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Êيه نجاÑÂ  ١٣٩٣ ãلړ

پيژندنهپيژندنه

 Ï  åسر ناټو  له   æÇ  ÏÇÏÑÇقر Çمنيتي   åړخيزÇ  åæÏ åسر Çمريكا  له  كې  لړ  په Ïې   .ìشو جوړ  حكومت   Êحدæ ملي  Ï  .ìشو ليكل  فصل   ìنو يو  تاÑيخ   Ï  äفغانستاÇ  Ï
جنسې   Ï كې  بنسټونو٢  تعليمي  په  يې  ÑÇÏنګه   ¡ìكړ Çمر  څيړنې  بيا   Ï قضيې١   Ï بانك  كابل   Ï æلسمشرغني   .åÏ شوې  السليك  هم   åپريكړ حالت   Ï ځوÇكونو 
نه æيشتمه¡  كاÏ á سپتمبر پر   ٢٠١٤  Ï ې ترڅنګÏ Ï .åÏ كړې هم  يوې ښځينه قاضۍ Ï ټاكلو ژمنه   Ï محكمه٣ كې åپه ستر æÇ æجوړيد Ï äقانو Ï نې پرضدæÑځو
æړ  ياæÏلو   Ï هم   áكو مننه  بولي¡  ګل  بې  بې  يې   ìÏ چې  غني¡  æÑال  ميرمنې  خپلې   Ï  Çخو له  æلسمشر   Ï  áæډ  íÑسا كم  په   ¡۴áپرمها æينا   Ï ته  مرÇسمو  لوړې   Ï
په  هم   æÇ عملي  په  هم  ته   ãÇæÏ كاæÑنو  مثبتو   áæډ Ïغه   Ï  äفغاناÇ چې  Ïې  له   åسر  .ìكړ  Ñكا يې   åÑلپا حقونو   Ï ښځو   Ï چې  æستايله  ځكه  ميرمن  خپله  هغه   .۵íÏ
 åسر له  پاليسي   æÇ  æÑتګال كلنو  پخوÇنيو æÏلس  پر   åÑلپا پياæړتيا   æÇ ميرمنو Ñ Ïهبرۍ Ò Ïمينې   Ï چې   ìÏ ختæ ېÏ Ï ÓæÇ خو  ¡íÑښكا من  هيله   áæډ  íنظر

شي.  پيل  هم   Ñكا  ìنو هم   åسر مشاÑكينو  ملي   æÇ نړيوÇلو  له  Ïې  همدÑÇنګه  شي.   áكړ لرې  ترې  سليقي  شخصي   æÇ æشي  كتنه 

مشاهدې: äÇæÑ حالت مشاهدې: äÇæÑ حالت 
ناÑسمي  يې  برخه   åډير  æÇ íكيږ ښكته  نه  پاسه  له  پريكړې  كې  كچو  ټولو  په  نژÏې   .íÏ كمنÇæ پكې ناÑينه   æÇ مذهب چې æÏæÏنه¡   åÏ ټولنه كليوÇله   äفغانستاÇ
 æÏيا همدغو  له  يې  سرچينه  ښايي  چې   (ßÇæ)ÑÇقتدÇ ناÑسمي   æÇ Ñسمي  هم  يا   æÇ  Êæثر  ¡ÒمتياÇ ټولنيز  جوړښت¡  توكميز  كې  جوړæلو  په  شخصيت   Ï  .íæ
تړلي   åسر جوړæلو  له  شخصيت   Ï كې  ټولنه  څير  په   äفغانستاÇ  Ï هم  شمير  ساتونكو  شخصي   Ï يا   æÇ موټر  ÑÒې   .íلر  áæÑ مهم   ¡íæ يو  څخه  فكتوæÑنه  شويو 
 íÏ äكمناÇæ پكې خلك   Òممتا كې   ÊÇÐ خپل په  خو   ìÏ مهم نظر  خلكو  عامو   Ï ¡6íكيږ بلل   íګړæ جهÑÏ يمهæÏ پكې ښځې  چې  كې¡  ټولنه   äفغاÇ په  .íكيږ بلل 
 ìæناÑÏ  ¡íæ  Ñلو هم  يا   æÇ ميرمن   ¡Ñخو يا   ¡Ñمو چا   Ï به  هغه  چې  ميرمنوته¡   7æÑڅلو تل  كې  ټولنه   áæډ Ïغه  په   .íÏ  åÑÇبيز ميرمنو  له  پكې  Òړæنو  له  ناÑينه   æÇ

 .íكيږ كتل  سترګه  كمه  په  ته  ميرمنو  لرæنكو  Çړيكو   æټولنيز  æÑنو  Ï پرته  Ïې  له  خو   íكيږ

  Ï ټولنيز ÏæÏ له نظرÇÏ åسې غوښتنه كيږí چې Ï ښځو æÇ ناÑينه ææ لپاÏ åÑې طبيعي٨ ßÑÏ áæÑ كړá شي مګر Ïغه طبيعت په Ïې پوÑې تړلى چې څه ډáæ تعريف 
ځينو  په  شرÇيطو  سختو  هم  يا   æÇ ææړتياÇ مالي  .íكيږ پلى   áæډ عمومي  په  هم   æÇ íكيږ  Ñæبا پرې  هم  چې   ¡åÏ æقاعد هغو  له  يو    (åÏ ÑكوÏ يا  åÏ Ñګو  Ï شي. (ښځه
په   æينوÑنا  Ï چې څخه  حكمينې١٠  بي  بي  له  خوست   Ï  .٩íغوندÇ جامې هلكانو   Ï نجونې چې   ÇÏ äÂ æÇ شي ماته   åقاعد چې Ïغه  كړې¡   åبرÇبر كې Ò ÇÏمينه  ځايونو 
 ١٣äÇمهر /Ôمهرنو Ñهغې تر لو Ï æÇ فعت١٢Ñ يتاÒÇ نۍ غړېÇله پخو ÇÑملي شو Ï تر  كفتر بي بي١١¡ بيا äبغال Ï  نيولې ¡íستايل كيږ áæپه ډ æينوÑنا Ï كاليو كې

