د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او
د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

اﻧﺎ وردزورت

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

 1386ﭼﻨګﺎښ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره
د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او
د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

اﻧﺎ وردزورت

دﻏﻪ څﯧړﻧﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د
ډﻳﭙﺎرټﻤﻨټ ) (DFIDﻟﺨﻮا ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮه

 1386ﭼﻨګﺎښ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره ) :(© 2007ټﻮل ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻧﺪي دي.
د دﻏﻪ اﺛﺮ د ﻛﻮﻣﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻜﺜﻴﺮ ،د ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ وړ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﯥ زﻳﺮﻣﻪ ﻛﻮل ﻳﺎ د ﻫﺮې اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وﺳﻴﻠﯥ ﻳﺎ ﻻرې څﺨﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﭙﺮول د
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د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ اړه
آﻧﺎ وردزورث د دﻏﻪ ادارې د ﺟﻨﺴﻴﺖ څﻴړﻧﻴﺰه څﺎﻧګﻪ ﻛﯥ ﻟﻮړ ﭘﻮړئ څﯧړوﻧﻜﯥ ده او د  2004ﻛﺎل راﭘﺪﯦﺨﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻛﺎر ﻛﻮي .
ﻧﻮﻣﻮړې د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎد د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ،ﺷﺨړو او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻟﻨﺪن ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﺧﺘﻴځ او اﻓﺮﻳﻘﺎ د ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ د
ﭘﻮﻫﻨځۍ څﺨﻪ ﻣﺎﺳټﺮي اﺧﻴﺴﺘﯥ ده .آﻧﺎ وردزورث ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ او ټﻴټﻮ ﻛﭽﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﯥ د ښځﻮ دﺣﻀﻮر ﭘﻪ اړه څﯧړﻧﻪ
ﻛړﯦﺪه او ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻛﺎر ﻳﯥ ﻣﺸﺨﺼﺎً د ﺑﻠﺦ ﭘﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ؤ .ﻧﻮﻣﻮړې اوس ﻣﻬﺎل د دﻏﻪ ادارې ﻟﭙﺎره د وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺘﯥ
ﺗګﻠﻮري ﭘﻪ اړه څﯧړﻧﻪ ﻛﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې ﭘﻪ اړه
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره ) (AREUﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮاك څﯧړوﻧﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن دي ﭼﯥ ﻋﻤﻠﻲ څﯧړﻧﯥ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړې او آﺳﺎﻧﻪ ﻛړې دي او
د ﻣﺸﻲ او ﻛړﻧﻼرې ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ورﻛﻮوﻧﻜﯥ او ګټﻮره ﭘﻮﻫﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻟﺮي .د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ډﻟﻪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ د څﯧړﻧﯥ او زده ﻛړې
ﻛﻠﺘﻮر ﺗﻪ د څﻴړﻧﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻏښﺘﻠﺘﻴﺎ او د څﯧړﻧﯥ او ﻧﻈﺮ ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛﻮي .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﻟﺮﻟﻴﺪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ارزښﺘﻨﺎك ټﻜﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ ښﻪ واﻟﻲ دي.

دﻏﻪ اداره ﭘﻪ  2002ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻣﻴﺘﻮد ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮه او د ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻼوى د
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ،ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ،څﻮ اړﺧﻴﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او د ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻛﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې اوﺳﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﻛډواﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ
ﻛﻤﻴﺸﻨﺮۍ ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ او د ﻧﺎروې ،ډﻧﻤﺎرك ،ﺳﻮﻳﺲ ،ﺳﻮﻳﺪن او ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﺨﻮا ورﻛﻮل ﻛﻴږي.
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ﻛﻮر وداﻧﻰ
زه د ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ د زړه ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻲ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮم ﭼﯥ د دﻏﻪ څﯧړﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ګډون ﻛړي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د
ﻏړو څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﻴﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د څﯧړﻧﯥ ټﻴﻢ ﺗﻪ ځﺎﻧګړئ ﻛړ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮم .زﻣﺎ ﻫڅﻪ دا ده ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ ﺷﻮراي د اﺳﺘﺎزو
ﻟﻴﺪﻟﻮري ﭘﻪ ډﯦﺮه اﻣﺎﻧﺖ دارۍ ﺳﺮه وﻟﻴږدوم .دﻏﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﺮ اوﺳﻨۍ ﻓﻀﺎ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﻮي ﻣګﺮ دﻏﻪ
ﻧﻴﻮﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﻴڅ ﺻﻮرت د اﻓﺮادو څﺨﻪ د ﻧﯧﻮﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ دي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ د اﺳﺘﺎزو د ﭘﺎم وړ ﺑﺮﻳﺎوو ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﻪ ﭘټﻮي.
اړﻳﻨﻪ ﺑﻮﻟﻢ د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ زړه ورﺗﻴﺎ او ژﻣﻨﺘﻮب ټﻴﻨګﺎر وﻛړم ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ارګﺎن
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﻛړ .د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو څﺨﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ ﺷﻮراي ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛړﻳﺪه .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ
د ادارې ﻏړو ټﻮﻟﻮ زه د دې څﯧړﻧﯥ د ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ او د دﻏﻪ اﺛﺮ د ﻟﻴﻜﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ زﻳﺎت ﻫڅﻮﻟﻲ ﻳﻢ او د دوي ﻣﻼﺗړ او ﻻرښﻮوﻧﯥ ددرﻧﺎوي
وړ دي .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ډول ﻣﻴﺮﻣﻦ ﭘﺮوﻳﻦ ګﻴﺰاﺑﻰ او ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﭼﯥ د ژﺑﺎړې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ دوي د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﺗﻪ د دﻏﻪ څﯧړﻧﯥ
ﭘﺎي ﺗﻪ رﺳﻮل ﻧﺎﺷﻮﻧﻲ وو .د دﺑﺮا اﺳﻤﻴﺖ ،ﭘﺎﻻ ﻛﺎﻧﺘﻮر ،ﻫﻴﻤﺶ ﻧﻴﻜﺴﻮن ،آدم ﭘﻴﻦ او ﭘﺎل ﻓﻴﺸﺘﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻼﺗړ او ﻧﻴﻜﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د
دﻏﻪ ﻣﻘﺎﻟﯥ د ﺟﻮړښﺖ او د ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ د ﺑډاﻳﻨﯥ ﻻﻣﻞ ﺷﻮل او ﻟﻪ ﻓﻰ ﻛﺎﮔﺎﻫﺎﺳﺘﻴﻦ څﺨﻪ د دﻏﻪ اﺛﺮ ﭼﺎپ ﺗﻪ د ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﻨﻪ
ﻛﻮم.

ﭘﻪ ﭘﺎي ﻛﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺘﻦ ﻳﯥ ﻟﻮﺳﺘﯥ او ﻣﺎﺗﻪ ﻳﯥ ګټﻮر ﻧﻈﺮوﻧﻪ راﻛړي دي ،ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮم.

آﻧﺎ وردزورث د  1386ﻛﺎل د ﭼﻨګﺎښ ﻣﻴﺎﺷﺖ
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وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

د څﻴړﻧﯥ ﻟﻨډﻳﯥ
دﻏﻪ ﭘﺎڼﻪ ﭘﻪ دې اﻧﺪ ده ﭼﯥ ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ د ښـځـﻮ د ﭘـﺮاﺧـﻪ

اړه ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻴﺪ ﻟﺮي او اﻛﺜﺮاُ د ﺟﻨګ ﺟګړو ﻛـړاووﻧـﻪ د ﻫـﻐـﻮي ﻟـﻪ

ﺷﺘﻮن ﺳﺮه ﺳﺮه د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

اﻣﻠﻪ ګڼﻲ  .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ډﻟـﻮ او ﭘـﺮ ﻣﺴـﺌـﻠـﻮ وﻻړو ډﻟـﻮ

ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ټﻴټﻪ ﻛﭽﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ دي .دﻏﻪ اﻣﺮ ﭘﺪې ﻣﺎﻧـﺎ ﻧـﻪ دي ﭼـﯥ د

ﺟﻮړول د ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو زﻳږﻧﺪ دي او د ښځﻮ د ﺟـﻨـﺴـﻴـﺘـﻲ ګـټـﻮ

ښځﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻏﯧﺰه د وروﺳﺘﻴﻮ  18ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ اوږدو ﻛـﯥ ﻧـﻪ ده

څﺨﻪ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د ﻓﻀﺎ د ﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻴﺪو ﻻﻣﻞ ﺷـﻮي دي .د

زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول ښځﻮ د دﻏـﻪ ﻧـﻮي ﻻﺳـﺘـﻪ راوړي

ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ "ﺑﻬﺮﻧۍ" اﻏﯧﺰه ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ د

ځﻮاك څﺨﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګـټـﻮ د ښـﻪ واﻟـﻲ ﭘـﻪ ﻣـﻮﺧـﻪ ګـټـﻪ ﻧـﻪ ده

دﻏﻮ ګټﻮ څﺨﻪ د ﻧﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻻﻣﻞ ﺷﻮې ده .

اﺧﻴﺴﺘﯥ .د دې څﯧړﻧﯥ ﻣﻮﺧﻪ د دﻏﻪ ګټﻮ څﯧړل او ﭘـﻪ راﺗـﻠـﻮﻧـﻜـﻲ
ﻛﯥ د دﻏﻮ ګټﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰ ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎره د ﻛړﻧﻼرو وړاﻧـﺪې ﻛـﻮل

د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب رول  :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﻮزه او ﺿﻤﻨﻲ دﻻﻟﺘﻮﻧﻪ

دي.

د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻏړو او د ﻫﻐﻮي د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﻮزو ﺗﺮ ﻣﻴـﻨـځ اړﻳـﻜـﯥ
او د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﻮزې د ګټﻮ )او د ښـځـﻮ د ﺟـﻨـﺴـﻴـﺘـﻲ ګـټـﻮ( د

د ﻧﻈﺮي )ﺗﻴﻮرﻳﻜﻲ( ﭼﻮﻛﺎټ د درﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د

ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول ﻛﻤﺰورى دي او د ګڼﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧـﻮ

ښځﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻧډې ﺗﻪ د ﺗﺎرﻳﺨﯥ ﻛﺘﻨﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ

ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ دي )ﻛﻮﻻي ﺷﻮ دﻏﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ دوو ﻟﻮﻳﻮ ﺑـﺮﺧـﻮ ووﻳﺸـﻮ(.

ﭘﻪ ﺷﭙږو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻮي.

ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي ﻟﻜﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎي ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤـﺎن
د ﻏړي ټﺎﻛﻨﻴﺰه ﺳﻴﻤﻪ ده او دا ﭼﯥ آﻳﺎ ﻫﻐﻮي ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤـﻪ

اوس ﻣﻬﺎل د ښځﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛډون

ﺗﻮګﻪ د ﻧﻈﺮ وړ ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ وﻛړي ،اودا ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌـﻪ

ښځﯥ د 18ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ راﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﻛـﯥ ګـډون ﻟـﺮي او د

د اﺳﺘﺎزي ﻟﺨﻮا ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺷﻮې ﻣﻮﺿﻮع څـﻮﻣـﺮه اﻏـﯧـﺰه ﻟـﺮي،

ﻣﻘﻨﻨﻪ ځﻮاك ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮي ﺷـﺘـﻮن ﺗـﻪ ﭘـﻪ ټـﻮﻟـﻴـﺰه

اړوﻧﺪه ده .دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د اﺳﺘﺎزې د ﻣﻼﺗړ ﺷﺒـﻜـﯥ دي ،داﭼـﯥ د

ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ ﻫﺮ ﻛﻠﻲ وﺷﻮ .ﻫﺮ څﻮ ﻛـﻪ د دوي ﺷـﺘـﻮن د ﻟـﻪ

اﺳﺘﺎزي ټﺎﻛﻨﻴﺰه ﺳﻴﻤـﻪ څـﺮﻧـګـﻪ ﺧـﻠـﻚ دي او د اﺳـﺘـﺎزي او د

ﻣﺨﻜﯥ ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ څﺨﻪ د ﻧﺎوړه اﻧګﯧـﺮﻧـﯥ ﭘـﻪ وﺳـﻴﻠـﻪ

ټﺎﻛﻨﻴﺰې ﺳﻴﻤﯥ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ څﻪ اړﻳﻜﻪ ﺷﺘﻪ ،اړوﻧﺪه ده .ﻟﻪ ﻳـﻮﺑـﻞ ﺳـﺮه

ﻛﻤﺰورى ﺷﻮي دي.

ﺗړﻟﯥ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﻟﻜﻪ ﻣﻼﺗړ ،د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮل او ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ د
دﻏﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ ټﻜﻲ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﯧږي.

ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺳﯧﺮه د ښځﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د واټﻦ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻫﻢ د ﻣﻨﻠﻮ وړ دي
او ددﻏﻪ اﻧګﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﺧﻼف دي ﭼـﯥ ښـﺎﻳـﻲ ښـځـﯥ د ﻳـﻮه واﺣـﺪ

ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ:

وﺟﻮد ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ راښﻜﺎره ﺷﻲ .د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب

ﺣﺘﻲ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ښځﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﭘﻪ ﺷﻮرا ﻛـﯥ

ﻟﻪ ﺧﻨډوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ دي او ددﻏﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧـﻨـډوﻧـﻪ

ﻣﻄﺮح ﻫﻢ ﺷﻲ ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﻛﻢ وﺧﺖ ﭘﯧښﻴږي ﭼـﯥ ﭘـﻪ دﻏـﻪ اړه

ﭘﻪ څﻠﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي دي:

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﻛړل ﺷﻲ .د دﻏﻪ اﻣﺮ ﻳﻮ ﻻﻣﻞ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭼـﺎرواﻛـﻮ
ﻟﺨﻮا ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ده .د ښځﻮ اﺳﺘﺎزﻳـﺘـﻮب د ﭘـﻠـﻲ

ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗړاووﻧﻪ :د ټﻮﻟﻴﺰو ګټﻮ ﺑﻴﺎن

ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ډﯦﺮ ﻛﻢ دي او ﻳﻮاځﯥ د ﻫﻐﻮ ﺑﯧﻠګﻪ د ښـځـﻮ د ﭼـﺎرو

د ښځﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ټﻮﻟﻴﺰې ګټﯥ دي ،او ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ د اﻓـﺮادو

وزﻳﺮه ده .د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﭘﻪ اړه دﻏﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘـﻪ ﻧـﻮرو

ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﯥ وﻻړې ډﻟﯥ ﻫﻐﻮي ډﯦﺮ ﺑﺮﻳﺎﻟـﻲ اﺳـﺘـﺎزﻳـﺘـﻮب

ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﭘـﺎم وړ دي .دوﻫـﻢ ټـﻜـﻲ ﭘـﻪ اﺟـﺮاﺋـﻴـﻪ او ﻣـﻘـﻨـﻨـﻪ

ﻛﻮﻻي ﺷﻲ .ﻣګﺮ ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﯥ وﻻړو ډﻟﻮ او ﻧﻪ ﻫـﻢ ټـﻮﻟـﻴـﺰ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ

ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻛﯥ او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د دوي ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د ﻓﺴﺎد ﺷﺘﻮن دي.

ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻛـﯥ ﻛـﻮم ځـﻮاﻛـﻤـﻦ

د دﻏﻮ درﻛﻮﻧﻮ )ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻮ( ﺳﭙﻴﻨﺎوى او ﻧﻪ ﺳﭙﻴـﻨـﺎوى ﺟـﻮت ﻧـﻪ

ﻳﻮواﻟﻲ ﻧﻪ دي درﻟﻮدﻟﻲ ،ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﺷﺘﻪ دي ﺑﻠﻜﻪ د ﺑﻨﺴـټـﻴـﺰ ﺷـﻮو

دي ،ﻣګﺮ ﻛﻪ داﺳﯥ ﻓﺮض ﺷﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﺮ ﭘـﺮﯦـﻜـړو د اﻏـﻴـﺰې

ګﻮﻧﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ډﻳﺮ واټﻦ درﻟﻮدﻟﻲ او ډﯦﺮې اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﻫﻐﻮي ﭘﻪ

ﻳﻮاځﻴﻨۍ ﻻره رﺷﻮت اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ده ،ښﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل د اړﻳـﻨـﯥ
1

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

ﭘﺎﻧګﯥ د ﺷﺘﻮن څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﺎﺷﻮﻧﻲ دي او )دﺑـﯧـﻠـګـﯥ ﭘـﻪ ﺗـﻮګـﻪ د

زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﯥ ژﻣﻨﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .د زده ﻛړې او د ﻣﺮﺳﺘـﯥ د ﻧـﻮرو

ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ ﻛړﻧﻼره ﻛﯥ د ښـﻪ واﻟـﻲ( ﭘـﻪ اړه د اﻏـﻴـﺰې

ﺷﻜﻠﻮﻧﻮ د څﺮګﻨﺪوﻧﻮ اړوﻧﺪ اﺳـﻨـﺎد ﺑـﺎﻳـﺪ د ﺷـﻮرا د اﺳـﺘـﺎزو د

ﻟﭙﺎره ﺑﯥ ارزښﺘﻪ دي.

ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﭼﻤﺘﻮ ﻛړل ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻫـﻐـﻪ ﺑـﺮﺳـﯧـﺮه
وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﻴږي ﭼﯥ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د اﺷﺎﻋﯥ )ﺣﻖ ﭘﻴﮋﻧـﺪﻧـﯥ(

ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ

ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﭘﺎرﻟﻤـﺎن ﺳـﺮه د ﻣـﺮﺳـﺘـﯥ ﭘـﻪ ﺑـﺮﺧـﻪ ﻛـﯥ د روڼـﻮاﻟـﯥ

ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨـﺴـﻴـﺘـﻲ ګـټـﻮ د ﻃـﺮح

)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ( د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ د ﻟـﻮړواﻟـﻲ ﭘـﻪ ﻣـﻮﺧـﻪ ﻛـﺎر

ﻛﻮﻟﻮ د ﻇـﺮﻓـﻴـﺖ د ﻟـﻮړواﻟـﻲ ﭘـﻪ ﻣـﻮﺧـﻪ د ﻇـﺮﻓـﻴـﺖ د ﻟـﻮړوﻟـﻮ،

وﻛړل ﺷﻲ.

ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﻛﺎروﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﻛـﻮﻟـﻮ ﻟـﻪ
ﻻرې زﻳﺎﺗﯥ ﻫڅﯥ ﻛړې دي .ﻫﺮ څﻮ ﻛﻪ د ښځﻮ اﺳﺘـﺎزﻳـﻮ اړﺗـﻴـﺎوې

 .4د ﺟﻨﺴﻴﺖ اړوﻧﺪو ﻣﺴﺎﻳﻠـﻮ ﭘـﺮ زده ﻛـړې ﺗـﻤـﺮﻛـﺰ :د زده ﻛـړې

ﻳﻮ ﺑﯧړﻧۍ اﻣﺮ اﻧګﯧﺮل ﻛﻴږي او د ﻗﺎﻧﻮن ﺟـﻮړوﻟـﻮ ﭘـﻪ ﺑـﺮﺧـﻪ ﻛـﯥ د

ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭘﺎﻣـﻠـﺮﻧـﯥ وړ دي او د زده ﻛـړې

ﻣﻼﺗړ د ارزښﺖ د درك ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ د دوي ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻴږي .ﭘـﺪې

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ګټﻮر ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ )د ﺑـﯧـﻠـګـﯥ ﭘـﻪ ﺗـﻮګـﻪ د

دﻟﻴﻞ د دواړو ﻟﻮرو )اﺳﺘﺎزي او ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎن( د ﺑـﯧـځـﺎﻳـﻪ

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر واﭼﻮي .ﻟﺪې ﻛـﺒﻠـﻪ

ﺗﻤﻮ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﻛﯧﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ.

ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګـﺮاﻣـﻮﻧـﻮ ﻛـﯥ
ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﻪ اړه ﺣﺴﺎﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﭙﺮه

ﭘﺎﻳﻠﯥ او ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻻرې

ﺷﻲ او ددې ﭘﻴﻐﺎم څﺮګﻨﺪوي وي ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ټﻮﻟﯥ ﭼﺎرې ﺑﺎﻳـﺪ

ﻻﻧﺪې وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښـځـﻮ د ﺟـﻨـﺴـﻴـﺘـﻲ ګـټـﻮ د

د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻧډول ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري څﺨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ.

ﻃﺮﺣﻪ ﻛﻮﻟﻮ د ﻻ ګټﻮرﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻴږي:
 .5د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ ﻫﻤﻐږي :دې ﺗﻪ ﭘـﻪ ﭘـﺎم
 .1ځﺎﻧګړې ﺷﻮې څﻮﻛۍ :ﻛﻪ داﺳﯥ ﻓﺮض ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘـﻪ راﺗـﻠـﻮﻧـﻜـﻮ

ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟـﻮړوﻧـﯥ د ډول

ټﺎﻛﻨﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره څﻮﻛۍ ځﺎﻧګړي ﻛﻴـږي ،ﻧـﻮ ﺳـﭙـﺎرښـﺘـﻨـﻪ

ډول ﺷﻜﻠﻮﻧﻮ او د ژﻣﻨـﻮ د اﻟـﺰاﻣـﺎﺗـﻮ ﭘـﻪ ﻫـﻜﻠـﻪ ﻛـﻢ درك ﺷـﺘـﻪ،

ﻛﯧږي ﭼﯥ دوﻟﺖ او د ټﺎﻛﻨﻮ ﭼﺎرواﻛﻲ د دﻏﻮ څﻮﻛﻴﻮ د ﻛـړﻧـﻼرې

وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﻴږي :د ﻣﺨﻜﯥ ﻳﺎدﺷـﻮو ﻣـﻮاردو ټـﻮﻟـګـﻪ ﭼـﻤـﺘـﻮ او د

ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ورﻛـړي .ﭘـﻪ ﻫـﻐـﻪ

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ واك ﻛﯥ ورﻛړل ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘـﺎن د ښـځـﻮ ﻟـﭙـﺎره د

ﺑﺮﺳﯧﺮه د وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړې ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ ﺳﻴـﺴـﺘـﻢ ﺑـﺎﻳـﺪ د ﺗـﯧـﺮو

ﻛﺎرﻣﻠﻲ ﻃﺮﺣﻪ ) (NAPWAﭼﯥ ﭘﻪ ډﯦـﺮ ﻧـﮋدې وﺧـﺘـﻮﻧـﻮ ﻛـﯥ ﭘـﻴـﻞ

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻮ دﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻲ ارزوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ وي ﻧﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ ﺳـﻴـﺴـﺘـﻢ

ﻛﻴږي ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘـﻲ ګـټـﻮ د اﻧﺴـﺠـﺎم او ارﺗـﻘـﺎ

ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻرې ښځﻮ ﺗﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻜﺎﻓﺎت ورﻛﻮل ﻛﻴږي.

ﻟﭙﺎره د ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺎر وﻛړي.

 .2ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﯥ وﻻړې ډﻟﯥ :ﻛﻪ ﭼﯧﺮې د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﭼﺎرو ﻛـړﻧـﻼره ﭘـﻪ

 .6ښځﯥ ﭘﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ځﻮاك/ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ :د ښځﻮ ﭘﻪ اړوﻧـﺪ د

ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ وﻣﻨﻞ ﺷﻲ ﭘﺪې ﺻﻮرت ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ډﻟﻪ اﻳﺰ اﺳﺘـﺎزﻳـﺘـﻮب

ﺣﺎﻣﺪ ﻛﺮزي ژﻣﻨﯥ د اړﺗﻴﺎ وړ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺪرﻟﻮد ،ﻣګـﺮ ﭘـﺮ دﻏـﻪ ټـﻜـﻲ

وﻫڅﻮل ﺷﻲ .د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټـﻮ اﺳـﺘـﺎزﻳـﺘـﻮب ﭘـﺮ ﻣﺴـﺌـﻠـﻮ

ﭘﻮﻫﯧﺪل اړﻳﻦ دي ﭼﯥ ﺣﺎﻣﺪ ﻛﺮزي ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ښځـﻮ اﺳـﺘـﺎزو

وﻻړو ډﻟﻮ ﻳﺎ د ﻫﻐﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭼﯥ ددﻏﻮ ګټﻮ څﺨﻪ د اﺳﺘـﺎزﻳـﺘـﻮب

ﺗﻪ درﻧﺎوي ﻛﻮي او ژﻣﻨﻪ ﻳﯥ ﻛړﯦﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ځﻮاك او ﺳـﺘـﺮه

ژﻣﻨﻪ ﻳﯥ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻮه ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﺑﺮﺧﻪ وي ،ﭼﻮﻛﺎټ ﺗﻪ اړﺗﻴـﺎ ﻟـﺮي.

ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﻻزﻳﺎﺗﻲ ښځﯥ وګﻤﺎري .د دﻏﻪ ټﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﻢ اړﻳـﻦ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﭘـﺮ ﻣﺴـﺌـﻠـﻮ وﻻړو

دي ﭼﯥ د ښځﻮ ګډون د "ښځﻮ ﭘﻪ ټﺎﻛﻠـﯥ ﻓﻀـﺎ" ﻟـﻜـﻪ د ښـځـﻮ د

ډﻟﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ ده.

ﭼﺎرو وزارت ﭘﻮرې ﺗـړﻟـﻰ )ﻣـﺤـﺪود( ﻧـﻪ وي ،ځـﻜـﻪ ﭼـﯥ داﺳـﯥ
ګﻮاښ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ ګډون ﻳﻮاځﯥ د ﺟـﻨـﺴـﻴـﺘـﻲ اﻧـﺪﯦښـﻨـﻮ د
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 .3ځﻮاب ورﻛﻮﻧﻪ " ټﻴټ ﻟﻮري ﺗﻪ" :ځﻮاب ورﻛﻮﻧﻪ " ټـﻴـټ ﻟـﻮري

ﻟﻴﺮې ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎرﻛﻮي او ﭘﻪ ﻧـﻮرو اﺟـﺮاﺋـﻲ ﺑـﺮﺧـﻮ ﻛـﯥ د ﻛـﺎر

ﺗﻪ" د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻻﺳﺘﻪ راوړوﻧﻜﻮ ﺗـﻪ د ﻧـړﻳـﻮاﻟـﻮ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮ

وړﺗﻴﺎ وﻧﻠﺮي.

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

 .1ﺳﺮﻳﺰه
 1 .1ټﻮﻟﻴﺰ ﻧﻈﺮ

د دﻏﻪ څﯧړﻧﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﻮﺧﻪ د ﻫﻐﻮ ﻻروﭼﺎرو ﭘﻴﺪا ﻛﻮل دي ﭼـﯥ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا د ښځﻮ د ﭘﺎم وړ ګډون ﻟﻪ ﻛـﺒﻠـﻪ ﻧـﺎﻣـﺘـﻮ

ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻤﻪ ﭘﻪ  18ﺗـﯧـﺮو ﻣـﻴـﺎﺷـﺘـﻮ ﻛـﯥ د ښـځـﻮ

ده .د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ  27ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ څﻮﻛۍ او ﻟﻪ ﻫﺮو ﺷﭙږو څـﺨـﻪ

ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اړﻳﻜﻲ )ﺟﻨﺴﻲ اﻧډول( وښﻴﻲ .ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﺑﯧﺮه د ښځﻮ

ﻳﻮه ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ځـﺎﻧـګـړې ﺷـﻮې دي.

اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎره دﻣﺨﻜﯥ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ څـﻮﻛـﻴـﻮ اﻏـﯧـﺰه وآزﻣـﺎﻳـﻲ.

ﭼﯥ ﭘﺪې ﺷﻤﯧﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځـﻮ د ﺣﻀـﻮر ﻟـﻪ ﻛـﺒﻠـﻪ

څﺮګﻨﺪه ده ﭼﯥ دښځﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ځـﻴـﻨـﻮ ځـﺎﻳـﻮﻧـﻮ ﻛـﯥ د ﻣـﺜـﺒـﺘـﻮ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  20ښﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛـﯥ راځـﻲ .1ﭘـﻪ ﭘـﺎرﻟـﻤـﺎن

ﻛﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ د ﻏﻮﻧډو ﻣﺦ ﺗﻪ ﺑﯧﻮل ﭘﻪ ادارو

ﻛﯥ د ښځﻮ دﻏﻪ ﻟﻮړې ﺷﻤﯧﺮې ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن د ﺑـﻞ ﻫـﺮ

ﻛﯥ د ﻫﻐﻮي ﭘﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﻏﯧﺰه ﻛړﯦﺪه .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن

اﺳﻼﻣﻲ ﻫﯧﻮاد او ډﯦﺮو ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ ﻫـﯧـﻮادوﻧـﻮ 2څـﺨـﻪ ﻣـﺨـﻜـﯥ

ﻛﯥ ﻟﻴﺪل ﺷﻮي ﭼﯥ د ښځﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﭘﻪ ګﻮښﻲ ډول ﻧﻪ دي

دي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﺳﻴﻤﯥ ﻣﻨځﻨۍ ﺷﻤﯧﺮه  16,4ﻓﻴﺼﺪه 3ﺗـﻪ

وړاﻧﺪې ﺷﻮې .دﻏﻪ اﻣﺮ ښﺎﻳﻲ دﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﺟﻮړﯦﺪو راﻫﯧـﺴـﯥ د

رﺳﻴږي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ښځﻮ ﻟـﭙـﺎره د ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓﻀـﺎ ﺟـﻮړول ﭘـﻪ

ﻛﻢ وﺧﺖ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ وي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ټﺎﻛﻠﻲ ﺧﻨډوﻧﻪ او ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺷـﺘـﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﻧډول ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻳـﻮه د ﭘـﺎم وړ او

ﭼﯥ ﻧﺮ اوښځﯥ د داﺳﯥ ﻣﺼﻠﺤﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺎروﻟﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺮې ﺳﺎﺗﻲ.

روښﺎﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ده ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د  18ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯥ ﻛﺎر راوروﺳـﺘـﻪ دا
ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻓﻀﺎ څﺮﻧګﻪ ﻛﺎرول ﺷﻮﯦﺪه؟

دﻏﻪ رﭘﻮټ داﺳﯥ ﻣﺴﺌﻠﯥ او وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻮي ﭼﯥ څـﻪ
ډول ﭘﺮ دﻏﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮ؟ څﻠﻮر اﺻﻠـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع ګـﺎﻧـﯥ

د ښځﻮ ﻧﻮې را ښﻜﺎره ﺷﻮې ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻧډه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ﻫـﻐـﻮي

وړاﻧﺪې ﻛﻴږي :ﺳﻴﺎﺳﻲ اړﻳـﻜـﯥ ،د اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎﺗـﯥ )ټـﺎﻛـﻨـﻴـﺰې(

د راﺗګ ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷﻮه .4ﺳﺮه ﻟﺪې ﭘﻪ ﻣـﻠـﻲ ﺷـﻮرا

ﺳﻴﻤﯥ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ،د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ او ﻣﺪاﺧﻠﻪ .ﭘﻪ ﭘﺎي ﻛـﯥ

ﻛﯥ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوو ﭘﻪ اړه ﻛﻤﻪ څﯧړﻧﻪ ﺷﻮې ده .5د

دﻏﻪ رﭘﻮټ د ﻧړﻳﻮال اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ،دوﻟﺖ او ﺧـﭙﻠـﻪ د ﭘـﺎرﻟـﻤـﺎن

ﭘﺎرﻟﻤﺎن د دوو ﻟﻤړﻳﻮ ﻏﻮﻧډو ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ښـځـﯥ ﭘـﻪ ﻧـﺎڅـﺎﭘـﻪ

ﻏړو ﺗﻪ د ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻻرې ﭼﺎرې ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮي .دﻏـﻪ رﭘـﻮټ د دې

ﺗﻮګﻪ د څﻮ ډﻟﻪ اﻳﺰ ﻳﻮواﻟﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ راټﻮﻟـﯥ ﻧـﻪ ﺷـﻮې ،ﺧـﻮ ﺑـﺮ

ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪې ﻛـﻴـږي ﭼـﯥ څـﺮﻧـګـﻪ ﭘـﻪ ﭘـﺎرﻟـﻤـﺎن ﻛـﯥ د ښـځـﻮ

ﻋﻜﺲ ﭘﺮ ﻗﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ،ﺳﻴﺎﺳـﻲ او ژﺑـﻨـﻴـﻮ اړﻳـﻜـﻮ ډﯦـﺮ

ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اړﻳﻜﯥ ﭘﻪ ګټـﻮره ﺗـﻮګـﻪ وﭘـﺎرول ﺷـﻲ ﺗـﺮ څـﻮ ﺗـﯧـﺮې

زﻳﺎت ټﻴﻨګﺎر ﻛﻴﺪه .د ښځﻮ د ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ وﻧـډې او د ﻫـﻐـﻮي د

ﻧﺎﻫﻤﻐږۍ ﻧښﺎﻧﻲ ﻛړي او ښځﻮ ﺗﻪ ددې وړﺗﻴﺎ ورﻛـړي ﺗـﺮ څـﻮ د

وړﺗﻴﺎوو ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د اﺧﺘﻼف ټﻜﻲ )ﻳﺎ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﺗـﻪ د ﻫـﻐـﻮي

ﻇﻬﻮر ﻣﺮﺣﻠﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧږي.

ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اړﻳﻜﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛﻮل( ډﯦﺮ څﺮګـﻨـﺪ
وو) .ﻟﻮﻣړي ﭼﻮﻛﺎټ ﺗﻪ د ې ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﺷﻲ(

.1

رﻳﻨﻮﻟﺪز ،ﺟﺎﻧﺰ او وﻳﻠﺪر ،2005 ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا د ټﺎﻛﻨﻮ ﻻرښﻮد 10 ،ﭘﺎڼﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره.

.2

د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ټﻮﻟﻨﻪ ،ښځﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﻛﯥ www.ipu.org/wmn-e/world.htm .2007 ،

.3

رﺷﻴﺪ" .2006 ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛړﻧګ ﭘﻪ څﻮﻛﻪ" .ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻳﺎرك ﻛﯥ د ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﯥ ﻣﺮﻛﺰ".

.4

ﻣﻠﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ" .د  2005ﻛﺎل د ﺳﭙټﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎرﻟﻤﺎن او وﻟﻴﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﻮﻟټﺎﻛﻨﯥ".

.5

د ﺑﺤﺮاﻧﻮﻧﻮ د ادارى ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ډﻟﻪ :د ﻣﻘﻘﻨﻪ ځﻮاك ﭘﻪ اړه څﯧړﻧﻪ ﭼﯥ د  2006د ﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮه  ،ﻣګﺮ دﻏﻪ څﯧړﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻧﻈﺮه د اړﻳﻜﻮ
ﭘﺮ ځﻮاك ﻣﺘﻤﺮﻛﺰه ﻧﻪ وه") .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮي ﻣﻘﻨﻨﻪ ځﻮاك :د ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ ﭘﻠﻲ ﻛﯧﺪل " )د آﺳﻴﺎ راﭘﻮر 116 .ګڼﮥ( .ﭘﺪې اړه ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻘﺎﻟﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﺮې ﺷﻮې دي ﻣګﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﺮ ﻛﻤﻮ اﻓﺮادو
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰې وې او ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻣﻪ څﯧړﻧﻪ ﻧﻪ ده

.6

ﻛړې.

د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ټﻮﻟﻨﻪ ) ،2007 ،(IPUﭘﻪ  2006ﻛﺎل ﻛﯥ ښځﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ :د ﭘﺎم وړ ﻛﺎل .ﺟﻨﻮا:

3

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

 2 .1د ﭘـﺎرﻟـﻤـﺎﻧـﻲ ﺑـﺤـﺜـﻮﻧـﻮ وﻧـډه :د ﻣـﺜـﺒـﺘـﻮ ﻛـﺎروﻧـﻮ
ارزوﻧﻪ

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﯥ ﻧﺎﻟﻴﺪﻟﻲ ﭘﺮﻳښﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ټـﻮﻟـﻨـﻪ ﻛـﯥ ځـﺎﻧـګـړو ډﻟـﻮ ﺗـﻪ
ارزښﺖ ورﻛﻮل د اﻧډول )ﻣﺴﺎوات( ﻛړﻧﻼره ﻧﻪ ده .10ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت

ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ښځﻮ ﺗﻪ د څﻮﻛﻴﻮ وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړي ﻛـﻮل ﭘـﻪ ټـﻮـﻟـﻪ

ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ  30ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ دې اﻧﺪ دي ﭼﯥ د

ﻧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻲ ډول رواج ﺷﻮي دي .د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧـﻲ

ﺷﻤﯧﺮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﻧﻔﻮذ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ډاډ راﻛړي ﭼـﯥ دﻏـﻮ ﻻﻣـﻠـﻮﻧـﻮ ﺗـﻪ

ټﻮﻟﻨﯥ د ﺷﻤﯧﺮو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ  2006ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ  23ﻫﯧـﻮادوﻧـﻮ ﻛـﯥ د

اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﻛﻮل ﻛﻴږي ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻪ د ښځـﻮ د ﻻﺳـﺮﺳـۍ او ﭘـﻪ

ښځﻮ ﻟﭙﺎره د څﻮﻛﻴﻮ د ځﺎﻧﻜړي ﻛﻮﻟﻮ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ﻛﺎرول ﺷﻮي دي.6

ﭘﺮﯦﻜړه ﻧﻴﻮﻧﻪ ﻛﯥ د ﻧﻔﻮذ ﻟﭙﺎره د دوي د ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗـﺮ ﻣـﻴـﻨـځ دﻳـﻮال

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛـﯥ رﺳـﻤـﻲ ﻛـﺎرول ﺷـﻮى ﺳـﻴـﺴـﺘـﻢ د څـﻮﻛـﻴـﻮ د

ﺷﻲ .د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮد ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ښځﻮ د ګډون او وړﺗﻴﺎ ﻳﺎ

ځﺎﻧګړي ﻛﻮﻟﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ دي .دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻧﺎﻓﺬ ﻗﺎﻧـﻮن ﭘـﻪ ﺑـﻨـﺴـټ

11

ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ اړﻳﻜﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺮﯦږدى .

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ټﺎﻛﻠﻰ ﺷﻤﯧﺮ څﻮﻛﯥ ځﺎﻧګړې ﺷﻮې
وي ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي ،ﻧﻪ ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ډﻟﻮﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛـﯥ
اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﻟﺮي د ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻳﻮ ټﺎﻛﻠﻲ ﻧﺴـﺒـﺖ

 3 .1د ګــډون ﺳــﻴــﺎﺳــﺖ د ﻧــﻈــﺮوﻧــﻮ د ﺳــﻴــﺎﺳــﺖ ﭘــﺮ
وړاﻧﺪې؟

وټﺎﻛﻲ .7د دﻏﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ګټﯥ او د ﻛﻤﺰورۍ ټﻜﻲ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽـﻪ ﺗـﺮ

ﭘﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻞ د ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺮﻛﺰ ،دا ﻳﻮ ﻧﻮي ﺑﺪﻟﻮن دي ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻴـﺰ ډول

ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي .ﻣﺜﺒﺖ ﻋـﻤـﻞ ﻛـﻮﻻي ﺷـﻲ داﻧﺼـﺎف د

د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﻧﻈﺮه [د ﻧـﻈـﺮ ﻟـﻪ ﺳـﻴـﺎﺳـﺖ ] څـﺨـﻪ د [
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ځﻴﻨﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ټﺎﻛﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ډﻟـﻮ ﺗـﻪ د ﺗـﺮﺟـﻴـﺤـﻰ

ﺣﻀﻮر )ګډون( ﺳﻴﺎﺳﺖ] ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻣﻲ  .د ښځﻮ )او ﻧـﻮرو ډـﻟـﻪ

ﺗګﻼرې ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ راﭘﻴښﯥ ﺷﻮې او د ﺗﯧﺮو ﺑﯥ ﻋﺪاﻟـﺘـﻴـﻮ ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ د

اﻳﺰو ﻟږﻛﻴﻮ( د ﻣﺴﺎوي ﺳﻴﺎﺳﻲ ګډون ﻟﭙﺎره ﻏﻮښﺘﻨﻪ دې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗـﻪ

راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛـﺎر وﻛـړي .8ﭘـﻪ

رﺳﯧﺪﻟﯥ ده ﭼﯥ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ځﺎي د آﻳډﻳﺎګـﺎﻧـﻮ ﻟـﻪ

ورﺗﻪ ډول دﻏﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د ﻫﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﺧﻨډوﻧﻮ د

ﺳﻴﺎﺳﺖ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .13د اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﭘـﻪ ﻧـﻮي ﺟـﻮړ

ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﻻرﻛﯥ ﻛﺎر وﻛړي ﭼـﯥ ښـځـﯥ ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ

ﺷﻮي ﻣﻘﻨﻨﻪ ځﻮاك ﻛﯥ ﭘﺮ دې ډﯦﺮ ټـﻴـﻨـګـﺎر ﺷـﻮى ﭼـﯥ د ﭼـﺎ ) د

ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ګډون څﺨﻪ ﻟﯧﺮې ﺳﺎﺗﻠﻲ 9او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ  :د ټﺎﻛﻠﻮ ټﻮﻟﻨـﻴـﺰو ډﻟـﻮ( اﺳـﺘـﺎزﻳـﺘـﻮب ﻛـﯧـږي .ﭘـﻪ

او ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ د ﭼټﻚ ګډون ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻧﺎﻫﻤﻐږﻳﻮ

ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛړﻧﻼرو ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﺸﺘﻪ او ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻛﻢ ﺷـﻤـﯧـﺮ ﭘـﺮ

د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ .ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ د وﻧډې ورﻛﻮﻟﻮ د ﺳﻴﺴﺘـﻢ

ﻣﺴﺌﻠﻮ وﻻړو ډﻟﻮ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ګﺮوﭘﻮﻧﻮ څـﺨـﻪ ﺟـﻼ وي ﺗـﻤـﺮﻛـﺰ

ﻳﺎ د وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ګټﻮ راڅﺮﺧـﻲ او

ﻛﯧږي.

ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﯥ د ښځﻮ د ګډون د ﺣﻖ د ښﻮدﻟﻮ اړﺗﻴـﺎ ﺑـﻴـﺎﻧـﻮي .ﻛـﻪ
څﻪ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻛﻮل ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻣﺎﻧﺎ ګټﻮر ﻧﻪ دي ﻟـﻜـﻪ څـﺮﻧـګـﻪ ﭼـﯥ دﻏـﻪ

.7

ﻧﻮرﻳﺲ ،2006 ،د دروازې ﺧﻼﺻﻮل :ﭘﻪ ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ښځﯥ ﻣﺸﺮاﻧﯥ او د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﺼﻮﻳﺐ  5 ،ﻣﺦ ،ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﺞ :د ﻫﺎروارد ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ،د ﺟﺎن اف ﻛﻴﻨډي دوﻟﺘﻲ
ﭘﻮﻫﻨځۍ.

.8

ﺳﻤﻴﺖ .2005 ،د ﻗﺪرت ﻣﻮﻧﺪل :د رﺟﺴﺎن ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ښځﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګډون  ،ﻫﻨﺪ) .د دﻛﺘﺮا رﺳﺎﻟﻪ( 39 ،ﻣﺦ .ﻟﻨﺪن :د ﻟﻨﺪن د اﻗﺘﺼﺎد او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ
ﭘﻮﻫﻨځۍ.

.9

داﻫﻠﺮپ " ،2002 ،ﻟﻪ وﻧډو څﺨﻪ د ښځﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګډون د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ " ﻧړﻳﻮاﻟﻪ .IDEA

.10

ټﻴﻨﻜﺮ " ،2004 ،د ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړووﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨځ ﻛﯥ د ښځﻮ وﻧډه :آﻳﺎ دﻏﻪ وﻧډې ﭘﻪ رښﺘﻴﻨﻲ ﺗﻮګﻪ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ښځﯥ ﭘﻴﺎوړې ﻛړي؟ د ښځﻮ د ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻧﻈﺮ
ورﻛﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډو ﻛﯥ.
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 27ﻫﻤﺪﻏﻪ څﭙﺮوﻧﻪ ﻛﯥ راﻏﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ څﻮﻛۍ ښځﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﺷﻮې ﭼﯥ د ﭘﺮﯦﻜړې ﻛﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ د ګډون ﭘﻪ اړه د ﭘﻴﻜﻦ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻨﺴټ
ﻛﯥ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮې ﺳﻠﻨۍ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻧږدې ﺷﻤﯧﺮه ده .دﻏﻪ ﺑﻨﺴټ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ  1995ﻛﺎل ﻛﯥ وټﺎﻛﻞ ﺷﻮb, op. cit2007IPU, .

4

.12

ﻓﻴﻠﻴﭙﺰ اِ ،1995 ،د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ :د ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﺗﻮﻛﻢ او ﻗﻮﻣﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﭼﻮﭘړ .اﻛﺴﻔﻮرد ،د ﻛﻼرﻧﺪن ﻣﻄﺒﻌﻪ.

.13

ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﻛﯥ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

د ګډون د ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﺑﺤﺚ ﭘـﺮ ﺑـﻨـﺴـټ ډﯦـﺮئ وﺧـﺖ داﺳـﯥ ﻓـﺮض

ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻳﻮواﻟﻲ څﺨﻪ ﻟﯧﺮې دي او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎي ﭘﻪ ﻗـﻮﻣـﻲ،

ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﻟږﻛﻴﻮ ټﻮل ﻏړي ورﺗﻪ ګټﯥ ﺳﺮه ﺷﺮﻳـﻜـﯥ ﻛـړي .14دﻏـﻪ

ډﻟﻪ اﻳﺰو ،ژﺑﻨﻴﻮ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳـﺰو ډﻟـﻮ وﻳﺸـﻞ ﺷـﻮې دي .د

ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ټﺎﻛﻠﯥ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ اړه ﺻﺪق ﻛـﻮي

څﻮ ګﻮﻧﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﻋﻘﻴﺪه دﻟﺘـﻪ ډﯦـﺮه ارزښـﺘـﻨـﺎﻛـﻪ ده داﺳـﯥ ﭼـﯥ د

ﭼﯥ ﻳﻮې زﻳﺎن ﻟﯧﺪﻟﯥ ډﻟﯥ د ﻳﻮواﻟﻲ ﻟﭙﺎره د ﻏﺮﺑﻲ رﺳﻨﻴﻮ د زﻳـﺎﺗـﻮ

ﺧﻠﻜﻮ ګټﯥ د دوي د ﻫﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳـﻮه ټـﺎﻛـﻠـﻲ وﺧـﺖ

ﺧﻴﺎﻟﻲ اﻧګﯧﺮﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ دي .15ښځﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﻳﻮې ﻫﻤـﻐـږې

ﻛﯥ ورﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛﻮل ﻛﻴږي ،ټﺎﻛﻞ ﻛﻴږي.

ﻟﻮﻣړۍ ﭼﻮﻛﺎټ  :ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګﺘﯥ د ﻫﻐﻮ ګټﻮ ټﻮﻟګﻪ ده ﭼﯥ د اړﻳﻜﻮ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮﻟﻮ او ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﻣﺴﺌﻠﯥ د ښﻜﺎره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﻣﻲ .ﻧﺮ او
ښځﯥ دواړه ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﻟﺮي – ﻫﻐﻪ ګټﯥ ﭼﯥ د ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ وﯦﺶ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راځﻲ .د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ ده ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ
وو ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ د دوي د ﻧﻮرو ګټﻮ څﺨﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ وروﺳﺘﻨۍ ﻣﻮرد د ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻮرې اړه ﻧﻠﺮي .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل
ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ څﯧړﻧﻪ ﻛﯥ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو دواړو ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻧﯧﻮل ﻛﻴږي ،ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﺘﯥ ګټﻮ ﭘﺮﺑﻴﺎن ډﯦﺮ
ټﻴﻨګﺎر ﻛﻴږي .ﻫﻤﺎﻏﻪ ډول ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ﭘﺎم وړ ګډون )ا وﻫﻠﺘﻪ د دوي د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د را څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘټ اﺳﺘﻌﺪاد( ﻳﻮه
ﻧﻮې ﭘﺪﻳﺪه ده او ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ او څﯧړﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي.

د ﺟﻨﺴﻴﺘﯥ ګټﻮ رواﺟﻮل ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د وراﺛﺖ ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻛﯥ د ﺑﺪﻟﻮن د راﺗګ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻧﺮ او ښځﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ
ﺷﻲ .ﻳﺎ د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ ﺟﻮړول ﭼﯥ ﻣﻮر او ﭘﻼر )ﻛﻮرﻧۍ( ﻳﯥ ﭘﺮﯦښﯥ وي .دﻏﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﻮﻻي ﺷﻮ ﭘﻪ ټﺎﻛﻠﻮ
ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ووﯦﺸﻮ :ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ) (PGIاو ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﯥ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ) .(SGIﻋﻤﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﭘﻪ ﺳﻤﻼﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺪﯦښﻨﻮ ﭘﻮرې
ﺗړﻟﯥ دي او د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﻮاﺑﻌﻮ د ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﻮم ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﯥ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ډﯦﺮ د اﺟﻨډا ﭘﺮ ﺑﺪﻟﻮن
راڅﺮﺧﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ او ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ د ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﻮي .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ د ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ دي او ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﯥ ﺟﻨﺴﻴﺘﯥ ګټﯥ ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ﻛﻮﻟﻮ راڅﺮﺧﻲ او د ﻫﻐﻮي ﻣﻮﺧﻪ د ﻛﻮرﻧﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړول او ﭘﻠﻲ ﻛﻮل
دي .د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﻏﻪ دوه ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮګﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه اړوﻧﺪ دي .د ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﻳﺎدول ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ د
ښځﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻚ رول راښﻴﻲ .ﻫﻤﺪا ډول ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻮن د ښځﻮ ﭘﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﻧﯧﻐﻪ اﻏﯧﺰه ﻟﺮي.

ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ:
ﻛﺒﻴﺮ .ن –  – 1994ﺳﺮﭼﭙﻪ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ :ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺮاﺗﺒﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ،ﻟﻪ  91 -90ﻣﺨﻮﻧﻪ ،ﻟﻨﺪن او ﻧﻴﻮﻳﺎرك :ورﺳﻮ
ﻣﻮﻟﻴﻨﻜﺲ .م – 1985 .د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮن ﻛﯥ ﺳﻨﺒﺎﻟﺘﻴﺎ؟ د ښځﻮ ګټﯥ ،ﭘﻪ ﻧﻴﻜﺎراګﻮا ﻛﯥ دوﻟﺖ او اﻧﻘﻼب .ﻓﻤﻨﻴﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت): 227-254 ،
11 (2
ﻣﻮﺳﺮ .س – 1989 .ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﭘﻼن ﻛﻮل .د ﻋﻤﻠﻲ او ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﻮ ګټﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ،د ﻧړۍ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ17 (11): 1799-1825 ،

.14

ﻓﻴﻠﻴﭙﺰدﻏﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﻪ  Idibﻛﯥ ﺗﺮ ﻧﯧﻮﻛﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﯥ .24 ،

.15

ورﺗﻪ ﻣﻮرد  ،د ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ او اﻟﺘﺮز ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮې وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ ده ﭼﯥ د  2006ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ګﺎرډﻳﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﺮه ﺷﻮه.

5

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

ﻛﻨړ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﻧﻨګﺮﻫﺎر

ﻟﻐﻤﺎن

ﺧﻮﺳﺖ

ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ

ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ

ﺗﺨﺎر

ﭘﻜﺘﻴﺎ

ﻟﻮګﺮ

ﻛﺎﺑﻞ

ﺑﻐﻼن

ﭘﺮوان

ﭘﻜﺘﻴﻜﺎ

ﻛﻨﺪز

ﻏﺰﻧﻰ

وردك

ﺳﻤﻨګﺎن

ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﺑﻠﺦ

زاﺑﻞ

اروزګﺎن

داﻳﻜﻨﺪى

ﺳﺮ ﭘﻞ

ﻛﻨﺪﻫﺎر

ﺟﻮزﺟﺎن

ﻏﻮر

ﻓﺎرﻳﺎب

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﺑﺎدﻏﻴﺲ

ﻧﻴﻤﺮوز

ﻓﺮاه

ﻫﺮات
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د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

 .2روښ ﭘﻴﺰﻧﺪﻧﻪ
•

د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د  42ﻏړو ﺳﺮه د ﻣﺮﻛﻮ ﺑﯧﻠګﻪ د څﯧړﻧﯥ د

•

ﭘﻪ ﺗﻜﺮار ﺳﺮه ﻟﻴﺪل ﺷﻮي دي ﭼﯥ ځﻮاب ورﻛﻮوﻧﻜﻲ د ﻳﻮه

ﻟﻤړﻧﻴﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮه .دﻏﻪ ﻣﺮﻛﯥ د 27

ﺑﻬﺮﻧﻲ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻛﯥ ډﯦﺮ د آراﻣۍ اﺣﺴﺎس ﻛﻮي .ﭘﻪ

ښځﻮ او  15ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮه ﺷﻮﯦﺪي )ﻟﻮﻣړى ﺷﻜﻞ ﻫﻐﻪ

ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺳﯧﺮه د ﻣﺮﻛﯥ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ځﻮاب ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ

اﺳﺘﺎزي ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺖ او وﻻﻳﺖ ﭘﻪ اړه ورﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﺷﻮﯦﺪه ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه ﺗﻮګﻪ

ﺷﻮﯦﺪه( .ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري ﭼﯥ ﭘﻪ رﭘﻮټ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ دي ﭘﺪې

ﺑﻴﺎن ﻛړي او داﺳﯥ ﻓﺮض ﻛړي ﭼﯥ څﻴړوﻧﻜﻰ د

ﻣﻮﺧﻪ ﻧﺪي ﭼﯥ د ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎوو وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړي ،ﺑﻠﻜﻪ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮه ﻫﻴڅ ﺑﻠﺪﺗﻴﺎ

ځﻮاب ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮ

ﻧﻠﺮي.

ځﻴﺮ ﺳﺮه ﻣﺴﺘﻨﺪې ﺷﻮې دي.
•
•

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د دواړو ژﺑﺎړوﻧﻜﻮ ﻣﻮرﻧۍ ژﺑﻪ دري وه ،ﻣګﺮ

د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړي د ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻗﻮم ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺳﻴﻤﻮ

ټﻮﻟﻮ ﻣﺮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﭘښﺘﻮ ،دري او اﻧګﺮﻳﺰي د ﻫﺮې

)ﺣﻮزو( ،ﺳﻴﺎﺳﻲ اړﻳﻜﻮ او ﻳﺎ دﻏﻪ ﭼﯥ دوي اﻧګﺮﯦﺰي

ژﺑﯥ د ټﺎﻛﻠﻮ آﺳﺎﻧﺘﻴﺎ وه .څﻴړوﻧﻜﻰ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﺷﻮﻧﻰ

ﻏږﻳﺪاي ﺷﻲ او ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ټﺎﻛﻞ ﺷﻮي دي) .ﻣﻮﺧﻪ

وو د ﻣﺮﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ دري ژﺑﻪ ﻏږﻳﺪه.

ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎي ﻛﻮل وو ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻳﯥ اﻧګﺮﻳﺰي
وﻏږﯦﺪاي ﺷﻲ او ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر وﻧﺸﻲ ﻏږﯦﺪاي( .دﻏﻪ ټﻜﻲ ﻫﻢ

•

د ژﺑﺎړې ﻛﻴﻔﻴﺖ )څﺮﻧګﻮاﻟﻲ( ډﯦﺮ ﻟﻮړ ؤ .وﻳﻞ ﺷﻮي دي

ﭘﻪ ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﯧﻮل ﺷﻮي ؤ ﭼﯥ د اﻧﺪوﻧﻮ ﻳﻮه

ﭼﯥ ﭘﻪ ژﺑﻨۍ ژﺑﺎړه ﻛﯥ د اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ده ﻟﻴږدول

ﭘﺮاﺧﻪ ﻟړۍ راټﻮﻟﻪ ﺷﻲ.

ﺷﻮې ،ﻣګﺮ د ﻣﺮﻛﻮ د ټﻮﻟﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺴﺨﻮ ﭘﻪ څﯧړﻟﻮ
ﺳﺮه ﭼﯥ د ژﺑﺎړوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﻣﻮﺟﻮدې وې ،دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ

•

ﻛﻨټﺮول ﺷﻮه.

ټﻮﻟﯥ ﻣﺮﻛﯥ ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ﺷﻜﻞ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮﯦﺪي او د دوي
)ﻣﺮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ( ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ د څﯧړﻧﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ درى ژﺑﻪ
ﻫﻐﻮي ﺗﻪ څﺮګﻨﺪه ﺷﻮې ده او د دوي د ﻧﻮم ﻟﻪ څﺮګﻨﺪﺗﻴﺎ

•

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ دﻫﻐﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه ﻫﻢ

څﺨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﻮي دي .ﻟﻪ ﻫﺮ ځﻮاب ورﻛﻮوﻧﻜﻲ څﺨﻪ

ﻣﺮﻛﯥ وﺷﻮې ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر ﺑﻮﺧﺖ

ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮم ﻧﺎﻣﻪ ﻏﻮاړي دوي ﻳﺎد ﺷﻲ ﻟﻜﻪ

دي .ځﻮاب ورﻛﻮوﻧﻜﻲ د دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﻮرﻧﻲ او

ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﻫﻐﻮي د وﻻﻳﺖ د اﺳﺘﺎزى ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ او ﻳﺎ

ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﺳﺘﺎزي وو.

ﻫﻢ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د دوي ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ
اﺷﺎره وﺷﻲ.

•

د څﯧړﻧﯥ د دورې ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ څﺮګﻨﺪه ﺷﻮه ﭼﯥ د
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯥ د داراﻻﻧﺸﺎ ،د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او دوﻟﺘﻲ

•

ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻮي څﻴړوﻧﻜﻮ ﺷﺘﻮن ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ

وزارﺗﻮﻧﻮ د ﻏړو ﺳﺮه ﻣﺮﻛﯥ ﻫﻢ ګټﻮرې دي .دﻏﻪ ﻣﺮﻛﯥ

ورﻛړل ﺷﻮﻳﻮ ځﻮاﺑﻮﻧﻮ اﻏﻴﺰه ﻛړي وي .دﻏﻪ څﯧړﻧﯥ ﺗﻪ د

ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ څﯧړﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺑﻨﺴټ وي.

ځﻮاب ورﻛﻮووﻧﻜﻮ د ﺷﻚ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﻛﺘﻠﻮ او ﻳﺎﻫﻢ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﭘﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د
ﺷﻚ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ښﺎﻳﻲ ورﻛړل ﺷﻮي ځﻮاﺑﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮي
وي.

7

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

 .3ﺷﺎﻟﻴﺪ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ ﺳﻴﺎﺳﻰ ګډون 1964-2006

16

د راﻳﺠﻮ ﻓﺮﺿﻴﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ او ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ

 45ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮي ګډون ﭘﻪ ﻣﻠﻲ

ﺷﺘﻮن ﻛﻮﻣﻪ ﻧﻮې ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ

ﻛﭽﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي دي.

ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﺨﻮا ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ وي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﻳﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﭼﯥ ﭘﻪ  1964ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه د ﭘﺎدﺷﺎﻫۍ ﭘﻪ دوره ﻛﯥ ﭼﻤﺘﻮ

د دﻏﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮوﻧﻮ ﺳﺮه او د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ دورو ﻛﯥ

ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ښځﻮ ﺗﻪ د راﻳﯥ ورﻛﻮﻟﻮ ﺣﻖ ورﻛړل ﺷﻮ او ښځﻮ د

ښځﻮ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰ ځﭙﻞ ﻛﯧﺪو ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ،اړﻳﻨﻪ ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ

ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره وﻛﻮﻻي ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻳﻮه ټﺎﻛﻞ ﺷﻮي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭘﻪ

د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻧډول ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ښځﻮ ګډون ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ .ﭘﻪ

ﺗﻮګﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ وټﺎﻛﻞ ﺷﻲ .ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ د

دﻏﻮ دورو ﻛﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻀﺎ څﺨﻪ د ښځﻮ د اﻳﺴﺘﻠﻮ اﻏﻴﺰې

دﻏﻮ ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﻫﺮﻛﻠﻲ و ﻧﺸﻮ او د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻨﺴټ ﭘﺎﻟﻮ ﻟﺨﻮا ﻳﯥ

څﺮګﻨﺪې دي .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ډﯦﺮې ﻫڅﯥ ﺷﻮې دي ﭼﯥ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮې

ﺟﺪي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﺷﻮ1.د دﻏﻮ ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ د راوروﺳﺘﻪ

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮۍ اﺻﻼح او ﺟﺒﺮان ﺷﻲ .د ﺑﻦ د ﭘﺮﯦﻜړه ﻟﻴﻚ )د  2001ﻛﺎل د

ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﻛﻨﻮ ﻛﯥ درى ښځﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻏړو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ او دوې

دﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ( او د ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﭘﻴﻜﻦ

ښځﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ د اﺳﺘﺎزوﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وټﺎﻛﻞ ﺷﻮې .د ﻫﻐﻪ

 18،+10څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻫڅﻮﻧﯥ ﺳﺮه د ښځﻮ ﭘﻪ

وﺧﺖ د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﻛﺒﺮا ﻧﻮرزۍ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ د

اړه ژﻣﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د

وزﻳﺮې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وټﺎﻛﻞ ﺷﻮه او ﭘﻪ  1967ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺷﻮه .ﺷﻔﻴﻘﻪ

ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻫﺮ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل ) ،(CEDAWﭘﻪ

ﺿﻴﺎﻳﻲ ﭘﻪ  1969ﻛﺎل ﻛﯥ د رﺳﻤﻴﺖ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ وزﻳﺮه ﺷﻮه او ﭘﻪ

 2002ﻛﺎل ﻛﯥ د ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارت ) (MOWAﺟﻮړول او د 2004

 1971ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ څﻮﻛۍ ﺑﻴﺎ وګﻤﺎرل ﺷﻮه 1965 .ﻛﺎل ﻫﻢ د

ﻛﺎل د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﭘﻪ ټﺎﻛﻨﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎره د وړاﻧﺪې

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻖ ډﻳﻤﻮﻛﺮاټ ګﻮﻧﺪ )ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ

ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ ﻟﭙﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺮﻳﺰه ﺟﻮړول ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ

ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﯥ اﺟﻨډا ﻛﯥ د ښځﻮ دﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﻟﻴﺪل ﻛﯧﺪي( او د

وو .19د د ﻏﻮ ټﺎﻛﻨﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ راوروﺳﺘﻪ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﻮډول

اﻓﻐﺎن ښځﻮ د ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻚ ﺳﺎزﻣﺎن د ﺟﻮړﯦﺪو ﺷﺎﻫﺪ ؤ .د ﻫﻐﻪ

ﺣﻴﺮاﻧﻮوﻧﻜﯥ وې )ﻛﺎﺑﻮ  30ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ دﻏﻪ څﻮﻛۍ ښځﻮ د ﺧﭙﻞ

ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ ګډون ﺗﺮ 1990ﻣﯥ

ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وګټﻠﯥ ﻧﻪ د وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ ﭘﻪ
20

ﻟﺴﻴﺰې ﭘﻮرې دوام درﻟﻮد ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻖ

ﺗﻮګﻪ ( .ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول  68ښځﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻚ ګﻮﻧﺪ ﺗﻪ دښځﻮ ګډون د ﻓﻌﺎﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ

ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې دي ،ﭼﯥ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د  248ﻛﺴﻴﺰه ﻏړو  27ﭘﻪ

ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﺊ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ښځﻮ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ

ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﭘﻮره ﻛﻮي ﭼﯥ اﻧډول دي د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻤﺎﻏﻪ وړاﻧﺪې

ﺳﻴﺎﺳﻲ اړﻳﻜﯥ څﭙﺎﻧﺪې ﺷﻮې ،ﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻤﻪ وﻳﻼي ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺗﯧﺮو

ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ ﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮې ﺳﺮه.

.16

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﻮﺗﻲ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪwww.unrisd.org, www.pbs.org .

.17

د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻨﯥ ﭼﯥ د دﻏﻪ ټﻜﻲ د ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛړﯦﺪه.

.18

دښځﻮ د ﭼﺎرو د وزﻳﺮې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻣﺴﻌﻮده ﺟﻼل ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮه رﺳﻤﻲ ﭘﻼوي د  2005ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﯥ ګډون وﻛړ او د اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د ﻛﺎر د ﻣﻠﻲ ﻃﺮﺣﯥ
ﭘﻴﺸﻨﻮﻳﺲ ﭼﻤﺘﻮ ﻛړ .ﻳﻮﻧﻤﺎ " ،ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ " 1 ،ګڼﻪ ،د  2005د ﻣﺎرچ ﻣﻴﺎﺷﺖ  .ﻳﻮﻧﻤﺎ :ﻛﺎﺑﻞ .2005
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ﻧﻮرﻳﺲ.2006 ،

.20

وﻳﻠﺪر.2005 ،

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺣﺘﻲ د څﻮﻛﻴﻮ د ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اړﻳﻜﻮ او د ﭘﺮﯦﻜړې ﻧﻴﻮﻧﯥ د ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل د ﺑﺪﻟﻮن ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ.

