
 
 

 
  
  
  
 

 ارزونه تحلیل او وضعیت   جندرپه افغانستان کې د 

۲۰۲۲سپټمبر   

 پېژندنه 

-تګ  ازاد  دې کې د هغوی  په   چې  ېبشري حقونه تر پښو الندې کړ  نیاديماتیک ډول د ښځو بتسیپه س  راهیسې،  ترالسه کولوله  واک  د    تېر کالطالبانو  
د  ت کې دا قپه حقی"باندې تمرکز کوي او  او محدودولو  په کابود ښځو ژوند په ټوله کې شامل دي. طالبان  بیان ازادياو د  تعلیم او کار ته السرسی ،ګترا

سربېره، په ټوله کې ښځې   اقلیمي ناورینونواو  ځوړتیا/اقتصادي سقوط، سخت بشري ناورینپر  "شوی دی. پېژندل بحثپام وړ حاکمې ادارې یو تر ټولو د 
لېدل کېږي چې په نږدې راتلونکې  نښې نښانې نه داسې  کړې ته لږ السرسی لري او هېڅ  پاملرنې، کار او زده   روغتیایيخوراکي توکو،    په نسبت  کال  هد تېر یو

 کې به وضعیت بدلون ومومي. 

دوه وزیران له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د تړل کېدو   وزارت  پوهنېال بندیزونو کمېټې د طالبانو  کم  ۱۹۸۸په جون میاشت کې د امنیت شورا  
غړیو تر منځ د اختالف له کبله د پاتې طالب چارواکو د سفر ا  د امنیت شور،  اګسټ میاشت کېپه    کړل.  لرېله نوملړ څخه    سفر بندیز معافیتد  له کبله  

په تازه اقدام   له کبله به دا موده څومره وغځول شي.  ښځو د طالبانو ځپونکې پالیسۍ  افغانده چې پر  نه  څرګندهخو ال هم  ،  ورسېدهپای ته  معافیت موده هم  
ته د نوې ځانګړې استازې    پاره د ملګرو ملتونو ماموریت )یوناما(هد افغانستان ل  Roza Otunbayevaروزا اتونبایوا    ، د ملګرو ملتونو عمومي منشي  کې

 ړي مرستیال استازي په توګه وټاکل. د ځانګ Markus Potzelپوټزل  او مارکز

د څېړنې او پراختیا سازمان  کې 4او اګسټ  3کال په جوالی م  ۲۰۲۲د  یوه برخه ده. 2نوښت " یا بشنو واوره"د  1د څېړنې او پراختیا سازمان دغه لنډه ارزونه
او په همدې اړه   و سره خبرې کړېښځ ۴۶۴۱ له وضعیت او امنیتي حالت په تړاو 5بحراني اقتصادي او سیاسيروان بشري حقونو او  د  ونو کېتوالی۱۷په 

کې د دې سروې د پایلو او د ډونوالو سره په لسو والیتونو  ګ۱۳۳  لهبیا    د ښځو سولې ډلېد څېړنې او پراختیا سازمان    .راټول کړيیې د هغوی نظرونه  
 .دي کړيحثونه بییز ډول هم په ډله ال پوهاوي په موخه د  6لیدلوریو هغوی

 د ښځو بشري حقونه 

تن کړي   پهجامې  سېهغراتګ کوالی شو، خو اوس باید -ښځې ښار ته ازاد تګیوې به  "پخوا 
و که کور ته ناوخته  ا  واخلي له نورو واټنباید ، وي ویل شويد حکومت له لوري  څنګه چې ورته

مه کړم؟ ]...[  ورسره وي. زه نه ورور او نه پالر لرم؛ نو نارینه محرم له کومحرم  نارینهراځي، باید 
موږ  له ، عسکر مو څاري او زموږ د جامو په اړه خبرې کوي. سودا پسې ځم په  کله چې بازار ته 

