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 . ۲۰۱۱ی سنو، ګالال©پھ بادام باغ کې د ښځو زندان، 
 
 

 میرمنې او افغان پولیس
 

ولې یوه د قانون ترسره کوونکی اداره کومھ چی د 
 د پرمختګ لپاره ، او ساتنھ کويیښځینھ وو درناو

 دهمھمھ ډٻره 
 

 پولیسو یواځې یوه سلنھ یې میرمنې دي، سره لھ دې چې ښځینھ پولیسې د يد افغان مل
افغان میرمنو لپاره حیاتي انګیرل کیږي ترڅو وکوالۍ شي د جرمونو راپور ورکړي او د 
تمی وړ اړین قضاوت تھ الس رسۍ ولري، پھ افغانستان کې بھ پھ ھر صورت لږ شمیر ښځې 

 راښکیل شي. 
 

پھ بیړنۍ توګھ د ال نور کار اړتیا شتھ، ترڅو افغان ښځینھ پولیس افسران وګمارل شي، 
وروزل شي او وساتل شي. دغھ چاره د افغان میرمنو او انجونو د حقوقو د مالتړ لپاره 
اړینھ دۍ او کوالۍ شي چې پھ افغانستان کې لھ تل پاتې سولې او پرمختیایي ھڅو سره 

 مرستھ وکړي. 
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 اجرائیوي لنډیز
 

 کې ۱۹۶۷د افغانستان لومړنۍ ښځینھ پولیسې خپلھ دنده پھ کال 
پھ غاړه واخیستھ –دری کالھ وروستھ افغانو ښځو د رایې د 

ورکولو حق ترالسھ کړ. تر اوسھ پورې د ھیواد د پرمختیا د ګڼ 
شمیر نورو برخو پھ شان، د وروستیو لسیزو سیاسي بدلونونو او 

 کی، طالبان ۱۹۹۶منازعو ھغو تھ زیان واړولو او کلھ چی پھ کال 
واک تھ ورسیدل ښځې پھ پولیسو کې لھ کار کولو څخھ راوګرځول 

شوې.  
 

د تیرې لسیزې پھ اوږدو کې افغان دولت او نړیوالو مرستندویانو 
سخت کار وکړ ترڅو د افغان ملي پولیسو پھ ګډون د ھیواد اساسي 

بنسټونھ ورغوي. دولت ګڼ شمیر تدابیر ترالس الندې ونیول ترڅو 
ښځې پھ افغان ملي پولیسو کې وګماري. چې د ھغو پھ شمیر کې د 

، افغان ملي ۲۰۰۵زیاتوالي د رامنځ تھ کیدو المل شو. پھ کال 
 تنھ میرمنې ۱۸۰ تنھ پرسونل څخھ یواځې ۵۳۴۰۰پولیسو لھ 

 پرسونل پھ ډلھ کې ۱۵۷۰۰۰ کال پھ جوالۍ کې د ۲۰۱۳وګمارلې. د 
  تنھ ښځینھ پولیسو خدمت کاوه.۱۵۵۱

 
ټول افغانان پھ دې والړ دي چې د قانون د پرځاۍ کولو لھ ھغې 
اغیزمنې او مسؤولۍ ادارې څخھ ګټھ پورتھ کړي پھ کومھ کې چې 
ښځینھ پولیسې خپلھ ونډه لوبوي – خو نھ زیات لھ میرمنو او 

انجونو څخھ، پھ داسې یوه ھیواد کې چیرتھ چې پھ زور ودونھ، 
ورونھ او وژنې پھ حیرانوونکې توګھ ځکورنۍ تاوتریخوالۍ، جنسي 

 عامې دي.
 

پھ وسیلھ منحرف کیږي خو پھ لږې راپور ورکونېرسمي ارقام د 
 څخھ زیاتې میرمنې لږ ترلږه لھ فزیکي، جنسي ٪۸۷حقیقت کې لھ 

 کال لھ دقیقې ۲۰۰۸او یا ھم رواني زوروونې څخھ زوریږي، د 
سروې سره پھ سمون کې، لھ نیمایي څخھ زیاتو میرمنو د 

تاوتریخوالي لھ بیالبیلو ډولونو څخھ د زیانمن کیدو تجربھ لھ 
 . 1هځانھ سره لرل

 
ترراپور الندې مھمھ برخھ – کومھ چې د قانوني څارنې د کمښت او 

د معافیت لھ فرھنګ سره مرستھ کوي –پھ قسمي توګھ رامنځ تھ 
کیږي، دا ځکھ چې  د فرھنګي دودونو لھ املھ، نارینھ پولیسو 

افسرانو تھ د ډیرۍ افغانو ښځینھ وو الس رسۍ منع دۍ. د ښځینو 
پھ ګمارنھ ګې لھ تدریجي پرمختګ سره سره، ښځینھ پولیسی د 

افغان ملي پولیسو یواځې د یوې سلنې استازي توب کوي، پھ داسې 
حال کې چې دغھ چاره پھ کلیوالي سیمو کې ډیره کم رنګھ دۍ. د 
دې پھ پایلھ کې چې کم شمیر افغانان یوه ښځینھ پولیسھ ویني، 

ډیرۍ ښځې او انجونې لھ دې څخھ بې برخې پاتې کیږي ترڅو د دوۍ 
 پھ وړاندې د تاوتریخوالي او جنایت پھ ھکلھ راپور ورکړي.

 
لھ دې سره یو ځاۍ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون 

موندلې دۍ چې د ښځو د وژنې او د ھغو پھ وړاندې د جنسي 

 



(مونږ پھ دې اړه چې 
نارینھ وو تھ د خپلو 

ستونزو پھ اړه ووایو ډیر 
شرمیږو. مګر میرمنې 

زمونږ پھ شان دي: ھغھ 
پھ ھغھ ډوول احساس 

 کوي چې مونږ یې کوو.)
 

، یوه اتلس کلنھ، د لوګر لھ والیت ۱مریم

څخھ د تاوتریخوالي یوه ښځینھ قرباني
2

.  
 

زوروونې پھ ډیرۍ پیښو کې پھ خپلھ پولیس ښکیل دي. دغھ ډوول 
جنایات پھ افغان پولیسو باندې د عوامو اعتماد او پھ خپلھ د 

دولت قانونیت تھ دروند زیان اړوي. د افغان ملي پولیسو ناپیلې 
او اغیزمنھ څارنھ، د حساب ورکوونې ، د پولیسو د چلند او پھ 

 ھغو باندې د عامھ اعتماد پرمختللي کولو تھ اړتیا لری.
 

 سختې ننګوونې
د ښځینھ پولیسو د ګمارنې ګړندي کول د حل یوه مھمھ برخھ دی. 

 کال ۲۰۱۴پھ داسی حال کې چې، ګڼ شمیر ننګوونې شتون لري چې د 
 تنو تھ د ښځینھ پولیسو د شمیر د رسیدو موخی تھ ۵۰۰۰تر پایھ 

د رسولو ھڅې لھ پاتې راتلو سره مخامخ کوي. دغھ ننګوونې، 
یواځې د ښځینھ پولیسو پھ ګمارلو سره پھ ښھ توګھ نھ شي پھ نښھ 
کیداۍ، بلکھ دا ھم مھمھ دۍ چې پھ دنده کې د دوۍ پاتې کیدل او 

 ټولنو تھ د دوۍ اغیزمن خدمت ډاډمن شي.
 

لھ دغھ ډوول ننګوونو څخھ یوه ھم د ھغو د نارینھ مرستندویانو 
لھ لوري د ھغو جنسي ازار او اذیت دۍ. د امریکې د متحده 

 کال څیړنو د ښځینھ ۲۰۱۲ایاالتو پر مبنا د ملي عامھ راډیو د 
پولیسو پھ ناموس د تیري او د ھغو د جنسي ازار او اذیت پھ 

 ھکلھ پھ پراخھ کچھ څرګندونې موندلې دي.
 

د بلخ والیت پھ مرکز د مزار شریف پھ ښار کې چې پھ ھیواد کې د 
ښځینھ پولیسو دریمھ لویھ برخھ لري. ملي عامھ راډیو وویل چې 

ھغې داسې پیښې موندلي دي چې لوړ پوړو نارینھ پولیسو د پرمختګ 
 پھ بدل کې لھ ښځینھ پولیسو څخھ د جنسي تمایل غوښتنھ کړې دۍ.

 
سره لھ دې چې د افغان ملي پولیسو تشکیل 

 پوستھ د ښځینھ ملکي کارکوونکو او د ۳۲۴۹
پولیسو افسرانو لپاره نیولي دي، میرمنو د 

دغو پوستونو لھ نیم څخھ لږ نیولي دي. دا پھ 
قسمي توګھ لھ دې املھ دۍ چې د پولیسو ډیرۍ 
والیتي افسران د میرمنو لھ ګمارنې سره لږه 
لیوالتیا لري. لھ دې سره سره د پولیسو پھ 
مشرانو او ھمدارنګھ د افغانستان د کورنیو 

چارو پھ وزارت کوم چې د سمونونو د رامنځ تھ 
کولو پھ موخھ افغان ملي پولیس څاري، لږ 

 فشار شتون لري ترڅو ښځینھ پولیسې وګماري.
 

منفي چلندونھ او فعالیتونھ وروستھ لھ دې چی ښځینھ پولیسې 
وګمارل شوې پرځاۍ پاتې کیږي. ښځینھ پولیسې ځینې وخت د 

یونیفورم پھ څیر لومړني توکي د ھغھ څھ پھ پرتلھ چې نارینھ یې 
 ترالسھ کوي، لږ ترالسھ کوي. د دوۍ ډیرۍ خپل ځان داسې انګیري چې 

 
 
 
 چیرتھ چې مناسبھ وي: نومونھ د امنیتي دالیلو لھ املھ بدل شوي دي.1



زمونږ د ټولنې نیمایي برخھ 
ښځې دي نو لھ ھھمدې املھ 

یواځې د نارینھ پولیس لرل بسنھ 
نھ کوي. دا ناشونې دۍ چې د 
ښځینھ پولیسو د نھ شتون پھ 

صورت کې د ښځینھ وو یا 
کورونو پلټنھ وکوي، او یا پھ 
ځانګړی توګھ ھغھ قضیې حل 
کړي چې د ښځو پھ وړاندې د 

 تاوتریخوالي پیښې رانغاړي.
 

سمونوال سمسور، پھ کابل کې د پولیسو یوه 
 ۳قوماندانھ.

 

د چاۍ د چمتوکولو پھ څیر کوچنۍ دندې ترسره کوي او لږ روزنھ 
او یا ھم ھیڅ روزنھ نھ ترالسھ کوي. فرصتونھ چې دوۍ خپل مھارت 
پکشې زیات کړي ډیر محدود دي، چې دا چاره د وړو او لوړ ھمتو 

 ښځینھ پولیسو د بی عالقھ ګۍ او نھ بشپړیدو المل ګرځي. 
 

سره لھ دې چې ځینې ښځینھ پولیسې لږ 
بنسټیز مھارتونھ او خپلو ټولنو تھ 

د خدمت کولو پھ موخھ لږه ھڅوونھ 
لري خو ال تر اوسھ ھم ښځو پھ پام کې 

نیول شوو پوستونو پھ موخھ پرمختګ 
کوي. دغھ ډوول ستونزې پھ ښځینھ 

پولیسو کې د اطمنان د لھ منځ تلو 
او د دوۍ پھ وړاندې د نارینھ وو د 

منفي چلند د پیاوړي کیدو المل ګرځي. 
پھ ټولھ کې دا د ټولنې د پراخھ 

ستونزو یوه برخھ دۍ. د افغان ملي 
 سلنې ۸۰ څخھ تر ۷۰پولیسو نږدې لھ 

پورې نالوستي دي. پھ داسې حال کې 
چې د نالوستیتوب کچھ پھ ښځینھ 

 پولیسو کې لھ دې ھم لوړه دۍ.
 

تبعیضي حالت او د خبراوي ټیټھ کچھ 
ھم دې تھ اړتیا لري چې پھ پراخھ عامھ کچھ لھ ھغو سره مبارزه 

وشي. ډیرۍ ښځینھ پولیسې او بلقوه نوي ګمارل شوي د خپلو ټولنو 
لھ مخالفت سره مخامخ دي، ھغھ ټولنې چې ځینې وخت د افغانې 

میرمنې لپاره د پولیسۍ دنده رسوا کوونکې بولي. د معلوماتو 
اغیزمن کمپاینونھ او حتی د تمثیلي ونډو د موډلونو (د بیلګې 

پھ توګھ تلویزیوني ډرامې) کوالۍ شي مثبت بدلون رامنځ تھ کړي.  

 
د حل الرو لومړیتوب 

 
د دې لپاره چې دغھ ننګونې پھ نښھ شي افغان دولت، د مرستھ 

کوونکو پھ مالتړ باید لومړیتوب ورکړي او یوه مناسبھ، تمویل 
شوې او ھمغږ شوې ستراتژي پلې کړي ترڅو زیات شمیر ښځینھ 

پولیسې وګماري او ھغو تھ د ښې روزنې زمینھ برابره کړي. دوۍ 
ھمدارنګھ اړتیا لري چې ترڅو د دې د ډاډمن کولو لھ الرې چې دوۍ 

لھ ازار او اذیت څخھ خوندي دي، درناوۍ یې کیږي او د دندې د 
ترسره کولو پھ موخھ اړینې اسانتیاوې ورتھ چمتو شوي دي، د 

 خوندي توب کچھ زیاتھ کړي.
 

دا ښایي د ښو تحصیل کړیو میرمنو د راجذبولو او ګمارلو پھ 
موخھ ھڅھ راونغاړي، پھ ځانګړې توګھ د وړتیا پھ بنسټ د پرمختګ 
او پھ ګړندۍ توګھ د برنامو د  څارنې د وړاندې کولو، د ډاډمن 

 کولو لھ الرې لھ پوھنتون څخھ فارغھ شوې میرمنې. 
 

یوځل باید روزل شوې ښځینھ پولیسې د پولیسۍ پھ مسلکي دندو 

 



وګمارل شي پھ ځانګړې توګھ، د کورني غبرګون پھ واحدونو او د 
ټولنې پھ پولیسي دندو کې. پھ ورتھ وخت کې، نارینھ پولیس باید 
د جندر پھ ھکلھ اغیزمنې روزنې او لھ قوانینو سره پھ تړاو کی 

غوره پوھاوي ترالسھ کړي، پھ ځانګړې توګھ ھغھ پوھاوي چې د ازار 
او اذیت پھ وړاندې د میرمنو د خوندي کولو پھ موخھ ډیزاین شوي 

 دي.
 

د ھرې ستونزې پھ طبیعت پوھاوۍ، د حل الرو پلي کول او د پرمختګ 
د کچې اندازه کول پھ حقیقت کې لھ کافي معلوماتو پرتھ ناشونې 

دۍ. ملګري ملتونھ پھ ځانګړې توګھ مھمھ ونډه لري ترڅو چې د 
جنسیت د بیلولو پھ ھکلھ د معلوماتو پھ راټولولو او د ھغو پھ 

کارولو کې یې ولوبوي. دا بھ ھمدارنګھ لھ مرستندویانو سره 
مرستھ وکړي چې د موضوع او د خپلو مرستو د اغیزمنتوب څارنھ 

 وکړي.
 

ګڼ شمیر فرصتونھ شتون لري چې د دغو موخو پھ ترالسھ کولو کې 
مرستھ کوي. د بیلګې پھ توګھ، افغان دولت او نړیوالو 

مرستندویانو داسې تدابیر پھ الس کې نیولي دي چې د افغان ملي 
پولیسو نیمھ فوځي فعالیتونھ د قانون ترسره کوونکو ملکي ادارو 
تھ ولیږدوي: پھ ھیواد کی د پولیسو د سمون لومړنۍ لویھ دوره. 

 کال پورې پھ افغان ملي پولیسو او ۲۰۲۴د لسو کلونو لید چې تر 
د کورنیو چارو پھ وزارت کې لس سلنې تھ د ښځینھ کاري ځواک د 

کچې د رسولو موخھ رانغاړي – د اغیزمنو او مسؤولیت منونکو 
افغان ملي پولیسو د لرلو اوږد مھالي مقصد پھ لور یو ریښتینۍ 

 او مناسب ګام دۍ.
 

پھ پولیسو کې د میرمنو د ونډې پیاوړي کول ھمدارنګھ لھ 
افغانستان سره مرستھ کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 

 پریکړې د پلي کولو پھ برخھ کې خپل مسؤولیت پوره کړي. دا ۱۳۲۵
ھڅھ کوي چې د ښځو ونډه پیاوړې کړي او لھ منازعې څخھ پھ را 
وروستھ زمینو کې نفوذ وکړي او ھمدارنګھ ھغھ تدابیر پیاوړي 

کړي چې د ھغو پھ بشري حقوقو تأکید کوي – کوم چې ټول د عدل او 
 UNSCRپایښت لرونکې سولې پھ رامنځ تھ کولو کې مرستھ کوي. د 

لپاره د افغانستان لومړنۍ د ملي فعالیت پالن داسې یو فرصت 1325
رامنځ تھ کوي ترڅو ډاډمنھ شي چې فعالیتونھ پھ داسې توګھ 
ډیزاین شوي دي چې د ښځو ونډه پرمختللې او د ھغو پھ بشري 

حقوقو تأکید وکړي، لوړې کچې تھ د ھغو د اغیزمنتیا د رسولو لھ 
 الرې د یو بل بشپړونکي دي.

 
پلۍ کوي  (NAP)د وزارتونو دغھ موخھ چې د افغان ملي فعالیت پالن 

او اړونده تدابیر بھ د ملګرو ملتونو مالتړ تھ اړتیا ولري. 
نړیوال ماموریتونھ لکھ ناټو کوالۍ شي چې مثبتې بیلګې یې برابر 

ې کړي. د بیلګې پھ توګھ د ناټو د جندر د سالکارانو پھ پاتې 
کیدلو سره  ترڅو د ھغو ادارو سره پھ پلي کولو کې مرستھ وکړي 

لرونکي دي او د دې د ډاډمن کولو لھ  پالنکاريچې د افغان ملي 
الرې چې د روزنې او څارنې پروګرامونھ د جندر لھ اړخھ حساس دي.  

 



 

څوک ګټھ اخلي؟  
 

ولې دغھ موضوع پھ داسې یوه ھیواد کې چې لھ ګڼ شمیر اقتصادي، 
ټولنیزو او سیاسي ننګوونو سره مخامخ دۍ. د افغانستان خلک، د 
ھغھ بنسټونھ ، د ھغھ پایښت او امنیت او ھمدارنګھ مرستندویان 
چې ھڅھ کوي ترڅو د خپلو مرستو اغیزمنتوب لوړې کچې تھ ورسوي، 

ټول پھ بلقوه توګھ د یوه ځواب ویونکي او حساب ورکوونکي افغان 
ملي پولیسو د ځواک د یوې برخې پھ توګھ لھ یوې ډیرې اغیزمنې 

 ښځینھ پولیسې څخھ ګټھ اخلي.
 

احتمالي اغیزه پھ میرمنو او انجونو باندې روښانھ دۍ. اګر کھ 
افغانستان داسې اساسي قانون او نور قوانین لري چې د ښځو د 

بشري حقوقو ساتنھ کوي، خو دغھ حقوق پھ بشپړه توګھ تأید شوي 
نھ دي. د افغان ملي پولیسو یو ډیر ملګرۍ او ښځینھ ځواک بھ د 
عدالت رسمي سیستم تھ د ښځو الس رسۍ زیات کړي  او ھمدارنګھ بھ 

د ځینو قوانینو لھ پلي کولو سره مرستھ وکړي، د بیلګې پھ توګھ 
 کال ۲۰۰۹د افغانو ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د لرې کولو د 

تاریخي قانون، کوم چې د ماشومانو ودونھ، پھ زور ودونھ، 
ناموسي تیرۍ او د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي نور عملونھ 

 جرم بولي.
 

پھ بریالۍ توګھ د دغې موضوع لرې کولو پراخھ بلقوه مثبتې 
اغیزې لرلې. لکھ څرنګھ چی ملګروملتونو د ښځو پھ وړاندې د 

 کال پھ راپور کی ۲۰۱۲تاوتریخوالي د لھ منځھ وړلو د قانون د 
یادوونھ وکړه: ؛ بالخره، د ښځو پھ وړاندې د تاوتریخوالي د 

راکمولو د قانون پھ پلي کولو کې پرمختګ او د ښځو پھ وړاندې د 
تاوتریخوالي د پیښو وړاندې راکمول کوالۍ شي د افغانو میرمنو د 
حقوقو د ساتلو پھ برخھ، پھ خپل ورا سره پھ ټولنھ کې د ھغو د 

مھمې ونډې د پیاوړلي کولو او پھ افغانستان کې د پایښت لرونکې 
سولې او روڼتیا د رامنځ تھ کولو پھ موخھ د ھڅو پھ برخھ کې، 

 مرستھ وکړي.
 

افغان ملي پولیس، کوم چې پھ پراخھ کچھ بې اعتماده دي، بھ ھم 
 کال کې د ملګرو ۲۰۱۲د یوه بنسټ پھ توګھ ګټھ پورتھ کړي. پھ 

ملتونو یوې سروې وموندلھ چې، پھ عامھ کچھ د افغان ښځینھ 
پولیسې د ونډې منل، پھ ټولھ کې لھ افغان ملي پولیسو څخھ د 

 4عامھ برداشت پھ ښھ کیدو مرستھ کوي.
 

ښځیھ پولیسې ھمدارنګھ کوالۍ شي چې لھ افغان امنیت سره مرستھ 
وکړي. ځینې یې ال لھ ګمارل شوې دي ترڅو پھ چک پوستونو او 

دولتی ودانیو تھ لھ ننھ کیدو وړاندې د میرمنو پلټنھ وکړي، او 
 کال لږ ۲۰۱۲ھمدارنګھ د کورنو پھ پلټنھ کې برخھ واخلي. پھ 

 داسې پیښې وې پھ کومو کې چې نارینھ وو خپل ځانونھ د ۱۳ترلږه 
ښځو پھ شان جوړ کړي وه ترڅو د توکو قاچاق وکړي، او یا داسې 

سیمو تھ ننھ شي چې لھ ھغھ ځایھ وکوالۍ شي حملې ترسره کړي. دا 

 



زیاتو ښځینھ پولیسو ګمارل کیداۍ شي د دغسې پیښو پھ راکمولو 
کې مرستھ وکړي.  

 
 کال د تمې وړ ولس مشریزو ټاکنو سره پھ تړاو کې، د ۲۰۱۴د 

کومو لپاره چې د کورنیو چارو وزارت بھ د امنیت مسؤولیت پھ 
غاړه ولري، د ښځینھ پولیسو اړتیا دۍ ترڅو د رایې ورکولو پھ 

مرکز کې د ښځینھ رایھ ورکوونکو څارنھ وکړي ترڅو لھ ښځو سره د 
ھغو د رایې ورکولو د حق پھ پوره کیدو کې مرستھ وکړي – بیا 

مرستھ وکړي ترڅو ایالتي عامھ مالتړ پیاوړۍ شي.  
 

