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 مصالحه و صلح برای ملی گفتمان

 

 واليتی صلح های  کميته عضو زنان نامۀپيشنهاد

 2015 مارچ - 1393  حوت

 
 .کرد ايفا را دولت به نطالبا مشهور قوماندان از يکی پيوستن در اساسی نقش که بدخشان واليتی صلح کميتۀ عضو زنان از يکی
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 در نآنا فعالیت سالها حاصل که شده تهیه -والیت 33 – والیتی صلح های کمیته عضو زنان توسط پیشنهادنامه این

  است. درج نامه پیشنهاد این آخر در زنان این اسامی است. کشور در سازی صلح عرصۀ

  
 روند پیشبرد در شان  شمولیت برای را والیتی صلح های  کمیته عضو زنان گذشته، سال هس طول در امنیت، و صلح ،زنان انستیتوت

 های  کمیته عضو زنان حاضر، حال در است. نموده دادخواهی مختلف سطوح در هدف این تحقق برای و است کرده حمایت ،صلح

 که است حالی در این .اند گردیده  خود جوامع سطح در مردان و زنان به مشاوره و مصالحه و صلح مدافعین به تبدیل والیتی صلح

  .باشند می ملی سطح و والیت سطح به ها گیری تصمیم  و قومی ،محلی منازعات حل در شدن سهیم  حال در آنها تدریجی شکل به

 

 های موفقیت  مورد در کابل در صلح عالی شورای اعضای با همکاری در والیتی صلح های  هکمیت عضو زنان ،ملی نشست یک طی

 در زنان این عملی تجارب اساس بر .نمودند نظر تبادل و گفتگو هستند، مواجه آن به صلح روند اجرای در که هایچالش و شده نایل

  .نمایند می تقدیم المللی بین و ملی حامیان و ملی وحدت حکومت برای را ذیل پیشنهادات ،صلح روند

 
 

 مورد در ملی وحدت حکومت اخیر های پیشرفت از را خود پشتیبانی کشور، سراسر از والیتی صلح های کمیته عضو زنان ما، :اول

 مصالحۀ  و صلح روند در همگان شمولیت که یممعتقد زنان ما .نماییم می استقبال آن از و نموده اعالم طالبان، با صلح کراتمذا آغاز

  .باشد می منطقه و افغانستان در ثبات و صلح برقراری برای حل راه یگانه

 

 مردم شمولیت تسریع جهت جامعه سطح در را فراوانی تالشهای ناپذیر خستگی طور به زنان ما گذشته، سال سه در :دوم

 شورای ساختار در مجدد ادغام و صلح های ازکار یبخش که ملی مصالحۀ و مخالفین بازگشت مکانیزم از حمایت و  (زنان بخصوص)

  .یما هداد انجام بود، افغانستان دولت صلح عالی

 

 فعالیت و کار مشغول صلح روند از آنان آگاهی بردن ندبل برای پسران و مردان دختران، زنان، ولشم به مردم همۀ با ما :سوم

 مصالحه و صلح فرهنگ و نموده تشویق مکاتب طریق از دهی گاهیآ و رسانی اطالع  جهت  را جوانان و آموزان دانش ما  - هستیم

 خواهران و دختران همسران، مادران، و میرسانیم طالبان های خانواده به را صلح پیام مایان، زا بسیاری .دهیم می ترویج را (آشتی)

 زمین به را خود های سالح آنان تا نموده ونتخش ترک به اصرار و تشویق را خود خانواده مردان تا نماییم، می تشویق را شان

  .دارند بر دست گری شورش از گذاشته

 

 آفرینی صلح نقش و هستیم خود ولسوالی و والیت سطح در اجتماعی کارمند یا و نرس قابله، ،همعلم داکتر، کثراًا زنان ما :چهارم 

 مخالفین های خانه به ،ما از بسیاری که داریم افتخار و دهیم می ترویج را مصالحه و صلح خود مسلک از استفاده با ما .داریم نیز را

