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د جنــډر اړونــد تیــرو پوهاویــو پــه تعقیــب،  د ښــځو پــه چــارو کــې 

د ملګــرو ملتونــو د دفــر لخــوا دا د پوهــاوي دولســمه خپرېدونکــې 

ګڼــه ده چــې پــه افغانســتان کــې د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه املــه پــر جنډر 

د اغېــزو دوام تربحــث النــدې نیــي. دغــه خربتیــا پــه هغــو ســاحو 

کــې پــر ښــځو د کوېــډ – ۱۹ پــر اغېــزې مترکــز کــوي چــې کوکنــار 

ــو  ــه کرل ــارو پ ــو کــې ښــځې د کوکن پکــې کــرل کیــږي او پــه کورون

ــځ  ــارو د کښــت ترمن ــا او د کوکن ــدا راز د وب ــې ښــکیلې وي، هم ک

ــري.  ــز ل ــم مترک ــدې ه ــتونو( بان ــو )خوځښ ــو ډاینامېکون ــر پېچل پ

دغــه پوهــاوی يــوه ســتونزه لــه نــږدې څخــه بــرريس کــوي چــې پــه 

افغانســتان کــې ورتــه لــږه پاملرنــه کیــږي – چــې نومــوړی ســتونزه 

د کوکنــارو د کښــت جنســیتي اړخونــه او دا چــې جنــډر او د ښــځو 

ــه رســیدګي  ــې ت ــوالی يش دی ننګوون ــه ک ــا روشــونه څنګ د پیاوړتی

وکــړي، څخــه عبــارت ده. دا هغــو محــدودو معلوماتــو )ډيټــا( تــه 

د یــوې عمومــي کتنــې زمینــه برابــروي  چــې اوســمهال موجــود دي 

او همــدا راز د کوېــډ – ۱۹ او پــه عمومــي توګــه د کوکنــارو کښــت 

ــات هــم پکــې شــاملېږي. رسه  ــه اړه رابرســیره کیدونکــي معلوم پ
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د ۲۰۲۰ زیږدیز کال د جون د میاشتې ۱۲ مه نیټه

د کوېډ-۱۹ وبا په هکله د جنډر پوهاوی | افغانستان

۱UN Women Afghanistan’s Series of Gender Alerts for Afghanistan on the Impact of COVID19- are available online.
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/06/2020/gender-alerts-on-covid-19-in-afghanistan-series.

لــه دې چــې اوســمهال د کوېــډ-۱۹ وبــا اقتصــادي او ټولنیــز اختــال 

د دې المــل شــوی دی چــې د کوکنــارو کښــت تــه پــه اغیزمــن ډول 

ــام وړ ننګوونــو رسه مــخ کــړي، دا  ــه کُيل ډول د پ رســیدګي کــول پ

پوهــاوی پــه کورنیــو کــې د ښــځو  ادارې او اقتصــادي رسچینــو تــه 

ــه پخــوا څخــه موجــوده د جنــډر نابرابــري  ــا کنټــرول، ل الرسســی ی

ــدي  ــه الرسســی بان ــه ن ــاوو ت ــو او اســايس اړتی ــو خدمتون ــه اړین لک

تاکیــد کولــو تــه ادامــه ورکــوي. څرنګــه چــې پــه تیــرو پوهاویــو کــې 

ترشیــح شــوې ده، دا د جنــډر پراخــې اغیــزې رانغــاړي، مګــر دا هــم 

ــه  ــډ-۱۹ څنګــه کــوالی يش د افغانســتان پ ــح کــوي چــې کوي توضی

کلیــدي ســیمو کــې د مخــدره توکــو د تولیــد او قاچــاق لــه پلــوه پــر 

نابرابــرۍ بانــدې ســره اغیــزه ولــري، او ښــځې لــه کوېــډ – ۱۹ څخــه 

د مخکــې وخــت پــه پرتلــه ال ډېــرې شــا تــه پرېــږدي. 

ــو  ــه ی ــاره ل ــام لپ ــو د پ ــو ذینفعان ــو او بهرنی ــاوی کورنی ــه پوه دغ

شــمیر مقدمــايت وړاندیزونــو پــه وړانــدې کولــو رسه پــای تــه رســیږي 

ترڅــو دايس اوږدمهالــه ســراتیژیو تــه ژمــن پاتــې يش چــې د ښــځو 



2

د کوېډ-۱۹رشایط او پر جنډر یې د پام وړ اغېزې

په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د سولې ټينګښت

اقتصــادي پیاوړتیــا، پریکــړو نیولــو او اســايس خدمتونــو تــه الرسســی 

او د کوکنــارو کښــت مهارولــو لپــاره د مخنیــوي بنســټيز فکټورونــه 

پکــې پــه پــام کــې نیــول شــوي وي.  دا پوهــاوی د ملګــرو ملتونــو 

رسمنــي پــه راپــور کــې  د جنــډر او کوېــډ-۱۹ په اړه په ډاګه شــویو 

مشــاهداتو او وړاندیزونــو څخــه هــم اســتفاده کــوي. په افغانســتان 

کــې د ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو ملتونــو دفــر د افغانســتان لــه 

دولــت، ملګــرو ملتونــو او نړیوالــو او داخــيل همکارانــو رسه مرســتو 

ــو تــه ژمــن دی ترڅــو د ښــځو حقونــه پــه رســمیت وپيــژين او  کول

پانګونــه پکــې وکــړي، همــدا راز د ملګــرو ملتونــو د نشــه يــي توکــو 

او جرایمــو رسه د مبــارزې دفــر یــا UNODC رسه پــه ګــډه بــه د 

دې موضــوع پــه اړه د بحثونــو زمینــې برابرولــو تــه ادامــه ورکــړي.  

ــې  ــه او پيچل ــو مهم ــاد ی ــتان د اقتص ــت د افغانس ــارو کښ د کوکن

برخــه ده، چــې پــه مســتقیم او نامســتقیم ډول د هغــو خلکــو نفقــه 

ــه قاچــاق  ــد او ناقانون ــه کښــت، تولی ــارو پ ــوي چــې د کوکن تضمین

کــې ښــکیل دي. 2 د کوکنــارو پــه کرلــو کــې د یــوه کروندګــر پرېکړه، 

ــايل  ــو او م ــت، بازارون ــي مراقب ــړې، روغتیاي ــو، زده ک کاري فرصتون

ــادي  ــز – اقتص ــډون، د ټولنی ــه ګ ــتوايل پ ــه د الرسيس نش ــو ت خدمات

فکټورونــو لــه مخــې کیــږي. د کوېــډ – ۱۹ اقتصــادي اختاالتــو پــه 

ــې  ــوې ده چ ــه ش ــنه رامنځت ــې اندېښ ــې زیاتېدونک ــې داس ــځ ک من

کويــډ -۱۹ بــه پــه افغانســتان کــې پــر اقتصــاد بانــدې زیاتیدونکــې 

منفــي اغیــزه ولــري چــې د دنــدو لــه الســه ورکولــو، د امنیــت نــه 

ــه  ــه الرسســی ب ــه ن ــو ت ــی او بنســټيزو خدمتون ــې زیاتوال شــتون ک

ټولنــې ویجــاړې کــړي او پــه پایلــه کــې د کوکنــارو پــه کښــت کــې 

د زیاتــوايل پــه ګــډون بــه د نــورو مخــدره توکــو پــه اســتفاده کــې د 

زیاتــوايل المــل يش. د اقتصــادي ناخوالــو پخوانیــو دورو دغــه ګــواښ 

جــوت کــړی دی. پــه ۲۰۱۷ زیږدیــز کال د ټولــې نــړۍ د مســاحت 

ــدې  ــت الن ــر کښ ــارو ت ــیمه د کوکن ــتان ۷۵٪ س ــه د افغانس ــه کچ پ

وه او د ټولــې نــړۍ د ۸۶٪ تریاکــو د تولیــد مســؤل وو. 3 پــه ۲۰۱۸ 

کال کــې د کوکنــارو د کښــت پــه مســاحت کــې د ۲۰٪ کمــوايل 

رسبیــره چــې اصــيل المــل یــې وچــکايل وه، د UNODC لــه لــورې 

ــل  ــې پی ــې د ۱۹۹۴ کال راهیس ــق چ ــې مطاب ــتامتیکې څارن د سیس

شــوې ده،  افغانســتان پــه نــړۍ کــې د اپینــو دویــم تــر ټولــو زیــات 

ــواد وو . 4 تولیدوونکــی هې

ــه  ــه »پ ــډ-۱۹ ب ــږي چــې کوي ــه کی ــې، داســې مت ــه دې تباهــۍ ک پ

هغــو ښــځو بانــدې چــې لــه پخــوا څخــه پــه بیوزلــۍ کــې اوســيږي 

ــه  ــواک پ ــد او د کاري ځ ــر عای ــو پ ــره د هغ ــزې رسبی ــايف اغی د اض

مشــارکت بانــدې د اوږدمهالــه رکــود« المــل يش. 5 لــه دې رسبیــره، 

ــس  ــه پ ــتنیدو پ ــه راس ــربي بیرت ــه او ج ــه د داوطلبان ــتان ت افغانس

ــر ورځ  ــې ه ــت ک ــه میاش ــل پ ــې د اپری ــمیر ې ــې ش ــې چ ــر ک منظ

ــه د داســې اندیښــنو  ــه رســیږي، 6 لومــړين راپورون ۱۴۰۰۰ کســانو ت

ــه ډاګــه کــوي چــې ښــايي ښــځې د مخــدره توکــو د  ــت پ موجودی

ــخ يش. د  ــه زیاتیدونکــي خطــر رسه م ــکاء ل ــاوړې اســتفادې او ات ن

ــې  ــه ک ــه پایل ــتنیدو پ ــه راس ــه بیرت ــواد ت ــو او هی اقتصــادي ننګوون

