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 در شهر کابل افغانستان برای صلحملی زنان بزرگ جماع ا

 

چ، در سراسر گیتی از مقام واالی زن قدرمندی و استقبال صورت میگیرد و این نصفی از امروز هشتم مار

اجتماع بشری که مادر است و دختر، همسر است و خواهر بدون شک در تشکیل و ادامۀ حیات هر کتله ای از 

میباشد. زنان در طول تأریخ گاهی به امتیازاتی نائل آمده اند و زمانی انسان های روی زمین سهم بزرگی را دارا 

حقوق و مزایای شان پامال جفای مرد ساالری گردیده است. در ممالک پیشرفته با ترویج دیموکراسی و آزادی 

موده نهای فردی، به تدریج زنان به مقامات باالی جامعه و دسترسی مساویانه به مراتب تحصیلی و شغلی ارتقاء 

 و منحیث اعضای مهم جامعه احترام گردیده اند.

آنچه را انگشت انتقاد باید گذاشت مقام و منزلت زن در جوامع انکشاف نیافته است که در پهلوی صلب حقوق و 

مزایای حقۀ شان، مظالم و دوگانگی جنسیتی به صورت غیر قابل قبول بر جامعۀ اناث آن سرزمین ها هنوز 

 حکمفرمایی میکند.
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 4از ۲

در افغانستان در عرصۀ تغییراتی که بعد از شکست طالبان رونما گردید، بعد از یک رکود طوالنی با وجود 

پخش خشونت بصورت وسیع بر زن و دختر نهایت مظلوم، بازهم در اقشار مختلفۀ جامعه زنان از آزادی های 

و  به پوهنتون رسیدند و در دوایر نسبی برخوردار گردیدند. دختران به هر مشکلی، راه مکتب را پیش گرفتند و

کار های اجتماعی راه باز کردند، در پارلمان و دوایر دولتی انتخاب و استخدام گردیدند و حتی عدۀ زیادی به 

تجارت و امور شخصی پرداختند. در چهار سال اخیر با توجه و پشتی بانی رئیس دولت و خانم ترقی خواه وی 

قوق زنان افغان و پشتیبانی و تشویق زنان برای یک صلح پایدار گام های مثبتی که در راه مبارزه برای اعادۀ ح

برداشته اند، امیدواری های زیادی برای اناث مرکز و والیات به وجود آمد که منبعد زن افغان میتواند از حقوق 

 خویش و شخصیت اجتماعی قابل قدری برخوردار گردد.

یابتی و تخریب ددمنشانۀ صلح و امنیت مردم افغانستان ذریعۀ قوای متأسفانه با حالت روز بدتری جنگ های ن

مسلح و جنگجوی طالب و داعش، در پهلوی خساراتی که بر جامعۀ افغانی عارض میگردد، فشار بر طبقۀ اناث 

کشور کمافی السابق افزونی گرفته است و با تغییرات سیاسی و تصمیم گیری های امریکا به امکانات صلح با 

ن، موقف زن افغان در آینده زیر غباری از ترس و بی اعتمادی قرار دارد. با تجربۀ تلخی که اجتماع از طالبا

طرز پیش آمد گروه طالب بر اجتماع زن و دختر افغانستان در عصر حاکمیت آنان داشته اند، شکی نداریم که 

 نه خواهد بودالنه طوری تعصبات جاهالنه و قیود غیر عاد با نظر داشتبازگشت طالب به هر شکلی که باشد، 

. امروز متأسفانه بیم از بازگشت آن نسازددست آورد های مترقی سال های اخیر را به مخاطره مواجه  که

 روزگاران سیاه، در پهلوی نا رضایتی عمومی جامعه، زندگی را به کام طبقۀ اناث افغان تلخ ساخته است.

