
د ۲۰۱۵ کال د سپټمبر په ۲۸ مه نېټه طالبانو د کندز واليت پر مرکز ) 
کندز ښار( د تاوتريخوالی نه ډک بريد وکړ. طالبانو د دغه بريد په پايله 
کې له ۲۰۰۱ کال وروسته د لومړي ځل له پاره د يو ښار واک په الس 
کې واخېست. د هغوی دغه بريد ۱۵ ورځې دوام وکړی څو چې امنيتي 

ځواکونو د دغه ښار پربيانيولو بريالي شول.

د دغه بريد  په پايله کې ۲۸۹ تنه مړه او ۵۵۹ تنه ټپيان شول چې د 
قربانيانو په ډله کې ۲۸۴ تنه ښځې او ماشومان وو. کابو ۱۵۰۰۰ زره 

کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ او نورو واليتونو لکه تخار، 
بغالن، بدخشان، بلخ او کابل ته کډه شوې. 

ناورين او منازعی پر ښځو، نارينه وو، هلکانو او نجونو بيالبيلی 
اغيزی وکړی. البته د جنډر پر بنسټ تاوتريخوالي پيښو په شمول. په 
رسمي توګه د دغې پديدې د پېژندنې له پاره  د ښځو له پاره د ملګرو 
ملتونو ادارې او د کډوالو له پاره د ناورې شورا تر رهبرۍ له الندې 
بشر پالو فعاليتونو کې د جنډر کاري ځواک د جنډر له اړخه د کندز 

ناورين پر وړاندې د بشر پالنی غبرګون يوه ارزونه پيل کړه. 

دغه ريپورټ د جنډر له ليدلوري د کندز بريد پر وړاندې د غبرګونونو 
بېالبېل اړخونه تحليل کړل، برياوې، ننګونې او نيمګړتياوې يې 
وپېژندلې او د دې تضمين له پاره يې چې راتلوونکي غبرګونونه 

به د اغېزمن جمعيت په ځانګړې توکه ښځو او نارينه وو اړتياوې، 
زيانمنتياوې او وړتياوو ولري، الزمې سپارښتي چمتو کوي. 

له پراخو اندېښو سره د  جنډر ګډو اړخونو د بسټيزه کولو موضوع په 
پراخه کچه نامتوازنه ده خو تر يوه حده له بيړني وضعيت مخکې د 

اړتياوو ارزونې  په  پايله کې د واش پروګرام )د  سالمو اوبو، روغتيا 
پالنې او حفظ الصحې پروګرام(ډېری اندېښنې او اوسيدو ځای زېږنده 

اندېښنې چې له احتمالي خطرونو سره کډ محافظتي الملونه لري، د 
پروګرام په پيل کې پېژندل شوي وې.  دغه وضعيت د مرستې  د وېش 

او بيخ بيناوو د ښه والي المل  شو چې په ښه توګه د اغېزمنو وګړيو 
اړتياوو ته يې رسيدنه کوله. 

نورې د ګډون او مرستی برخی د ښو تجربو پر بنسټ هم پلی شوی، 
البته د ماشومانو له پاره د خوندي فضاء رامنځته کولو، د جنډر پر 
بنسټ تاوتريخوالي له خطر سره مخ ښځو ته د الس رسی له پاره 

ګرځنده خدماتی پروګرامونه او هغه پروګرام جوړونه چې هدف يې 
د  ښځو د مقاومت کچې لوړول دي. خو په اساسي توګه د ډېری دغو 

فعاليتونو تمرکز د ښځو او ماشومانو عملي اړتياوو ته رسيدنه ده، البته 
په  تصميم نيونې پروسو کې پرګډون او سرچينو ته پر السرسي په کم 

ټينګار سره. 