http://www.dw.de/new-probe-into-kabul-bank-scandal-an-important- ¡كتوبر ٣¡ ٢٠١٤Ç Ï ¡ډبليو íډ ¡ “äنوې څيړنه ”مهم سمبوليك قانو åړÇ يۍ پهÇسوÑ Ï كابل بانك Ï ¡Òمينګيوæ١  كيبريل ډ

symbolic-act/a-17970853

http://www.hrw.org/news/2014/10/14/ ¡كتوبر ١٤¡ ٢٠١٤Ç Ï ¡íكړæ صالحاتو مالتړÇ Ï نو پرضدæÑعاشويو جنسي ځوÏÇ Ï لسمشر غني بايد سمالسيæ :äفغانستاÇ ¡åÑÇÏÇ Ñڅا Ï حقونو íبشر Ï ٢

afghanistan-fight-rampant-sexual-harassment

http://www.khaama.com/afghanistan-to-appoint-female-judge-in- ¡كتوبر ٣٠¡ ٢٠١٤æÇ Ï ¡íÑمحكمه كې ښځينه قاضي ګما åځل په ستر íيخ كې په لومړÑپه خپل تا äفغانستاÇ ¡٣ خامه پريس

sc-for-first-time-in-history-8898

http://www.  ¡٢٠١٤ لومړۍ¡  Çكتوبر   Ï شئ¡  لوستئ  كې   (¿ لسيزې   ١٩٢٠  Ï ميرمن  لومړۍ   äفغاÇ  )  ¡Ñنو  åړÇ Ïې  په   .íكيږ بلل  ميرمن  لومړۍ  مهمه  يوÂځينۍ  مهاله  Ïې  تر  æړÇندې  Ïې  له  ثريا  ٤ ملكه 

aljazeera.com/news/asia/2014/09/afghan-first-lady-shadow-1920s-queen-2014930142515254965.html

https://www.youtube.com/watch?v=Gb2k1K16JAU ¡شئ ìÇلته ليدÏ يډيوæ سيموÇمرÏ لوړې Ï لسمشرغنيæ Ï ٥

٦ خپلې شخصي Ï æÇ نوæÑ كتنې

 http://thediplomat.com/2014/10/interview-ashraf-ghani ¡يمه¡ ٢٠١٤æÏ كتوبرÇ Ï ¡نې مركهæخپر Êډيپلوما Ï åلسمشر سرæ äفغاÇ íله نو ¡Ñبدلولو ژمنه كړې¡ سنجې كما Ï غه حالتÏ Ï لسمشر غنيæ ٧

https://www.youtube.com/watch?v=X-vbumzc60o كړې¡  مركه  ځانګړې  په   åسر  Òنيو  Úطلو له   Ýسيا  áسوÑ  ÈلرÇ٨ عبد

http://www.washingtonpost.com/opinions/book- ¡ې لينك كې كې لوستى شئÏ په Èغه كتاÏ ¡(كابل له ځمكې الندې نجونې Ï ) åÏ ړېæÇÑ åغه پديدÏ كې Èستي كتاæÑæ ډ برګ په خپلÑ٩ جينې نو

review-the-underground-girls-of-kabul-by-jenny-nordberg/2014/09/19/441e752e-0eb5-11e4-b8e5-d0de80767fc2_story.html

http://www.dw.de/king-of-the-women-an-unlikely-afghan/a-15457529-1 ¡كتوبر ١٣¡ ٢٠١١Ç Ï ¡íæ فغانه چې نهÇ لكه -(åميرمنو پاشاÏ ) ¡ډبيلو í١٠ ډ

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4806516.stm ¡چ ١٦¡ ٢٠٠٦Ñما Ï ¡يريدلې ميرمنېæ نوÑله جنګساال äفغانستاÇ Ï ¡كهلن ã١١ ټا

http://www.theguardian.com/global/2011/nov/30/afghanistan-girls-dressing-as-boys ډين¡ نومبرÑكا:íæ äنجونې هلكا äفغانستاÇ په ¡åÏÇÒ ÈباÑÇ ١٢ نوشين

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/09/110906_l42_afgh_boy_girl.shtml ¡سپټمبر ٦¡ ٢٠١١ Ï ¡åغوستل: نوې پديدÇ Ñæ هلكانو كاليÏ نجونو ته äفغاÇ ¡سيÑ١٣ بي بي سي فا



٢

Ç ÏفغانستاÏ ä څيرنى æÒÑÇ æÇنى Çæحد

كې Ç Ï .åÏسامه١۵  نقش  په   ææ ينهÑنا  Ï خيستنهÇ برخه يې  كې   æÑچا  æټولنيز په  هم  بيا  چې   åÏ ÇÏ نصافيÇ نا خو   .  ١۴íÏ مثالونه نوښت   Ï ميرمنو  Ï áټو  áټو پوÑې 
ÇÑنغښتل  پكې  برخه   åيو سياست   Ï  äفغانستاÇ  Ï يوÇځې   æÇ  ¡ìشو تحليل   ìÏ نه   ßغيزناÇ يې   Ñكلتو خو   ìشو æړÇندې  ته  نندÑÇې  حالت  Ïغه  كې  فلم   ãنو په 

