June 2013).
Lafreniere, Julie. “Uncounted and Discounted: A Secondary Data Research Project on Violence against
Women in Afghanistan.” Kabul: United Nations Development Fund for Women Afghanistan, 2006.
Lampe, Dale. “One Step Back from the Brink: Donors, Disbursement and Default.” Microbanking
Bulletin:
2011.
http://www.themix.org/sites/default/files/MBB%20-%20one%20step%20back%20
from%20the%20brink_1.pdf (accessed 11 June 2013).
Law on the Structure, Duties, and Mandate of the Afghanistan Independent Human Rights Commission.
Kabul: Afghanistan Independent Human Rights Commission, Saur 22, 1384 /May 12, 2005.
Lawrence, Quil. “For Afghan Policewomen, Sex Abuse is a Job Hazard.” NPR, 8 March 2012, http://
www.npr.org/2012/03/08/148041305/for-afghan-policewomen-sex-abuse-is-a-job-hazard (accessed
14 June 2013).
Lewis, S. Race against Time: Searching for Hope in AIDS-Ravaged Africa. Melbourne: Text Publishing, 2005.
Lister, Sarah and Adam Pain. “Trading in Power: The Politics of Free Markets in Afghanistan.” Kabul:
Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2004.
Livingston, Ian S. and Michael O’Hanlon. “Afghanistan Index: Also including selected data on Pakistan.”
Washington.: Brookings, 31 January 2013. http://www.brookings.edu/~/media/Programs/foreign%20
policy/afghanistan%20index/index20130131.pdf (accessed 1 April 2013).
Lough, Oliver, Farokhloqa Amini, Farid Ahmad Bayat, Zia Hussain, Reyhaneh Gulsum Hussaini, Massouda
Kohistani and Chona R. Echavez. “Equal Rights, Unequal Opportunities Women’s Participation in
Afghanistan’s Parliamentary and Provincial Council Elections.” Kabul: Afghanistan Research and
Evaluation Unit, 2010.
Lyby, Eric. “Microfinance and Gender Roles in Afghanistan: A Study Report. Report No. 38130.”
Washington: The World Bank, 2006. http://documents.worldbank.org/curated/en/2006/11/7248759/
microfinance-gender-roles-afghanistan(accessed 21 September 2012).
Macintyre, Martha. “Modernity, Gender and Mining: Experiences from Papua New Guinea.” In
Gendering the Field Towards Sustainable Livelihoods for Mining Communities, edited by Kuntala
Lahiri-Dutt, 21-32. Melbourne: ANU EPress, 2011. http://epress.anu.edu.au/apps/bookworm/view/
Gendering+the+Field%3A+Towards+Sustainable+Livelihoods+for+Mining+Communities/5521/ch02.
xhtml. (accessed 9 June 2013).
Mahmood, Saba. “Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the
Egyptian Islamic Revival.” Cultural Anthropology 16, no. 2 (2001): 202–236.
Malapit, Hazel Jean and Elena Bardasi. “Women’s Employment and Asset Ownership in Afghanistan,
2007-2008.” Paper presented at the 6 th IZA/World Bank Conference: Employment and Development.
December 16, 2010. World Bank. http://www.iza.org/conference_files/worldb2011/malapit_h6808.
pdf (accessed 4 February 2013).

AREU

90

2014

:ماخذ

Maletta, Hector. “Gender and Employment in Rural Afghanistan, 2003-5.” Journal of Asian and African
Studies (2003): 173-196.
Maletta, Hector. “Women at work: Gender, Wealth, Wages and Employment in Rural Afghanistan,
2002-2003.” Buenos Aires: Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, Universidad del Salvador,
April, 2004. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=575026 (accessed 9 June, 2013).
Mason, M. “Cultural Knowledge Report: Women’s Work: Afghan Male Perspectives on the Value of
Women’s Work.” Jalalabad: Human Terrain Team AF3, November, 2009. Unpublished document.
Mayfair and Soho Group. “Afghanistan and Women’s rights.” http://www2.amnesty.org.uk/groups/
mayfair-and-soho/afghanistan-women%E2%80%99s-rights, 28 November 2012 (accessed 1 April 2013).
Medina de Albrand, Xaviera. “Customary and Family Law: a Gender approach in Afghanistan.”
Effectius Newsletter 8 (2010):1-6. http://effectius.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Customary_
and_Family_Law_a_Gender_approach_in_Afghanistan_Xaviera_Newsletter8.27185709.pdf (accessed
1 April 2013).
Melucci, Alberto. “Identity and Difference in a Globalized World.” In Debating Cultural Hybridity,
edited by Pnina Werbner and Tariq Modood, 58-69. London: Zed, 1997.
Microfinance Investment Support Facility for Afghanistan (MISFA). “MISFA Annual Report for the Year
ended 2012.” http://www.misfa.org.af/site_files/13613501921.pdf (accessed 12 June 2013).
Moghadam, Valentine. “Patriarchy and the Politics of Gender in Modernising Societies: Iran, Pakistan
and Afghanistan.” International Sociology 7, no. 1 (1992): 35-53.
Mohmand, Abdul Qayum. “The Prospects for Economic Development in Afghanistan, Reflections on a
Survey of the Afghan People, Part 2 of 4, Occasional Paper, No. 14.” Kabul: Asia Foundation June, 2012.
Morris, Janelle. “Unlocking Economic Potential: Fostering an Environment for Female Entrepreneurs
to Rebuild the Economy in Afghanistan.” Princeton: Faculty of the Near Eastern Studies Department,
Unpublished thesis 2011. http://www.princeton.edu/~gss/undergraduate/Janelle_MorrisThesis.pdf
(accessed 16 January 2013).
Moses, Vinod Nelson.“Why does the world need more social entrepreneurs?.” Ashoka India, http://
india.ashoka.org/why-does-world-needs-more-social-intrapreneurs (accessed 11 June 2013).
Nanavaty, Reema. “Making the Poor Women reach Markets: SEWA’s Journey” Annual Meetings in
Prague, International Monetary Fund, The World Bank Group. Ahmedabad: SEWA, 2000.
Nassery, Homira. “Gender Status Report: Rebuilding Agricultural Markets Program.” Washington:
USAID 2005. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADH140.pdf (accessed 24 September 2012).
Nash, Ray and Robert Ward. “Afghan National Police Family Response Units and Women’s Police
Corps.” Kabul: US Embassy, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, 2011.
Nawabi, Miriam A. “Women’s Rights in the New Constitution of Afghanistan.” New York: Center on
International Cooperation, 2003.
Nelson, Cynthia. “Public and Private Politics: Women in the Middle Eastern World.” American
Ethnologist 1, no. 3 (1974): 551-563.
Nemat, Orzala Ashraf and Ajmal Samadi. “Forgotten Heroes: Afghan Women Leaders Killed in
Impunity Ignored in Justice, 2012.” Kabul: Afghan Rights Monitor, 2012. http://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/Forgotten%20Heroes%20Afghan%20Women%20Leaders%20Killed%20
in%20Impunity%20Ignored%20in%20Justice.pdf (accessed 1 April 2013).
Nemat, Orzala Ashraf. “Afghan Women at the Crossroads: Agents of Peace — or Its Victims?.” Century
Foundation Report, 2011. http://old.tcf.org/publications/2011/3/afghan-women-at-the-crossroadsagents-of-peace2014or-its-victims/get_pdf (accessed 1 April 2013).