اګر کھ بنسټیزه سموونھ او نور اړین بدلونونھ بھ وخت ونیسي، 
خو د عمل کولو وخت اوس دۍ. افغان ملي ځواکونو تھ د ھیواد پھ 

 ۲۰۱۴لر او بر کې د امنیتي چارو سپارل یوه داسې دنده دۍ چې د 
کال تر پایھ بھ بشپړه شي. دا او د ناټو د جګړه ایز ځواک 

دې تھ اړ باسي ترڅو د افغانستان د (ISAF)ویستل دواړه ایساف 
پرمختګ او امنیت لپاره نوې ننګوونې او ګواښونھ پھ پام کې 

ونیسي.  
 

دا لھ دې املھ مھمھ دۍ چې افغاې ادارې، مرستندویان، او 
ھمدارنګھ دولتونھ او نړیوال ماموریتونھ چې د افغانستان د ملي 
امنیتي ځواک پھ پرمختیا کې ښکیل دي خپلې ھڅې ګړندۍ کړي ترڅو 

د ښځو پھ وړاندې چې د نفوس نیمایي برخھ جوړوي د افغان ملي 
پولیسو مسؤولیت مننھ زیاتھ او د ښځینھ پولیسو ونډه پیاوړې 

کړي. پھ دغھ چاره کې پاتې راتلل لھ یوې لسیږې څخھ د زیات وخت 
سختې پرمختیایي الس تھ راوړنې لھ منځھ وړي او ګواښوي یې، او 

پھ ھمدې توګھ د ځان بسنې، روڼتیا او پایښت لور تھ د 
افغانستان خوځښت لھ خنډ سره مخامخ کوي.   

 
د دغھ راپور لپاره اکسفام لھ افغانو پولیسو افسرانو، ملکي 

کارکوونکو، د بشر د حقوقو او د ښځو د چارو لھ سازمانونو او 
نورو سیمھ ایزو ټولنو سره مشوره وکړه، چې پھ ځانګړې توګھ د 

ښځو د لید پھ اړه یادوونھ کوي. لھ نړیوالو مرستندویانو او د 
امنیتي روزنو لھ افسرانو سره ھم مرکھ وشوه. دغھ الندې توصیې، 
د دغھ راپور پھ پاۍ کې لھ یو شمیر اضافي تفصیالتو سره یوځاۍ، 

 بیالبیل څرګند شوي لیدونھ پھ ګوتھ کوي.
 

 توصیې
 

افغان دولت او نړیوالھ ټولنھ باید: 
 کړي ترڅو ښځینھ تھ او پليیوه ملي ستراتیژي رامنځ •

دغھ ساتي. ویی پھ خپلو دندو کې پولیسې وګماري او 
ي، باید لھ  و ھمغږې کبھملي او نړیوالې ھڅې ستراتیژي چې 

 بریالي کیدو لپاره  سره ملھ وي او دونوپالنوکارې روښان
 . څخھ برخمنھ وي مرستندویانو د کافی مالي مالتړ باید د

د پولیسو د سمون پھ ټولو ھڅو کې ښځینھ پولیسو تھ  •



او مختص شویو د مرستندویانو د کافي، ي. لومړیتوب ورکړ
 ونړیوالد ، د کورنیو چارو وزارت – رستې پھ واسطھمالي م
  د ھمغږۍ بورد کاري ګروپونھ باید د پولیسو دوپولیس

 سمون پھ لور ځانګړي پالنونھ رامنځ تھ کړي عمومي منل شوي
 زیات شي. کاري رولترڅو میرمنې وګمارل شي او د ھغو 

د ښځو چارو لھ وزارت څخھ  پھ خپل ترکیب کې ګروپونھ باید
 چارو کارپوھان، ي پولیسوحساس- جندردد جندر متخصصین، 

 ي. ځای ولرلنھټو او مدنيښځینھ افغان پولیسيلوړ پوړې 

 الس رسۍ ډاډمن یو شانمسلکي روزنو او فرصتونو تھ د ښځو  •
روزنې ټول بھتري کړي، او د حقوقو او جندر پھ اړه 

. افغان دولت او نړیوال ماموریتونھ يپرسونل تھ ورسو
باید د ښځینھ پولیسو لپاره مسلکي کورسونھ او فرصتونھ 

عدلي موضوعګانو پھ اړه د زیات کړي ( د موټر چلوونې او 
 ټولګیو تھ  لپاره د سواد پھ ګډون)، د ښځوځانګړو روزنو

پولیس ملي  چې ټول افغان ي، او ډاډمن کړيلومړیتوب ورکړ
پھ ملي او  او د ښځو  یا نصابد جندر پھ کوریکولم

 وړاندې د رپوھیږي (د ښځو پباندې حقوقو نړیوالو 
 تاوتریخوالي د لھ منځھ وړلو د قانون پھ ګډون). 

 پالن کارې پیاوړي او اغیزمن ملي لپاره د یود افغانستان  •
رامنځ تھ کیدل ډاډمن کړي ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت 

پلې کړي. د ) UNSCR 1325( لیک پریکړه نمبر۱۳۲۵د شورا 
 یوه پھافغانستان دولت باید د مرستندویانو لھ لوري 

 او روښانھکارې پالن کې تمویل شوي ملي ي کچھکاف
چې پھ پولیسو او پھ پراخھ کچھ پھ ولري شاخصونھ مرتبط

لري وامنیتي سکتور کې د ښځو لھ ونډې سره تړاو 
یا تصمیم راونغاړي، پھ ځانګړې توګھ د پریکړې کولو 

 پھ کچھ کې. نیولو 
 

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت باید: 
 ید معلوماتو او ګمارلو یو پراخھ کمپاین رامنځتھ او پل •

کړي، ګمارنھ باید ھغو نویو ګمارل شویو میرمنو تھ چی زده 
کړې یې نھ دي کړي د روزنې او زده کړې فرصتونھ برابر کړي 
او ھغو میرمنو تھ چې زده کړې لري لوړې دندې وړاندې کړي، 

 پھ اړه د وګمارنھ باید ټولنې تھ د ښځینھ پولیسو د ګټ
 عامھ معلوماتو لھ کمپاین سره ملھ وي. 

 چاپریال رامنځتھ ېخوندي کاریو  لپاره ود ښځینھ پولیس •
کړي. د کورنیو چارو وزارت باید بیړني ګامونھ پورتھ کړي 

ترڅو اړینې اسانتیاوې چمتو کړي (د بیلګې پھ توګھ قلف 
ډاډمن دا کیدونکي تشنابونھ او د جامو د بدلولو خونې)، 

د شکایتونو یو مصئون اغیزمن میکانیزم باندې  چې ښځې يکړ
پولیسو ښځینھ ، لوړ رتبھ ھم خبري او ھم ورتھ السرسی لري

ساتونکو چمتو کول پھ پام کې ونیسۍ، شخصي افسرانو تھ د 
سوالیو او والیاتو کې میشت ول چې پھ ټولو ئاو ډاډمن کړ

پولیس لھ اړونده پالیسیو څخھ خبر دي( د بیلګې پھ توګھ د 
 ).ود کال الرښ۲۰۱۳ پھ اړه د يورونځجنسی 

 



ډاډمنھ کړي چې ملي پالیسیګانې پھ سیمھ ایزه کچھ پلې  •
، د کورنیو چارو تر څارنې الندېکیږي. د مشرتابھ کمیټې 

 (جندر)  د جنسیت یېوزارت باید ډاډمنھ کړي چې پالیسیګانې
 ملي او نړیوالو معیارونو سره پھ سمون کې دي، او د حساسو

ملي پالیسیو د پلي کولو لپاره چې پھ سیمھ ایزه کچھ د 
، د پولیسو والیتي يښځینھ پولیسو مالتړ کوي، ھڅې زیاتې کړ

 پھ  صادرولورئیسانو تھ د کورنیو چارو د وزارت د الرښوونو
 ګډون.

وکې  یا اصالحاتوونونسمپھ  کړي.  (ریفورم)تشکیل بیا اصالح •
روښانھ پالیسیګانې او د دندو لپاره باید د ګمارنې 

، د ښځو لپاره د زیاتو پوستونو پھ پام کې ېځانګړې الیح
د نورو ادارو ا نیول ( د لوړو پوستونو پھ ګډون)، او 

 د –واحدونو مشخص کول شامل وي چې ښځې پھ کې کار کولی شي 
د ، ېڅارګرد ګمارنې، د ، )FRUs(کورني غبرګون واحدونھ

پھ  او د مخدره توکو  ریاستجنایي څیړنود ،  ریاستپاسپورت
. د ګمارنې او بیا کتنې خالف د مبارزې د ادارو پھ ګډون

ناپیلي بوردونھ چې نارینھ، ښځینھ او د مدني ټولنې 
  باید رامنځ تھ شي.،استازي پھ کې ګډون ولري

ډاډمنھ کړي چې ښځې د دنده ایز پرمختګ مناسبو فرصتونو تھ  •
 والیتې الس رسۍ لري. د کورنیو چارو وزارت باید د پولیسو

 او بریدمالنې د  چې میرمنافسرانو تھ یو لړ اھداف وټاکې
 د دي ډاډمن کول چې –افسرۍ پھ کچھ پوستونو تھ ترفیع وکړي

پھ داسې حال کې پرمختګ یا ترفیع د وړتیاو پھ بنسټ ده 
، ھم پھ نظر  ورسره مخامخ دي ې ښځٻتھ چې ننګوونېچېځانګړ

- او د مجربو بھرنیو کې نیول کیږي (لکھ د سواد ټیټھ کچھ)
ښځینھ پولیسو لھ لوري د مشرتابھ پھ اړه د روزنو او 

 . يڅارنو ترڅنګ د ګړندي پرمختګ تدابیر رامنځ تھ کړ
 زیاتھ شمیرهپھ ګړندۍ توګھ پھ والیتي کچھ د ښځینھ پولیسو  •

کړي. د کورنیو چارو وزارت باید تحصیل کړې او روزل شوې 
تھ ځینې و وګماري او ھغوۍ پوستونښځینھ پولیسې پھ والیتي 

، د ې ھلتھ پاتې شيتشویقي اسانتیاوي برابري کړي تر څو چ
FRUs او د ټولنې د پولیسۍ پھ څیر ځانګړو شویو واحدونو تھ

د دغھ ډوول کارکوونکو ځانګړي کولو او ھمدارنګھ د دغو 
واحدونو نالوستو غړو تھ د روزنو زیاتولو تھ لومړیتوب 

 ورکړۍ. 
 

 باید:  (قومندانان)د پولیسو والیتي رئیسان
ښځینھ پولیسو تھ فعال مالتړ رامنځ تھ کړي. د پولیسو  •

والیتي رئیسان باید خپل ټول پرسونل تھ الرښوونھ وکړي چې 
 زغملو وړ نھ  دورونھناوړه ګټھ اخستنھ او ځھیڅ ډول جنسي 

ې الندې څیړنتر  پھ رڼھ توګھ تونھ چی شکایي، ډاډمن کړهد
وروونکي او اذیت کوونکي پھ روښانھ توګھ ځي او یږ کنیول

 چې ښځینھ يډاډمن کړدا ھم مجازات کیږي، او ھمدارنګھ 
پولیسې مناسبو وسایلو، شخصي ترانسپورت، د ښځو لپاره بیل 

 لري.وځاۍ او د ماشومانو د پالنې ځاۍ تھ الس رسۍ 



پھ دې موخھ ھڅې زیاتې کړي چې ښځینھ پولیسې پھ ټولنو کې  •
امنیتې حوزو کې پھ ګروپي . ښځینھ پولسې باید ل شيوګمار

 ، وګمارل شي چې د غړو شمیر یې لھ پنځو څخھ لږ نھ ويشکل
چې ھم دوۍ د ازار او اذیت پھ وړاندې وساتي او ھم دوۍ 

 چې پھ اغیزمنھ توګھ ټولنو تھ الس رسۍ ولري. د یږيوتوان
ډاډمن کړي چې ښځینھ دا ھم پولیسو مشران باید ھمدارنګھ 

، پھ یوسي مخ رپولیسې پھ اغیزمنھ توګھ خپلې مسلکي دندې پ
 او ټولنو کې. FRUsځانګړې توګھ پھ 

د کورني غبرګون واحدونھ پیاوړي کړي. د پولیسو مشران  •
تل FRUsکوالۍ شي چې دغھ چاره لھ دې الرې ډاډمنھ کړي چې 

 ،يپھ خپل جوړښت کې ولرروزل شوې او لوستې ښځینھ پولیسې 
عیاتو د پوھنځي فارغین د حقوقي سالکارو پھ توګھ د شر

 ، او چیرتھ چې شونې وي د ښځو تر مشرتابھ الندې وګمارل شي
ښایي ھغھ ځاۍ د دفتر پھ توګھ FRUs.شيواحدونو ځاۍ پرځاۍ 

وکاروي چی پھ دې موخھ د مرستندویانو لھ لوري چمتو شوۍ، 
او یا ښایي چې د پولیسو د دفتر یو ځانګړۍ ځاۍ ورکړل شي 
(چې د ننوتلو الره یی بیلھ وي)، او ھمدارنګھ ترانسپورت 
تھ لھ الس رسي سره چې وکوالۍ شي ټولنو تھ پھ خدمت کې د 

FRU .لھ کارکوونکو سره مرستھ وکړي  
 

تونھ چې د افغان ملي پولیسو مالتړ کوي دولټول ھغھ 
باید: 

ساتلو او پرمختګ پھ دنده کې د د ښځینھ پولیسو د ګمارلو،  •
پھ موخھ ځانګړې بسپنھ تخصیص کړي. لومړیتوبونھ باید د 

لیک لوست د پرمختللي کولو لپاره مالتړ، د ټولنې پولیسي، 
، د کورنۍ د اضافي امتیازاتلیوالھ کوونکي ګامونھ (لکھ 

روغتیا پالنې پالن او کور ورکول)، د ښځینھ وو لپاره د 
بیلو اسانتیاوو، د ښځینھ پولیسو د ټولنو پھ څیر اړینې 

زیربناوې، او د لوړ پوړو ښځینھ پولیسو افسرانو پھ 
ځانګړې توګھ د والیتي پولیسو مشرانو لپاره روزنې او 

 څارنې ، راونغاړي.
 کړي. ه برابر یا بسپنھد حاالتو پھ بنسټ امنیتي تمویل •

 اوږد سرهمرستندویان باید افغان ملي امنیتي ځواکونو 
– پھ ځانګړې توګھ ھغھ مھال چې  او مرستھ وکړيمھالھ مالتړ

 کال کې د ټول افغانستان امنیتي مسؤولیت ۲۰۱۴پھ افغانان 
او ھم نړیوالھ ټولنھ خپلھ کومکونھ د ښځینھ – ليپھ غاړھاخ

پولیسو د ګمارنې او مسلکي پرمختګ د شاخصونو پورې 
.مرستندویان باید ھمدارنګھ پھ تشکیل کی د ښځینھ وتړي

 او لھ ځانګړي بسپنھ تخصیص کړي لپاره نوپولیسو د پوستو
قطع شویو پیسو څخھ یې  وړاندیز شویو ل لپاره د کا۲۰۱۵

 . ترې وساتي
 ه بسپنه اړینھ لپاره اوږد مھالنوښتونود مدني ټولنو د  •

و لپاره اولویت  ګروپونوھغد . بسپنھ باید ه کړيبرابر
 چی د ښځینھ پولیسو د مالتړ پھ برخھ کې کار کوي، بندي شي

منل د دي اصل د ھغو ھڅو پھ ګډون چې پھ ټولنھ کې 
 رامنځ تھ کوي  او ښځینھ اتالن او الګوګانېزیاتوي،نارینھ

 



او د افغانو ښځینھ پولیسو ټولنې لھ نورو نړیوالو ښکیلو 
لورو (لکھ د ښځینھ پولیسو د نړیوالې ټولنې او پھ 

 مسلمانو ھیوادونو کې لھ ورتھ نورو ګروپونو) سره نښلوي.
 د خپلواکې څارنې مالتړ وکړي.  کېولیسوپپھ افغان ملي  •

مرستندویان باید پھ کافی کچھ د پولیسو د شکایاتو د 
اوریدو دفتر تمویل کړي ترڅو ډاډمنھ شي چې ښځې کوالۍ شي 
اغیزمن او ناپیلي د شکایتو میکانیزم تھ الس رسۍ ومومي. 

دا باید پھ ملي کچھ د لومړي توب درلودونکې موضوع پھ 
توګھ پھ پام کې ونیول شي ترڅو پھ والیتي کچھ الس رسۍ 

 ډاډمن کړي.
ډاډمن کړي چې د پولیسو ټولې نړیوالې روزنې او څارنې د  •

جندر لھ اړخھ حساسې دي. د ځواکونو مرستھ کوونکي 
ماموریت  پھISAFد وروستھ څخھ کال ۲۰۱۴ھیوادونھ باید لھ 

پریږدي پھ پھ خپلو ځایونو د جندر پھ برخھ کې سالکاران کې 
 پالن پلي کیدل شوني کارې ملي ۱۳۲۵ د  خپلترڅو د ناټو

ډاډمن کړي دا کړي، پھ داسې حال کې چې مرستندویان باید 
 کال کې  پیل کیږي د ۲۰۱۴ پړاو چی پھ یو نLOTFAچې د 

مشرتابھ پھ کمیټھ کې د مدني ټولنې استازۍ پھ بر کې 
 نیسي. و

 
نړیوال د پولیسو ماموریتونھ باید: 

 او د یوناما د  EUPOLد څارني پروګرامو روان وساتي. د  •
ې د واحد پھ څیر ارګانونھ باید د لوړ تپولیسو د مشور

پوړو نارینھ او ښځینھ پولیسو افسرانو، پھ ځانګړې توګھ د 
والیتي پولیسو د مشرانو لپاره د کیفیت لرونکو ملکي 

مربیانو د چمتو کولو پھ موخھ کار تھ دوام ورکړي. د مربي 
 باید ھر ھغھ ځاۍ تھ چې شونې وي وغزول شي ونھګرۍ پروګرام

 کال وروستھ پھ ھمدغھ اوسنۍ ۲۰۱۴ لھ  لږ تر لږه(او یا
کچھ وساتل شي)، او لھ ګاونډیو ھیوادونو او پھ بیالبیلو 

 سیمو کې د پولیسو د مشرانو ترمنځ اړیکې رامنځ تھ کړي. .
د کورنیو چارو د وزارت د جندر او بشري حقوقو لھ واحدونو  •

سره مالتړ تھ لومړیتوب ورکړي. د پولیسو نړیوال 
ډاډمن کړي چې د جندر او د بشر د دا ماموریتونھ باید 

، ھم پھ حقوقو د واحدونو د وړتیا لوړونې پھ موخھ ھڅې
 د کابل کې د کورنیو چارو وزارت او ھم د والیاتو پھ کچھ،

پولیسو د سموونو پھ ھڅو کې لومړیتوب لري. دا باید د جنس 
او عمر لھ مخې د معلوماتو د رامنځ تھ کولو پھ ګډون، د 
 معلوماتو د راټولولو د سیستمونو پیاوړي کول راونغاړي. 

 
ملګري ملتونھ باید: 

د معلوماتو راټولول او کارل پرمختللي کړي. پھ افغانستان  •
، کلھ چې د ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو ماموریت

سرمنشي تھ پھ ھغو شاخصونو باندې درې میاشتنې راپور 
پھ افغان ملي پولیسو کې د ښځو پر ونډې د ، بایدورکوي،

 د جنسیت پھ اساس د راپور را  راپور ورکوونې پھ ګډونجامع



 ټولول او کارول ښھ کړي.
 باید اړوندو ملګرې ملتونھ کړي. سره مرستھ ډیرهوزارتونو  •

وزارتونو تھ پھ نښھ شوۍ مالتړ زیات کړي ترڅو د افغانستان 
 او د ملګرو ملتونو د  پالنکارېد میرمنو لپاره د ملي 

 نمبر پریکړه لیک لپاره د راروان ۱۳۲۵امنیت د شوری د 
 ملي کاري پالن د د پلیتابھ سره مرستھ وشي.

  

 



. پیژندګلوي ۱
 

افغان دولت د نړیوالو بسپنھ ورکونکو او د پولیسو د روزنیزو 
ماموریتونو پھ مالتړ د افغان ملي پولیسو پھ لیکو کې د میرمنو 

پرمختګونو څخھ څارنھ کړي. اما دا د تدریجي ګمارني او ونډي لھ 
پرمختګ محدود وو، نن د افغان ملي پولیسو پھ سلو کې یواځې یوه 

 5.سلنھ ښځې جوړوي
 

ډیرۍ ښځینھ پولیسي پھ پالزمینھ او د والیتونو پھ مرکزونو کې دنده 
ترسره کوي، چې د ګوتو پھ شمار یو څو یې پھ کلیوالي سیمو کې کار 

پھ ھمدي خاطر ده چې ډیرې افغان میرمنې ښایې د کومې  ۶کوي.
ښځینھ پولیسې سره ھیڅکلھ ھم مخامخ نھ شي. دا چې ټولنیز رسوم 
ښځو تھ دا ستونزمنوي چې د پولیسو لھ یو نارینھ کارکونکې څخھ 

مرستھ وغواړي، د ښځو پر وړاندي د ناسم چلند راپورونھ ډیر 
 وختونھ کم وړاندې کیږي.

 
 د راپور (AIHRC)د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون 

ز کال کې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالې ۲۰۱۲لھ مخې پھ 
 سلنھ ۲۵ز کال پھ پرتلھ ۲۰۱۱ پیښې ثبت شوي دي چې د ۶،۰۰۰

زیاتوالی ښایې. خو دا شمیره ال د پټي سر دی. پھ حقیقت کې یوه 
 سلنھ د فزیکې، جنسي یا ۸۷څیړنھ دا جوتوي چې د افغان میرمنو 

روحې ناوړه چلندو د څھ نا څھ ډولونو څخھ رنج وړي، چې پھ دي 
 سلنھ یې د تاوتریخوالي ۶۲کې پھ زوره وادونھ ھم شامل دي چې 

 ۷او ناوړه چلند ګڼ ډولونھ تجربھ کړیدی.

 
کھ میرمنې د ناوړه چلند پھ وړاندې خبر ھم ورکړي، د دوۍ قضیې 
ډیری وختونھ پھ درستھ توګھ نھ ثبتیږي و سرغړونکې یې پھ ندرت 

ز کال ۲۰۱۲سره د عدلي تعقیب الندې نیول کیږي. ملګرو ملتونو پھ 
کې د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځھ وړلو 

د قانون د تطبیق پھ اړه یو راپور خپور کړو چې پھ ھغې کې 
 تر څو قضیې وڅیړي " غښتلیو ښځینھ پولیسو کمښت"راغلي وو چې د 

او ھمدارنګھ د پولیسو پھ منځ کې لھ قانون څخھ د پوھاوۍ د کچې 
کموالی ھغھ مھم فکتورونھ دي چې افغان ملي پولیس پري ونھ 

 ۸توانیدل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخھ پري ونیسي.