 .åÏ Çæكمني  طالبانو   Ï هغه  چې  شوې¡ 

 åÏÒ ښوæنځي   Ï هغه١۶  كه   äÂ Çيښى¡   ãقد  ÇخوÇ يې  پولو  سنتي  له  ښځو   Ï  æÇ كړې  هڅه  Çخيستو  برخې   Ï كې  ټولنه  په  مخامخ  كې   ãنظا æÇسني  په  چې  چا  هغه 
پرمختګ  ټولنيز   Ï ښايى    äفعاال Çنټرنيټي   æÇ ميشتي  Ñښا  åسر  åسر له Ïې  خو   .íÏ ìشو بلل  ګوÇښ  ته  حالت  چې æÇسني  ځكه   íشو نښه  په   ¡íÏ هم كوæنكې 
 ¡æټولنيز په  ميرمنې  چې   ¡ìشو المل  Ïې   Ï  áچاپيريا ناسم   .١٧íلر تمه  Çطاعت   Ï كچې  كمې   Ï نه  ښځو  له  ناÑينه  كې  سيمو   íÑښا په  ځكه   íæ تصوير  يو 
نشته.  هم  تفاهم   åړÇ په  æنډې   Ï Ïښځو  كې   æÑچا  æټولنيز په  ترڅنګ  Ïې   Ï شي.   ìخيستال نه   Çæ  åنډæ كې  كاæÑنو  په  بهر   åÑكو له   æÇ برخو   íÏقتصاÇ سياسي¡ 
له   äفغانستاÇ  Ï  áمها هغه   ¡íسيږÑ ÑæÏته   äخا Çهللا   äماÇ  åپاشا  Ï كې   áكا  ١٩١٩ په  ته¡  پير  æړÇندې  پيړۍ   åيو نژÏې  تاÑيخ  Çصالحاتو   Ï كې   äفغانستاÇ په  خو 

 .åكيد تمه  Çصالحاتو   æټولنيزÏ نه   áكهو  äÇځو

تګالÑې   åÑلپا حقونو   Ï ښځو   Ï چې  شته  بنسټونه  شخصي   æÇ æÏلتي  ÇÏسې    ¡١٨æلر سيستمونه  قانوني   íخوند  åÑلپا ښځو   Ï كې   äفغانستاÇ په   ÓæÇ موږ 
 íلر  åنډæ كې   ÑÇقتدÇ Ñسمي  په  ښځې  ځي٢١¡  ته  ښوæنځيو  نجونې  ميليونه  ÑÏې  شته٢٠¡  پالنونه  æÇږÏمهالي   åÑلپا ځوÇكمنتيا   Ï ښځو   Ï كچه  ملي  په   ¡١٩íلر
الندې  پوښښ  تر   ãنظا فيوډÇلي  ÇÏسې  ځكه   ¡íæ يې  ظاهر  ښايي  æينو¡  يې  موږ  چې  څه  هغه  خو  شته٢٢.  هم  ميرمن  لومړۍ  Çجتماعي  فعاله   ÓæÇ چې   ÇÏ  æÇ
يې  كې  بنسټونو  په   ¡íكو Çæكمني  يې  ناÑينه  چې  شوې  ليكل   ÓساÇ پر  ټولنې  ÇÏسې   Ï ليكنه   ÇÏ.íلر  ßÇæ  æپريكړ  Ï  áæډ ٢٣ميرÇثي  په  ناÑينه  هلته  چې  æÇÑلي 
ميرمنو   äفغاÇ Ï áæډ عمومي  په  حركتونه  ښځو   Ï .ìÏ ìشو  áæړÇ ãپا مخې  له   ÑحضوÏ ټولنې ته ÏنړيوÇلې٢۵  مسلو  ښځو   Ï æÇ íكيږ  áنيو نه  كې   ãپا په   ٢۴Ñجند
الپسې  كې Çæ ÇÏټن  په Ñæته æخت   æÇ íæ لږ يې Çغيزهم  لرæنكو   ßÇæ پر نو   ìكوال مشخص  شي  نه  لومړيتوبونه¡  ميرمنو   Ï چې  ÇÏ .íÏ نه خبر   ææړتياÇ بيړنيو له 
æتلو  له  ځوÇكونو  بهرنيو  ټولو   Ï  äفغانستاÇ له  ترڅنګ  Ïې   Ï  ¡íكيږ بلل  برخو  مهمو  له  بحث   Ï  Èخونديتو حقونو   Ï ښځو   Ï كې   æخبر په  سولې   Ï   ٢۶ .íخيږÇپر

 .íÏ كړې  Íمطر نړيوÇلو   æÇ Çفغانانو  هم  تلو æيرې¡  منځه  له٢٧   Ï حقونو   Ï ښځو   Ï  åسر

تاÑيخ ته لنډå كتنه تاÑيخ ته لنډå كتنه 
١١ مه¡  په Çفغانستاä كې Ï نړۍ Ï ښكيلتيا تر ګرæÑæ æÏستۍ پيالمه بلل كيږæÇ ¡í له Ïغه تاÑيخ æÑæسته په Ïغه هيوÏÇ كې Ï پرمختګ  ٢٠٠١ كاÏ á سپټمبر   Ï
 Ï طالبانو   Ï كې  پايله  په   .åكړæ مرسته   ¡åæ ښكيلتيا   پوځي  چې   åسر توجېه٢٨  له  پريكړې  سياسي   Ï مسالې  ÏÇÒÇۍ   Ï ښځو   Ï شوې.  مشخصې  ځلې  هلې   åÑلپا
 ¡áشو تير  Ñغولو  پر  حالت   íشو منل   Ï  åډير تر  كاله  æÏلس  تير  ÇÑهيسې   áمها هغه  له  شو.   ìÇكړ ÇÑكم  Çæټن  ترمنځ   íالسبر  Ï  ææ ناÑينه   Ï ټولنه  پر   æÇ Çæكمنۍ 
ټكر  په  تړلي ÒÑÇښتونه)   åسر نقش  النجمن  له  ميرمنو   Ï كې  Ñكو په   æÇ حقونه  íشو  íخوند ښځو   Ï كې  äقانو سيستمونه (په Çساسي  ډæله   åæÏ ښتونوÒÑÇ Ï ځكه
 .íÏ Ïمو جو áæيك٢٩ ډÑښځو حقونه په تيو Ï لتي كچهæÏ په åمني¡ تر ډيرæ ښتÒÑÇ ÊÇæمساÏ Ñجند Ï خلك ãعا  ÓæÇ چې ìې پر ځاÏ Ï  په پايله كې .ææ كې