لري، موږ د ژوند  وشي، نه د غالمانو غوندې چې هېڅ حقونه نه دد انسانانو په څېر چلنسره باید 
 "بولي.غوی موږ د دې ټولنې نیمه برخه نهکولو حق لرو، خو ه

 ۲۰۲۲، اګسټ د جوزجان والیت د بحث ګډونواله -

 موضوع ده. او د بحث وړ  یوه تر ټولو مهمه  افغان ښځو خوندیتوب او د حقونو ساتنه یې دیو کال کېږي چې طالبان واک ته رسېدلي او له هماغه پیل تر ننه 

سروې نیمایي د  وېره یې هم شته.    او د زیاتېدوشوی  څرګند    په برخه کې شاتګ  حقونود ښځو  په هر اړخ کې  عمومي او شخصي ژوند    دکه وګورو    7
له کبله محدودیتونو  هغو  د طالبانو    احساسدا  ښځو ویلي چې له کوره د وتلو پرمهال د ځان خوندیتوب په اړه ورته یو ډول احساس پیدا کېږي او    والوبرخه 

 د طالبانو پالیسیو د ښځو عامه او شخصي ژوندانه په رابطه .وځينه  بریده ځوانې ښځې له کوره بهر تر ډېره  8دي. کې لګول شوي سیمو د دوی پهچې  دی
د سروې    راغلی دی.  ډېروالیهم    لي په کچه کېکورني تاوتریخوا  او د ملګرو ملتونو موندنو له مخې د   هم اغېز کړی  ژوند  وو د هغوی پر کورنياو وینا
د بحث ډېری ګډونوالو همداراز زیاته    9باندې امنیت شته."هم ددی چې "نه په کور کې او نه    دې معنا   کې ډېروالی په  وایي، په کورني تاوتریخوالي  والبرخه 

چې ښځې   لريلېوالتیا نهطالبان  ،سروې ګډونوالو زیاته کړېد   شوی دی.  هم د ډېروالي سبب کې  وژنوځانناوړه وضعیت په  اره دغهپهکړې چې د ښځو ل
  ښځې له داسې یوه حالت سره مخ کړي  السرسیبنسټیزو سرچینو ته نه ندیزونه او  پر سفر بورکړي او  په اړه راپور    پېښو  10دوی ته د کورني تاوتریخوالي

 . شي اخیستلی 11ساه"  کوالی شي او نهخبرې نه  ي د سړیو له اجازې پرته "چې فکر کو

دې چارې د دوی  چې   ویليوتلو پر مهال باید له یوه نارینه محرم سره الړې شي، د  باندې ښځې له کوره د چې  په اړه الرښوونېوالو د هغې برخهد سروې 
د دې شرط عملي   12جوړ کړي دي. خنډونهستونزې او  اساسي ژوندانه کېورځني  وی ته یې په روغتیا، کار کولو اواو د یتر پښو الندې کړت حیثیبشري 