91

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

Nesari, Zuhal and Karima Tawfik. “The Kabul Courts and Conciliators: Mediating Cases in Urban
Afghanistan.” Washington: United States Institute of Peace, Peacebrief 101, 29 July 2011. http://
www.usip.org/files/resources/PB101.pdf (accessed 1 April 2013).
Nijhowne, Diya and Lauryn Oates. “Living with Violence: A National Report on Domestic Abuse in
Afghanistan.” Washington: Global Rights, 2008. http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_
DVR_JUNE_16.pdf (accessed 1 April 2013).
Nijssen, Stefanie. “The Peace Process and Afghanistan’s Women: Part 2 of a 4 Part-Series on Peace
and Reintegration in Afghanistan.” Civil-Military Fusion Centre Thematic Reports, Afghanistan in
Transition, April 2012. https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/Afghanistan_
Women_Reconciliation.pdf (accessed 1 April 2013).
Noelle-Karimi, Christine. “Village Institutions in the Perception of National and International Actors
in Afghanistan.” Bonn, Germany: Center for Development Research, University of Bonn, Working
Paper Series 65, April 2006. http://www.zef.de/fileadmin/webfiles/downloads/zef_wp/wp65.pdf
(accessed 1 April 2013)
Nussbaum, Martha. Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge and New
York: Cambridge University Press, 2000.
Norwegian Agency for Development Corporation. “Gender Review Report Royal Norwegian Embassy.”
Oslo: Norad, 2011.
Oates, Lauryn. “A Closer Look: The Policy and Lawmaking Process Behind the Shiite Personal Status
Law.” Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit Issues Paper Series, September 2009. http://www.
areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/935E-%20A%20Closer%20Look%20-%20The%20Policy%20and%20Lawmaking%20Process%20Behind%20the%20Shitte%20Personal%20Stauts%20Law.pdf (accessed 1 April 2013).
Olesen, Asta, Carol Le Duc, Lant Hayward Pritchett, Lana Moriarty, Maitreyi B. Das, Sujata Pradhan
and Ratna M. Sudarshan. “Afghanistan: National Reconstruction and Poverty Reduction: the Role
of Women in Afghanistan’s Future.” Washington: World Bank, March 2005. http://siteresources.
worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/AfghanistanGenderReport.pdf (accessed 1 April 2013).
Organization for Economic Co-operation and Development/ World Trade Organisation. “Aid for Trade
at a Glance 2013 Connecting to Value Chains.” Geneva: OECD/WTO, 2013. http://www.wto.org/
english/res_e/booksp_e/aid4trade13_intro_e.pdf;
http://dx.doi.org/10.1787/aid_glance-2013-en
(accessed 9 June 2013).
Organization of the Islamic Conference. “Cairo Declaration on Human Rights in Islam.” 5 August
1990. United Nations General Assembly Official Records, World Conference on Human Rights, 4th
Session, Agenda Item 5, United Nations Document A/ CONF.157/PC/62/Add.18, 1993. http://www.
arabhumanrights.org/publications/regional/islamic/cairo-declaration-islam-93e.pdf (accessed 1
April 2013).
Oxal, Zoe and Sally Biden. “Gender and Empowerment: Definitions, Approaches and Implications for
Policy.” Brighton: Institute of Development Studies, 1997.
Oxfam International. “Getting the Fundamentals Right: The Early Stages of Afghanistan’s WTO
Accession Process.” Oxfam International, Oxfam Briefing Paper 92, 2007. http://www.oxfam.org/
sites/www.oxfam.org/files/Getting%20the%20fundamentals.pdf. (accessed 11 June 2013).
Pain, Adam and Sayed Mohammad Shah. “Policy Making in Agriculture and Rural Development in
Afghanistan.” Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2009.
Palau, Rainer Gonzalez. “Opportunities for Micro-Electric Power in Rural Afghanistan.” Kabul: CivilMilitary Fusion Centre, 2011. https://www.cimicweb.org/Documents/CFC%20AFG%20Infrastructur
e%20Archive/20110602-INFRA-SEC-Micro-Electric-Opportunities.pdf (accessed 14 June 2013).