Ñهبرۍ   Ï  Çهاخو  Ñæ  ÏæÏ له   ¡íÑلو له  ميرمنو  مخكښو   Ï  .ìكوال شي  نه  مرسته   åسر  Ýهد Çصلي  له   Ñكا  ÇÏ  .íكيږ  áæÑكا كې   æÇتړ په   åسر Ñهبرۍ  له  ÒÑÇښت  Ïغه  چې   ìÏ  ÇÏ مطلب  نه  كلمي  له   (ÇæÑنا)  Ï ١٤ Ïلته 

شي.   ìÇكيد بلل   ÇæÑنا نقش   áæډ Ïغه 

http://www.imdb.com/title/tt0368913 ¡شئ ìې لينك كې ليدالÏ په Êې فلم توضيحاÏ Ï ١٥

http://www.cnn.com/2012/08/02/  ¡٢٠١٢ æÏيمه¡  Çګست   Ï  ¡äتالÇ Çين  Çين  سي   Ï  ¡  ¿íÏ څه  ګوÇښونه  æړÇندې  پر  نجونو   äفغاÇ  Ï  åÑلپا تګ   Ï ته  ښوæنځيو  Òهر:  بريد¡  تيزÇبو    Ï  ¡äګاÑټو ١٦ عالي 

world/meast/cnnheroes-jan-afghan-school/index.html

كتنې  æÑنو  Ï  æÇ شخصي  ١٧ خپلې 

http://unama.unmissions.org/default.aspx?ctl=Details&t  ¡٢٠ مې   Ï  ¡íكړÑæ ډÇډ   æكيد پلې  بشپړ   Ï  äقانو  (EVAW)  Ï چې  æكړ  غږ  چاÇæÑكو   äفغاÇ پر  ملتونو   æملګر خبرæنه¡   åÒتا يوناما   Ï ١٨

abid=12254&mid=15756&ItemID=36838

http://mowa.gov.af/en/page/6686 شئ¡   ìكوال ډæنلوډ  ځايه  له Ïې  فصل   ÇÏ äقانو ١٩ Ï Ïغه 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Achievements in Afghanistan.pdf ¡ګست¡ ٢٠١٤Ç ¡ې موندېÑÇÏÇ ختياييÇلې پرÇنړيو Ï مريكاÇ Ï åړÇ ړنو پهæÇÑ السته Ï äفغانستاÇ Ï ٢٠

 http://www.cbsnews.com/pictures/the-women-of-afghanistans-parliament سلسله¡  Ñپوټونه   Ï  CBS  åړÇ په  ښځو   Ï كې   äلماÑپا په   äفغانستاÇ  Ï ٢١

https://www.youtube.com/watch?v=Tyzs9xriFSs&feature=youtu.be ¡كتوبر ٢٨¡ ٢٠١٤Ç ¡كې æپه خبر åسر(١TV)  ä٢٢ له يك تلويزيو
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٣

په Çفغانستاä كې Ï ميرمنو Ñ æÇهبرۍ معما: ÑÏسونه æ æÇړÇنديزæنه

پاتې  كې  كولو  ÇÑپوÑته  په  مسالې  Ïې   Ï كړې¡  متكي  نظر  پر  نړيوÇلو   Ï يې   íÏÇÒÇ ښځو   Ï  æÇ  ìÏ ناسم  يې   ãمفهو تشخيص   Ï چې  مدÇفعين¡  حقونو   Ï ښځو   Ï
پرمختيا  له  حقونو   Ï ښځو   Ï چې   åكړ ته  ÇÑمنځ   íتيژÇستر ناسمه  ÇÏسې   Ñكا Ïې   .åÏ مساله   æګړæ Çكثريت   Ï  äفغانستاÇ  Ï  Úموضو حقونو   Ï ښځو   Ï چې  ÇÑغلي 
بيړنيو  پر  ميرمنو   Ï هم  بيا  خو   ¡áشو ته  جوړښتونه ÇÑمنځ  څير  په  جندÇæ Ñحد   Ï ÑÇÒæ Ï æÇتونو   ÊÑÇÒæ Ï æÑچا ښځو   Ï چې  له Ïې   åسر  .åكړ مرسته æنه  يې   åسر

شو.  æنه  تمركز  ډير  مسايلو  æÑغتيايي   æÇ سرپنا  پيدÇكولو¡  پر   æندÏ  Ï Çمنيت¡  لكه   ææړتياÇ

متكي   ¡ÏلوÑÏ  ßÇæ تخنيكي  يې  كې  برخه  Ïې  په  چې  متخصصينو  نړيوÇلو  پر   åډير تر   äفغاناÇ چې   åكړ  åبرÇبر Òمينه  ته  Ïې   áæډ  ßمحر په  Ñهبرۍ   äفغانستاÇ  Ï
ميرمنې    ¡åæ شوې  ìځا يو   åسر  ãمفهو پپيچلي  له  څير  په  پښتونولۍ   Ï æÇ مذهبي له  له æړÇندې   áæډ په  چې Ïبيلګې  طريقه٣٠  حقونو Çساسي   Ï ښځو  Ï .سيæÇæ
 .æ بنسټ ìشو áبد åپه جګړ æÇ ìÑæنه كمز Çحكومت هم له پخو æÇ åæ يانمنونكېÒ ندېÇړæ غه برخه لهÏ ټولنې Ï مخامخ كړې ¡ ځكه åيې له ال ډير بد تر حالت سر