والو ویلي، د سروې برخهشوي یا ټپیان شوي دي.    وژللسګونه زره نارینه    لسیزو جګړو په نتیجه کې  تېرو دوو  ده چې داسانه خبره نهپه دې دلیل کومه  کول  
  طالبانو ته ورغلې وه اوویلي،    والېبرخه   یوې   13.لري چې له دوی سره راووځيحرم نه م، ځکه دوی نارینه  شي پوره کوالیدوی په اسانۍ دغه شرط نه 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-08/Gender-alert-2-Womens-rights-in-Afghanistan-one-year-after-the-Taliban-take-over-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-08/Gender-alert-2-Womens-rights-in-Afghanistan-one-year-after-the-Taliban-take-over-en.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/afghanistan-one-year-of-the-talibans-broken-promises-draconian-restrictions-and-violence/
https://www.hrw.org/news/2022/01/18/afghanistan-taliban-deprive-women-livelihoods-identity
https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-afghanistan-taliban-takeover
https://news.un.org/en/story/2021/12/1107902?gclid=Cj0KCQjwsrWZBhC4ARIsAGGUJuoJMerE4e2eA2AKzYwr8jJA-0PQvLRDMTNdVeet4A7-y3O1Bis9RXkaAgTnEALw_wcB
https://www.hrw.org/news/2022/03/01/afghanistan-economic-roots-humanitarian-crisis
https://news.un.org/en/story/2022/06/1121122
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/some-girls-high-schools-eastern-afghanistan-open-local-officials-2022-09-06/
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/exemptions/travel-exemptions-in-effect
https://www.reuters.com/world/un-security-council-stops-travel-two-taliban-education-ministers-2022-06-21/
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/20/divided-un-council-fails-to-approve-more-top-taliban-travel
https://apnews.com/article/afghanistan-russia-ukraine-china-united-nations-1c32a9d21b1a1efa6d33c818b727ed6a
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/session51/2022-09-06/A_HRC_51_6_AdvanceUneditedVersion.docx
https://news.un.org/en/story/2022/07/1121852
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20211226-taliban-say-no-trips-for-afghan-women-unless-escorted-by-male-relative
https://www.hrw.org/news/2022/01/18/afghanistan-taliban-deprive-women-livelihoods-identity
https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/afghan
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ده، "دا زموږ ستونزه نه په ځواب کې ویلي وو چې  هغوی ورته  خو  دی،  ذهني معلولفزیکي او    سلنه۸۰  لري او پالر یېنه   ریې ویلي و چې ورو هغوی ته  
  14دا ستا ستونزه ده."

 د   د عملي کولو ویل شوي او  نوقوانی ورته د هر ډول    ییزو طالبانو له لوريو بیا هم د سیمهکړي، خ  چې د طالبانو قوانین یې رعایت  ښځې وایي، که څه هم
 : دي یې هم وړاندې کړي او مثالونه بېلګې ځورولو

کاوه چې  باور یې نه "زه مې له ورور سره یوې ولسوالۍ ته تلم، څو ځله یې له موټره راښکته کړو او
 "وي.پاره به ښه نههنه زما ل ویل چې زه باید رښتیا ووایم، که . هغویهغه دې زما ورور وي

 روېږنې شوي.ساعتونو پوښتنې ګ-څخه په ساعتونوله موږ 
 ۲۰۲۲بحث ګډونواله، اګسټ د په دایکنډې والیت کې  

کوي او خلک رالېږي  موږ باور نه  وجود هم طالبان په موږ سره باید محرم وي، د دې باله "کله چې کار ته ځو، :ویليیوې بلې ګډونوالې همداراز د سروې 
  15چې وګوري موږ څه کوو."

د طالبانو له  بلکې    له زیانه ډک کار دی،یوازې  او له محرم پرته له کوره وتل نه   لګول   ونومحدودیتد  له لوري پر ښځو    وچې د طالبان  دا بېلګې څرګندوي
کړي، د هغوی  نه   که د طالبانو قوانین رعایتویلي،    ګډونوالو  ځینو  د سروې  .ذهني او رواني فشار سبب کېږي همد  او ګواښ،  ډېرېدونکی تاوتریخوالی    لوري

د  سربېره،  پر رعایتولو  د طالبانو قوانینو 16.خوالي المل کېږيتاوتریاو  عمل بیا په کور کې د خپګانو دا ورکول کېږي ا سزاته وو یې د کور نارینه  پر ځای
 ته کېدو المل کېږي. رامنځد    د ډار فضا پاره  هښځو لد   نور ډولونه  تاوتریخواليد  او  د ښځو وژل، الدرکه کول  او تر څنګ یې    ځورول  څارل، پسې  ښځو پرله

 دې اړه یوه ګډونواله وایي:  لګې وړاندې شوي، پهې، هم ځینې ب لګولي محدودیتونهپه اړه چې طالبانو پرې ازاد سفر  ښځو د

؛ د  لګولو په اړه ډېر اندېښمن دي محدودیتونوپر ښځو د ، د لویو امنیتي ستونزو د حل پر ځای"
په   – "محرمه ښځه ودروي چې چېرې ځي.خبره دا ده چې یوه بېنکې پاره تر ټولو سکون بښوهدوی ل