 .میمینمای دعوت مصالحه و صلح به طالبان های خانواده در را زنان و یافته راه نیز
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 تشخیص دهد، می سوق خشونت و افراطیت طرف به را ما جوانان مخصوصاً مردم، که ییها وعقده ها رضایتی نا همچنین ما :پنجم 

 که دانیم می ما .کنیم می دادخواهی مان والیات در محلی حکومت های نهاد دیگر و ها والی با ،ها چالش آن رفع برای و دهیم می

 رضایتینا این از بسیاری ریشه که است تهساخ مند هعقد اجتماع و حکومت مقابل در را ما جوانان اجتماعی های بسامانی نا از بعضی

 می هم هنوز و بوده ما مناطق در جوانان برای مساوی های فرصت نبود و طوالنی های عدالتی بی  پی  در  اجتماعی های وعقده ها

 شوند،  صلح مذاکرات شامل منظم طور به زنان اگر .گیرد قرار ملی وحدت  حکومت مصالحه و صلح برنامۀ  متن در یدبا این .باشد

 وشامل عامل که تنها نه زنان ما چون .دنده سوق مصالحه سوی به را اجتماع تا نمایند ایجاد را های حرکت تا بود خواهند قادر آنها

 زنان اگر .میتوانیم داده تشخیص را منازعه و جنگ های ریشه و نماییم می درک نیز را ها خانواده های اقعیتو بلکه ستیمن جنگ

  .ساخت خواهند فقوم ملی و محلی سطح در را صلح نامۀبر تطبیق و اجرای گردند، شامل صلح ۀپروس مؤثر اعضای بحیث

  

 !است فرارسیده ملی مصالحۀ برای فراگیر گفتمان زمان اکنون

 

 واليت 33  صلح های کميته عضو زنان مشخص پيشنهادات

 صلح روند  سطوح تمامی در زنان افزايش .1 

 

 صلح های  کمیته تا صلح ایشور از ها،ساختار تمام در زنان تعداد باشند، شامل صلح مذاکرات رسمی روند در زنان اینکه برای

  .دنیاب افزایش باید والیتی

 

 :نمایند اتخاذ مصالحه و صلح روند در را ذیل تصامیم مورد ینا در اجرائیه، رئیس و جمهور رئیس که داریم تقاضا این بنابر 
 

 محلی سطوح در صلح روند اجرای و تطبیق برای ح،صل برنامۀ تشکیل در والیتی صلح های کمیته ابقای و حفظ :الف 

 با جلسات ترتیب برای والیات به سفر صلح، روند از نظارت جهت ملی سطح در صلح شورای اعضای نمودن موظف ب: 

 های  جنبه تمام در زنان مرمث  شمولیت از خاطر اطمینان و ها  مسئولیت توضیح بخاطر والیتی صلح های کمیته رؤسای و ها والی

  .والیتی صلح های  کمیته کار

 های کمیته در فیصد سی اقل حد باید زنان والیتی، صلح های کمیته در زنان ازدیاد برای والیات، های  والی به هدایت ج: 

 نموده شناسایی را استعداد با زنان نموده، کار والیت در مستقر دولتی غیر های نهاد با باید والیت والی باشند؛ داشته سهم والیتی

  .نماید تعیین

 

 های کیمته رسمی های گیری تصمیم مراحل تمام در زنان تا دهند هدایت والیتی صلح های هکمیت رؤسای برای د: 

 .باشند دخیل والیتی

 مصالحه و صلح پيرامون ملی گفتمان يك تاسيس .2

 

 غانستاناف مردم تمام تا گیرد صورت بیشتری کار ها، افغان رهبری به مجدد ادغام و مصالحه تالش پایداری و ثبات از اطمینان برای