9

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

 .4د ښځﻮ ګډون :اوس ﻣﻬﺎل
دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن اوﺳﻨۍ وﺿﻌﻪ او د ﺗﯧﺮ ﻳﻮه ﻛﺎل ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ

دوي ﻳﻮواﻟﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي؛ د دوي ټﻮﻟﻮ اﻧﺪوﻧﻪ ﺳﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ﻛﻪ

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ څﯧړي .ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﯥ ﭘﻪ

ﻣﻮﻧږ د ﻳﻮې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﺮه ﻏﻮﻧډې ﺷﻮ ،ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ وﻛﻮﻻي

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ﺣﻀﻮر د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ اړه درﻳﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم

ﺷﻮ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﺮﯦﻜړو ﭼﯥ ﻧﻴﻮل ﻛﻴږي اﻏﻴﺰه وﻛړو .ﻣګﺮ اوس

ﺑﺤﺚ ﻛﻴږي :ښځﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ؛ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﻟﻪ ښځﻮ څﺨﻪ د

ﻣﻬﺎل دﻏﻪ ﻛﺎر ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻻي "
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ﻧﺎرﻳﻨﻪ درك او ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ
څﻮﻛﻴﻮ څﺨﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮر او دوﻫﻢ د ښځﻮ دﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د

د دﻏﻪ ﻓﺮض ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼﯥ ښځﯥ د دوي د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻟﻪ

اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ښځﻮ د راﺗګ اﻧګﯧﺰې څﯧړل

ﻛﺒﻠﻪ د ﺷﺮﻳﻜﻮ ګټﻮ ﻟﺮوﻧﻜﯥ دي ،ﻛﻪ د دوي ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ واټﻦ ﻣﻮﺟﻮد

ﻛﯧږي.

وي ،ﺣﺘﻲ ﻛﻪ دوي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻫﻢ وي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﺪﻻي ﻧﺸﻲ ﭼﯥ د
ښځﻮ راﻳﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول ورﻛړل ﺷﻮې دي .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ډﯦﺮئ ښځﻮ

 1 .4ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﻛﯥ د ښځﻮ د ګډون ﺳﻴﺎﺳﺖ

څﺮګﻨﺪه ﻛړﯦﺪه ﭼﯥ " وروﺳﺘﻨۍ ﭘﺮﯦﻜړې د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻟﺨﻮا ﻛﯧږي؛

ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ګډون اﻏﯧﺰې ﺑﻪ څﻪ وي؟ آﻳﺎ د دوي ګډون

ځﻜﻪ ﭼﯥ دوي اﻛﺜﺮﻳﺖ دي 22".دﻏﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮګﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ

د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻳﺎ د ﭘﺮﯦﻜړو ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻛﻮﻣﻪ اﻏﯧﺰه ﻟﺮي؟

وو ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻛﯥ ﻫﻢ ښﻜﺎره ﺷﻮي دي .داﺳﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د

د ﺟﺮګﯥ د ځﻴﻨﻮ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﺣﺘﻲ د څﻮﻛﻴﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﭘﻪ

اﻛﺜﺮﻳﺖ د ډﻟﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻤﺰورﺗﻴﺎ ښﻴﻲ ﺑﻠﻜﻪ د ښځﻮ او

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﭘﺮﯦﻜړه ﻧﻴﻮﻧﯥ ﻓﻀﺎ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻛﺎل ﻛﯥ ډﯦﺮې ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ

ﻧﺮو ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ دﺧﻼﻓﺖ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﻛﻮي .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د دې ﺧﺒﺮې څﺨﻪ

ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اړﻳﻜﯥ وې )دوﻫﻢ ﭼﻮﻛﺎټ ﺗﻪ دې ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﺷﻲ( ښځﯥ

ﭘﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﭼﯥ آﻳﺎ ښځﯥ ﺧﭙﻠﯥ ګټﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺖ )ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاﺑﺮۍ(

وﺗﻮاﻧﯧﺪې د ﺧﭙﻞ ﺳﻮاد د ﻟﻮړې ﻛﭽﯥ او ﻛﺎروﻧﻮ او دﻧﺪو ﺗﻪ د

ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ﺑﻮﻟﻲ او ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﻳﻮه ټﻮﻟﻴﺰه ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دوي ﺑﺎﻳﺪ

ژﻣﻨﺘﻮب ﭘﻪ دﻟﻴﻞ د دوي د ګډون او ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ارزښﺖ ﺛﺎﺑﺖ

دﻏﻪ ګټﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨځﻮ ﻛﯥ ووﯦﺸﻲ .د ښځﻮ او ﻧﺮو ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ

ﻛړي.

ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ ﺷﺘﻪ دي ،ﻣګﺮ اړﻳﻨﻪ ده ﭼﯥ وواﻳﻮ ﭼﯥ د ښځﻮ او ﻧﺮو د
ګټﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ ﻟﻮي ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺷﺘﻪ؛ ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د دﻏﻪ وﻳﺶ ﺷﺎﻫﺪان

ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺪې اړه ﻻزﻳﺎﺗﻪ څﯧړﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ آﻳﺎ ښځﻮ ﻛﻮم اﻏﻴﺰﻣﻦ رول

ﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ وروﺳﺘﻰ واك د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﯥ

درﻟﻮدي دي ﻳﺎ دا ﭼﯥ آﻳﺎ ښځﻮ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻣﺦ

دي.23

ګډون ﺳﺮه د ﭘﺮﻳﻜړه ﻧﻴﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ ده .ﭘﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ډﯦﺮئ ﻣﺮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ښځﻮ ﺧﭙﻞ ګډون د ﻳﻮه

ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮ دې ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ د ﻳﻮه ﻣﻨﻞ ﺷﻮي

ارزښﺘﻤﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وښﻮده او څﺮګﻨﺪه ﻳﯥ ﻛړه ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﯧﺮې

اﻣﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﻧګﯧﺮل ﻛﻴږي او ﭘﻪ ښﻜﺎره د ښځﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګډون د

ټﻮﻟﯥ ښځﯥ ﭘﻪ ﻳﻮواﻟﻲ ﺳﺮه د ﻳﻮې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ راﻳﻪ ورﻛړي ،دوي

زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮې دي .ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ښځﯥ

د ﭘﺮﯦﻜړو د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎره ﺑﺴﻴﺎ ﻛﻮوﻧﻜﯥ راﻳﯥ ) 27ﭘﻪ ﺳﻠﻮﻛﯥ(

ﭘﻪ دې اﻧﺪ دي ﭼﯥ دﻏﻪ اﻣﺮ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ددې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ

ﻟﺮي .ﻻﻧﺪې ﺟﻤﻠﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ډﯦﺮو اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د

ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ ﻧﻮرو ﻣﻮاردو ﺗﻪ ﻫﻴڅ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻧﻪ

ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻳﻮه اﺳﺘﺎزې ﻟﺨﻮا وﻳﻞ ﺷﻮې دي:

ﻛړي  .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې وﻳﻨﺎ ﻛﯥ ﻳﯥ وﻳﻨﻮ:

"اﺗﻪ ﺷﭙﻴﺘﻪ ﺗﻨﻪ ښځﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر ﺑﻮﺧﺘﯥ دي .ﻣګﺮ
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.21

د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ

.22

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻳﺪﻳځ زون د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ

.23

د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻨﯥ ﭼﯥ د دﻏﻪ ټﻜﻲ د ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛړﯦﺪه.

" دﻟﺘﻪ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮم ﺣﻘﻮق ﻧﺸﺘﻪ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﻛﻮو ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ

ﻻﻧﺪې ﻛﻮل وﺑﻠﻞ او وﻳﯥ وﻳﻞ :

ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻲ ځﻜﻪ ﺧﻮ
ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ډﯦﺮې ښځﯥ ﺷﺘﻪ".
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"ﻛﻪ د ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻧﻈﺮه وګﻮرو  68څﻮﻛۍ ﺑﺴﻨﻪ ﻧﻪ ﻛﻮي،
ځﻜﻪ ﺧﻮﺑﺎﻳﺪ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره  100څﻮﻛۍ ځﺎﻧګړې ﺷﻮې واي .او

دﻏﻪ وﻳﻨﺎ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ځﻴﻨﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﻟﺨﻮا ﻣﻼﺗړ ﻛﻴږي ،د

ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري  ...ځﻴﻨﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو 6،000څﺨﻪ ﺗﺮ  8،000راﻳﯥ

ﻫﻐﻮي ﻳﻮ دا ډول څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﻛﻮي:

درﻟﻮدې او ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ وﻧﻪ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮل ،ﻣګﺮ ﻳﻮې ښځﯥ ﭘﻪ
 1،000راﻳﻮ ﻛﻮﻻي ﺷﻮل د ﭘﺎرﻟﻤﺎن څﻮﻛۍ اﺷﻐﺎل ﻛړي .دا

"ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ  28ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﭼﻮﻛۍ ښځﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ

ﻋﺪاﻟﺖ دي ﻛﻪ ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ؟ ﻧﻪ "

26

وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړې ﺷﻮې دي او دا ټﻜﻲ ددې ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﻮي ﭼﯥ
دوې )ښځﯥ( ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﯥ دي".

25

د ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ ﺳﻴﺴټﻢ د ﻏﻴﺮ ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻜﻮ
اﺻﻮﻟﻮ د ﻫڅﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راځﻲ .ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ

ﻛﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ ګډون د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د اﺟﻨﺪا د

ﺧﭙﻞ ذات ﻛﯥ ﻏﻴﺮ ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻚ ﻧﻪ دي؛ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻛﻪ د

راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻛﻮى ﭘﻪ دى ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د ښځﻮ

ﻟﻨډﻣﻬﺎل ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ وﻛﺘﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ

ﺣﻘﻮق ﻻ وﺧﺘﯥ ﭘﺮځﺎى ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﻫﻐﻮى

ﺻﻮرت ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزي ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻮي ﭼﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره

ګډون ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د

ﻟﻪ وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړې ﺷﻮې څﻮﻛۍ ﻳﻮه اړﺗﻴﺎ وه ،ځﻴﻨﯥ ځﻮاﻛﻤﻦ

ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره زﻳﺎن راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﻛړي.

ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭼﯥ د ﻣﺨﺎﻣﺦ ټﺎﻛﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ وو ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮي ،ﻳﻮ
ګﻮاښﻮﻧﻜﻰ ټﻜﻲ دي .د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د راﻳﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ اړه

 2 .4د ګډون ﺳﻴﺎﺳﺖ :د وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ
ﭘﻪ اړه د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻟﻴﺪﻟﻮرى او د ښځﻮ ګډون

اﺧﺘﻼف ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻮاردو ﻛﯥ ډﯦﺮ ژور ؤ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه
ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ګډون اړﻳﻦ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ 27.ﻳﻮه ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزي

ښﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻪ ډﻟﻮ ووﯦﺸﻞ ﺷﻲ او د دﻏﻪ اﻣﺮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ

دﻏﻪ ﻛړﻧﻼره ﭘﻪ ﺷﻮﺧۍ او ټﻮﻛﻪ داﺳﯥ ﺑﻴﺎن ﻛړه” :دوي ﺗﻪ ووﻳﻞ

ﻛﯥ ښﺎﻳﻲ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ﻳﻮې ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ ډﻟﯥ ﭘﻪ

ﺷﻮل ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻳﻮاځﯥ د ﻟﻪ وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ ﭘﻪ

ﺗﻮګﻪ راښﻜﺎره ﺷﻲ .ﻣګﺮ دا دﻟﻴﻞ ﻧﻪ ﺷﻮ وﻳﻼي ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ

28

ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮې ﻳﺎﺳﺖ“ .

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻗﻀﻴﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﻐږي دي او ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ
ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻪ ښﻴﻲ .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ درﻳﻢ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ څﺮګﻨﺪه

دﻏﻪ ﻛړﻧﻼرې او اﻧګﯧﺮﻧﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ﻟﻴﺪﻟﻮرو اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻧﻪ

ﺷﻮﯦﺪه ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ډﯦﺮئ وﺧﺖ د ښځﻮ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻮ ﻣﻼﺗړ وي .ﺳﺮه

ﻛﻮي .ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ډﯦﺮ داﺳﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﻪ د

ﻟﺪې ﭼﯥ وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړې ﺷﻮې څﻮﻛۍ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ﻳﻮه د

ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺗﯧﺮو ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻮ او ﺑﯥ اﻧﺼﺎﻓﻴﻮ د ﺟﺒﺮان ﭘﻪ

ﺑﺤﺚ وړ ﻣﺴﺌﻠﻪ ده .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﻮه ﻏړي ﭼﯥ د ځﻴﻨﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزو

ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري )” 1,2د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ وﻧډه :د ﻣﺜﺒﺘﻮ ﻛﺎروﻧﻮ

ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﻳﯥ وړاﻧﺪې ﻛﻮل ،دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮﻧﻪ او د

ارزوﻧﻪ“ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ دې ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﺷﻲ( د ﺑﻐﻼن څﺨﻪ ﻳﻮه ﻧﺎرﻳﻨﻪ

ټﺎﻛﻨﻮ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ژﻣﻨﯥ ﺗﺮ ﭘښﻮ

اﺳﺘﺎزي د ښځﻮ ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړې ﺷﻮې څﻮﻛۍ اړﻳﻨﯥ و

.24

د ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﻛﻪ

.25

د ﺑﻠﺦ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﻛﻪ

.26

د ﻫﺮات د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﻛﻪ

.27

ښځﻮ د ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﻮﻻي ﺷﻮاي ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻛﻤﻮ راﻳﻮ ﺳﺮه ﭘﺎﻟﻤﺎن ﺗﻪ ﻻره ﭘﻴﺪا ﻛړي  ،ﭘﻪ ﻫﺮ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﺮه ﻛﻢ ﺗﺮ ﻛـﻤـﻪ دوه څـﻮﻛـۍ د ګـټـﻞ راﻳـﻮ
څﺨﻪ د ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې وې .ﻫﺮ څﻮ ﻛﻪ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﻧﻮم آﻧﺪي د  1000څﺨﻪ ﭘﻪ ﻛﻤﻮ راﻳﻮ ﺳﺮه وټﺎﻛﻞ ﺷﻮل – ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ډﻟﯥ د ارزګﺎن د وﻻﻳﺖ ﻧﻮم آﻧﺪي.

.28

د ﺑﺪﺧﺸﺎن د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

11

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

ﺑﻠﻠﯥ ﺗﺮ څﻮ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ښﻪ ژوﻧﺪ ﻛﻮﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﻛړل ﺷﻲ.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻧډول ﭘﻪ اړه دﻏﻪ ژﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ

 3 .4د ګډون ﺳﻴﺎﺳﺖ :د څﻮﻛﻴﻮ ځﺎﻧګړي ﻛﻮل ،ﻧﺎﺳﻤﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ؟

ﺑﻴﺎﻧﻮل ﭼﯥ "ﻛړﻧﯥ ﭘﻪ ورو ورو ﻣﺦ ﺗﻪ ﺑﻮزه" او ډاډه اوﺳﻪ ﭼﯥ

ډﻳﺮو ښځﻮ ﭼﯥ ﻣﺮﻛﻪ ورﺳﺮه ﺷﻮﯦﺪه وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړې ﺷﻮې

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮوﻧﻪ را وﻧﻪ ﭘﺎرﻳږي.

څﻮﻛۍ د ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮدل ﺷﻮﻳﻮ ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻴﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره
د ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ درﻧﺎوى وﻛړ .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي څﺨﻪ

د ﻏﺰﻧﻲ او ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎزﻳﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻛړل

ﻳﻮې څﺮګﻨﺪه ﻛړه ﭼﯥ د دوي ټﻮﻟﻮ د ﻋﻘﻴﺪو اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻳﯥ ﻛﺎوه،

ﭼﯥ د ﺧﻄﺎ دﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﺎر وﻛړي.

ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻞ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ادارو څﺨﻪ د ښځﻮ د اﻳﺴﺘﻠﻮ
ﺳﺮه ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ دي:

"ﻛﻠﻪ ﻛﻪ ﻛﻮم ﻫﯧﻮاد د ښځﻮ د ګﻮښﻲ واﻟﻲ ﺗﺎرﻳﺦ وﻟﺮي ،ﻧﻮ
ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﺎر وﻛړو .وروﺳﺘﻪ

"د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ښځﻮ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﺣﺎل درﻟﻮد .ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ

ﺑﻪ ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﻧږدې وﺧﺖ ﻛﯥ ډﯦﺮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ وﻟﺮو .ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﻳﺪ د

دوﻟﺘﻲ ادارو ﻛﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻري ﺣﺎﻛﻤﻪ وه .اوس وړاﻧﺪې

ﻓﻜﺮ او ځﻴﺮﻛﺘﻴﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﻏﺒﺮګﻮن و ﻧﻪ ښﻴﻮ".

29

ځﺎﻧګړې ﺷﻮې څﻮﻛۍ د ﻣﻮﻧږ ﻟﭙﺎره ﻏﻮره وﺧﺖ دي ...ﻛﻪ دوي
څﻮﻛۍ ﻧﻪ واي ځﺎﻧګړې ﻛړې ،ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﺎ

"ﻛﻪ ﻛﻮم ﻣﺮﻳﺾ  5ﻣﻴﻠﻰ ﮔﺮاﻣﻪ وﻳټﺎﻣﻴﻦ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي ،او

32

ښځﻮ ﺗﻪ راﻳﯥ ﻧﻪ واي ورﻛړې".

ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ 500ﻣﻴﻠﻰ ﮔﺮاﻣﻪ ورﻛړئ ،ﻧﻮ دې ﺑﻪ وﻣﺮي .د ﻣﻮﻧږ
ټﻮﻟﻨﻪ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻳﻮه وﺿﻌﻪ ﻟﺮي .ﻣﻮﻧږ اړ ﻳﻮ دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻪ
آراﻣۍ ﺳﺮه ﺣﻞ ﻛړو"

30

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د ﻟﻪ وړاﻧﺪې ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ ﭘﻪ اړه ډﯦﺮو ﻛﻤﻮ
ښځﻮ ﺧﭙﻠﯥ اﻧﺪﯦښﻨﯥ څﺮګﻨﺪې ﻛړي دوي واﻳﻲ ﭼﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ
ﻓﻜﺮ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د دوي ﺣﻀﻮر ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې دي .ﺑﺮﺳﯧﺮه

ﻧﻮرو ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﻫﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﯧښﻮ ﺗﻪ ګﻮﺗﻪ ﻧﯧﻮﻟﻪ دوي ﺗﺼﺪﻳﻖ

ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ښځﻮ ﭘﻪ دې اړه څﺮګﻨﺪه ﻛړه ﭼﯥ ځﺎﻧګړې ﺷﻮې

ﻛړه ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﭘﻪ ورو ورو ﻣﺦ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻲ .ﻳﻮه ﺗﻦ څﺮګﻨﺪه ﻛړه:

څﻮﻛۍ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﺮﻳﺎوو ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺿﻤﺎﻧﺖ دي ،او داﺳﯥ ﻟﻴﺪ د

د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د دواﻣﺪاره ﻓﺘﻮاوو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻨﺪ او ﻟﻪ ﻗﻬﺮه ډك

آزادو ټﺎﻛﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ اﻧګﯧﺰه ﻛﻤﺰورې ﻛﻮي .ﭘﺮ ځﺎﻧګړو ﺷﻮو

ﻏﺒﺮګﻮن ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮرد ﭼﯥ د ﻏﻴﺮ اﺟﺒﺎري ﺣﺠﺎب ﻟﻮڅﻮل ﻫﻢ ﭘﻜﯥ

څﻮﻛﻴﻮ ﺗﻜﻴﻪ د رواﻧﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻨډو ﺗﺮړو ﻟﭙﺎره د ﻣﻼﺗړ د

ﺷﺎﻣﻞ وو 31.ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت د ښځﻮ د ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻮﻧﻜﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ د

ﺷﺒﻜﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ اړﺗﻴﺎ را ﻛﻤﻮي .ﻳﻮ ﺑﻞ اﻧﺪ داﺳﯥ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮ ﭼﯥ

ﺟﺪي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزو د ﻧﻈﺮ ټﻮﻟﻴﺰ

ځﺎﻧګړې ﺷﻮې څﻮﻛۍ ﭘﻪ  2005ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﻮه اړﺗﻴﺎ وه او ددﻏﻪ

ﻳﻮواﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ځﻴﺮ ﺳﺮه ﭘﻠﻲ ﺷﻲ .دﻏﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻴږې ﭼﯥ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺦ ﺗﻪ ﺑﯧﻮل ﻫﻢ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ اړﻳﻦ دي ﭼﯥ د ښځﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ

آﻳﺎ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو اﺳﺘﺎزو ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟګ ﺷﻲ .دﻏﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﻗﺮار ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮى او ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د

ﻛﯥ د دوي د ښځﻴﻨﻪ ﺟﻮړې د ګډون او ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺳﺮه

ځﺎﻧګړو ﺷﻮو څﻮﻛﻴﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎره دي .ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ

ﻣﻮاﻓﻖ دي ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د زور او ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې

ﻛﯥ دﻏﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺪې رﭘﻮټ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ د ځﺎﻧګړو ﺷﻮو څﻮﻛﻴﻮ

وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ،ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﻫﻮښﻴﺎرۍ ﺳﺮه ﺑﺪﻟﻮن وﻣﻮﻣﻲ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﯧﺮو ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻴﻮ د رﻓﻌﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل
ﺳﻴﺴﺘﻢ وي ،ﻧﻪ ښځﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب

12

.29

د ﻏﺰﻧﻲ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.30

د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.31

د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ  .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻛﺎﻧﺪﻳﻮﺗﻲ ﺳﺮه2005 ،

.32

د وردګﻮ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

اګﺮ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪې اړه څﺮګﻨﺪﺗﻴﺎ ﻟﺮي د ښځﻮ او ﻧﺮو ټﻮﻟﻮ

ورﻛﻮل.

ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ﻳﻮه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آوازه ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ څﻮﻛۍ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺣﻖ
34

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﻮ ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ اﺳﺘﺎزي د ﻫﻐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ څﺨﻪ ﭼﯥ

دي.

ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ؤ ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮر درﻟﻮد .د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د

ﻟﻴﺪﻟﻮري دي:

ﻻﻧﺪې څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د اﺳﺘﺎزو ﻋﺎدي

83ﻣﻲ ﻣﺎدې ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ،ﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻤﻪ  68څﻮﻛۍ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره
ځﺎﻧګړې ﺷﻮې دي

33

)ﭘﻪ ﻣﻨځﻨۍ ﺗﻮګﻪ د ﻫﺮ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ دوې

ښځﯥ( او ﻧﻮرې څﻮﻛۍ ﭘﻪ ﻋﺎدي ډؤل دي ﭼﯥ د زﻳﺎﺗﻮ راﻳﻮ

"ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮاځﯥ در ۍ څﻮﻛۍ دي ﻣګﺮ د
ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻟﭙﺎره اﺗﻪ څﻮﻛۍ".

35

ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ څﺨﻪ ﭼﯥ وي ټﺎﻛﻞ ﻛﻴږي.

دوﻫﻢ :ﭼﻮﻛﺎټ :ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ګډون ﭘﻪ اړه ﻟﻴﺪﻟﻮري ﻟﻪ ﻳﻮه ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ
ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﻧﻪ وﯦﺸﻞ ﻛﯧږو ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﻧږ د اﻟﻔﺒﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﺪي ﻛﯧږو ،ځﻴﻨﯥ ښځﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﺮ څﻨګ ﻛښـﯧـﻨـﻲ  ،دﻏـﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻛﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ او ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎره د ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ وړ ﻧﻪ وه .ﻣګﺮ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ  68ښځﯥ ،ټﻮﻟﻲ زده ﻛړه ﻛړې دي او ﻧﺎرﻳـﻨـﻪ
ﻳﯥ ﺗﺮ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ .اوس ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه واﻳﻲ "،ﺟﺎﻟﺒﻪ ده ،ښځﯥ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ښﻪ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ورﻛړي او زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮي"  .زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ
دﻏﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﻮه ﻣﺜﺒﺘﻪ او ﻟﻮﻳﻪ اﻏﯧﺰه ده ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﺣﺘﯥ دې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ وو ﭼﯥ د دوي د ﻓﺎﻣﻴﻞ ﭘﺮﺗﻪ ښځﻮ ﺳﺮه ﺧﺒـﺮې وﻛـړي) .د
ﭘﻜﺘﻴﻜﺎ د وﻻﻳﺖ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ(

" زﻣﻮﻧږ د وﻻﻳﺖ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزو څﺨﻪ ﻳﻮاځﯥ دوه ﺗﻨﻪ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم وﻟﻴﻜﻲ  ...اوس ﻣﻬﺎل دوي ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗـﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻲ او د ښځﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﻛړي .دوي د دوي د ﻣﻘﺎم ﭘﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻي ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ روﻳﻪ وﻛړي .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﻮ ﻏړي ﭼﯥ
ﻣﺨﻜﯥ ﻣﻮﻟﻮي ؤ ،اﺻﻼَ ﻳﯥ ښځﯥ ﻧﻪ ﺧﻮښﯧﺪې ،ﻣګﺮ اوس ﻟﻪ دوي ﺳﺮه د ﺑﺤﺚ او ﺧﺒﺮو اﺗﺮو څﺨﻪ راﺿﻲ دي" )د ﻓـﺎرﻳـﺎب د وﻻﻳـﺖ د ښـځـﻴـﻨـﻪ
اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ(

" ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ ګډون ﻳﻮ اړﻳﻦ او ګټﻮر ﻛﺎر دي .دوي د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ او ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ښﻪ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ورﻛـﻮي .ﺗـﺮآوﺳـﻪ ﺣـﺘـﻲ
ځﻴﻨﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﻧﺪي ورﻛړي او ځﻴﻨﯥ ﻳﯥ ﺑﯥ اړﻳﻜﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮي .ځﻴﻨﯥ ښځﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﺮي او ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د دوي ګډون ګټﻮر وي " )د ﻟﻮګﺮ د وﻻﻳﺖ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﻛﻪ(.

" ښځﻮ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ ښﻪ وﻧډه څﺮګﻨﺪه ﻛړﯦﺪه ،دوي د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻟﻮي ﻻﻣﻞ ګڼﻞ ﻛﯧږي .ﻟﻪ اوس ﻣﺨﻜﯥ داﺳﯥ
اﻧګﯧﺮل ﻛﯧﺪه ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺑﯧﺴﻮاده وي ،ﻣګﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ وﺧﺖ دوي د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ښﻪ ﻧﻈﺮ
ورﻛﻮي" )د ﺑﺎﻣﻴﺎن د وﻻﻳﺖ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﻛﻪ (

.33

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن )ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ژﺑﺎړه( .ﻟﻪ اﻟﻒ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻳﺎ ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎره ،ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪ  :2006ﻛﺎﺑﻞ .95 ،ﻟﻪ اﻟﻒ څـﺨـﻪ ﺗـﺮ ﻳـﺎ د اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﺳـﺮه د
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻻرښﻮد ،ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪ ،2006 ،ﻛﺎﺑﻞ 95

.34

د ﻋﻤﻮﻣﻲ څﻮﻛﻴﻮ ﭘﺪﻳﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول " د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو څﻮﻛۍ" اﻧګﯧﺮل ﺷﻮې دي د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﭽﻪ ﻳﺎده ﺷﻮې ده.

.35

د ﺑﻠﺦ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

13

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

"ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻛﯥ  14څﻮﻛۍ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ډﻟﯥ  10ﻳﯥ د
36

ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ﭘﺎﺗﯥ  4څﻮﻛۍ ﻳﯥ د ښځﻮ دي".

ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻛﯥ د ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻮ ﺑﺪﻟﻮ ن  ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ښځﻮ د راﺗګ ﻳﻮه
اﻧګﯧﺰه ده .دﻏﻪ ﻳﻮ ﺧﻮځښﺖ ښﻴﯥ ﭼﯥ د ارث ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻛﯥ
ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘۍ ﺗﻪ ﺗﻐﻴﺮ ورﻛړي او ﺗګﻼرې ﺑﺪﻟﯥ ﻛړي ﭼﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ

"زه ﭘﺪې ﺑﺎور ﻳﻢ ﭼﯥ څﻮﻛۍ ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧګړې ﺷﻮې ﻧﻪ واي  .ﭘﻪ

وو د اﻣﺮ ﻣﻨﻞ ښځﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮه ﻛﻮرﻧﯥ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﯧﺪه.

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ټﺎﻛﻠﯥ ﺷﻤﯧﺮ ښځﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ زه ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﻳﻢ

ﻧﻮرو ښځﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د "ښځﻮ د ﻏږ د راوړﻟﻮ" ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې وﻛړې

ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﺑﻪ ډﯦﺮې ښځﻲ وي ،دا د دوي

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ځﻴﺮ ﺳﺮه څﺮګﻨﺪه ﻧﻪ ﻛړه ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ د ښځﻮ د
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ﺣﻖ دي".

ﻏږوﻧﻮ د ټﻮﻟګﯥ څﺨﻪ ادﻋﺎ ﻛﻮي .ﻳﻮه ټﻮﻟﻴﺰه ﻓﺮﺿﻴﻪ د دﻏﻮ ښځﻮ
ﻟﺨﻮا ﺑﻴﺎن ﺷﻮه ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ ﻟﻪ

ﭘﻪ دې ﻛړﻧﻼره ﻛﯥ ﭼﯥ څﻮﻛۍ د ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ د ﺳﻴﺎﻟۍ ﻟﭙﺎره آزادې

اﻧﺪﯦښﻨﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﻟﺮي .ﻧﻮرې اﻧګﯧﺰې ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﻮﯦﺪي ددې ﭘﻪ

دي ،اﺻﻮﻻً د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﻛړﻧﻼرې څﺨﻪ د ﻣﻔﺼﻠﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﻧﻪ

ګډون ﭼﯥ د ښځﻮ د وړﺗﻴﺎوو د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړو ﭘﻮړو ﻛﯥ د

ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ د راﻳﯥ ورﻛﻮﻟﻮﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ټﻮﻟﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ څﻮﻛۍ د

ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮه ښځﯥ ﺷﺘﻪ ﺗﺮ څﻮ د ښځﻮ دﻏﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﯥ )ښځﯥ

ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ دي .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ډﯦﺮئ ښځﻮ او ځﻴﻨﯥ

د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻟﺨﻮا ﺗﺮ ګﻮاښ ﻻﻧﺪې وي( ﺑﺪل ﻛړي.
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ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺪې ﻣﺴﺌﻠﻪ ټﻴﻨګﺎر وﺷﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ 68
څﻮﻛۍ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺴﻨﻪ ﻧﻪ ﻛﻮي .ﺷﺘﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ داده ﭼﯥ د ښځﻮ

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﯥ ګټﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮې ،دﻏﻪ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه

ﻟﭙﺎره ﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻤﻪ  68ځﺎﻧګړې ﺷﻮې څﻮﻛۍ ددې ﻻﻣﻞ ﻛﻴږي ﭘﻪ

ﭘﺪې اړه ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ ﻛﻮﻻي ﺷﻮ ﻫﻐﻮي ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ ورﻛړو

راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ښځﯥ د ډﯦﺮو څﻮﻛﻴﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺮې ﺳﺎﺗﻲ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻧﻪ درﻟﻮدل .ﻫﻐﻮي د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﺮﺗﻪ ګټﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮې .د ﻫﻐﻮي دﻻﻳﻞ ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻤښﺖ ﻳﺎ د داﺳﯥ

 4 .4د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﺘﻮن :اﻧﮕﯧﺰې او ﺧﻨډوﻧﻪ

ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻرې دﻏﻮ ګټﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ

ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ  27ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه

ورﻛړو ،ﺑﻴﺎن ﻛړو .ﺑﻞ دﻟﻴﻞ د ﺷﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او د

ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮې دي ،د ښځﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د راﺗګ د

ښځﻮ ﭘﻪ اړه د دوﻟﺖ د ژﻣﻨﯥ د ﻫﻤﻐږۍ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎم وړ ﭘﻮﻫﯥ

اﻧګﯧﺰو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﻮې .د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ د وﻻﻳﺖ ﻳﻮې ښځﯥ

ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ دي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻛﯥ ﭼﯥ

اﺳﺘﺎزې ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول ﺑﻴﺎن ﻛړه ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﺨﺼﻲ اﻧګﯧﺰه د

څﺮﻧګﻪ دﻏﻪ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﺑڼﻪ ﻏﻮره ﻛﻮي ،د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ

ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮﻣﻮړې ژوره او ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ ده:

د ښﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﻧګﯧﺰې ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ وﻟﻴﺪل ﺷﻮ.