په بشر دوستانه فعاليتونو کې د جنډر کاري ځواک

د ملګرو ملتونو ادارو، په بشر دوستانه فعاليتونو کې ښکيلو ملي او بين 
المللي سازمانونو او هغو ادارو کاري ځواک چې د ګډو بشر دوستانه 

عناصرو باندې  مشتمل پراختيايي پروګرامونه لري،  د ښځو له پاره د 
ملګرو ملتونو ادارې  او د  ناروي د کډوالو شورا تر رهبرۍ  الندې او 

د IASC پروګرام د جنډر چارو د تخنيکي سالکارانو په مرسته ، تر 
پوښښ الندې لري. د دغه کاري ځواک د فعاليتونو موخه د دې تضمين 
دی چې د افغانستان په  ټولو بشر پاله فعاليتونو کې د جندر په برخه کې 
د اندېښنوپه پام کی نيول بنسټيزې شي څو د هغو په پايله کې د ښځو او 

نارينه ګډون او ګډې ګټې وهڅول شي. دغه پروګرام همدارنګه هڅه 
کوي څو هغه درزونه چې د بشر دوستانه پراختيا په برخه کې شته دي، 

سره ونښلوي څو د بيړنيو حاالتو پر وړاندې اوږدمهاله مقاومت يقينی 
شي. 

ښځو او ماشومانو ته د بشر پالنی غبرګونونو اغېزناکه کول 
• د جنډر له ليدلوري د کندز د بريد ارزونه  
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ننګونې
په عمومي توګه ځوابيه فعاليتونه تر ډېره  د يو لړ فرضيو پر بنسټ وو چې د يوې پېښې د پېښېدو په  
صورت کې بايد له ټولو خلکو سره مساوي چلند وشي او دا چې هغه نارينه چې مرستې ترالسه کوي 
د کورنۍ د ښځينه غړيو اړتياوو په اړه به په سمه توګه ريپورټ ورکړي  او دا چې د جنډر پر بنسټ 
تاوتريخوالی په افغانستان کې د اسالمي انګيرونو پر بنسټ چې نارينه له ښځو څخه بېلوي، په بېړنيو 

حالتو کې د پام وړ ستونزه نه ده. 

د نجونو زده کړو، د امنيدوارۍ روغتيا او د جنډر پر بنسټ تاوتريخوالي په څېر عملي اړتياوو ته په 
رسيده ګي باندې د تمرکز دوامداره  ليوالتياوې په دې معنې دي چې ستراتيژيکې اړتياوې د ټولنيزو 

رولونو، وړتياوو او بېالبېلو زيانمنتياوو په توپير سره په سمه توګه نه تحليل کېږي او رسيده ګي 
ورته نه کېږي. پر نړيوالو الرښودونو د مالکيت نه شتون او ځايي کارکوونکيو له پاره د ژباړل شويو 

سرچينو نشتوالی دغه نيمګړتياوې ال زياتې پراخوي.  

که څه هم د جنس او سن په تفکيک سره د اطالعاتو راټولول په ښه کيدو دي، خو الهم  د جنډر له اړخه 
د دغو اطالعاتو د راټولولو، تحليل او ريپورټ ورکونې له پاره د مالي او بشري سرچينو او تخنيکي 

وړتياوو په برخه کې نيمګړتياوې شته دي. سترې نيمګړتياوې همدارنګه د روزل شويو محافظتي 
همکارانو د انسجام او يا د جنډر سالکارانو او په بيړنيو حاالتونو کې له ښځو او نجونو څخه د اطالعاتو 

راټولولو له پاره د اړتياوو په ارزونه کې شتون لري. 

که څه هم مرستې  تر ټولو اړمنو کسانو ته رسول شوي خو دغه مرستې په پراخه کچه نارينه وو ته 
وېشل شوي چې د ريپورټونو پر بنسټ دغه نارينه تل د ښځو، ماشومانو او د کورنۍ نور زيانمن غړيو 

لکه زړو او معيوبو کسانو اړتياوې په سمه توګه نه درک کوي.  