 
سربیره پردې، د بشر د حقوقو کمیسون پولیس خپلھ د ښځو پر 

ز کال پھ راپور کې ۲۰۱۳وړاندي پھ بد چلند تورن کړي. د دوۍ د 
ز کلونو ترمنځ، نارینھ پولیسو ۲۰۱۳ او ۲۰۱۱معلومھ شوه چې د 

 سلنھ د غیرت وژنې یا جنسي تیري ترسره کړي دي. دا ال ۱۵نږدي 
نور ھم ښځې بی جرئتھ کوي چې لھ پولیسو څخھ د مرستي پھ لټھ کې 

 ۹شي.

 
د ښځینھ پولیسو د کمښت ستونزي پھ افغانستان کې د سولي او 

پرمختګ پھ ھڅو ھم اغیزه شیندلي ده. د ښځو پر وړاندې د 
تاوتریخوالي د لمنځھ وړلود قانون د تطبیق پھ اړه د ملګرو 

 ملتونو پھ راپور کې راځې:



 
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځھ وړلو د قانون باالخره "

تطبیق او د تاوتریخوالي پیښو کموالی کولی شي د ښځو لھ حقوقو 
څخھ ال ښھ ساتنھ رامنځتھ کړي، چې پھ خپل وار سره د ھغوۍ فعالھ 

او مھمھ ونډه پھ ټولنھ کې او ھم د دوامدارې سولې، امنیت او 
 ۱۰"نیکمرغۍ ھڅې غښتلي کوي.

 
ز کال کې یوه ترسره شوي سروی ۲۰۱۲د ملګرو ملتونو پھ مالتړ پھ 

یا نظر پوښتنې وښوده چې ښځینھ پولیسو شتون تھ پھ ډیریدونکې 
توګھ عامھ منښتھ حاصلھ ده او دا دلیل راوړي چې دا کار پھ 

ټولھ کې د افغان ملي پولیسو پھ اړه د عامھ برداشت د ښھ کیدو 
سروی دا وښوده چې ښځینھ پولیسو باندې د ھغوۍ  ۱۱سره مرستھ کوي.

د نارینھ سارې پھ پرتلھ د یو جرم د منصفھ حل پھ اړه ډیر باور 
 کیده.

 
د سروی پھ الستھ راوړنو باندې د تبصري پھ لړ کې، پھ افغانستان 

کې د اروپایې ټولنې د پولیسو د ماموریت مرستیال د ښځینھ 
پولیسو د شمیر او د دولت څخھ د مالتړ د ښھ کولو ترمنځ پھ 

 اړیکھ باندې ټینګار وکړ. 
 
د افغان ملي پولیسو پھ لیکو کې د ډیرو ښځینھ پولیسو ګمارل "

کولی شي د نامتناسبي قوې لھ استعمال او د وګړو د شکایتونو پھ 
کمولو کې د یوې اغیزمنې وسیلي پھ توګھ رامنځتھ شي. د ټولنې د 

پولیسۍ پھ نظر کې نیولو سره کھ د افغان ملي پولیسو پھ لیکو 
کې ښځینھ پولیسې موجودي وي نو کولی شي د محلي خلکو سره اړیکې 

بھترې شي. دا پھ خپل وار سره د جرمونو سره د مبارزې او د 
پولیسو منلو سره مرستھ کوي او پھ نھایت کې د دولت د حاکمیت 

 ۱۲"سره مرستھ کوي.

 
د دې مھمو پایلو سره سره، بیا ھم د پولیسو د ریفورم یا سمون 
د ھڅو پھ لړ کې د ښځینھ پولیسو ګمارنھ د یو لوۍ لومړیتوب پھ 

 ۱۳توګھ حیثیت نھ لري.

 
دغھ نشریھ د مھمو مشترکینو سره د مرکو پھ لړ کې پھ معلوماتو 

والړه دھچې پھ ھغې کې نارینھ او ښځینھ پولیس، د اکسفام د 
پروګرام تجربھ او شتھ څیړنې شاملي دي تر څو دا استدالل وشي چې 
دا د یوې فوري لومړیتوب پھ توګھ وګڼل شي چې د ښځو پر وړاندې 
د تاوتریخوالي ستونزو مخھ باید پھ اغیزمنھ توګھ ونیول شي او 

ھم د دي سره مرستھ وشي چې افغان ملي پولیس باید د بلوا-ضد 
 قوې څخھ پھ یوې ملکې پولیسې خدمت باندې بدل شي. 

 
دغھ نشریھ د ھغو مھمو اقداماتو پھ ھکلھ معلومات وړاندې کوي 
چې افغان دولت او تمویلونکو ادارو د ښځینھ پولیسو د ګمارني 

او د افغان ملي پولیسو پھ لیکو کې د فعالو غړو پھ توګھ د 
ھغوۍ د شرایطو د ښھ کولو لپاره ترسره کړیدي. دا د ھغو خنډونو 

پھ اړه ھم پھ تفصیل سره ذکر کوي چې ښځې یې پھ پولیسو کې د 
ورګډیدو او پھ دې دنده کې د پاتې کیدلو پھ اړه لري، او ھم دا 

 



څیړي چې څرنګھ عامھ مالتړ د ښځنھ پولیسو پھ اړه رامنځتھ کیدلی 
شي. دغھ نشریھ د ټولو ذیدخلو ارګانونو لپاره توصیې ھم لھ ځان 

 سره لري.

صندوق: ولي افغان میرمنې پھ بیړنې توګھ ښځینھ پولیسو تھ ۱
 اړتیا لري

 رحیمي کیسھ د دې یوه څرګنده بیلګھ ده چې سارمن کلنې ۴۷د 
څرنګھ ښځینھ پولیسي کولی شي د افغان میرمنو او انجونو پھ 

ژوند کې ستر بدلون راولي. ھغھ  پھ مزارشریف کې د کورني 
 غبرګون د واحد د پولیسو افسره ده.

 

ز کال د می پھ مبایشت کې د جګړنې رحیمي سره ھغھ وخت ۲۰۱۲د 
 کلنھ نسیمھ، چې د ۱۶لھ روغتون څخھ اړیکھ ونیول شوه چې 

اوه میاشتو امیدواره ھم وه، روغتون تھ وروستھ لھ ھغې 
 میړه یې پھ بې رحمۍ وھلي ټکولي وه. د ۲۵راوړل شویوه چې 

نسیمي ژبھ نږدې ټولھ غوڅھ شویوه او دومره وھل شوي او ټکول 
 شویوه چې کوچنی یې پھ بطن کې لمنځھ والړو.

د ھغې پھ کلي کې موجودو پولیسو لومړی د قضیې لھ څیړنې ډډه 
کولھ او ټینګار یې پر دي وو چې نسیمھ باید خپلھ پھ نږدې 

حوزه کې د پیښې پھ اړه راپور ورکړي. دا د ښځو پر وړاندې د 
تاوتریخوالي د لمنځھ وړلو د قانون لھ اړتیاو څخھ یوه ده 

چې کولی شي د ھغو متضررینو پھ وړاندې پھ تبعیض منتج شي چې 
نھ شي کولی، یا چمتو نھ وي چې پھ خپل محل کې د جرم پھ اړه 

 خبر ورکړي.

 

رحیمي لھ خپل مافوق قومندان څخھ وغوښتل چې د سیمې پولیسو 
سره اړیکھ ونیسي او دیتھ یې چمتو کړي چې د پیښې پھ اړه 

څیړنھ وکړي. پھ پیل کې پولیسو وویل چې د نسیمي خاوند پھ 
ده لګیدلی د عمدي قتل او مرګونې برید تورونھ رد کړي، 

پولیسو دا ھو وویل چې پرتھ لھ کوم ثبوت څخھ، دوۍ نھ شي 
 کولی چې ھغھ بندي کړي.

 

رحیمي ال ناکامي نھ وه منلي: ھغې لھ روغتون څخھ د نسیمي 
صحي راپور راواخستھ او د نسیمي او پالر سره یې مرستھ وکړه 

چې خپل کلي تھ د خپل مړ ماشوم سره یو ځای ستانھ شي. دا 
ھغھ وخت دی چې چارواکې بیا ھم د میړه د خالصون پھ اړه مصمم 
دي، خو رحیمي چې د خپل مرکز د قومندان ھوکړه ھم ورسره وه، 
رسنیو تھ مخھ وکړه او د رسنیو د فشار پھ نتیجھ کې پولیسو 

میړه رسمًا تورن کړ. بیا نوموړی خاوند پھ دري کالھ بند 
 باندي محکوم شو.

 



 دوق: څوک، څوک دی ن ص۲

 (ANP)افغان ملي پولیس 
 تنو تھ رسیږي کوم چې پھ ۱۵۷،۰۰۰د افغان ملي پولیسو شمیر 

څلورو ښاخونو باندې ویشل کیږي: افغان یونیفورم شوي پولیس 
(AUP)د افغان ملي عامھ نظم د ساتلو پولیس ،ANCOP د - 

شورش-ضد عملیاتو تر ټولو مخکښھ د پولیسو څانګھ ده-، افغان 
، او کریمنال تخنیک یا د جنایې څیړنو (ABP) سرحدي پولیس

د افغان ملي (ALP). افغان سیمھ ایز پولیس (CID)اداره 
پولیسو یو فرعي ښاخ دی. سیمھ ایز پولیس لکھ د ټولنې پھ 
کچھ د وسلوال دفاعیې قوي پھ توګھ کار کوي خو د پولیسو 

 رسمي واکونھ نھ لري.

 

پولیس د جلب و جذب د عمومي پھ ډیریدونکې توګھ، افغان ملي 
 لیاري د پولیسو پھ قومندانۍ او د روزنې د قومندانۍ لھ

 ګمارنھ او روزنھ کې مخکښ رول لوبوي.

 

د کورنیو چارو وزارت 
د کورنیو چارو وزارت د جنرال مجتبی پتنګ پھ رھبرۍ کې لھ 

 افغان ملي پولیسو څخھ دڅارنې مسولیت پھ غاړه لري.

 

ز کال د اپریل پھ میاشت کې، جنرال مجتبی پتنګ د ۲۰۱۳د 
 څخھ پرده پورتھ کړه. د دي لس کالو لرلیدوزارت لپاره د 

ھدف دا وو چې افغان ملي پولیس اصالح (ریفورم) شي او پھ یوه 
(متحد، وړ و بااعتباره د پولیسو پھ ملکي خدمت) باندې بدل 

شي تر څو (د قانون حاکمیت پلی شي) او د بشر د حقوقو ساتنھ 
وشي. 

 

ز کال پوري باید د ټول افغان ملي ۲۰۲۴د دې پالن لھ مخې، تر 
 ۱۰پولیسو او کورنیو چارو وزارت د کارکونکو لږ تر لږه 

سلنھ ښځې جوړي کړي، د کورنیو چارو وزارت ژمنھ کړیوه چې 
داسي یوه ستراتیژي بھ رامنځتھ کوي چې د (ښځو ګمارنھ، 

روزنھ، د وړتیاوو لوړول او نورې چارې) بھ ھمغږي کړي، چې 
پھ دي کې د جنسي ځوروني او تاوتریخوالي پھ خالف اقدامات ھم 

 شامل دي.

 
نړیوالې ادارې او ماموریتونھ 

پھ  ډیری روزنھ (ANSF)د افغان ملي امنیتي ځواکونو
لھ خوا د (NTM-A)افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت 

 تر چتر الندي او د ملګرو (ISAF)نړیوالو سولھ ساتو ځواکونو 
ملتونو د امنیت د شوری پھ دستور، ترسره کیږي، چې د افغان 
ځواکونو پھ دي ادارو کې افغان ملي پولیس ھم شامل دي. پھ 
افغانستان کې د ناټو روزنیز ماموریت د غړیو ھیوادونو د 

 



روزنیزو ماموریتونو لکھ برتانیھ، المان او ھالینډ او 
ھمدارنګھ د غیر ناټو غړیو لکھ استرالیا لھ خوا مالتړ کیږي. 

د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجھي یا د اماني صندوق 
(LOTFA)، ز کال کې رامنځتھ او د ملګرو ملتونو د ۲۰۰۲ چې پھ

ادارې لھ خوا اداره کیږي، د تمویلونکو یا بسپنھ ورکونکو 
ھیوادونو لکھ د امریکې متحده ایاالتو، برتانیې، المان، 

ھالینډ، کاناډا او ایټالیې تھ د افغان ملي پولیسو د تمویل 
ز کال څخھ را پدیخوا، ۲۰۰۲لپاره اصلي میکانیزم جوړوي. لھ 

 ملیارده امریکایې ۲.۹نړیوالې ټولنې د دې صندوق سره نږدې 
ډالره مرستھ کړي چې پھ دي کې د امریکي متحده آیاالت لھ 

 نورو مخکی دی. 
 

پھ افغانستان کې د اروپایې ټولنې د پولیسو ماموریت 
(EUPOL) ز کال کې رامنځتھ شوی، د افغان ملي ۲۰۰۷ چې پھ

پولیسو، کورنیو چارو وزارت او څارنواالنو پھ روزلو او ورتھ 
 فوکس لري ځکھ چې د دوۍ لھ مھمو موخو مشوروورکولو بانديپھ

څخھ یوه ھم داده چې جندر (جنسیت) او د بشر حقوق پھ کورنیو 
چارو وزارت او افغان ملي پولیسو کې ور ګډ کړي. پھ یوپول 

 محلي کارکونکې کار کوي چې د اروپایې ۲۰۰ نړیوال او ۳۵۰کې 
 غړیو ھیوادونو او کانادا سره تړاو لري. د ۲۴ټولنې لھ 

 ۱۰۸ز کال پھ می کې، پھ افغانستان کې د دوۍ ماموریت د ۲۰۱۳
ز کالھ پوري ۲۰۱۴ملیونھ یورو بودیجې پھ درلودلو سره تر 

وغځیده. 

 

ز کال ۲۰۰۷چې پھ ، (IPCB)د نړیوالو پولیسو د ھمغږۍ بورد 
کې رامنځتھ شوي د کورنیو چارو وزارت سره پھ دي کار کوي چې 

لپاره دوه کلن تطبیقي پالن جوړ کړي. لسو کالو لرلیدد خپلو 
اما، دوۍ د ښځو پھ اړه کومھ ځانګړي ستراتیژي یا پھ ښځو 

کوم فوکس نھ لري. 
 

د کورني غبرګون واحدونھ 
ز کال کې د ځانګړو ۲۰۰۶ پھ (FRUs)د کورني غبرګون واحدونھ 

دري کسیزه واحدونو پھ توګھ د کورني تاوتریخوالي د مھار 
کولو لپاره رامنځتھ شول. د دوۍ ھدف دا وو چې پھ ال اغیزمنھ 

توګھ د تاوتریخوالي لھ متضررینو څخھ مالتړ وکړي او ھمدارنګھ 
د ښځینھ پولیسو د حیثیت پھ لوړ بیولو کې ھغوۍ تھ د تخصصی 

 .مسلکي رول د ورکولو لھ لیاري، مرستھ وکړي

 



. پرمختګ ۲
 

ز کال کې ۱۹۶۷پھ افغان پولیسو کې د میرمنو برخھ اخستنھ پھ 
پیل شوه، یاني د محمد ظاھر شاه د پاچاھۍ پھ دوره کې چې د 

ز کې طالبان واک تھ ۱۹۹۶افغانستان وروستی پاچا وو. کلھ چې پھ 
 ۱۴.ورسیدل، نو پھ پولیسو کې پھ ښځو باندې بندیز ولګیده

 
افغان دولت بیالبیل ابتکارونھ پھ الره واچول تر څو ښځې د 

پولیسو لیکو تھ وھڅوي، چې پھ نتیجھ کې یې د ښځینھ پولیسو پھ 
ز کال کې، د ۲۰۰۵شمیر کې سوکھ خو ټینګ زیاتوالی راغی. پھ 

 یې میرمنې وي (چې ۱۸۰ پولیسي ځواک لھ جملي څخھ یواځې ۵۳۴۰۰
 پولیسي ځواک لھ جملي ۱۱۲۰۰۰ز کې، د ۲۰۱۰پھ  ۱۵). سلنھ جوړوي۰،۳

ز کال د ۲۰۱۳د  ۱۶). سلنھ جوړوي۰،۸ تنھ یې ښځې وي (چې ۹۲۹څخھ 
 کسیزه ۱۵۷۰۰۰جوالی تر میاشتي پوري، د ښځینھ پولیسو شمیر پھ 

 .  تنھ وو۱۵۵۱ځواک کې 
 

د افغان ملي پولیسو پھ اوسنی تشکیل (سازماني جوړښت) کې د 
ښځینھ ملکي کارکونکو او ښځینھ پولیسي افسرانو لپاره ځانګړي 

 د پولیسو د افسرۍ ۸۲۱ بستونھ ساتل شویدي چې پھ دي کې ۳،۲۴۹
 د ګزمي د ۱۳۷۰ بستونھ، (NCOs) بریدمالن ۷۸۷بستونھ او 
 قرارداد کونکې شامل دي. د ۱۷۰ ادارې پرسونل او ۱۰۱افسرانو، 

 بستونھ اشغال کړي ۱۵۰۶ کال تر نیمایی پوري، ښځو یواځې ۲۰۱۳
 ۱۷. چې لھ نیمایي څخھ ھم کم دي–ول 

 
ځینې ښځینھ پولیسي پھ کلیدو ساحو کې کار کوي، چې لھ جملي څخھ 

ځینې یې پھ لوړو بستونو کار کوي لکھ کریمنال تخنیک،د مخدره 
موادو سره د مبارزې اداره. سمونوال حکمت شاھي د کورنیو چارو 
وزارت د جندر او د بشر حقوقو د واحد دویمھ ښځینھ مشره ده. د 

 والیاتو کې ۳۴ز کال د جوالی تر میاشتي پوري، دي ادارې پھ ټولو ۲۰۱۳
د افغان ملي پولیسو تر  ۱۸. وي یې ښځیڼھ پولیسي۱۱۲ کارکونکې درلودل چې ۴۶۳

 او دوه جنراالني موجودي دي (کھ څھ ھم نی سمونواال۱۱مشرۍ الندې، 
ھڅي شوي چې د  ۱۹). نارینھ جنراالنو سره پرتلھ کیږي۱۶۰د څھ دپاسھ 

کورني غبرګون پھ واحدونو کې د ځانګړي رول پھ ورکولو سره 
  صندوق وګورئ).۹ښځینھ پولیس غښتلي کړی شي (

 
 ھرات، کندز، –یوه وروستۍ څیړنھ چې پھ پنځو کلیدي والیتونو

بلخ، ننګرھار او کابل- کې ترسره شوي،جوتھ کړي چې ښځینھ پولیس 
پھ ډیریدونکې توګھ د ټولنې د منلو وړ ګرځې، پھ خاصھ توګھ د 

قومي مشرانو پھ منځ کې څوک چې پھ خپلو ټولنو کې د دي کار پھ 
ګټھ پوھیږي. پھ څیړنھ کې دا ھم راغلي چې ښځینھ پولیسو پھ 

ټولھ کې د افغان ملي پولیسو اغیزمنتیا او ټولنھ کې د ھغوۍ 
 ۲۰قبلول پسي ال نور ښھ کړیدي.

 

 



  صندوق: ښځینھ پولیس د خپلې دندې پھ ترسره کولو کې۳

 کلنھ پري ګل چې د دري ماشومانو مور ھم ده، لھ تیرو ۲۸
پنځو کالو راھیسي د کابل پھ ختیځ کې پھ نھمھ امنیتي حوزه 
کې د ګزمي دنده ترسره کوي. د ھغې ډیر وخت عامھ تاسیساتو 
تھ د ننوتونکو ښځینھ مراجعینو پھ تاالشي کولو کې تیریږي، 

زه "خو غواړي پھ نورو دندو کې ھم ځان ثابت کړي. ھغھ وایې:
پھ خپل کار ویاړ لرم خو زه غواړم د ھغو ښځو سره مرستھ 

" وکړم چې د تاوتریخوالي ښکار شویدي.

 

پري ګل ځان ډیر خوش نصیبھ ګڼي چې د خپل نارینھ آمر، 
 سمسور او خپل خاوند مالتړ ورسره دی. پھ یوه سمونوال

مردساالره ټولنھ کې، ھغھ بي خطره خپل کار تھ ځې ځکھ 
 سمسور ھغو اوه ښځینھ پولیسو تھ چې د ده د آمریت سمونوال

الندې کار کوي، د خپل شخصي تیلیفون شمیره ورکړي تر څو د 
ھرې ھغې ستونزي پھ اړه ده تھ راپور ورکړي چې دې ښځینھ 

کارکونکو تھ د ھغوۍ د نارینھ سیاالنو لھ خوا پیښیږي. 

 

 کالو ۳۱ سمسور چې د حوزي قومندان یا آمر دی، لھ سمونوال
راھیسي پولیس دی او اوسمھال د بشر د حقوقو پھ څانګھ کې د 

 لپاره پھ خپلو زده کړو ھم بوخت دی. ھغھ وایې چې ده دکتورا
تھ دا حتی ناشوني ده چې د کافي ښځینھ پولیسو پرتھ خپلھ 

دنده پھ اغیزمنھ توګھ پرمخ ویسي.  

 

 ھغھ " دا یوه لویھ ننګونھ ده چې د دوۍ شمیري لوړي شي،"
لھ ټولو مھمو کړنو یوه دا ده چې ښځینھ پولیسي "وویل. 

ځانونھ د پولیسو پھ حوزو کې خوندي وګڼي. کھ یوه ښځینھ 
 حوزه مصئونھ ده، زه ‘پولیسھ نورو میرمنو تھ ووایې چې 

 بیا نو ھغھ ’خوښھ یم او ھغوۍ زما او زما د کار درناوی کوي
 ."کولی شي چې نورې میرمنې ھم دي کار تھ وھڅوي

 

د ھغھ پھ نظر افغان میرمنو تھ باید ځینې تشویقي امتیازات 
ورکړل شي تر څو ھغوۍ راشي او د افغان ملي پولیسو د لیکو 
سره یو ځای شي: مونږ باید پھ افغاني ټولنھ کې ښځو تھ پھ 

ځینو استثناأتو قایل شو. ښځینھ پولیسي باید د شپي پھ 
جریان کې لھ دندي کولو مستثنی وګڼل شي ځکھ چې د ھغوۍ 

کورنۍ دا نھ خوښوي – کھ د شپي لھ خوا ھغوۍ لھ کوره بھر 
 وي، نو دي ډول ښځو تھ د بدو ښځو پھ توګھ کتل کیږي.

 

 زه خپلو ښځینھ پولیسو تھ دا نھ وایم چې لھ حوزي دباندې "
دي ھم یونیفورم واغوندي ځکھ ھغوۍ لھ دي ویره لري چې خلک 
بھ د ھغوۍ پھ لیدو څھ ووایې یا فکر وکړي. او کلھ چې ښځھ 
او سړی چې د یو قسم سواد درلودونکې وي، د یو کاري فرصت 

لپاره ھڅھ کوي، نو باید چې میرمنو تھ ارجحیت ورکړل شي.تر 



اوسھ پوري ما تھ نارینھ و د دي کار پھ وړاندې ھیڅ ډول 
شکایت نھ دی کړي. او کھ یې وکړو، نو باید ورتھ ووایم چې 

لھ زغم څخھ کار واخلي. زمونږ پھ ټولنھ کې میرمني لھ 
بیالبیلو ستونزو سره مخامخ دي او مونږ د میرمنو د مراقبت 

لپاره ښځینھ پولیسو تھ ضرورت لرو. دا کار بھ باالخره خپلھ 
. "د ھغوۍ سره ھم مرستھ وکړي

 

 کلھ چې ما د "خو پری ګل بیا ھم لھ ستونزو سره مخامخ ده. 
پولیسو دنده خپلھ کړه نو زما ترونو ما سره خبري کول بند 

کړل. مونږ پښتانھ یو او ھغوۍ دا نھ خوښوي چې زه یو ځای د 
پردو نارینھ و سره کار وکړم. کھ ما سره نورو ښځینھ پولیسو 
ھم کار کولی، نو کیدلی شي چې د ھغوۍ (ترونو) ذھنیت ھم بدل 

شي. 