"ښځﯥ ﻳﻮاځﯥ ،ﻣﯧﺮﻣﻦ ،ﻣﻮر ،ﺧﻮر او ﻟﻮر دي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

د ښځﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮګﻪ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ وړ دي،

ﻛﯥ ښځﯥ ﻳﻮاځﯥ دﻏﻪ څﻠﻮر ﺑڼﯥ ﻟﺮي .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻮر

ډﯦﺮې ارزښﺘﻨﺎﻛﯥ دي .ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ډﯦﺮئ ښځﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ

ﻳﺎﺳﺖ ،د ﺗﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره ﻗﻮاﻧﻴﻦ او د ﻛﻮرﻧۍ ﻟﺨﻮا ګﻮاښﻮﻧﻪ

ﻣﺴﺌﻠﯥ او د ښځﻮ د روزﻧﯥ او ګﻤﺎرﻟﻮ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺧﭙﻠﯥ اﺻﻠﻲ

ﺷﺘﻪ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻳﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﯧړه د ﻛﻮرﻧۍ

اﻧﺪﯦښﻨﯥ وﺑﻠﻠﯥ .ډﯦﺮئ ښځﻮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛړه ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻟﺨﻮا ﻗﻮاﻧﻴﻦ ټﺎﻛﻞ ﻛﻴږي.او ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮر ﻳﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎﺳﻮ د

رول دﻏﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻮ ﺗﻪ د ځﻮاب ورﻛﻮل ﻧﻪ دي ،ﺑﻠﻜﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎي

اوﻻد ﻟﺨﻮا ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮن ټﺎﻛﻞ ﻛﻴږي .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ دﻏﻪ ﺷﻴﺎن

ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ اړه اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب دي .د دﻏﯥ

وﻟﻴﺪل ﻧﻮ وﻣﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭘﺪې اړه ﻛﺎر ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړم".
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.36

د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.37

د ﻟﻮګﺮ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.38

دﭘﻨﺠﺸﻴﺮ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.39

د ﻟﻮګﺮ ،ﻏﻮر ،ﻏﺰﻧﻲ ،ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ او ﺑﻠﺦ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه ﻣﺮﻛﯥ

ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺳﺮه ﺳﺮه د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ډﯦﺮو ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو د دوي د

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻛﯥ د ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻮ ﺑﺪﻟﻮ ن  ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ښځﻮ د راﺗګ ﻳﻮه اﻧګﯧﺰه ده

ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﻣﻄﺮح ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻧﯧﻎ رول درﻟﻮد .ﭘﻪ

ﭘﻪ ﭘﺎي ﻛﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ښځﻮ د راﺗګ اﻧګﯧﺰې د ﻳﻮې ټﺎﻛﻠﯥ ډﻟﯥ

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې د ډﯦﺮو ﻣﺮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ

د ګټﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب دي .د وردګﻮ د وﻻﻳﺖ ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﭼﯥ

اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻫﻐﻪ ﻻرې ﭼﺎرې ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې د ﺧﭙﻞ ﻛﻠﻲ ﻛﻮﻧډو ﺳﺮه

د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ځﻴﻨﻮ ﻏړو د ﻧﻈﺮوﻧﻮ اﻧﻌﻜﺎس وه ،د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ وﻻﻳﺖ

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛړې داﺳﯥ ﺑﻴﺎن ﻛړې:

ﻛﯥ د ﻫﺰاره ښځﻮ اړﺗﻴﺎوې ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې د ﻫﻐﻮي اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب
ﻛﻮي داﺳﯥ ﺑﻴﺎن ﻛړې:

"زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ډﯦﺮې ﻛﻮﻧډې ﺷﺘﻪ او ﻫﻐﻮي ﻫﻴڅ روزې
راوړوﻧﻜﯥ ﻫﻢ ﻧﻠﺮي .ﻫﻐﻮي ﻣﺎﺗﻪ راﻏﻠﯥ او ﻟﻪ ﻣﺎڅﺨﻪ ﻳﯥ د ډوډۍ

"ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ټﺎﻛﻨﻮ ﺗﻪ ځﺎن وﻧﻮﻣﺎوه ،زﻣﺎ ﻣﻮﺧﻪ داوه ﭼﯥ د وردګﻮ

ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړم .زﻣﺎ

ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ښځﻮ وﺿﻌﻪ ښﻪ ﻛړم .د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ﻣﻮﻧږ

ﻣﯧړه ﭼﺎي او ﺑﻮره ﭘﻴﺮودﻟﻪ او ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻛﻮﻧډې زﻣﻮﻧږ ﻛﻮر ﺗﻪ راﺗﻠﯥ

ډﯦﺮه ﺑﺪه وﺿﻌﻪ درﻟﻮده او دا زﻣﺎ ﻟﭙﺎر ه ﻳﻮ ﭼﺎﻧﺲ دي ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ

ﻣﻮﻧږ دﻏﻪ ﺷﻴﺎن ورﺗﻪ ورﻛﻮل .ﻫﻤﺪا ر ﻧګﻪ ﻣﺎ د ﻳﻮې ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ

ﻫﻐﻮي ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړم ﺗﺮ څﻮ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻪ ﻻړې ﺷﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ډګﺮ

40

ﻣﻮﺳﺴﯥ څﺨﻪ  150ﻛﻤﭙﻠﯥ واﺧﻴﺴﺘﯥ او ﻛﻠﻲ ﺗﻪ ﻣﯥ ﻳﻮړې ".

41

ﺗﻪ راووځﻲ .دا زﻣﺎ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻮﺧﻪ وه" .

دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د اﺳﺘﺎزو څﺨﻪ د ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ د ﺧﺪﻣﺖ

دﻏﻪ ﻏږوﻧﻪ د ﻫﻐﻮ ډﻟﻪ اﻳﺰو ﻟږﻛﻴﻮ ﻏږ دي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ورﺳﺮه ﺗړاو

ﺗﻤﻪ او اﻧﺘﻈﺎر ښﻴﯥ .د دﻏﻮ ﺗﻤﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ رول ﭼﯥ اﺳﺘﺎزي

ﻟﺮي او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰه ،ﻗﻮﻣﻲ او ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻛﭽﻪ دي .د ﻧﻮرو ښځﻮ د

ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻛﯥ ﻟﺮي ارزښﺘﻨﺎك دي او اړﻳﻨﻪ ده ﭼﯥ دﻏﻪ

ﻧﻈﺮو ﭘﺮ ﺧﻼف ﻳﻮ ﺗﻦ ځﻮاب ورﻛﻮوﻧﻜﯥ څﺮګﻨﺪه ﻛړه ﭼﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن

اړﺗﻴﺎوې ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﯥ وﻟﻴﺪل ﺷﻲ د دې ټﻜﻲ د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﺳﺮه ﺳﺮه

ﺗﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې د راﺗګ اﻧګﯧﺰه د دﻏﻮ ﻟږﻛﻴﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ؤ دﻏﻪ اﻣﺮ

ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗګﻼره ﻛﻮﻣﻪ رﺳﻤﻲ او ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺗګﻼره ﻧﻪ ده.

د ډول ډول ﻫﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﻌﺪد ډول ﺑﻴﺎن

.40

دﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.41

د وردګﻮ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

15

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻟۍ ﻛﯧﺪوﻧﻜﯥ ګټﯥ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راوړي

ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯦښﻨﻪ او د ﻧﻮرو

اﻟﺒﺘﻪ دا ځﺎﻧګړﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻏړو ﻧﻪ ده ﻣګﺮ ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ

ﻫﻮﻳﺘﻲ ګټﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻫﻐﻮي ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛﻮل ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻮﭘﻴﺮ

ﺳﻴﺎﻟۍ ﻛﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻫﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛﻮل د دوي د ﻛﺎر د

ﻟﺮوﻧﻜﯥ اوﺿﺎع ﻟﺮي .ﻗﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ،ژﺑﻨﻰ ،ﺷﺨﺼﻲ او ﻳﺎ ﻫﻢ

اﻧګﯧﺰې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﺷﻤﯧﺮو .داﺳﯥ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﻮ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﻛﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ

ﻏړي ﺧﭙﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﻫﻮﻳﺖ څﺨﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﻄﺮح ﻛړي:

ډﯦﺮ ارزښﺖ ورﻛﻮل ﻛﻴږي  3,5) .ﺑﺮﺧﻪ وﻛﺘﻞ ﺷﻲ  (.ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د
ﻧﻮرو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﺷﺘﻮن د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د ﻻرې ﺧﻨډ

"زه ﻳﻮه ﭘښﺘﻨﻪ ﻳﻢ ،ﻣګﺮ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ ﭘښﺘﻨﻪ وم زه ﻳﻮه ښځﻪ

ګﺮځﯧﺪاي ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ

ﻳﻢ .ﺳﺮه ﻟﺪې ﻫﻢ ځﻴﻨﯥ ښځﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮي ﭼﯥ زه ﻳﻮه ﭘښﺘﻨﻪ ﻳﻢ

دي ښﻜﺎره ﺷﻮي.

42

ﻣﺨﻜﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ ﻳﻮه ښځﻪ وم".

د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻛﺎر د ﭘﻴﻞ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻛﺎل ﻛﯥ  ،د وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻜﺎﺗﺒﯥ او د دوي د ﻛﺎرﻧﻮ د څﺎرﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ  18ﻛـﻤـﻴـﺴـﻴـﻮﻧـﻮﻧـﻪ ﺟـﻮړ ﺷـﻮل  .د 18
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ  3ﻳﯥ ښځﯥ دي .

.42

د ﻛﺎﺑﻞ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ .ﻳﻮ ﻻﻣﻞ ﭼﯥ د ﺑﺮﺧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻳﺎ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري د ﺧﻠﻜﻮ ﻫﻮﻳﺖ ټﺎﻛﻲ ،د ﻳﻮې ﻣﺴﺌﻠﯥ ټﻮﻟﻨﻴـﺰ ارزښـﺖ ﻳـﺎ ﺷـﺎﻟـﻴـﺪ دي .د
ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ډول ﺗﺮ ﺳﺘﻢ ﻻﻧﺪې ﻧﺪي راﻏﻠﻲ  ،ښځﯥ او ﻧﻈﺮڅﺮګﻨﺪووﻧﻜﻲ زﻳﺎﺗﺮه ﻟﻴﻮاﻟﻪ دي ﭼﯥ ﺧﭙﻠـﻪ ﻣـﻮﺿـﻊ د ﻳـﻮې ښـځـﯥ ﭘـﻪ
ﺗﻮګﻪ وﺳﺎﺗﻲ ﻧﻪ د ﻳﻮې ﭘښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ .ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري ﻫﺰاره ښځﯥ ﭼﯥ د دوي د ﻗﻮﻣﻴﺖ او ﻳﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺘﻢ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ دي ښﺎﻳﻲ ﺧﭙﻞ دواړه ﻫﻮﻳﺘﻲ اړﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻧـډول ډول
وﺳﺎﺗﻲ.

16

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

 .5ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗړاو :د ټﻮﻟﻴﺰو ګټﻮ ﺑﻴﺎن
د ډﻟﻪ اﻳﺰو ﻟږﻛﻴﻮ ،ډﻟﻮ ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ وﻓﺎدار ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ رﺳﻤﻲ

ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ ﭼﯥ د ﻋﻘﻴﺪې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺳﺮه راټﻮﻟﯧږي د ﻗﻮﻣﻲ او ﻳﺎ ﻧﻮرو

ګﻮﻧﺪوﻧﻮﺗﻪ دګټﻮ د ښﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوود ﻫﻐﻪ وﯦﺸﻞ

ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ د راټﻮﻟﯥ ﺷﻮې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮه ځﻮاﻛﻤﻨﻪ

ګټﻮر دي .43ﻣﻨﻔﺮدﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮي ﭘﻴﺮواﻧﯥ ﺷﺒﻜﯥ او

او ګټﻮره ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻛﻴږي .ﻫﻐﻪ ډﻟﯥ ﭼﯥ د ﻋﻘﻴﺪې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ دي د

ټﻮﻟﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﯥ د ﻟﺴﻴﺰو ﻟﭙﺎره اﻏﻴﺰﻣﻦ او د ﭘﺎم

ﻗﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو  ،ژﺑﻨﻴﻮ  ،ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ او ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﺴﺌﻠﻮ

وړ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت درﻟﻮد او د دوي د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎره ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ د

څﺨﻪ ﭘﺎﻛﯥ دي  ،د ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮې ګټﻮرې ښﻜﺎري او

ﻫﻴڅ ډول ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺪﻳﻮﻟﻮژۍ ﻳﺎ ﻟﻴﺪﻟﻮري څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﻪ ﻧﻪ وه .د

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻳﻮې ډﻟﯥ د ﻳﻮه ټﺎﻛﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ د ﻏړو ﭘﺮﺑﻨﺴټ د ﻣﻴﻨځ

دﻏﻪ ټﻮﻟﻴﺰې ﻗﺎﻋﺪې ﻟﭙﺎره د اﺳﻼﻣﻲ اﻳډﻳﻮﻟﻮژۍ ارزښﺖ دي ﭼﯥ

ﺗﻪ راﻏﻠﻲ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﻮ اوږد ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ ﻟﺮي.

ﻣﺪرﺳﯥ ،ﻋﺎﻟﻤﺎن او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﻮځښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د
دوي ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮﻧﺪي دي او د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ داﻳﺮه ﻛﯥ د دوي

دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ د ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ او ﻧﺎﻧﺪرﻳﻮ

اﻏﯧﺰه د ﭘﺎم وړ ده .ﺳﺮه ﻟﺪې دﻏﻪ ﺷﺒﻜﯥ ﭘﻪ ښﻜﺎره ډول ډوﻟﻪ ،ډﻟﻪ

څﺨﻪ ﺟﻮړه ده .درۍ ارزښﺘﻨﺎﻛﯥ ﺑﺮﺧﯥ څﺮګﻨﺪﻳږي :د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ

ﺷﻮې وې او ددوي د ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ ﻋﻤﻞ ﻛﺎوه او ﺛﺒﺎت ﻳﯥ

ﻣﺴﺌﻠﯥ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮي ﻣﻼﺗړي ،ﺑﻬﺮﻧۍ اﻏﻴﺰه

ﻧﻪ درﻟﻮد ﻳﺎ ﻳﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ﻟﭙﺎره ﺛﺎﺑﺘﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻧﻪ درﻟﻮده.

او د ﻧﻈﺮوﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻔﻜﻮره.

دﻏﯥ ﺑﯧﻠګﯥ د اﻳډﻳﻮﻟﻮژۍ د ﺳﻴﺎﺳﺖ او د ﻫﻐﻪ د ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ دي ﻣﺸﺨﺺ ﻛړى ﻣګﺮ دا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﯥ څﺮګﻨﺪ ﻛړى ﭼﯥ
دﻏﻪ ډﻟﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي.

 1 .5د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﯥ :ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻣﻼﺗړ،
ﺷﻬﺮت
د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ډﻟﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻧﻮﻳﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻛﻤﯧټﻮ او

دې ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ډﯦﺮ ﻛﻤﯥ ﻛړﻧﻼرې ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺸﺮۍ ﻟﭙﺎره ﻫڅﯥ د ﻳﻮواﻟﻲ د ﻻرې ﭘﺮ ﺳﺮ

ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻرې ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺸﺎروﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ،ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ

ﻳﻮ ﻟﻮي ﺧﻨډ دي .د ﭘﺮوان د وﻻﻳﺖ ﻳﻮه اﺳﺘﺎزي څﺮګﻨﺪه ﻛړه ﭼﯥ

ﻛﻴږي ﭼﯥ وړاﻧﺪﻳﺰ وﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻫﻐﻪ ډﻟﯥ او ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮې

 36ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻏړي د ده ﺳﺮه دي ﻣګﺮ ﻧﻮﻣﻮړي ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﻳﻮې

ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﻮ اﻧﺪ دي ،د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د ښﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ﻣﺘﺤﺪې ډﻟﯥ ﭘﺮ ځﺎي دوې ﻛﻮﭼﻨۍ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ډﻟﯥ ﺟﻮړې ﻛړي.

ارزښﺘﻨﺎﻛﯥ دي .ﺳﺮه ﻟﺪې ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  5,1ﻏﻨﻮان

دﻏﻪ ﺗګﻼره ﭘﻪ ښﻜﺎره ډﯦﺮو ﻣﺸﺮﻳﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻛﻮي او وروﺳﺘﻪ

ﻻﻧﺪى ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ زﻳﺎت څﺮګﻨﺪ ﺷﻲ ،ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ

ډﯦﺮ دوﺳﺘﺎن ﻳﻮ ځﺎي ﻛﯧﺪو ﺗﻪ اړﺑﺎﺳﻲ .44ﻫﻤﺪا ډول د ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ د

دي ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻرې اﻓﺮاد ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﻧﻔﻮذ ﭘﻴﺪا ﻛړي ﭼﯥ د

ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻓﺘﺮ ﻟﺨﻮا ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﻛﺰ د وړﺗﻴﺎوو د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﭘﺮ ځﺎي

ډﻟﻪ اﻳﺰو ګټﻮ د ښﻮدﻟﻮ او ښﻜﺎره ﻛﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﻧﻪ ﺷﻲ .ﺑﺤﺚ ﭘﺮ دﻏﻪ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺟﻮړﻳږي .ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې

ټﻜﻲ دي ﭼﯥ دﻏﻪ ډﻟﻪ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ اﺳﺘﺎزو

ﭘﻪ دې اﻧﺪ ده ﭼﯥ د دوو ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻛﯥ

ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮه اﻏﯧﺰه ﻛﻮي ﻣګﺮ د دﻏﻪ ډﻟﯥ ﺟﻮړﯦﺪل او د ﻫﻐﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ د

د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ د ﻏړﻳﺘﻮب څﺨﻪ ځﺎن
45

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮه ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دي ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړه

وﺳﺎﺗﻲ.

ﻛﻮﻣﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ وﻟﺮي.

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ټﻮل ﺷﻴﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي .ﻧﻮرې ﻣﻮﺿﻮع

ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﻣﻔﺴﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺮﻛﻪ ﻛﯥ ووﻳﻞ " :ﭘﻪ

ګﺎﻧﯥ ارزښﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي  ...ﻣﺸﺮﺗﻮب او ﺟګړه ورﺗﻪ ﻣﻬﻢ دي".

46

.43

ګﻮﺗﺰ" .2002 ،د ﻗﺪرت د ﻟﻨډﯦﺪو ﻻره ﻧﺸﺘﻪ :ﭘﻪ اوګﺎﻧډا ﻛﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ".د اﻓﺮﻳﻘﺎ د ﻣﺪرﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻮ ﻣﺠﻠﻪ.

.44

د ﭘﺮوان د وﻻﻳﺖ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ .د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ﺗګﻼرې د دوﻟﺴﻢ ﺣﻜﻢ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ  ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ډﻟﯥ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻟﭙﺎره اړﻳﻨﻪ ﺷﻤﯧﺮه ﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻤﻪ د ﻏړو ﺷﻤﯧﺮه د ﻣﺮﻛﯥ ﭘﺮ
ﻣﻬﺎل  21ﻛﺴﻪ وه.

.45

د ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.46

د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﻣﺸﺮ څﯧړوﻧﻜﻲ ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

17

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﺟﻮړو ﺷﻮﻳﻮ ډﻟﻮ ﻛﯥ د ګډون ﭘﺮﯦﻜړه ﭘﺪې اﺳﺎس ده ﭼﯥ

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ګﻮﻧﺪي ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺷﺎن ډﻟﻮ ﺳﺮه د ښځﻮ د ﻳﻮ

ﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﺮي ﻧﻪ ددې ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ څﻪ ډول

ځﺎي ﻛﯧﺪو اﻧګﯧﺰۍ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻮ ،دا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﯥ

ﻛړﻧﻼره او ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻟﺮي .دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺣﻴﺮاﻧﻮوﻧﻜﯥ ﺧﺒﺮه ﻧﻪ

ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ او ﻛړﻧﻼرې ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮل

ده .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﺎس ﺑﺤﺚ وﺷﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻛﻴږي ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﯥ ډﯦﺮ ارزښﺖ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ دي .ﭘﻪ ځﻮاﺑﻮﻧﻮ

ﻟﺮي.

ﻛﯥ د ښځﻮ د ګﻮﻧﺪي ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ اړه د ﻧړﻳﻮال ﺧﻮځښﺖ ﭘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ډﯦﺮ ټﻴﻨګﺎر ﻛﯧﺪه .ﻫﻐﻮ ښځﻮ ﭼﯥ د ډﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻧﻪ درﻟﻮده ،د

ﻧﺸﻮ ﻓﺮض ﻛﻮﻻي ﭼﯥ ﻳﻮاځﯥ ښځﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د

ﭘﺎﻟﻴﺴۍ او ﺗګﻼرې ﺳﺮه د ﻧﺎﺑﻠﺪﺗﻴﺎد څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﭘﺮ ځﺎي دوي ﭘﻪ

ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻛﻮي .وﻳﺎﻧﺪ او دوﻫﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

دﻏﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ د ﻟﻮﻳﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯦښﻤﻨﯥ ښﻜﺎرﯦﺪې.

ﭼﯥ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻳﻮ ښﻪ ﻣﻘﺎم دي ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﻮې ښځﯥ ﺗﻪ
وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ ﭼﯥ د ځﻴﻨﻮ د ﻗﺎر ﻻﻣﻞ ﺷﻮ .دﻏﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ د ﻣﺮﻛﻪ

"دا ﻟﻮﻣړى ځﻞ دي ﭼﯥ زه د ښځﻮ د ګﻮﻧﺪي ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ اړه اورم .زه

ﻛﻮوﻧﻜﻮ ښځﻮ د ﻟﯧﺪﻟﻮرو څﺨﻪ دي:

ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږم څﻮك ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي او ﻣﺨﻜﯥ ﻟﺪې ﭼﯥ زه
ورﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎي ﺷﻢ ﺑﺎﻳﺪ ډاډه ﺷﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮه ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ ډﻟﻪ ده ".
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"ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ﺳﺮه ﻧﻮﻣﻮړې ﻟﻪ ﻣﻮﻧږ ﻣﻼﺗړ ﻧﻪ ﻛﻮي .ﻧﻮﻣﻮړې
ﻳﻮاځﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻛړﻧﻼره ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﺴﻲ .اوس ﻣﻮﻧږ )ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ

ﻣﺎ ﭘﻪ دې اړه )دښځﻮ ګﻮﻧﺪي ټﻮﻟﻨﻪ( ﻧﻪ دي اورﯦﺪﻟﻲ .زه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم
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ﻛﻮﻣﯥ ښځﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﺮي".

ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې( ﻣﺮﻛﺰ 49ﻟﺮو ﭼﯥ ډﯦﺮ ښﻪ دي ﻣګﺮ ﻧﻮﻣﻮړې واﻳﻲ:
ﻣﺎ دﻏﻪ ﻛﺎر ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره ﻛړي .ﻣﺎ ﻳﻮﻧﻴﻔﻢ اړ اﻳﺴﺖ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮړ ﻛړي .ځﻴﻨﯥ ښځﯥ د ﻫﻐﻪ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ښځﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯦښﻨﯥ

څﺨﻪ ځﺎن ﺳﺎﺗﻲ دا ځﻜﻪ ﻫﻐﻮي ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﻪ ﺧﻮښﻮي .او ﻓﻜﺮ ﻛﻮي

درﻟﻮدې ،د دوي ﻟﻮﻣړۍ اﻧﺪﯦښﻨﻪ دا ﻧﻪ ده ﭼﯥ ګﻮﻧﺪي ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﺪې

ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﺳږ ﻛﺎل ښﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ دي ﻛړي  ...ﺧﻠﻚ ﻟﺪې ﻣﺮﻛﺰ څﺨﻪ

ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ څﻪ ﻛﺎر ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ،اﻧﺪﯦښﻨﻪ داده ﭼﯥ څﻮك ښﺎﻳﻲ دﻏﻪ

ګټﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ځګﻪ ﭼﯥ وﻳﺮﯦږي ﭼﯥ دﻏﻪ اﻣﺮ د ﻧﻮﻣﻮړې اﻋﺘﺒﺎر

ﻛﺎروﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړي .دﻏﻪ اﻣﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖ

50

زﻳﺎت ﻧﻪ ﻛړي".

ﻛﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ ګډون دﻻﻟﺖ ﻛﻮي .ﻣﺮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ د ښځﻮ د ﭼﺎرو،
ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﭙﺎره د ښځﻮ د

دا ډول ﻟﻴﺪل ﺷﻮې ځﺎﻧګړﻧﯥ ،د ﻫﻐﻮ اﺳﺘﺎزو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭼﯥ د ځﻴﻨﻮ

ﻛﻤﯧﺴﻴﻮن د ﻛﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯦښﻨﻪ څﺮګﻨﺪه ﻛړﯦﺪه .ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻐﻪ

ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺮ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې دي او ﻫﻐﻪ ډﻟﯥ ﭼﯥ ﻓﺮﺿﺎً اﺳﺘﺎزې دي،

ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي ،د ډﻟﯥ ﭘﻪ اﺟﻨډا ﻛﯥ

اﺧﺘﻼف څﺮګﻨﺪوي 51.ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺳﯧﺮه دا څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﭘﺪې ټﻴﻨګﺎر

اﻏﻴﺰﻣﻦ وي ،ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ "ﺷﺨﺺ" ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻي ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮګﻪ د

ﻛﻮي ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ او ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎزۍ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ د

ﻫﻐﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﭘﺎرووﻧﻜﯥ دي" ګﻮښﻰ وي.

ﻳﻮه ﺑﺮﻳﺎ او د ﺑﻞ ﻣﺎﺗﯥ ده .د ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺟﻨډا ﺗﻪ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻪ
ورﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه وﻟﻴﺪل ﺷﻮل ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ د ﻳﻮې ﺑﯧړﻧۍ ﭘﺎﻳﻠﯥ

.47

د ﺑﻠﺦ د وﻻﻳﺖ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.48

د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ د وﻻﻳﺖ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.49

د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻣﺮﻛﺰ د  2006ﻛﺎل د اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ﻳﻮﻧﻴﻔﻢ ﻟﺨﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮ .دې ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ده دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو او د
ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ واك ﻛﯥ ﻫﻢ ورﻛړل ﺷﻲ دﻫﻐﻪ رﺳﻤﻲ ﻧﻮم ﺗﺮ ﺑﺤﺚ او ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې دي.
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.50

د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.51

اﺳﻤﻴﺖ.38 ،

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺗﻤﻪ درﻟﻮده ﺗﺮڅﻮ د ښځﻮ ﭘﺮ وړﺗﻴﺎوو ﺗﻜﻴﻪ وﻛړي او ﻟﻪ دوي څﺨﻪ

"ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮه ښځﻪ اﺳﺘﺎزې د ﺟﻬﺎدي ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې ﻛﻮي،

ﭘﻪ ﻣﻼﺗړﻳﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﯥ دﻏﻪ ډول

ﺳړي ،ښځﻮ ﺗﻪ ﻧﺎوړه ﺧﺒﺮې ﻛﻮي ،ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ ﺧﺒﺮې ،او ﻣﻮﻧږ ﻫﻢ

ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛﻮل ښﺎﻳﻲ د ﺗﻤﯥ وړ وي ﻟﻜﻪ ﭼﯥ د ﻣﻼﺗړﻳﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﺧﻮاﺷﻴﻨﯥ ﻛﯧږو ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ښځﯥ ﻳﻮ ،ﻣﻮﻧږ ځﻮرﯦږو ځﻜﻪ ﭼﯥ

د ﻣﻼﺗړ ﻛﭽﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛړي.

52

د ﺗړاو ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﭘﺮ اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﻮي )او د زﻳﺎت ارزښﺖ ﻧﻪ

ﻣﻮﻧږ ښځﯥ ﻳﻮ" .
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ﻟﺮوﻧﻜﯥ اﻣﺮ ﺗﺮوﻳﺞ( ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻮه ﻳﻮه ﻣﺎﺗﯥ وي.
ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺳﯧﺮه ﻛﻪ ﻛﻮﻣﻪ ښځﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺧﺒﺮه وﻛړي
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﭘﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻼﺗړ ﺑﺎﻧﺪې

ښﺎﻳﻲ د ﻧﻮرو ښځﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو او

د "ﺗﻜﻴﯥ ﻛﻮﻟﻮ" ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻮري ﻟﻪ ﻳﺎده ﻧﻪ دي اﻳﺴﺘﻠﻲ .د ﻻرو څﺨﻪ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻲ ﻛﻪ ﭼﯧﺮې ﻧﻮﻣﻮړې ددوي

ﻳﻮه ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ادﻋﺎ ﻛﯧﺪه ﭼﯥ دا ﺷﺨﺼﻴﺖ د ادارې او د

اﻋﺘﺒﺎر او آﺑﺮو ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ .د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ ده ﭼﯥ د ښځﻮ

ﻧﻔﻮذ د ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ وړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،د زﻳﺎﺗﻮ دﻧﺪو ورﺳﭙﺎرل وو د دې

ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې ښځﯥ ﺗﻪ

ﺻﻮرت څﺨﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﭘﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻮرې ﻳﯥ اړه درﻟﻮده .دﻏﻪ اﻣﺮ ﭘﻪ

راګﺮځﻲ ﻧﻪ د ﺳړﻳﻮ ﻧﺎوړه ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﺗﻪ.دا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ د ښځﻮ

ښﻜﺎره د ﻗﺎر او ځﻮرﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﻛﯧﺪه او د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻏړو ﺗﺮ

د ﭘﺮاﺧﯥ ﭘﺮ ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻮرې اړوﻧﺪه وي ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ د ﭘﺖ

ﻣﻴﻨځ ﻳﯥ ﺑﯥ اﻋﺘﻤﺎدي ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راوړه 53.د ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﯥ

د ﺳﺎﺗﻠﻮ دﻧﺪه ﻟﺮي او ﻫﻐﻪ ﻛړﻧﻼره ﭼﯥ دﻏﻪ ښځﯥ د ﺟﻨﺠﺎل

ښﻜﺎره ﻛﻤﺰوري ﺷﺘﻪ ﭼﯥ داﺳﯥ دﻧﺪې ورﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻛﻮي

ﭘﺎرووﻧﻜﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﻳﺎ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د رول ﭘﻪ اړه د ګﻮاښﻮﻧﻮ او

او ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻮﻧﻜﯥ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﻫڅﻮي .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ

ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﻠﻲ د ﺳړﻳﻮ او د ښځﻮ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻮ

ﭘﯧﭽﻠﯥ ﻣﻼﺗړﻳﺰې ﺷﺒﻜﯥ ﺷﺘﻪ او د ﻣﺘﺤﺪ ګﻮﻧﺪ د ﺟﻮړﯦﺪو څﺨﻪ

ﻟﺨﻮا ﻳﯥ د ټﻮﻟﻴﺰې ﺑﺪﻧﺎﻣۍ د ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘړ ﺑﻠﻞ

ﭘﺮﺗﻪ د ﻟﻮﺑﯥ ﻗﺎﻧﻮن د ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻌﻴﻴﻨﻴږي .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ

ﻛﯧږي .ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ د ښځﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ او ﻫﻐﻪ

ﻛﯥ د ﻣﻼﺗړ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﻬﻤﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ د

وﯦﺶ ﭼﯥ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻟﺨﻮا ﺷﻮي دي) ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ( ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻛﭽﻪ

ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻮي ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ ښﺎﻳﻲ د ﻫﻐﻮي ګټﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب

د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د ﺗﻤﺜﻴﻞ او ﺗﺒﺎرز څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻛﻮي.

ورﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻧﻮﻣﻮړى ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي  .ﭼﯥ د ټﻮﻟﻴﺰو
ګټﻮ )او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺖ( ﭘﺮ ﺧﻼف دي.

 2 .5ﺑﻬﺮﻧۍ اﻏﯧﺰه :ګﻮﻧﺪوﻧﻪ او د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ

ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د ټﻮﻟﻴﺰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﭘﻪ وړاﻧﺪې

ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺷﻮي ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ  ،55ﭘﻪ

ﻳﻮ اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻨډ د دوي ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ دي او د ﻣﻬﻤﻮ ښځﻮ ﻟﺨﻮا ژﻣﻨﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻰ ﺗﻮګﻪ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي ،د ګﻮﻧﺪ وﻳﻮﻛﻲ

ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﻧﻮرو ښځﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﺗﻲ .د ﺳﭙﻴﻦ

)ﻛﻠﻤﻪ( ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ او د ﺗﯧﺮو ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ډﻟﻮ

وﻳﻮﻧﻜﻮ ښځﻮ ﻟﺨﻮا ﻫﺮ ډول "اﺷﺘﺒﺎه" ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ

ﻟﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ او وﺣﺪت ﺗﻪ وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﻟﻮﻳﯥ اﻏﻴﺰې

د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺳﻨﺪ وي ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ښځﯥ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻛﯥ

ﻟﺮي )ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ داﺋﺘﻼف ﭘﻪ اوښﺖ ﻳﯥ ﻛړې دي( او ﻫﻤﺪا اوس د

ﻻﻧﺪې راﺷﻲ د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې

ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ښﻜﺎره ﺷﻮي او رول ﻟﻮﺑﻮي .د

څﺮګﻨﺪوﻧﯥ داﺳﯥ اﺷﺎره ﻛﻮي:

ﻫﻐﻮ ﻫڅﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼﯥ د دﻏﻮ اﻏﯧﺰو د ﻛﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮه د ﻧﻪ

.52

ﻛﺎﻧﺪﻳﻮﺗﻲ" .2007 ،ﺳﻴﺎﺳﻲ روﻳﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﻪ اړه ﺧﺮاﺑۍ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮي :ﻟﻪ ﺟګړې وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ  " ،دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﺰه ﻛﯧﺪل " او د ښځﻮ ﺣﻘﻮق " .ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻮال ،ﻫﺮﻳﺴﻮن ،وﻳﺘﻬﺪ ،ادز
ﻛﯥ .د ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ :ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت .ﺳﻴﺎﻟۍ او ﺳﺘﻮﻧﺰې .زد ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ :ﻟﻨﺪن او ﻧﻴﻮﻳﺎرك.2007 .

