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اقدامات کړي دي چې د اساسي قانون او نورو قوانینو پر بنسټ طرح شوي دي .دغه

لومړۍ پایلې ،څه کوالی شو چې په ټاکنو کې د

اقدامات د اتباعو په څېر د ښځو مساوي حقوق ساتي چې کوالی شي د هیواد په
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دیموکراتیک سیسټم کې برخه واخلي او په  ۲۰۰۸کال کې د ښځو لپاره د عمل د ملي

نواه کوبورن:
نواه کوبورن چې په بنینګتون کالج کې سیاسی بشر
پیژندونکی دی د ده ډیری څیړنې د افغانستان او سویلي
آسیا په اړه ،د تاوتریخوالي مطالعه ،حکومتداری او د
خلکو د السوهني چلند په سیاست کې ،ځواک او کلتور
باندي متمرکزی دي .ښاغلی کوبورن د امریکا د متحده
ایاالتو د سولې انسټيټوټ او د آغا خان کلتوری بنسټ سره
په کابل کې دنده ترسره کړی ده .همدارنګه د افغانستان د
څیړنې او ارزونې اداره کې یې د ټاکنو د کړیو په اړه ډيری
څیړنې تر سره کړی دي .د ټولټاکنو د چال چلند په اړه یې د
انا الرسون سره په ګډه “په افغانستان کې د ډیموکراسۍ
تمرین :په هیواد کې د سیاسی ثبات څخه خالې (لیری)
ټاکنۍ(کلمبیا ۲۰۱۳م)” څیړنه یې لیکلي ده .د دي برسیره
نور کتابونه چې د بازاری سیاست تر عنوان الندې دي :ځواک
او ُکواللی د افغانستان په مارکیټ کې(استنفودډ ۲۰۱۱م)
او همدارنګه یو بل عنوان“ :د امریکا نړیوال جنګ نالیدلی
کارکوونکي” (استنفورډ  ۲۰۱۸م) د ده د مقالو څخه دي.

محمد حسن وفایی:

وفایی د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری د څیړنو
مدیر دی او د  ۱۵کلونو راهیسی د جنډر یا جنسیت ،ټولیز
خوندیتوب ،ډیموکراسی جوړونه او دی ته ورته ټولنیزو
موضوعاتو کې کار کړی دی .ښاغلی وفایی خپل لیسانس
او ماسټری په سیاسی علومو کې د کاتب پوهنتون څخه تر
السه کړی دي او همدارنګه په کابل کې د ګوهر شاد عالی
تحصیالتو انسټیټوټ کې یې تدریس کړی دی.
وفایی د سیاسی سالکار په توګه په کابل کې د اروپایي
سیاسی استازو سره او همدارنګه له نړیوالو بنسټونو د
نړیوالۍ ډیموکراسۍ په ګډون او پراختیایې انسټیټوت ...
سره دنده تر سره کړی ده .وفایی خپل ساحوی کارونه په پراخه
توګه په ټول افغانستان کې تر سره کړی دي او “د افغانستان
پارلمان او ټاکنۍ ،د پارلمانې او سیمه اییزو شوراګانو د
ټاکنو په اړه د مجلس د استازو لید او د ټولنیزې پرمختیا
له الری د معیشت بیا یوځآی کیدل” د مقالو په لیکنه کې
مرسته کړی ده.

پالن له مخې د ښځو د نورې پیاوړتیا او د جندر د برابري په غرض د حکومت له خوا د
ملي پرمختیا د ستراتیژي په عمومي چوکاټ کې یو کاري پالن تنظیموي .سره د دې،
داسې شواهد شته چې په وروستیو کلونو کې د ښځو پیاوړتیا تر یوه حده محدوده
شوې .ډېرې هغه ژمنې چې د ښځو لپاره د  ۲۰۰۴کال په اساسي قانون او نورو اسنادو کې
ورکړل شوي دي ال تر اوسه په ټول هیواد کې نه دي بشپړې شوې  ...او وروستیو قوانینو
حتی ځینې دغه بریاوې مردودي ګڼلې.