ميرمنې Ñ æÇهبرí: يوå معماميرمنې Ñ æÇهبرí: يوå معما
ظرفيت   Ï هبرۍÑ Ï كې ټوله  په   ٣١ نشته. كرښه  ترمنځ æÑښانه  كې Ç ÏقتدÑ æÇ ÑÇهبرۍ  بنسټونو  په  چې   åÏ ÇÏ څخه  æستونز مهمو  له   åيو  åړÇ په ميرمنو Ñ Ïهبرۍ   Ï
بل  يو  له   ¡íلر  æÇتړ  åسر ښځو  له  چې  څه  هغه   æÇ  ÑÇقتدÇ ځكه  نو  تړلى   åسر Ñهبرۍ  له   áæډ ÏæÏيز  په  كيفيت   .íكيږ ګڼل  ÒياتوÇلى   ÑÇقتدÇ  Ï چا  يو   Ï لوړÇæلى 
په  چې  كې  ټولنه   åيو ÇÏسې  په   .íلر نه  æړتيا  پوستونو  مهمو   Ï كې   (ßÇæ)  ÑÇقتدÇ په  ښځې  چې   íكيږ  áنګيرÇ ÇÏسې  æجې  همدې  له   æÇ  ¡íكو نه  مطابقت   åسر
 ¡ìÇكيد شي  نه  څه  بل  نه  معما  يا   ãمفهو مبهم   åيو له    íهبرÑ ښځوÏ åÑلپا  æډير  Ï ¡íكيږ ښكته  پاسه  له  هم  پريكړې   æÇ íæ كمنÇæ تل پكې  ناÑينه   áæډ ميرÇثي 

 .íكو مالتړ  يې  ډله  كومه   ææ ينهÑنا  Ï هم  يا   æÇ ناÑينه   ãكو چې  معنا  په Ïې   (íكو مالتړ  يې   ßڅو (چې  شي   ìÇكيد هم ÇÑپوÑته   ãمفهو  ÇÏ

ښځو Ïحقونو   Ï چې   ìكړ  ìÇشو جندÇæ Ñحدæنو¡ æنه   Ï ÑÇÒæ Ï æÇتونو   ÊÑÇÒæ æÑچا ښځو   Ï چې  Çæ æÇيي   íپټو سترګې  مسالې  پر   Ñجند  Ï بنسټونه  حكومتي 
 ìæÏ ¡åسر  åسر  æستونز له Ïې  خو   .åÏپريښو يوÇځې  همدÇسې  يې  برخه   åډير نفوسو Ïغه   Ï æÇ íكړ  Íمطر  áæډ سم  په  كې  بنسټونو  عامه  په   ÊÇæمسا  Ñجند  Ï æÇ
 åÑلپا  æÑچا ښځو   Ï توګه  يوÇځى  په   بنسټ   يو   ¡íكيږ ګڼل   ÚتباÇ ÑÏجې  æÏيمې   Ï پكې  ښځې  چې  كې  ټولنه   åيو ÇÏسې  په  Ñæكوله¿  ÇÏÇمه  ته   Ñكا خپل  څنګه 
پوÑې  جوړæلو  په   æÑتګال  Ï ځېÇيو يې  ماموÑيت  چې   ÊÑÇÒæ æÑچا ښځو   Ï  .åمسخر هم   æÇ íæ  ìÑæكمز هم   چې  بنسټ  هم ÇÏسې  هغه   æÇ ìكوال شي  نه  كفايت 
ښځو Ïحقونو   Ï چې كړې   åÑÇæÇ åÑال ته  كاÏ Ñې  كړÏ æÇ ¡ìÏ ìې   Ïæمحد هم  بهير  نوښت   Ï لوæجوړ  Ï پاليسو  Ï تونوÑÇÒæ æÑنو  Ï يې  åړÇ په محدÏ ¡ìÏ Ïæښځو 

 .ìشو  íæ نه  Óال  ìلو په   Ñكا  ÇÏ ممكن شي.   áتړæ ېÑپو بنسټ   åيو په   áټو مسوæليت   æÇ  ÇجنډÇ

نو ځكه Ï ښځو چاÊÑÇÒæ Ï æÑ شته Çæلى¡ په هغه بڼه چې خپل كاæÑنه مخ ته æړí په ټوله كې Ï جندÏ ÑمساÊÇæ له مسالې سرå په ټكر كې ìÏ. همدغه تناقض 
چې ښايي په لوì الÓ نه ÇÑ íæمنځ  ته شوÏ ¡ìې  ته Òمينه برÇبرå كړې چې Ï ښځو Ï پياæړتيا په تګالåÑ كې بل څوß مدÇخله æنه كړí. په ÇÏسې حاá كې چې 
ته  په ÇړÇ åفغانانو   æكيد پالÏ äعملي  پاتې Ï Ï ¡íÏغه  كاله  يوÇځې ÑÏې   åÑلپا  æكيد پلې  بشپړ   Ï  ( ٢٠١٧  – ٢٠٠٧  )  äپال كلن  لس  ملي   Ï åÑلپا ميرمنو   äفغاÇ Ï
ترمنځ  سيستمونو   æيزÏæÏ æÇ ښتونوÒÑÇ æمعاصر  Ï چې شي   ìÇكيد كتل  سترګه  په  بيلګې  يوې   Ï نوښت ته ÇÏ Ïسې   äپال غه   Ï .íÏ پاتې  ìځا خپل  پر  پوښتنې 