 برای شورشیان اغلباً و پیوندد، می قوعو به محلی سطح در منازعات و جنگ  اکثریت .باشند داشته  گستردۀ شمولیت روند، این در
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 مصالحه و مذاکرات برنامۀ لحاظ بدین .نمایند می اندازی راه ولسوالی، و قریه در را های عملیات ،محل مردم باالی کنترول حفظ

 آمیز مسالمت همزیستی شخیصت در تا باشند  فعال و دخیل روند این در باید افغانستان اتباع  .باشد داشته باید محلی بزرگ بخش

 شورش  گونه هر رب و  نموده مصالحه یکدیگر با تا داریم نیاز ها افغان ما .نمایند حمایت را افغانی جوامع و درگیر های طرف بین در

 و بدانند  صلح برنامه صاحب را خود ،محل مردم تا نماید می ایجاب محلی سازی صلح نوع این  .بگوییم "نه " خود قصبات و قرا در

  .نمایند هم نظارت روند از

 

   :باید ملی وحدت حکومت بنابراین  

 افغانستان از ای منطقه هر در و والیات ها، ولسوالی ،قرا حسط در مشاورت شامل که فراگیر و لشمو همه مصالحۀ روند الف: 

 .شود انجام مرحله 3 در تواند می روند این نماید. ایجاد ها مشاورت این برای هماهنگی جهت ملی مکانیزم یک و

 برنامۀ جایگاه سازی، مستند جهت را ملی تحقیق یک مدنی جامعۀ های نهاد :اول مرحلۀ •

-چالش تا دهند انجام افغانستان آیندۀ صلح مذاکرات و مجدد ادغام و صلح قبلی

 برای جداگانه های سبک با باید وگفتمان مشوره .نمایند سازی مستند را ها

 های نهاد  توسط واحد سند یک در باید ها بحث نتایج اما جوانان، و زنان  ،مردان

 آن اساسی موضوعات ،گفتمان این طرح در .گردد آوری جمع ،کننده تسهیل

 حکومت میان مذاکره  بحث مورد ابعاد تمام شامل  ملی وحدت حکومت  توسط

  .شود گنجانیده طالبان و

 جمهور رئیس به را خود های یافته تحقیق، این انجام در ذیدخل مدنی های هادن :دوم مرحلۀ •

 اعضای ،مدنی جامعۀ ،ها یافته این اساس بر .دهند گزارش  اجرائیه رئیس و

 و دیالوگ  برای را استراتیژی یک ملی وحدت حکومت و صلح عالی شورای

 .نمایند تدوین ملی صلح گفتمان

 ساختن دخیل با را ملی گفتمان ،ملی وحدت حکومت از نظارت با ،مدنی جامعۀ سوم: مرحلۀ •

 زون ،والیت سطح به سپس ،ها ولسوالی از آغاز ،قصبات و قرا از افغان ها ملیون

 .دهند انجام ملی سطح به اخیراً و ها

 رهبری به نهادهای ویژه به مدنی جامعۀ های نهاد همکاری با گردند موظف باید والیتی صلح های کمیته :ب 

 والیتی صلح های کمیته .دهند گسترش را مصالحه و صلح روند از مردم مایتح ازدیاد تاثیرات و تالش های دامنه ،زنان

 واقع موثر زنان برای رسانی اطالع جهت در تا نمایند تعیین کمیته سخنگوی بحیث را کمیته زنان اعضای از تن یک باید

 .گردد

 زنان فنی سازی ظرفیت از حمایت برای بودجه بندی اولویت خواهان  ،یوالیت صلح های کمیته عضو زنان ما :ج 

 .میگردد قومی های جنگ به منجر کهیمحل منازعات حل و مذاکرات برای ملی سطح به و والیت ،ولسوالی سطح در

 :صلح پروسۀ مورد در اطالعات به زنان دسترسی افزايش .3
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 های فعالیت مورد در معلومات و اطالعات به نیاز والیتی، صلح های کمیته زنان اعضای و دولت مدنی، جامعۀ های نهاد در زنان