AREU

92

2014

:ماخذ

Panter-Brick, Catherine, Mark Eggerman, Viani Gonzales and Sarah Safdar. “Violence, Suffering, and Mental
Health in Afghanistan: A School-based Survey.” The Lancet 374, no.9692 (5 September 2009): 807–16.
Papanek, Hanna. “Family Status-Production Work: Women’s Contribution to Social Mobility and Class
Differentiation.” In Gender and the Household Domain, edited by Maitreyee Krishnaraj and Karuna
Chanana, 97-116. New Delhi: Sage, 1989.
Papanek, Hanna. “Purdah: Separate Worlds, and Symbolic Shelter.” Comparative Studies in Society
and History 15 no. 3 (1973): 289-325.
Parto, Saeed, Anastasiya Hozyainova, Rozbih Mihran, Jos Winters, Nafasgul Karimi, Zarghona Saify
and Joost Gorter. “Gender and the Agricultural Innovation System in Rural Afghanistan: Barriers and
Bridges.” Kabul: Afghanistan Public Policy Research Organisation, 2011.
Parto, Saeed, Anna Paterson and Asif Karimi. “Enabling or Disabling: The Operating Environment for
Small and Medium Enterprises in Rural Afghanistan.” Kabul: Afghanistan Research and Evaluation
Unit, Working Paper Series, September 2007.
Pascal, Peggy, Cecile Duchet and Jean-Christophe Duchier. “Final report: Enhancing Women’s Roles in
the Household Economy: Lal District (Ghor Province)” Groupe U.R.D. Available by request from AREU
Library, undated.
Pauli, Peter. “National Risk and Vulnerability Assessment 2007/8: A Profile of Afghanistan.” Kabul:
Delegation of the European Commission to Afghanistan, 2009. http://cso.gov.af/Content/1 Media/
Documents/NRVA2007-08Report38201112528554553325325.pdf (accessed 1 April 2013).
Povey, Elaheh Rostami. Afghan Women: Identity and Invasion. London: Zed Books, 2007.
Powell, Catherine. “Lifting Our Veil of Ignorance: Culture, Constitutionalism, and Women’s Human
Rights in Post-September 11 America.” Hastings Law Journal 57 (2005): 331-383. http://ssrn.com/
abstract=910250 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.667463 (accessed 1 April 2013).
Raj, Anita, Charlemagne Gomez and Jay G. Silverman. “Driven to a Fiery Death - The Tragedy of SelfImmolation in Afghanistan.” New England Journal of Medicine 358, no. 21 (22 May 2008): 2201-03.
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp0801340 (accessed 1 April 2013).
Rajivan, Anuradha. “Power, Voice and Rights: A Turning Point for Gender Equality in Asia and the
Pacific.” Colombo: United Nations Development Programme Regional Centre for Asia Pacific and
Human Development Report Unit, Asia-Pacific Human Development Report, February 2010. http://
web.undp.org/asia/pdf/APHumanDevelopmentReport2010.pdf (accessed 1 April 2013).
Ramadurai, Charukesi. “Stitching Lingerie Improves Women’s Lives in South India.” New York Times,
May 21, 2012, http://india.blogs.nytimes.com/2012/05/21/stitching-lingerie-improves-womenslives-in-south-india/?_r=0 (accessed 11 June 2013).
Rao, Koteeswara. Empowerment of Women in India. New Delhi: Discovery Publishing House, 2005.
Redfield, Robert. The Little Community and Peasant Society and Culture. Chicago: University of
Chicago Press, 1960.
Reid, Rachel. “The ‘Ten-Dollar Talib’ and Women’s Rights: Afghan Women and the Risks of Reintegration
and Reconciliation.” New York: Human Rights Watch, July 2010. www.hrw.org/sites/default/files/
reports/afghanistan0710webwcover.pdf (accessed 1 April 2013).
Rennie, Ruth. “State Building, Security and Social Change in Afghanistan: Reflection on a Survey on
Afghan People.” Kabul: The Asia Foundation, 2008. http://asiafoundation.org/resources/pdfs/2008s
urveycompanionvolumefinal.pdf (accessed 1 April 2013).
“Rome Conference on the Rule of Law in Afghanistan (July 2-3, 2007): Joint Recommendations.” http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Romejointrecommandations.pdf(accessed 12 March 2013).