.53

د ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.54

د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د وﻻﻳﺖ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.55

د ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺷﻮي ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪ څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ " دﻟﺘﻪ ﻫﻐﻪ ګﻮﻧﺪ دي ﭼﯥ د ﻳﻮې ﻣﻨﺴﺠﻤﯥ ﺷﺒﻜﯥ ﻟﺮوﻧﻜﻰ وي او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ګﻮﻧﺪي ﭘﺮﯦﻜړې ﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻤﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺑڼﻪ ﺟﺮﻳﺎن وﻟﺮي او ﻛﺎري
ﺗګﻼرې ﻳﯥ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮې وي " .رﻧﺪال او ﺳﺮاﺳﺎﻧﺪ .1999 ،د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﻧﻮې ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﻛﯧﺪل.

19

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

ﻟﻴږد وړ راﻳﯥ ) (SNTVد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮې دي دﻏﻪ ﭘﻪ

"ښځﻮ ﺗﻪ ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ ده ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎي وي ځګﻪ ﭼﯥ ښځﯥ

اﺻﻄﻼح ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﻛړﻧﻮ اﻏﯧﺰه ﻟﺮي .دﻏﻪ

ﺧﭙﻠﻮاﻛﯥ ﻧﻪ دي .ﻫﻐﻮي د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺣﻤﺎﻳﻪ ﻛﻴږي او

اﻏﯧﺰه د ﻫﻐﻮ ښځﻮ ﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﭼﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮي ﺳﺮه اړﻳﻜﻪ

دوي اړې دي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې وﻛړي ﭼﯥ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮي

ﻟﺮي څﺮګﻨﺪﯦږي.

56

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او د

ﻏﻮاړي ".

59

دوي د اﺳﺘﺎزو )ﻧﺮ ﻳﺎښځﯥ( ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ اړﻳﻜﯥ ﺳﭙﻴﻨﯥ او رښﺘﻴﺎ
ﻧﺪي .ځﻮاب ورﻛﻮوﻧﻜﻮ دﻏﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ

ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري ځﻴﻨﯥ ښځﯥ وﺗﻮاﻧﯧﺪي ﭼﯥ د ګﻮﻧﺪ ﺑﻬﺮﻧۍ اړﻳﻜﯥ ﭘﻪ

ﻳﺎد ﻛړل )د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻛﺎروﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﭙﻠﻮاك ﺳﺎزﻣﺎن( .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن

ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺪﻟﯥ ﻛړي .د ﺑﻠﺦ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې

زﻳﺎﺗﺮه اﺳﺘﺎزي د ﻳﻮه ټﺎﻛﻠﻲ ګﻮﻧﺪ د ﻏړي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭘﻴﮋﻧﺪګﻠﻮۍ

ﻛﻴﺴﻪ د دﻏﻪ اﻣﺮ ﭘﯧښﯧﺪل ښﻴﻲ .ﻫﺮ څﻮ ﻛﻪ ﻧﻮﻣﻮړې د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ

ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻮاك دي ﭼﯥ اﺋﺘﻼف وﻛړي او ﻳﺎ ﻫﻢ

ﻣﻨډو ﺗﺮړو د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﭙﺎره د ﻛﻮم ګﻮﻧﺪ څﺨﻪ ﭘﻴﺴﯥ اﺧﻴﺴﺘﯥ وې،

ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﺗړاو ﭘﻴﺪا ﻛړي ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل

د ګﻮﻧﺪ د ﭼﺎرواﻛﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼﯥ د ګﻮﻧﺪ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎي

57

ﺷﻲ ،ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ ګﻮﻧﺪ ﻛﯥ د رﺳﻤﻲ ﻏړﻳﺘﻮب ﻧﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻛﻪ ﻟﻪ

ﻫﻐﻮي ﻫﻤﻴﺸﻪ د ﺑﯧﺮوﻧﻲ ګﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﻧﻈﺮوﻧﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻧﻪ

ﻧﻮﻣﻮړې څﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﻛړي

ﻛﻮي او دا ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻛﭽﻪ ﭘﺪې ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ﭼﯥ د دﻏﻪ

ﻧﻮﻣﻮړې ﺑﻪ دﻏﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺎش څﺨﻪ ورﻛړي .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د

ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ډﯦﺮ ﻛﻢ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ او ﻣﺘﺤﺪه ګﻮﻧﺪي ﻛړﻧﻼره ﻟﺮي.

ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻮﻫﻪ دا ده ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭼﯥ

ﻛﯥ ﭼﯥ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻲ ګﻮﻧﺪ ﺳﺮه ﻣﻨﻈﻤﯥ اړﻳﻜﯥ ﻟﺮي

ﻧﻮﻣﻮړې ﻳﯥ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﻣﻄﺮح ﻛړي ﻛﻤﻪ اﻏﯧﺰه
د دې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ځﻴﻨﯥ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻛﻮ

ﻟﺮي .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ ﭘﻪ

ﻛﯥ څﺮګﻨﺪه ﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﻜړه ﻧﻴﻮﻧﻪ ﻛﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ټﭙﻪ درﯦﺪو

ځﺎﻧګړي ډول ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ د ﻣﻼﺗړﻳﺰو ﺷﺒﻜﻮ ﺳﺮه د اړﻳﻜﻮ د

ﻟﻮﻣړﻧﻰ دﻟﻴﻞ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﻏﯧﺰه وه ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﻪ ﻏﻴﺮ

ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﻓﺮﺻﺖ ورﻛﻮي ،د " ﻟﻮﺑﯥ د ﻗﺎﻋﺪو" ﻧﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﻛﯧﺪل

رﺳﻤﻲ ده ﻣګﺮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﻏړو ﭘﺮاﺧﻪ اﻏﯧﺰه ﻟﺮي .د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ

ښﺎﻳﻲ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري زﻳﺎن رﺳﻮوﻧﻜﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ

ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﭘﺪﻳﺪې ﭼﯥ ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻨډؤ ﺗﺮړو

60

ﻣﺴﺎﺋﻞ وي.

ﻛﯥ ﻣﺎﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛړﯦﺪه ﭘﺨﻮاﻧۍ څﯧړﻧﯥ ښﻴﻲ 58ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د
زﻳﺎﺗﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ وه ﻳﻮ د ﻫﻐﻮ څﺨﻪ د ځﺎﻧګړو ﺷﻮﻳﻮ څﻮﻛﻴﻮ د

د اﻏﯧﺰې دوﻫﻤﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ ﺑﺎور

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﻛﻮل ؤ ﭼﯥ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻛﭽﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د

ﺑﺎﻧﺪې اﻏﯧﺰه ﻛﻮي اﻧﻔﺮادي ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړى دي ﻟﻜﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ

ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﻏﯧﺰه ﻏښﺘﻠﯥ ﻛﻮﻟﻪ .ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ځﻴﻨﻮ ښځﻮ

ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻳﯥ .د دوي د اﻏﯧﺰى ارزښﺖ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې

د دﻏﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎر وﻛړ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ؤ ،د

څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﻛﯥ روښﺎﻧﻪ دي او ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه ﭘﻪ

ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ او روﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ او د ﻣﺨﻜﻴﻨﻴﻮ اړﻳﻜﻮ ﭘﻪ

ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﻮي دي:

ﺑﻨﺴټ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ و ټﺎﻛﻞ ﺷﻮې .ﭘﻪ ښﻜﺎره ﻟﻴﺪل
ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﭘﻜﺘﻴﺎ د وﻻﻳﺖ څﺨﻪ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﭘﻪ وﻳﻨﺎ

"ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ډﯦﺮئ ښځﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻي ﭘﺮﯦﻜړه

ﻛﯥ دﻏﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﻏﻴﺰه ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺷﺘﻪ:

وﻛړي  ،ډﯦﺮئ وﺧﺖ ﻫﻐﻮي ﺗﻪ د ﻫﻐﻮي ﻣﯧړوﻧﻪ ﻳﺎ ﭘﻠﺮوﻧﻪ واﻳﻲ

.56

د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﺷﻌﺎروﻧﻮ او د دوي د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻼﺗړ د ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړى :وﻳﻠﺪر.

.57

د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.58

وردزﺳﻮرت" .2005 ،د ﻳﺮﻏﻤﻞ ﻧﯧﻮﻟﻮ ﺳﻴﺎﺳﺖ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ ﻟﺨﻮا د ﻗﺪرت ﻻﺳﺘﻪ راوړل .ﻣﻮردي څﯧړﻧﻪ :ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﯥ د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ټﻮﻟټﺎﻛﻨﯥ  ".2005 ،د ﻣﺎﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻪ ﺧﭙﺮه
ﺷﻮې رﺳﺎﻟﻪ .2006 ،
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د ﭘﻜﺘﻴﺎ دوﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.60

ﻛﻮﻳﺘﺰ.2002 ،

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﭼﯥ څﻪ ډؤل راﻳﻪ ورﻛړي ،ﻛﻪ ﻣﯧړوﻧﻪ ښځﻮ ﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼﯥ

ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﻤﻮ ښځﻮ اﺳﺘﺎزو د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړو د ﻣﺮﺳﺘﻮ

ټﺎﻛﻠﻲ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ راﻳﻪ ورﻛړي ﻧﻮ دوي اړې دي ﭼﯥ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻛﺎر

)ﭼﯥ د ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪو د ﺧﻮښۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧږي( ﭘﻪ وړاﻧﺪې
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وﻛړي "

د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې ﻛړي دي :

د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ دﻏﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ د ﭘﺮﻣﺴﺌﻠﻮ وﻻړو ډﻟﻮ د

"ﻳﻮه ﻟﻮي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺎ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺗړ وﻛړم او وﻳﯥ

ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ اړه ارزښﺘﻨﺎك رول ﻟﺮي ،ځﻜﻪ ﻫﻐﻪ ښځﯥ ﭼﯥ د دﻏﻪ

وﻳﻞ ﻛﻪ ﻛﻮم ﭘﻮر ﻟﺮم ﺣﺎﺿﺮ دي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ادا ﻛړي ،ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﻳﻞ

ډﻟﯥ ﺳړﻳﻮ ﺳﺮه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اړﻳﻜﯥ ﻟﺮي د دې ټﻜﻲ د ټﺎﻛﻠﻮ وړﺗﻴﺎ

ﭼﯥ ﻧﻪ زﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ دي ﭘﻜﺎر".
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ﻧﻠﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎور وﻛړي .ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﻣﻌﻤﻮﻻً )ﻇﺮﻳﻔﯥ(
ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﯥ اﻧګﯧﺮل ﻛﻴږي او د ﻟﻮړﭘﻮړو او ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎره

ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ د ﻣﺮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺧﺒﺮې د ﭘﻴﺴﻮ د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ اړه ﻟﻪ

ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻧﻪ ﻟﺮي _ .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د دﻏﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﻃﺮح ﻛﻮل ﭘﻪ

ذﻫﻨﻪ ﻟﺮې ﺧﺒﺮه ده ،ﺳﺮه ﻟﺪې ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ ټﻜﻰ د ادى ﭼﯥ ټﻮﻟﻴﺰ ﺑﺤﺚ

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د اﻏﻴﺰې ﻛﻮﻟﻮ او د ﺑﺮﻳﺎ د ټﻮﻟﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻧﻪ

د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺑﺤﺚ دي

دي .ﺣﺘﻲ ﻛﻪ ښځﯥ ﺧﭙﻠﻪ وﻏﻮاړي ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﭘﻪ
ډﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ،ښﺎﻳﻲ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴږې ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ د دﻏﻮ

ﭘﻪ ﭘﺎي ﻛﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺮاﺑﯥ وﺿﻌﯥ د ښځﻮ

ډﻟﻮ ﻣﻼﺗړ وﻛړي .دﻏﻪ اﻣﺮ د دې ﻧﻈﺮ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻻﻣﻞ ﻛﯧږي ﭼﯥ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﻣﺤﺪوده ﻛړﯦﺪه او ﻫﻐﻪ ګټﯥ ﭼﯥ دوې د ﻫﻐﻪ د

ښځﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻳﺎ د ﻫﻐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺗړاو ﻟﺮوﻧﻜﻮ د ﻻس د وﺳﻴﻠﯥ

ﻃﺮح ﻛﻮﻟﻮ وړﺗﻴﺎ ﻟﺮي د ﻫﻐﻪ د ګﻮاښﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﻴږي.

ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ دي .ﻫﺮ څﻮ ﻛﻪ ډﯦﺮې ښځﯥ اﺳﺘﺎزې ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ډﻟﯥ د

دﻏﻪ ټﻜﻰ د ښځﻮ ﭘﻪ ﭘټ ﻣﻼﺗړ ﻛﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ډول د ﻫﻐﻮ اﺳﺘﺎزو

درﻳﻢ ﭼﻮﻛﺎټ .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ )ﺟﻮړښﺖ(

د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻨځﻮ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮ وﯦﺸﻞ ﻛﯧږي :وﻳﺎﻧﺪ ،د وﻳﺎﻧﺪ ﻟﻮﻣړى ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او دوﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ،ﻣﻨﺸﻰ او د ﻣﻨﺸﻲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل .د ﻟﻮﻣړي
ﻛﺎل ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د اﺟﺮاﺋﻲ وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﻜﺎﺗﺒﯥ او د ﻫﻐﻮي د ﻛﺎروﻧﻮ د څﺎرﻟﻮ ﻟﭙﺎره  18ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮل .د ﭘﻨځﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ
ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻏړي ﻟﻪ ﻳﻮه ﺟﻨﺲ څﺨﻪ وټﺎﻛﻞ ﺷﻮل )د ښځﻮ د ﭼﺎرو ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ،ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻪ /د دﻓﺎع ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن /د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ،
اﻟﻜﻮﻟﻮ او ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن  /د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻟﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن  /او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎرو ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن( د ﻧﻮرو ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻏړي
ﻟﻪ دواړو ﺟﻨﺴﻮﻧﻮ)ﻧﺮ او ښځﻮ( څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي دي(ICG, op.cit 14) .

د دﻏﻪ ﻣﻄﻠﺐ د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د اﺗﻠﺴﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ د درﻳﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ رﺋﻴﺴﺎﻧﯥ ښځﯥ وې .د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن
د ﻧﻨﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ د ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ څﻠﻮر ډﻟﯥ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮﯦﺪي ) ﻣګﺮ ﻳﻮاځﯥ ﻳﻮه ﻳﯥ رﺳﻤﻲ ﺛﺒﺖ
ﺷﻮﻳﺪه ( ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻧﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﻧﻨﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺑﻨﺴټ ﻛﯧږدي او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ د ﻋﻘﻴﺪې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺳﺮه راټﻮل
ﺷﻲ .د ﺛﺒﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ګﺮوپ ﺑﺎﻳﺪ  23ﻏړي وﻟﺮي ) ﻫﻐﻮي ﭼﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮي ﻣګﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﻧﻪ دي د ﻏړو ﻻزم ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﻧﻪ دي ﭘﻮره ﻛړئ (.ﭘﺪې
وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ د ښځﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻳﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ګﺮوپ ﺟﻮړ ﺷﻮي ) ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﻧﻪ دي( او د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻏړو ﭘﻪ اﻧﺪ د دﻏﻪ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د
ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د څﻮﻛۍ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﺸﺘﻪ.

.61

د ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﻤﻮ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.62

ﻫﻤﻐﻪ؛ د ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﻤﻮ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ
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د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

ﭼﯥ ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮي څﺮګﻨﺪ دي .ﻳﻮه ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې واﻳﻲ:

دي ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ،او اﺳﺘﺎزي د ﻫﻐﻮي د ګډوډو ﻣﻮاﺿﻌﻮ ﭘﻪ اړه د

ښځﯥ ﻫﻤﻜﺎراﻧﯥ ډﯦﺮئ وﺧﺖ د دې ﺳﺮه د ﻻس ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ

ﻧﻈﺮ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻧﻠﺮي .ﻫﺮڅﻮ ﻛﻪ دوه ﻧﻮرې څﺮګﻨﺪوﻧﯥ

ﻛﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې د ﻧﻈﺮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ اړه ﻳﺎددښﺘﻮﻧﻪ

ﻫﻢ د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ دي.
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ورﻛﻮي .ﻫﺮ څﻮ ﻛﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗړ ﻧﻪ دي اﻋﻼن ﻛړئ.

ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﭽﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻛﯥ ﻳﻮاځﯥ ده او دا ﻫﻢ د

ﻟﻮﻣړۍ څﺮﻛﻨﺪوﻧﻪ د ﻳﻮې او د ﻧﻪ ﻟﯧږد وړ راﻳﯥ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ اړه ده.

اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ګﻮاښﻮﻧﻪ ﻻﻣﻞ ده .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ښځﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮو

د  2005ﻛﺎل د ټﺎﻛﻨﻮ ﻣﺨﻜﯥ او وروﺳﺘﻪ ډﯦﺮو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻛﺮزي د

ﻣﻮاردو ﻛﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺮه ﻫﻢ اﻧﺪې وې ،ﻣګﺮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ

دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ټﺎﻛﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻴﻮﻛﻪ وﻛړه .دوي ﭘﺪې ﺑﺎور وو ﭼﯥ د

ﺧﭙﻞ او د ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮرﻧۍ ژوﻧﺪ ﺗﺮ ګﻮاښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ

ګﻮﻧﺪوﻧﻮ دﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه ښﻜﺎره ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﯧﺪل ﻟﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ څﺨﻪ د

اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ د ښځﻮ ﭘﺮ ﻣﻼﺗړ او ﻧﻪ ﻣﻼﺗړ اﻏﯧﺰه ﻛړې او د دوي

وﻟﺴﻤﺸﺮ او ﺧﻠﻜﻮ د ﻛﺮﻛﯥ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﻮاځﯥ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د

ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﻳﯥ ﻣﺤﺪوده ﻛړﯦﺪه.

ﻣﻼﺗړﻳﺰو ﺷﺒﻜﻮ د ﻏښﺘﻠﺘﻴﺎ ،د ﺟﻮړو ﺷﻮﻳﻮ ډﻟﻮ د ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻮ د
زﻳﺎﺗﯧﺪو او د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻛړﻧﻼرې څﺨﻪ د ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺜﺒﺖ

 3 .5د ﻧﻈﺮ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨډوﻧﻪ :ﻳﻮه د ﻧﻪ ﻟﯧږد وړ
راﻳﻪ ،ﻗﻮﻣﻴﺖ او ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ

ډول ﻧﺎآرام دي ،ﻻﻣﻞ ﺷﻲ 65.دﻏﻪ څﯧړﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻨۍ ﻓﺮﺿﻴﯥ ﻣﻨﻲ .دې
ﺗﻪ ﭘﺎم ﭼﯥ د ډﻟﻮ ﻛړﻧﻼره ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﻛﯧﺪه ،او ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻳﻮه ﻓﺮد ﭘﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ښځﯥ د ځﻴﻨﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ

ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ د ﻛﻮم ګﻮﻧﺪ د ﻏړي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺛﺒﺘﯧﺪل )ګﺮﭼﻪ دوي ﻛﻮﻻي

ډﻟﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ اړه ﺳﺮه ﻏﻮﻧډې ﺷﻮې

ﺷﻮاي ﺧﭙﻞ ګﻮﻧﺪي ﺗړاو ﻫﻢ ښﻜﺎره ﻛړي( ،داﺳﯥ ﻛﻮم ﺑﻨﺴټ ﻧﻪ ؤ

دي .ډﯦﺮئ ښځﯥ او ځﻴﻨﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ددې وړاﻧﺪﻳﺰ ﺳﺮه

ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﯥ وﻻړې ډﻟﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ او ﻳﺎ د

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻮي ﭼﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ د  9-14ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ﺳﻴﺎﺳﺖ وړاﻧﺪې ﺷﻲ .ﻟﻜﻪ څﺮﻧﻜﻪ ﭼﯥ ځﻴﻨﻮ

ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ورﺳﻴږي)64د ﻫﻠﻜﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ  18ﻛﺎﻟﻪ دي( .د

اﺳﺘﺎزو څﺮګﻨﺪه ﻛړه ،دﻏﻪ اﻣﺮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻏﻮﻧډو ﻛﯥ ﭼﯥ

ﻫڅﻮ د ﻫﻤﻐږي ﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ  17ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ

ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ  248راﻳﯥ د اورﯦﺪو ﻟﭙﺎره ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻛﻮي ،ښﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻧﻪ

زﻳﺎت ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﻳﺎ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﻴږي .دﻏﻪ ﻣﻮرد ﭘﻪ

دي درﻟﻮدې.

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د ټﻮﻟﻴﺰ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ اړه روښﺎﻧﻪ
ﺑﯧﻠګﻪ ده .دﻏﻪ ټﻜﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ،ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ

"د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻛﺎر د ﺳﺴﺘﻮاﻟﻲ ﻳﻮه ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛړﻧﻼرې ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ﻳﻮواﻟﻲ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ

ﺟﻮړښﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ده ،زﻣﻮﻧږ ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻧﻮرو ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ﻛﻤﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﻴږي او وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮواﻟﻲ ارزښﺘﻤﻨﺪ اﻧګﯧﺮل

ﺷﺎن د څﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﻪ دي ﺟﻮړ ﺷﻮي .ﻣﻮﻧږ  248څﻮﻛۍ

ﻛﻴږي .دا اﻣﺮ د دې ټﻜﻲ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﺗﻴﺎ ﻛﯥ ﭼﯥ وﻟﯥ د ښځﻮ د
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ﻟﺮو ﭼﯥ د  248ګﻮﻧﺪوﻧﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻛﻮي".

ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻧﻪ ﻛﻴږي ﺑﻨﺴټﻴﺰ
رول ﻟﺮي.د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ډﯦﺮ ﻛﻢ ﺷﻤﯧﺮ ﻏړي د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮه

دﻏﻪ اﻣﺮ د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د

ﻳﻮځﺎي ﺷﻮي ﻳﺎ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړښﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻫﻐﻮ

اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻟﻴﻮال وو ،ﺟﺪي ﻋﻮاﻗﺐ درﻟﻮدل ،ﻫﻐﻪ ګټﯥ ﭼﯥ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺳﺮه راټﻮل ﺷﻮي ،ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻲ دي.

ټﻮﻟﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻳﯥ درﻟﻮد او د ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻮﻟﻮ د ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ارزوﻧﯥ

دا ﻣﻮﺿﻮع ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ وي ﭼﯥ ډﯦﺮئ ډﻟﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ

اړﺗﻴﺎ ﺗﻪ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ څﺮګﻨﺪوﻳﯥ وې ﭼﯥ ﭘﺮ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠﻜﻮ ﻳﯥ

.63

د ﻓﺮاه د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.64

د ﻧﺠﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ اړه رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺗﻮﭘﯧﺮ ﻟﺮي .
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واﻳﻠﺪر ،2005 ،ﻣﻠﻲ ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻜﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  :2005 ،راﺑﻴﻦ" .2005 ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﻳﻲ ورﻛﻮﻟﻮ ﻧﺎﺳﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ".د ﻫﺮاﻟډ ټﺮﻳﺒﻴﻮن ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ  16 ،ﻣﺎرچ www.iht.com .2005
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د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﻴﻤﻮ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ .دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ د  Winbaumﻟﺨﻮا ﭘﻪ  1972ﻛﺎل ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﻴﺮ ګﻮﻧﺪي ډﯦﻤﻮﻛﺮاﺳۍ ﭘﻪ اړه د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﯥ ﻣﻄﺮح
ﺷﻮه .ﻟﻮﻣړى ټﻮك ،ﺷﻤﻴﺮه.1,57-74 ،
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د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﻳﻮواﻟﻲ" د ﭘﺎروﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻫﺮه ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻮې ﻛړﻧﻼره او دﻣﺨﺘﻠﻔﻮ

اﻏﯧﺰه درﻟﻮده.

ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ډﻟﻮ ﺟﻮړول د ﻧﻈﺮوﻧﻮ د ﻛﻠﺘﻮر ﻣﻴﻨځﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ
دوﻫﻤﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ او ﺗګﻼرې ﭘﻪ

د ﻳﻮځﺎي ﻛﯧﺪو ﻣﺨﻨﻴﻮئ ﻛﻮي .ﭘﻪ ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ را ټﻮل ﺷﻮي

ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ده ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﻲ ،ژﺑﻨﻴﻮ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻳﺎ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ښﻴﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﻗﻮﻣﻲ ﻫﻮﻳﺖ د اﻳډﻳﻮﻟﻮژۍ او

ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺷﺮﻳﻜﺘﻴﺎوو ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړښﺖ

ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﺗړاووﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮ ځﻮاﻛﻤﻦ دي .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ

ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻛﻮي 67.ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ډﯦﺮئ ډﻟﯥ د ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ارزښﺘﻨﺎﻛﻮ

وﻳﻼي ﺷﻮ ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د ښﻪ واﻟﻲ

ﻣﺴﺌﻠﻮ د ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﺮه ﺳﺮه ﺟﻮړﻳږي ﻧﻪ د ﻏړو د ﻳﻮواﻟﻲ ﻟﭙﺎره د

ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻣﻪ ﻏښﺘﻠﯥ ﻛړﻧﻼره ﺟﻮړﯦﺪاي ﻧﻪ ﺷﻲ.

اﻳډﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس .ځﻴﻨﻮ اﺳﺘﺎزو رﭘﻮټ ورﻛړى
ﭼﯥ د ډول ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻏړي

د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ﭘﺮ ﺷﻌﺎر د ټﻴﻨګﺎر ﻳﻮه ارزښﺘﻤﻨﻪ اﻏﯧﺰه داده ﭼﯥ

ﺣﺘﻲ د ﻛړﻧﻼرې د ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﺎر اﭼﻮﻟﻲ دي .او ﭘﻪ

ښځﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻮ ﭘﻪ اړه د اﻧﺪﯦښﻨﻮ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﻛﯧﺪو

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ

ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻛﻮي .د دﻏﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﻣﻄﺮح ﻛﻮل ﻏﺎﻟﺒﺎً د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ د

ﻏﻮاړې داﺳﻲ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راوړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د ښځﻮ د

70

ﺟﻼﻛﻮوﻧﻜﻮ او ﻛﻤﺰوري ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﻧګﯧﺮل ﻛﯧږي.

ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﻮ ﻳﺎ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د ښﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻻﻣﻞ و ګﺮځﻲ.

ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻮﻟﯥ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره
د ښځﻮ ﻟﺨﻮا د ﭘﺎم وړ او ﭘﻪ ﺗﻜﺘﻴﻜﻲ ډول ﻧﻪ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي.

د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ اﻧګﯧﺰه د ډﻟﻮ د ﺟﻮړښﺖ او د ﻫﻐﻮي د ﻏړي د ﻧﻴﻮﻟﻮ

او داﺳﯥ ﻫڅﻪ ﻛﯧږي د ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻲ ﻣﻼﺗړ د ﻻﺳﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ وﯦﺮې

ﻫﻐﻪ ټﻜﻲ ﭼﯥ ډﯦﺮئ اﺳﺘﺎزو

ﻛﻮﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺎرووﻧﻜﯥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻲ .ﻻﻧﺪې څﺮګﻨﺪوﻧﯥ د

د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﻟﭙﺎره ګټﻮره ده.
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ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د دوي د راﺗګ اﻧګﯧﺰه ﺑﻠﻠﯥ ده .ﻫﺮ څﻮ ﻛﻪ د ځﻴﻨﻮ

ﺟﻨﺠﺎل د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره د ښځﻮ د ډﯦﺮو ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﻛﻮي:

اﺳﺘﺎزو څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ښﻴﻲ ﭼﯥ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻻﺗﺮواﺳﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ډﻟﻮ ﭘﻪ
ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ ارزښﺖ ﻟﺮي .ﻳﻮه ﻣﺮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ دې اړه داﺳﯥ

ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﻳﺪ د آراﻣﻮ ﺧﺒﺮو ﻛﻮﻟﻮ د ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم څﺨﻪ ﻛټﻪ واﺧﻠﻮ

ووﻳﻞ :

او د ﺳړﻳﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺧﺒﺮو ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ځﺎن وﺳﺎﺗﻮ ﺗﺮڅﻮ
ﻫﻐﻮي ﻟﻪ ﻣﻮﻧږ ﺧﻮاﺷﻴﻨﻲ ﻧﻪ ﺷﻲ .دﻏﻪ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﻫﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ژوره ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﻛﺘﻨﻮ ﺑﺎور ﻟﺮي .دوي

ﻛﻮي ﺗﺮ څﻮ د ﻫﻐﻮي ذﻫﻨﻴﺖ ورو ورو ﺗﻐﻴﺮ وﻛړي.
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واﻳﻲ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي ،ﻣګﺮ ﺗﻞ د ﺧﭙﻠﯥ
ﻗﻮﻣﻲ ډﻟﯥ ﻣﻼﺗړي  ...د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ځﻴﻨﻮ اﺳﺘﺎزو ﻣﺎﺗﻪ

ښﺎﻳﻲ دا روښ د ښځﻮ د ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ د

ووﻳﻞ :زﻣﺎ اﻧﺪ د ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ اﻧﺪه ﺳﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي ﻣګﺮ زه

راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې اړودوړ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻳﻮه ښﻪ ﻛړﻧﻼره وي .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ د

ﻧﻪ ﺷﻢ ﻛﻮﻻي د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺧﺒﺮې وﻛړم ،ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﻟﻪ ﻳﻮه

ﻣﻠﻲ وﺣﺪت د ﺑﺤﺚ څﺨﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن

ﻗﻮﻣﻪ څﺨﻪ ﻳﻮ.
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ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ د راوﺳﺘﻠﻮ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﭘﺨﭙﻞ ذات ﻛﯥ
ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ وړاﻧﺪې

داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ د ﻧﻈﺮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﻗﻮﻣﻲ ﻫﻮﻳﺖ او

ﺧﻨډوﻧﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛړي.

ﺷﺨﺼﻲ ګټﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻨټﺮول ﻛﻴږي .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د"ﻣﻠﻲ

67
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د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ﻛړﻧﻼرې 13ﺣﻜﻢ

.12Ibid,
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د ﻛﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ.
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 .د ﻫﻐﻪ ﻧﺎڅﺮګﻨﺪ ﻧﻮﻣﻲ ﺷﺨﺺ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ ټﻜﻰ ﻳﯥ ﻳﺎد ﻛړ

.71

د ﻫﺮات د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮك

23

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

 .6د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب رول:
" اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺳﻴﻤﻪ )ﺣﻮزه(" او د ﻫﻐﻪ ﺿﻤﻨﻲ دﻻﻟﺘﻮﻧﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﻛﯥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻮه ﻧﺎڅﺮګﻨﺪه

ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ دي .ﻻﻧﺪې څﺮګﻨﺪوﻧﯥ د ﻫﻐﻮ ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ

ﻛﻠﻤﻪ ده .ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ څﻮﻛۍ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻔﻮس د ﺷﺘﻪ

دي ﭼﯥ ټﻮل اﺳﺘﺎزي د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل دي:

ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ځﺎﻧګړې ﺷﻮې دي ،72ﻣګﺮ د ﻣﻠﻲ
ﺷﻮرا ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ اﺳﺘﺎزي څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮ ﻛﯥ د

” زه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﻫﻴڅ ډول اړﻳﻜﻪ ﻧﻪ ﻟﺮم ځﻜﻪ

ﺧﻮځښﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﻣﻼﺗړﻳﺰو ﺷﺒﻜﻮ ﻟﺮوﻧﻜﻲ دي

ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د ﻣﻮﻧږ وﻻﻳﺖ د ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ ډﯦﺮ واټﻦ ﻟﺮي او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ

او دﻏﻪ ﻣﻼﺗړﻳﺰې ﺷﺒﻜﯥ ﻳﯥ د ټﻮل وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ

ﺧﻮا ﻻرې ډﯦﺮې ﺧﺮاﺑﯥ دي .زه ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ دﻓﺘﺮ ﻧﻠﺮم ځﻜﻪ ﭼﯥ

ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ښﻮوﻟﯥ دي .ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮدې د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﻮزو څﺨﻪ

وﻛﻴﻞ ﺗﻪ د دې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻣﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻧﻪ ورﻛﻮل ﻛﯧږي .ﻳﻮاځﯥ

اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻟﻪ دو ﻳﻮﭘﺮﺑﻞ اﻏﻴﺰه ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻏﯧﺰه

د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﯥ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺘﻪ ،ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ

ﻣﻮﻣﻲ :ﻟﻮﻣړى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د اﺳﺘﺎزي د

ﻫﻴڅ ډول آﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﻧﺸﺘﻪ ".
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وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻳﺎ د وﻻﻳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﺑﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﺴﻲ او دوﻫﻢ د ﻣﻠﻲ
ﺷﻮرا د ﻏړي د ﻣﻼﺗړﻳﺰې ﺷﺒﻜﯥ ﺧﺎص ﺗﺮﻛﻴﺐ دي ﭼﯥ ددې اﻣﺮ

ﻫﻐﻪ ﻣﻮده ﭼﯥ ﻳﻮ اﺳﺘﺎزى د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ﺧﭙﻞ وﻻﻳﺖ ﺗﻪ ځﻲ

څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﻛﯥ د ﻛﻮﻣﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ

او ﺑﯧﺮﺗﻪ راګﺮځﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ او ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ﭼﯥ

اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻛﻮي.