  .ìشو  ìÏ نه سم  يې  تحليل   æÇ  ìكړ  ìÏ نه  ãپا ته   Ñكلتو النجمن  يې 

Ïفتر   íÑÇÏÇ له    ÊÑÇÒæ  Ï شي¡   áتړæ  åسر څانګې  له  پاليسۍ   Ï  ÊÑÇÒæ هر   Ï Çæحد   Ñجند  Ï Çړæند   ÊÑÇÒæ  Ï چې   ìپرځا Ïې   Ï  åنظر له  جوړښت   Ï ÑÇÏÇې  يوې   Ï
ښايي   åستونز شي.   ìكوال  Çپيد توجيه  الÑې  هرې  له  ته   Ñكا څوÏ ßغه  يو  خو   .íكيږ  áچوÇ پرې  åپړ  æكيد  åسر تر  سم  نا   Ï Ñكا  Ï چې  íلر معنا  يې Ï Ïې   áتړ  åسر
ښځو   Ï مساله پرÇخه  مهمه  څير  په   ÊÇæمسا  Ï Ñجند  Ï چې  åÏ åÑګټو  æÇ ړينهÇ ÇÏ ياÇ خو  ¡íÏ شوې  ìځا پر   ìځا كې   ìځا  ãكو په  جندÇæ Ñحدæنه   Ï چې  íæ نه  ÇÏ

شي.   åÏæمحد پوÑې  تړلو Çæحدæنو  په   åسر  ÊÑÇÒæ غهÏ له  æÇ ÊÑÇÒæ په  æÑچا

كې  كلونو  تير٣٢æ æÏلسو  په  چې   ¡ìÏ ÇÏ ÎړÇ بل   æټينګيد نه   Ï Çړيكې  Çساسي  پاتې  تل   Ï ترمنځ   ÊÇæمسا  Ï  Ñجند  Ï بڼه  په  مسالې  پرÇخې   Ï  æÇ نيونې تصميم   Ï
هم   ÇÏ خو   .ÏلوÑÏ يې  خاصيت   íÑښا چې   ¡åæكاÑæ  ÑعتباÇ حركتونو  هغو  ښځو   Ï ته   Ñكا Ïغه   æÇ  ìشو ساتل   áټوÑæ  ãپا  ÊصالحاÇپر كې  سيمو   íÑښا په  يوÇځې 
كاæÑنو  بهر   åÑكو له  بڼه   Ñكا  Ï ميرمنو   Ï چې  له Ïې¡   åسر خبرې æې.  څه  هر  له Ïې  ميرمنې  كاÑكوæنكې  كې  سيمو   íÑښا په  چې  شى¡   áځوÑغو پامه æنه  له  بايد 
 ìæÏ ¡íÏ  (íلر الملونه   íÏقتصاÇ يې متكي (ډير   æينوÑنا پر  كې  په Ïفترæنو  كه   æÇ íÏ كې  Ñكو په  هغه  كه   ¡íكو  Ñكا چې  ميرمنې  هغه  هم  ال  خو  شوې  بدله  ته 
ډير Ïغه   )  åپلو مالي  له  هم   æÇ åپلو  íمعنو له  هم   ¡íæ ينهÑنا چې Çكثرæ åخت  چاÇæÑكو   æپوړ لوړ   .íÏ نه خپلوÇكه   åپلو له   ÏقتصاÇ ټولنيز  Ï كې كاæÑنو  په  هم  ال 
هغه  نو   .ìÏ ìكړ كلى  هر  نغښتي¡  پكې  چې æÒÑÇ ìæÏ Ïګانې  ناتوÇنۍ  شوÏ Ï  (ìÏ ìغې   áليد  äشا يو  كې  بنسټونو  شخصي  په   äÂ æÇ لتيæÏ په هم  چلند   áæډ
په   ãميكانيز Çغيزمن   Ï  åÑلپا كاÑكوæنكو   Ï  .íتاييديږ  Çخو له  چاÇæÑكو  ځينو٣٣   Ï يوÇځې  ځكه   íÑخو نه   ÏÑÏ په   åÑلپا  Ýهد  Ï ÑÇÏÇې   Ï  ¡íهڅو  ìæÏ چې  څه 

كړ. بدتر  الپسې  حالت  Ïغه  ÇÑتلو  پاتې  ÑÇÏÇې  عامه   Ï كې   æجوړيد
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 æÑنو  æÇ شخصي  خپلو   Ï Òما   áپرمها Ñæكولو  ډÇلۍ  مخې  له   ÏæÏ  ãعا  Ï ته  كاÑكونكيو  ښځينه  كې   æÑÇÏÇ شخصي   æÇ æÏلتي  په   äفغانستاÇ  Ï مناسبت  په  Ñæځې  نړيوÇلې   Ï ښځو   Ï Çتمې¡  پر  ماÑچ   Ï     ٣٣

مخې. له  تجربو 



٤

Ç ÏفغانستاÏ ä څيرنى æÒÑÇ æÇنى Çæحد

 • Ï Ñهبرۍ   Ï  ÑÇقتدÇ ځكه   ٣٤íلرæ پوست  لوړ  كې   ÑÇقتدÇ په  Ïې  حتما  چې   åÏ نه   ÇÏ معنا  مشرۍ   Ï خو  شي   ìÇكيد مشرÇنې  ښځې  كې   äفغانستاÇ په 
 Ï  Ñمعيا  Ï ژæند   Ï  æÇ  Ýهد  íشو تعريف  يا   íشو ټاكل   Ï كې  Ñهبرۍ  په   .íÏ  áكوÑكا كې  عمل  په   æÇ  ìÏ هنر   íهبرÑ  .ìكوال شي  نه  ضمانت   áستعماÇ

شي. ګڼل  æنه   Øشر مخه  له   ÑÇæ ښايي يې   ÑÇقتدÇ چې   íكيږ بلل  بهير  ÇÏسې   íهبرÑ  .íÏ شامل   áكو  íهمغږ خلكو   Ï  åÑلپا لوړæلو 