 ۲۰۲۲، اګسټ بلخ والیت کې د بحث ګډونواله

 یوې بلې ګډونوالې ویلي چې هغوی یوازې د خپل جنسیت له کبله ځورول شوي: 

چې ښځې څه کوي، څه اغوندي، یوازې ښځې د دوی طالبان یوازې پر ښځو تمرکز کوي 
په جوزجان والیت کې د بحث  – .ه دې خاطر ګناهګارې یو چې ښځې یوموږ پدښمنانې دي ]...[ 

 ۲۰۲۲ګډونواله، اګسټ 

 بشري امنیت 

اورېدل دا نهد ډزو او چاودونو ډاروونکي غږونو یوازې  ]..[نه جګړه. ارامي او سکون،  امنیت معناد 
تړل کېدلو   ښوونځیو دروازو وزلي او د نجونود کار نشتوالی، بېلري چې موږ امنیت لرو. نه معنا

شو ویالی چې شم کوالی، موږ نهنه باندې ووځم، ]...[که زه وغواړم له کوره د ته هم ناامني وايي.
  –. هشو هبدلهم راتلونکې  زموږسم له بدلېدو سره  حکومت برخلیکپه یوه شپه کې د ، موږ خوندي یو

   ۲۰۲۲په بغالن والیت کې د بحث ګډونواله، اګښت 

او د سیاسي تاوتریخوالي د کمېدو  ته ورسېده کې د طالبانو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري مخامخ جګړه پایم کال په اګسټ  ۲۰۲۱که څه هم د 
راهیسې په کې   م کال له اکتوبر۲۰۱۱دې برخه کې د  په کوي او  ملکي وګړي په نښهطالبان په څه ډول  ال هم ویلي چې سروې ګډونوالو سبب شوه، خو د 

 . هښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ناامني ډېره کړې دد د بشري امنیت نشتوالي په افغانستان کې د دې تر څنګ  زیاتوالی راغلی دی.

شو چې امنیت ته په    ویلی  امنیت  ښه  ت ته هغه وختیلي چې امنینظرونه ورکړي، خو په ټوله کې ګډونوالو و" په اړه  ښه امنیتډېر کم شمېر ګډونوالو د "
السه  له کله چې طالبانو واک تردي. دوی ویلي،  امنیت یوازې د جګړې او بمونو درول نهویلي چې    په ټینګار سرهکتل شي. د بحث ګډونوالو  نهسطحي ډول و

د ټولنیز، اقتصادي،   ،برخې دي او تر څنګ یې بشري او اقتصادي ناورینبې، له بنسټیزو حقونو  راګرځولېښځې له کار کولو    د هغوی ځپونکې پالیسۍ کړی،  
  17سبب شوی دی. روحي امنیت د نشتواليرواني او 

لري. ]...[ ]موږ چې څه په افغانستان کې لرو[ هغه ډار او وېره ده، او که  په هېڅ صورت امنیت امکان نه"

https://reliefweb.int/report/afghanistan/model-disability-survey-afghanistan-2019
https://www.hrw.org/report/2020/04/28/disability-not-weakness/discrimination-and-barriers-facing-women-and-girls
https://www.womenpeacesecurity.org/gender-analysis-situation-afghanistan-june-2022/
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/15/taliban-rules-trap-afghan-women-no-male-guardian
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/afghanistan-talibans-suffocating-crackdown-destroying-lives-of-women-and-girls-new-report/
https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/afghanistan/mid-year-update/
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ستا خوښه وي یا نه، خو اړ یې چې له خپلو حقونو تېر شې. له خپل تعلیم او د ژوند کولو له خپلواکۍ 
   ۲۰۲۲په هرات کې د بحث ګډونواله، اګسټ  – "تېر شې.