93

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

Rural Development Institute. “Women’s Inheritance Rights to Land and Property in South Asia: A
Study of Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka.” World Justice Project,
December, 2009. http://www.landesa.org/wp-content/uploads/2011/01/RDI_Report_WJF_Womens_
Inheritance_Six_South_Asian_Countries_December_2009.pdf (accessed on 12 June 2013).
Sandler, Joanne and Aruna Rao. “Strategies of Feminist Bureaucrats: United Nations Experiences.”
Brighton: Institute of Development Studies, 2012.
Samuel Hall Consulting. “Economic Assessment and Labour Market Survey of Mazar-i Sharif, Pul-i
Khumri, Kandahar City and Kunduz City.” Kabul: Mercy Corps, 2011.
Samuel Hall Consulting. “The Challenge of Becoming Invisible Understanding Women’s Security in
Kabul.” Kabul and Berlin: Heinrich Boll Stiftung, 2012.
Samuel Hall Consulting. “Women’s Perceptions of the Afghan National Police.” Kabul: Heinrich Böll
Stiftung Afghanistan, 2011. http://www.af.boell.org/downloads/PPS_new.pdf (accessed 1 April 2013).
Sawhney, Mohanbir. “Fields of Online Dreams.” ITC, The CIO Magazine, 2002. http://www.itcportal.
com/media-centre/press-reports-content.aspx?id=655&type=C&news=Fields-Online-Dream (accessed
11 June 2013).
Selliah, S. The Self-Employed Women’s Association, Ahmedabad, India. Geneva: International Labour
Office,1989.
Sen, Amartya. Commodities and Capabilities . Oxford: Oxford University Press, 1985.
Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Sinha, Nistha, Dhushyanth Raju, and Andrew Robert Morrison. “Gender Equality, Poverty and Economic
Growth.” World Bank Policy Research Working Paper No. 4349, September 1, 2007.
Shanghai Cooperation Organization. “Declaration of the Special Conference on Afghanistan Convened
under the Auspices of the Shanghai Cooperation Organization.” Moscow, March 27, 2009. http://www.
un.int/russia/new/MainRoot/docs/off_news/270309/newen2.htm(accessed 12 March 2013).
Solotaroff, Jennifer, Nadia Hashimi, Asta Olesen. “Main report. Vol. 1 of Gender in Developing the
Agriculture and Livestock Sectors: Increasing Women’s Opportunities Along Value Chains of Farm
Products. Afghanistan gender mainstreaming implementation note series; no. 2.” Washington:
The World Bank, 2012. http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/07/16541786/genderdeveloping-agriculture-livestock-sectors-increasing-womens-opportunities-along-value-chains-farmproducts-vol-1-2-main-report (accessed 11 June 2013).
Sultani, Musa, Hussain Ali Moin, Muhammad Hussain Nusrat, Abdulqayum Zahidi, Safiyullah Elham and
Muhammad Hussain Hasrat. “Report on the Situation of Economic and Social Rights in Afghanistan –
IV.” Kabul: Afghanistan Independent Human Rights Commission, December 2009. http://www.unhcr.
org/refworld/docid/4b3b2df72.html (accessed 1 April 2013).
Tanzarn, Nite. “Integrating Gender Into World Bank Financed Transport Programs Case Study Uganda.”
Washington DC: The World Bank, Road Sector Programme Support, 2003. http://www4.worldbank.org/
afr/ssatp/Resources/HTML/Gender-RG/Source%20%20documents%5Ccase%20studies%5CICNET%20
Case%20Studies%20for%20WB/CSICN12%20Uganda%20Road%20Program.pdf (accessed 12 June 2013).
Tapper, Nancy. Bartered Brides: Politics, Gender and Marriage in an Afghan Tribal Society. Cambridge,
UK: Cambridge University Press, 1991.
Tapper, Richard L. “Ethnicity, Order and Meaning in the Anthropology of Iran and Afghanistan.” Colloques
internationaux Le Fait Ethnique en Iran et en Afghanistan, Paris: Editions du CNRS (1988): 21-34.
The Asia Foundation. “Afghanistan in 2007: A Survey of the Afghan People.” Kabul: The Asia Foundation,
2007. http://www.asiafoundation.org/resources/pdfs/AGsurvey07.pdf (accessed 1 April 2013).
The Asia Foundation. “Ministry of Women’s Affairs Initiative to Support Policy and Advocacy.” http://
asiafoundation.org/resources/pdfs/MISPA1AfghanistanFINAL.pdf (accessed 12 June 2013).

AREU

94

2014

:ماخذ

“The Tokyo Declaration: Partnership for Self-Reliance in Afghanistan: From Transition to
Transformation.” July 8, 2012. http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/tokyo_
conference_2012/tokyo_declaration_en1.html (accessed 12 March 2013).
Tibbo, M., M. Abdelai-Martini, B. Rischkowsky, A. Aw-Hassan, B. Tariq, P. Salehy, A. R. Manan, M. A.
Khan, and M. Z. Anwar. “Gender Sensitive Research Enhances Agricultural Employment in Conservative
Societies: The Case of Women Livelihoods and Dairy Goat Programme in Afghanistan and Pakistan. Paper
presented at the FAO-IFAD-ILO Workshop on Gaps, Trends and Current Research in Gender Dimensions
of Agriculture and Rural Employment: Differentiated Pathways out of Poverty March 31 – April 2, 2009”
Rome: no publisher, undated. http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Papers/24_
March/Tibbo_et_al_-_Paper_final.pdf (accessed 20 September 2012).
Trade and Accession Facilitation for Afghanistan (TAFA). “Afghan Women go to (the global) market: An
Analysis of Women’s Participation in Trade and Business.” Kabul: USAID and Chemonics, 2011.
Trade and Accession Facilitation for Afghanistan (TAFA). “Knowledge, Attitudes and Practices Survey of
Afghanistan towards Trade.” Kabul: USAID/Trade and Accession Facilitation for Afghanistan, 2010. http://www.
theairconsulting.com/uploads/1/1/3/4/11343833/afghantrade.pdf. (accessed 1 April 2013)
Transitional Islamic Government of Afghanistan. Ministry of Health. “Interim Health Strategy 20022003: A strategy to lay foundations.” Kabul: Ministry of Health, February 2003.
Transitional Islamic Government of Afghanistan. Ministry of Health. “National Reproductive Health
Strategy for Afghanistan 2003-2005.” Kabul: General Directorate of Health Care and Promotion,
Women’s and Reproductive Health Directorate, Reproductive Health Taskforce, Final document, July
2003. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan018855.pdf (accessed
1 April 2013).
Torabi, Yama. “Assessing the NSP: The Role of Accountability in Reconstruction.” Afghanistan:
Integrity Watch, 2007. http://www.iwaweb.org/reports/PDF/AfghanNSP.pdf (accessed 5 June 2013).
UNIFEM. “Trade and Gender in Afghanistan: Dangers and Opportunities. Draft for Discussion.”
Kabul: UNIFEM, 2006. http://www.unifem.org/afghanistan/docs/pubs/06/gender_and_trade_06.pdf
(accessed 4 February 2013).
United Nations. “International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age.”
United Nations Treaty Series 53, no. 771 (1950): 40-47. http://treaties.un.org/doc/publication/
UNTS/Volume%2053/v53.pdf (accessed 4 March 2013).
United Nations. “International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children.”
United Nations Treaty Series 53, no. 772 (1950): 50-57. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=IND&mtdsg_no=VII-2&chapter=7&lang=en(accessed 4 March 2013).
United Nations. “Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.”
United Nations Treaty Series 75, No. 973 (1950): 287-416. http://treaties.un.org/pages/showDetails.
aspx?objid=0800000280158b1a(accessed 4 March 2013).
United Nations. “Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation
of the Prostitution of Others.” United Nations Treaty Series 96, No. 1342 (1951): 272-320. http://
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&lang=en(accessed 4
March 2013).
United Nations. “Convention on the Political Rights of Women.” United Nations Treaty Series 193, No.
2613 (1954): 135-174. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI1&chapter=16&lang=en (accessed 4 March 2013).
United Nations. “Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration
of Marriages.” United Nations Treaty Series 521, no. 7525 (1964): 231-280. http://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-3&chapter=16&lang=en(accessed 4 March 2013).
United Nations. “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.”
United Nations Treaty Series 660, no. 9464 (1969): 195-318.
http://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en (accessed 5 March 2013).

