
BACKGROUNDER

په افغانستان کې 
وسله واله نرواکي

افغانستان کې د جګړو او نښتو مخینه کوم وخت ته ورګرځي؟

جګړې، تاوتریخوالی او ناکرارۍ له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د ژوند ورځني ترخه 
واقعیتونه دي. د تاوتریخوايل په دې دوره کې د شوروي اشغال، د افغانستان کورنۍ جګړه، د امریکا 
په مرشۍ لودیځ یرغل او د طالبانو پر ضد جګړه او د امریکايي پوځیانو د وروستۍ وتنې موارد 

شامل دي.

له وسله والې نرواکۍ زموږ موخه څه ده؟

په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او وسله والو نښتو یوه داسې نرواکي رامنځته کړې چې په 
اورپکۍ، تسلط او کنټرول، ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوايل - په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو 
پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر ټینګار کوي. په ورته وخت کې، نرواکي پر مردانه )نارینه( ځانګړتیاوو 

ټینګار کوي چې پکې نارینه ته د ښځو او ځمکې د ساتونکي په سرتګه کېږي.

په  دا مهمه ده چې ووایو چې  افغانستان کې شته،  په  نارینه ځانګړنې  دا  په داسې حال کې چې 
نرواکۍ دا ډول باورمند افغانان د ټولو افغان نارینه وو استازیتوب نه کوي، دا یو غلط تصور دی چې 
ډیری وخت د لویدیځ رسنیو لخوا ښودل کېږي. په هر صورت، د دې لپاره چې د ټولو افغانان تر 
منځ د ښځو د سولې، ازادۍ او ښځینه عدالت )فمینيستي عدالت( حقوق او دود ترویج يش؛ نو باید 

د وسله والې  نرواکۍ مفهوم ته پام ويش او بدل يش.

په افغانستان کې وسله واله  نرواکۍ پورې اړوند عنارص او ځانګړنې کومې دي؟

وسله واله  نرواکي په مبهم ډول داسې چاپیریال رامینځته کوي چې د ښځو فعالیت محدودوي  	
او د ښځو او انجونو پر وړاندې د برشي حقونو رسغړونې او د دا ډول رسغړونو احتامل زیاتوي. 
د زده کړې په وړاندې خنډونه، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، کورنۍ ناوړه ګټه اخیستنه یا 
ځورونې، اجباري ودونه په نړیواله کچه هغه تر ټولو لوی خنډونه دي، چې د ښځو د ځان وژنې 

د ۸۰ سلنه پېښو المل بلل کېږي.
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وسله واله نرواکي کوچنۍ، متنوع )ګڼ اړخې(، بدلېدونکې، او ماورایي )نه لیدل کېدونکې( ده. دا  	
پدیده له یو ښار تر بل ښاره یا سیمې توپیر لري.

له:  	 دي  عبارت  الملونه  دا  کیږي.  رامینځته  کبله  له  الملونو  انفرادي  او  جوړښتیزو  د  پدیده  دا 
عسکري )اجباري خدمت(، وسله واله روزنه، د وسلو تکثیر، کاري اسرتس، د ځمکې د مالکیت 
سلبول، د نرواکۍ د ټولنیزو متو ترالسه کولو وړتیا او همدارنګه د انفرادي الملونو لکه عمر، زده 

کړې، ټولنیز اقتصادي حالت، حیثیت، توکمیز/قومي، ځایی او مذهبي توپیرونه.

د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایاالتو بهرنی سیاست له تاوتریخوايل، ورانۍ، امپریالیزم او  	
افغانستان د امریکا په مرشۍ پوځي  پوځي مداخلې رسه مل پاتې شوی دی. په دې توګه پر 
یرغل، پر تاوتریخوايل، تسلط، تیري، وسله واله  وايل ) دا چې زړور عسکر اوسې(، غچ اخیستنې 
غیر  د  کبله  له  ټينګار  د  مسایلو  پر  خوندیتوب  ښځو  د  او  وروسته(  یوولسمې  له  سپتمرب  )د 

افغانانو په منځ کې هم وسله واله  نرواکي رامنځته کړې ده.