æÏيم •  ټولنې   Ï كې  باطن  په  ميرمنې  چې  شي¡  æبلل   ÇÏ ښايي  مانع  لوبولو   Ï  áæÑ مخكښ   Ï ښځو   Ï كې  Çصالحاتو  سياسي   æÇ  íÏقتصاÇ  ¡æټولنيز په 
چاÇæÑكي  كې    ÑÇقتدÇ په ترڅنګ Ïې  شي¡ Ï Ïې   áكړ لرې  نظر  همدغه  لپاÏ åÑې  لوړæلو  ظرفيت   Ï ښځو  Ï جېæ همدې له  نو   ¡íكيږ ګڼل   ÚتباÇ (فرعي)
يې  به  هم   æÇ شي   áبد  ÊÏعا هميشنى   åړÇ په  Ïښځو  كې  ټولنه  په  هم  به   åسر  Ñكا Ïې  له  ځكه  æپيژني35  نقش  ټولنيز  ښځو   Ï  ¡íÏ ناÑينه  يې   åكثرÇ چې 

 .íكړ پلى  كې  عمل  په  ناÑينه 

 • Ïæمحد  ßتحر ښځو   Ï چې  ÇÏ يمæÏ ¡ìÏ نه ښځو æÑ áæÑښانه   Ï كې توليد   íÏقتصاÇ په شته:  خنډæنه  مهم  پر æړÇندې ÑÏې  پرمختګ    Ï هبرۍÑ Ï ښځو  Ï
ÑÏ æÇ ìÏيېم هم  Ïهغوì لپاåÑ ټولنيز ÇæÑني Çمنيت نشته. پر Ïې پوهيدá مهم íÏ چې په ÇقتصاÏ كې Ï ښځو áæÑ Ï له پرÇخې  æنډې پرته ìæÏ Ï سياسي 
 åپلو بله  له  لوړæلى.  شي  نه  السرسي æړتيا   Ï ته فرصتونو   æÇ سرچينو  ìæÏ ¡پرته  ßتحر له  ښځو   Ï ترڅنګ موندلى. Ï Ïې  شي  نه   Êثبا  íهبرÑ åټولنيز  æÇ

 .íæ åسرÑæ ساتونكي  æÇ ېÏæمحد تل  به   ìæÏ ¡íæ نه ټولنيز ÇæÑني Çمنيت   åÑÇمدÇæÏ بهر  åÑكو له   ìæÏ Ï ته ميرمنو   æÇ فاميلونو كه 

 Ç Ïصالحاتو Ï پلې كولو موåÏ بايد Ï ننګونو پر æړÇندې Òموږ Ñضايت كمزìÑæ نه كړí¡ په ځانګړí ډáæ په ÇÏسې حاالتو كې چې هرÇړخيز¡ مسلسل • 
 äسمو  åيو  Ï كثريتÇ يو چيرې  كه  يې æشي.  پوښتنه  بايد  شي Ñسولى¡  ګټه æنه  ته  سموÇ äكثريت  يو  چيرې   كه   .ìشو  áليد  íæ نه پرمختګ  Ñ æÇښتينى 
فضا   íخوند شي¡ ÇÏ æÇسې  شي æ æÇمنل   áڅيړ  æ ¡íسيږÑ ته  ìæÏ æكيد پلې  له   äسمو چې Ï Ïغه   äÇæتا نو Çړتيا Ï åÏهغه  مقاæمت æښيي¡  پر æړÇندې 

 .íكړ  áقبو  äÇæتا ممكن   åسر تدÑيج  په   æÇ شي   áكړ كې ÇÑګډ  بهير  په   äبدلو  Ï  ìæÏ چې شي   åجوړ

الړ •  ته  مخ   íهمغاړ هم   ÊصالحاÇ تخنيكي  بايد   ìيوځا  åسر تغير  له  ÒÑÇښتونو   Ï  æÇ بهير   íÑكلتو له  æړ  Ïتطبيق   æÇ ټوليز  Çړخيز¡  هر  æÇږÏمهاله¡  له 
Òمينه  يوÇځې   åÑلپا  äبدلو  Ï سمونې)  تخنيكي   åÑلپا برخو   æډير  Ï) æÇالÑښوæنې  پاليسۍ   ¡íتيژÇستر  ¡ÊÇÑمقر بدلونونه¡  كې   äقانو په  ځكه  شي¡ 
 áبد الÑې  له  ښكيلتيا   Ï كې  بهير  Ïغه  په  بايد  چې   ìÏ خلكو  Ïهغو  مسوæليت  Çæقعي   åÑلپا  äبدلو  Ï  .ìكوال شي  نه  يې  ضمانت  لكن  شي  برÇبرæلى 
يا   íæ خيستېÇ برخه  يې  لږ  چې  هغه   ¡íæ خلك سيمو  پرÇخو   Ï بلكې   ¡íæ نه سيمو   íÑښاÏ ځېÇيو ښايي  خلك   ÇÏ .íكړ  åبرÇبر ته Òمينه   áتحو  æÇ شي 

 .ìشو  íæ نه  åسرÑæ چلند سم  چې   íæ خلك هغه  سيمو  كليوÇلو   Ï  ÏÇهيو  Ï يا   æÇ  íشو پاتې  ته  څنډې 