 نشتوالي پورې یې تړلي دي.راتګ موضوعات هم راپورته کړي او د امنیت -د تګد ازاتړل کېدو او  روزګارۍ، د نجونو ښوونځیود بې  ګډونوالو همداراز،

السه ته به تریوسي؛ لکه د خوړو پیدا کول او که له دې ګواښ سره مخ شي، څه مرسته څه ډول پر مخ په د ژوند لومړنۍ چارې به پوهېږي چې دوی نه 18
 دې اړه ویلي:  یوې ګډونوالې په 19ښځو یې په اړه یادونه کړې وه.  چې  دا د امنیت نشتوالي مهمې برخې وې ؛نه او کهکړي 

وزلي وي او د نجونو ښوونځي تړلي وي، همدې ته د امنیت  روزګاري او بېبېکله چې "
 ۲۰۲۲په بغالن والیت کې د بحث ګډونواله، اګسټ  – "نشتوالی وايي.

 بلکې دا وضعیت د شته تاوتریخوالي زمینه هم برابروي.   کوي؛  یوازې د دوی خوندیتوب له ګواښ سره مخبشري ناامني نهد سروې ګډونوالو همداراز ویلي،  
چې غالوې ډېرې وي، ښځې له ډېرو  کې  ، په هغو سیمو  بېلګې په توګهنغښتې ده. د  کې  په اقتصادي بحران  زیاتوي چې د اوسني تاوتریخوالي ریښه  دوی  

 زیاتوي:  دې اړه یوه ګډونواله په ي اودبرخې حقونو بې 

ږې له کبله ډېرې شوي، ځکه خلک اړ باسي چې د  لووزلۍ او والې غالوې د بېسله"و
 ۲۰۲۲ګډونواله، اګسټ ي والیت کې د بحث په دایکند –" پاره هر څه وکړي.هپیدا کولو لد خوړو 

بیا  ځینو کسانو  د سروې ګډونوالو د دې تاوتریخوالي په اړه د اندېښې په څرګندولو سره ویلي، که اقتصادي حالت ښه شي، غالوې به ورسره راکمې شي.  
طالبانو الرښوونې نه دي چې د  هغه کسان امن او خوندي نهبیا  په تېره  خپله طالبان دي،  په  سبب    و پر وړاندې د دې تاوتریخواليویلي چې د ملکي وګړ

چې   ې په اړه بېلګې وړاندې کړېځوروندرکه کېدو، بریدونو او  ، بې والو له لورې د وژنود طالب وسله ګډونوالو  د سروې  له هر والیت څخه    20مراعتوي.
ونو  بندیزد ازادۍ پر بیان  د  ني فعالیت اوځینو ګډونوالو د امنیت نشتوالی او مد  21ښځې د سفر، مارکېټ او پارک ته د تګ پر مهال څه ډول زیانمنې شوي.

 هر چا چې د طالبانو مخالفت وکړ، په خطر کې دي: ګډونوالو ویلي،  لګول په دوو برخو وېشلې دي. یوه برخه

کېدو او یا د خاموشه کېدو    د مدني ټولنو غړي او هغه خلک چې د طالبانو پر خالف غږ پورته کړي، د وژل 
  ۲۰۲۲په بلخ کې د بحث ګډنواله، اګسټ  –." له خطر سره مخ دي

 یوه بله ښځه وایي:  څخه له بامیان 

وه چې  انجونو د خلکو غږ پورته ک به یو وخت  "څنګه موږ ویالی شو چې امنیت ښه شوی دی؟
کور کې ناستې دي؛ نو موږ  ن په ، نشي پورته کوالیکومت یې واوري، خو نن دوی خپل نهح
 ۲۰۲۲په بامیان کې د بحث ګډونواله، اګسټ  –شو ویالی چې امنیت شته. نه

دې اړه ملګري ملتونه   او په  کې یې کار کړیخ دي چې په تېر حکومت  خام سره م  هغه کسان او کورنۍ له ډېر خطر  ویلي،  بیا  البېلو والیتونو ځینو ښځو له بې
 او مدني ټولنې په ورځني ډول اسناد هم مستندوي. 