ناټو شپاړس غړو  	 تر ۲۰۲۰ پورې د  له ۲۰۰۱ څخه  له مخې،  لیږد ډیټابیس  SIPRI د وسلو د  د 
هېوادونو افغانستان ته وسلې او تجهیزات استويل دي. په دې موده کې امریکا د افغانستان ۷۴ 
سلنه وسلې تأمین کړې، ورپسې روسیه دویم لوی وسله عرضه کوونکی هېواد دی چې افغانستان 
ته د ۱۴ سلنه وسلو صادرولو مسؤولیت لري. د نارینه وو تر منځ د دې وسلو ویش د هغوی تر 
منځ د تاوتریخوايل د زیاتوالی او د نارینه وو، نرواکۍ او د وسلو د مالکیت ترمنځ اړیکه پیاوړې 

کړې ده.

په هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې رامنځته شوي د نرواکۍ ارزښتونه او جوړښتونه او د پښتني  	
نورمونو )پښتونولۍ( او اسالمي تقوا رسه ټینګ پیوستون هم د وطن او ښځینه توب او اړوندو 

مصادیقو په تعریف کې رول لوبولی دی. 

آبرو او وسله واله نرواکي د طالبانو له جهادي ایډیالوژۍ رسه هم تړلې ده. د نیواکګرو ځواکونو  	
په شتون کې د کورنۍ او ځمکې ساتنه، غچ اخیستل، ځامنرګي بریدونه او شهادت د نارینه وو 

لپاره له عزت ډک ژوند یا مرګ د الرو چارو په توګه د درناوي وړ بلل کیږي.

پر وسله واله نرواکۍ د ښځو د سولې او آزدۍ نړیوال غورځنګ  )WILPF( مترکز څه دی؟

د ښځو د سولې او آزدۍ نړیوال غورځنګ افغان څانګه )WILPF Afghanistan( د برشي حقونو 
نړیوالو سازمانونو او د ښځو د سولې او آزدۍ نړیوال غورځنګ  )WILPF(  رسه په نږدې همکارۍ، 
د افغان ښځو او نجونو حقونه تضمینوي او د سولې لپاره هڅې کوي او له کډوالو او بې ځایه شویو 
خلکو رسه د برشدوستانه مرستې له الرې په دغه کړکېچ ځپيل هېواد کې د مثبت بدلون لپاره خپل 

رول لوبوي.

د ښځو د سولې او آزدۍ نړیوال غورځنګ افغان څانګه )WILPF Afghanistan(  د ښځو، نارینه 
وو او ځوانانو رسه په کار کولو مترکز کوي ترڅو په افغاين ټولنه کې د ښځو رول ته وده ورکړي، 
سولې له ټينګېدو رسه مرسته وکړي او د راتلونکي لپاره فعال سیايس، اقتصادي او ټولنیز ګډون ته 

زمینه برابره کړي.
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اقدامات او سپارښتنې:

د بې پیلوټه الوتکو بریدونه، جاسويس او ځانګړي عملیات چې تاوتریخوايل او  	
ټکی  پای  د  ورته  ځای  هر  او  يش  بند  باید  ورکوي  وده  ته  کېدنې  واله   وسله 

کیښودل يش.

وسله واله نرواکي باید هم په خپله افغانستان کې دننه او هم په هغو هېوادونو کې  	
چې دغه هېواد ته یې جګړه وروړې او اشغال کړی یې دی، په پام کې ونیول يش.

په افغانستان او اشغالګرو او نیواکګر قدرتونو او هیوادونو کې د وسله واله  نرواکۍ  	
په سپړلو او څېړلو کې باید د نارینتوب او نرواکۍ په بیاځيل تعریفولو او مخکني 
چوکاټ ماتولو کې د نارینه او هلکانو برخه اخیستنه، په ټولنه کې خربې اترې، 

سیمینارونه او روزنې او د رواين ټولنیز مالتړ پروګرامونه شامل وي.

کچې  	 د  پولیس  او  اردو  لکه  نرواکۍ  واله   وسله  د  باید  کې  دې  په  همدارنګه 
او  ښځو  د  او  عدالت،  ټولنیز  مساواتو،  د  او  کمولو،  بودیجه  دوی  د  راکمولو، 
همجنسبازانو، دوه جنس لرونکو، توکمیزو لږه کیو )اقلیتونو( او معلولیت لرونکو 
وګړو او نورو خاصو پاړکیو پياوړتیا باندې پانګونې ته لومړیتوب هم شامل وي. 

د جنسیتي نورمونو بدلول د هغو داستانونو او روایاتو ننګولو ته اړتیا لري چې په  	
نامتو کلتور، اصيل رسنیو او پخپله د اردو لخوا جوړ شوي وي.