95

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

United Nations. “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESC).” United
Nations Treaty Series 993, no. 1453 (1976): 3-106. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en (accessed 5 March 2013).
United Nations. “International Covenant on Civil and Political Rights (ICCP).” United Nations
Treaty Series 999, no. 14668 (1976): 171-346. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en (accessed 5 March 2013).
United Nations. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the
protection of victims of international armed conflicts (Protocol I).” United Nations Treaty Series 1125,
no. 17512 (1979): 3-608. http://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=08000002800f3586
(accessed 5 March 2013).
United Nations. “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating
to the protection of victims of non-international armed conflicts (Protocol II).” United Nations
Treaty Series 1125, no. 17513 (1979): 609-699. http://treaties.un.org/pages/showDetails.
aspx?objid=08000002800f3cb8 (accessed 5 March 2013).
United Nations. “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
(CEDAW).” United Nations Treaty Series 1249, no. 20378 (1981): 13-142. http://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en (accessed 5 March 2013).
United Nations. “Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment.” United Nations Treaty Series 1465, no. 24841 (1987): 85-210. http://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en (accessed 5 March 2013).
United Nations. “Convention on the Rights of the Child.” United Nations Treaty Series 1577, no.
27531 (1990): 3-178. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV11&chapter=4&lang=en (accessed 5 March 2013).
United Nations. “Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement
of Children in Armed Conflict.” United Nations Treaty Series 2174, no. 27531 (2002):222-279.
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en
(accessed 5 March 2013).
United Nations. “International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members
of their Families.” United Nations Treaty Series 2220, no. 39481 (2003): 3-260. http://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en (accessed 6 March 2013).
United Nations. “Rome Statute of the International Criminal Court.” United Nations Treaty Series
2187, no. 38544 (2002): 3-633. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=XVIII-10&chapter=18&lang=en (accessed 6 March 2013).
United Nations. “Convention on the Rights of Persons with Disabilities.” United Nations Treaty Series
2515, no. 44910 (2008): 3-192. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV-15&chapter=4&lang=en (accessed 6 March 2013).
United Nations. “Women and Peace and Security.” United Nations Security Council Resolution No.
1325, adopted October 31, 2000. S/RES/1325 (2000). http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
(accessed 7 March 2013).
United Nations. “Women and Peace and Security.” United Nations Security Council Resolution No.
1820, adopted June 19, 2008. S/RES/1820 (2008). http://www.refworld.org/docid/485bbca72.html
(accessed 7 March 2013.
United Nations. “Acts of Sexual Violence Against Civilians in Armed Conflict.” United Nations Security
Council Resolution No. 1888, adopted September 30, 2009. S/RES/1888 (2009). http://www.refworld.
org/docid/4ac9aa152.html (accessed 7 March 2013).
United Nations. “Women and Peace and Security.” United Nations Security Council Resolution No.
1889, adopted October 5, 2009. S/RES/1889 (2009). http://www.refworld.org/docid/4acdd8512.
html (accessed 7 March 2013).

AREU

96

2014

:ماخذ

United Nations. “The Universal Declaration of Human Rights,” 1948. http://www.un.org/en/
documents/udhr/index.shtml (accessed 7 March 2013).
United Nations. “Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the
United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace.” World Conference to review
and appraise the achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development
and Peace, Nairobi, Kenya, July 15-26, 1985. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.
html (accessed 8 March 2013).
United Nations. “Declaration on the Elimination of Violence Against Women.” A/RES/48/104, December
20, 1993. http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (accessed 8 March 2013).
United Nations. General Assembly. “United Nations Millennium Declaration.” General Assembly, 18
September, 2000. http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf (accessed 9 June 2013)
United Nations Assistance Mission in Afghanistan. “Harmful Traditional Practices and Implementation
of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan.” Kabul: United Nations Assistance
Mission in Afghanistan and Office of the High Commission for Human Rights, 2010.
United Nations Assistance Mission in Afghanistan and Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights. “Silence is Violence: End the Abuse of Women in Afghanistan.” Kabul: United Nations Assistance
Mission in Afghanistan and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 8 July 2009.
http://www.ohchr.org/Documents/Press/VAW_Report_7July09.pdf (accessed 1 April 2013).
United Nations Assistance Mission in Afghanistan. “Still a Long Way to Go: Implementation of the Law
on Elimination of Violence against Women in Afghanistan.” Kabul: United Nations Assistance Mission
in Afghanistan, 2012. http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=Qy9mDiEa5Rw%3d&tab
id=12254&language=en-US (accessed 1 April 2013).
United Nations Conference on Trade and Development. “Final Act and Report.” Conference
held in Geneva, March 23 – June 16, 1964. http://unctad.org/en/pages/MeetingsArchive.
aspx?meetingid=22966(accessed 8 March 2013).
United Nations Department of Economic and Social Affairs. “Copenhagen Declaration and Program for
Action.” World Summit for Social Development, Copenhagen, Denmark, 1995. http://social.un.org/
index/Home/WorldSummitforSocialDevelopment1995.aspx (accessed 9 March 2013).
United Nations Development Fund for Women Afghanistan. “Child and Forced Marriage: Conference
Proceedings.” Kabul: United Nations Development Fund for Women Afghanistan, March 2007.
United Nations Development Fund for Women Afghanistan. “Factsheet 2010.” Kabul: United Nations
Development Fund for Women Afghanistan, February 2010. http://www.unifem.org/afghanistan/
media/pubs/factsheet/10/index.html (accessed 3 February 2013).
United Nations Development Programme. “International Human Development Indicators.” http://
hdrstats.undp.org/en/indicators/48906.html (accessed 11 June 2013).
United Nations Development Programme. “Maternal mortality ratio (deaths of women per 100,000
live births.” http://hdrstats.undp.org/en/indicators/89006.html (accessed 1 April 2013)
United Nations Development Programme Afghanistan. “Law and Order Trust Fund for Afghanistan
(LOTFA): 2002-2013.” UNDP Project Factsheet, 2011. http://www.undp.org.af/Projects/Report2011/
lotfa/Project-LOTFA-Apr2011.pdf (accessed 1 April 2013).
United Nations Development Programme Afghanistan. “Millennium Development Goals in Afghanistan.”
http://www.undp.org.af/undp/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=68
(accessed 9 March 2013).
United Nations Development Programme Afghanistan. “Police Perception Survey, 2009: The Afghan
Perspective.” Kabul: United Nations Development Programme Afghanistan, 2009. http://www.undp.
org.af/publications/KeyDocuments/PolicePerceptionSurvey09.pdf (accessed 1 April 2013).