نورو فکټورونو له کبله هم رامنځ ته شوي. له دې فکټورونو یې په کچه ځینې تاوتریخوالي د    هییزپه سیمه   د دې با وجود سروې ګډونوالو همداراز ویلي،د  
 ویلي:دې اړه  په. یوې ګډونوالې دي هم یاد کړياوسېدل  ډلواو مذهبي  ځانګړي قومسیمه کې د یوه   یوه

پاره امنیت یو ډول هه او هزاره وګړو پر خالف چاودنې او وژنې دا په ډاګه کوي چې د ټولو وګړو لیعش"د 
 ۲۰۲۲په بلخ کې یوه ګډونواله، اګسټ دی." نه

ویلي چې طالبان د دې بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي  ملګرو ملتونوسره شوی، خو ګډونوالو او ل تاوتریخوالی د داعش له لوري ترکه څه هم دا ډو
 دي.

 سپارښتنې 

و  امنیت شورا باید د نړیوالو قوانینو سره سم د ښځو ټولو بشري حقونو د خوندیتوب او دودولو څخه څرګند او غوڅ مالتړ وکړي او د ښځو حقون ●
سرغړونو د پېښېدو په صورت کې د ښځو بشري   دغسېزیانمنولو په برخه کې سختې پالیسۍ په عاجله او ښکاره توګه وغندي. دغه راز د 

 .غاړي شئ او ترې کلک مالتړ وکړئنو مدافعینو، سوله غوښتونکو، خبریاالنو او د مدني ټولنې استازو له فعالیتونو سر همحقو
 

https://www.hrw.org/news/2022/09/06/afghanistan-isis-group-targets-religious-minorities
http://undocs.org/S/2022/419
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 کې په برخو السرسي د ته کړوزده کارکولو، ،راتګ تګ ازاد د توګه ځانګړي په او حقونو پر ښځو د چې وغواړي طالبانو له باید شورا امنیت ●
 .وکړي درناوی ته حقونو ټولو ښځو د بنسټ پر قوانینو نړیوالو  د او کړي لرې پرته شرط او ځند له محدودیتونه  شوي لګول ټول

، خوندیتوب، دفاع او پرمختګ ډول دې د ښځو حقونو او د هغوی جنسیت برابرۍ  امنیت شورا دې د یوناما پر ارزښت بیا ټینګار وکړي او په بشپړ ●
 ادا کړي.  مکلفیت کې خپل په برخو

  برابرۍ جندر د او ورکړي لومړیتوب ته اصولو  اساسي حقونو بشر د کې چارو خپلو په باید مشران لوړپوړي ملتونو ملګرو د ګډون په یوناما د ●
  داګه په سرغړونې حقونو بشري د کې راپورونو لنډو نورو ټولو او راپور میاشتني درې په ته شورا امنیت د دې ترڅنګ دې .شي پاتې ژمن ته
 بهیرونو د سیاسي او نمونې تاوتریخوالي د حقونه، ټولنو محرومو د حقونه، نجونو او ښځو د توګه ځانګړي په او کړي  تحلیل ډول مفصل په او
 .وګني اړینېمشورې  سال منظمېدې  سره ټولنو مدني بېالبېلو ښځو د او کړي  تضمیندې  ګدون معناداره او برابر بشپړ، ښځو د کې لړ په

  له منځه الړه دې  پالیسي  هغه  کیږي او د تبعیض له مخې  معیارونو    وډاډ ترالسه کړي چې په افغانستان کې پرمختګ د ټولیزدا  نړیواله ټولنه باید   ●
وزلۍ او او د بېپه رابطه  په حکومتولۍ او سولې او سیاسي پروسو کې د ښځو ګډون  همداراز    کېږي.نښه    کې په  ښځې او نجونې پهشي چې  

 څخه ډاډ ترالسه شي. تطبیق له د اقداماتو وړلو په برخو کې دېمنځه، جنسیتي او کورني تاوتریخوالي له کمولو لوږې
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