ډیــرې ښــځې او آن ماشــومان د هغــو د کورنیــو د نارینــه غــړو لخــوا 

پــر مخــدره توکــو بانــدې متکــي شــوي دي. ډيــرو یــې پــه ایــران کــې 

ــاره  ــه مخــه کــړې وه او ښــځې د دې لپ ــې ت د مخــدره توکــو کارون

مخــدره توکــو کارونــې تــه مخــه کــوي ترڅــو پــه افغانســتان کــې د 

نــوي ژونــد رسه ځــان عیــار کــړي. د جنــډر پــه اړه تیــرو پوهاویــو 

ــدې  ــل وړان ــه اړه تفصی ــو پ ــو او ډینامیکون ــو عوامل ــو پیچل 7 د هغ

کــړې دی چــې ښــځې او د هغــوې بــرشي حقونــه د کوېــډ-۱۹ پــه 

اوږدو کــې او لــه هغــې څخــه وروســته پــه خطــر کــې اچــوي. پــه 

عیــن وخــت کــې، هغــه ښــځې چــې پــه هغــه ســیمو کــې اوســیږي 

ــو ښــځې  ــا د هغــو کورنی ــر دی ی ــارو کښــت پکــې ډی چــې د کوکن

ــا  ــکیلې دي ی ــې ښ ــت ک ــه کښ ــارو پ ــه د کوکن ــوا څخ ــه پخ ــې ل چ

هغــه چــې پــه دې دوران کــې د کوکنــارو کښــت تــه مخــه کــوي، د 

توپــري او د جنــډر لــه پلــوه ځانګــړو ننګوونــو رسه مــخ کیــږي. پــه 

حقیقــت کــې، څرنګــه چــې د کوکنــارو حاصــل اخیســتنه د کار لــه 

پلــوه یــو ســتونزمن بهیــر دی، د کــورين ارزانــه کاري ځــواک کمښــت 

ــه  ــومان پ ــځې او ماش ــې ښ ــا ده چ ــه دې معن ــه پ ــدوده ګټ او مح
ــه ارزانــه کاري ځــواک بانــدې بدلیــږي.  8 کورنــۍ کــې پ

پــه عمومــي توګــه، پــه افغانســتان کــې د کوکنــارو کښــت پــه هغــو 

ســیمو کــې ډيــر دی چــې د دولــت کنټــرول او حضــور پکــې محــدود 

ــې  ــت پک ــون حاکمی ــره او د قان ــې ډی ــايت پک ــې ثب دی، ســیايس ب

ــه  ــږي او پ ــو بدلی ــه هیروین ــي کچــه پ ــه ځای ــن پ ــري. آپ شــتون نل

ــږي،  ــو حاصــل اخیســتل کی ــه د آپين ــې چــې هلت ــو ســیمو ک کلیوال

ــږي9 ،  ــورل کی ــه پل ــه بی ــره کم ــه ډي ــږي او پ ــې تولیدی ــن پک هیروی

چــې دا د مخــدره توکــو د اعتیــاد کچــې د لــوړوايل المــل کیــږي. پــه 

ســوله او امنیــت، بــرشي حقونــو، د ښــځو حقونــو، تلپاتــې پراختیــا 

2UNODC, Afghanistan Opium Survey (2018).
3UNODC, World Drug Report (2018).
4UNODC, Afghanistan Opium Survey (2018).
5UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
6“More Afghan women find solace in drugs as coronavirus, migration upends life,” Stefanie Glinksi, available: https://www.reuters.com/article/afghanistan-women-drugs-
idUSL8N2BM0Q6.
7Supra Note 1.
8Reference: KII with experts and academics by AREU, June 2020.
9https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/771374889/29/10/2019/women-and-children-are-the-emerging-face-of-drug-addiction-in-afghanistan?t=1594215356370 
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ــه پراخــه  او همــدا راز د افغانســتان د ســولې ټینګښــت پروســې پ

ــې  ــځ اړیک ــزم ترمن ــو او تروری ــو، جرایم ــدره توک ــې د مخ ــه ک زمین

ــه کوونکــی  ــې ثبات ــارو ب ــې د کوکن ــا ک ــه اړتی ــو پ ــه رســیدګي کول ت

پتانیســل د ملګــرو ملتونــو د امنیــت شــورا لخــوا پــه دوامــدار ډول 

مطــرح کیــږي. 10 اوس افغانســتان د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه املــه مــخ پــر 

زیاتیــدو اقتصــادي فشــار او پــه ټولنیــزه کچــه د اقتصــادي ناخوالــو 

لــه املــه، د کوکنــارو کښــت تــه رســیدګي کولــو لــه اضــايف ننګوونــو 

رسه مــخ دی. د داســې طریقــو لــه الرې د کوکنــارو د کښــت ننګونــو 

ــل رسه منســجم  ــه او تحلی ــډر تجزی ــول چــې د جن ــه رســیدګي ک ت

کــړي او جنســیتي برابــرۍ پــر ترویــج بانــدې پانګونــه وکــړي، ال هــم 

د پــام وړ کارونــه تــه اړتیــا لــري. لــه دې رسبیــره، نوښــت لرونکــو 

مداخلــو لپــاره هــم فرصتونــه شــتون لــري چــې د کوکنــارو کښــت 

تــه رســیدګي کــوي او د زیاتــوايل مخــه یــې نیــي ځکــه چــې » پــه 

ــه ده او د  ــل هــر وخــت څخــه کم ــه ب ــه ل ــو بی ــې د تریاک ــي ک پټ

۲۰۱۷ زیږدیــز کال پــه پرتلــه پــه پټــي کــې د آپینــو پــه ارزښــت کــې 
ــی دی«.  11 ــی راغل ۵۶٪ کموال

د کوکنارو په کښت او تولید کې د ښځو رول

ښــځې پــه پټیــو کــې د خیشــاوې پــه ګــډون د کوکنــارو پــه کښــت 

او تولیــد کــې او د کورنــۍ لــه نارینــه غړيــو رسه د ارزانــه کارګــرو 

پــه توګــه د کار کولــو لــه الرې ګــډون کــوي: پــه پټيــو کــې خیشــاوې، 

پــاک کاري، د غــوزو ماتــول، د تخمونــو لــرې کــول، خرڅــاو تــه د 

تریاکــو د شــیرې چمتــو کــول او فرعــي محصوالتــو لکــه د تېلــو او 

ــو او  ــوره کول ــاوو پ ــو اړتی ــو د لومړنی ــس 12. د کورنی ــون پروس صاب

ــه کښــت او  ــارو ل ــاره د کوکن ــا او زده کــړو لپ د ماشــومانو د روغتی

تولیــد څخــه د ترالســه شــوي عایــد کارول، د اقتصــادي فرصتونــو او 

بدیلونــو پــه نــه شــتون کــې ښــځو لپــاره د اصــيل محرکونــو پــه توګــه 
پېژنــدل شــوي دي. 13

د ښــځو او د کوکنــارو کښــت پــه اړه یوازینــۍ موجــوده ډیټــا 

هغــه ده چــې لــه ښــځو رسه د مترکــز ډلــې غونــډو پــه پایلــه کــې 

ــارو د  ــتان د کوکن ــډې د افغانس ــه غون ــې دغ ــې ده چ ــته راغل الس

۲۰۱۵ زیږدیــز کال رسوې رسه پــه ګــډه د UNODC پــه کوربــه 

ــه  ــه ډاګ ــو پ ــې بحثون ــز ډل ــه الره اچــول شــوې وې. د مترک ــوب پ ت

ــه منفــي اغېــزې څخــه خــربې  ــو ل کــړه چــې ښــځې د اپینــو کارول

ــه کــوي  ــکا رامنځت ــورو ات ــر ن ــه ګــډون چــې اپیــن پ وې، او د دې پ

هغــوې دا اندېښــنه درلــوده چــې راتلوونکــی نســل بــه یــې پــر اپینــو 

ــو کارول د  ــه د اپین ــو پرت ــي موخ ــر طب ــې د غی ــي يش او دا چ متک

ــو څخــه  ــه کارول ــه مخــې منــع دي 14. د مخــدره توکــو ل مذهــب ل

رامنځتــه کېدونکــي روغتیايــي وضعیتونــه پــه ماشــومانو کــې د 

 ”blue baby syndrome“ ــدو ــین کې ــه د ش ــۍ المل ــي ناروغ تنف
ــري. 15 ــر ل ــی خط زیاتېدونک