ﭘﺎس د ﻫﻐﻮي ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮه او ﻫﻤﺪراﻧګﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د
اﺳﺘﺎزي ﻟﺨﻮا د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﺎ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ ډول او ﻳﺎ

 1 .6د اﺳﺘﺎزو ﻣﺴﺌﻠﯥ او ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﯥ :ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ

ﻫﻢ د ﺗﺠﺎري ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ او ګټﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ټﺎﻛﻞ ﻛﯧږي .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د
اﺳﺘﺎزو او د ﻫﻐﻮ د ټﺎﻛﻮﻧﻜﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﻟﻴﺪﻧﯥ او ﻳﺎﻫﻢ
74

د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ټﻮل ﻫﻐﻪ ﻏړي ﭼﯥ ورﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ ﺷﻮﯦﺪه ،ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﺗﻪ

د ټﻴﻠﻴﻔﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﻛﻠﻚ ډاډ ﺷﺘﻪ ﻣګﺮ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ

د رﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ د دوي د وﻻﻳﺖ د واټﻦ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻪ

د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺷﺒﻜﯥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ دي.
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ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻛﻮر ﭘﻪ ﻛﺮاﻳﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﻮزه ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ

ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻮر ﻟﺮي .د وﻻﻳﺖ څﺨﻪ د ګټﻮر اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د

ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﺎزې د ﻣﺸﻮرې ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻪ

ﭘﺎم وړ ټﻜﻲ اړوﻧﺪه وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﺳﺘﺎزو د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧﺪﻧﻲ

ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﻴږي ﻳﻮ ارزښﺘﻨﺎك رول ﻟﺮي.

ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ﭼﯥ ډﯦﺮئ وﺧﺖ د ﻣﺎﻟﻲ زﯦﺮﻣﻮ د ﻛﻤښﺖ ﻳﺎ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ،د
زﻳﺎت واټﻦ او د ﺳړﻛﻮﻧﻮ د ﺧﺮاﺑﻮاﻟﻲ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻮرو

د ډﯦﺮئ اﺳﺘﺎزو ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ د وﻟﺴﻮاﻟۍ او ﺣﺘﻲ ﻛﻠﻲ د ﻣﺴﺌﻠﻮ

اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﭘﺎرووﻧﻜﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﻟﻜﻪ د ﻣﻮﺳﻤﻮﻧﻮ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﻪ

ﺳﺮه ﺗړﻟﻲ دي ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﻛﭽﯥ د ګټﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﺮي.ﭘﻪ ﻫﻐﻮ

ﻛﺒﻠﻪ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ دي ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن زﻳﺎﺗﺮه اﺳﺘﺎزي ﻟﺪې

ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه ﺷﻮې دي څﺮګﻨﺪه ﺷﻮې ﭼﯥ دوي
څﻮﻛۍ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻳﺎ ﻛﻠﻲ د ﻫﻤﻐږي ﻛﻮﻟﻮ او د دوي ﺗﻪ د راﻳﻮ د

.72

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  83ﻣﺎده

.73

د ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﻤﻮ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.74

د ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ټﻴﻠﻴﻔﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ اړﻳﻜﻪ د ﺗﻜﻴﯥ ﻳﻮه ﻧښﻪ د ﺑﻠﺦ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮه اﺳﺘﺎزې ﻟﺨﻮا وړاﻧﺪې ﺷﻮه " :ﻳﻮه ورځ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﻛﻮم ﭼﺎ ﻳﻮه اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ ټﻴﻠﻴﻔﻮن وﻛړ او د ﺧﭙﻠﻮ
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ اړه وﻏږﻳﺪه ،اﺳﺘﺎزې د ﻫﻐﻪ ﻏږ ﻟﻮډ ﺳﭙﻴﻜﺮ ﺗﻪ وﺻﻞ ﻛړ ﺗﺮ څﻮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ټﻮل ﻏړي د ﻫﻐﻪ ﻏږ واوري .د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ .07

.75

24

زﻳﺎﺗﺮه وﺧﺖ دﻏﻪ اﻣﺮ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود وي.

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﻠﻜﻮ د ﻫڅﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړې دي 76د

"د ﻫﻠﻤﻨﺪ د وﻻﻳﺖ ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ

داﺳﯥ ﻛﺎر د ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ښﺎﻳﻲ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﺎزي د دﻏﻮ

اړه ﺧﺒﺮې وﻛړي ﻧﻮرو اﺳﺘﺎزو ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮده او وﻳﯥ وﻳﻞ ﻛﻪ

وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ګټﯥ د ټﻮل وﻻﻳﺖ د ګټﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟﻮﻣړۍ وﺑﻮﻟﻲ .ﻫﻐﻪ

ﻧﻮﻣﻮړې د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې و ﻛړي ﻧﻮ د ﺳﻴﻤﯥ ﺧﻠﻚ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

څﯧړﻧﯥ ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﻛﻨﻮ ﭘﻪ اړه ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮې دي ،دا ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﺗﺮ ګﻮاښ ﻻﻧﺪې راځﻲ".

78

ﻳﯥ څﺮګﻨﺪ ﻛړي دي ﭼﯥ ښځﯥ د راﻳﻮ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﻫﻤﻐږي ﻛﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ګﻮاښﻮﻧﻮ ،د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻨډو ﺗﺮړو ﭘﻪ

"د ﻧﺎ اﻣﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ اﺳﺘﺎزي ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻪ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎټﻴﻜﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮي

اوږدو ﻛﯥ د ﻧﺎﭘﯧﮋﻧﺪو ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮي داړﻳﻜﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د

ﺗﺮڅﻮ د دوي ژوﻧﺪ ﺗﺮ ګﻮاښ ﻻﻧﺪې راﻧﺸﻲ  ...ددې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ زه ﭘﻪ

ﻫﻐﻮي د ﺑﺪﻧﺎم ﻛﯧﺪو او د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ

اﻣﻨﻴﺖ او د ګﻮاښ څﺨﻪ ﻟﻴﺮې وم د ﺧﭙﻞ وﻻﻳﺖ د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﻛﺎﺑﻮ 80

ﻟﭙﺎره د راﻳﻮ د ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﻮ ډﯦﺮې ﻛﭽﯥ ،د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ

79

ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮم".

وې 77.ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﺎﻏﻪ ډول ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ګټﻮ ﻣﺴﺌﻠﻪ د دﻏﻮ
ښځﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ او ﭘﻪ  4,4ﻓﺼﻞ ﻛﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮه د

ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻮ د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ او

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﻮزې ﻣﺴﺌﻠﻪ ډﯦﺮه ﺳﺎده او څﺮګﻨﺪوي.

د دوي د ﻋﻼﻗﯥ وړ ګټﻮ او ﻣﺴﺌﻠﻮ د ﺑﻴﺎن دڅﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮه
ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ ده .ځﻴﻨﯥ ځﻮاﺑﻮﻧﻪ د ﻓﺮﺿﻴﯥ ﺧﻼف ﻟﻮرى ﺛﺎﺑﺘﻮي .دﻏﻪ

د ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻮه

ﻻﻧﺪې ﻛﻴﺴﻪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﻟﺨﻮا وړاﻧﺪې

ﺑﺎارزښﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ده .ﻳﻮه ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮه او ﭘﻪ

ﺷﻮي او ﭘﻪ ښﻜﺎره ﺗﻮګﻪ دا ﻧﻈﺮ څﺮګﻨﺪوي.

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﻮه د ﺟﻨﺴﻴﺖ او ﻣﻮﻛﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ
ﻛﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﯥ ﺳﺮه ﻧﯧﻐﻪ اړﻳﻜﻪ ﻟﺮي .ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ

"د اﺳﺘﺎزو ﻳﻮې  6ﻛﺴﻴﺰې ډﻟﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﻛړي

ﺻﻮرت ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﻧﺎاﻣﻨﻲ وي ﻛﻢ اﻣﻜﺎن ﺷﺘﻪ ﭼﯥ

او د ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ وﻛړي .دوي ﭘﺮﯦﻜړه ﻛړې وه ﭼﯥ ﻳﻮاځﯥ

اﺳﺘﺎزي د وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ وﻛړي ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او

ﻻړﺷﻲ ﻣګﺮ ﻣﺎ ټﻴﻨګﺎر وﻛړ ﭼﯥ زه ﻫﻢ د دوي ﺳﺮه د ﻻرې ﻣﻞ ﺷﻢ.

ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ وي .او ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري ﻫﻢ د اﺳﺘﺎزو او د دوي د

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو اﺳﺘﺎزو ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ د ﭘﻨﺠﻮاﻳﻲ

ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ﻛﻤﯥ اړﻳﻜﯥ د دې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﻻﻣﻞ ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ .ﭘﺮ

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻪ ځﻮ )ﻫﻐﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﭼﯥ وﻳﻞ ﻛﯧﺪل ﻫﻠﺘﻪ ﺷﺪﻳﺪه ﺟګړه

ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺳﯧﺮه ﻛﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ اوټﻴﻜﺎو ﻛﭽﻪ ﻛﻤﻪ وي ،ﭘﻪ

رواﻧﻪ ده( .دوي ووﻳﻞ ﭼﯥ زه ﻟﻪ ﻫﻐﻮي ﺳﺮه ﺳﻔﺮ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻻي او

ﭘﺮﯦﻜﻨﺪه ډول د ﻫﻐﻮي اﺳﺘﺎزې ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻي ﺗﺮ څﻮ د ﻫﻐﻪ ځﺎي د

دوي د اﻣﻨﻴﺘﻲ او ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ وﻻړل

ﻣﺴﺌﻠﻮ او ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې وﻛړي او ﻳﺎ د ﺳﻴﻤﯥ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ

ﻣګﺮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﯥ ﺳﻔﺮ وﻛړ ﺗﺮڅﻮ د ﺧﻠﻜﻮ

ښﻜﺎره او روښﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎن ﻛړي .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﻪ

ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﻛړم .زه د دﻏﻮ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ وﯦﺮه ﻧﻠﺮم ځﻜﻪ دوي د ﻣﺎ

ﭼﯥ د ښځﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﭘﻪ ښﻜﺎره او ﻳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﻲ .د

80

ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻚ دي".

دې ﻓﺮﺿﻴﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﺳﺘﺎزو ډول ډول ځﻮاﺑﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻻي ﺷﻮ ﭼﯥ
ځﻴﻨﯥ ﻳﯥ د ﻻﻧﺪې څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ دي.

.76

د ﻓﺮاه د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮه اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ
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.78

د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.79

د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﻴﻤﻮ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.80

د ﻛﻨﺪﻫﺎر د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ
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د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

ﻟﺪې ﻛﻴﺴﯥ داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ ﻧﻮر ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ښځﯥ د

ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ اﺳﺘﺎزي د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ګډون ﭘﺪې ﻫڅﻪ

دوي د وﻻﻳﺖ څﺨﻪ د ﻟﻴﺪﻧﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ورﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﯧږي ﭼﯥ ﻛﻴﺪاي

ﻛﯥ دي ﺗﺮ څﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ ﺗﻤﯥ او ﻫﻴﻠﯥ ﭼﯥ د ټﺎﻛﻨﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ

ﺷﻲ ﻛﻮرﻧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ او د ﻣﺮدﺳﺎﻻرۍ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ

څﺮګﻨﺪﻳږي ﭘﻮره ﻛړي ﺗﺮڅﻮ وﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ ﺗﻮګﻪ د

وي ﻣګﺮ د دوي ﻳﻮاځﻴﻨۍ وﯦﺮه د اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ دي .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻨډو ﺗﺮړو ﭘﻪ اړه ﻛﺎر وﻛړي .ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ ددې ﻻﻣﻞ

ﻣﺮﻛﻮ او څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ دښځﻮ ﻟﺨﻮا ﺷﻮې دي د دوي ﻫﻴڅ

ﻛﯧږي ﺗﺮڅﻮ د ﺗﻤﻮ او ﻣﻼﺗړ ﭘﺪﯦﺪه وده وﻛړي او ځﺎﻧﺘﻪ د ﺧﺪﻣﺖ

ﻳﻮې ﻫﻢ ﻧﻪ ده څﺮګﻨﺪه ﻛړې ﭼﯥ د دوي ﺧﭙﻠﻮان او ﻛﻮرﻧۍ وﻻﻳﺖ

ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻮره ﻛړي .د ﻫﻐﻮ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﭘﻪ رښﺘﻨﺎ د

ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ او د ﻫﻐﻪ د ﻟﻴﺪﻧﯥ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮي دي ،ﻣګﺮ ﭘﻪ ډﯦﺮو څﺮګﻨﺪوﻧﻮ

ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮګﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﻛﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ښځﻮ اﺳﺘﺎزو د ﺗګ او د

وﻛړي ،د دوي ﺳﺘﻮﻧﺰې او ﻫﯧﻠﯥ ﺑﻴﺎن او ﭘﺪې اړه د ﭘﺎرﻟﻤﺎن رول

ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د ﻟﻴﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺧﻄﺮه ډﻛﯥ دي .دﻏﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ د

ﭘﻪ ﺳﻬﻲ ﺗﻮګﻪ څﺮګﻨﺪ ﻛړي:

ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﻣﻘﻮﻟﯥ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ
ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺷﺘﻪ دي ﺗﺮ ﻳﻮه

"زه ﻏﻮاړم وﻻﻳﺖ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻢ ﺗﺮ څﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ووﻳﻨﻢ .زه ﭘﻪ

ځﺎﻳﻪ د ﻫﻐﻮ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ دي ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزي د ﻧﺎاﻣﻨۍ

اوړي ﻛﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړم ﻣګﺮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻫﻴﺴﯥ د ژﻣﻲ ﺗﺮ اوﺳﻨﻴﻮ

د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺦ دي .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل د ﻣﺴﺌﻠﻮ ،ﺳﺘﻮﻧﺰو

رﺧﺼﺘﻴﻮ ﭘﻮرې ﻧﻪ ﻳﻢ ﺗﻠﻠﻰ .زه ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻳﻢ او د ﺷﺮم اﺣﺴﺎس ﻛﻮم

او ګټﻮ د ﺗﺒﺎرز ﻟﭙﺎره د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا د اﺳﺘﺎزو ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي او

ﭼﯥ وﻟﯥ ﻣﯥ وﻧﺸﻮ ﻛړاي د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮم ﻛﺎر ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړم.

ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻳﺎ وس د دوي د ﻛﻮرﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ او اړﻳﻜﻮ او د اﻣﻨﻴﺘﻲ
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"

وﺿﻌﯥ ﭘﻪ ارزوﻧﻪ ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ دي ﻧﻪ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ واټﻦ ﭘﻮرې.
ﻫﻤﺎﻏﻪ ډول ﭼﯥ اﺷﺎره وﺷﻮه ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ دواړه د زﻳﺎﺗﻮ ﻧﺎ

 2 .6د

اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب

ﻣﺴﺌﻠﯥ:

ﻣﻼﺗړﻳﺰې

)ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ(

ﺷﺒﻜﯥ

ﻣﺸﻬﻮدو ګټﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﻮزې ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻏﻮﻧډې
ﺟﻮړﯦږي ،د ﺗﻤﻮ ﭘﺮ ارزښﺖ زﻳﺎت ټﻴﻨګﺎر ﻛﻮي.

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﺎزي د دوي د وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﻛﻮي ،د
ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزي د ﻫﺮﻛﻠﻲ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﻟګښﺖ ﻛﻮي ﻛﻮم

د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎره د ﻋﺎدي ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮه د

ﭼﯥ د دوي د ﺑﯧﺮﺗﻪ راګﺮځﯧﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ډﯦﺮه اﻏﯧﺰه ﻛﻮﻻي

اړﻳﻜﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ او ﺧﭙﻠﻪ دا ﻣﻮﺿﻮع د

ﺷﻲ) .څﻠﻮرم ﭼﻮﻛﺎټ( .ﺗﺮ ﻳﻮه ځﺎﻳﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د اﺳﺘﺎزو او د

ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ او د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻴﺎن اﻏﯧﺰه ﻟﺮي .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﻮ

ﻫﻐﻮي د ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ دﻏﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ،ﺳﺮه

ﻏړي ﭘﻪ دې اړه څﺮګﻨﺪه ﻛړه ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﺎزي د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ

ﻟﺪې ﭼﯥ د اﺳﺘﺎزو ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ دوي د ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ د ﻣﯧﻠﻤﻪ

ﺣﻮزې د ډﯦﺮو ﺑﺮﺧﻮ او د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﻮزو د ځﺎي د ټﺎﻛﻠﻮ ﭘﻪ اړه د

ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻣﺮ دي.

ټﻮﻟﻨﯥ د ټﻴټ ﭘﻮړي ﻗﺸﺮ ﺳﺮه د اړﻳﻜﻮ ﻟﭙﺎره د ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺳﺎﻳﻠﻮ د
ﻛﻤښﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ دي .او ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﻜﻨﺪه ډول ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻي د

وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ د اړﻳﻜﻮ د ﭘﻴﺪاﻛﻮﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻠﻮ او د

ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ټﻴﻨګﺎر وﻛړي.

ﻫﻐﻪ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ده .د ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﯥ دﻏﻪ

ډول د ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﺗﺸﯥ څﺨﻪ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ځﻴﻨﻮ

ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭼﯥ د ﭘﻮرﺗﻪ اﻓﺮادو ﻟﺨﻮا څﺮګﻨﺪې ﺷﻮې ،د ټﺎﻛﻨﻮ ﭘﺮ

اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو د څﺮګﻨﺪوﻧﻮ او ادﻋﺎګﺎﻧﻮ
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څﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ او ﭘﺪې ټﻴﻨګﺎر ﻛﻮي ﺗﺮ څﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭼﯥ

ﻣﻬﺎل د اړﻳﻜﻮ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ د ﺷﻮﻳﻮ ژﻣﻨﻮ او ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻨډﻳﺰ دي.

.81

ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې داﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻮﻣﻪ ﺟﺪي ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻪ ده او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ده ﭼﯥ د دې ﺻﻮرت څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺸﻐﻮل ﻛﻮوﻧﻜﻮ
ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎره آﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې ﻛړي.
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دﻏﻪ ﻟﻴﺪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي

.82

د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻮﻳﺪﻳﺰو ﺳﻴﻤﻮ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.83

د ﻏﺰﻧﻲ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ددوي ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺷﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ زﻳﺎت

ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول ﻫﻐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا د

ﺷﻤﯧﺮ اﺳﺘﺎزو د ﺟﻨګ ﺟګړو ﻛﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ ﺗﯧﺮ ﻛړي او

اﺳﺘﺎزو او ټﻮﻟﻨﻲ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ او د ﻣﺪﻧﻲ

ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي دي ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺗﺸﻪ

ټﻮﻟﻨﯥ د ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻧﻪ ﻣﻼﺗړ ﻻﻣﻠﻪ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي .ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ

ﺷﻤﯧﺮل ﻛﯧږي .د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول ادﻋﺎ ﻛﻮي ﻛﻪ

د ښځﻮ د ﺧﻮځښﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ددې ﻻﻣﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ

وﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﺎدي ښځﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي او ډﯦﺮئ ﻳﯥ ﭘﻪ

دﻧﻨﻪ دﻳﻮواﻟﻲ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راﺗﻠﻞ د ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻮره ﻛﻮل ﻏﻮاړي.

ﻛﯥ د ښځﻮ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ د دواﻣﺪاره ﻛﺎروﻧﻮ او ﭘﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻛﯥ د ښځﻮ ﺣﻘﻮق ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ د ښﻮ ﻛﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ د

ﭘﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮو ﻛﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻫﻐﻮي ﺗﻞ ﭘﻪ ذﻳﺪﺧﻞ

ﻗﺎﻧﻮن او د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ د اﺟﻨډا د ﺑﺮاﺑﺮۍ ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ

ﻣﺴﺌﻠﻮ ﻛﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻴﺮ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ 84او ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻛﻢ وﺳﻮ ﺧﻠﻜﻮ

ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻧﻮرو ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺗﺮ

ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻛﯥ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮﻟﻲ ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دا ډول ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﻨﻔﻲ

څﻨګ 85د ﺟګړې ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰى او ﻣﻴﺮاث د دﻏﻪ ډول ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ

ﻟﻮرى ﻧﺸﻲ درﻟﻮدﻻي ﻣګﺮ د اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎره د ﻣﻼﺗړ د ﻳﻮه ﺳﺮوﻳږي

ﺧﻨډ ګﺮځﯧﺪﻟﻲ او د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د ﻫڅﻮ او ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ

ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ.

اﻧډول ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻼﺗړ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﺳﺒﺐ
ګﺮځﯧﺪﻟﻲ دي.

څﻠﺮم ﭼﻮﻛﺎټ؛ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ
" ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ وﻻﻳﺖ ﺗﻪ ځﻮ ،زﻣﻮﻧږ ﻣﻼﺗړي زﻣﻮﻧږ ﻟﻴﺪو ﺗﻪ راځﯥ او ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﻳﺪ د دوي ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ وﻛړو او ډوډۍ ورﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻛـړو .ﻟـګـښـﺖ ﻳـﯥ
ډﯦﺮ زﻳﺎت دي – ﻣﻮﻧږ څﻪ ډول ﻛﻮﻻي ﺷﻮ ﻟﺪې ﻛﻢ ﻣﻌﺎش ﺳﺮه د دوي ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ وﻛړو؟ ﻣﻮﻧږ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ  1،000ډاﻟﺮ ﻣﻌﺎش اﺧﻠﻮ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ورځـﯥ
ﭘﻪ ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﻛﯥ وم 1،000-2،000 ،ډاﻟﺮه ﻣﯥ د )ټﻮﻟﯥ ﻛﻮرﻧۍ( د ﻟﯧږد راﻟﯧږد ﻟﭙﺎره وﻟګﻮﻟﯥ .وروﺳﺘﻪ ﻫﺮه ورځﯥ د  100-200ﻛﺴﻪ زﻣﺎ ﻟﻴﺪو ﺗﻪ راﺗـﻠـﻞ
او اړ وم ﭼﯥ د دوي د ډوډۍ ﻟﭙﺎره ﭘﻴﺴﯥ ﺧﺮڅ ﻛړم .د دﻏﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮره ﻛﻮل ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دي .ځـﻜـﻪ ﻛـﻮم ﺳـړي
ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ګډون ﻟﺮي ،ﺷﺘﻤﻦ دي .زﻣﺎ ﻣﯧړه دﻧﺪه ﻧﻠﺮي او زه ﻫﻢ اړ ﻳﻢ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﻟګښﺖ ﭘﻮره ﻛړم ) ".د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻳﺪﻳځ د ښځﻴـﻨـﻪ
اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ(

زﻣﻮﻧږ ﻛﻠﺘﻮر ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ اﻣﺮ ﻛﻮي ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ وﻛړو .ﻛﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻧﻪ ﻛړو ،دوي د ﻧﻮرو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻜـﺎﻳـﺖ ﻛـﻮي ﭼـﯥ ﻓـﻼﻧـﯥ
ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ د ﺳﻬﺎر ﭼﺎي ،د ﻏﺮﻣﯥ ﻳﺎ د ﺷﭙﯥ ډوډۍ راﻧﻜړه .دوي ﺑﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ " ﻣﻮﻧږ ﺗﺎﺗﻪ راﻳﻪ درﻛړه او ﺗﻪ ﺣﺘﻲ ﻧﺸﯥ ﻛﻮﻻي ﻣﻮﻧږ ﺗـﻪ د ﺳـﻬـﺎر ﭼـﺎي
راﻛړې! ) د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ(.

" ﻛﻠﻪ ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﺧﻠﻚ زﻣﻮﻧږ ﻟﻴﺪو ﺗﻪ راځﻲ ﺑﺎﻳﺪ د دوي ﻟﭙﺎره ډوډۍ ﺗﻴﺎره ﻛړو  .دوي ﺗﻤﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ د ﻟـﻴـﺪو ﻟـﭙـﺎره د 50-60
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮه ﻻرې د وﻫﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دوي ﺳﺮه داﺳﯥ روﻳﻪ وﺷﻲ ،دوي ﺗﻤﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ دوي ﺗﻪ ډوډۍ ورﻛړو .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ﺳږﻛﺎل ﭘﻪ اوړي ﻛﯥ ﭼﯥ
ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ وم ،ﺧﻠﻚ ﻣﯥ ﻟﻴﺪو ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او اړ ﺷﻮم ﭼﯥ د دوي د ډوۍ ﻟﭙﺎره  8ﭘﺴﻮﻧﻪ ﺣﻼل ﻛړم .دﻏﻪ ﻟګښﺖ ﻣﯥ ﻟـﻪ ﺧـﭙـﻞ ﺟـﯧـﺒـﻪ ﻛـړي
دي ) ".د ﺑﺪﺧﺸﺎن د وﻻﻳﺖ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﻛﻪ(.
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د ﻣﺮﻛﺰي او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻮ د اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه ﻣﺮﻛﯥ
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ﺑﺎﺳﻮ  ،د آﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﻛﯥ ښځﯥ  ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮځښﺘﻮﻧﻪ
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د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

 .7ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
د ډﯦﺮو ﻫﻐﻮ ﺧﻨډوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼﯥ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻮل ،د

ﻣﻮﻣﻲ ﻣګﺮ ﻻﺗﺮ اوﺳﻪ د ﺗﻘﻨﻴﻦ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﯥ ﻛﻮﻣﻪ اﻏﯧﺰه ﻧﻠﺮي .ه

ښځﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻛﻤﻪ ﻛﭽﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﻴږي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺗﯧﺮو ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻧﺎاﻧډوﻟﺘﻴﺎ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم دﻏﻪ ﻛﻮم ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻧﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ

 1 .7اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ :د " ښځﻮ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﻛﯥ" د ښځﻮ
ﻟﭙﺎره ﻓﻀﺎ

ګټﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﻣﻄﺮح ﺷﻮې دي ﺗﺮاوﺳﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن

د ښځﻮ اﺳﺘﺎزو د اﻧﺪﻳښﻨﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﭘﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻮي ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د

ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﻮﻣﻪ اﻏﯧﺰه ﻧﻪ ده درﻟﻮدﻟﯥ .86ﺗﺮ ﻳﻮه ځﺎﻳﻪ د اړﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ

ﻫﻐﻮي ﭼﺎﭘﯧﺮ ﺷﻮي ګډون دي .د ښځﻮ اﺟﺮاﺋﻴﻮي ګډون ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ

څﺨﻪ د اﺳﺘﺎزﻳﻮ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﺘﻮب د دﻏﻪ اﻣﺮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ

ﻣﺤﺪود ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻨﺴټﻴﺰ ډول د ښځﻮ ﭘﺮ ﻓﻀﺎ ﭘﻮرې ﺗړﻟﺊ دي.

د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺣﺴﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ د ﻫڅﻮﻧﯥ

ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ اوس ﻣﻬﺎل ﻳﻮاځﯥ ﻳﻮه وزﻳﺮه )د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزﻳﺮه( ﭘﻪ

ﻟﭙﺎره د اﺟﺮاﺋﻲ ﭼﺎرواﻛﻮ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ څﺨﻪ ډﻛﻪ دﻧﺪه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻛﯥ

ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻛﯥ ګډون ﻟﺮي .دﻏﻪ ډﯦﺮ ﻛﻢ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د دﻏﻪ څﯧړﻧﯥ ﺳﺮه

ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﻣﺦ ده .ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﯥ د دﻏﻪ اﻣﺮ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮ څﯧړﻧﯥ

ﻣﺮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ټﻮﻟﻮ ښځﻮ اﺳﺘﺎزو ﺗﺮ ﻧﯧﻮﻛﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي او د

ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ:

ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ دي ﭼﯥ ښځﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮ
ﺷﻮې دي ،ډﯦﺮئ ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ځﻮاب ورﻛﻮوﻧﻜﻮ دﻏﻪ

د ښځﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻤﻪ ﻛﭽﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ

ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺗﻪ د ﭘﺮاﺧﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﭘﻪ اړه داﺳﯥ ووﻳﻞ:

د ښځﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻤﻪ ﻛﭽﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮﻣﻲ ﻣګﺮ ﻻﺗﺮ اوﺳﻪ د ﺗﻘﻨﻴﻦ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﯥ ﻛﻮﻣﻪ اﻏﯧﺰه ﻧﻠﺮي .ه
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د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﭘﺮوګﺮام د ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﻮاځﯥ ﻳﻮه وزﻳﺮه ﺣﻀﻮر ﻟﺮي ،ﻣﻮﻧږ ټﻮﻟﯥ

ﭘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﭽﻪ د ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ د ښځﻮ

ښځﯥ ﻛﺮزي ﺗﻪ ورﻏﻠﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻣﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه ﭼﯥ

ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺗﻞ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ډﯦﺮو ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ

ښځﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻛﯥ زﻳﺎت ﻓﺮﺻﺖ ورﻛړي او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ژﻣﻨﻪ

اﻧﺪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ اړه د ښځﻮ

وﻛړه ﭼﯥ ﻛﻪ ﻛﻮم ﻧﺎرﻳﻨﻪ وزﻳﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻰ د

د ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻮ د ﻣﺤﺪود ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ دي .دﻏﻪ ټﻜﻰ ډﯦﺮ ارزښﺘﻤﻦ دي

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ځﺎي ﺑﻪ ښځﻪ ټﺎﻛﻲ ،ﻣګﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﻣﻨﻪ ﻳﯥ وﻓﺎ

ﭼﯥ ﻳﻮاځﻴﻨۍ ښځﻴﻨﻪ وزﻳﺮه د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزﻳﺮه ده .ﻧﺎرﻳﻨﻪ او

وﻧﻜړه.
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ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو د ښځﻮ د ګﻮښﻪ ﻛﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﻳﻮه وزارت ﭘﻮرې د
ﻫﻐﻮي د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ګډه اﻧﺪﯦښﻨﻪ څﺮګﻨﺪه ﻛړه .د ﻳﻮه

ښځﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ژﻣﻨﻮ ﺗﻪ د ﻛﺮزي د ﻧﻪ ژﻣﻨﺘﻮب درك ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د

ﻣﺮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ اﻧګﯧﺮﻧﻪ داوه ﭼﯥ " ﻣﻮﻧږ ﻳﻮاځﯥ ﻳﻮه وزﻳﺮه ﻟﺮو او
88

وزارت څﻮﻛۍ ﺗﻪ د ﻧﻮم اﻧﺪو ﻫﻐﻪ ډﻟﯥ ښځﻮ د ﺑﺎور د ﻛﻤﺰورۍ

ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزﻳﺮه ،د دﻏﻪ ټﻜﻲ ﻣﺎﻧﺎ څﻪ ده؟".

ﻻﻣﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي وړﺗﻴﺎ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وزﻳﺮ د وړﺗﻴﺎ اﻧډول او ﻳﺎ

ﺧﻠﻚ دﻏﻪ وزارت ﺗﻪ د ﻳﻮه ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻚ ،ﻳﻮ ډول ﻧړﻳﻮال ﺗﺤﻤﻴﻞ

دﻫﻐﻪ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ وي .ښځﻮ ﺗﻪ د ډﯦﺮو اﺟﺮاﺋﻲ څﻮﻛﻴﻮ د ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

ﺷﻮي وزارت ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ ډﯦﺮو ﻣﺴﺌﻠﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻره اواره

اړه د ښځﻮ اﺳﺘﺎزو ﻳﻮواﻟﻲ دا ټﻜﻰ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د

ﻛړې ،ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري5) .م ﺟﺪول(.

زﻳﺎﺗﺮه

ښځﻮ ګډون ﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ښﻜﺎري ،د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ د
رﻫﺒﺮۍ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﻛﯥ ﺣﻀﻮر د ښځﻮ د وړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ اړه د ﻧﻈﺮ د

د دﻏﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ډﯦﺮئ ﻫﻐﻮ ښځﻮ اﺳﺘﺎزو ﭼﯥ د دﻏﻪ

ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ارزښﺘﻤﻦ دي.

څﯧړﻧﯥ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺮﻛﻪ ﻛړې دﻏﻪ وزارت ارزښﺘﻤﻦ ﺑﻠﻠﻲ او ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻲ ﺷﺘﻮن څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ څﺮګﻨﺪوي.