 

مونږ پھ حوزه کې ھم ال ډیري ستونزي لرو. د ښځو لپاره 
ځانګړل شوي تشنابونھ، یا د خوب ځای، یا د استراحت ځای چې 

لھ نارینھ و څخھ بیل وي، نشتھ. پھ افغاني کلتور کې دا 
زمونږ لپاره یوه ستونزه ده. ځینې میرمني دا اندیښنھ لري 

چې کھ دوۍ تشناب تھ والړي شي، نو د نارینھ ھمکارانو لھ خوا 
بھ پھ دوۍ برید وشي. زه خو بھ چیغي ووھم او د ځان دفاع بھ 

" وکړو، خو ھر څوک دا نھ شي کولی.

 

ز کال لھ فبرورۍ څخھ د ښځینھ پولیسو شمیر، د ھغوۍ موقعیت ۲۰۱۳جدول د ۱
 او رتبي 

 بریدمالن افسر والیت
(NCO) 

 مجموعھد ګزمي ښځي 

 ۶۸۸ ۲۳۶ ۲۹۸ ۱۵۴ کابل

 ۳۵ ۲۳ ۱۲ ۰ ننګرھار

 ۸ ۵ ۳ ۰ پروان

 ۵ ۵ ۰ ۰ کاپیسا

 ۰ ۰ ۰ ۰ پنجشیر

 ۲ ۱ ۱ ۰ کنړ

 ۴ ۳ ۱ ۰ لغمان

 ۰ ۰ ۰ ۰ نورستان

 ۱۸ ۱ ۱۰ ۷ بامیان

 ۲۹ ۱۵ ۵ ۹ دای کندي

 ۱۱۹ ۵۸ ۵۴ ۷ بلخ

 ۳۳ ۲۲ ۸ ۳ کندوز

 ۲۴ ۱۰ ۱۲ ۲ بدخشان

 ۳۰ ۱۳ ۱۴ ۳ تخار

 ۱۸ ۱۱ ۵ ۲ جوزجان

 ۳۵ ۱۷ ۱۵ ۳ فاریاب

 ۱۱ ۰ ۷ ۴ بغالن

 



 ۱۶ ۱۱ ۵ ۰ سمنګان

 ۳۲ ۲۱ ۱۰ ۱ سری پل

 ۵۲ ۳۴ ۹ ۹ کندھار

 ۲۲ ۱۳ ۹ ۰ ارزګان

 ۶ ۶ ۰ ۰ زابل

 ۱۳ ۱۳ ۰ ۰ پکتیکا

 ۱۸ ۱۲ ۶ ۰ غزني

 ۱ ۰ ۰ ۱ پکتیا

 ۴ ۴ ۰ ۰ خوست

 ۲ ۲ ۰ ۰ لوګر

 ۱۰ ۵ ۵ ۰ وردک

 ۱۳۶ ۴۱ ۸۳ ۱۲ ھرات

 ۲۸ ۲۱ ۶ ۱ فراه

 ۱۴ ۷ ۶ ۱ بادغیس

 ۲۱ ۹ ۱۱ ۱ غور

 ۳۰ ۱۹ ۶ ۵ ھلمند

 ۲۵ ۲۰ ۴ ۱ نیمروز

 ۱۴۸۹ ۶۵۸ ۶۰۵ ۲۲۶ مجموعھ

 ۲۰۱۳سرچینھ: د کورنیو چارو وزارت سند، فبروری 

 

 صندوق: څھ نور ھیوادونھ ھم د ښځینھ پولیسو د ګمارني پھ اړه د کشمکشونو ۴
 سره مخامخ دي 

افغانستان یواځینی ھیواد نھ دی چې د پولیسي ملي ځواک پھ لیکو کې د 
میرمنو د ګمارلو پھ اړه د ستونزو سره مخامخ دی – خو پھ ډیرو نورو 

ھیوادونو کې ټولنیز نورمونونھ د دي اجازه ورکوي چې میرمني د پولیسو 
 Prenzlerنارینھ افسرانو تھ پھ اسانۍ سره مراجعھ وکړي. د پرنزلر 

 راپور الندې معلومات لري:

 )۲۰۰۹ سلنھ (۲۵انګلستان او ویلز  

 )۲۰۰۹ سلنھ (۲۳.۱ایرلینډ    

 )۲۰۱۰ سلنھ (۱۱.۸د امریکې متحده آیاالت  

 )۲۰۱۱ سلنھ (۱۹.۶کاناډا    

 )۲۰۱۱ سلنھ (۲۴.۴ اسټرالیا   

 )۲۰۱۱ سلنھ (۲۳.۵سویلي افریقا   

 )۲۰۰۷ سلنھ (۱۹.۷ګانا    

 )۲۰۱۱ سلنھ (۱۲.۴ نایجیریا   

) ۲۰۱۰ سلنھ (۵.۱۷  ھندوستان  

د ناروی د پولیسو اداره الندې اعداد او شمیري لري: 

) ۲۰۱۰ سلنھ (۲۱ ناروی 

 

د سویډن پولیس داسي احصاییھ لري: 

   سلنھ (کال یې مشخص نھ دی)۲۹سویډن  



 . د بدلون راوستل۳
 

پھ دغھ برخھ کې ھغھ وروستنی اقدامات ذکر شوي چې پھ افغان ملي 
پولیسو کې د ښځو د حیثیت د مالتړ لپاره ترسره شویدي. الندنی 

فصل بھ د دي ھڅو یوه ارزونھ وکړي او ھم بھ ننګوني پھ تفصیل 
 سره بیاني کړي.

 

افغان دولت 
 

د کورنیو چارو وزارت د افغان ملي پولیسو پھ لیکو کې د ښځینھ 
پولیسو د شمیر د ډیرولو پھ اړه د یوې خوشحالونکې ژمنتیا ډاډ 

ورکړی.  د کورنیو چارو وزارت د خپل مرستیال، مرزا محمد 
ز ۲۰۱۳یارمند پھ مشرۍ د رھبرۍ یوه شوری رامنځتھ کړه چې پھ 

کال کې د ښځینھ پولیسو پھ اړه د یو ملي کنفرانس د دایرولو 
لپاره پھ عمده ټکو خبري اتري وکړي او ژمنھ یې وکړه چې کاري 
ګروپونھ بھ رامنځتھ کوي او ھغوۍ بھ د افغان ملي پولیسو پھ 

لیکو کې د ال ډیرو میرمنو ګمارلو او روزلو پھ اړه پالنونھ 
جوړوي. خو دا ملي کنفرانس څو واري وځنډیده، چې د کورنیو چارو 
وزارت اوږد مھالھ ژمنھ یې تر پوښتنې الندې راوستھ. سره لھ دي 

ھم، د کورنیو چارو وزارت الندني مھم اقدامات ترسره کړیدي: 
 

موخي 
)دا غوښتنھ کوي چې ۲۰۱۱(ستراتیژي )او ۲۰۱۰(د پولیسو ملي پالن 

 یې ۵۰۰۰ پولیسو څخھ، ۱۵۷۰۰۰ز کال تر پای پوري، د نږدي ۲۰۱۴د 
لسو کالو  سلنھ). د ۳باید ښځینھ پولیسي وي (د ټول تعداد 

 کال ۲۰۲۴لھ دي ھم جیګھ غوښتنھ لري او غواړي چې تر لرلید
پوري، د کورنیو چارو د وزارت کارکونکو او افغان ملي پولیسو 

 ۲۱. سلنھ ښځینھ وي۱۰نږدي 

 
 روزنھ

 واړه مرکزونھ اوس د ۳۰د پولیسو د روزني او آموزش ټول 
 پھ ۱۳ز پوري بھ دا د ۲۰۱۴افغانانو د قوماندې الندې دي. تر 

تعداد کې ال قوي شي. اوس مھال، پنځھ مرکزونھ د ښځو لپاره د 
روزني اسنتیاوي لري چې پھ ھغې کې ھرات، مزارشریف، کندوز، 

ننګرھار او کابل شامل دي. خو د دوۍ لھ جملي څخھ صرف کابل کې 
د ښځینھ زده کونکو لپاره لیلیھ شتون لري چې د ھغو میرمنو 

لپاره د پولیسو سره د یو ځای کیدو شونتیا برابروي چې لھ کابل 
څخھ بیرون اوسیږي. پھ نورو والیاتو کې ښځینھ زده کونکې 

(آموزشګیر) ھر ورځ خپلو کورونو تھ د پولیسو پھ موټرو کې وړل 
 ۲۲.کیږي

 
د دي لپاره چې د ښځینھ پولیسو پھ وړاندې د نارینھ پولیسو روش 

او رفتار بدلون ومومي، د نارینھ ګزمھ پولیسو پھ کچھ د اتھ 
میاشتنۍ لومړني چمتووالی پھ لړ کې د جندر او بشر حقوقو پھ 

 



اړه دري ورځنۍ روزنھ ھم ورکول کیږي، چې نورې برخې یې د 
 او افسرانو پھ کچھ ورکول کیږي. (NCO) بریدمالن

 
تګ الرې (پالیسي ګانې) 

افغان ملي پولیسو کې د ښځینھ پولیسو د ځینو ستونزو پھ اړه د 
کورنیو چارو وزارت مثبت اقدامات ترسره کړیدي، پھ شمول د جنسي 

ځوروني، ناوړه چلند او ھمدارنګھ د ښځو لپاره د ځانګړو 
ودانیو، پھ خاصھ توګھ د خصوصي ځایونو لکھ د قلف کیدو وړ 

 تشنابونو نشتوالی.
 

 ۰۱۸، د ۲۳)۲۰۰۹پھ دي اقداماتو کې د ښځینھ و د ګمارني الرښود (
د جندر د ملي پالیسۍ ، ۲۴)۲۰۱۳، ۱۶ځوروني الرښود (د فبروری 

او د کورنیو چارو پھ وزارت او ټولنې پھ کچھ د ، ۲۵)۲۰۱۳مسوده (
کوجنیانو او ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع 

 ھم شاملھ ده.۲۶)۲۰۱۳پالیسي(
 

د دي اسنادو لھ مخې ټول افغان ملي پولیس باید د اسالمي شریعت 
د احکامو مطابق د ښځو د حقوقو پھ اړه روزنھ وګوري تر څو د 
خپلو ښځینھ ھمکارانو او ټولنھ کې د میرمنو پھ اړه د ھغوۍ 

سلوک ښھ شي، د ښځو لپاره د جامو بدلولو او تشنابونو ځانګړي 
کوټي برابري شي، د ماشوم د حفاظت اړونده اسانتیاوي، د ښځینھ 

پولیسو لپاره تعلیم او روزنیزو فرصتونو تھ د السرسۍ زمیني 
برابري شي او ھمدارنګھ ھغھ نارینھ پولیس لھ دندي ګوښھ او 

 عدلي تعقیب الندې ونیول شي کوم چې ښځې ځوروي.
 

د ځوروني د الرښود لھ جاري کیدو وروستھ، د کورنیو چارو وزارت 
یو کمیسون جوړ کړو چې پھ ھغې کې د د دې وزارت د جندر او بشر 
حقوقو د واحد، د داخلي تفتیش ریاست، کریمنال تخنیک ریاست او 
د بشري سرچینو او پرسونل ریاستونو استازي شامل وو، تر څو د 

ارتقا، استخدام او د معاشونو پر خپل وخت تادیې او اړونده 
خو معلومیږي چې دا الرښودونھ پھ ډیره ۲۷.موضوعګاني تنظیمي کړي

 کمھ او نیمګړي توګھ پلي کیږي.
 

د کورني غبرګون واحدونھ 
ز کال کې د کورني تاوتریخوالي ۲۰۰۶د کورني غبرګون واحدونھ پھ 

د بررسي او ښځینھ پولیسو تھ د افغان ملي پولیسو پھ لیکو کې د 
یو مناسب ځانګړی شوي رول ورکولو لپاره رامنځتھ شوي دي. د 

 د ۱۸۴ والیتونو کې ۳۳ز کال د می پھ میاشت کې، د ھیواد پھ ۲۰۱۳
 پولیسو پھ کې کار کاوه ۳۵۴کورني غبرګون واحدونھ فعال ول چې 

 ښځینھ پولیسي وي. د میرمنو د لږ شمیر سره ۲۴چې لھ جملې یې 
 ۲۸. واحدونھ د ښځو تر رھبرئ الندې دي۱۱سره، 

 
د ګمارنې لپاره کمپاینونھ 

 د جاپان، LOTFAز کال کې، د کورنیو چارو وزارت او ۲۰۱۰پھ 
ھالینډ او سویس حکومتونو پھ مالي مرستھ، یو کمپاین پھ الره 

واچولو چې ډیرې ښځې پولیسو تھ جذب کړي. د دوۍ د کمپاین زیاتھ 



توجھ د ګڼو رسنیو او ھمدارنګھ د رھبرۍ، مدیریت او معلوماتي 
 ۲۹.ټکنالوجي پھ اړه میرمنو تھ د ځانګړی شویو روزنو لھ طریقھ وه

 

بسپنھ ورکونکې 
 

نړیوال بسپنھ ورکونکې، افغان ملي امنیتي ځواکونھ تمویلوي، 
روزي او تجھیزوي. سربیره پر دي، دوۍ یو تعداد ځانګړینوښتونھ 

ھم تمویل کړي چې د ښځینھ پولیسو د حیثیت پھ ښھ کولو کې یې 
مرستھ کړي، چې پھ دي کې د ټولنې پولیسي، د ښځینھ پولیسو 

اتحادیې، الګو یا سرمشقو تھ ترویج ورکول او د پولیسو پھ اړه 
 د شکایاتو د اوریدلو دفتر شامل دي.

 
 د ټولنې پولیسي

ځینې تمویلونکو ادارو لکھ متحده آیاالتو، المان، ھالینډ او 
 او یوپول پھ دا وروستیو کېد ټولنو د پولیسۍ LOTFAھمدارنګھ 

بیالبیلي پروژې پھ ځینو والیتونو لکھ کندھار، کندز، ارزګان، 
د دا ډول پروژو  ۳۰.بغالن، غور، ھلمند او پکتیا کې تمویل کړیدي

تمرکز پھ ھمدي وي چې د پولیسو او ټولنو ترمنځ تماسونھ زیات 
شي تر څو اعتماد رامنځتھ شي، د بیلګي پھ توګھ د ګاونډي د څار 

کمیټو، د ټولنې د مشورو، د پولیسو سره د ارتباط افسرانو، د 
پولیسو او ټولنې د سپورت ګډ ټیمونو پھ رامنځتھ کولو او 

ھمدارنګھ ښوونځیو او پوھنتونونو تھ ځانګړي د عامھ پوھاوي 
 پروګرامونو لھ لیارې.

 
د ټولنې پولیسي و پدیده ښځینھ پولیسو تھ د یو مسلکي پولیسي 

رول د ورکولو لپاره یو د ترټولو اغیزمنو الرو څخھ ده، د بیلګې 
پھ توګھ پھ ښوونځیو کې د حفاظت اړونده الرښوونو د وړاندې کولو 
لھ لیارې. دا کار میرمنو او ماشومانو تھ ټولنې تھ د السرسی ال 

 ډیر چانس ورکوي.
 

 د ښځینھ پولیسو اتحادیې
پھ کابل، بغالن، تخار، بامیان، بدخشان، بلخ، ھرات او دایکنډی 
والیتونو کې د ښځینھ پولیسو اتحادیې رامنځتھ شویدي. ځینې یې 
رسمي دي (کھ څھ ھم ضعیفي دي) لکھ د ښځینھ پولیسو شوری، خو 

نورې یې غیر رسمي دي. یوپول د کابل شوری تھ ځینې د مربیتوب 
خدمات وړاندې کوي پھ داسي حال کې چې د افغان ښځو شبکھ (چې د 
ھالینډ حکومت لھ خوا تمویلیده) د بامیانو او مزارشریف شوری 

 ګانو سره کار کوي.
 

دغسي اتحادیې د میرمنو د راټولیدو لپاره ښې مجمع جوړوي تر څو 
 د جنسي ;پھ خپلو ستونزو او اندیښنو باندې خبري اتري وکړي

ځوروني، او د پولیسو پھ امنیتې حوزو کې د بیل ځای او د 
نارینھ ھمکارانو لھ ناوړه سلوک څخھ د ځان ساتنې د اړتیاو پھ 
ګډون. ھمدارنګھ داسي اتحادیې د امنیھ قومندانانو او حوزو د 

آمرینو لپاره د مدیریت یوه مفیده وسیلھ ھم ده، ځکھ چې 

 



موضوعګانو او شکایتونو تھ لومړیتوب ورکول لھ ھمدې ځایھ پھ 
 ګډه پیلیږي.

 
د یوناما د پولیسو د مشورتي واحد یو غړی، الکساندر کیجر وایې 

چې دا ډول ګروپونھ بیا ھم د پام وړ مالتړ تھ ضرورت لري. پھ 
بدخشان کې د ښځینھ پولیسو شوری لھ یو کال راھیسي جوړه شویده، 
خو ډیره غیر فعالھ وه تر څو چې د ملګرو ملتونو ادارې د والیتې 

 پولیسو د قومندانانو سره د ھغوۍ د ناستي زمینھ برابره کړه.
 
 دوۍ پھ ګروپي شکل د خپلو ستونزو سره د ھغھ د لیدلو لپاره ”

ورغلي. د دوه اونیو پھ ترڅ کې، دوۍ خپل بیل تشناب او دفتر 
پیدا کړو. د دوۍ د یونیفورم لګښت ھغھ لھ خپلھ جیبھ ورکړ او د 
دوۍ د ترانسپورت غم یې ھم وخوړو. دا میرمنې اوس وایې چې دوۍ 

ځان درون احساسوي او ورتھ پھ جدیت کتل کیږي. دوۍ دا کار خپلھ 
وکړ- صرف د لومړني قدم د پورتھ کولو لپاره یې مرستي تھ اړتیا 

 ۳۱”.وه

  صندوق: د ښځینھ پولیسو راتلونکی مخ۵

 
 

امان ھللا سبا سحر، د افغانستان لومړنۍ ښځینھ کارګرداني (الرښوده)، د 
 برخھ لرونکې ډرامھ کې چې د افغان ۲۴ پھ نوم کمیسار

پولیسي ځواک پھ اړه وه، ھم مخکښ رول لوبولی او ھم یې 
 .الرښوده وه

 

د ګارډین ورځپاڼې د سبا سحر کرکتر د" یوې زړوري، فساد 
نھ منونکې ښځینھ پولیسي، د انسانانو پھ نړۍ کې د 

ترھګرۍ سره د مبارزي پھ توګھ یاد کړ" څوک چې " لکھ 
یوه لویھ اتلھ وي، پھ خپلو عرفي جامو کې د کنګ فو د 



جیګو لغتو وھلو جرکتونھ کوي، ټپیان پھ خپلھ اوږه امن 
ځایونو تھ وړي یا یو موټرسیکل چلوي پھ داسي حال کې چې 

 32."السونھ یې د ډزو پھ کولو مصروف وي

 کلونو کې خپلھ د پولیسو پھ توګھ روزل ۱۹۹۰سحر چي پھ 
شوي، اوس ھم د کابل د پولیسو سره پس لھ وخت نھ کار 
کوي- ھغې دې ورځپاڼې تھ وویل: " زه غواړم خلکو تھ 

وښایم چې افغان میرمني ھر ھغھ څھ کولی شي چې سړي یې 
 کوي."

 
 

الګو یا سرمشقونھ ترویجول 
تمویلونکو ادارو ھغھ پروګرامونھ ھم تمویل کړي چې د تلویزیون 

ز کال ۲۰۱۲او رادیو لھ لیارې ښځینھ پولیسي نوري ھم لوړوي، د 
 ډرامھ چې د المان لھ خوا تمویل شویوه، د ھمدي امان ھللا کیسارد 

ز کې د ۲۰۱۰، پھ څلورم باز صندوق وګورئ) او ۵لړۍ یوه ھڅھ ده (
 ۳۳.متحده آیاالتو لھ خوا تمویل شوي ډرامھ

 
دا دواړه ډرامي یو څھ عجیبي پھ دي وي چې پھ دواړو کې ښځو د 

قوي او قطعي ښځینھ پولیسو پھ توګھ مخکښ نقشونھ درلودل. د 
امان ھللا کمیسار پھ نوم ډرامھ کې د واقعي د محل د تحقیق د برخي 

مشره، یوه ښځھ وه چې ھمغھ سبا سحر وه چې د ډرامي الرښوده ھم 
وه. د څلورم باز ډرامھ د دي د دوه مخکښو کرکترونو، لوډمیال او 
بکتاش ترمنځ د مینې د یوې کیسي پھ اړه وه، پھ داسي حال کې چې 

 ۳۴.یوه بلھ ښځینھ کرکتره د کمپیوټر نابغھ وه

 
کھ څھ ھم د دي ښځو دا نقشونھ افسانھ ای او ساختګی وو، خو د 

افغان میرمنو او انجونو لپاره دوۍ د یوې مھمې الګو او سرمشق 
 پھ توګھ یادیدلی شي.

 
 د پولیسو پھ اړه د شکایاتو د اوریدلو دفتر

یوپول او نورو بسپنھ ورکونکو ادارو د پولیسو پھ اړه د 
شکایاتو د اوریدلو دفتر د افغانستان د بشر د حقوقو پھ خپلواک 
کمیسون کېد  دباندنۍ څارنې او شکایتونو د یوې ادارې پھ توګھ 

رامنځتھ کړه. پھ کابل کې د خپل مرکزي دفتر سربیره، اوس دا 
اداره پھ ننګرھار، بلخ او ھرات والیتونو کې څانګې لري. پھ 

ز کال کې، د بشر حقوقو کمیسون تھ د پولیسو لھ خوا د ۲۰۱۲
 شکایتونھ رسیدلي وو او ۱۰۵ځوروني او جنسي تیري اړونده 

ھمدارنګھ د ښځینھ پولیسو د ارتقا پھ اړه د ناسمو کړنو 
ویل کیږي چې د داسي پیښو پھ اړه راپور ۳۵.شکایتونھ ھم موجود وو

 پھ لږه اندازه ورکول کیږي.