پــه افغانســتان کــې کوکنــار پــه هغــو ســیمو کــې کــرل کیــږي چېــرې 

ــامل  ــر احت ــه ډی ــوده وي او پ ــري موج ــره نابراب ــډر ډې ــې د جن چ

رسه پــه هغــو کلیــو کــې کیــږي چېــرې چــې نجونــې ښــوونځیو تــه 

الرسســی نــه لــري. 16  لــه دغــو موندنــو رسبیــره، د ټولــو هغــو خلکــو 

د جنــډر پــورې ځانګړيــو اړخونــو او ټولنیــز نورمونــه پــه کمیتــي او 

کیفیتــي معلوماتــو کــې کايف تشــه موجــوده ده چــې د مخــدره توکــو 

ــارو کښــت او تولیــد  د عرضــې پــه ځنځیــر کــې ښــکيل دي د کوکن

ــو  ــه ســویيل والیتون ــوي چــې پ ــوي. مطالعــې جوت ــړې تحریک پرېک

کــې د کلتــوري محدودیتونــو لــه املــه پــه ځانګــړي ډول کلــه چــې 

ــه لــري، ښــځې پــه  ــا دېوالونــه ون ــه کــور څخــه لیــرې وي ی پټــي ل

پټیــو کــې کار نــه کــوي. رسه لــه دې، ښــځې کروندګــرو تــه د خــوړو 

ــورو چــارو  ــور د ن ــه او د ک ــه پالن ــو، د ماشــومانو پ ــو کول ــه چمت پ

ــتقیم الس  ــې نامس ــد ک ــه تولی ــو پ ــولو رسه، د اپين ــه رس ــه رس ت پ

ــادي  ــډې اقتص ــړي ډول ګ ــه ځانګ ــې پ ــځې او نجون ــه ښ ــري. هغ ل

اغیــزې احساســوي چــې پــه عمومــي ډول لــږ عایــد لــري، لــږه ســپام 

کــوي، غیرتضمیــن شــوې دنــدې لــري او یــا د بېوزلــۍ ژونــد لــري. 

ښــوونځي تــه د ماشــومانو د نــه تــګ، د پاخــه عمــر لرونکــو افــرادو 

د مراقبــت او پالنــې پــه کچــه کــې زیاتوالــی او کــم روغتیايــي 

خدمتونــو لــه املــه د مراقبــت وړیــا کارونــه کــې زیاتوالــی راغلــی 

ــې  ــو ک ــه رشایط ــو پ ــو حالتون ــړو او بېړنی ــزې د جګ ــه اغې دی. دغ

ــوی او  ــن ش ــه زیامن ــی ال د مخ ــز یووال ــې ټولنی ــرې چ ــږي چې زیاتي
ــات محــدود شــوي دي.  17 ــا او خدم اداري وړتي

10S/PV.2018) 8354).
11UNODC, World Drug Report, 2018 (In response to the continuing high levels of supply, the farm-gate price of dry opium at harvest time fell the second consecutive 
year to an average of 94 US$/kg in 2018. It is at its lowest level since 2004 after adjusting for inflation. Prices below 100 US$/kg were observed the last time in 2009 (not 
adjusted for inflation). When compared to 2017, farm-gate prices decreased by about %39 at the national level. The low prices strongly affected the income earned from 
opium cultivation by farmers. At US$ 604 million (680 – 530 million), equivalent to roughly %3 of Afghanistan’s estimated GDP,3 the farmgate value of opium production 
decreased by 4%56 when compared to past year (estimated at 1.4 billion US$)).
12UNODC, World Drug Report (2016)
13lbid.
14Lbid.
15Nicole Galan, “What is blue baby syndrome?” Medical News Today, 29 May 2018. https://www.medicalnewstoday.com/ articles/321955.php. See also, Mansfield, D. “The 

Helmand Food Zone: The Illusion of Success,” AREU Case Study Series. (Kabul: AREU, 2019), page 56.
16UNODC, World Drug Report (2018).
17UNODC, World Drug Report (2020).
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18Lbid,pp.40
19World Bank and United Nations, Pathways for Peace (2018).
20Divorce isn›t an option›: Afghan women find hope in saffron scheme, Stefanie Glinksi, the Guardian, available here: https://www.theguardian.com/global-development/2020/
jun/23/divorce-isnt-an-option-afghan-women-find-hope-in-saffron-scheme?CMP=Share_iOSApp_Other.
21WHO, Fact Sheet: Violence Against Women, available here: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

هغ��ه کورن��ۍ چ��ې رسپرس��تي ی��ې د ښ��ځو پ��ر غ��اړه ده او د 
ناقانون��ه فصلون��و کښ��ت 18

ــدا راز  ــډون او هم ــې د ښــځو ګ ــه کښــت ک ــو پ ــه فصلون د ناقانون

ــم دي چــې رسپرســتي  ــات خــورا ک ــه اړه معلوم ــو پ ــو کورنی د هغ

یــې د ښــځو پــر غــاړه ده. پــه ۲۰۱۷ کال کــې د افغانســتان پــه ۱۵ 

والیتونــو کــې د ۱۶۱۰۰ کورنیــو یــوې رسوې پــه ډاګــه کــړه چــې د 

هغــو کورنیــو پــه پرتلــه چــې رسپرســتي یــې د نارینــه وو پــر غــاړه 

ده، د ښــځو پــه رسپرســتۍ د کورنیــو ګــډون د کوکنــارو پــه کښــت 

کــې خــورا کــم وو ځکــه چــې پــدې هېــواد کــې د نقــدي فصلونــو 

کښــت پــه عمومــي ډول د نارینــه وو کار دی پــه داســې حــال کــې 

ــاړه  ــر غ ــؤولیت پ ــې مس ــو د پالن ــو او چرګان ــځې د څاروی ــې ښ چ

ــه  ــو پ ــرشۍ د کورنی ــه م ــه وو پ ــه، د نارین ــي توګ ــه عموم ــري. پ ل

ــاړه وه د  ــر غ ــې د ښــځو پ ــۍ چــې رسپرســتي ی ــه، هغــه کورن پرتل

ټیــټ کلنــي عایــد )تــر ۴۰ ٪ کــم( لــه املــه پــه ســتونزمن حالــت کــې 

وې. د ښــځینه وو پــه مــرشۍ کورنیــو د خــوړو کــم تامیــن درلــود، 

پــه مــيل چــارو کــې د کــم بــاور او اعتبــار لرونکــي وو او د کورنــۍ 

ګــڼ شــمیر غــړي یــې د دنــدو پــه لټــه کــې وو. د رسوې موندنــو دا 

وړاندیــز وکــړ چــې پــه عمومــي کچــه هغــه کورنــۍ چــې رسپرســتي 

ــه املــه  ــه افغانســتان کــې د جګــړې ل یــې د ښــځو پــر غــاړه وه، پ

ډېــرې لــه اندېښــنو او ســتونزو رسه مــخ وې.

د جنډر هر اړخیزې تجزیې او تحلیل ته اړتیا

مخدره توکي او د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی

پــه هغــه رشایطــو ال زیــات پوهېــدل چــې د هغــو لــه الرې افغانــې 

ښــځې د کوکنــارو پــه کښــت کــې ښــکیلې کیــږي، ښــايي د داســې 

اقداماتــو او نوښــتونو المــل يش چــې د جنســیت لــه پلــوه مســاوي 

ــه کــړي.  ــه پورت ــه دواړه ورڅخــه مســاوي ګټ وي او ښــځې او نارین

پــدې کــې د کوېــډ – ۱۹ وبــا څخــه د بیارغیدنــې رشایــط شــاملیږي. 