جتماع بزرگی از زنان همه والیات کشور در شهر کابل تشکیل گردید که به ارتباط به موضوع صلح با طالبان، ا

از آنان استقبال نمودند؛ عظمت و ارزشمندی این چنین « بی بی گل غنی»رئیس دولت، اشرف غنی و خانم روال

 اجتماع بزرگ زنان افغان، مخصوصاً که به هدف صلح و امنیت در کشور تشکیل گردیده بود، در تأریخ افغانستان

سابقه نداشته است. با تشکر و ممنونیت از خانم زهره یوسف که با ارسال جریان چنین مجلس مهم و با شکوهی، 

ً ادامۀ این مبحث را در ذیل تحت عنوان  که در حقیقت  «صلح اند انام آورپیزنان »ما را سهیم ساختند. لطفا

 مطالعه بفرمایید.اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح شمرده میشود،  نامۀقطع

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 زنان پیام آوران صلح اند
 

 :مقدمه

اما جنگ مصیبتی است که چهار دهه موجودیت اش در افغانستان، جامعه را با خسارات جبران ناپذیری مواجه 

ساخته است. ناامنی دوام دار و ناامیدی ناشی از جنگ، باعث شده امروز زنان سراسر افغانستان از هر قوم و 

 زبان در راستای آوردن صلح با هم، هم صدا گردند. 

یب سایر حرکت های صلح خواهانه مردمی و برای تحقق خواست های زنان در این حرکت ها این اجماع به تعق

که همانا تعامل و هماهنگی بیشتر زنان پایتخت و والیات در رابطه با صلح است، برگزار گردید، و این گونه 

 حرکات مردمی تا رسیدن به صلح دایمی در افغانستان ادامه خواهد یافت. 



  
 

 

 4از ۳

زن با برگزاری  1۵۰۰۰والیت دیگر نیز بیشتر از  ۳۳در  - از برگزاری اجماع زنان در کابلبر این اساس پس 

محافل اجماع، خواست ها و دیدگاه های خود را در رابطه با صلح مطرح کردند. اینک زنان بعنوان شهروندان 

د تا مواضع و خواسته والیت افغانستان در اجماع ملی زنان برای صلح گردهم آمده ان ۳4مسئول این کشور از 

 های خود را اعالم دارند.

=================== 

زنان افغان از دولت جمهوری اسالمی افغانستان، طالبان و گروه های مخالف مسلح خواهان قطع فوری  ما (1

 جنگ و اعالن آتش بس بدون قید و شرط هستیم.

و اقدامات دولت جمهوری اسالمی افغانستان که در راستای رسیدن   ما زنان افغان از حرکت های مردمی (۲

تداوم سایر حرکت های صلح خواهانه مردمی به صلح پایدار صورت گرفته است، قویا حمایت نموده و همچنان بر 

 در افغانستان تاکید می کنیم.  تا رسیدن به صلح دایمی

از تمام زنان افغانستان می خواهیم  به عنوان پرورش  ما زنان افغان به قدرت تاثیر گذار خود باور داریم و (۳

ها و رسانه های اجتماعی،  پوهنتوندهندگان اصلی جامعه، ازطریق خانواده، مکاتب، مساجد، تکایا، مدارس، 

های صلح آمیز مبتنی بر ارزشهای اسالمی و انسانی را ترویج داده و بر تغییر نگرش مخالفین دولت  رفتار

 اثرگذار باشند.

بیکاری و فساد که از جمله عوامل ما زنان افغان برای محو فرهنگ معافیت از مجازات، پدیده خشونت،  (4

تشدید نا امنی است، از دولت جمهوری اسالمی افغانستان می خواهیم با گنجانیدن موضوعات صلح آمیز در 

 با ثبات را فراهم آورد.  نصاب تعلیمی، اشتغال زایی برای جوانان و تطبیق قانون، زمینه صلح پایدار و 

ما زنان افغان، سوءاستفاده افراد مسلح مسئول و غیر مسئول و زورمندان محلی از قدرت را یکی از  (5

مهمترین عوامل نا امنی دانسته، از حکومت می خواهیم با برخورد قانونی و خلع سالح فوری این گونه 

 رش داده و زمینه صلح و ثبات را فراهم آورد. حاکمیت قانون را در تمام والیات افغانستان گستافراد،

ما زنان افغان ضمن مطابق فتوای علمای جهان اسالم جنگ مسلمان علیه مسلمان جواز ندارد. بر این اساس  (6

از آنان می خواهیم  حمایت از تالش های علمای کرام در جهت ترویج فرهنگ صلح پروری و همدیگر پزیری،

ت دینی و ملی در جهت تقویت وحدت ملی، همدیگر پذیری و حل منازعات از تا به هدف حفظ ارزشها و هوی

 طریق گفتگو بیشتر همت گمارند. 