97

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

United Nations Development Programme Afghanistan. “Promote Gender Equality and Empower
Women.” http://www.undp.org.af/undp/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Item
id=68 (accessed 12 June 2013).
United Nations International Children’s Educational Fund. “Annual Report 2008.” New York: United
Nations Children’s Fund, June 2009. http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Annual_
Report_2008_EN_072709.pdf (accessed 1 April 2013).
United Nations International Children’s Educational Fund and Ministry of Public Health Islamic
Republic of Afghanistan. “Caring Practices Formative Research Panjshir valley community.” New York:
United Nations International Children’s Educational Fund, 2003.
United Nations International Children’s Educational Fund. “Best Estimates of Social Indicators for Children in
Afghanistan 1990-2005.” New York: United Nations International Children’s Educational Fund, 2005.
United Nations Office on Drugs and Crime. “Afghanistan Opium Survey 2010.” Vienna: United Nations
Office on Drugs and Crime, December 2010. http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/
Afghanistan/Afghanistan_Opium_Survey_2010_web.pdf (accessed 1 April 2013).
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. “Human Dimensions of Poverty in
Afghanistan.” Kabul: Office of the High Commissioner for Human Rights, 2010.
United States Agency for International Development. “Agricultural Credit Enhancement (ACE) Program
2012 Annual Report.” Kabul: USAID, 2012. http://www.acdivoca.org/site/Lookup/ACE-ANNUALREPORT-FY2012_web/$file/ACE-ANNUAL-REPORT-FY2012_web.pdf (accessed 11 June 2013).
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. “Vienna Declaration and Program
for Action.” World Conference on Human Rights, Vienna, Austria, June 14-25, 1993. http://www.
ohchr.org/EN/ABOUTUS/Pages/ViennaWC.aspx(accessed 8 March 2013).
United Nations Population Fund. “Report of the International Conference on Population and
Development.” International Conference on Population and Development, Cairo, Egypt, September
5-13,
1994.
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-onPopulation-and-Development (accessed 8 March 2013).
UN Women. “Beijing Declaration and Platform for Action.” Fourth World Conference on Women,
Beijing, China, September, 1995.
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
(accessed 8 March 2013).
UN Women. “Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development
and Peace.” World Conference of the International Women’s Year, Mexico City, Mexico, June 19 – July
2, 1975. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/mexico.html (accessed 8 March 2013).
UN Women. “Report of the World Conference of the United Nations Decade for Women: Equality,
Development and Peace.” World Conference of the United Nations Decade for Women: Equality,
Development and Peace, Copenhagen, Denmark, July 14-30, 1980. http://www.un.org/womenwatch/
daw/beijing/copenhagen.html (accessed 8 March 2013).
UN Women. “Guidance Note Women’s Economic Empowerment.” New York: UN Women, 2012.
United States Agency for International Development. “Connecting to Opportunity: A Survey of Afghan
Women’s Access to Mobile Technology.” Kabul: USAID, 2013.
United States Agency for International Development. “Fact Sheet Trade and Accession Facilities
for Afghanistan.” Kabul: USAID, 2012. http://afghanistan.usaid.gov/documents/document/
Document/2757/TAFA_Fact_Sheet__Dec_2012__FINAL (accessed 12 June 2013).
United States Agency for International Development. “Mobile Monetary Services customised for
Women.” Kabul: USAID, 2012.
Van der Lijn, Jaïr . “Afghanistan Post-2014: Groping in the Dark?.” Clingendael: Netherlands Institute
of International Relations, 2013.