ــو بشــپړه منظــر  ــوازې د هغــو ســتونزو ی ــه ی ــل ن د جنســیت تحلی

ــه  ــږي، بلک ــخ کی ــه وررسه م ــړې ټولن ــوه ځانګ ــې ی ــوي چ ــو ک چمت

ــه  ــې هغ ــو ک ــه تجرب ــی يش چــې د ښــځو پ ــل کول ــه ډول تحلی دغ

بدلونونــه څرګنــد کــړي چــې د ټولنیــز او ســیايس ناخوندیتــوب 

ــورې  ــه ل ــد ل ــه د خاون ــږي، لک ــل کی ــانې ګڼ ــې نښ ــار نښ د اخط

تاوتریخوالــی، لــه کــوره بهــر د جنســیت پــر بنســټ تاوتریخوالــی، د 

ښــځینه وو پــه مــرشۍ کورنــۍ یــا ښــوونځیو تــه د نجونــو تلــل 19. دا 

د تاوتریخــوايل مخنیــوي لپــاره پــه پراخــه سیســتمونو کــې د جنــډر 

ــې شــاخصونو ارزښــت روښــانه کــوي. ــرۍ څارن د براب

لــه دې رسبیــره، موضوعــي او تــازه راپورونــه د هغــو پراخــه 

ډاینامېکونــو تفصیــات وړانــدې کــوي چــې ښــځې پــه هغــو کورنیــو 

کــې وررسه مــخ  دي چــې میړونــه یــې پــه مخــدره توکــو متکــي دي 

ــه د طــاق غوښــتنه کــوالی  ــه امل ــا ل ــه وړتی او د ننــګ، ویــرې او ن

ــام وړ اقتصــادي نوښــتونه  ــې، ښــځې د پ ــه دې رشایطــو ک ــي. پ ن

ــو  ــه خپل ــړي او پ ــړ وک ــو مات ــو کورنی ــوي ترڅــو د خپل ــه ک رامنځت

کورونــو او ټولنــو کــې د جنســیت پیچلــو ډاینامېکونــو څخــه تیــرې 

يش. یــوه بېلګــه یــې د زعفرانــو تولیــد تــه د یــوې ښــځې مخــه کــول 

دي چــې پــه دې وروســتیو کــې پــه هــرات والیــت کــې ثبــت شــوې 

او د افغانســتان لپــاره د بیارغونــې اتحادیــې او کرنیــزې پراختیايــي 

موسســې لــه لــورې یــې ماتــړ شــوی دی 20. د نومــوړې دا کار نــه 

یواځــې دا چــې لــه کــور څخــه بهــر تــګ لپــاره د خپــل د خاونــد لــه 

اجــازې پرتــه پــه کــور کــې دننــه د اقتصــادي فعالیــت پرمــخ وړلــو 

ــه د ســپام فرصــت هــم ورکــوي. دا  المــل کیــږي، بلکــه نومــوړې ت

ډینامیــک د ډیــرو هغــو ښــځو د داســتانو نقشــه جــوړوي چــې پــه 

ــې مشــغولې  ــت ک ــه غیررســمي اقتصــادي فعالی ــې پ افغانســتان ک

دي او د کوېــډ-۱۹ وبــا څخــه وروســته محرکــو او بهبودیــو پــه ټولــو 

پروګرامونــو کــې د جنــډر د انســجام تجزيــې او تحلیــل د اړتیــا پــه 

اړه یــو روڼ انځــور وړانــدې کــوي. 

ــدې د تاوتریخــوايل  ــر وړان ــو پ ــو او د ښــځو او نجون د مخــدره توک

ــول  ــه ک ــی تجرب ــري. تاوتریخوال ــتون ل ــې ش ــاوړې اړیک ــځ پي ترمن

)پــه کوچنیوالــې کــې د تاوتریخــوايل پــه ګــډون(، د مخــدره توکــو د 

نــاوړه اســتفادې المــل کیــږي، چــې د نارینــه وو لخــوا د تاوتریخــوايل 

ارتــکاب او د ښــځو او نجونــو د تاوتریخــوايل قرباين کیــدو رسه اړیکه 

لــري. 21 د کوېــډ-۱۹ لــه املــه د کوکنــارو پــه کښــت او مــرف کــې 

زیاتوالــی، د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې تاوتریخــوايل کــې د پــام وړ 

ــا ده.  ــی راوســتلې يش چــې دا موضــوع د کوېــډ-۱۹ پټــه وب زیاتوال

ــدې د  ــر وړان ــو پ ــه د ښــځو او نجون ــو ناســمه کارون د مخــدره توک

تاوتریخــوايل کلیــدي هڅوونکــې ده او د نشــه يــي توکــو پــه کارونــه 

کــې زیاتوالــی پــر افغــان ښــځو او نجونــو د تاوتریخــوايل پــه کچــو 

کــې زیاتولــی راوســتلی يش، چــې دغــه کچــه د مــيل اوســط پــه پرتله 

پــه کلیوالــو ســیمو کــې ال دمخــه لــوړه ده. لــه کار څخــه د ښــځو د 

منــع کولــو یــا کار  تــه اړ کولــو، د ښــځو د ســپاموو د اخیســتلو یــا د 

فزیکــي رټنــې لــه الرې د کار تــه د هغــوي د وړتیــا لــه منځــه وړلــو 

ــه  ــی رامنځت ــې زیاتوال ــوايل ک ــادي تاوتریخ ــه اقتص ــډون، دا پ ــه ګ پ

ــو  ــدې د مخــدره توک ــه معیشــت بان ــر دې، پ ــره پ ــی يش. رسبی کول
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ــه  ــه الس ــې ل ــې( او د نفق ــو )قرض ــې د پورون ــزه چ ــې اغې د کارون

ورکولــو المــل کیدلــې يش، د ماشــومتوب او اجبــاري ودونــو او همــدا 

راز د کار کولــو پــه موخــه لــه ښــوونځيو څخــه د ماشــومانو ویســتلو 

ــار  ــدې اقتصــادي ب ــۍ بان ــه کورن ــدي محــرک دی چــې دا پ ــو کلی ی

کمولــو او پورونــه ادا کولــو یــوه الره ده، او دا هــم پــه خپــل وار رسه 
ښــځې او نجونــې د کــورين تاوتریخــوايل پــه لــوړ خطــر کــې اچــوي22 

ــو  ــي توک ــه ي ــايي د نش ــم ښ ــان ه ــې قربانی ــوايل ځین .  د تاوتریخ

کارونــې تــه مخــه وکــړي چــې پــر فزیکــي او ذهنــي روغتیــا بانــدې 
یــې منفــي اغیــزه لــري. 23

د پام وړ ځانګړې ساحې

د کوېــډ – ۱۹ ناوریــن ټولنیــزې – اقتصــادي اغېــزې بــه پــر ښــځو تــر 

ټولــو ډېــرې شــدیدې وي او د جنــډر اوســنۍ ټولنیــزې – اقتصــادي 

نابرابــرۍ بــه الزیاتــې کــړي. د پاملرنــې لپــاره النــدې ځانګــړې شــوې 

ســاحې د جنــډر پــه اړه لــه پخــوا څخــه د موجــودو نابرابریــو په اړه 

نــورې پوښــتنې رامنځتــه کــوي چــې پــه کورنیــو او ټولنــو کــې دننــه 

بــه ال شــدت ومومــي او همــدا راز د ښــځو لخــوا د پریکــړو نیولــو، 

ــواردو  ــورو م ــه الرسيس او ن ــو ت ــو خدمتون ــا، اړین ــادي پیاوړتی اقتص

ــو د  ــد ډینامیکون ــت اړون ــارو د کښ ــا او د کوکن ــدې کوېډ-۱۹وب بان

اغیــزو تحلیلونــه رسه نښــلوي.

د جن��ډر پ��ه اړه ل��ه پخ��وا څخ��ه ش��ته نابراب��ري او پ��ه کورنی��و او 

ټولن��و ک��ې مح��دوده تصميم نيون��ه

موجــوده څېړنــه جوتــوي چــې کــه څــه هــم د نارینــه وو پــه پرتلــه 

ــه اړه  ــت پ ــارو د کښ ــو د کوکن ــوې دي ترڅ ــاوړې ش ــږ پی ــځې ل ښ

ــزې او  ــوي اغی ــې د هغ ــري چ ــکان ل ــر ام ــړای يش، مګ ــړه وک پرېک

ــځې  ــې ښ ــدل چ ــه دې پوهې ــدو وي. 24 پ ــر زیاتی ــخ پ ــورې م مش

ــري، د  ــه ل ــردي نظرون ــد ف ــزې اړون ــي اغې ــرف منف ــو د م د اپين

ــاوړي  ــاره د ښــځو پي ــو لپ ــد پرېکــړو اغېزمنول ــارو کښــت اړون کوکن

کــول کولــی يش چــې  هغــه پــراخ ټولنیــز نورمونــه بــدل کــړي کــوم 

چــې د کوکنــارو کښــت تــه د اجــازې ورکولــو پرېکــړه کــوي او د لــږ 

ــړ وکــړي. ــو معیشــتونو مات ــان درلودونکــو بدیل زی

پــه هغــه والیتونــو کــې چــې کوکنــار پکــې کــرل کیــږي د کورنــۍ پــه 

عایــد کــې د ښــځو د مشــارکت پــه اړه مقدمــايت څيړنــې پــه ګوتــه 

کــوي چــې پــه هلمنــد والیــت کــې چــې د افغانســتان پــه کچــه د 

ــو زیــات دی، یــو داســې والیــت دی  ــر ټول ــارو کښــت پکــې ت کوکن

چــې د کورنــۍ پــه عایــد کــې د ښــځو د مشــارکت کچــه تــر ټولــو 
ــه ده )٪۲.۶(.25 ټیټ