 های تالش از حمایت منظور به این، بر عالوه .هستند خویش والیات سطح در اعتماد ایجاد منظور به ملی سطح در صلح روند

 ساخته محدود را هایشان تالش مورد، این در خاص بودجۀ نبود اما دارند؛ مالی منابع به نیاز زنان صلح، به مربوط رسانی اطالع

   .است

 

  :باید صلح روند از نظارت با ملی سطح در اصلی بازیگران وظایف بنابراین،

 

 منظم های مشوره بتوانند تا گردد تجهیز  صالحیت با کارفهم، ماموین با جندر واحد والیتی، صلح کمیتۀ ساختار در :الف 

  .دهند انجام مدنی جامعۀ و والیتی صلح های کمیته زنان اعضای با را

 

 اعضای آن، طی در که مدنی جامعۀ زنان نمایندگان با والیتی صلح کمیتۀ جندر واحد هیئت ماهوار منظم جلسات ب: 

 زنان نمایندگان به دهند، می انجام که را های فعالیت و صلح مذاکرات وضعیت مورد در معلومات و اطالعات ،جندر واحد هیئت

 کمیتۀ جندر واحد هیئت به اند داد نجاما که را های فعالیت صلح، ترویج مورد در نیز زنان .دهند شرگزا و شریک مدنی جامعۀ

  .دهند گزارش والیتی صلح

 

 و بهبود منظور به والیت سطح در زنان دسترس در مشابه مالی منابع و کوچک مالی های کمک قراردادن اختیار در ج: 

 .صلح روند مورد در رسانی اطالع از حمایت بخاطر دولتی غیر های نهاد های توانایی تقویت

 

 :داد انجام ذیل طرق از توان می اینرا

 

 رادیویی؛ های برنامه و اجتماعی های رسانه طریق از  .۱ 

 جامعه؛ انکشافی های شورا و دولتی غیر های نهاد زنان برای والیات، در آموزشی های ورکشاپ نمودن دایر  .۲ 

 و وضوح ها، ورکشاپ این از هدف که کمیته زنان اعضای ویژه به والیتی، صلح های کمیته اعضای برای آموزشی های کورس .3 

    ؛باشد می آن فرآیندهای به آنها دسترسی و برایشان موجود منابع بودن روشن

 تشخیص و تعیین با عموم، انظار در آن گرفتن قرار دسترس با صلح روند برای شد داده اختصاص بودجۀ شفافیت از اطمینان .۴

 ؛میباشد عمومی سایت ویب یک به مربوط معلومات و اطالعات ارسال و آن کنندگان وتطبیق ها، فعالیت محالت،

 در اطالعات ساختن شریک جهت مدنی جامعۀ های نهاد از زن نمایندگان با را ماهوار منظم جلسات تا گردد، موظف والیت والی .5

 های کمیته زنان اعضای شود می را فرایند این نماید؛ دایر میگیرد، صورت صلح ترویج بخاطر ملی سطح به که های فعالیت مورد

  ؛نمایند رهبری والیتی صلح

 مورد در جدید قضایای شامل که ماهنامه تهیۀ منظور به آن إلنشایدارا تیم و والیتی صلح های کمیته از پشتیبانی و حمایت .۶

 ؛صلح مذاکرات مورد در زنان های تالش و میانجیگری خاص های نمونه  مستندسازی و صلح روند

 رسانی اطالع کمیتۀ و منازعات حل در شان زایندهف نقش مورد در  والیتی صلح های کمیته زنان اعضای از حمایت و پشتیبانی  .۷

 خانواده و درگیر طرفین نیانقربا برای را جامعه پیشتیبانی و عتمادسازیا و نفس به اعتماد مدیریت باید زنان مخصوصاً، ،عمومی

 .گیرند بدوش را سابق جنگجویان های
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 :داد انجام ذیل طرق از توان می رااین

 