قانون اساسی وثیقه ملی و مبنای هویت ملی ما است که متضمن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  (7

و فرهنگی هر شهروند میباشد. بر این اساس، صلحی پذیرفتنی است که در تطابق با قانون اساسی و متضمن حفظ 

  نظام، حفظ تمامیت ارضی و دست آوردهای یک و نیم دهه اخیر افغانستان باشد.

ما زنان افغان هر گونه ادعای مبنی بر ایجاد حکومت موقت را شدیدا محکوم نموده و خواهان برگزاری  (۸

 انتخابات شفاف و عادالنه در جهت حفظ نظام و ارزش های جمهوری اسالمی افغانستان هستیم. 

نیروهای امنیتی ما زنان افغان از دولت جمهوری اسالمی افغانستان می خواهیم تا از خانواده های شهدای  (۹

و آسیب دیدگان جنگ حمایت نموده و در جهت تقویت میکانیزم های حمایوی و رسیدگی به نیازمندی های آنان 

 اقدامات جدی به عمل آورد. 



  
 

 

 4از 4

ما زنان افغان ضمن استقبال از هر نوع پیشرفت در پروسه صلح، بر مذاکرات بین االفغانی به رهبری  (1۰

مالکیت افغانها)اعم از زن و مرد( قویا تاکید نموده و از دولت می خواهیم  دولت جمهوری اسالمی افغانستان و

در راستای وظیفه اصلی خویش که همانا تامین صلح، امنیت و عدالت اجتماعی می باشد، با درنظر داشت  دیدگاه 

 اقشار مختلف مردم، از موضع اقتدار و عزت در مذاکرات صلح اشتراک نماید.

انه های داخلی و خارجی می خواهیم ضمن انعکاس گسترده پیامدهای جنگ و تاثیر ما زنان افغان از رس (11

منفی آن بر زندگی و اذهان عامه، دست آوردهای یک و نیم دهه اخیر مردم افغانستان و صدای واقعی زنان برای 

 صلح را صادقانه منعکس سازند.

منطقه می خواهیم از مداخله در امور  ما زنان افغان بر اساس اصل حسن همجواری از کشورهای همسایه و (1۲

و مالکیت افغانها  دولت جمهوری اسالمی افغانستانداخلی افغانستان پرهیز نموده و از روند صلح به رهبری 

  حمایت نمایند.

ما زنان افغان در حالیکه از تالشهای جامعه جهانی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کنیم،  (1۳

صادقانه حمایت  افغانستان را مکلف می دانیم تا روند صلح را به رهبری حکومت و مالکیت مردمهمچنان آنان 

  نموده و در راستای حفظ ارزش های دموکراتیک، مدنی و حقوق بشری به تعهدات خویش پای بند باشند.
 

نه به سطح خواهاهای صلحزنان افغان برای رسیدن به صلح دایمی، خواهان تدوام و گسترش حرکت ( 1۴

 ولسوالی ها و قریه جات هستیم.
 

ما زنان افغان از هیئت مذاکره کننده حکومت می طلبیم تا از تمام مطالبات برحق و مشروع ما که در باال ( 1۵

ذکر گردیده، بگونه کامل در هر مرحله روند صلح دفاع نموده و از هر نوع سازش در خصوص پایمال شدن 

 ورزند.دست آوردهای زنان اجتناب 

والیت  ۳4زنان از  ۀوری شدآ این قطعنامه، دارای یک مقدمه و پانزده ماده با در نظرداشت نظریات جمع

 افغانستان تایید و تصویب است.

 و من هللا توفیق

 1۳۹7حوت  ۹پنجشنبه  -کابل

 

 پایان

 

 

 
 