 



 صندوق: د ځینو لویو تمویلونکو ھیوادونو پرتلھ  ۶

د امریکې متحده آیاالت د افغان ملي امنیتي ځواکونو د تمویل، 
روزني او تجھیز لھ اړخھ پھ سر کې قرار لري. د متحده آیاالتو 
حکومت د افغان ملي امنیتي ځواکونو پھ داخل کې د جندر اړوند 

موضوعګانو لپاره ارشد ملکي مشاورین ګمارلي دي او ھمدارنګھ د 
FSUکې یې مخکښ رول لوبولی دی. کھ څھ ھم د امریکې ایجادولو  پھ 

متحده آیاالت د افغان ملي پولیسو د مالتړ لپارھد پولیسو عملیاتي 
مربي او د ارتباط ډلګۍ لري، خو بیا ھم د ښځینھ مربیانو د کمښت 
سره مخامخ دي چې د ښځینھ پولیسو سره د دوۍ د کار کولو وړتیا 
کموي. تر دا وروستیو پوري، د امریکې متحده آیاالتو ھر کال د 

افغان امنیتي ځواکونو د صندوق لپاره د خپلو څو ملیاردي ډالرو 
مرستو پھ لړ کې د ښځینھ پولیسو  لپاره کومي ځانګړې د تمویل 

ز کال کې، د ملي دفاع د واک ۲۰۱۲سرچیني نھ درلودي. خو پھ 
قانون د لومړی ځل لپاره پھ خپلو ستراتیژیکو نظامي لومړیتوبونو 

کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو اړونده میرمني ھم پھ بر کې 
 دفاعیې ۲۰۱۴ز کال د جون پھ میاشت کې، د ۲۰۱۳ونیولي. د 

 سند کې د وړاندیز شویو موران تعدیلونو لھ مخې دا حکم صیاختصا
 ملیونھ ډالره ۴۷.3 ملیاردو ډالرو لھ جملي څخھ ۷.8وکړ چې د 

باید پھ افغان ملي پولیسو او افغان ملي اردو کې د میرمنو د 
ګمارني او پھ دي دنده کې د ھغوۍ د ساتني لپاره جدا شي. 

 

 ملیونھ ډالره ورکوي. خو برتانیھ ۸ تھ د کال نږدي LOTFAبرتانیھ
د خپل نړیوال چلند پھ نظر کې نیولو سره ، د دي مقدار کومھ 

برخھ پھ ځانګړي توګھ د ښځینھ پولیسو لپاره نھ ټاکې. ھمدارنګھ 
 بدیلو پولیسو افسرانو کومک کړي او ۱۶دا ھیواد د یوپول سره د 

ھمدارنګھ د ھلمند د والیتي بیا رغوني ټیم پھ داخل کې د جندر یو 
 ملیونھ امریکایې ډالرو ۱۱اختصاصي افسر ھم لري. برتانیھ د ھغو 

د تمویل یوه برخھ ھم جوړوي چې د کورنیو چارو وزارت د 
ستراتیژیک مالتړ لپاره کیږي تر څو د کورنیو چارو د وزارت د 
پالیسي اړوند او ادارې وړتیاوي غښتلي کړي، د پولیس مردمي 

(ډیموکریټک پولیسنګ) د سکرتریت پھ ګډون. 

 

پھ دي مسئلھ کې ھالینډ تر ټولو مخکښ او یو لھ ډیرو کمو ګوتو 
 تھ د خپل LOTFAپھ شمار تمویلونکو یا ډونرانو څخھ دی، چې 

 ملیون ډالر یې ۱ ملیونھ ډالرو امداد لھ جملي څخھ ۱۱کلنیز 
ښځینھ پولیسو لپاره اختصاص کړي دي. د ھالینډ حکومت پھ کندز کې 

 ملیونھ یورو پھ مصرف د ھالینډ د قانون د حاکمیت ماموریت ۲۲د 
ھم تمویل کړی دی. دا ھیواد د افغانستان د ډیموکراټیکو پولیسو 

 ملیونھ ډالرو پھ ارزښت ال ھم تمویلوي چې ۴.۵دري کلنھ پروژه  د 
پھ دي کې د ښځینھ پولیسو د شوراګانو مالتړ شامل دی، ښځو تھ د 
موبایل ټیلیفونونو پواسطھ د سواد د زده کړو ازمایښتي پروژه، 

 ملیونھ ډالرو پھ ارزښت د یوپول لھ خوا پرمخ وړونکې د ۲.۶او د 
پولیسو (د ښځینھ پولیسو پھ ګډون) او څارنواالنو د روزنې 

پروګرام چې موخھ یې د ښځو پر وړاندې د جرایمو د تحقیق او عدلي 
تعقیب ترمنځ د اړیکې ښھ کول ده. 

 

 افسران لري، چې ۲۸اسټرالیا اوسمھال پھ افغانستان کې د پولیسو 



پھ دي کې د پولیسو ھغھ روزونکې ھم شامل دي چې د جندر د موضوع 
پھ اړه تخصص لري او د یوپول سره موقتي کار کوي. د اسټرالیا 
حکومت د افغان ملي پولیسو پھ لیکو کې د سمون مالتړ کوي چې د 

 ملیونھ ډالره مرستھ کړي وه ۱۸ مودې لپاره یې نږدې ۲۰۱۲-۲۰۱۳
خو د د جندر پھ اساس د پولیسو پھ ریفورم باندي کوم خاص تمرکز 
نھ لري او نھ ھم اوسمھال دوۍ د ښځینھ پولیسو اړونده کومھ خاصھ 

پروژه تمویلوي یا یې پر مخ وړي. 

 

ز کال د جون پھ میاشت کې، اسټرالیا پھ افغانستان کې ۲۰۱۳خو د 
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځھ وړلو پروګرام پیل کړو، 

 ملیونو ډالرو پھ ارزښت دي نوښت کې د پولیسو او نورو ۱۷.۷د 
حقوقي ادارو لپاره روزنیز او مربي اړونده کارونھ ترسره کیږي 
تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځھ وړلو قانون پلي 
شي. لھ دي سربیره، اسټرالیا بھ د پولیسو پھ ملي اکاډمۍ او د 

کریمنالتخنیک ریاستونو، د کورني غبرګون واحدونو او د ټاکل 
شویو والیتونو د جندر پھ واحدونو کې د ښځینھ پولیسو افسرانو 

 روزنھ کوي.

 

المان مخکې لھ دي چې د افغان ملي پولیسو د بیا جوړونې او 
ز کال کې تسلیم کړي، پھ دي ۲۰۰۷ریفورم کړنې یې یوپول تھ پھ 

 تھ LOTFAاړه پھ پیل کې یو مخکښ ھیواد وو. ال اوس ھم دا ھیواد 
 ۱۵ ملیونھ یورو مرستھ کوي او یوپول تھ یې د پولیسو ۳۰د کال 

افسران پھ موقتي توګھ ورکړیدي. د المان د پولیسو د پروژي ډلھ 
 افسران لري، پھ بلخ، بدخشان او ۲۰۰چې شا او خوا د پولیسو 

کندز والیتونو او پھ کابل کې د پولیسو پھ ملي اکادمۍ کې د 
پولیسو د روزنو مرکزونھ ایجاد کړیدي پھ کوم کې چې د ښځینھ 

پولیسو لپاره د پاتي کیدو او ډوډۍ خوړلو بیل بیل ځایونھ جوړ 
شویدي.  ښځینھ پولیسو تھ پھ کندز کې پھ بیلو صنفونو کې درس 

ورکول کیږي حال دا چې صنفونھ پھ بدخشان او بلخ کې مشترک یا ګډ 
دي. د کابل او مزارشریف روزنیز مرکزونھ د ماشوم ساتنې 

اسانتیاوي ھم لري.  

 

  صندوق: د مالتړ او پوھاوي پھ ساحھ کې پانګھ اچونھ- اکسفام۷

د اکسفام اداره پھ افغانستان کې د خپلو ھمکارو ادارو سره پھ 
دي کار کوي چې ھم پھ ټولنھ او ھم د پولیسو پھ ځواک کې د ښځو 
پر وړاندې د تاوریخوالي پھ اړه د خلکو برخورد یا چلند تغیر 

 وکړي.

 

سیلۍ غفار، د افغانستان د کوچنیانو او ښځو لپاره د بشري مرستو 
 ریسھ وایې چې: " دا اړینھ ده چې ښځې لھ خپلو (HAWCA)د ادراې 

حقوقو څخھ باخبره وي، پھ ځانګړي توګھ د ھغوۍ د جنسیت پھ اساس 
د تاوتریخوالي اړونده. ښځې مونږ پیدا کوي او مونږ ګورو چې پھ 
دوۍ خشونت شوی خو ھغوۍ یې د خشونت پیښھ نھ ګڼې- دا یو نورمال 

او د ھرژ ورځژ کار دی." خو سیلۍ وایې چې عدالت تھ د السرسي 
لپاره یواځې د ښځو پوھیدل پھ خپلو حقوقو باندې کفایت نھ کوي. 

 



بریا د دې پوري اړه لري چې د عنعنوي نارینھ ټولنې، مذھبي 
مشرانو او د افغان ملي پولیسو سره اړیکھ ټینګھ شي. سیلۍ وایې: 

" مونږ د ښځو سره د مرستي لپاره یو شیلټر یا سرپنا لرو. خو 
ھغوۍ لھ یو شیلټر څخھ ډیرو شیانو تھ ضرورت لري. دوۍ پولیسو تھ 
د ښځینھ پولیسو پھ ګډون ضرورت لري څوک چې پھ قانون پوھي وي او 

دا مني چې دا د ھغوۍ یو مسولیت دی چې باید پھ دي اړه عمل 
 وکړی."

 

 کومھ چې (FLOW)د ښځو لپاره د رھبرۍ د فرصتونو د تمویل پروژه 
کابل او بلخ والیتونو کې تطبیقیږي، د ټولنې نارینھ او ښځینھ 
مشراني پھ دي روزي چې څرنګھ کولی شي د رسمي عدالت سستم تھ 

السرسی پیداکړي. برعالوه لھ دي، د افغانستان د کوچنیانو او ښځو 
 د افغان –لپاره د بشري مرستو اداره او دوه نورې ھمکاري موسسي 

- پھ ټولنھ کې (AWEC)ښځو شبکھ او د افغان ښځو د زده کړي مرکز 
لھ ښځینھ پولیسو څخھ د مالتړ د زیاتولو لپاره محلي مشرانو تھ 

دا وایې چې څرنګھ باید پولیس د دوۍ د ساتلو او خدمت کولو دنده 
تر سره کړي، او ھمدارنګھ د ھغھ رول پھ ھکلھ ور سره ھم غږیږي 
چې ښځینھ پولیسي یې لوبولی شي چې پھ دي کې د تاوتریخوالي لھ 

 قربانیو ښځو څخھ اغیزمن مالتړ ھم شامل دی.

 

د افغانستان د کوچنیانو او ښځو لپاره د بشري مرستو اداره د 
اسالم د اصولو پھ رڼا کې د ښځو پھ حقوقو باندې د دیني عالمانو 

او مشرانو پھ روزنھ کې یوه پراخھ تجربھ لري چې پھ ھغې کې د 
 ھغوۍ مالي، روغتیایې او د ملکیت حقوق شامل دي.

 

د حیاتي ریفورمونو او سمونونو د راوستلو لپاره د اکسفام ادارې 
پھ ملي او نړیوالھ کچھ آیدوکیسي (داد خواھي) ترسره کړیدي. د 
دې ھدف لپاره، د ھیواد پھ داخل کې د اکسفام ادارې پھ کارونو 

کې د پولیسو ځینې روزنیز پروګرامونھ شامل دي چې د افغانستان د 
کوچنیانو او ښځو لپاره د بشري مرستو د ادارې لھ خوا د کورنیو 
چارو وزارت، عدلیې وزارت، ښځو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو د 

جمعیت صندوق او د ملي پولیسو د اکادمۍ سره پھ ګډه، برابر 
 شویدي.

 
  



د یو ملیونو ډالرو پھ ارزښت د ‘
ګمارنو کمپاینونھ د کاغذ پر مخ 
ښھ ښکاري، مګر دا باید ډاډمن 
کړئ چې تاسې صحیح میرمنې 
پھ کار ګمارئ او دا میرمنې پھ 

خپلو دندو کې ھمداسي دوامداره 
 ’وساتئ.

 ۳۶د ملګرو ملتونو یو مامور

پھ مزار کې یوې ښځینھ ‘
پولیسي غوښتل چې کابل تھ د 
پنځو ورځو لپاره والړه شي. 

ھغې اجازه وغوښتھ خو نارینھ 
افسر ورتھ وویل چې باید د 

ھغھ سره اول پھ یوه بستره کې 
خوب وکړي. ھغې دا ونھ منلھ 

 ’او دنده یې پریښوده.
 د افغاني میرمنو فعالھ

زیات متضررین وایې چې ‘
دوۍ نھ غواړي پولیسو تھ 

ورشي ولي چې میرمنې پھ 
دوۍ باور نھ کوي. دوۍ 
میرمنې مالمتوي. بعضي 
وختونھ پولیس د قضیې د 

پرمخبیولو لپاره لھ میرمنو 
پیسي غواړي او یا ترې کومھ 

 ’جنسي غوښتنھ کوي .
 لیدا یعقوبی، د افغان ښځو شبکھ

 د ګمارنې او دنده کې د .۴
 پاتي کیدو پھ اړه ننګونې

 
 د افغان دولت او تمویلونکو ادارو د مثبتو

 ھڅو سره سره، تر اوسھ پوریپھ ډیر کم 
 تعداد کې پھ کار پوھي ښځینھ پولیسي شتون

 ھغھ ښځي چې تعلیم یافتھ لري. پھ خاصھ توګھ
 دي، نھ غواړي چې د پولیسو لیکو سره یو ځای
 شي او کھ وغواړي چې ورسره د یو ځای کیدو
 ھڅھ ھم وکړي، نو د خپلو کورنیو او ټولنو

د مخالفت سره مخامخ کیږي. اکثره غوښتنلیک 
میرمني یا خو کونډي دي او یا نا  ورکونکې

لوستي او ډیر وختونھ د ګمارنې پھ کمپاینونو کې د ذکر شویو مالي 
 امتیازاتو پھ وجھ لیوالھ شویوي چې کار وکړي.

 
کلھ چې دنده اشغال کړي نو اکثره وخت ھغوۍ د دي ستونزي سره مخامخ 

وي چې څوک ھغوۍ د مسلکي پولیسي افسرانوپھ توګھ پھ جدي توګھ نھ 
ګڼي. د دي لپاره چې الیقي او ترغیب ورکونکې میرمنې پھ یو لوۍ تعداد 
کې د پولیسو د لیکو سره یو ځای شي، نو دي تھ ضرورت دی چې د ساختار 

  یا جوړښت اړونده څو مسئلو تھ پھ بیړنۍ توګھ د حل الره پیدا شي.
 

پھ افغان ملي پولیسو کې  
 

جنسي تیری او ځورونې 
باور موجود دی چې د نارینھ پولیسو لھ خوا پھ ښځینھ پولیسو 
افسرانو باندې جنسي تیری او ځورونې د افغان ملي پولیسو پھ 

 لیکو کې پھ پراخھ کچھ موجود دي او دا د
 دي المل کیږي چې ډیري میرمنې د پولیسو پھ

 ځواک کې لھ شاملیدو او یا پھ دي دنده
 کې د پاتې کیدو څخھ وویروي. 

 
 ز۲۰۱۲د متحده آیاالتو د عامھ ملي رادیو د 

  میاشتې پھ راپور کې راغلي ۳۷کال د مارچ
 مرکز، مزار شریف کې چې د بلخ والیت

 پولیسو پولیسو لھ خوا د ښځینھ د نارینھ‘
 د جنسي اجبار او حتی پھ وړاندې پھ سستماتیک ډول افسرانو پھ

، او دا د ’شوي بوږنونکې پیښې رامنځتھ زوره د زنا کولو زړه
 ھیواد پھ کچھ د ښځینھ پولیسو د ډیر تعداد پھ درلودلو سره

دریم لوۍ والیت دی. پھ راپور کې دا ادعا ھم شوي چې پھ ځینو 
د ترفیع پھ مقابل کې د جنسي ګټې اخستني غوښتنھ ھم  پیښو کې

 شوي. 
 
 

ھغھ تګالرې او الرښودونھ چې د دي مسئلي 
سره د مبارزي لپاره رامنځتھ شوي، لکھ د 

 



 جنسي ځوروني د
 ز کال الرښود، نھ پھ محلي کچھ۲۰۱۳

 تنفیذیږي او نھ ھم د کورنیو چارووزارت
 لھ خوا څخھ پھ درستھ توګھ تر څارني الندې

 ۳۸.نیول کیږي او یا تعقیبیږي
 داسي معلومیږي لکھ پولیس چې د دي پالیسي

 ګانو یا تګالرو څخھ لږه اویا ھیڅ 
 خبرتیا ونھ لري او ھمدارنګھ لھ اړونده 

قوانینو لکھ د ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځھ وړلو 
قانون او د افغان میرمنو لپاره ملیکاري پالن، څخھ ھم پوره علم 

او پوھاوی نھ لري. د ښځو لپاره د ضروري اسانتیاو نشتوالي د 
ښځینھ پولیسو سر دردی الپسي زیاتوي. د پولیسو پھ حوزو کې 

یواځې یو څو د ښځو لپاره مشخص یا د قلف کیدو وړ تشنابونھ، د 
خوب بیل ځایونھ، د جامو بدلولو او ډوډۍ خوړلو محلونھ موجود 

 پھ کابل، والیتي قرارګاګانو او د ولسوالیو LOTFAدي، کھ څھ ھم 
 ۳۹.د پولیسو پھ قومندانیو کې د دي شیانو د نصبولو پالن لري

 
ھغھ میرمنې چې د خپلو نارینھ ھمکارانو لھ خوا یا ځورول شوي 
او یا د کوم عمل پھ مقابل کې قربانې شویوي، لھ خپلھ خوا د 

شکایتونو پھ اوریدلو کې د ستونزو سره مخامخ دي. د یوپول پھ 
ز کال پھ کابل کې د کورنیو چارو وزارت د ۲۰۱۰کومک سره، پھ 

جندر او بشر حقوقو پھ واحد کې د افغان ښځینھ پولیسو لپاره یو 
ځانګړی تیلیفون رامنځتھ کړو. خو ھغھ مصاحبي چې د ښځینھ 

پولیسو سره ترسره شوي څرګندوي چې ډیری لھ دوۍ د دي ځانګړي 
 تیلیفون څخھ خبرتیا نھ لري او ال ځینې نور یې بي اغیزي ګڼې. 

 
د جندر او بشر حقوقو واحد باید د تیلیفون پھ زریعھ راغلي 

 ورځو لھ ۱۵شکایتونھ اړونده دیپارتمنتونو تھ راجع کړي او د 
تیریدو روستھ یې د حال پوښتنھ وکړي. کھ شکایت د وژنې یا ټپ 

پھ اړه وي، نو باید چې دا اداره ھغھ قضیھ کریمنال تخنیک تھ د 
ال نورو څیړنو لپاره واستوي. کھ د زور د زنا اتھام موجود وي، 
بیا نو دا قضیھ د عمومي تفتیش ادارې تھ استول کیږي، چې ھغوۍ 
بھ یې بیا پھ خپل وار د تحقیق مرکزي ادارې یا کریمنال تخنیک 

 تھ استوي.
 

دا چې د نوم د نھ ښودلو پھ شرط داسي شکایتونھ معموالْ نھ شي 
جوړیدی، قربانیان ویرول کیږي چې بیا ھغوۍ لھ خپلو شکایتونو 

د  ۴۰.څخھ تیریږي چې باالخره د تحقیق پھ فسخ کولو تمامیږي
تیلیفون لھ کارونې څخھ د باور وړ معلوماتو یا ډیټا اخستل ھم 

ز کال تر نیمایې پوري ویل کیږي چې د ۲۰۱۳ستونزمن کار دی. د 
 شکایتونھ ثبت کړي وو. خو پھ دي ۵۹جندر او بشر حقوقو واحد 

واحد کې دا وړتیا نھ لیدل کیږي چې د شکایتونو څارنھ، نظارت 
او تعقیب پھ اغیزمنھ توګھ ترسره کړي او د نورو دیپارټمنټونو 

 ۴۱.څخھ د ډیټا پھ اخستلو کې ھم د ستونزو سره مخامخ دی



  صندوق: د ژمنو بدلول پھ واقعیتونو باندې۸

د کورنیو چارو د وزارت تګالري او الرښودونھ چې د ناوړه چلند او 
ځوروني پھ څیر لویو ستونزه سره د مبارزې ھکلھ دي، نھ تطبیقیږي 
او دا پھ خاص ډول پھ والیتې او د ولسوالیو پھ کچھ ډیر تر سترګو 

کیږي. 

 

خو پھ کابل کې یوه ازمایښتي پروژه کولی شي چې د یو حل الرې پھ 
 توګھ وګڼل شي. 

 

ز کال د ۲۰۱۳د کابل ښار د پولیسو د قومندانانو فرمان چې د 
مھ د کابل ښار د پولیسو د قومندان، جنرال ۱۳جوالی د میاشتي پھ 

سالنګي لھ خوا د یوپول سره یو ځای جوړ کړو، دا یوه لس نقطھ 
د ښځینھ پولیسو افسرانو پھ اړه د ھدف یي "ایز سند دی چې 

 د ښو کاري " کابل کې ښځینھ پولیسو تھ  مخنیوی او"بدرفتاریو
ي. پھ دي فرمان کې راغلي چې ښځینھ پولیسي " برابرول دشرایطو

باید د تھدید او تیري الندې ونھ نیول شي، نو باید چې د پولسیو 
پھ کړنو کې فعاالنھ ونډ ه واخلي او د دي لپاره چې خپل کارونھ 

پھ مصئونھ توګھ ترسره کړي، باید چې ټول اړونده اسانتیاوي ورتھ 
برابري شي. 

 

د دي معیارونو د پلیتابھ پھ اړه، د پولیسو ھر قومندان پھ کابل 
کې اړ دی چې د ھرې میاشتي پھ آخر کې جنرال سالنګي تھ راپور 

ورکړي. کھ دا کارونھ بریالي وي نو ټولو سیمو تھ بھ دا پروسھ 
وغځول شي او محلي قومندانان بھ دي تھ واداره کړل شي چې د 

 ښځینھ پولیسو د ګمارنې پھ اړه مسولیت لري.

 

خو د دي لپاره بھ د کورنیو چارو د وزارت دوامداره ژمنتیا او 
ټینګ نړیوال مالتړ تھ اړتیا وي تر څو د راپور ورکونې سستم او 
تعقیبي میکانیزم پیاوړتیا ډاډ منھ شي. لھ اړونده سیمو څخھ د 
منظمې لیدني او انفرادي ښځینھ پولیسو سره د اړیکھ نیولو لھ 

لیاري نړیوال مشاورین ھم کولي چې د دي پھ ډاډ من کولو کې یو 
کلیدي رول ولوبوي چې پر ھغوۍ حاکم قومندانان د دغو معیارونو 

 مطابق کړنې ترسره کړیدي.