ــو او د  ــه ورکول ــه الس ــدو ل ــډون چــې د دن ــه ګ ــو پ ــو اقدامات دهغ

مــايل اقداماتــو پــه غربګــون کــې تــررسه شــوي دي او موخــه یــې د 

کوکنــارو د کښــت پــر پرېکــړو کــې د ښــځو د اغیزمنتــوب زیاتــول 

دي، ټــول اقدامــات بایــد د ښــځو اقتصــادي پياوړتیــا څخــه ماتــړ او 

هغــو نوښــتونو رسه یــو ځــای پــه الره واچــول يش چــې موخــه یــې 

پــر ښــځو او نجونــو د تاوتریخــوايل کمېــدل وي. دا مهمــه ده چــې 

د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل او ښــځو د اقتصــادي 

پیاوړتیــا تــر منــځ اړیکــې پــه پــام کــې ونیــول يش ځکــه چــې دغــه 

ډول پروګرامونــه کــه چېــرې د دغــو ځانګړيــو خطرونــو پــه پــام کــې 

ــدې د  ــر وړان ــو پ ــان او تطبیــق يش د ښــځو او نجون ــه پ ــو پرت نیول

تاوتریخــوايل زیاتــوايل المــل بــه يش. پــه حقیقــت کــې، څرنګــه چــې 

ــوي،  ــه ننګ ــز نورمون ــیت دودی ــا د جنس ــادي پياوړتی ــځو اقتص د ښ

ــا  ــوي د رشکاوو ی ــه منځــه وړل د هغ ــو ل ــز رولون د جنســیت دودی

ــی يش. د ښــځو  اقتصــادي  ــه کول ــورې غربګــون رامنځت ــه ل ــې ل ټولن

پیاوړتیــا زیاتــول او د کورنــۍ پــه عایــد کــې مشــارکت بــه د 

ــو  ــړو نیول ــه  پریک ــۍ پ ــو د کورن ــړي  ترڅ ــه ک ــا زیات ــوي وړتی هغ

کــې ګــډون وکــړي، کورنــی تاوتریخوالــی کــم کــړي او همــدا راز د 

ــه ډکــو اړیکــو  ــه تاوتریخــوايل څخــه ل ــه ل ــو ت تاوتریخــوايل قربانیان

څخــه د خاصــون لپــاره اقتصــادي وســیلې وړانــدې کــړي. د ښــځو 

اقتصــادي پیاوړتیــا پروګــرام جوړونــه، د ښــځو او نجونــو پــر وړانــدې 

ــې د  ــی يش چ ــای کول ــې رسه یوځ ــرام جوړون ــوايل پروګ د تاوتریخ

ښــځو د مــايل خپلواکــۍ او د مذاکــرو قــوت پــه زیاتولــو رسه د 

تاوتریخــوايل خطــر کــم کــړي. عایــد الســته راوړل او شــتمني درلــودل 

ــو  ــورين تاوتریخــوايل ی ــی يش، چــې د ک هــم اقتصــادي فشــار کمول

کلیــدي فکټــور دی. رسبیــره پــر دې، د ښــځو اقتصــادي پیاوړتیــا بــه 

د یــوې کورنــۍ د عایــد لــه تنــوع څخــه ماتــړ وکــړي او د معیشــت 

ــوه  ــه چــې ی ــړي. څرنګ ــات ک ــه زی ــو پایښــت ب ــو پروګرامون د بدیل

ښــځه خپــل۹۰٪ عایــد بېرتــه پــر خپلــه کورنــۍ پــه ځانګــړي ډول د 

روغتیــا او د ماشــومانو زده کــړې پــه برخــه کــې کــې لګــوي، پــدې 

توګــه پــه عایــد کــې د ښــځو مشــارکت بــه پــه ټولنــو کــې د بېوزلــۍ 

عمومــي کچــه راکمــه کــړي. د افغانانــو پــه اړه د آســیا فاونډېشــن 

د ۲۰۱۷ کال رسوې وښــودله چــې ۸۰.۹ ٪ افغانــې مېرمنــې د ٪۶۳.۹ 

نارینــه وو پــه پرتلــه فکــر کــوي چــې بایــد لــه کــور څخــه د بهــر کار 

کولــو حــق ولــري 26.  د رسوې هغــه ځــواب ویونکــو چــې ویــل یــې 

22Girls and women traded for opium debts, the New Humanitarian (January 2007), originally from IRIN News and the United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (UNOCHA) available here: https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/230617.
23Global Rights (2008). Living with violence: A national report on domestic abuse in Afghanistan.
24UNODC, World Drug Report (2018).
25UNODC Opium Survey (2018), “Main Opium Popp Cultivating Provinces in Afghanistan (2018-2013), cross reference with Asia Foundation Survey data on “households 
where women contribute to income by province.”
26The Asia Foundation. Afghanistan in 2017: A Survey of the Afghan People (2017).
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ښــځو تــه بایــد لــه کــور څخــه بهــر کار کولــو حــق ور نــه کــړل يش، 

ــط )۲۴٪(؛ )۲(  ــد رشای ــړي وو )۱( ناڅرګن ــدې ک ــل وړان ــدې دالی الن

د اســامي رشیعــت خــاف )۱۹٪(؛  )۳( هغــوي تــه لــه کــور څخــه 

بهــر اړتیــا نشــته )۱۲٪(؛ نــاوړه امنیتــي حالــت )۱۲٪( کورنــۍ اجــازه 

ــځې  ــاد )۴٪(؛ ښ ــي فس ــږم )۶٪(؛ اخاق ــه پوهې ــوي )۹٪(؛ ن ــه ورک ن
ــور .27 ــړي )۲٪(؛ او ن ــګ کار ونه ک ــر څن ــد د ســړيو ت بای

د جنســیت یــو دقیــق او کــره تحلیــل تــه اړتیــا ده څــو بــاوري کــړي 

چــې د کوکنــارو کښــت پــه اړه تصميم نيونــه کــې د ښــځو اغیزمــن 

ماتــړ او د هغــوي اقتصــادي پیاوړتیــا لپــاره نوښــتونه او اقدامــات 

نابرابــرۍ تــه شــدت ور نــه کــړي، پــر ښــځو نامناســب او لــه مــزد 

ــدې  ــر وړان ــا د ښــځو پ ــړي ی ــه ک ــر ن ــو مســؤلیت ډی ــه کار کول پرت

تاوتریخوالــی زیــات نــه کــړي. پــدې توګــه، لومړنــۍ څېړنــه او د دې 

پوهــاوي تجزیــه او تحلیــل بــه نــه یــوازې د کوکنــارو پــه کښــت کــې 

د جنســیت لــه پلــوه ځانګړيــو نورمونــو پــه اړه د ثبــوت یــو اســاس 

رامنځتــه کــړي، بلکــه دغــه شــننه یــا تحلیــل داســې طرحــه شــوی 

دی چــې د ثبــوت پــر بنســټ ځوابونــه تولیــد کــړي ترڅــو د کوکنــارو 

کښــت د هڅوونکــو ټولنیــزو نورمونــو پــه بدلولــو کــې مرســته وکــړي 

ــه د غربګــون  ــډ – ۱۹ ت ــه، کوې ــاوري کــړي چــې ښــځې او نارین او ب

پــه ګــډون، د کوکنــارو کښــت پــه ســیمو کــې لــه اقتصــادي پياوړتیــا 

او د معیشــت لــه بدیلــو اقداماتــو څخــه پــه برابــر ډول ګټــه پورتــه 

کــړي. 

27Lbid.
28World Bank, Gender Dimensions of the COVID19- Pandemic (16 April 2020).
29UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
30UNODC, mid-term impact assessment of the Boost Alternative Development Interventions through Licit Livelihoods alternative development project in Afghanistan 
(2020).
31This reflects a project conducted by the Government of the Islamic Republic of Afghanistan with non-governmental organizations and supported by UNODC

د ښځو اقتصادي پياوړتیا او بنسټیزو خدمتونو ته الرسسی

ــه  ــې یادون ــه پوهــاوي ک ــه ګڼ ــه څلورم ــه چــې د جنســیت پ څرنګ

پــه  کارکوونکــې  ښــځينه  ډېــرې  کــې  افغانســتان  پــه  شــوې، 

ــې  ــږدې درې برخ ــې ن ــوي، چ ــم کار ک ــې ه ــکټور ک ــمي س غیررس

یــې پــه کــورين صنعــت کــې پــر کســبونو بوختــې دي. د کــورين کار 

ــن  ــايل تضمی ــه م ــر هغ ــځې پ ــره، چــې ښ ــو رسبې ــا مراقبتون او وړی

ــه  ــمي کار ل ــوا د رس ــړي لخ ــوه غ ــۍ د ی ــې د کورن ــي وي چ متک

ــن  ــز تضمی ــوم ټولنی ــڅ ک ــم  هی ــا ه ــږي ی ــدې کی ــه وړان الرې ورت

نلــري، پــه نارســمي اقتصــاد کــې د ښــځو ګــډون لــه حــده ډیــر دی. 