  مکاتب؛ در  صلح های کمیته ایجاد :الف  

 همچنان و حرفوی؛ و آموزشی های کورس طریق از مردم سازی منسجم های رصتف :ب  

 مورد در شان گرفتن سهم از دهی آگاهی بخاطر زنان رهبری به مستقیم مذاکرات و میانجیگرانه های فعالیت سازی مستند :ج  

  .صلح
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 شماره نام وظيفه واليت

 1 بلوچ زرغونه عضو کميتۀ صلح واليتی قندهار

 2 يوسفی جميله عضو کميتۀ صلح واليتی قندهار

 3 اچکزی رقيه عضو کميتۀ صلح واليتی قندهار

 4 حسين شاهده عضو کميتۀ صلح واليتی قندهار

 5 کاکر يونس فوزيه عضو کميتۀ صلح واليتی زابل

 6 پتان زرمينه عضو کميتۀ صلح واليتی زابل

 7 جاللی صديقه عضو کميتۀ صلح واليتی زابل

 8 ماللی عضو کميتۀ صلح واليتی هلمند

 9 قدسيه عضو کميتۀ صلح واليتی هلمند

 10 صديقی ليلما عضو کميتۀ صلح واليتی فراه

 11 کشورشايق عضو کميتۀ صلح واليتی فراه

 12 امينی جميله عضو کميتۀ صلح واليتی فراه

 13 سادات نسيمه عضو کميتۀ صلح واليتی کنر

 14 برشنا عضو کميتۀ صلح واليتی کنر

 15 بی بی داکترشا عضو کميتۀ صلح واليتی لغمان

 16 جميله عضو کميتۀ صلح واليتی لغمان

 17 ملتزم گل بادام عضو کميتۀ صلح واليتی لغمان

 18 ولی شکريه عضو کميتۀ صلح واليتی غزنی

 19 کاکر فوزيه عضو کميتۀ صلح واليتی غزنی

 20 آصفی ناهيده عضو کميتۀ صلح واليتی کندز

 21 والجی مسلمه عضو کميتۀ صلح واليتی کندز

 22 رستمی مرضيه عضو کميتۀ صلح واليتی کندز

 اند. نموده بيترت و هيته را فوق ۀشنهادناميپ که یواليت صلح یها تهيکم عضو زنان یاسام
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 شماره نام وظيفه واليت

 23 شهاب عادله عضو کميتۀ صلح واليتی کندز

 24 رحيم گاللی عضو کميتۀ صلح واليتی کندز

 25 گلزاده گل شاه عضو کميتۀ صلح واليتی نيمروز

 26 حکيمی آمنه عضو کميتۀ صلح واليتی نيمروز

 27 سعادت محبوبه عضو کميتۀ صلح واليتی خوست

 28 يعقوبی نفيسه عضو کميتۀ صلح واليتی خوست

 29 اميری خاور عضو کميتۀ صلح واليتی خوست

 30 خاوری طيبه عضو کميتۀ صلح واليتی باميان

 31 زاده اقبال راضيه عضو کميتۀ صلح واليتی باميان

 32 خاوری معصومه عضو کميتۀ صلح واليتی باميان

 33 سادات محبوبه عضو کميتۀ صلح واليتی بلخ

 34 غياثی نفيسه عضو کميتۀ صلح واليتی بلخ

 35 صياد نيلوفر عضو کميتۀ صلح واليتی بلخ

 36 اديب شهال عضو کميتۀ صلح واليتی بلخ

 37 رحيمی فهيمه عضو کميتۀ صلح واليتی بلخ

 38 شريفی فايز امنيه عضو کميتۀ صلح واليتی کاپيسا

 39 صيفوره عضو کميتۀ صلح واليتی کاپيسا

 40 اخگر گل انيس عضو کميتۀ صلح واليتی بدخشان

 41 ناطق ظفنون عضو کميتۀ صلح واليتی بدخشان

 42 حقمل حميرا عضو کميتۀ صلح واليتی وردک

 43 روشنك عضو کميتۀ صلح واليتی وردک

 44 اشکلی وحيده عضو کميتۀ صلح واليتی وردک

 45 حميدی سعادت عضو کميتۀ صلح واليتی سمنگان

 46 عصمی معصومه عضو کميتۀ صلح واليتی سمنگان
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 شماره نام وظيفه واليت