 

د دي سند السلیک کول د کابل پھ پولیسو کې د جندر د موضوع د ‘
عادي کولو لپاره یو مھم قدم دی. اوس نو زمونږ دنده داده چې د 
ټول کابل پھ امنیتي حوزو کې د دي پرنسیپونو د تطبیق پھ خاطر د 
حوزو د پولیسو د قومندانانو سره کومک،  ورتھ الرښودنھ او مشوره 

، د یوپول مشاوري، ولریا ایلیفټری وویل. ’ورکړو

 زه پھ دي باور یم چې دا کار بھ ھم ننګونکې او ھم پرارزشھ وي ‘
خو زه پھ دي باور لرم چې پھ ګډه کار کولو سره بھ مونږ بریالي 

 .’شو

 
  

 



 مونږ تل د سړیو تر واک ‘
 ’الندې یو

 ۴۵پھ ھرات کې ښځینھ پولیسھ

د افغان ملي پولیسو جوړښت 
لکھ چې مخکې ھم ذکر شول، د پولیسو والیتې قومندانان دیتھ زړه 

نھ ښھ کوي چې پھ خپلو حوزو کې خالي پوستونھ پھ ښځینھ 
کارکونکو ډک کړي. او د دغسي پوستونو نیمایې، پھ ځانګړي توګھ 

لوړپوړي کچھ، اوس د نارینھ کارکونکو لھ خوا نیول شویدي چې 
قومندانان د دي دلیل دا ښایې چې دوۍ د ښځینھ پھ کار پوھو ښځو 

پھ عین وخت کې، ځینې وختونھ دا  ۴۲.لھ فقدان سره مخامخ دي
قومندانان ھغھ ښځي چې د ګزمي پھ روزل شوي، دیتھ واداره کوي 

 او بریدمالنچې د تشکیل یا ساختار ھغھ ځایونھ ډک کړي چې د 
ښځو تھ ترفیع ورکول  ۴۳ .افسرانو پھ کچھ ښځینھ و تھ ځانګړي شویوي

ھغو پوستونو تھ چې دوۍ یې د اجرا کولو پوره توان نھ لري، ال 
نور د ښځینھ پولیسو باور کمزوری کوي. دا کار د ښځینھ پولیسو 
د ګمارني پھ اړه بي میلي ال غښتلي کوي او د نارینھ پولیسو پھ 

 زړونو کې خوابدي او کرکھ ډیروي.
 

پھ ھمدي شان، ډیری ښځینھ وړي او پھ کار پوھو ښځینھ پولیسو تھ 
د افغان ملي پولیسو پھ لیکو کې د پرمختګ او حرفوي فرصتونھ نھ 

ز کې یو خپور شوي راپور څرګنده کړه چې ۲۰۱۳ورکول کیږي. پھ 
ښځینھ پولیسي ډیری وخت چې کلھ ترفیع اخلي نو ھغھ د خپلو 

خپلوانو پھ اثر و نفوذ باندې اخلي. کلھ چې دوۍ ترفیع وکړي نو 
دا ترفیع یواځې د " کاعذ د ترفیع" پھ مانا وي چې رتبھ او 

معاش پھ کې لوړیږي خو مسئولیتونھ یې نھ زیاتیږي. دا کار د 
افغان ملي پولیسو پھ چوکاټ کې د ښځینھ پولیسو د حیثیت پھ قوي 
کولو کې ناکام دی او د نارینھ پولیسو پھ زړونو کې خوابدي او 

 ۴۴.کرکھ ورتھ زیاتیږي

 
 ھمدارنګھ، داسي ګډوډتیا ھم شتھ چې څوک

 باالخره دا مسولیت لري چې دښځینھ 
 پولیسو پھ شمیر کې زیاتوالی راشي او د 

ھغوۍ د ترفیع مسایلو تھ رسیدګي وکړي. ځینو 
کسانو سره چې مرکي شوي، وایې چې پھ کابل کېد کورنیو چارو 

وزارت پھ خپل تشکیل کې د ھرې حوزي لپاره د پولیسو شمیر او 
رتبي ټاکې. دوۍ وایې چې د پولیسو آمران او قومندانان بیا نو 

ځینې نورو ویل  ۴۶.نھ شي کولی چې پھ محلي کچھ شمیري پورتھ یوسي
چې داسي تصمیمونھ د والیت او ولسوالیو پھ کچو نیول کیږي. دا 
خړ پړ حالت او ګډوډتیا ھغھ ننګونھ ال پسي نوره ھم غښتلي کوي 

 چې عدالت تھ د مسولو چارواکو د راکش کولو پھ اړه ده.
 

 سلنو پوري افغان ملي پولیس نالوستي ۸۰ تر ۷۰پھ پای کې، لھ 
چې د جنګونو او طالبانو لھ خوا د میرمنو پھ ، ۴۷(بي سواده) دي

تعلیم باندې د بندیز لھ املھ، دا کچھ پھ میرمنو کې ال زیاتھ 
ده. دا کار خپلھ دا ستونزمنوي چې پھ کار پوھي ښځې دي پھ لوړو 
څوکیو وګمارل شي. لھ دي عالوه، د ھغو تحصیل کرده میرمنو ډیری 
برخھ چې د پولیسو لھ ملي اکادمۍ څخھ فارغیږي، پھ کابل کې پھ 
وزارت کې پھ کار ګمارل کیږي، چې پھ والیاتو یا ولسوالیو کې د 

 ښھ تعلیم لیدلو ښځو لپاره د کار کولو زمینھ ال پسي محدودوي.
 



 صندوق: د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره مبارزه: ولي د ۹
 کورني غبرګون واحدونھ بریالي نھ دي؟ 

د ښځینھ بولیسو پھ شمیر کې د زیاتوالي، د ھغوۍ د حیثیت د ښھ 
کولو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د اغیزمني مبارزي 
لپاره پھ نورو ھیوادونو کې لھ یو لړ نوښتګرو الرو چارو څخھ کار 

اخستل شوی دی.  

 

پھ دي کې د میرمنو لپاره ځانګړید پولیسو حوزي شاملي دي - چې 
پھ التینھ امریکا کې پھ لوړ تعداد خو پھ بنګلھ دیش او پاکستان 

 او د کورني تاوتریخوالي واحدونھ یا ادارې، کې ھم موجودي دي-
چې پھ بیالبیلو ھیوادونو کې رامنځتھ شوي لکھ ھندوستان، 

الیبیریا، سیرا لیون، سویلي افریقا او برتانیھ. 

 

کھ څھ افغانانو د کورني غبرګون واحدونھ د حل الرې پھ توګھ منلي.
ھم دي واحدونو ځینې بریاوي لھ ځانھ سره لرلي – د بیلګي لپاره 

 صندوق کې وګورئ- خو پھ عموم کې ۱یې د کپتان رحیمي کیسھ پھ 
ویلی شو چې دا واحدونھ ضعیف دي، کم کارول کیږي، تر ډیره بریده 

یواځې د پولیسو تر حوزو پوري محدود دي او پھ خپل جوړښت کې 
ډیري لږې او صحیح تعلیم نھ لیدونکې میرمنې لري. لھ دي سربیره، 

ډیر واحدونھ ځانګړی ځای نھ لري او نھ ھم اړونده وسایل او 
 اسانتیاوي.

 

پھ کابل کې پھ کورنیو چارو وزارت کې د مرکزي کورني غبرګون ‘
 کھ ‘.’مونږ یواځې یوه کوټھ لرو‘واحد مرستیالھ، نسیمھ وایې چې 

یوه ښځھ دلتھ راشي چې خپل میړه وھلي وي، نو ھغھ خپلھ کیسھ 
. ’مونږ تھ دلتھ د نورو خلکو پھ مخ کې نھ شي کولی

 

ځینو حوزو کې د کورني غبرګون واحدونو لپاره جدا جدا الحاقیې 
جوړي کړي چې د ھر یو د داخلیدو دروازي ھم جدا دي. خو د 

قومندانانو لھ خوا ځیني وختونھ د دي واحدونو محلونھ بدلیږي را 
بدلیږي. 

 

ھغھ کسان چې د کورني غبرګون پھ واحدونو کې کار کوي، د خاصو 
روزنو لھ کمبود سره مخامخ دي لکھ روحي ټولنیزه روزنھ چې د 

تاوتریخوالي د قربانیانو سره بھ پھ ال ښھ کومک کولو کې د دوۍ 
سره مرستھ وکړي. دا کارکونکې پھ ډیر ندرت سره موټرو تھ السرسی 

لري چې ټولنو تھ د خپلو خدماتو پھ عرضھ کولو کې یې وړتیا ال 
 پھ افغانستان کې یوه لویھ ستونزه دا ده چې میرمنھ ;پسي محدودي

اکثره وخت پھ آزادانھ توګھ سفر نھ شي کولي. 

 

 د کورني غبرګون ‘: لیدا یعقوبی لھ افغان ښځو شبکې څخھ وایې
واحدونھ د ښځینھ قربانیانو څخھ د مالتړ پھ اړه یو مثبت رول 
لوبولی شو کھ پھ درستھ توګھ تنظیم شوي وای او ښھ روزل شوي 

کسان پھ کې وای. یواځې یو نوم پري کیښودل کیږي او داسي کسان 
پھ کې پھ کار ګمارل کیږي چې پوھھ نھ لري. پھ لومړیو کې، د ښځو 
لپاره دا یوه ښھ نښھ وه چې حد اقل یو ځای خو شتھ چې دوۍ ھلتھ 

 



والړي شي. خو کلھ چې قربانیان ورشي او وګوري چې څوک ورسره 
مرستھ نھ کوي، بیا نو دا کار پھ پولیسو باندې باور د خطر سره 

 ۴۸’.مخامخ کوي
 

د دي ضعیفو نقطو سره د مقابلي لپاره ځینې ھڅۍ اوس روانې دي. د 
ز کال د مارچ پھ میاشت کې، یوپول د کورنیو چارو وزارت او ۲۰۱۳

LOTFA سره یوه موافقتنامھ السلیک کړه چې لھ مخې بھ یې د کورني 
غبرګون واحدونو تھ نوره روزنھ ورکول کیږي او پھ ځانګړي توګھ د 

ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځھ وړلو د قانون د ښھ 
پلیتابھ لپاره، باید د کورني غبرګون د واحدونو او څارنواالنو 

 ترمنځ یوه پیاوړي اړیکھ قایمھ شي.

 

د ھالینډ حکومت ھم داسی یوه پروژه تمویلوي چې ھدف یې د کورني 
غبرګون د واحدونو او روغتیایې خدماتو د وړاندې کوونکو ترمنځ د 

معموالً ھمدا روغتیایې مرکزونھ دي چې ښځې ورتھ –اړیکو ښھ کول دي 
د مرستي غوښتلو لپاره مراجعھ کوي-  تر څو ډاکټران پھ دي پوه 

شي چې د وۍ باید د تاوتریخوالي ښځینھ قربانیانې تر تداوي الندې 
 ونیسي او پولیسو سره د داسي جرایمو پھ تحقیق کې مرستھ وکړي. 

 

تر ھغې بھ د کورني غبرګون واحدونھ ونھ توانیږي چې د کورني 
تاوتریخوالي متضررین پھ اغیزمنھ توګھ حمایھ کړي تر څو چې د 

پولیسو قومندانان دیتھ تشویق نھ شي چې داسي واحدونو تھ زیات 
واک ورکړي، او پھ دي واحدونو کې باسواده، ښھ روزل شوي او پھ 

ترجیح سره ښځینھ پولیسي د ټولو اړونده وسایلو او حمایت سره نھ 
 وي مقرري شوي. 

 
 ښځینھ پولیسو سره مساویانھ چلند نھ کیږي

 
ډیری ښځینھ پولیسي چې کار کوي یا نوکر صفتھ کار کوي یا پھ 

ادارې کارونو بوختي وي. د ښځینھ مراجعینو لھ تالشئ پرتھ، 
میرمنې پھ ډیر ندرت سره د پولیسو اصلي دندې لکھ د جرایمو 

تحقیق یا د متھمینو او مظنونینو نیول، اجرا کوي. د ھرات یوې 
د سړو غوندي چلند زمونږ سره نھ ‘ښځینھ پولیسي شکایت وکړ چې: 

کیږي. حتی کھ زمونږ رتبھ د سړو د رتبو سره یو شان ھم وي، 
قومندانبیا ھم پھ مونږ غږ کوي چې چای ورتھ جوړ کړو یا څھ 

 ۴۹’.ورتھ ټایپ یا ولیکو

 
میرمني ډیر وخت د پولیسو اساسي وسایل یا درست یونیفورم نھ 

لري چې ځینې میرمني خپلې جامي او بوټان پھ خپلو پیسو ځانتھ 
اخلي پھ داسي حال کې چې د ښځینھ یونیفورم لپاره بودیجھ ھم 

 مونږ ‘اختصاص شویده. د ھرات یوه بلھ ښځینھ پولیسھ وایې چې 
اکثره وخت بوټان، ولچکې او ډنډې یا بټان نھ لرو. حتی کلھ چې 

مونږ د عملیاتو لپاره ھم وځو، نو مونږ د خپلي ساتنې لپاره 
یوه وسلھ ھم نھ لرو. ھغوۍ وایې چې تاسې وسلو تھ ضرورت نھ لرئ 

 ۵۰’.ځکھ چې سړي د ستاسو حفاظت کوي

 



ډیر نارینھ پولیس اوس ھم پھ دي نظر دي چې میرمنې او پولیسي 
یوه لیري خبره ده، او ځینې نور دا شکایت کوي چې ښځي خپلو 

کارونو تھ ناوختھ راځې او ژر ځې او د سواد کچھ یې ھم ټیټھ 
ده، خو بیا ھم ورتھ یو شانتھ معاش ورکول کیږي. د پولیسۍ لھ 

کارونو ھا خوا، ښځینھ پولیسي د کور د کارونو او ماشمومانو د 
مراقبت مسئولیت ھم پھ غاړه لري، خو د دي کارونو پھ مقابل کې 

 افغان ملي پولیس ورسره ډیره کمھ مرستھ کوي.
 

نارینھ پولیسو تھ د جندر پھ اړه روزنھ د ھغوۍ د سلوک او 
رفتار پھ بدلولو کې ډیره حیاتي ده. لھ افغان مدنې ټولنې 

مجتمع څخھ عزیز رفیعی، څوک چې د ټولنې د پولیسئ ھڅې ھم پر مخ 
 ھر څومره چې تھ د میرمنو د وړتیاوو پھ ‘وړي، وایې چې: 

لوړولو کار کوي پھ ھماغھ اندازه د نارینھ و د حسادت خطر ھم 
زیات وي. نو باید چې د نارینھ و سره کار وشي او وپوھول شي چې 

 ’میرمنې د دوۍ سره برابري دي.
 

خو یوه مسئلھ چې دلتھ موجوده ده ھغھ د روزنیزو پروګرامونو د 
د دي راپور لپاره ;کیفیت او ارایھ کونې د څرنګوالي پھ اړه ده

چې د یو لړ نړیوالو مشاورینو سره مرکھ شوي، ھغوۍ ویلي چې 
ھغوۍ د میرمنو لپاره د روزنیزو کورسونو لھ محتویاتو څخھ خبر 

 نھ دي او د درسي نصاب موثریت یې ھم تر پوښتنې الندې ګڼلی.
 
 کال د مارچ پھ میاشت کې، د کورنیو چارو وزارت د داسي ۲۰۱۳د 

روزنیزو پروګرامونو لپاره د بشر حقوقو، جندر او د کوچنیانو 
حقوقو پھ نوم یو الرښود کتاب تصویب کړو چې د یوپول او د 

د روزنې یا آموزش د  ۵۱.پولیسو د ملي اکادمۍ پواسطھ جوړ شوی وو
کیفیت د ښھ والي او ھمغږي کولو لپاره دا یو خوش آینده قدم 

 او ’ روزونکو روزنې‘وو. خو دا چې د نړیوالې ټولنې نقش د 
مشورتي کارونو تھ د بدلیدو پھ حال کې ده، د دي احتمال شتھ چې 

د جندر پھ اړه روزنھ بھ بیا د لومړیتوبونو لھ لست څخھ 
 وغورځیږي.

 ۱۳۲۵ صندوق: افغان ملي کارې پالن ۱۰

ز کال کې، د افغانستان د بھرنیو چارو وزارت د نورو ۲۰۱۱پھ 
کلیدي وزارتونو لھ استازیو سره، د ملګرو ملتونو د امنیت شوری 

 نمبر پریکړه لیک د تطبیق پھ خاطر د افغانستان لپاره د ۱۳۲۵د 
ز کال تر ۲۰۱۴ پھ جوړولو پیل وکړ. د NAPلومړني ملي کاري پالن 

پای پورې بھ دا پالن وروستی شي.  

 

 نمبر پریکړه لیک پھ غړیو ھیوادونو غږ کوي ۱۳۲۵د ملګرو ملتونو 
چې پھ ھغھ ھیوادونو کې چې لھ جنګ څخھ راوځې، د میرمنو ګډون د 

تصمیم نیوني پھ ټولو کچو کې زیات کړي. ټول غړې ھیوادونھ د 
نړیوالو قوانینو لھ نظره قانوني وجیبھ لري چې لھ دي پریکړه 

 لیک څخھ پیروي وکړي.

 

 



پھ تخنیکې کاري ګروپ کې چې د ملي کاري پالن پھ جوړونھ کار کوي، 
د کورنیو چارو د وزارت استازی د کورنیو چارو وزارت لپاره د 

 کړنو یو ځانګړی چوکاټ جوړوي چې د ملي پالن برخھ بھ ھم وي.

نو افغان دولت او تمویلونکې ادارې باید دا ډاډمن کړي چې پھ 
 ملي کاري پالن کې پھ امنیتي سکتور کې د میرمنو د ګډون ۱۳۲۵

لپاره مشخص شاخصونھ موجود دي، د ګمارني، مسلکي جوړوني او 
 تصمیم نیونې پھ ګډون.

 

پھ دي پالن کې باید د څارني ښھ میکانیزمونھ ھم موجود وي تر څو 
جوتھ شي چې شاخصونھ پھ الس راغلي او کنھ، ھمدارنګھ د دي پالن د 
تمویل پالن ھم باید رامنځتھ شي تر څو افغان دولت وشي کړای ملي 

 کاري پالن پھ اغیزمنھ او بشپړه توګھ سره پلی کړي.

  



تمویلونکې ھم باید خپلي ھڅې ګړندئ 
کړي 

 
کھ څھ ھم ځینو تمویلونکو ادارو پھ دي اړه تر یوه بریده کار 

کړی، خو معلومیږي چې تمویلونکو ادارو د ډیرو میرمنو د ګمارلو 
پھ اړه پھ لږه اندازه ستراتیژیکھ پالن جوړونھ کړیده. د روزنې، 

مربیتوب او تمویل ترمنځ ھمغږي لږه ده. د جدا جدا جنسونو پھ 
حساب بیلھ شوي ډیټا یا معلومات بھ د ښې څارنې سره مرستھ 

وکړي. 
 

د ھمغږئ نشتوالی 
د پولیسو موضوعاتو اړونده، د دونرانو یا تمویلونکو ترمنځ 

ھمغږي نشتھ کھ څھ ھم چې د ځینو ادارو لھ خوا پھ دې ھکلھ عمده 
ھڅې ھم کړي دي چې د یوناما د پولیسو د مشورتې واحد نوم پھ دي 
ھکلھ د یادولو وړ دی. اوسمھال د ریفورم ھڅې چې د کورنیو چارو 

وزارت او د پولیسو د نړیوالي ھمغږۍ بورد لھ خوا پر مخ بیول 
 کیږي، باید دا حالت پھ راتلونکې کې اصالح کړي. 

 
 د معلوماتو راټولول

دونران باید د خپلو کړنو د راپور ورکونې پھ وخت کې د جنسیت 
پھ اساس بیلې بیلې احصایې وړاندې کړي. پھ ځانګړې توګھ د 

ملګرو ملتونو ماموریت، کلھ چې عمومي منشي تھ د افغانستان 
لپاره مخکې لھ مخکې جوړ شویو معیارونو یا شاخصونو پھ اړه درې 
میاشتنې راپور ورکوي، نو خپلھ ډیټا یا معلومات باید جنسیت پھ 
حساب د افغان ملي پولیسو پھ لیکو کې د میرمنو د ګډون پھ ھکلھ 

 وړاندې کړي. 
 

 روزنھ
 چې د نړیوالو  (NTM-A)پھ افغانستان کې د ناټو روزنېز ماموریت

سولھ ساتو ځواکونو د نظامي ماموریت تر چتر الندې کار کوي، 
زیات تمرکز د بلوا پھ خالف ھڅو تھ وقف کړی چې د نړیوالو 

 سلنو پورې روزنې ترسره کیږي. ۹۰ څخھ تر ۸۰ځواکونو لھ خوا لھ 
دواړه، پھ افغانستان کې د ناټو روزنیز ماموریت او یوپول پھ 

کھ څھ ھم چې اوس پھ ،۵۲افغانستان کې د پولیسو د روزلو مخکښان دي
ډیریدونکې توګھ دوۍ خپلھ توجھ " روزونکو روزنې" او مشورتې 

 رولتھ اړولي ده.
 

د پولیسو لپاره ټول روزنیز کورسونھ باید د کورنیو چارو د 
وزارت لھ خوا تصدیق او د ھغې سره پھ ھمغږئ کې ترسره شي. خو 
پھ واقعیت کې، دا کړنې او اجراأت ھیڅ ښھ نھ ھمغږي کیږي: یو 

امریکایې پوځې چې د پولیسو لپاره یې د مربیتوب کار سرتھ 
ډیر زیات ټریننګونھ او روزنیز پروګزامونھ روان ‘رسوو، وویل: 

 ۵۳’ بیخې ګډوډي ده.–دې خو ھیڅوک یو کلې نظر نھ لري 
 
 

 



 مربیتوب
د پولیسو ارشدو افسرانو لپاره نړیوال ځواکونھ د مربیتوب 

خدمتونھ ھم ترسره کوي. ډیری ھغھ کسان چې مرکھ ورسره شوي، 
وایې چې مربیتوت د جندر-حساسو موضوعګانو پھ اړه د پولیسو د 

ریفورم یو کلیدي عنصر دی، ښې الرښونې او تخصصي نظریات وړاندې 
کوي چې زده کړو تھ د دسترسي یوه ښھ سرچینھ ده. اما ځینې خلک 

داسي ھم فکر کوي چې د دې مربیانو کیفیت یو لھ بل څخھ ډیر 
توپیر لري. ھغھ سټاف یا کارکونکې چې د یوپول سره موقتي کار 

کوي، ھغوۍ نظامي پولیسان دي چې د ملکي یا ټولنې د پولیسو 
حیاتي مھارتونھ نھ لري. نړیوال نظامي ځواکونھ د پولیسو لپاره 

ھم د مربیانو او ھم د روزونکو پھ توګھ کار کوي. د پولیسو 
 د دي کار لپاره د پولیسو مسلکي ‘پاسني مربي وړاندي وویل چې: 

افسرانو تھ اړتیا ده. حتی زمونږ ځینې خلک چې د قانون د تنفیذ 
متقاعد شوي افسران دي، لھ کوچنیو ښارونو دلتھ راغلي او ھغھ 

 ۵۴’.اړینھ تجربھ نھ لري

 
 تمویل

کھ څھ ھم ځینې تمویلونکې ادارې د ښځو لھ حقوقو او ښځینھ 
پولیسو څخھ پھ ډاګھ مالتړ کوي، خو یو څو و یې د ښځینھ پولیسو 

د ګمارلو لپاره ځانګړي یا پھ لویھ کچھ مالي سرچیني اختصاص 
کړیدي. چې دا کار پھ ھغھ ننګونې باندي برالسھ کیدل ال 

  صندوق وګورئ).۶ستونزمنوي چې پھ دي نشریھ کې ذکر شوي (

  صندوق: ھمغږي ډیره حیاتي ده۱۰

ز کال کې، د ھالینډ حکومت پھ کندز والیت کې د پولیسو د ۲۰۱۱پھ 
روزنې پراخھ ماموریت پیل کړو. پھ دغھ ماموریت کې د امنیت او 
عدالت سکتورونو د مالتړ لپاره ډیرې ھڅې سره راټولې کړي. پھ دي 

کې د پولیسو لپاره بنسټیز او پرمختللي روزنیز کورسونھ، د 
افغان ملي پولیسو لھ رھبرۍ څخھ د مالتړ لپاره د پولیسو د 
مشورتي ګروپ رامنځتھ کول، د پولیسو او څارنواالنو ترمنځ د 
ھمکاریو ښھ کول، او ښځینھ پولیسو او د ټولنې پولیسئ تھ د 

 کومکونو سوق کول پھ کې شامل دي. 