دلتــه ټولنیــز او عامــه خوندیتــوب هــم شــتون نلــري. دا مــوارد پــه 

ناقانونــو اقتصــادي چــارو لکــه د کوکنــارو کښــت کــې ډېــر د تطبیــق 

وړ دي. د کار دغــه آســیب پذیــره ډولونــه د کوېــډ – ۱۹ 28  پــه 

ګــډون پــه بحــراين حالتونــو کــې د ښــځو د بېوزلــۍ خطــر زیاتولــی 

يش ځکــه چــې هغــوي ښــايي د خوندیتــوب لــه هغــو رســمي 

ټولنیــزو اقداماتــو څخــه بهــر پاتــې يش چــې پــه رســمي او حقوقــي 

اقتصــاد کــې پــه مســتقیم ډول لــه کارکوونکــو تــه ورکول کیــږي 29. د 

هغــو کورنیــو پــه هکلــه چــې کوکنــار کــري اضــايف خطرونــه موجــود 

دي، چــې لــه دې جملــې څخــه امنیتــي ځواکونــو رسه مــخ کېــدل، 

ــو کارول،  ــي توک ــه ي ــدل، د نش ــکیل کی ــې ښ ــو ک ــه کړن ــه ناقانون پ

ښــځو او ماشــومانو تــه د ســیګرټو او تنباکــو دود رســېدل یــې عمــده 

ــږي. ــه ګڼــل کې خطرون

د ښځو اقتصادي پياوړتیا او بنسټیزو خدمتونو ته الرسسی

ــري،  ــه الرسيس رسه اړیکــه ل ــه ل ــو ت ــو خدمتون څرنګــه چــې دا اړین

کوېــډ – ۱۹ وبــا د روانــې وســلوالې جګــړې او د کمــزوري روغتیايــي 

سیســتم موجــودې ســتونزې او ننګوونــې ال زیاتــې کــړې دي او اوس 

ــه دې  ــه کــړې ده. پ ــو بشــپړه ســاحه اغېزمن ــو خدمتون ــې د اړین ی

ــرې  ــده ډې ــه ح ــول ل ــه ورک ــه الس ــمي کار ل ــې غیررس ــال ک چاپری

بېوزلــۍ پــر وړانــدې آســیب پذیــري زیاتــوي. اوږدمهالــه او ســرې 

اقتصــادي اغېــزې، لکــه د اوږد مهــال لپــاره د دنــدو لــه الســه ورکول، 

ــو هغــه نښــې نښــانې  ــور مــوارد د خطرون ــوړې بیــې او داســې ن ل

ــوا  ــه پخ ــځې وررسه ل ــړي ډول ښ ــه ځانګ ــان پ ــول افغان ــې ټ دي چ

څخــه د نــاوړه اقتصــاد لــه املــه مــخ دي او اقتصــادي وضعیــت یــې 

نــور هــم خرابــوي. دغــه حقیقــت د هغــې اقتصــادي وړاندوینــې لــه 

ــرۍ  ــړو، د جنســیت نابراب ــرو جګ ــږي د ډی ــم کی ــات وخی الرې الزی

ــځ اړیکــې  ــر من او اقتصــادي بیارغونــې او ودې او روانــې جګــړې ت

ښــيي. اړینــه ده چــې پــه دې مــوده کــې د بېړنــۍ مرســتې او 

اوږدمهالــه اقتصــادي ودې پــه ګــډون، د اقتصــادي بیارغېدنــې ټولــې 

بســتې )کڅــوړې( پــه مســتقیم ډول د ښــځو اړتیــاوو پــوره کولــو او 

د نشــه يــي توکــو د کارونــې یــا پــه ناقانونــه اقتصــادي چــارو کــې 

د ښــکیلتیا پــر بنســټ د تبعیــض نــه کولــو اصــول خونــدي وســايت. 

رسبیــره پــر دې، پــه افغانســتان 30 کــې د UNODC لــه لــورې پــه 

۲۰۱۹ کال کــې د منځمهالــه اغېــزو د تــررسه شــوو ارزونــو مطابــق. 

چــې پــه ۲۲۰ کلیــو کــې تــررسه شــوه، لــه ۴۰۰۰ څخــه د زیاتــو وګــړو 

رسوې وښــودله چــې د ۲۰۱۷ پــه پرتلــه د هغــو کورنیــو شــمېر چــې 

ــه  ــه ۲۱٪ څخ ــړی دی ل ــد ک ــې تولی ــد ی ــري او عای ــړې ل ــځینه غ ښ

ــد  ــه ۱۰٪  عای ــې څخ ــه دې جمل ــې ل ــوی دی چ ــه ش ــه پورت ۲۹٪ ت

ــو او  ــې دا د چرګان ــکاري چ ــې ښ ــځینه دي. داس ــې ښ ــدا کوونک پی

مالــدارۍ، ســبزیجاتو کرلــو او باغــدارۍ فعالیتونــو پــه پيــاوړي کولــو 

ــې دي چــې  ــو مســتقیمې پایل ــورې د پانګون ــه ل ــې د حکومــت ل ک

موخــه يــې د ښــځینه وو عایــد زیاتــول دي، او دا پــه عمومــي ډول د 

کورنــۍ د بشــپړ عایــد یــوازې لــه ۵ څخــه تــر ۱۰ ســلنه جــوړوي.31  



7

پ��ه غیررس��مي ی��ا غیرقان��وين اقتص��ادي چ��ارو ک��ې د ښ��کیلو اف��رادو 

لپ��اره د اقتص��ادي بیارغېدن��ې اختص��ايص پروګ��رام ت��ه ن��ه الرسس��ی

د ښــځو او د ښــځو د حقونــو او کار د مدافعینــو دخیلــول د دې 

ــې  ــې د کوېــډ – ۱۹ د بیارغېدن ــۍ الره ده چ ــاوري کولــو یوازین ب

او  کــړي  پــوره  اړتیــاوې  ښــځو  د  انــدازه  کايف  پــه  پروګرامونــه 

ــز  ــه د الرسيس وړ وي. ټولنی ــځو ت ــو ښ ــې ټول ــه يش چ ــې طرح داس

ــې  ــن وي چ ــر اغېزم ــال ډې ــه مه ــون هغ ــايل غربګ ــوب او م خوندیت

پخپلــه د ناوریــن اړونــد د جنــډر ابعــاد، د هغــو اوږدمهالــه اغېــزې 

او د ځــواب پــه برخــه کــې د ډینامیــک پتانســیل پــه پــام کــې ونیــول 

يش 32. دا د کوکنــارو ډیــر کښــت د خطرونــو د ارزونــې او دښــځو پــر 

ژونــد او ټولــې ټولنــې بانــدې د اغېــزې پــه برخــه کــې صــدق کــوي. 

دا نــه یواځــې د تجربــو د توپرونــو پيژندلــو لپــاره اړیــن دي،  بلکــه 

د هغــو واقعیتونــو پــه پېژندلــو کــې هــم اړیــن دی چــې ښــځې د 

ټولنیــزو، کلتــوري، ګرځبندیــز او د عمــر، موقعیــت، ټولنیــز حیثیــت 

او نــورو لــه املــه، د اقتصــادي بیارغېدنــې پروګرامونــو تــه د الرسيس 

پــر مهــال وررسه مــخ کیــږي.دا بایــد د جنســیت لــه پلــوه تفکیــک 

شــویو معلوماتــو یــا ډیټــا رسه ترکیــب يش 33.  دا پــه ځانګــړي ډول 

ــه  ــه امل ــري چــې د جګــړې ل ــت ل ــې واقعی ــو ک ــو هېوادون ــه هغ پ

اغېزمــن شــوي وي. لــه جګــړې څخــه وروســته اقتصــادي بیارغېدنــې 

پروګرامونــه هــم ښــايي مرتبــط او پــه عیــن وخــت کــې تــر پراختیــا 

ــې  ــو ک ــو هېوادون ــړه ځپل ــر جګ ــه څې ــتان پ ــدې وي. د افغانس الن

ــه دي څــو  ــايت فرصتون ــه حی ــې دواړه ډولون ــا رغېدن د اقتصــادي بی

بــاوري کــړي چــې ښــځې پــه هغــې بیاپانګونــه کــې برابــره ونــډه 

ولــري چــې د ســولې پــر لــور لــه هڅــو رسه رامنځتــه کېدونکــي دي.