 47 عصمی خديجه عضو کميتۀ صلح واليتی سمنگان

 48 اصيل شکريه عضو کميتۀ صلح واليتی بغالن

 49 يقين خديجه عضو کميتۀ صلح واليتی بغالن

 50 همت زرغونه عضو کميتۀ صلح واليتی پکتيا

 51 اورياخيل نسرين عضو کميتۀ صلح واليتی پکتيا

 52 عزيزی شمايل عضو کميتۀ صلح واليتی هرات

 53 جمشيدی محبوبه عضو کميتۀ صلح واليتی هرات

 54 شيرزاد مسلمه عضو کميتۀ صلح واليتی بادغيس

 55 شيرزاد زرغونه عضو کميتۀ صلح واليتی بادغيس

 56 رسولی صفيه عضو کميتۀ صلح واليتی بادغيس

 57 احمدی هما عضو کميتۀ صلح واليتی لوگر

 58 زرگر شيما عضو کميتۀ صلح واليتی لوگر

 59 هجران نفيسه عضو کميتۀ صلح واليتی لوگر

 60 عارفی فوزيه عضو کميتۀ صلح واليتی پنجشير

 61 سراج عاليه عضو کميتۀ صلح واليتی پنجشير

 62 گياه نادره عضو کميتۀ صلح واليتی پروان

 63 خالقی نظيفه عضو کميتۀ صلح واليتی پروان

 64 انوری معصومه عضو کميتۀ صلح واليتی غور

 65 مريم حاجی عضو کميتۀ صلح واليتی غور

 66 حماسه نوريه عضو کميتۀ صلح واليتی جوزجان

 67 قريشی نجيبه عضو کميتۀ صلح واليتی جوزجان

 68 ايوبی مريم عضو کميتۀ صلح واليتی جوزجان

 69 رسولی فاطمه عضو کميتۀ صلح واليتی جوزجان

 70 صميمی مغفرت عضو کميتۀ صلح واليتی جوزجان
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 شماره نام وظيفه واليت

 71 جان مهتاب عضو کميتۀ صلح واليتی ارزگان

 72 خوشيوال بی بی عضو کميتۀ صلح واليتی پکتيکا

 73 کتوازی انيس عضو کميتۀ صلح واليتی پکتيکا

 74 احدی ثريا واليتی صلح کميتۀ عضو فارياب

 75 بيهقی جان رحيمه عضو کميتۀ صلح واليتی فارياب

 76 سادات جميله عضو کميتۀ صلح واليتی ننگرهار

 77 زيور زرغونه عضو کميتۀ صلح واليتی ننگرهار

 78 شهيدی رشيده عضو کميتۀ صلح واليتی دايکندی

 79 جعفری عذرا عضو کميتۀ صلح واليتی دايکندی

 80 صادق محبوبه حاجی عضو کميتۀ صلح واليتی سرپل

 81 آرزو نسيمه عضو کميتۀ صلح واليتی سرپل

 82 رحمانی عابده عضو کميتۀ صلح واليتی سرپل

 83 حواش آرا رزم عضو کميتۀ صلح واليتی تخار

 84 عارفی پروين عضو کميتۀ صلح واليتی تخار

 85 غفاری صالحه عضو کميتۀ صلح واليتی تخار

 86 سلطانی بصيره عضو کميتۀ صلح واليتی تخار

 87 ضيا تورپيکی عضو کميتۀ صلح واليتی کابل

 88 هاشمی جميله عضو کميتۀ صلح واليتی کابل

 89 سالك کريمه عضو کميتۀ صلح واليتی کابل

 