 

دي ماموریت د نړیوالو ادارو او ماموریتونو ترمنځ د ھمغږئ د ښھ 
کولو ھڅھ ھم وکړھچې پھ دي کې یوپول، د یوناما د پولیسو څانګھ 

او د ھالینډ د والیتي بیا رغوني ټیم شامل دي چې د ھالینډ 
ماموریت د ھمغږئ د مدیریت ټیم پھ ترڅ کې د ھالینډ یو افسر د 

یوناما د پولیسو پھ واحد کې تمویل کوي چې پھ ھغې کې د یوپول د 
 کندز د برخي رھبري ھم شاملھ ده.

 

پھ کندز کې د یوناما د پولیسو د مشورتي واحد یوه کارکونکې، 
ډیرۍ پروژي پھ افغانستان کې یو ډول ‘الکساندرا کیجر وایې: 

موخي لري خو ھمیش خپلو اھدافو تھ نھ رسیږي. ھر څوک خپل کارونھ 
ترسره کوي. مونږ کوښښ وکړ چې ټول را ټول کړو تر څو د کارونو 

 ’اغیزمنتیا ډیره شي.

 



د دي ماموریت دویم روش دا وو چې د افغان ملي پولیسو د والیتې 
رھبرۍ د مربیتوب اړتیاوي اولویت بندي کړي. پھ پورتھ کچھ یوه 
اداره کې داسي یو کار ډیر حیاتي وو ځکھ چې ھلتھ محلي مشران د 

واک درلودونکې وي او د دي احتمال ډیر شتھ چې دا مشران بھ د 
ښځو لپاره د خوندي پالیسیو لھ جوړولو او تنفیذ څخھ مالتړ وکړي.  

 

د دي یوه نتیجھ چې ښایې وړه خو ډیره مھمھ وي ھغھ پھ کندز کې د 
 افغان ۳۷۱۶ښځینھ پولیسو پھ شمیر کې زیاتوالی دی. ھلتھ اوس لھ 

 ۳ یې میرمنې دي چې پھ ھغې کې ۴۲ملي پولیسو کارکونکو څخھ 
 د ګزمي لپاره پولیسي دي. ۲۱ او بریدمالنی ۸افسراني، 

 

یو راپور چې پنځھ والیتونھ یې سروی کول، وایې چې د ښځینھ 
پولیسو لپاره د فرصتونو او روزنو لھ درکھ، د کندز والیت پھ سر 
کې راځې. پھ راپور کې دا ھم راغلي وو چې د نارینھ ھمکارانو لھ 
خوا د میرمنو زیات احترام کیده ځکھ چې روزنیزو پروګرامونو یې 

 ۵۵.مھارتونھ لوړ کړي وو
جمیلھ، چې پھ کندز کې د افغان ملي پولیسو د جلب او جذب یوه 

 ښځې پھ کار وګمارلي. ۱۵پھ تیر کال کې مونږ ‘ ماموره ده، وایې:
پنځھ یا شپږ یې تعلیم یافتھ وي، پاتې نوري یې بی سواده وي. خو 

ټولو یې بنسټیز روزنیز پروګرامونھ ترسره کړي او تر اوسھ پھ 
 ’پولیسو کې دنده اجرا کوي.

 

ز کال د جوالی پھ میاشت کې لھ توقع څخھ ۲۰۱۳د ھالینډ ماموریت د 
مخکې، وتړل شو چې دا یې ستونزمن کړل چې د دي ماموریت تاثیر یا 

 پایدارتوب وارزول شي. 

 

 لھ کندز څخھ د تمویلونکو ادارو لپاره مھمو توصیو کې راغلي چې: 

 

 د نړیوالو لوبغاړو ترمنځ پھ عین ساحھ کې باید ھمغږي ښھ شي.

د پولیسو والیتې قومندانانو او نورو ارشدو چارواکو تھ د مسلکي 
مربیانو د فراھم کولو اولویت بندي کول او ھمدارنګھ د مدیریت، 

 رھبرۍ او د ټیم جوړوني د روزنو اولویت بندي کول.

 

د پولیسو د ارشدو مامورینو تشویقول تر څو د ښځینھ پولیسو پھ 
 ھکلھ پھ عام محضر کې خبري وکړي.

 

پھ یوه ساحھ کې د یو بل سره د پولیسو د مشرانو ترمنځ د اړیکو 
پیدا کول تر څو مالتړي مشران یو ځای کړل شي او غیر مالتړي مشران 

 د ښځینھ پولیسو پھ مزایاو باندې معتقد کړل شي. 

 

لھ ساحوي دفترونو څخھ پھ ھغھ ساحھ کې د پولیسو د قومندانانو 
سره د مربیتوب د اړیکو د رامنځتھ کولو لپاره د یو بنسټ پھ صفت 

 کار اخستنھ. 

لھ نړیوالې ټولنې څخھ پھ پیغام اخستنھ او تعقیبي کارونو کې یو 
شانتھ والي، د مثال پھ توګھ د پولیسو د قومندانانو پھ کړنو 

 



 باندې د څارنې د میتود رامنځتھ کول

 

د والیتې پولیسو د قومندانانو تشویقونھ تر څو د مدنې ټولنې، د 
ښځو د سازمانونو پھ ګډون، سره د باقاعده منظمو خبرو اترو لړۍ 

 پیل کړي.

 
  



ګاونډیان راپسي خبري ‘
کوي. ډیري انجوني غواړي 
چې د پولیسو لیکو تھ شاملي 
شي، خو د ھغوۍ کورنۍ یې 
نھ خوښوي. د مجردو انجونو 
لپاره خو بیخي ستونزمنھ ده. 

خلک بھ ورپسي آوازې 
خپروي او بیا بھ ورسره 

 ’څوک واده ھم نھ کوي.
 ۵۶پھ ھرات کې یوه ښځینھ پولیسھ

کلھ چې تاسې پھ افغانستان کې ‘
لھ وړو انجونو وپوښتئ چې 

کلھ غټې شوۍ نو څھ جوړیدل 
غواړئ، درتھ بھ و نھ وایې 

 چې یوه ښځینھ پولیسھ.
د پولیسو احترام نھ کیږي او 

ښځینھ پولیسي د درناوي وړ نھ 
 دي.

 ۵۷د پولیسو یو پخوانی امریکایې روزونکی

 

 زما ھیلھ دا ده چې د ‘
افغانانو عمومي ذھنیت د 

افغان نارینھ او ښځینھ 
پولیسو د ورځنې ژوند پھ 
ښودلو بدل کړم. ھیلھ مې 
ده چې پھ عنعنوي ټولنو 

کې بھ لږ مقاومت موجود 
وي چې خپلو لوڼو تھ 

اجازه ورکړي تر څو د 
 پولیسو سره یو ځای شي.

امان هللا سبا سحر، د پولیسو پھ اړه د 
 د ډرامي ښځینھ ستورېکمیسار 

. د ټولنیزو او کلتوري ۵
خنډونو سره مقابلھ 

 
پھ ټولھ کې، ټولنې پھ ډیریدونکې توګھ جوتوي چې دوۍ د ښځینھ 
پولیسو سره مالتړي دي خو بیا ھم بي میلھ دي چې خپلو لوڼو تھ 

اجازه ورکړي چې د افغان ملي پولیسو سره یو ځای شي، ځکھ چې د 
پولیسو دنده اوس ھم د یو ټیټ حیثیت لرونکې او خطرناکې دندې 

پھ توګھ ګڼل کیږي.  
 

ټولنیز او کلتوري خنډونھ 
 

 د ښځینھ پولیسو پھ اړه یوه بده انګیرنھ
 تقریبًا پھ ټول افغانستان کې، لھ کور څخھ بھر
 د ښځو لھ کار کولو سره ډیرمخالفت موجود دی.

 ښځینھ پولیسي د بیال بیلو دالیلو لھ مخې د کم 
 حیثیتدرلودونکې ګڼل کیږي لکھ د کار پھ

چاپیریال کې یې د نارینھ و سره پیښھ کیږي، 
 باید چې لھ کوره بھر شپي تیرې کړي او د

نارینھ و سره د اوسیدو او خوړو ګډمسکن لري. 
 د افغان ملي پولیسو پھ چوکاټ کې د فحشا او 

 بدلمنۍ اداعا ګاني – د ناوړه چلنداو جنسي

ځورونو د پراخو ګنګوسو پھ ګډون- د دي 
 انګیرني سره ال مرستھ

 کوي او باالخره د پولیسو لیکو تھ د تعلیم
 یافتھ ښځو راجلبول د ال نورو ستونزوسره

مخامخوي. 
 

 د کندز د ښځو چارو د ریاست یو استازي وویل
 چې یوې ښځي پھ یوه میاشتکې څو ځلھ خپل کور
 بدل کړو پھ دي خاطر چې د ھغې ګاونډیان پري
 پوه شوي وو چې ھغھ پھ پولیسو کې کار کوي.

 
ډیر خلک فکر کوي چې ښځینھ پولیسي فاحشي دي. ‘

ھمدارنګھ،ټولنھ دا ھم نھ خوښوي چې د پولیسو یو موټردي راشي 
او یوه ښځھ دي لھ ځان سره خپلي وظیفي تھ 

  پھ عادي توګھ –یوسي 
 ۵۸’.افغانان، پولیس د تاوتریخوالي پھ مانا ګڼې

 

 
ښځینھ پولیسي د خطر پھ معرض کې 

ښځینھ پولیسي، پھ ځانګړې توګھ ھغھ یې چې د 
 رھبرۍ پھ پوستونو کار کوي

د یو بل اضافي خطر سره ھم مخامخ دي او ھغھ 
 دا چې دوۍ د یاغیانو یا بلواګرو

 



لھ خوا پھ دي خاطر د ھدف الندې نیول کیږي د افغان ملي پولیسو 
 ماللۍ کاکړ- پھ ھیواد کې تر ټولو عالي رتبھ  سمونملبرخھ دي.

افغانستان کې یو د لویو شھرت لرونکو ښځو  ښځینھ پولیسھ او پھ
ز کال کې پھ کندھار ۲۰۰۸لھ جملي څخھ ده- د طالبانو لھ خواپھ 

 کې وویشتل شوه او مړه شوه.
 

مشھوري ښځې پھ دوامداره توګھ تر ھدف الندې نیول کیږي. حنیفھ 
ز کال د جوالی ۲۰۱۲صافۍ چېد لغمان والیت د ښځو چارو ریسھ وه، د 

پھ میاشت کېد یو موټر بم پواسطھ ووژل شوه. پنځھ میاشتي 
ناجیھ صدیقي ھم پھ موټر کې د سورو وروستھ د ھغې ځای ناستي،

باقاعده تھدیدونھ   ځینو تھ۵۹برید کونکو لھ خوا ووژل شوه.
 کیدل. لږ تر لږه، د ښځینھ پولیسو یوې د ښھ شھرت لرونکې

 پولیسي لھ ھیواد څخھ تیښتھ کړیده.
 

تر ھغې چې افغان دولت د ښځینھ رھبرانو او مشرانو د ساتنې پھ 
اړه خپل اقدامات ډیر کړي نھ وي، نو دا ستونزه بھ خپل ځای 
پاتي وي چې کورنۍ خپلو میرمنو تھ اجازه نھ ورکوي تر څو د 

 پولیسو سره یو ځای شي.
 

د ټولنې د مالتړ خپلول 
 

د افغان ملي پولیسو د تشکیل د اړوندو ستونزو مھار کول د 
ښخینھ پولیسو پھ اړه د ټولنې د مخالفت پھ خالف مرستھ کولی شي. 
خو بیا ھم افغان دولت او تمویلونکو ادارو تھ ال ډیر څھ کول پھ 
کار دي تر څو د ښځینھ پولیسو لپاره د ټولنې مالتړ رامنځتھ شي 

او باالخره د میرمنو، پھ ځانګړې توګھ د تعلیم یافتھ میرمنھ 
ګمارنھ پایداره شي. کلھ چې ټولنھ پھ دي اھمیت پوھھ وي، نو 

کولی شي چې د پولیسو قومندانان دیتھ تشویق کړي چې میرمنې لھ 
ځانھ سره ونیسي او ھغوۍ پھ مسلکي دندو باندې وټاکې. 

 
د ټولنې پھ مشرانو باندې ترکیز کول 

د ټولنې د متنفذینو او مشرانو، پھ ځانګړې توګھ د مذھبي 
مشرانو مالتړ حاصلول ډیر حیاتي دي. لکھ یو افغان نارینھ پولیس 

 کھ چیري مولویان د جمعې د ورځو پھ خطبو کې د ‘چې وایې: 
ښځینھ پولیسو پھ حق کې مثبتي خبري وکړي، نو خلک بھ د دوۍ 

تمویلونکې ادارې باید د ھغو پروژو لپاره خپلي ’خبري ومني.
مالي مرستي زیاتي کړي چې دغھ مشران د میرمنو د حقوقو پھ اړه 

د اسالمي شریعت او مھمو ملي قوانینو لکھ د ښځو پر وړاندې د 
تاوتریخوالي د لمنځھ وړلو قانون پھ رڼا کې روزي. د افغانستان 

د شرایطو پھ نظر کې نیولو سره، یو داسي روش او الره چې توجھ 
یې پھ اسالم کې د حقوقو او وجایبو پھ ھکلھ وي، پھ ډیر ګمان بھ 

 ۶۰.تر ټولو اغیزمنھ الره وي

 
ډاکټر عبدھللا حقیار، د کابل پوھنتون د شرعیاتو د پوھنځې استاذ 

 پھ حقیقت کې ‘وایې چې اسالم د ښځینھ پولیسو ممنوعیت نھ کوي: 
ھغوۍ تھ یو ډیر بیړنی ضرورت احساسیږي ځکھ چې دا د منلو وړ نھ 



ده چې ښځې دي د نارینھ پولیسو لھ خوا تالشي شي. خو ښځینھ 
پولیس باید یو لړ شرایط پھ نظر کې ونیسي. یوه ښځینھ پولیسھ 
افسره باید د یو نارینھ افسر سره یواځې نھ وي، د دوۍ کوټې 
باید بیلي وي، او د جامو بدلولو ځای یې ھم بیل وي. بیا نو 

 ۶۱’.کومھ ستونزه نشتھ

  صندوق: د مولویانو سره خبري کول۱۱

 کلنۍ کې د افغانستان د شمال ۱۶ز کال کې پھ ۲۰۰۷زینب منصور پھ 
د تخار پھ والیت کې د افغان ملي پولیسو سره یو ځای شوه. د ھغې 

ز کلونو ترمنځ د امنیھ ۲۰۰۹ او ۲۰۰۷لومړنۍ دنده دا وه چې د 
 د دي دندي پھ لړ کې ;قومندان لپاره د ویاندۍ دنده ترسره کړي

بھ ھغھ پھ منظمھ توګھ پھ محلي تلویزیون او رادیو کې 
راڅرګندیده او د ښځینھ پولیسو پھ ھکلھ بھ یې خبرې کولي.  

 

د والیت پھ مرکز، تالقانوکې د ښځینھ پولیسو پر وړاندې لھ 
الریونونو کولو وروستھ، ھغې د محلي مذھبي مشرانو سره خبري 

وکړي. د دي لپاره چې د ھغوۍ مالتړ د ځانھ سره ولري، پوښتنھ یې 
کھ ستا ښځھ کومھ روغتیایې ستونزه ولري نو تھ ‘ترې وکړه چې: 

غواړي چې نارینھ ډاکټر یې درملنھ وکړي او کھ ښځینھ؟ ھمدارنګھ، 
کھ یو کور تاالشي کیږي، نو تھ غواړي چې د ښځو ځایونو تھ نارینھ 

پولیس والړ شي او کھ ښځینھ؟ 

 

دا ناستي د دي سبب شوي چې مولویانو د ښځینھ پولیسو پھ طرفدارئ 
باندې خبري پیل کړي. د مولویانو او ټولنو د غړیو سره د زینب 

ناستي چې پھ ھغې کې بھ یې پھ دي اړه خبري کولي چې څرنګھ ښځینھ 
پولیسي کولی شي د جامعي د ښځینھ غړو سره مرستھ وکړي، د دي سبب 
شوي چې د ښځینھ پولیسو پھ اړه د ټولنې د خلکو نظریات بدل شي. 

ز کال کې یواځې پنځھ ۲۰۰۸ ښځینھ پولیسي لري چې پھ ۲۷تخار اوس 
وي. زینب اوس د کورنیو چارو وزارت لپاره د والیتي جندر او بشر 

 حقوقو د واحد مشره ده.

 

ز کال کې، د افغانستان د کوچنیانو او ښځو لپاره د بشري ۲۰۱۲پھ 
مرستو ادارې چې د اکسفام یوه ھمکاره موسسھ ده، وکولی شول چې د 
افغان وزارتونو سره پھ یو ځای کار کولو سره د کابل، ھرات او 

 مولویان وروزي. د اسالم لھ نظره د ۱۹۲ننګرھار پھ والیتونو کې 
ښځو د حقوقو پروژې مولویانو تھ د اسالم پھ رڼا کې د ښځو د 

اقتصادي، روغتیایې او ملکیت اړونده حقوقو پھ اړه روزنھ ورکړه.  

 

د افغانستان د کوچنیانو او ښځو لپاره د بشري مرستو د ادارې 
 دا پھ افغانستان کې ډیره شخړه ‘مشرې، سیلۍ غفار وایې چې 

امیزه ده. مونږ د دینې چارو د وزارت سره لھ نږدې کار کوو او 
مونږ داسي روزونکې انتخاب کړي چې ھغوۍ خپلھ مولویان ول، ځکھ 

 ’چې مولویان پھ اغلب ګمان صرف ھماغوۍ تھ غوږ ږدي.

 
 

 

 



پھ یو ملکې پولیسي ځواک کې د میرمنو دنده 
لھ فزیکي تالشئ او د تاوتریخوالي لھ قرباني سره لھ مرستي کولو 

عالوه، د ښځو موجودیت د یو ځواب ورکونکې او مسئولھ ملکې 
پولیسي ځواک پھ رامنځتھ کولو کې ھم مرستھ کولی شي. 

 
ښځینھ پولیس میرمنو او کوچنیانو تھ د پولیسو السرسي ډیروي، د 
نارینھ او ښځینھ پولیسو پھ منځ کې د ښځو د حقوقو پھ ھکلھ د 

دوۍ پوھاوی ښھ کولی شي، پھ ټولھ کې د میرمنو پھ اړه د نارینھ 
پولیسو چلند ښھ کوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او توپیر 
یا تبعیض کچھ را ټیټوي او د نیوني او د کورونو پھ تالشئ کې د 

ښځینھ پولیسي لھ تاوتریخوالي  ۶۲.منارعاتو مخنیوي کې مرستھ کوي
ور ھاخوا ھم د میرمنو سره مرستھ کولی شي.دوۍ د دي سره مرستھ 
کولی شي تر څو دا ډاډمن شي چې د کورنۍ پھ حقوقو کې د میرمنو 
حقوقو تھ درناوی کیږي، د بیلګې پھ توګھ د ماشوم د حضانت پھ 
النجھ کې، یا د ھغې کونډي سره پھ حقوقي مسئلو کې لکھ د ځمکې 

پر سر یا میراث اړونده موضوعګانو کې مرستھ کول چې نارینھ 
خپلوان نھ لري تر څو دفاع ور څخھ وکړي. ښځې کولی شي د دي پھ 
ډاډمنولو کې ھم خپل رول ولوبوي چې ښځینھ بندیانو سره دي پھ 

 منصفانھ او مناسبھ توګھ چلند وشي.
 

 دا د خدمتونو ‘لکھ د ښځو د حقوقو یوه افغانھ فعالھ چې وایې: 
د پراخولو او باور خبره ده. میرمنې د یو تھدید پھ توګھ نھ 
ګڼل کیږي نو ځکھ دوۍ کولی شي د خلکو سره پھ خبرو اترو کې 

ډیرې اغیزمنې ثابتې شي. دوۍ پھ ښھ توګھ کولی شي چې د کورنیو 
 ’او ټولنو سره رفتار وکړي.

 
 

ښځې ټولنې تھ راوباسئ 
  پولیسي یا د مردمی پھ افغانستان کې د ټولنې پولیسي

(Community Policing) .ال اوس ھم پھ وړه کچھ او خلق الساعھ ده
یو روستې راپور جوتھ کړي چې د ټولنې پولیسي پھ پراخھ توګھ نھ 
ده پیژندل شوي، ډیر خلک داسي فکر کوي چې دا د پولیسو او محلي 

  ۶۳.مشرانو تر ھمکارئ پورې محدوده ده
 

د ټولنې پولیسي پھ حقیقت کې د ښځو لپاره یوه ګټوره الره ده تر 
څو پھ ټولنو کې خپل شتون څرګند کړي او د مسلکي پولیسو 

افسرانو پھ توګھ خپلې وړتیاوي ثابتي کړي. د ملګرو ملتونو د 
 دا لومړنی فرصت دی، او دا پھ ټولنو کې د ‘یو مامور لھ نظره: 

استاذانو، والدینو، مشرانو او مولویانو لھ منځ څخھکھ وګوري 
چې ښځینھ پولیسي د دوۍ لپاره ګټھ لري، د متحدینو پھ جوړولو 

 ۶۴’.کې مرستھ کوي

 
دا بھ ډیر اغیزمن وي چې ښځینھ پولیسي پھ ګروپي شکل د پولیسو 

یو څو امنیتي حوزو یا واحدونو تھ ورکړل شي د دي پر ځای چې 
یوه یا دوه میرمنې پھ یو لوۍ تعداد حوزو کې کار وکړي. د ښځو 

یوه مجموعھ بھ خپلھ ښځو تھ دا فرصت ورکړي چې ځانونھ راحت 



احساس کړي، لھ ځورونو څخھ یې وساتي او پھ اغیزمنھ توګھ خپل 
کارونھ پر مخ یوسي. د ښځینھ پولیسو ډلې پھ اسانئ سره کولی شي 

چې دباندې ټولنو تھ ھم ووځې او خدمت ترسره کړي. خو د اوس 
لپاره، ښکاري چې ټولنیز رسوم او رواجونو او نا امنۍبھ پھ 
ښاري او د ښار پھ اطرافو کې د پراخھ خدمتونو وړاندې کول 

 محدود کړي.
  