د کوکن��ارو د کښ��ت د کروندګ��رو د کورن��ۍ د غ��ړو پ��ه توګ��ه 

پ��ه س��ویل لویدیځ��و صحراي��ي س��یمو ک��ې اوس��ېدونکو ښ��ځو ت��ه 

ځانګ��ړې پاملرن��ه

د AREU مؤسســې لخــوا تــررسه شــوې ســاحوي څېړنــې مطابــق، لــه 

ــد والیــت د بوغــرا ســیمې  ــر وګــړي د هلمن ــه څخــه ډی ۱.۵ میلیون

شــامل تــه کوچېــديل دي څــو پــه صحرايــي ســیمو کــې مېشــت يش 

چېــرې چــې هغــوي ځمکــې تــه الرسســی پيــدا کــوي او د کوکنــارو 

ــه  ــو رسه ل ــه کارول ــوژۍ پ ــزې ټکنال ــاره د ملری ــو لپ ــت خړوبول کښ
ځمکــې اوبــه راوبــايس او پــه ســرو زیرمــو کــې یــې ذخیــره کــوي34 

.  پــه داســې حــال کــې چــې دې پدیــدې تــه د رســمي ادارو لخــوا 

رســیدګي شــوې نــه ده، د رســمي شــمېرو او معلوماتــو لــه مخــې دا 

هغــه ســیمې دي چــې »خیــايل« ګڼــل کیــږي. د کورنــۍ نــورو غــړو 

ــه الرسيس، د ښــوونځي نشــتون او آن  ــه د ن ــو ت او بنســټیزو خدمات

د ناروغــۍ پــر مهــال د ښــځو لپــاره روغتیايــي مرکزونــه نشــتون لــه 

املــه 35، د کوکنــارو کروندګــرو د کورنیــو ښــځینه غــړو لپــاره ژونــد 

ډېــر لــه کړاونــو ډک دی.  د هغــوې ټولنیــز ژونــد هــم ډېــر محــدود 

دی ځکــه چــې پــه دښــته کــې بازارونــه نشــته یــا د کورنــۍ هغــو 

نــورو غــړو رسه لیــدل کتــل نــي کــوالی چــې د د کانالونــو یــا آبــادو 

کــې ژونــد کــوي. پــه نویــو ســیمو کــې میشــت شــویو ګــڼ شــمیر 

ــا  ــه اړتی ــې ت ــړې پاملرن ــه ځانګ ــه ډول محدودیتون ــاره دغ ــړو لپ وګ

لــري ترڅــو بــاوري کــړي چــې د ځینــو بنســټیزو اســانتیاوو او اړینــو 

ــو  ــه دغ ــررسه يش. ل ــات ت ــاره عمــيل اقدام ــه الرسيس لپ ــو ت خدمتون

ښــځو څخــه ډېــرې یــې وايــي چــې آن د خپلــو مینــدو او پلرونــو یــا 

ورونــو او خوېنــدو پــه جنــازو کــې هــم ګــډون نــي کــوالی؛ هغــوې 

ــږي او  ــرې ځوری ــه ډی ــګان څخ ــاس او ژور خف ــه احس ــاوايل ل د ج

پــه راپــور کــې د ځان وژنــې د ځینــو واقعاتــو پــه اړه هــم تفصیــل 
وړانــدې شــوی دی. 36

32Lbid.
33Lbid.
34When the Water Runs Dry, AREU (2020) available here: https://areu.org.af/when-the-water-runs-dry/.
35Lbid.
36Lbid.

سپارښتنې:

النــدې لومړنــۍ سپارښــتنې د مــيل او نړیوالــو رشیکانــو لپــاره 

عمومــي اړتیــا منعکــس کــوي، ترڅــو پــه افغانســتان کــې د کوکنــارو 

پــه کښــت کــې د جنــډر پــه اړه ځانګــړو ډینامیکونــو او د ټولنــې 

ــو الرو  ــوي او د معیشــت بدیل ــارو د کښــت مخنی ــه کچــه د کوکن پ

خپلولــو پــه هکلــه د ښــځو د رول پــه اړه ښــه پوهــه ترالســه کــړي. 

رسبیــره پــر دی، دغــه وړاندیزونــه هغــه وګــړو تــه رســیدګي کــول 

ــډ  ــې د کوې ــاد ک ــمي اقتص ــه غیررس ــې پ ــويل چ ــو ډک ب ــه ننګون ل

ــره دي او  ــیب پذی ــر آس ــو ډې ــر ټول ــدې د ت ــر وړان ــزو پ – ۱۹ اغې

ښــايي د ناوریــن پــر مهــال د کوکنــارو کښــت تــه ترجیــح ورکــړي. 

د کوېــډ – ۱۹ اقتصــادي مرســتو او بیــا رغېدنــې ټولــې برخــې بایــد 

داســې الرې چــارې پــه پــام کــې ونیــي چــې وکــوالی يش لــه هغــو 

ښــځو څخــه ماتــړ وکــړي چــې پــه لیــرې پرتــو ســیمو کــې میشــتې 

ــل اقتصــادي حالــت  ــر خپ دي، غیررســمي اقتصــاد کــې کار کــوي پ

ــه  ــتنې پ ــۍ سپارښ ــري. الندین ــرول ل ــږ کنټ ــدې ل ــت بان ــا معیش ی

افغانســتان کــې لــه ځانګړيــو اړتیــاوو او فرصتونــو څخــه رامنځتــه 

شــوې او د جنــډر پــه دې پوهــاوي او د ملګــرو ملتونــو پــه نړیوالــې 

الرښــوونې کــې پېژنــدل شــوې دي. د ښــځو پــه چــارو کــې د ملګــرو 

ملتونــو دفــر او UNODC بــه بحثونــو تــه د زمينــې برابرولــو، 

د حالــت ارزونــې  او مــيل او نړیوالــو رشیکانــو ماتــړ تــه دوام 

ورکــړي ترڅــو بــاوري کــړي چــې غربګونونــه او د جنســیت لــه پلــوه 
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ــا  ــد د ښــځو د پیاوړتی ــارد کښــت اړون ــې او د کوکن ځانګــړې ننګون

ســتونزې حــل کــړي. 

ــارو  ــو د کوکن ــړی ترڅ ــږ ک ــو غ ــو هېوادون ــر غړي ــورا پ ــت ش امنی

ــه  ــواښ ل ــه شــوي ګ ــه د رامنځت ــه امل کښــت، قاچــاق او مــرف ل

ــړي  ــدې ک ــې هڅــې او همــکارۍ کړن ــه موخــه خپل ــو پ منځــه وړل

ــې  ــو مــايل رسچین ــو او د هغــوي د متحدین »ځکــه چــې دا د طالبان

پیــاوړې کــوي او ښــايي القاعــده، داعــش او نــورو ترهګــرو ډلــو تــه 

یــې هــم ګټــه ورســیږي« 37.  همــدا راز، امنیــت شــورا د بندیزونــو 

اړونــدې کمېټــې 38 وهڅولــې ترڅــو د تنظیــم شــويو جرمونــو، 

ناقانونــه کښــت او د نشــه یــي توکــو د قاچــاق او کیمیــاوي وســایلو 

او د حقــاين شــبکې پــه ګــډون د طالبانــو، داعــش، القاعــده او نــورو 

افــرادو، ډلــو، فعالیتونــو او ادارو، د مــايل ماتــړ تــر منــځ لــه اړیکــو 

څخــه څارنــه وکــړي 39 .  د ښــځو، ســولې او امنیــت پــه اړه د ملګــرو 

ــه حــدود کــې ، شــورا د  ــو د امنیــت شــورا د پریکــړه لیــک پ ملتون

افغانســتان پــه ګــډون پــه خپلــه اجنــډا کــې د هېــواد ټولــو ځانګړيــو 

حالتونــو کــې د ښــځو، ســولې او امنیــت اندېښــنو د ادغــام غوښــتنه 
کــړې ده.  41

ــامبلۍ  ــي اس ــه اړه د عموم ــتونزې پ ــو د س ــدره توک ــړۍ د مخ د ن

ــا  ــې بی ــې ژمن ــر خپل ــامبلې پ ــادې اس ــې ی ــډه ک ــړې غون ــه ځانګ پ

ټینــګار وکــړ ترڅــو د بــرشي حقونــو، بنســټیزو ازادیــو او د افــرادو 

ــې  ــق ک ــه وده او تطبی ــیو پ ــو د پالیس ــدره توک ــار او د مخ ذايت وق

ــړي او وده  ــې ک ــدي ی ــړي، خون ــاوی وک ــت درن ــون د حاکمی د قان

ــه وکــړل:  ــر دې نومــوړې اســامبلې دا وړاندیزون ــره پ ورکــړي؛ رسبی

ــو  ــو پړاوون ــه ټول ــو پ ــو د پالیســیو او پروګرامون ــي توک ۱( د نشــه ي

کــې د جنــډر لیدلــورې متمرکــز کــول او د ښــځو مشــارکت بــاوري 

کــول؛ ۲( د جنــډر لــه پلــوه د حساســو اقداماتــو رامنځتــه کــول او 

خپــرول ترڅــو د نــړۍ د مخــدره توکــو ســتونزې تــه پــه پــام رسه د 

نجونــو او ښــځو ځانګــړې اړتیــاوې او رشطونــه پــه پــام کــې ونیــول 

يش؛ او ۳( د ښــځو پــر وړانــدې د هــر ډول تبعیــض لــه منځــه وړلــو 
ــول . 42 ــیون تطبیق کنوانس
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Assembly resolutions on Sustaining Peace: A/2016) 707/72), S/2016) 43/2018).
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ميل او نړیوال فعالین: 