سپارښتنې
• مالي او بشري سرچينې بايد تر ډېره د اطالعاتو د راټولونې، تحليل، ريپورټ ورکونې او تفسير په 

برخه کې د وړتيا پر پياوړتيا سره چې د جنس او سن په توپير سره شته دي، تفويض شي. په دغه اصل 
کې د سمو موخو له  پاره د سمو تګالروکارونه شامله ده. 

• د بشري سرچينو په برخه کې هغه پاليسۍ په بشر دوستانه ادارو کې د ښځينه کارکوونکيو له پاره 
فرصتونه پېژني او ورنه مالتړ کوي، بايد په فعاله توګه وڅېړل شي څو د هغو ښځينه کارکوونکيو شمېر 

چې د بيړنيو غبرګونونو له پاره خوزښت ته ليوالی وی، زياتوالی ومومي. په دې کې پر هغو پاليسيو 
تمرکز شامل دی چې په ساحه کې ښځو ته کار آسانه کوي. د بېلګې په توګه د ښځې او ميړه او کورنيو 

ګمارنه او  يا د دې تضمين چې د محرومو کسانو له پاره پاليسۍ شته دي. 

• د دې په پرتله چې مرستې  په بيړنۍ توګه نارينه وو ته وسپارل شي، بايد ښځې په فعاله توګه مرستې  
ترالسه کړي. د نظر څرګندولو له پاره البته د دې په شمول چې ښځو ته په مستقيمه توګه د پېسو لېږد 

پر ښځو د جنډر پر بنسټ تاوتريخوالي کموي يا يې زياتوي، ښځو ته مستقيم وېش بالقوه مثبتې او منفي 
اغېزې او دا چې هغه په کورنۍ او د کورنۍ  په تصميم نيونه کې د ښځو اقتصادي پياوړتيا له پاره 
څومره اغېزناکه دي، بايد الزيات شواهد راټول شي. بشر پاله ادارې همدارنګه دا تضمينوي چې د 

مرستو د وېش ځايونه بايد له کافي سرچينو سره تنظيم شي څو ښځې په کې ګډون وکړای شي البته د 
ښځو او نارينه وو د جال جال ليکو د ترتيب په شمول. 

• بايد بشر دوستانه فعاالنو په تېره بيا د هغو بنسټونو ترمنځ  يو ښه تفاهم موجود وي چې د جنډر پر 
بنسټ تاوتريخوالي پروګرامونو اړتياوو د ارزونې  په برخه کې کاروي. څرګنده چې ښکاري، په 

کارځايونو کې ډېر پام فزيکي او جنسي تاوتريخوالي ته اړول کېږي چې دغه ستراتيژۍ د تاوتريخوالي 
نورو ډولونو لکه له وخت مخکې او جبري ودونو او له سرچينو او فرصتونو څخه د ښځو محرومولو ته 

پاملرنه کموي. 

• په بشر پاله فعاليتونو کې د جنډر رول په اړه الښه پوهاوي ته اړتيا ده څو منفي بحثونه او فرضيې رد 
شي. د دغه حقيقت په پام کې نيولو سره چې دغه فرضيې تر ډېره له اوسنيو اطالعاتو سره په ټکر کې 

دي. د شواهدو پر بنسټ ستراتيژۍ کيدی شي ځانګړې اغېزمنتيا ولري. 

تنه د کندز واليت د بريد 
قربانيان ښځې او ماشومان دي 
په شمول د ۶۶ تنو وژل شوی 

کسان. 

۱۵۰۰۰
کورنۍ د کندز د بريد په پايله 
کې بې ځايه شوي چې ډېری 
يې د کندز ګاونډ واليتونو ته 

کډه شوې وې.  

۱۲۲۰۰۰
نجونې د کندز واليت د بريد په 

ترڅ کې د زده کړو له نعمت 
څخه محرومې شوي ځکه چې  
په دې موده کې ټول ښوونځي 

تړلي وو.   

۲۴۸

اصلی تمويلونکي: د بلجيم دولت, د ايسلند دولت, د ناروی دولت, د سويدن دولت.