 



. نتیجھ (پای) او توصیې ۶
 

د ډیرو ښځینھ پولیسو د ګمارنې پھ اړه ځینې مھم قدمونھ اخستل 
شویدي تر څو ھغوۍ پھ دي وتوانیږي چې د مسلکي پولیسو افسرانو 
پھ توګھ خپلې دندې اجرا کړي. خو بیا ھم ال ډیر څھ پاتې دي چې 

باید وشي. 
 

 د افغان ملي پولیسو پھ لیکو کې د ښځو
 یوه مھمھ مجموعھ د افغان میرمنو اوانجونو
 د امنیت او عدالت د اړتیاوو د پوره کولو
 لپاره ضروري ده، او ھمدارنګھ د دي لپاره

 ھم اړینھ ده تر څو افغان ملي پولیس پھ یوه
 اغیزمن، ځواب ورکونکې ملکي پولیسو ځواک

 باندي بدل شي. کھ د ښځینھ پولیسوشمیر لوړ
 نھ شي نو انفرادي ښځینھ پولیسي بھ ھمداسي

 څنډو تھ کش کیږي،د ځورونې د خطر سره بھ
 مخامخ وي، او واړه او نوکر صفتھ کارونھ بھ

 پرٻترسره کیږي. دوۍ بھ ونھ توانیږي چې
 د رھبرۍ رول ولوبوي او لھ دي طریقھافغان

 میرمنو او انجونو تھ یو مثبت مثال شي.
 

پھ عین وخت کې، د میرمنو ګمارل باید یواځې د شمیرو یوه لوبھ 
نھ وي. داوسنیو شرایطو پھ نظر کې نیولو سره، ھغھ موخې 

چېافغان دولت ټاکلي،د الستھ راوړو وړنھ دي او د پولیسو پھ 
ځواک کې پھ یو لوۍ تعداد کې د بیسواده اوکمو تعلیم یافتھ 

میرمنو ګمارل یواځې د ھغوۍ د ناکامۍ یوه وسیلھ ده.  
 

د ګمارنې یوه ښھ ستراتیژي باید چې د روزنیزو فرصتونو او 
تعلیم د کچې سره برابره وي، ھمدارنګھ د تشکیل اړونده ستونزو 
د حل لپاره باید ډیرې جدي ھڅې وشي چې د ښځو د پرمختګ مخھ یې 
نیولي ده او باید چې ھغوۍ تھ ھغھ وسایل او اختیارات پھ واک 
کې ورکړل شي چې وشي کولی خپلې دندې پرې پھ صحیح توګھ پر مخ 

یوسي.  
 

د افغان دولت او تمویلونکو ادارو لپاره دا کال یو نمونھ ی 
فرصت پھ الس ورکوي ځکھ چې د پولیسو پھ اړه د یو لوۍ ریفورم 

ھڅې روانې دي او بلھ دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شوری د 
 نمبر پریکړه لیک د پلیتابھ لپاره د افغانستان لومړنې ۱۳۲۵

ملي کاري پالن جوړیږي. 
 

لھ دي سربیره، د ډیرو نړیوالو ځواکونو د وتلو سره سره، 
نړیوال بسپنھ ورکونکې بھ د افغان ملي پولیسو تمویل، روزنې او 

تجھیز تھ دوام ورکړي. د امنیتي سکتور د سمون لپاره د دي 
بسپنې یوه لویھ برخھ باید د ښځینھ پولیسو پھ ګمارنھ او مسلکي 
جوړیدنھ باندې ولګیږي تر څو ټولې افغان میرمنې، پھ پراخھ کچھ 

 ټولنھ او خپلھ افغان ملي پولیس تري مستفید شي.

مونږ باید برخوردونو تھ ‘
تغیر ورکړو او ھمدارنګھ 

تعداد ھم ډیر کړو. خو پھ ھر 
حالت کې بھ د پولیسو پھ 

 ښځینھ ۵۰۰۰ځواک کې د 
پولیسو ګمارل یو ستونزمن 
کار وي. د دي کار بھ ھیڅ 

ګټھ نھ وي کھ میرمنې یواځې 
او یواځې چای پخوي یا 

یونیفورمونھ ګنډي، یا دا چې 
د جنسي ځوروني سره د 

مبارزي لپاره کومې تګالري 
 ’نھ وي موجودي.

 ۶۵ یو کارکونکیLOTFAد 



 
د دي کار لپاره بھ د کورنیو چارو د وزارت، پھ لویھ کې د 

افغان دولت او نړیوالو بسپنھ ورکونکو ډیر تھعد یا ژمنتیا تھ 
اړتیا وي. افغان میرمنې د پولیسو د داسي یو ځواک مستحقي دي 

چې د ھغوۍ ساتنھ وکړي او د دوۍ ګټې پھ نظر کې ونیسي. اوس نو 
وخت راغلي چې ھڅې مو دوه چنده کړو تر څو دي ارمان تھ ورسیږو. 

 
 

 توصیې
 

افغان دولت او نړیوالھ ټولنھ باید: 
 کړي ترڅو ښځینھ تھ او پليیوه ملي ستراتیژي رامنځ •

دغھ ساتي. ویی پھ خپلو دندو کې پولیسې وګماري او 
ي، باید لھ  و ھمغږې کبھملي او نړیوالې ھڅې ستراتیژي چې 

 بریالي کیدو لپاره  سره ملھ وي او دونوپالنوکارې روښان
 . څخھ برخمنھ وي مرستندویانو د کافی مالي مالتړ باید د

د پولیسو د سمون پھ ټولو ھڅو کې ښځینھ پولیسو تھ  •
او مختص شویو د مرستندویانو د کافي، ي. لومړیتوب ورکړ

 ونړیوالد ، د کورنیو چارو وزارت – رستې پھ واسطھمالي م
  د ھمغږۍ بورد کاري ګروپونھ باید د پولیسو دوپولیس

 سمون پھ لور ځانګړي پالنونھ رامنځ تھ کړي عمومي منل شوي
 زیات شي. کاري رولترڅو میرمنې وګمارل شي او د ھغو 

د ښځو چارو لھ وزارت څخھ  پھ خپل ترکیب کې ګروپونھ باید
 چارو کارپوھان، ي پولیسوحساس- جندردد جندر متخصصین، 

 ي. ځای ولرلنھټو او مدنيښځینھ افغان پولیسيلوړ پوړې 

 الس رسۍ ډاډمن یو شانمسلکي روزنو او فرصتونو تھ د ښځو  •
روزنې ټول بھتري کړي، او د حقوقو او جندر پھ اړه 

. افغان دولت او نړیوال ماموریتونھ يپرسونل تھ ورسو
باید د ښځینھ پولیسو لپاره مسلکي کورسونھ او فرصتونھ 

عدلي موضوعګانو پھ اړه د زیات کړي ( د موټر چلوونې او 
 ټولګیو تھ  لپاره د سواد پھ ګډون)، د ښځوځانګړو روزنو

پولیس ملي  چې ټول افغان ي، او ډاډمن کړيلومړیتوب ورکړ
پھ ملي او  او د ښځو  یا نصابد جندر پھ کوریکولم

 وړاندې د رپوھیږي (د ښځو پباندې حقوقو نړیوالو 
 تاوتریخوالي د لھ منځھ وړلو د قانون پھ ګډون). 

 پالن کارې پیاوړي او اغیزمن ملي لپاره د یود افغانستان  •
رامنځ تھ کیدل ډاډمن کړي ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت 

پلې کړي. د ) UNSCR1325( لیک پریکړه نمبر۱۳۲۵د شورا 
 یوه پھافغانستان دولت باید د مرستندویانو لھ لوري 

  او مرتبط روښانھکارې پالن کې تمویل شوي ملي ي کچھکاف
چې پھ پولیسو او پھ پراخھ کچھ پھ امنیتي ولري شاخصونھ 

لري راونغاړي، پھ وسکتور کې د ښځو لھ ونډې سره تړاو 
 پھ کچھ کې. یا تصمیم نیولو ځانګړې توګھ د پریکړې کولو 

 

 



د افغانستان د کورنیو چارو وزارت باید: 
 ید معلوماتو او ګمارلو یو پراخھ کمپاین رامنځتھ او پل •

کړي، ګمارنھ باید ھغو نویو ګمارل شویو میرمنو تھ چی زده 
کړې یې نھ دي کړي د روزنې او زده کړې فرصتونھ برابر کړي 
او ھغو میرمنو تھ چې زده کړې لري لوړې دندې وړاندې کړي، 

 پھ اړه د وګمارنھ باید ټولنې تھ د ښځینھ پولیسو د ګټ
 عامھ معلوماتو لھ کمپاین سره ملھ وي. 

 چاپریال رامنځتھ ېخوندي کاریو  لپاره ود ښځینھ پولیس •
کړي. د کورنیو چارو وزارت باید بیړني ګامونھ پورتھ کړي 

ترڅو اړینې اسانتیاوې چمتو کړي (د بیلګې پھ توګھ قلف 
ډاډمن دا کیدونکي تشنابونھ او د جامو د بدلولو خونې)، 

د شکایتونو یو مصئون اغیزمن میکانیزم باندې  چې ښځې يکړ
پولیسو ښځینھ ، لوړ رتبھ ھم خبري او ھم ورتھ السرسی لري

ساتونکو چمتو کول پھ پام کې ونیسۍ، شخصي افسرانو تھ د 
سوالیو او والیاتو کې میشت ول چې پھ ټولو ئاو ډاډمن کړ

پولیس لھ اړونده پالیسیو څخھ خبر دي( د بیلګې پھ توګھ د 
 ).ود کال الرښ۲۰۱۳ پھ اړه د يورونځجنسی 

ډاډمنھ کړي چې ملي پالیسیګانې پھ سیمھ ایزه کچھ پلې  •
، د کورنیو چارو تر څارنې الندېکیږي. د مشرتابھ کمیټې 

 (جندر)  د جنسیت یېوزارت باید ډاډمنھ کړي چې پالیسیګانې
 ملي او نړیوالو معیارونو سره پھ سمون کې دي، او د حساسو

ملي پالیسیو د پلي کولو لپاره چې پھ سیمھ ایزه کچھ د 
، د پولیسو والیتي يښځینھ پولیسو مالتړ کوي، ھڅې زیاتې کړ

 پھ  صادرولورئیسانو تھ د کورنیو چارو د وزارت د الرښوونو
 ګډون.

وکې  یا اصالحاتوونونسمپھ  کړي.  (ریفورم)تشکیل بیا اصالح •
روښانھ پالیسیګانې او د دندو لپاره باید د ګمارنې 

، د ښځو لپاره د زیاتو پوستونو پھ پام کې ېځانګړې الیح
د نورو ادارو ا نیول ( د لوړو پوستونو پھ ګډون)، او 

 د –واحدونو مشخص کول شامل وي چې ښځې پھ کې کار کولی شي 
د ، ېڅارګرد ګمارنې، د ، )FRUs(کورني غبرګون واحدونھ

پھ  او د مخدره توکو  ریاستجنایي څیړنود ،  ریاستپاسپورت
. د ګمارنې او بیا کتنې خالف د مبارزې د ادارو پھ ګډون

ناپیلي بوردونھ چې نارینھ، ښځینھ او د مدني ټولنې 
  باید رامنځ تھ شي.،استازي پھ کې ګډون ولري

ډاډمنھ کړي چې ښځې د دنده ایز پرمختګ مناسبو فرصتونو تھ  •
 والیتې الس رسۍ لري. د کورنیو چارو وزارت باید د پولیسو

 او بریدمالنې د  چې میرمنافسرانو تھ یو لړ اھداف وټاکې
 د دي ډاډمن کول –افسرۍ پھ کچھ پوستونو تھ ترفیع وکړي 

پھ داسې حال کې چې پرمختګ یا ترفیع د وړتیاو پھ بنسټ ده 
، ھم پھ نظر  ورسره مخامخ دي ې ښځٻتھ چې ننګوونېچېځانګړ

- او د مجربو بھرنیو کې نیول کیږي (لکھ د سواد ټیټھ کچھ)
ښځینھ پولیسو لھ لوري د مشرتابھ پھ اړه د روزنو او 

 . يڅارنو ترڅنګ د ګړندي پرمختګ تدابیر رامنځ تھ کړ
 زیاتھ شمیرهپھ ګړندۍ توګھ پھ والیتي کچھ د ښځینھ پولیسو  •



کړي. د کورنیو چارو وزارت باید تحصیل کړې او روزل شوې 
تھ ځینې و وګماري او ھغوۍ پوستونښځینھ پولیسې پھ والیتي 

، د ې ھلتھ پاتې شيتشویقي اسانتیاوي برابري کړي تر څو چ
FRUs او د ټولنې د پولیسۍ پھ څیر ځانګړو شویو واحدونو تھ

د دغھ ډوول کارکوونکو ځانګړي کولو او ھمدارنګھ د دغو 
واحدونو نالوستو غړو تھ د روزنو زیاتولو تھ لومړیتوب 

 ورکړۍ. 
 

 باید:  (قومندانان)د پولیسو والیتي رئیسان
ښځینھ پولیسو تھ فعال مالتړ رامنځ تھ کړي. د پولیسو  •

والیتي رئیسان باید خپل ټول پرسونل تھ الرښوونھ وکړي چې 
 زغملو وړ نھ  دورونھناوړه ګټھ اخستنھ او ځھیڅ ډول جنسي 

ې الندې څیړنتر  پھ رڼھ توګھ تونھ چی شکایي، ډاډمن کړهد
وروونکي او اذیت کوونکي پھ روښانھ توګھ ځي او یږ کنیول

 چې ښځینھ يډاډمن کړدا ھم مجازات کیږي، او ھمدارنګھ 
پولیسې مناسبو وسایلو، شخصي ترانسپورت، د ښځو لپاره بیل 

 لري.وځاۍ او د ماشومانو د پالنې ځاۍ تھ الس رسۍ 
پھ دې موخھ ھڅې زیاتې کړي چې ښځینھ پولیسې پھ ټولنو کې  •

امنیتې حوزو کې پھ ګروپي . ښځینھ پولسې باید ل شيوګمار
 ، وګمارل شي چې د غړو شمیر یې لھ پنځو څخھ لږ نھ ويشکل

چې ھم دوۍ د ازار او اذیت پھ وړاندې وساتي او ھم دوۍ 
 چې پھ اغیزمنھ توګھ ټولنو تھ الس رسۍ ولري. د یږيوتوان

ډاډمن کړي چې ښځینھ دا ھم پولیسو مشران باید ھمدارنګھ 
، پھ یوسي مخ رپولیسې پھ اغیزمنھ توګھ خپلې مسلکي دندې پ

 او ټولنو کې. FRUsځانګړې توګھ پھ 
د کورني غبرګون واحدونھ پیاوړي کړي. د پولیسو مشران  •

تل FRUsکوالۍ شي چې دغھ چاره لھ دې الرې ډاډمنھ کړي چې 
 ،يپھ خپل جوړښت کې ولرروزل شوې او لوستې ښځینھ پولیسې 

عیاتو د پوھنځي فارغین د حقوقي سالکارو پھ توګھ د شر
 ، او چیرتھ چې شونې وي د ښځو تر مشرتابھ الندې وګمارل شي

ښایي ھغھ ځاۍ د دفتر پھ توګھ FRUs.شيواحدونو ځاۍ پرځاۍ 
وکاروي چی پھ دې موخھ د مرستندویانو لھ لوري چمتو شوۍ، 
او یا ښایي چې د پولیسو د دفتر یو ځانګړۍ ځاۍ ورکړل شي 
(چې د ننوتلو الره یی بیلھ وي)، او ھمدارنګھ ترانسپورت 
تھ لھ الس رسي سره چې وکوالۍ شي ټولنو تھ پھ خدمت کې د 

FRU .لھ کارکوونکو سره مرستھ وکړي  
 

تونھ چې د افغان ملي پولیسو مالتړ کوي دولټول ھغھ 
باید: 

ساتلو او پرمختګ پھ دنده کې د د ښځینھ پولیسو د ګمارلو،  •
پھ موخھ ځانګړې بسپنھ تخصیص کړي. لومړیتوبونھ باید د 

لیک لوست د پرمختللي کولو لپاره مالتړ، د ټولنې پولیسي، 
، د کورنۍ د اضافي امتیازاتلیوالھ کوونکي ګامونھ (لکھ 

روغتیا پالنې پالن او کور ورکول)، د ښځینھ وو لپاره د 
بیلو اسانتیاوو، د ښځینھ پولیسو د ټولنو پھ څیر اړینې 

 



زیربناوې، او د لوړ پوړو ښځینھ پولیسو افسرانو پھ 
ځانګړې توګھ د والیتي پولیسو مشرانو لپاره روزنې او 

 څارنې ، راونغاړي.
 کړي. ه برابر یا بسپنھد حاالتو پھ بنسټ امنیتي تمویل •

 اوږد سرهمرستندویان باید افغان ملي امنیتي ځواکونو 
– پھ ځانګړې توګھ ھغھ مھال چې  او مرستھ وکړيمھالھ مالتړ

 کال کې د ټول افغانستان امنیتي مسؤولیت ۲۰۱۴پھ افغانان 
او ھم نړیوالھ ټولنھ خپلھ کومکونھ د ښځینھ – ليپھ غاړھاخ

پولیسو د ګمارنې او مسلکي پرمختګ د شاخصونو پورې 
.مرستندویان باید ھمدارنګھ پھ تشکیل کی د ښځینھ وتړي

 او لھ ځانګړي بسپنھ تخصیص کړي لپاره نوپولیسو د پوستو
قطع شویو پیسو څخھ یې  وړاندیز شویو ل لپاره د کا۲۰۱۵

 . ترې وساتي
 ه بسپنه اړینھ لپاره اوږد مھالنوښتونود مدني ټولنو د  •

و لپاره اولویت  ګروپونوھغد . بسپنھ باید ه کړيبرابر
 چی د ښځینھ پولیسو د مالتړ پھ برخھ کې کار کوي، بندي شي

منل زیاتوي، د دي اصل د ھغو ھڅو پھ ګډون چې پھ ټولنھ کې 
 رامنځ تھ کوي او د  او ښځینھ اتالن او الګوګانېنارینھ

افغانو ښځینھ پولیسو ټولنې لھ نورو نړیوالو ښکیلو لورو 
(لکھ د ښځینھ پولیسو د نړیوالې ټولنې او پھ مسلمانو 

 ھیوادونو کې لھ ورتھ نورو ګروپونو) سره نښلوي.
 د خپلواکې څارنې مالتړ وکړي.  کېولیسوپپھ افغان ملي  •

مرستندویان باید پھ کافی کچھ د پولیسو د شکایاتو د 
اوریدو دفتر تمویل کړي ترڅو ډاډمنھ شي چې ښځې کوالۍ شي 
اغیزمن او ناپیلي د شکایتو میکانیزم تھ الس رسۍ ومومي. 

دا باید پھ ملي کچھ د لومړي توب درلودونکې موضوع پھ 
توګھ پھ پام کې ونیول شي ترڅو پھ والیتي کچھ الس رسۍ 

 ډاډمن کړي.
ډاډمن کړي چې د پولیسو ټولې نړیوالې روزنې او څارنې د  •

جندر لھ اړخھ حساسې دي. د ځواکونو مرستھ کوونکي 
ماموریت  پھISAFد وروستھ څخھ کال ۲۰۱۴ھیوادونھ باید لھ 

پریږدي پھ پھ خپلو ځایونو د جندر پھ برخھ کې سالکاران کې 
 پالن پلي کیدل شوني کارې ملي ۱۳۲۵ د  خپلترڅو د ناټو

ډاډمن کړي دا کړي، پھ داسې حال کې چې مرستندویان باید 
 کال کې  پیل کیږي د ۲۰۱۴ پړاو چی پھ یو نLOTFAچې د 

مشرتابھ پھ کمیټھ کې د مدني ټولنې استازۍ پھ بر کې 
 نیسي. و

 
نړیوال د پولیسو ماموریتونھ باید: 

 او د یوناما د  EUPOLد څارني پروګرامو روان وساتي. د  •
ې د واحد پھ څیر ارګانونھ باید د لوړ تپولیسو د مشور

پوړو نارینھ او ښځینھ پولیسو افسرانو، پھ ځانګړې توګھ د 
والیتي پولیسو د مشرانو لپاره د کیفیت لرونکو ملکي 

مربیانو د چمتو کولو پھ موخھ کار تھ دوام ورکړي. د مربي 
 باید ھر ھغھ ځاۍ تھ چې شونې وي وغزول شي ونھګرۍ پروګرام

 کال وروستھ پھ ھمدغھ اوسنۍ ۲۰۱۴ لھ  لږ تر لږه(او یا



کچھ وساتل شي)، او لھ ګاونډیو ھیوادونو او پھ بیالبیلو 
 سیمو کې د پولیسو د مشرانو ترمنځ اړیکې رامنځ تھ کړي. .

د کورنیو چارو د وزارت د جندر او بشري حقوقو لھ واحدونو  •
سره مالتړ تھ لومړیتوب ورکړي. د پولیسو نړیوال 

ډاډمن کړي چې د جندر او د بشر د دا ماموریتونھ باید 
، ھم پھ حقوقو د واحدونو د وړتیا لوړونې پھ موخھ ھڅې

 د کابل کې د کورنیو چارو وزارت او ھم د والیاتو پھ کچھ،
پولیسو د سموونو پھ ھڅو کې لومړیتوب لري. دا باید د جنس 

او عمر لھ مخې د معلوماتو د رامنځ تھ کولو پھ ګډون، د 
 معلوماتو د راټولولو د سیستمونو پیاوړي کول راونغاړي. 

 
ملګري ملتونھ باید: 

د معلوماتو راټولول او کارل پرمختللي کړي. پھ افغانستان  •
، کلھ چې د ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو ماموریت

سرمنشي تھ پھ ھغو شاخصونو باندې درې میاشتنې راپور 
پھ افغان ملي پولیسو کې د ښځو پر ونډې د ، بایدورکوي،

 د جنسیت پھ اساس د راپور را  راپور ورکوونې پھ ګډونجامع
 ټولول او کارول ښھ کړي.

 باید اړوندو ملګرې ملتونھ کړي. سره مرستھ ډیرهوزارتونو  •
وزارتونو تھ پھ نښھ شوۍ مالتړ زیات کړي ترڅو د افغانستان 

 او د ملګرو ملتونو د  پالنکارېد میرمنو لپاره د ملي 
 نمبر پریکړه لیک لپاره د راروان ۱۳۲۵امنیت د شوری د 

 ملي کاري پالن د د پلیتابھ سره مرستھ وشي.
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 سپتمبر ۲۰۱۳نړیوال اکسفام د ©
 

دغھ پاڼھ د لویس ھانوک لھ لوري ولیکل شوه، ھغھ غواړي چې د 
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ھوګس، روسلین بوتمن او سټیف کوسین د مرستې تأید وکړي. اکسفام 
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policyandpractice@oxfam.org.uk .
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