ځوÇكمنتيا •   Ï ښځو   Ï  æÇ Ïحقونو  ښځو   Ï بلكې  شي¡  æپوښتل  سترÇتيژۍ   æÇ پاليسۍ  Çړæند  ځوÇكمنتيا   Ï ښځو   Ï چې   åÏ نه   ÇÏ يوÇځې   Ñال ÇÑتلونكې 
پلي   æÇ جوړææنكو  له   ãÇګرæپر  Ï ظرفيت¡  لوړ  له  ګيرۍ  تصميم   Ï به  بهير  Ïغه   .íæ شاملې  پكې  بايد  هم  هڅې  ګډې  مدÇفعين  نړيوÇلو   æÇ  äفغاÇ
 Ï به   Ñكا Ïغه   36 Çæخلي. ګټه   ¡íكو  Ñكا به  كې  كړۍ  په   ÓنعكاÇ  æÇ مدÇخلې  څاÑنې¡   Ï چې  څخه  مدÇفعينو  له   ÊÇæمسا  Ï  Ñجند  Ï ÑÇÏنګه   æÇ كوæنكو 
 Øشر مهم  مخه  له   Ñæ  Ï مسايل  Çړæند   ÊÇæمسا  Ñجند  Ï چې   ¡íكړ  åبرÇبر Òمينه  ته  Ïې  كې  مفاهمو  ټولنيزæ-سياسي   æÇ  íÏقتصاÇ لويو  په   äفغانستاÇ

 .íكيږ بلل  مفاهيمو   æستر Ïغو  له  يو  بهير  سولې   Ï شي.  ګڼل   æ  íÑæضر بڼه  په 

 •  .åÏ ناكامه   ÇجنډÇ ښكته  نه  پاسه  له  Çصالحاتو   Ï چې  كړې  ثابته  تاÑيخ  خو   .íخپلو بڼه  بله  يا   åيو Çصالحاتو   Ï ÇÑهيسې  پيړۍ  يوې  نژÏې  له   äفغانستاÇ
 åÑخالقو لپاÇ æÇ ÊÏعا Ï تر څنګ æÑنو Ï چې äيونكى بدلوæ ÈÇجو áæپه ټولنيز ډ æÇ ãÇæÏ بلكې ¡åÏ مسله نه äبدلو Ï ځېÇسته يوæÑæ  ېÏ نو ځكه له
 æÇ íÏ ښكيل پكې   åړÇæÏ ښځينه  æÇ ينهÑنا چې  بهير   áتحو  Ï Ñكلتو  Ï æÇ تغير نو ÒÑÇ Ïښت   .ìÏ مهم  ¡íكړæ پرمختګ پكې  كچه  لويه  په  هم  æړتياæې 

نيسي.  æخت  ډير  كلونو  æÏلسو  له   ¡íړÇغو حوصله  Çړينه 

ÑÂيه نجاÊ چې له هاÑÑډ كينيډí پوهنتونه فاÑغه شوې¡ په Çفغاä حكومت كې يې Ï بنسټونو Ï پرمختګ æÇ حكومتوÇلۍ په برخه كې كاÑ كړæÇ ì همدÑÇنګه په كابل 
 @AaryaNijat .ټويټر پاڼه موندلى شئ æÇ aanijat@gmail.com  ÓÑÏÇ يميلÇ هغه په .íكو Ñپه توګه كا Ñكه سالكاÇيو خپلو Ï كې

 Ï  ãنو په  نوټ   Ï پاليسۍ   Ï شوې.   åخپر هم  كې  خپرæنه  پاليسۍ   äÑفا په  چينل   Ï Âسيا  سويلي   Ï نهمه  پر  Çكټوبر   Ï  áكا  ٢٠١٤  Ï بڼه¡   åلنډ تحقيق  Ïغه   Ï نوټ: 
  .íخپريږ توÇفق  ګډ  په  پاڼې  æيب   Ï پاليسۍ   äÑفا  æÇ  áÇليكو  Ï بڼه   åÏږæÇ تحقيق  Ïغه 

 æÑÇÏÇ  æÇ خلكو  هغو  له   :íهبرÑ Ñيښتينې  æيليم¡  ډين  مطبعه¡١٩٩٤)   äپوهنتو بلكنپ/هاÑæÑډ  (كمبريج:   ¡íمشر پرته  ځوÇبونو  Çسانه  له  حيفيټز¡  æÑنالډ  شئ¡  موندلى  Ïلته  معلوماتو   Ñنو   åړÇ Ïې  په     ٣٤

 .(٢٠٠٥ كوهيلر¡  بېريټ¡-  فرÇنسيسكو:  (سن   ¡íÏ مخامخ   åسر ننګونو  سختو  له  چې  مرسته   åسر

Çصلي   Ñكا Ïې   Ï  .íننګو æنه  ÒÑÇښتونه  تړلي   åسر بنسټونو  له  كوÑنيو   Ï  æÇ كوÑنيو  له  كې   äفغانستاÇ په  هم  يا   æÇ æلي  نه   ÇÑ الندې  پوښتنې  تر  تكيه  بل  پر  يو  ترمنځ  Çنسانانو  بايد   áتيريد پولې  Ïې  ٣٥ تر 

.íكړ ته  توÇÑ äÇÒمنځ   æكيد متكي   Ï بل پر  يو  كې  ټولنه  په   áæډ ييز  ټوله  په   æÇ æÏÇفرÇ  Ï چې  íÏ áæلوړ ظرفيت   Ï Ýهد

 æÑÇÏÇ  æÇ خلكو  هغو  له   :íهبرÑ Ñيښتينې  æيليم¡  ډين  مطبعه¡١٩٩٤)   äپوهنتو بلكنپ/هاÑæÑډ  (كمبريج:   ¡íمشر پرته  ځوÇبونو  Çسانه  له  حيفيټز¡  æÑنالډ  شئ¡  موندلى  Ïلته  معلوماتو   Ñنو   åړÇ Ïې  ٣٦ په 

.(٢٠٠٥ كوهيلر¡  بېريټ¡-  فرÇنسيسكو:  (سن   ¡íÏ مخامخ   åسر ننګونو  سختو  له  چې  مرسته   åسر

                                        æړÇنديزæنه                                           æړÇنديزæنه   