AREU

98

2014

:ماخذ

Waldman, Matt. “Falling Short: Aid Effectiveness in Afghanistan.” Kabul: Agency Coordinating Body
for Afghan Relief, March 2008.
Warren, Christie S. “Lifting the Veil: Women and Islamic Law.” William and Mary Law School Scholarship
Repository, Faculty Publications, Paper 99, 2008, http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/99,
Wikileaks, Reference ID 08KABUL3342. “Afghan Ministry of Women’s Affairs: Not speaking up for
Afghan women.” http://wikileaks.org/cable/2008/12/08KABUL3342.html (accessed 01 June 2013)
Wilson, Kerry Jane, Barbara Everdene and Floortje Klijn. “The Markets for Afghan Artisans Approach
to Women’s Economic Empowerment.” Gender and Development 20, 1 (2012): 81-94.
Wimpelmann, Torunn. “Promoting Women’s Rights in Afghanistan: A Call for Less Aid and More Politics.” Oslo:
Norwegian Peacebuilding Resource Center, NOREF Policy Brief, October 2012. http://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/7b618f95386a5a70f36422867871046c.pdf (accessed 1 April 2013).
Winterbotham, Emily. “Healing the Legacies of Conflict in Afghanistan: Community Voices on Justice,
Peace and Reconciliation.” Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2012.
Women Deliver Conference, Kuala Lumpur, 2013, http://www.womendeliver.org/assets/WD2013_
Day_3_Release_FINAL.pdf (accessed 14 June 2013).
Wordsworth, Anna. “A Matter of Interests: Gender and the Politics of Presence in Afghanistan’s Wolesi
Jirga.” Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, Issues Paper Series, June 2007. http://
www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/711E-A%20Matter%20of%20Interests%20IP.pdf
(accessed
1
April 2013).
World Bank. “Afghanistan Economic Update.” Kabul: Poverty Reduction and Economic Management,
South Asia Region, The World Bank, October 2012. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/res
ources/734470WP0Afgha0C0disclosed011010120.pdf (accessed 1 April 2013.)
World Bank. “Afghanistan in Transition: Looking Beyond 2014, Vol. 1: Overview.” Washington DC: The
World Bank, 2012.
World Bank. “Afghanistan - Private Sector Development Support Project.” Washington: The World
Bank, 2012. http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/03/16254564/afghanistan-privatesector-development-support-project, (accessed 11 June 2013).
World Bank. “Helping Microfinance Work Better for Women: In a Rapidly Expanding Finance Sector,
More Room for Women Afghanistan Gender Mainstreaming Implementation Note Series, No. 3. Report
No. 68365.” Washington: The World Bank, undated. http://documents.worldbank.org/curated/
en/2012/01/16258111/helping-microfinance-work-better-women-rapidly-expanding-microfinancesector-more-room-women# (accessed 21 September 2012).
World Bank. “Labor Participation Rate, female (% of female population ages, 15+).” http://data.
worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS(accessed 5 June 2013).
World Bank. “Labour Force, female (% of total labour force).” http://search.worldbank.org/quickvie
w?name=Labor+%3Cem%3Eforce%3C%2Fem%3E%2C+female+%28%25+of+total+labor+%3Cem%3Eforce%3
C%2Fem%3E%29&id=SL.TLF.TOTL.FE.ZS&type=Indicators&cube_no=2&qterm=afghanistan+women+lab
our+force+partcipation (accessed 10 June 2013).
World Bank. “Projects and Operations, Projects, Afghanistan.” http://www.worldbank.org/projects/
search?lang=en&searchTerm=&countryshortname_exact=Afghanistan (accessed 10 June 2013).
World Bank. “Share of women employed in the non-agricultural sector (% of total non-agricultural
employment.” http://search.worldbank.org/quickview?name=Share+of+%3Cem%3Ewomen%3C%2Fem
%3E+employed+in+the+nonagricultural+sector+%28%25+of+total+nonagricultural+employment%29&id
=SL.EMP.INSV.FE.ZS&type=Indicators&cube_no=2&qterm=afghanistan+women+agriculture (accessed
10 June 2013).

99

 د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل:۲۰۱۲ -۲۰۰۲ په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

World Bank. “Technical and Vocational Education and Training (TVET): Increasing Women’s Employment
Opportunities through TVET Afghanistan Gender Mainstreaming Implementation Note Series, No. 4.
Report No. 68366.” Washington: The World Bank. undated. http://documents.worldbank.org/curated/
en/2012/01/16259432/increasing-womens-employment-opportunities-through-tvet (accessed 21
September 2012)
World Bank. “Understanding Gender in Agricultural Value Chains: The Cases of Grapes/Raisins,
Almonds and Saffron in Afghanistan.” Kabul: Agriculture And Rural Development Unit, Sustainable
Development Department, South Asia Region, The World Bank, May 2011.http://siteresources.
worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1326909014678/AFGenderValueChain.pdf
(accessed 11 June 2013).
World Bank, “World Development Report 2012 Gender Equality and Development.” Washington DC:
The World Bank, 2011.
World Bank and International Finance Corporation. “Enterprise Surveys –Afghanistan.” Washington
DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2008.
Wright, Rebecca. “Afghan Female Home-based Workers: Isolated and Undervalued.” Kabul: Human
Rights Research and Advocacy Consortium, 2010. http://afghanadvocacy.org.af/englishweb/
Research_Reports/Afghanistan%20Female%20Home-Based%20Worker%20Complete%20English%20
Report.pdf (accessed 4 February 2013).
Yassari, Nadjma. Editor. “The Sharī΄a in the constitutions of Afghanistan, Iran and Egypt: implications
for private law.” Tubingen, Germany: Mohr Siebeck, 2005.
Yassari, Nadjma and Mohammad Hamid Saboory. “Sharia and national law in Afghanistan.” Jura
Gentium (undated). http://www.juragentium.org/topics/islam/en/yassari.htm, (accessed 12
February, 2013).
Zand, Sogol. “The Impact of Microfinance Programmes on Women’s Lives: A Case Study in Kabul
Province.” July, 2011. Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2011. http://www.areu.org.
af/EditionDetails.aspx?EditionId=556&ContentId=7&ParentId=7 (accessed 22 September 2012).
Zand, Sogol. “The Impact of Microfinance Programmes on Women’s Lives: A Case Study in Parwan.”
Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2010.
Zardozi. “Market Survey of the Embroidered Garment & Handicraft Subsector in Rural & Urban
Afghanistan. Final report submitted to Oxfam Novib October 15, 2007.” http://www.afghanartisans.
com/PDFs/embroidery_report.pdf (accessed 4 February 2013).
Zardozi. “Value Chain Assessment Report: Women’s Handicrafts in Eastern Afghanistan. January,
2008.” http://www.afghanartisans.com/PDFs/east_afghan_report.pdf (accessed 4 February 2013).
Zarin, Hamid. “UN SCR 1325: Implementation in Afghanistan.” Kabul: Afghan Women’s Network, 2011. http://
www.gnwp.org/wp-content/uploads/2010/02/Afghanistan_Report.pdf (accessed 14 June 2013).