 مــيل او نړیــوال فعالیــن کــوالی يش چــې د وبــا پــه وړانــدې د طرحو 

ــو پــه اړه د النــدې ذکــر شــویو اقداماتــو  ــو او وړانــدې کول جوړول

پــه ګــډون، د هغــو غربګونونــو پــه برخــه کــې مرســته وکــړي چــې د 

ښــځو اقتصــادي پياوړتیــا روشــونه بشــپړوي:  

کوېــډ – ۱۹ پــر وړانــدې د غربګــون پــه ټولــو پانونــو او پریکــړو . 1

کــې د ښــځو برابــر اســتازیتوب بــاوري کــړي. د اقتصــادي پــان 

ــې  ــکټورونو ک ــه س ــډون، پ ــه ګ ــون پ ــړين غربګ ــې او بې جوړون

ــې او  ــرې کمــې اغېزمن ــه پالیســۍ ډې شــواهد ښــيي چــې هغ

حتــی زیامننــې وي چــې لــه ښــځو رسه پکــې مشــوره نــه کیــږي 

یــا پــه پریکــړو نیولــو کــې  ښــځې پکــې شــاملې نــه وي. 

ــه . 2 ــړي چــې ل ــو ک ــې کڅــوړې چمت ــه هڅوونک داســې لنډمهال

خرڅــاو، نقــدي جریــان او د کاري پانګــې ماتــړ پکــې شــامل 

وي او د ټولنــې پــه کچــه د ښــځو پــر مــرشۍ د هغــو نوښــتونو 

ــږد او  ــو لی ــدو پیس ــتې، د نق ــه مرس ــې باعوض ــاره د چټک لپ

پــور پروګرامونــه پــه پــام کــې ونیــي چــې د کوېــډ – ۱۹ پــر 

مهــال د کلیوالــو ښــځو حقونــه خونــدي او ترویــج کــړي ترڅــو 

ــورو  ــت او ن ــو، نظاف ــو اوب ــې، پاک ــي پاملرن ــړې، روغتیاي زده ک

ــه الرسيس  ــو پ ــو ښــځو او نجون ــه د کلیوال ــو ت بنســټیزو خدمات
ــاوري يش . 43 ــه ب ــه او دوامــداره پانګون کــې زیات

پــر داســې اوږدمهالــه اقداماتــو پانګونــه وکــړئ چــې د ښــځو . 3

او آســیب پذیــره کورنیــو لخــوا د پریکــړو نیولــو پــه برخــه کــې 

مرســته وکــوالی يش ترڅــو پــه راتلوونکــي کــې لــه شــاکونو یــا 

ــه د  ــت څخ ــه کښ ــارو ل ــت او د کوکن ــونو رسه مقاوم تشویش

ــزه  ــه اغې ــا مثبت ــر وړتی ــو کــې د ښــځو پ ــه مــخ اړول ــو پ کورنی

وشــیندي. 

د کوچنیــو ســوداګریو ښــځینه وو مالکانــو لپــاره د پورونــو یــا . 4

باعوضــه مرســتو ورکولــو پــه موخــه د تضمیــن پروګرامونــو د 

ــه الرې، د دولــت لخــوا مســتقیم  ــو ل ــا غځول ــو ی ــه کول رامنځت

پــور ورکولــو او د کوچنیــو ســوداګریو ښــځینه مالکانــو د پــور 

ورکولــو پــه تــړاو مــايل نهادونــو تــه د اهــداف ټاکلــو لــه الرې، 

ــاوري کــړي  ــر کــړي. همــدا راز ب ــه الرسســی ډی ــايل چــارو ت م

ــو  ــت لرونک ــاره کیفی ــل لپ ــي فص ــي د راتلونک ــې تولیدونک چ

پانګــو تــه پروخــت الرسســی لــري. 

بــاوري کــړي چــې د اقتصــادي بیارغونــې ټولــې کڅــوړې او د . 5

ټولنیــز خوندیتــوب پانونــه چــې د بیړنــو مرســتو او اوږدمهالــه 

اقتصــادي پراختیــا پانونــه هــم پکــې شــاملیږي، د جنــډر 

تحلیــل مدغمــوي او پــه غیررســمي اقتصــاد کــې د هغــو ښــځو 

ــه  ــې ښــکیلې دي پ ــه کښــت ک ــارو پ ــډون چــې د کوکن ــه ګ پ

ــه ډول  ــې دغ ــاره چ ــړي، دا د دې لپ ــاملې ک ــتقیم ډول ش مس

ــه د  ــوي بلک ــدې ک ــتې وړان ــې مرس ــوازې اړین ــه ی ــوړې ن کڅ

هغــو ښــځو پــر وړتیــا هــم مثبتــه اغېــزه لــري چــې د کوکنــارو 



9

ــخ واړوي.  ــۍ م ــه کښــت څخــه د کورن ل

د جنــډر لــه پلــوه هغــه تبعیــي قوانیــن، پالیســۍ او روشــونه . 6

لــه منځــه یــويس چــې مــايل خدمتونــو، د ځمکــې مالکیــت او 

ــځو  ــي. د ښ ــه نی ــځو د الرسيس مخ ــه د ښ ــتمنیو ت ــورو ش ن

او نجونــو پــه ژوندانــه کــې اوږدمهالــه پانګونــې پــه پــام کــې 

ــه او د تشــبث  ــا زیات ونیــي ترڅــو د ښــځو اقتصــادي پیاوړتی

ــوونه او  ــې ښ ــه دې ک ــړي. پ ــدا ک ــی پی ــه الرسس ــو ت فرصتون

روزنــه، کار، روغتیــا، بنســټیزو خدمتونــو او نــورو مــواردو تــه 

الرسســی هــم شــاملیږي.  

د کوکنــارو د کښــت جنســیتي اغېــزي او مناســب پروګرامونــه . 7

تجزیــه او تحلیــل کــړي ترڅــو د ښــځو اقتصــادي پیاوړتیــا وده 

ــا  ــوي اغېزمنتی ــه د هغ ــه کچ ــې پ ــۍ او ټولن ــړي او د کورن وک

ــه يش.  زیات

ــاره چــې د . 8 ــه ځانګــړې توګــه د هغــو ښــځو لپ ــاره، پ ښــځو لپ

کوکنــارو پــه ډېــرو کــرل کېدونکــو ســیمو کــې ژونــد کــوي، د 

ــج کــړي ترڅــو د  ــو تروی روزنــې، رهــربۍ او څارنــې پروګرامون

ــړ ويش.  ــو څخــه مات ــو پروګرامون معیشــت جامــع بدیل

ــو . 9 ــو کلیوال ــو »د هغ ــوي ترڅ ــه الره واچ ــتونه پ ــړي نوښ ځانګ

ښــځو د تشــبث ســاحه او کچــه وغځیــږي، چــې مترکــز یــې پــر 

ــدې وي« او  ــو بان ــه فعالیتون ــور دنن ــو او د ک ــزو کوچنی دودی
ــات کــړي. 44 ــو ښــځو ګــډون زی ــو کــې د کلیول ــه پریکــړو نیول پ

د کوېــډ – ۱۹ او د کوکنــارو کښــت پــر وړانــدې د ښــځو . 10

او  پانونــو  پالیســیو،  اقتصــادي  د  او  پیاوړتیــا  د مشــارکت 

پروګرامونــو د طرحــې او تطبیــق پــر مهــال د ښــځو او نجونــو 

ــل او  ــه تحلی ــات شــوي خطرون ــدې د تاوتریخــوايل زی ــر وړان پ

ــويس.  ــه ی ــه منځ ل

ــړي ډول د . 11 ــه ځانګ ــډون، پ ــه ګ ــو پ ــو جوړول ــړو د نقش د وګ

غیرپــاين اســتوګنې ســیمو د نقشــو لکــه د هلمنــد صحرايــي يــا 

ــاره عمــيل اقدامــات  ــه د اســتوګنې نــوې ســیمو لپ دې تــه ورت

تــررسه کــړي ترڅــو ډاډ ترالســه يش چــې د داخــيل بېځایه شــوي 

ــوب  ــر خوندیت ــو براب ــو حقون ــې د خپل ــۍ او ټولن ــراد، کورن اف

ولــري او کوېــډ – ۱۹ وبــا تــه پــه ځــواب ویلــو کــې د لومړنیــو 

ــیدګي  ــه رس ــاوو ت ــو اړتی ــوې ټول ــډون، د هغ ــه ګ ــو پ خدمتون

ويش. 

44CEDAW/C/AFG/CO/2020) 3).