ﭘﻨځﻢ ﺟﺪول :د ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ اړه ﻟﻴﺪ ﻟﻮري

ﻫﺮ څﻮ ﻛﻪ د دﻏﻪ وزارت د رﺳﻤﻲ رول ﭘﻪ اړه ډﯦﺮې ﻧﺎڅﺮګﻨﺪﺗﻴﺎوې

زه د دﻏﻪ وزارت څﺨﻪ ﻛﺮﻛﻪ ﻛﻮم ،ځﻜﻪ ﺳړي ﻣﻮﻧږ د ﻫﺮ ﭘﻴښ ﺷﻮي

ﺷﺘﻪ .آﻳﺎ د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ،

ﻛﺎر ﻟﭙﺎره ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻴږي ،ﻳﻮ وزارت ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﻮﻻي د ښځﻮ ټﻮﻟﯥ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ،د ﻣﻼﺗړ د ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ،د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮد

ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺣﻞ ﻛړي )د ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د ښځﯥ اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ(.

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻳﻮه وﺳﻴﻠﻪ د ﻳﺎدو ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮاردو ﺗﺮ ﻛﻴﺐ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻳﻮ
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﺷﻲ دي؟ د دﻏﻮ ﻧﺎڅﺮګﻨﺪﺗﻴﺎوو ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﺗﯧﺮو

د ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻳﻮ ﻛﺎر ﻛړي

ﭘﻨځﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د دﻏﻪ وزارت د ﺟﻮړﯦﺪو څﺨﻪ ﺗﻴﺮﻳږي ،د

واي ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﺗﻠﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮه ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻚ ځﺎن

دﻏﻪ وزارت د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه د ﻧﺎڅﺮﻛﻨﺪو ﺗﻤﻮ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﻛﯧﺪو

ښﻮدﻧﻪ .ﻣګﺮ ﺑﺎﻳﺪ وګﻮرو ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ وزارت ﻛﯥ د ښځﻮ ګډون ،ﭘﻪ

ﻻﻣﻞ ﺷﻮي .د دﻏﻪ وزارت د ﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ د

ﻧﻮرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ګډون ﻛﻮﻣﻪ ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰه ﻛﻮي؟ )د

ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي .ﻳﻮه اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺮﻛﻪ ﻛﯥ

ﻏﺰﻧﻲ د ښځﯥ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ(.

داﺳﻲ ووﻳﻞ:

د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ وزارت دي ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗﻪ

وزارت د ﻛﺎر ﻟﭙﺎره ﺑﺴﻴﺎ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻧﻠﺮي .د ښځﻮ

وښﻴﻲ ﭼﯥ ښځﯥ زﻣﻮﻧږ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ﺣﻘﻮق ﻟﺮي ) د

د ﭼﺎرو د وزارت ﻛﻠﻨۍ ﺑﻮدﺟﻪ د دﻓﺎع د وزارت د

ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ(.

ورځﻨۍ ﺑﻮﺟﯥ ﺳﺮه اﻧډول ده.
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.87

د ﺳﻤﻨګﺎن د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.88

د ﻛﺎﺑﻞ د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.89

د ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﻤﻮ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ  ،ﭘﻪ  1385ﻛﺎل ﻛﯥ ﺗﺮ  137ﻣﻴﻠﻴﻮن ډاﻟﺮو زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻪ د دﻓﺎع د وزارت ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړې ﻛړې وه او د ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارت
ﻟﭙﺎره ﻳﯥ  2/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ډاﻟﺮه .دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮې د ﺧﺮڅ ﺷﻮې ﻛﭽﯥ د ﺷﻤﯧﺮو ښﻜﺎرﻧﺪوي ﻧﻪ دي  ،ﻣګﺮ د دوﻟﺖ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ښﻜﺎره ﻛﻮي  .د 1384ﻛﺎل ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ،د ﺑﻮدﻳﺠﯥ رﻳﺎﺳﺖ ،د
ﻣﻠﻲ دﻓﺎع وزارت

29

د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

د ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﻞ ﻧﻈﺮ دادي ﭼﯥ دﻏﻪ وزارت د

ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻳﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﺗﻪ د ﭼﺎرواﻛﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ د دﻏﻮ ګټﻮ د

اوس ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎره ﺑﺲ دي ﻣګﺮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ دﻫﻐﻪ ځﺎي ﻳﻮ

ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﻮاﺷﻴﻨﻲ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

ﺑﻞ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻲ وﻧﻴﺴﻲ.

ﺷﻤﯧﺮل ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ .ﻛﻪ دﻏﻮ ګټﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺟﺮﻳﺎن
وﻣﻮﻣﻲ ،د وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻي ﭼﯥ ﻏﺎﻟﺒﺎً

د ﻧﻈﺮ ﻟﻪ ﻟﻴﺪ ﻟﻮري د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﺳﻴﺎﺳﻲ اړﺗﻴﺎوې ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛړي.

ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺑﻦ ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﯥ د
دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا د ښځﻮ ﭘﻪ اړه د ﺷﻮﻳﻮ ژﻣﻨﻮ څﺮګﻨﺪوي دي .ﻫﺮ څﻮ ﻛﻪ

 2 .7اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ  :ﻟﻪ ﻓﺴﺎد څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ )ﺑﺮداﺷﺖ(

ﭘﻪ ﻋـﻤﻞ ﻛﯥ دا ګﻮاښ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ وزارت دښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ دﻧﺪه د دوﻟﺖ ﭘﺮ ﻛړﻧﻼرو څﺎرﻧﻪ

اﻧﺪﻳښﻨﻮ د ﻟﻴﺮې ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎر ﻛﻮي او د ﻧﻮرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎر

او د اﻧډول د راوﺳﺘﻨﯥ او د ﻏﻴﺮﻣﺠﺎزو او ﻧﺎوړه ﻛﺎروﻧﻮ د

ﻛﻮﻣﻪ اﻏﻴﺰه وﻧﻠﺮي .د دﻏﻪ وزارت ﺷﺘﻮن د ډﯦﺮو اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ اﻧﺪ ﭘﻪ

ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره د دوﻟﺖ ځﻮاب ورﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺳﺎﺗﻞ دي .د ډﯦﺮئ ﻫﻐﻮ

ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ اړه د دوي د

اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧږ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺮﻛﻪ ﻛړﯦﺪه ،دﻏﻪ رول د

ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻣﺤﺪود ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﻧګﯧﺮل ﻛﻴږي .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ

دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا د ﻫﻐﻮ ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ډﯦﺮو ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ

دﻏﻪ اﻣﺮ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د دوﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﻧﻈﺮ
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اﻣﻠﻪ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دي )ﺷﭙږم ﭼﻮﻛﺎټ(.

ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻖ دي ﭼﯥ د ښځﻮ وﺿﻌﻴﺖ دا ډول ﺑﻴﺎﻧﻮي" :د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ
ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮښﻪ ﺗﻮب ،دﻏﻪ ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ

دﻏﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ وي او ﻛﻪ ﻧﻪ د ﻓﺴﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات

ﺟﻮړوﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮه ﻛﻤﻪ اﻏﯧﺰه ﻛﻮي  90".دﻏﻪ ﻛړﻧﻼره ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ

ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د ﻣﻘﻨﻨﻪ ځﻮاك ﭘﺮ ﻛړﻧﻮ اﻏﯧﺰه وﻛړي .د رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﺳﺮه

ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻛﯥ ښځﻮ ﺗﻪ د ﻛﻤﯥ وﻧډې د ورﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه د

ﺳﻢ ﭘﻪ ځﻮرووﻧﻜﯥ ﻛﭽﻪ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ داﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮﯦﻜړو د ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ د ښځﻮ ګﻮښﻪ ﻛﻮل څﺮګﻨﺪوي.

ﻟﺨﻮا ﻧﻤﺤﺪودﯦږي ﺑﻠﻜﻪ د داﺳﯥ ﻣﻴﻜﺎﻧﯧﺰم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺎرول ﻛﯧږي
ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻻرې ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﺟﻮړﯦږي .ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻳﻮه

ﭘﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﭽﻪ د ښځﻮ د ﺣﻀﻮر د ﻧﺸﺘﻮاﻟﯥ ﺳﺮه ﺳﺮه دوي ﭘﻪ

اﺳﺘﺎزي څﺮګﻨﺪه ﻛړه " :ﻣﻮﻧږ درۍ ځﻠﻪ ﻫڅﻪ وﻛړه ﭼﯥ ﻳﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ

ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ اﺳﺘﺎزې ﻧﻪ ﻟﺮي 91،دا ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ده ﭼﯥ

ګﺮوپ ﺟﻮړ ﻛړو ﻣګﺮ ﻧﻮرو ګﺮوﭘﻮﻧﻮ زﻣﻮﻧږ اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺑﻴﻪ

ډﯦﺮئ ښځﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯦښﻤﻨﯥ دي .ﻳﻮې ښځﯥ څﺮګﻨﺪه ﻛړه

واﺧﻴﺴﺘﻞ 94".اﺧﻼﻗﻲ اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﺗﺮ څﻨګ ،دﻏﻪ اﻣﺮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ

ﭼﯥ ددﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﻃﺮح ﻛﻮل د ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي دي:

ﻛﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړﻳﺪا او ﻳﻮواﻟﻲ ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯦښﻨﻪ
ﭘﺎرووﻧﻜﻰ دي .ﻛﻪ داﺳﯥ ﻓﺮض ﻛړل ﺷﻲ ﭼﯥ اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ او

د ﻛﺮزي ﺳﺮه ﭘﻪ وروﺳﺘﻨۍ ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ ﻧﻮﻣﻮړي وﻣﻨﻞ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛړﻧﻼرې ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ وﺟﻮد ﻧﻠﺮي ،دا اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﻪ ﭼﯥ

ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﻳﻮه ښځﻪ ﺣﻀﻮر وﻟﺮي

اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ډﯦﺮه آراﻣۍ ﺳﺮه واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﭘﺮ

ﻣګﺮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﺪې اړه ﻫﻴڅ اﻗﺪام ﻧﻪ دي ﺷﻮي ،زه ﭘﺪې

اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د دﻏﻪ اﻣﺮ اﻏﯧﺰې ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه دي ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ډﻟﻮ ﭘﻪ
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ﺑﺎور ﻳﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ښځﻮ ﺑﺎور ﻧﻠﺮي.

.90

ﻛﻤﺰورﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ارزښﺘﻤﻨﯥ او ﺟﻮړووﻧﻜﯥ ﻛﺘﻨﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ

ﻣﻮﺧﻮﭘﺎدﻫﺎي او ﻣﻴﺮ .2004 ،د ﺧﻠﻜﻮ د ﻏږ او د اړﺗﻴﺎوو د اﻧﻌﻜﺎس ﻟﭙﺎره د زﻣﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮول :د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه د دوﻟﺖ ﻧﻮي ﺗﻌﺮﻳﻒ  13 ،ﻣﺦ .ﻣﺴﺘﺮدام :د ﻛﻲ آي
ﺗﻲ ﺧﭙﺮوﻧﯥ .
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ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻟﻪ  9ﻏړو څﺨﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې ده ﭼﯥ د ﻳﻮې  10ﻛﻠﻨﯥ دورې ﻟﭙﺎره د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﺨﻮا اﻧﺘﺼﺎب )ﻏﻮره( ﻛﯧږي) .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره  .(2006 ،اوس ﻣﻬﺎل دﻏﻪ
ټﻮل ﻏړي ﻧﺎرﻳﻨﻪ دي.
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.92

د ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﻤﯥ د ﻳﻮې ﺳځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ

.93

د رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ دﻏﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف ﻛﺎروﻧﻪ ﻛړي دي  ،ﻣګﺮ دوﻟﺖ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎره د ﻣﻌﺎش څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻮاردو د ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫڅﻪ ﻛﯥ دي.

.94

د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﻣﺴﺌﻠﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻرې د ﺣﻞ وړ دي ﻫﻢ ﭘﻪ اﻧﻜﺎر ﻧﻪ ﻛﯧﺪوﻧﻜﻲ ډول

څﺮګﻨﺪ ﻛړي:

ﻛﻤﻴږي .ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮ ده ﻛﻪ داﺳﯥ ﻓﺮض ﻛړو ﭼﯥ ﭘﺮ دوﻟﺖ د اﻏﯧﺰې
ﻳﻮاځﻴﻨۍ ﻻره د رﺷﻮت ورﻛﻮل دي د ﺧﻮرا زﻳﺎﺗﯥ ﺷﺘﻤﻨۍ د ﻧﻪ

ﻓﺴﺎد ﻳﻮه ﻧﺎروﻏﻲ ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎي ﻛﯥ ﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ ښځﯥ او

ﻟﺮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﺜﺒﺘﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل ﻧﺎﺷﻮﻧﻲ دي ،او د اﻏﯧﺰې ﻛﻮﻟﻮ

ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺑﺎور وﻟﺮي ﻧﻪ ﻓﺎﺳﺪﻳږي او دا ﻣﺴﺌﻠﻪ د

ﻟﭙﺎره د ﻫڅﻮ اﻧګﯧﺰه ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ځﻲ .دﻏﻪ اﻣﺮ ﭘﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪې د

ښځﯥ ﺗﻮب او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺗﻮب ﺳﺮه اړه ﻧﻠﺮي.

96

ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻟﭙﺎره د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﭘﻪ اړه د ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺟﻮړوﻟﻮ د ﺣﺴﺎس ټﻜﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د اﺳﺘﺎزو د ﻧﻪ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻻﻣﻞ

د ښځﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ د ښځﻮ ﻟﺨﻮا د ﭘﻴﺴﻮ د

ګﺮځﻲ

اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺳﻔﺮوﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻮ ﻛﻴﺴﯥ ﻛﻴږي ،دﻏﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻪ ﺿﻤﻨﻲ ډول د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ د ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ دي ،ﭘﺪې
95

ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ

اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ

ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ښځﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﻓﺎﺳﺪې ﻛﻴﺪاي

زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ د ﻓﺴﺎد د ﻛﻤښﺖ ﻟﭙﺎره ګټﻮر دي  .ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري د ﭘﺎرﻟﻤﺎن

ﺷﻲ .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ دا ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ ذاﺗﻲ ځﺎﻧګړﻧﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ

اﺳﺘﺎزو د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ ﻛﻮم داﺳﯥ څﻪ ﻧﻪ دي

ﭼﺎرو د ﻫﻐﻮي د ﺷﺮﻳﻜﯧﺪو څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻛﻮي ،د ﺷﻚ وړ ده.
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ﺷﭙږم ﭼﻮﻛﺎټ .ﻓﺴﺎد
ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ دوو ډﻟﻮ وﯦﺸﻞ ﺷﻮي ﻳﻮ ،اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻳﺎ ﻛﻴڼ اړﺧﻲ او د دوﻟﺖ ﭘﻠﻮﻳﺎن .د ﻛﺮزي او د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ د ځﻴﻨﻮ وزﻳﺮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا د اﺳﺘﺎزو ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ
ﭘﻴﺴﻮ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴږي .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﻛﺎر ﭘﻴﻞ وﻛړ ،اﺳﺘﺎزي ډﯦﺮ ﻓﻌﺎل وو او ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي ﻣګﺮ اوس
دوي ﻳﻮاځﯥ د دوﻟﺖ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي او ﺧﭙﻞ زرﻏﻮن او ﺳﺮه ﻛﺎرﺗﻮﻧﻪ د دوﻟﺖ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮي) .د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې
ﻣﺮﻛﻪ(.

ځﻴﻨﯥ اﺳﺘﺎزي د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ ﺑﺪ ﺷﻴﺎن واﻳﻲ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﭘﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻐﻮي ﺗﻪ واك ورﻛﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ﻫﻐﻮي د اوﺳﯧﺪو
ﻟګښﺖ ورﻛﻮي .ﻣﺎ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻮرى وﻧﻴﺴﻢ ځﻜﻪ ﻫﻐﻮي د اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻛﻮي ،ﻣګﺮ زﻣﺎ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻣﺎﺗﻪ دا اﺟﺎزه
راﻧﻜړه) .د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﯥ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ(.

دوﻟﺖ اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ د ﭘﻴﺴﻮ د ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ د ﻫﻐﻮي د څﺎرﻧﯥ وړﺗﻴﺎ اﺧﻴﺴﺘﯥ ده او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻮي ) د
ﺑﻐﻼن د ﻳﻮه اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﻛﻪ(.
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د دوﻻر ،ﻓﻴﺰﻣﻦ او ګﺘﻲ ﻣﺮﻛﻪ .د ښځﯥ ﺟﻨﺲ ؟ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻛﯥ ښځﯥ او ﻓﺴﺎد  ،د ﺟﻨﺴﻴﺖ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ اړه د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د څﯧړﻧﻮ راﭘﻮر ،د ﻛﺎري اﺳﻨﺎدو ﻟړۍ  4 ،ګڼﻪ .1999 ،د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ او د ﺑﯧﻮزﻟۍ ﺷﺒﻜﻪ /د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ څﯧړﻧﻮ ډﻟﻪ.

.96

د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ
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ﮔﺘﺰ .2003 ،ﺳﻴﺘﺴﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ :څﺮﻧګﻪ ښځﯥ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د ﻓﺴﺎد ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﻳﻮ ځﻮاك وي.
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د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

 .8ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﻨﺴټﻴﺰ
رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ دي .د ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ،ﺳﻴﻤﻴﻨﺎروﻧﻮ او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ

څﺨﻪ دګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډو ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي ،ﻟﻜﻪ
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﯥ دﻓﺎع ﻟﭙﺎره ﻛﺎروي.
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ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ دﻟﻴﺪﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرو د اﺳﺘﺎزو روزل او ﻫﻐﻪ ﭘﺮوژې
ﭼﯥ د داراﻻﻧﺸﺎ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﻧﻮرو ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره

زﻳﺎﺗﺮه ښځﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ دې ټﻜﻲ ﺗﻪ اﺷﺎره ﻛړې ده ﭼﯥ

ځﺎﻧﻜړي ﺷﻮي دي ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺷﻮې

ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮي ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ د اﺳﻼﻣﻲ دﻻﻳﻠﻮ څﺨﻪ ﻧﺎوړه

ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه ځﺎﻧګړى ﺗﻤﺮﻛﺰ

ګټﻪ اﺧﻠﻲ او ﻫﻐﻮي ﻏﻮاړي ﭼﻲ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻈﺮﻳﯥ د دﻳﻨﻲ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ

درﻟﻮد .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ د ﺟﻮړﯦﺪو راﻫﻴﺴﯥ ﻧړﻳﻮال

وﺳﻴﻠﻪ ځﻮاﻛﻤﻨﯥ او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻈﺮﻳﻮ څﺨﻪ دﻓﺎع وﻛړي .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د

ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ :د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ

ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د اړﺗﻴﺎوو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ

اداره-د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻘﻨﻨﻪ ځﻮاك د ﺟﻮړﯦﺪو ﻣﻼﺗړ ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎره

وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راځﻲ.

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﺪوق ،ﻣﻠﻲ ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻜﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ،د ﻧﻴﻮﻳﺎرك اﻳﺎﻟﺘﻲ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن او ﭘﻪ ﻛﻤﻪ ﻛﭽﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ

د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزو ﻫﻢ ﭘﻪ دې اړه ﺧﺒﺮې ﻛړي او د

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ،IRIﻧړﻳﻮال ﺣﻘﻮﻧﻪ او د ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ

ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮري څﺨﻪ د دوي د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺗﻴﺘﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړه

اﺑﺮت ټﻮﻟﻨﻪ .د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړه ﻳﻮه ﻛﺎري ډﻟﻪ ،ﻫﺮه

ﻳﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﺘﻨﯥ وړاﻧﺪې ﻛړې:

ﻣﻴﺎﺷﺖ دﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﭙﺎره د ﭘﻼن ﺷﻮﻳﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د څﻴړﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﻟﻴﺪﻧﻪ ﻛﻮي .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ دا ﻣﻮﺿﻮع څﯧړل ﺷﻮې ﭼﯥ دﻏﻪ

ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ځﺎﻧګړې اړﺗﻴﺎوې ﻟﺮي او د ځﺎﻧګړې

ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﭘﻪ څﻪ ډول درك ﻛﻮي او اﺳﺘﺎزي ﻟﻪ دﻏﻮ

ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ دي .دا ﻟﻮﻣړى ځﻞ دي ﭼﯥ دوي ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه څﻪ ډول ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮي.

ﺣﻀﻮر ﻟﺮي او ځﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ګﻮاښﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﻮي دي .دوي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻠﺮي او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د اړﻳﻦ ډاډ څﺨﻪ

 1 .8اړﺗﻴﺎوې او ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ :ﻧړﻳﻮال ﻟﻴﺪ ﻟﻮري

ﺑﺮﺧﻤﻨﯥ ﻧﻪ دي .ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري د

د اړﺗﻴﺎوو د ارزوﻧﯥ ﻟﻪ ﻟﻴﺪ ﻟﻮري ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ او د

ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻره

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ اړه د اﺳﺘﺎزو د ﻧﻈﺮوﻧﻮ د ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

واﭼﻮو.
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ﻫڅﻪ ﻛﯥ دي .د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎزي د ﻫﻐﯥ ﺗګﻼرې ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ ﭼﻲ دﻫﻐﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﯥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ د ښځﻮ اﺳﺘﺎزو ټﺎﻛﻠﻮ

ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﺎزو او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د

ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب ورﻛړى دي داﺳﯥ څﺮﻛﻨﺪه ﻛړه:

ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎرو د زده ﻛړې ﭘﻪ اړوﻧﺪ ټﺎﻛﻠﯥ اړﺗﻴﺎوې ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ
ﻧﻴﻮﻟﯥ دي .د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د اﺳﺘﺎزي د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭼﯥ

32

ﭘﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮﮔﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧږ

وړاﻧﺪي ﻳﺎد ﺷﻮل ،ډﯦﺮئ ښځﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ډاډ او ﺑﺎور اړﻳﻦ

څﺨﻪ و ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻره

ﺑﻮﻟﻲ ﭼﯥ روزﻧﻪ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ دوي ﺗﻪ ﻳﯥ ورﻛړي .ﻫﺮ څﻮ ﻛﻪ

واﭼﻮو ...ﻣﻮﻧږ دﻏﻪ اﻣﺮ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺮه د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ

داﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻬﻲ ﻧﻪ ده ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ  68ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې د دﻏﻮ

ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻳﻚ ﻛړ ،ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﻧږ

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ډﯦﺮې اړﺗﻴﺎ اﺣﺴﺎس

ﺳﺮه د ښځﯥ او ﺷﺮﻳﻌﺖ او دښځﻮ ددﻓﺎع ﻟﭙﺎره د ﺷﺮﻳﻌﺖ

ﻛﻮي ،د ښځﻮ د اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ اړه د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ټﺎﻛﻠﻲ

.98

د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﭘﺮوګﺮام د ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.99

د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﭘﺮوګﺮام د ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﻧﻈﺮات وړاﻧﺪې ﺷﻮي ،د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د دې ټﻜﻲ ﻓﺮض ﻛﻮل

ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ او ښﻜﺎره ﺗﻮب ورﻛﻮي او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ

ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﭘﺮ ځﺎن ﺑﺎور ﻧﻠﺮي ﻳﻮ ډﯦﺮ ټﻮﻟﻴﺰ ﺗﻌﻤﻴﻢ

ﻳﻮاځﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﭙﺎره ﺟﻮړﯦږي ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ګډون ﻟﭙﺎره ﻫڅﻮي.

دي .ښځﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د اړﺗﻴﺎ ډﯦﺮ ﺣﻖ ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﺑﻠﻞ ﭘﺮ
د ښځﻮ اﺳﺘﺎزو ﻟﻮﻳﻮ اړﺗﻴﺎ ﺗﻪ د ځﻮاﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د

ﻧﻮرو د ځﺎن ﻏﻮره ﺑﻠﻞ دي.

اﺳﺘﺎزو د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﺮوګﺮام او د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د

ﻣﺎ د دﻏﻪ ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه اورﯦﺪﻟﻲ دي ﻣګﺮ زه د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ

ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ وﺟﻬﯥ ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﻛﺰ دي ﭼﯥ د  2006ﻛﺎل

اړه زﻳﺎﺗﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮم ،ﭘﻪ دﻏﻪ ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ

د اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮ .دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د

ښﻮوﻧﻜﯥ ﺗﯧﺮ ﻣﻬﺎل زﻣﺎ زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ وو .ځﻴﻨﯥ ﺑﻬﺮﻧﻲ

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ،ﺳﻴﻤﻴﻨﺎروﻧﻮ او ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ د ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ

ښﻮوﻧﻜﻲ ښﻪ دي ،ﻣګﺮ زه د دوي د ﺗﺠﺮﺑﯥ د ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

ﻟﭙﺎره وړ ﻓﻀﺎ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮي )دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻮن او ﭘﻪ
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ﭘﺪې ډول ﻏﻮﻧډو ﻛﯥ زﻳﺎت ګډون ﻧﻪ ﻛﻮم.

ﻛﻤﭙﻴﻮټﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻤﺒﺎل دي( .دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ
ﻟﭙﺎره ازرښﺘﻨﺎﻛﻪ آﺳﺎﻧﺘﻴﺎ ده .ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ څﺨﻪ ﻫﺮه ښځﻴﻨﻪ

زه د ډول ډول روزﻧﻴﺰو دورو  16ﺑﺮي ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﻟﺮم .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ

اﺳﺘﺎزې ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻼي ﺷﻲ) .او ډﯦﺮ ژر ښﺎﻳﻲ د وﻻﻳﺘﻲ

ﺗﻮګﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﻮ ډﯦﺮ ﻟﻮﻣړﻧﻰ اﻣﺮ دي او ﻣﻮﻧږ ټﻮل د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ

ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ،د ښځﻮ ﺷﻮرا او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د
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اړه ﭘﻮﻫﯧږو.

ﻧﻮرو ډﻟﻮ ﭘﻪ واك ﻛﯥ ﻫﻢ ورﻛړل ﺷﻲ( .ﺳﺮه ﻟﺪې داﭼﯥ آﻳﺎ ښځﻴﻨﻪ
اﺳﺘﺎزې ﺟﻼ ﻓﻀﺎ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي د ﺑﺤﺚ وړ ده .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ دا

ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدو ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮاردو ﺑﺮﺳﯧﺮه ځﻴﻨﻮ ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو

ﻣﺮﻛﺰ د ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د ګﻮښﻲ واﻟﻲ ﻻﻣﻞ ﻛﯧﺪاي
103

وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د ﺟﻨﺴﻴﺖ د اړوﻧﺪ زده ﻛړو

ﺷﻲ

څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ګټﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ډﯦﺮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ

ﻟﻜﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﺘﺎﺑﺘﻮن څﺨﻪ د ښځﻮ د ګﻮښﻪ ﻛﯧﺪو ﻻﻣﻞ وګﺮځﻲ.

ښځﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻟﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ

دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع د ﻣﺜﺒﺖ او ﭘﺮﯦﻜﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ

ﻟﯧږي .د ﻧﻮرﺳﺘﺎن د وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﭘﻪ وﻳﻨﺎدﻏﻪ ﺳﻔﺮوﻧﻪ

ﻳﺎد ﺷﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺑﺤﺚ ﻟړۍ ده.

او ﭘﻪ ﺳﻬﻮې ﺳﺮه ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن دﻧﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻀﺎ

ځګﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ ګټﻪ دي ﭼﯥ ﻫﻐﻮي وﻳﻨﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ څﻪ ډول ﭼﻠﻨﺪ ﺳﺮه ﻛﻮي.

ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮ دې ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ  5,2ﺳﺮﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮه،
ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ د ﻣﺮﻛﺰ د ټﺎﻛﻠﻲ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ښځﯥ د ﻫﻐﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﻮر دﻧﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً د ﺟﻨﺴﻴﺖ اړوﻧﺪو زده ﻛړو ﺗﻪ

څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮه ﻟﯧﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻧﻠﺮي .دﻏﻪ او ﻧﻮرو

ﻧﺎرﻳﻨﻪ دﻋﻮت ﻛﯧږي "ﻣګﺮ دوي ﻫﻠﺘﻪ ګډون ﻧﻪ ﻛﻮي ځﻜﻪ دوي

ﺑﯧﻠګﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم څﺮګﻨﺪه ده ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺮه ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ د

ﻓﻜﺮ ﻛﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻏﻮﻧډې ﻳﻮاځﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره داﻳﺮﻳږي 102".ﻟﺪې

ﻳﻮې ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﻧګﯧﺮل ﻛﯧږي ،ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د

ﻛﺒﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻴﻨﻪ وو ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ګډو

اﺳﺘﺎزو ﻟﺨﻮا ورﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ .ﭘﻪ ﻓﺮدي ﺗﻮګﻪ د دﻏﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د

ﻧﺎﺳﺘﻮ او ﭘﻪ روزﻧﻴﺰو ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او

ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻫﻢ ﻳﻮه ﻋﺎدي ﺧﺒﺮه ده .د ﺣﻴﺮاﻧﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮه

دﻏﻪ ﻧﺎﺳﺘﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د ځﺎﻧګړي ﺷﻮي ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ راﺑﻬﺮ ﻛړل

داده ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎن د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻣﻮاردو د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﺳﺮه ﺳﺮه ﺧﭙﻞ

ﺷﻲ .دﻏﻪ اﻣﺮ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ﻃﺮﺣﯥ ﺗﻪ

ﻛﺎر ﺗﻪ دوام ورﻛﻮي او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻫﻐﻮ ﻓﺮﺿﻴﻮ او اﺳﺘﺜﻨﺎګﺎﻧﻮ ﭘﺮ

.100

د وردګﻮ وﻻﻳﺖ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.101

د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.102

د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﭘﺮوګﺮام د ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.103

ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﯥ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ دﻋﻮت ﻛﯧږي  .ﻣګﺮ دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ د ښځﻮ د ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮم اﺧﻴﺴﺘﻰ او د ﻳﻮ ډول ﺟﻼ واﻟﻲ ښﻮدوﻧﻜﻲ دي او ښﻴﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ
زﻳﺎﺗﺮه د ښځﻮ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره دي.
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د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

ﺑﻨﺴټ ﻛﺎر ﻛﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د اﺳﺘﺎزو ﺳﻴﺎﺳﻲ د

ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ ګټﻮر وي.

اړﻳﻜﻮ د واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﻛﻢ ﺳﻤﻮن ﻟﺮي.
د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻧﻮر
د ښځﻮ ﻣﺮﻛﺰ د دﻏﻮ اﻧﺪﯦښﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه داﺳﯥ ﻳﻮه ﻓﻀﺎ راﻣﻨځ ﺗﻪ

ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﺎرول ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ د د ارﻻﻧﺸﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ

ﻛړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د ښځﻮ د ﻛﻤﯧټﻮ ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړﯦږي ،او دا اﻣﺮ

زده ﻛړه ) ،(UNDP-SEALد ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﻳﻮواﻟﻲ

ﭘﺨﭙﻞ ذات ﻛﯥ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﯧﻠګﻪ ده

څﺨﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ﻣﻼﺗړ ) (NDIاو د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د زده ﻛړﻳﺎﻻﻧﻮ ﻟﭙﺎره د

ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﻛﻴږي .دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ د ﻧﻈﺮوړ ګټﻪ

ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎرو د ﻛﺎر د ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ ﻧﻮښﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ
105

اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ډﻟﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ د ﻗﺎﻧﻮن

دي.

ﺟﻮړووﻧﻜﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو اړﻳﻜﻮ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﻧﻈﺮ د

ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻪ ،ﺳﻴﻤﻴﻨﺎروﻧﻪ ،او ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻪ دي .د دﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ

څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻳﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﭼﻤﺘﻮ ﻛړي .ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺳﯧﺮه د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د

ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﺨﻮا ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي

ﻳﻮه اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺑﺎور ،دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ داړﺗﻴﺎوو د

دي ،د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻮه اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ دې اړه داﺳﯥ ووﻳﻞ:

ﻫﺮ څﻮ ﻛﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎﺗﯥ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮې ﻻرې

ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ او د دوي د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻫﻤﻐږي ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫڅﻮ

زه د ﺟﻨﺴﻴﺖ او ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه )زده ﻛړو( ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور

ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي:

ﻧﻠﺮم .ﻣﻮﻧږ ﭘﻮﻫﯧږو ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ زده ﻛړه څﺮﻧګﻪ ده .ﻳﻮ ﺷﺨﺺ
د ﻳﻮﻧﻴﻔﻢ ﻣﺮﻛﺰ د ﻳﻮ ځﺎي ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻره ﻫﻮاره ﻛړه ،او
دﻏﻪ ﻻره ﭘﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﻣﻬﺎل ﻛﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮه.
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ﺣﺘﻲ د ﻣﺎﺳټﺮۍ ﭘﻪ دوه ﻛﻠﻨﻪ ﻳﺎ د دوﻛﺘﻮرا ﭘﻪ ﭘﻨځﻪ ﻛﻠﻨﻪ دوره
ﻛﯥ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻي د ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮه
ﺷﻲ .ﻳﻮاځﻴﻨۍ ﻛﺎر ﭼﯥ زده ﻛړه ﻳﯥ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﻫﻐﻪ د

دا ﻣﺮﻛﺰ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ د ځﻮاب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ

ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ او ﻳﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ زده ﻛړه ده .
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د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ د ﻫﻤﻐږۍ او د ﻛﻴﻔﻴﺖ د ﻟﻮړواﻟﻲ ﻟﻪ ﻻرو د

اووم ﭼﻮﻛﺎټ .د ښځﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻛﻤﻴټﯥ
" دﻏﻪ ﻛﻤﻴټﯥ ډﯦﺮې ګټﻮرې دي ،زه ﻫﻢ د ﻳﻮې ﻛﻤﻴټﯥ ﻏړې ﻳﻢ  ...د دﻏﻮ ﻛﻤﻴټﻮ ﻟﻪ ګټﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه داده ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د ﺟﻮړﯦﺪو راﭘﺪﯦﺨﻮا ښځﯥ
اﺳﺘﺎزې ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د ﻟﻴﺪو ﻟﭙﺎره د ﻳﻮﻧﻴﻔﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ راځﻲ او ﭘﺮﯦﻜړه ﻛﻮي " )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﻤﯥ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ(

" ﻛﻤﻴټﯥ ﻳﻮ ښﻪ ﻧﻮښﺖ او د ښځﻮ د راﻏﻮﻧډﯦﺪو ﻟﭙﺎره ښﻪ ﻣﻮﻗﻊ ده .دوي ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﺳﺮه ﻏﻮﻧډې ﺷﻲ او د ښځﻮ د ﻳﻮواﻟﻲ ،د ښځﻮ د ﭼﺎرو د
وزارت د ﺳﺎﺗﻨﯥ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ،او داﭼﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮم ﻛﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﻛړي) " .د ﻛﺎﺑﻞ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ(

" ﻣﻮﻧږ ﻛﻮﻻي ﺷﻮ د ښځﻮ ﭘﻪ ﻛﻤﻴټﻮ ﻛﺎر وﻛړو او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ د ښځﻮ د څﯧړﻧﻴﺰو ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او زده ﻛړې ﻛﭽﻪ ﻟﻮړه ﻛړو ﺗﺮ څﻮ ﻫﻐﻮي
وﻛﻮﻻي ﺷﻲ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮه ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ اړﻳﻜﻪ ټﻴﻨګﻪ ﻛړي .دوي ﺑﺎﻳﺪ وﭘﻮﻫﻴږي ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ رﺋﻴﺴﺎﻧﻮ ﻓﺸﺎر راوړي او
څﺮﻧګﻪ ﭘﻪ ﻗﻮي ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﻛړي ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه ﺗﺮ څﻮ وﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﻣﻼﻳﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﻛړي " )د ﻛﺎﺑﻞ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ(
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.104

د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

.105

د ﻣﻠﻲ ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻚ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت د ﭘﺮوګﺮام د ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮه ﺷﺨﺼﻲ اړﻳﻜﻪ

.106

د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ﭘﺮوګﺮام د ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺑﺎﻳﺪ د ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻮ او ټﺮﻳﻨﻨګﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه رﻳﺎﻟﺴﺘﻴﻜﯥ ﺗﻤﯥ وﻟﺮو.

څﺨﻪ ﺧﺒﺮې دي او د دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ د ﻏړو د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯦښﻤﻨﯥ

ﺣﺘﯥ ﻛﻪ وﻣﻨﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻏﻮﻧډې د ښځﻮ د )ځﺎﻧﺘﻪ زده ﻛړې( ﭘﻪ

ښﻜﺎري .ﺳﺮه ﻟﺪې دﻏﻪ ﻧﻮښﺖ د ښځﻮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮ څﺮګﻨﺪول

ﭘﺎروﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺜﺒﺘﯥ اﻏﯧﺰې درﻟﻮدﻟﯥ دي ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ددې ډول

آﺳﺎﻧﻪ ﻛړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﯥ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ

ښځﻮ ﺷﻤﯧﺮه ﻳﻮه ګﻮښﯥ ﻣﻮﺿﻮع ده.

ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﻛﯧږي ) اووم ﭼﻮﻛﺎټ وګﻮرئ(

 2 .8اړﺗﻴﺎوې او ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ :د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا د اﺳﺘﺎزو

د دﻏﯥ ډﻟﯥ ﺟﻮړښﺖ د ډﯦﺮو ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ اﻧﺪ د ﻇﺮﻓﻴﺖ

ﻟﻴﺪﻟﻮري

ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ ګﺎم دي .ﻫﺮڅﻮ ﻛﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ د ﺧﭙﻠﻮ

د ښځﻮ اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ﻧﻈﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻳﯥ دادي ﭼﯥ د روزﻧﻴﺰو

ځﺎﻧګړو ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ دي او ﭘﻪ ﺷﺪﻳﺪه ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻮ

ﻏﻮﻧډو ﺷﻤﯧﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻫﻐﻮي ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎرې ﺗﺮ

ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ او د ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې دي ﭼﯥ

ﺳﺮه ﻛړي .ﻫﺮڅﻮ ﻛﻪ ﻳﻮه ﻣﺮﻛﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ روزﻧﻴﺰ ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻪ د

ﻳﻮواﻟﻲ ﻣﺎﺗﻮوﻧﻜﻲ ګﻮاښﻮﻧﻪ ورﺗﻪ ﻛﻮي .ﺳﺮه ﻟﺪې دﻏﻪ ﻛﻤﻴټﻪ د

ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د ښځﻮد اوﺳﻨﻴﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ

ﻛﺎﺑﻮ  10ﺗﻨﻮ ﻏړو 109ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ﻳﻮه ځﺎﻳﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ډﻟﯥ ﭘﻪ

ښﻪ ﻻره وﺑﻠﻠﻪ:

ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳﺪاي ﺷﻲ .ﻳﻮه اﺳﺘﺎزي د دﻏﻪ ډﻟﯥ د ﺟﻮړښﺖ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د را
ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي اړودوړ ﭘﻪ اړه داﺳﯥ ووﻳﻞ:

ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻪ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ګټﻮر دي ځګﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ﻛﺘﺎب
ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ او اﻧټﺮﻧټ ﺗﻪ د ﻣﺮاﺟﻌﯥ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻟﺮي ﻣګﺮ

" ﻛﻤﻴټﻪ زﻣﻮﻧږ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ښﻪ ﻧﻮښﺖ دي ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ وﭘﯧﮋﻧﻮ او

ښځﯥ د دﻏﻮ ﭼﺎرو ﻟﭙﺎره ﭘﻮره وﺧﺖ ﻧﻠﺮي .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ ښﻮوﻧﻪ

د ﻧﻈﺮ راﻛړه ورﻛړه زده ﻛړو .ﻣﻮﻧږ ﻛﺎﺑﻮ  30ښځﯥ وو او ﻣﺎ او

او روزﻧﻪ ښځﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮه ګټﻮره ده ...ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻛﻮﻻي

ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې د ﻳﻮﻧﻴﻔﻢ ﺳﺮه ﻛﺎر ﭘﻴﻞ ﻛړ .ﻣﻮﻧږ ﻫﺮه

ﺷﻲ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﺤﺚ ﺗﻪ اداﻣﻪ

اووﻧۍ ﻏﻮﻧډه ﻟﺮو او دښځﻮ او د ډﻟﯥ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ د

ورﻛړي ﻣګﺮ ښځﯥ د ډاډول ﻛﺎر ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﻠﺮي".

110

څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺚ ﻛﻮو"

107

د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړه د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ
د وﺿﻌﻴﺖ د ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ښځﻮ ﺗﻪ د زده ﻛړې د ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ د اﺳﺘﺎزو ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ده .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ

ﭘﺮﺗﻠﻪ ښﺎﻳﻲ د" ځﺎﻧﺘﻪ ښﻮوﻧﯥ ﻫڅﻮل" ښﻪ ټﺎﻛﻨﻪ وي .دﻏﻪ ټﻜﻰ

ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ وي او اﻓﻐﺎﻧﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻓﺮدي،

داﺳﯥ ﻻرې راښﻴﻲ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ډﯦﺮو ډګﺮوﻧﻮ ﻛﯥ

ﻛﻤﻴټﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎره د ﻳﻮه

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺪاي ﺷﻲ او ﭘﻪ ﻫﻴڅ ﺻﻮرت ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻮرې

ځﻮاﻛﻤﻦ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭘﺎﻳښﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﯥ

ﻣﺤﺪود ﻛﯧﺪاي ﻧﻪ ﺷﻲ ...د ښځﻮ ﻟﺨﻮا د وﺧﺖ او ﻓﻀﺎ څﺨﻪ ښﯥ

ﻛﯧﺪاي ﺷﻲ.

ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ.
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړه د اﺳﺘﺎزو ﻳﻮه ټﻴﻨګﻪ ﻧﻴﻮﻛﻪ داوه ﭼﯥ
ﻳﻮه ﻟﻪ دﻏﻮ ﻓﻀﺎګﺎﻧﻮ څﺨﻪ ښځﻮ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮﻛﻠﻲ ﻛړي د ښځﻮ د

ﭘﻴﺴﯥ ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﻟګﯧږي ،دﻏﻪ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﭘﻪ روزﻧﻴﺰو ﻏﻮﻧډو ﻛﯥ د

ﻛﻤﻴټﻮ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮﻧﻴﻔﻢ او د ﻣﻠﻲ ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻜﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻣﺮﻛﺰ

ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﻟﺨﻮا ﺑﻴﺎن ﺷﻮه )اﺗﻢ ﭼﻮﻛﺎټ( .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن

دي 108.ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ﺳﺮه ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻛﻢ ﺷﻤﯧﺮ اﺳﺘﺎزې د ﻫﻐﻪ د ﺷﺘﻮن

اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ځﻮاب ورﻛﻮﻧﯥ

.107

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﺮب د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ

.108

ﻧړﻳﻮال ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻫﻢ د دﻏﯥ ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻤﻦ وو.

.109

دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮه ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺮﻛﻮ ﺳﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي  ،ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮا  10ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻛﻤﻪ ﺷﻤﯧﺮه ده ﭼﯥ د دﻏﯥ ډﻟﻮ د اﺻﻠﻲ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ اړه راﻛړل ﺷﻮﯦﺪه.

.110

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻟﻮﻳﺪﻳځ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ
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د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

اﺗﻢ ﭼﻮﻛﺎټ .د ﺑﻮدﺟﻮ اﺋﺘﻼف )ﻳﻮ ځﺎي واﻟﻲ(
"زه ﻓﻜﺮ ﻛﻮم ﭼﯥ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻟګﻮي او ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ ګټﻪ ﻧﻪ رﺳﻮي .ځﻴﻨﯥ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ راﻛﻮي ﻣګﺮ دﻏﻪ
ﭘﻴﺴﯥ د ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮﺟﻴﺐ ﺗﻪ ﻟﻮﯦږي ...ﻳﻮ روزﻧﻴﺰ ورﻛﺸﺎپ د  50ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﻮړﯦږي ﻣګﺮ ﻳﻮاځﯥ  10ﻛﺴﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ګډون ﻛﻮي.
دوي د ﺳﺮﻳﻨﺎ ﭘﻪ ﻫﻮټﻞ ﻛﯥ ډوډۍ ﺧﻮري او دا دﭘﻴﺴﻮ اﺋﺘﻼف دي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎزي ﻧﻪ راځﻲ ...زه د دوي د ﻓﻀﻮل
ﺧﺮڅۍ دا ﺗګﻼره ﻫﯧڅ ﻧﻪ ﺧﻮښﻮم " )د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ(.

"دوي د ﻳﻮې ﭘﺮوژې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ روان ﻛﺎل ﻛﯥ  12ﻣﻴﻠﻴﻮن ډاﻟﺮه ﻟګﻮﻟﻲ دي ،دا ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟګﯧﺪﻟﯥ دي؟ ﻣﻮﻧږ د دې ﭘﻴﺴﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻧﻪ وﻳﻨﻮ؟ " )د
ﻛﺎﺑﻞ د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ(.

ﭘﻪ اړه ﻫﻢ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وﺷﻮل ،ټﻴټ ﻟﻮري ﺗﻪ د ځﻮاب ورﻛﻮﻧﯥ

ﻣﺤﺘﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺳﻨۍ وﺿﻌﯥ ﺳﺮه ډﯦﺮه ﺳﻤﻪ ﻛړل ﺷﻲ.

زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻰ ژﻣﻨﺘﻮب ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑڼﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻻﺳﺘﻪ راوړوﻧﻜﻮ ﺗﻪ

ﻻﻧﺪې ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ټﻴﻨګﺎر ﻛﻮي:

ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ،ﻛﻮﻻي ﺷﻲ د ﺑﻮدﺟﻮ د ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﻟګښﺖ ﭘﻪ اړه
ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ .ﭘﻪ ﻟﻮړه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﭽﻪ د ﺑﻮدﺟﯥ اړوﻧﺪ

"ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي څﻪ ډول دﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت څﺮګﻨﺪ ﺷﻲ ،ﻛﻮﻻي ﺷﻮ د رﭘﻮټﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻈﻤﯥ وړاﻧﺪې

ﺟﻮړ ﻛړي .ځﻴﻨﯥ وﺧﺖ دوي د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ

ﻛﻮﻧﯥ ،او د ﻫﻐﻪ ﻟﻨډې ارزوﻧﯥ او د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻏړو ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮ د

ﭘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻮي او دﻏﻪ اﻣﺮ زﻣﻮﻧږ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻧﻪ

ژﺑﺎړو ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ او د دوي راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ

دي .ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ د دوې ﻻرښﻮوﻧﯥ د ﻳﻮه ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﺷﺎن دي ﻧﻪ

ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ وښﻴﻲ ،ﻟﻪ ﻻرو د ﻫڅﻮ ﻛﭽﻪ ﻟﻮړه ﻛړو.

واﻗﻌﻴﺖ ،او ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻻي د ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻮ".

د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﻧﻮر

"ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺑﺎﻳﺪ دې ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ راﻧﺸﻲ او ﺧﭙﻞ روښ ﺗﺤﻤﻴﻞ

وړاﻧﺪﯦﺰوﻧﻪ دا وو ﭼﯥ د روزﻧﻴﺰو ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﻛړﻧﻼره دې دوي ﺗﻪ

ﻛړي .اﻓﻐﺎﻧﻲ او اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﺘﻮر او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ

ﻟﻪ وړاﻧﺪې ورﻛړل ﺷﻲ 111ﺗﺮڅﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺑﺤﺚ وړ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻮه

ﻛﻠﺘﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻮري ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﻛﻮﻻي ﺷﻮ د ﻫﻐﻮ ﻣﺜﺒﺘﻮ

ﻛړي او ﭘﻪ ګټﻮره ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ګډون وﻛړي .ددې ﺑﺮﺳﯧﺮه

ټﻜﻮ د ﺗﺮﻛﻴﺐ څﺨﻪ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮي ﺣﻘﻮق ﺟﻮړ ﻛړو .ﻛﻪ

وړاﻧﺪﻳﺰ وﺷﻮ ﭼﯥ ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻪ ډﯦﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻜﻞ وﻟﺮي 112ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ

ﻣﻮﻧږ وﻏﻮاړو ﭼﯥ د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻛﻠﺘﻮر ارزښﺘﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻠﺘﻮر

دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ وﻧډه زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻲ .ﻳﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﭼﯥ د

او ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه وړاﻧﺪې ﻛړو ،ښﺎﻳﻲ ﻣﻮﻧږ ﻟﻪ

ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزو ﻟﺨﻮا ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ وړاﻧﺪې ﻛﯧﺪه د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د
وﻧډې ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ؤ ،ﻫﻐﻪ داؤ ﭼﯥ د روزﻧﻴﺰو ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ
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.111

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻳﺪﻳځ او ﺷﻤﺎل د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﻮ ﻣﺮﻛﯥ

.112

د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﯥ د ﻳﻮې اﺳﺘﺎزې ﻣﺮﻛﻪ

.113

د ﻛﺎﺑﻞ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﻛﻪ

.114

د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د ﻳﻮه ﺗﻦ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﻛﻪ

115

, op.cit.2007Kandiyoti, D.

زﻳﺎﺗﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ" .

114

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ ګټﻮر اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ ښﻜﺎره ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ

ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﻏﻴﺮ رﻳﺎﻟﺴﺘﻴﻜﯥ ﺗﻤﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮي .116ﭘﺪې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻪ

ټﻜﻲ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ دي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ اړه ﻧړﻳﻮاﻟﯥ

اړه د زده ﻛړو ﻟﭙﺎره ﻫڅﯥ ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ دﻧﻴﺰ ﻛﺎﻧﺪﻳﻮﺗﻲ ﻟﻴﻜﻲ،

ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺳﻨۍ وﺿﻌﯥ

زﻳﺎﺗﺮه ﻧړﻳﻮال ﻛړل وي او د ﻫﯧﻮاد د ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او

ﺳﺮه ﺳﻤﯥ او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛړي.

115

ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺟګړې وروﺳﺘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ ﺑﯧﻞ دي.

115

ﻛﺎﻧﺪﻳﻮﺗﯥ .2007

.116

ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋګﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﻳﻮﻧﻴﻔﻢ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د روزﻧﻴﺰې دورې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ) 8,1ﺑﺮﺧﻪ(

117

ICG, op.cit ii.
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د ﻣﻮﺿﻮﻋﯥ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟړۍ

 .9ﭘﺎﻳﻠﯥ او ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻻرې
د دې ﻣﻘﺎﻟﯥ ﺑﺤﺚ دادي ﭼﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ښځﻮ د ټﺎﻛﻨﯥ ﺳﺮه

اړوﻧﺪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛړي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ

ﺟﻮﺧﺖ ښﺎﻳﻲ د دوي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻏﯧﺰه زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې وي ،ﻣګﺮ د ښځﻮ

ﺑﺮﺳﯧﺮه د ځﺎﻧګړو ﺷﻮو څﻮﻛﻴﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﯧﺮو ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻮ دﻟﻨډ

د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﺪي ﺷﻮي .د ﻫﻐﻪ اﺻﻠﻲ

ﻣﻬﺎﻟﻲ ارزوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ وي ﻧﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ

دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ :ﻟﻮﻣړى ،د ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﯥ وﻻړو ډﻟﻮ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن،

ﻻرې ښځﻮ ﺗﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻜﺎﻓﺎت ورﻛﻮل ﻛﻴږي.

ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﻧﻪ ﺳﻤﻮن ،ﭼﯥ د دﻏﻮ ګټﻮ د ﻃﺮح ﻛﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره د ﻧﻈﺮ د راﻛړې ورﻛړې ﻟﭙﺎره د ﻣﻨﺎﺳﺐ ځﺎي د ﻧﻪ ﺟﻮړښﺖ

.2

ﻻﻣﻞ ﺷﻮي .دوﻫﻢ ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د اﺳﺘﺎزو او د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ

ﻛړﻧﻼره ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ وﻣﻨﻞ ﺷﻲ ،ډﻟﻪ اﻳﺰ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﺑﺎﻳﺪ

ﻣﻴﻨځ ﻛﻤﺰوري اړﻳﻜﯥ ،او د ﻫﻐﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ )د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺷﺎن(

وﻫڅﻮل ﺷﻲ .د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻮ

ﻛﻤښﺖ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺘﻪ اړﻳﻜﻲ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ ،دﻏﻪ ټﻜﻲ

وﻻړو ډﻟﻮ ﻳﺎ د ﻫﻐﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭼﯥ ددﻏﻮ ګټﻮ څﺨﻪ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب

ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د ټﻮﻟﻴﺰ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د ﻧﻪ

ژﻣﻨﻪ ﻳﯥ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻮه ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﺑﺮﺧﻪ وي ،ﭼﻮﻛﺎټ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .د

ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧﺪو ﻻﻣﻞ دي .ﺳﻴﺎﺳﻲ اړﺗﻴﺎوې )د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د وړاﻧﺪې

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻮ وﻻړو ډﻟﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ

ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ( ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮﻣړﻧﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻛﯥ درول ﺷﻮې او

ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻧﺸﺘﻮن ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ ده.

ﻣﻼﺗړﻳﺰې ﺷﺒﻜﯥ او د ﭘﻮړوﻧﻮ ګﻮښﻲ واﻟﻲ ﻻ ﻏښﺘﻠﻲ ﻛﻮي.

وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﯧږي ﭼﯥ:

ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﯥ وﻻړې ډﻟﯥ :ﻛﻪ داﺳﯥ وي ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﭼﺎرو

ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮ ﻫﻐﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻛړﻧﻼرې د ښﻪ ﺗﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
اﺳﺘﺎزو ﺳﺮه د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﻼﺗړ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ددې ﻻﻣﻞ

•

د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ډﻟﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺷﺘﻪ ﻗﻴﺪوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ

ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ د دﻏﻮ ګټﻮ ﭘﺮاخ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﻧﻪ ﺷﻲ.

ﻳﻮړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ دﻏﻪ ډﻟﯥ د رښﺘﻴﻨﻮ ډﻟﻪ اﻳﺰو ګټﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ

درﻳﻢ ،ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻛﯥ د ښځﻮ ډﯦﺮ ﻛﻢ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب او د ښځﻮ ﭘﻪ

ﺟﻮړې ﺷﻲ ﻧﻪ د ﻏړو د رﻧګﺎرﻧګۍ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

وزارت ﭘﻮرې د ﻫﻐﻮي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ددﻏﻪ ټﻜﻲ د ټﺎﻛﻠﻮ اﺻﻠﻲ ﻻﻣﻞ

ﻣﻮﺧﻪ

117

دي ﭼﯥ وﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ اﺳﺘﺎزي د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د
ﻃﺮح ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﻧګﯧﺰه ﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻓﺴﺎد

•

ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﭼﺎره ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﺮام ﻳﺎ

څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ )ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻪ( د دﻏﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ د ﻣﻄﺮح ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د

ﻛړﻧﻼره ﺗﻤﺮﻛﺰ وﻛړي او ﻟﺪې ﻻرې د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ډﻟﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ

ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ د ﻛﻤښﺖ ﻻﻣﻞ دي .ﭘﻪ ﭘﺎي ﻛﯥ ددې ﺗﺮڅﻨګ ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ

او ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ د ﻧﻈﺮوﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻫڅﻮي.

ﻣﺮﺳﺘﯥ ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزې ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮه ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ د
ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻧډول د ﻛړﻧﻼرې ښﻪ ﺗﻮب ﺗﻪ ﻫڅﻮي ،زﻳﺎﺗﺮه دﻏﻪ

.3

ﻣﺴﺌﻠﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻃﺮح او ﭘﻠﯥ

راوړوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮاځﻮاب ورﻛﻮﻧﯥ ﺗﻪ

ﻛﯧږي او ﻏﻴﺮ رﻳﺎﻟﺴﺘﻴﻜﻪ ﺗﻤﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮي .د ﺳﻴﺎﺳﺖ

زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﯥ ژﻣﻨﻪ .د زده ﻛړو اړوﻧﺪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﻮرا د اﺳﺘﺎزو

ﺟﻮړووﻧﻜﻲ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﯧږي ،د ښځﻮ د

د ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﭼﻤﺘﻮ ﻛړل ﺷﻲ او دوي د زده

ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د ﻫڅﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻرې

ﻛړې او د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻧﻮرو ﺑڼﻮ ﻟﭙﺎره د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ

وړاﻧﺪې ﻛﻮي:

ﺳﭙړﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﻛړي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﯧڅ ﺻﻮرت ﻧﺸﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ

ځﻮاب ورﻛﻮﻧﻪ "ټﻴټ ﻟﻮري ﺗﻪ" :د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻻﺳﺘﻪ

ﻛﯧﺪﻻي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﯧږي ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل د ﻣﺮﺳﺘﻮ
.1
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ځﺎﻧګړې ﺷﻮې څﻮﻛۍ :ﻛﻪ داﺳﯥ ﻓﺮض ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ

ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺟﺮﻳﺎن د ﺑﻨﺪﻳﺰ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻛﻮي .وړاﻧﺪﻳﺰ

ټﺎﻛﻨﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره څﻮﻛۍ ځﺎﻧګړي ﻛﻴږي ،ﻧﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ

ﻛﻴږي ﭼﯥ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د اﺷﺎﻋﯥ )ﺣﻖ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ( ﭘﻪ اړوﻧﺪ

ﻛﯧږي ﭼﯥ دوﻟﺖ او د ټﺎﻛﻨﻮ ﭼﺎرواﻛﻲ د دﻏﻮ څﻮﻛﻴﻮ د ﻛړﻧﻼرې ﭘﻪ

د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د روڼﻮاﻟﯥ )ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ( د

د ګټﻮ ﻣﻮﺿﻮع :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ او د ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ

اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ د ﻟﻮړواﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻛﺎر وﻛړل ﺷﻲ.

وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﻴږي د ﻣﺨﻜﯥ ﻳﺎدﺷﻮو ﻣﻮاردو ټﻮﻟګﻪ ﭼﻤﺘﻮ او د
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ واك ﻛﯥ ورﻛړل ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د

د ﺟﻨﺴﻴﺖ اړوﻧﺪو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ د زده ﻛړې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ :د زده ﻛړې

ﻛﺎرﻣﻠﻲ ﻃﺮﺣﻪ ) (NAPWAﻛﻮﻻي ﺷﻲ ددې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻛﺎر

ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻲ او د روزﻧﻴﺰو

وﻛړي او د ښځﻮ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ګټﻮ د ﻟﻮړواﻟﻲ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د ګټﻮرو ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ د زده ﻛړې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ

ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺎر وﻛړي.

.4

ﺗﻮګﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻻره واﭼﻮل ﺷﻲ .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﺎزي دواړه د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﻪ اړه زده

.6

ﻛړو ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ

د ﺣﺎﻣﺪ ﻛﺮزي ژﻣﻨﻪ د اړﺗﻴﺎ وړ ګﻮﻫﺮ څﺨﻪ ﺧﺎﻟﯥ وه ،ﻣګﺮ ﭘﺮ دﻏﻪ

روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او د ﭘﺎرﻟﻤﺎن

ټﻜﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪل اړﻳﻦ دي ﭼﯥ ﺣﺎﻣﺪ ﻛﺰي ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ښځﻮ

ټﻮﻟﯥ ﭼﺎرې ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻧډول ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري څﺨﻪ وي .ﺑﺮﺳﯧﺮه

اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ درﻧﺎوي ﻛﻮي او ژﻣﻨﻪ ﻳﯥ ﻛړﯦﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ځﻮاك

ﭘﺮ دې د ډﯦﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪد زده ﻛړې

او ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﻻزﻳﺎﺗﻲ ښځﯥ وګﻤﺎري .د دﻏﻪ ټﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﭘﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ډﯦﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ وﻛړل ﺷﻲ.

ﻫﻢ اړﻳﻦ دي ﭼﯥ د ښځﻮ ګډون د ښځﻮ ﭘﻪ ټﺎﻛﻠﯥ ﻓﻀﺎ" ﻟﻜﻪ د ښځﻮ

ښځﯥ ﭘﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ځﻮاك/ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ :د ښځﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ

د ﭼﺎرو وزارت ﭘﻮرې ﺗړﻟﻰ )ﻣﺤﺪود( ﻧﻪ دي ،ځﻜﻪ ﭼﯥ داﺳﯥ
د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ ﻫﻤﻐږي :دې ﺗﻪ ﭘﻪ

ګﻮاښ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ ګډون ﻳﻮاځﯥ د ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻧﺪﯦښﻨﻮ د ﻟﻴﺮې

ﭘﺎم ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ د ډول

ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎرﻛﻮي او ﭘﻪ ﻧﻮرو اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ﻛﺎر

ډول ﺷﻜﻠﻮﻧﻮ او د ژﻣﻨﻮ د اﻟﺰاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻛﻢ درك ﺷﺘﻪ،

وړﺗﻴﺎﻧﻠﺮي.

.5
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې وروﺳﺘۍ ﺧﭙﺮوﻧﯥ
د  2007ﻛﺎل د ﺟﻮن ﻣﻴﺎﺷﺖ :راﺳﺘﻨﯧﺪل او ﻛﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪل :ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د دوﻫﻢ ﻧﺴﻞ ﻻﻟﻬﺎﻧﺪﺗﻴﺎ ،ﻣﺎﻣﻴﻜﻮ ﺳﺎﻳﺘﻮ او ﭘﺎﻣﻼ ﻫﺎﻧﺖ
د  2007ﻛﺎل د ﻣﻲ ﻣﻴﺎﺷﺖ :د اوﺑﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ،د ﻣﺎﻟﺪارۍ او ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ اﻗﺘﺼﺎد :د اوﺑﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ،ﺟﺎﻧﺎﺗﻦ ال ﻟﻲ
د  2007ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﻣﻴﺎﺷﺖ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﻴړﻧﻴﺰه ﺧﺒﺮﭘﺎڼﻪ 13 ،ګڼﻪ
د  2007ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﻣﻴﺎﺷﺖ :ﻟﻪ  2001ﻛﺎل څﺨﻪ ره ﭘﻪ دى ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ،دﺷﺮاﻳﻄﻮ ښﻪ واﻟﻲ ،ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ ،رون
واﻟﺪﻣﻦ ،ﻟﺰﻟﻲ ﺳﺘﺮاﻧﮓ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ
د  2007ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﻣﻴﺎﺷﺖ :د دوﻟﺖ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ،ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﺎرادوﻛﺲ ،ﻫﻴﻤﺶ ﻧﻴﻜﺴﻮن
د  2007ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري ﻣﻴﺎﺷﺖ :د اوﺑﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،د ﻣﺎﻟﺪارۍ او ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ اﻗﺘﺼﺎد ،د ځﻤﻜﻮ د ﺛﺒﺖ ﻟﭙﺎره ﺧﻮښﻨﯥ )اﻧﺘﺨﺎب( ،اﻟﻚ ﻣﻚ اون او ﺷﺮﻧﺎ ﻧﻮﻻن
د  2007ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري ﻣﻴﺎﺷﺖ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﺑﺎور وړ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ :د ﻏﻮرﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ درﻳﻤﻪ ﻣﻮردي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻓﻠﻮرﺗﺠﻲ ﻛﻠﻴﺠﻦ
د  2007ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري ﻣﻴﺎﺷﺖ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﻴړﻧﻴﺰه ﺧﺒﺮﭘﺎڼﻪ 11 ،او 12ﻣﻪ ګڼﯥ
د  2006ﻛﺎل د دﺳﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ :د اوﺑﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،د ﻣﺎﻟﺪارۍ او ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر او ﻏﻮر ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو او ﺧﺎﺷﺨﺎﺷﻮ ﻛﺮﻧﻪ ،د ډﻳﻮﻳډ ﻣﻨﺴﻔﻴډ
ﻟﻴﻜﻨﻪ
د  2006ﻛﺎل د دﺳﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﺑﺎور وړ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ :د ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ دوﻳﻤﻪ ﻣﻮردي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،
ﻓﻠﻮرﺗﺠﻲ ﻛﻠﻴﺠﻦ
د  2006ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎره د اﻟﻒ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻳﺎ ﭘﻮري ﻻرښﻮوﻧﯥ،ﭘﻨځﻢ ﭼﺎپ
د  2006ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ :آس ﭘﻪ ګﺎډۍ ﭘﺴﻰ ﺗړل؟ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻤﻮن ،اﻧﺎ ﭘﺘﺮﺳﻮن
د  2006ﻛﺎل د اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ :د اوﺑﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،د ﻣﺎﻟﺪارۍ او ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ اﻗﺘﺼﺎد :د ﻣﺎﻟﺪارۍ او روﻏﺘﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات ،اﻳﺎن ﺗﺎﻣﺴﻦ
د  2006ﻛﺎل د ﺳﭙټﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ :ﻣﺦ ﺗﻪ ﺗګ؟ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اداري ﺳﻤﻮن ارزوﻧﻪ ،ﺳﺎرا ﻟﻴﺴﺘﺮ
د 2006ﻛﺎل د اګﺴټ ﻣﻴﺎﺷﺖ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻮﻧﻪ ،ﺟﻮ ﺑﻴﻞ او اﺳټﻴﻔﻦ ﺷﻮت
د 2006ﻛﺎل د اګﺴټ ﻣﻴﺎﺷﺖ :اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻴﺰې ﺷﺒﻜﯥ ،د راﺳﺘﻨﯧﺪو ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ ﻛﺘﻨﻪ ،اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر او ﻣﻮﻧﺴﻮﺗﻲ
د 2006ﻛﺎل د اګﺴټ ﻣﻴﺎﺷﺖ :د اوﺑﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،د ﻣﺎﻟﺪارۍ او ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ اﻗﺘﺼﺎد :ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻛﺘﺎب ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره
د ګﻠﻔﺮوﺷۍ ﻛﻮڅﻪ) ،د دوﻫﻢ ﺳړك څﻨډه( ن
وي ښﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻠﻔﻮن ،+93 799 608 548 :ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺘﻪ ،areu@areu.org.af :ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺎڼﻪwww.areu.org.af :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره
د ګﻞ ﻓﺮوﺷﻰ ﻛﻮڅﻪ )د دوﻫﻤﯥ ﻛﻮڅﯥ څﻨډه(
ﻧﻮى ښﺎر ﻛﺎﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ټﻠﻔﻮن+93 799 608 548 :
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺘﻪareu@areu.org.af :
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺎڼﻪwww.areu.org.af :