AREU

100

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

دڅرګندونولپار هستاسيغوښتنې
دافغانستاندڅیړنېاوارزونېادارهډیرعالقهلريچېستاسوڅخهواوري.پههرصورتکهتاسیددیاداریېخپرونولوستونکییاست،یامود
افغانستا ندڅیړنېا وارزونېادار هکېپهلکچریاورکشا بکېګډو نکړ یوی ،یامولهکتابتو نڅخهاستفاد هکړ یوی ،یامولهادار ېلهکارونوا
وڅیړنوسرهاشناییپیداکړیوی،ستاسيڅرکندونیاوغوښتنېزمونږلپارهډیردارزښتوړدی،ستاسيوړاندیزونهلهمونږسرهمرستهکویت
رڅوخپلهدفپهښهټوګهتعقیباودخپلوکارونوالستهراوړنېپهښهڅیرلهخپلوخپرونولوستونکوسرهشریکېکړو.
ترټولواسانهالردڅرګندونولپارهستاسيغوښتنیدبرښنالیکلهالری a reu @areu .org .afهمدارنګهتاسيکوالیچېلهمونږسرهپهاړیکهک
ېشي  + 93 )0( 799 608 548
•تاسيپهخپلواکه توګهنظرورکوالیشئ،اماستاسیځوابونهاومعلوماتپه دیاړهزمونږلپارهډیرارزښناک تمامیږی
•لهد یادار ېا ودد یادار یلهڅیړنوسر هڅنګهاشناشوئ (دخپرونولهالری ،یادد یادار یپهغونډ ویامجلسونوکې
دګډونلهالری)
•دافغانستاندڅیړنېاوارزونېدادارېلهڅیړنودڅهلپارهاستفادهکوئ
•دافغانستاندڅیړنېاوارزونېدادارېڅیړنېڅنګهترالسهکوئ
•آیالهخپرونونهپهبرښنایېیاچاپیتوګهاستفاده کوئ
•دخپرونومعلوماتتاسوته څه دول وړاندیشی
•ستاسووړاندیزنهددیاداریدڅیړنوپهاړهڅهشیدی
•دافغانستاندڅیړنېاوارزونېود واحد کومه خپرونه یا پیښه تاسوته په زړه پوری ده؟
•ستاسيپهباورپهکومومواردوکېزمونږکارونهګټورتمامیږی
•عالقه،ددندیساحهاویاستاسیدمطالعیځای

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا  :۲۰۱۲ -۲۰۰۲د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل

101

2014

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وروستئ خپرونې
•سترګې پټول او مسامحه :د انتقال په دوره كې له مخدره توكو سره مبارزه *
•په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا  :د فرصتونومینځ ته راوړل او د چاپیريال چمتو كول ،لینا ګنیش *
•دبلخ اقتصاد د انتقال په پراو کی ،پاول فیشستین *
•له کوکنارو څخه لږ خالصون او د کوکنارو لږ له مینځه ورل :په  2012 -2011کلونو کی د بلخ او بدخشان په والیتونوکی
د کوکنارو کرکیله ،پاول فیشستین
•په افغانستان کې د اوبو د ښه مدیریت نمونه :خالیګاوی او فرصتونه ،توماس ونسنټ
•ځمکه ،ولس ،او دولت په افغانستان کې  ، ۲۰۱۲ – ۲۰۰۲لیز آلدن ویلی *
•ټول شرط تړل منع دی! توافق ته درسیدلو ننداره او په هلمند او ننګرهار کې د انتقال په بهیر کی د مخدارتو کنټرول،
ډیوید منسفیلد
•د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود یوولسمه ګنه * 2013
•د یوې ډلې په ولکه (انحصار) کې :د افغانستان د شمال اقتصاد تر  2001کال وروسته ،انتونیو جیستوزی.
•د ځمکې اداره په مهم پړاو کې د افغانستان د ځمکې د نوې وړاندیز شوي قانون یوه بیا کتنه*.
•د افغانستان د ټاکنو د سیستم جوړونه د اصالحاتو لپاره دالیل او اختیارونه ،اندریو رونالډز او جان کیري*
•د ښخو پر ژوند د کوچنیو پورونو د پروګرامونو اغیزه :د بلخ په والیت کې یوه موضوعی څیړنه ،چونا ایچاویز
•خالیګاه وته پاملرنه؟ د افغانستان د پنج  -امو د سیند په ډنډوکی کی داوبو د تخصیص د محلی عاداتو او رواجونو
له پاره بنیادی اصالح *
•د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود* ،
•آیا د ملي پیوستون په پروګرامونو کې د ښځو ګډون کوالی شي د دوی په ژوندانه کې بدلون راولي؟ د موضوعی
خپرونو لړۍ د کابل په والیت کی ،چونا اچاویز.
•جنسیت او اقتصادي غورا ِوِي :په افغانستان کې د ښځو لپاره څه زاړه او څه نوي او عادي دي ،د چونا اچاویز لیکنه.
*دغه نښه (عالمه) ښیی چه خپرونی او یا هم د هغوی لندیز په پښتو ژبه تر السه کیږی.
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دغه خپرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د هیوادنی
دفتر له ویب پاڼی http://asiapacific.unwomen.org /
countries/afghanistanڅخه الس ته راتللی شی.