1

په سیاسي بهیر کې د ښځو د ګډون په وړاندې د تاوتریخوالي ګواښ ،په ټولو شکلونو او بڼو کې یو له
مهمو ننګونو څخه دی .په عامه سیاست کې د ښځو د ګډون او د دوی د حقونو د پرمختګ په وړاندې
په تاریخي لحاظ له تاوتریخوالي ډک غبرګونونه ښودل شوي دي  2 .دې دوامداره تاوتریخوالي ته په

غبرګون کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې او په ملګرو ملتونو کې د ښځو ادارې په ګډه سره یوه
څېړنه ترسره کړې چې په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی بېال بېل نمونې ښیي او څرګندوي
چې دغه تاوتریخوالی په مساوي ډول په سیاسي بهیر کې د ښځو قوت څنګه اغېزمنه کوي .د څېړنې
مقصد دا دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ښه ډول درک شي ،څو په راتلونکې کې د دې ډول
تاوتریخوالی په وړاندې مشخصې سپارښتنې وکړای شو او وکوالی شو هغه تر یوه حده پورې کابو کړو.
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2

اولیورلو ،فرخ لقا امیني  ،فرید احمد بیات ،ریحاني ګلشن حسیني ،ضیا حسین ،مسعوده کوهستاني او کونا ایر
ایچاویز “ ،برابر حقوق ،نابرابر فرصتونه .د افغانستان په پارلماني او والیتي شوراګانو په ټاکنو کې ګډون” ( کابل ،د
افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره .)۲۰۱۲
دینیز کاند پیوتي “ .په افغانستان کې د بیا ودانونې او جندر سیاست ( ”.ژنیو ،د ټولنیز پرمختګ لپآره د ملګرو ملتونو
د څېړنې بنسټ .۳۱ ) ۲۰۰۵ ،

د افغانستان د څیرنی او ارزونی اداره

د دې کار لپاره ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د څېړنې د لومړنۍ

دغه څیړنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بیالبیلو ډولونو په هکله او

پړاو په څېر کابل او ننګرهار والیتونه غوره کړي .دغه والیتونه ځکه

د لومړنیو څیړنو په اړه د نظریاتو بیا کتنه وړاندې کوي او ځېنې سپارښتنې

غوره شوي چې په یوه امن لرونکی والیت کابل کې تاوتریخوالی له هغه

لري چې څنګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ته غبرګون وښودل شي او

والیت سره مقایسه کړو چې ځینې برخې یې ډېرې نا امنه دي ،لکه ننګرهار.

هغه محدوده کړي .لیکنه د تاوتریخوالی د ځینو هغو ډولونو په بیانولو

د فبروري تر  ۲۰پورې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې  ۲۸مرکې

پیل کوي چې ښځو په مرکو کې د هغو یادونه کړې او د ښځو په وړاندې

او  ۶متمرکز ګروپي بحثونه سرته رسولي ( .)FGDSپه دې برسېره ،د

د تاوتریخوالي په اړه په پای کې ځینې مقایسوي یادونې لري او د څېړنې

افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د خلکو د نظریاتو یوه سروې ترسره

سپارښتنې به خپرې شي.

کړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی په هکله دوی څه فکر کوي .تر
دې دمه ،په دې دوو والیتونو کې له  533زیاتو کسانو سره مرکې شوې دي.
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د افغانستان په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی

2.2د ښځو په وړاندې د ټاکنو اړوند تاوتریخوالی څه شی دی؟
د  ۲۰۱۸کال پارلماني ټاکنې په داسې وخت کې وشوې چې تاوتریخوالی او ناامنې

(  ۳۰سلنه ښځې او ۱۳سلنه سړي) .د دواړو یعنی ځواب ورکوونکو له ډلې

دوام درلود .په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی ( یوناما) د

څخه او دغه راز په اسنادو کې په دې اړه ښکاره موافقه نشته چې په ټاکنو

وروستي راپور په قول ۲۰۱۸ ،کال د افغان ملکي خلکو لپاره تر ټولو خطرناک ثبت

کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی څنګه باید تعریف او څیړنه ئي وشي.

شوی کال و .دې تاوتریخوالي په خاص ډول د ښځو او ماشومانو لپاره ډېرې جدي
پایلې درلودې چې په  ۲۰۱۸کې یې د ټولو ملکي تلفاتو  ۳۸سلنه جوړوله 3.په دې

ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﻋﻤﺪه ﻓﮑټﻮروﻧﻪ ﭼﯥ ښځﯥ ﻟﻪ اﺷﺘﺮاک ﮐﻮﻟﻮ
څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي

برسېره ،د جګړو له اغېزو ورها خوا ښځې او ماشومان له یو لړ نورو ګواښونو سره
هم په ورځني ژوند کې مخ دي 4.سره د دې ټولو ننګونو  ۴۵سلنه رایه اچوونکي

وکړای شول چې په ټول ملک د غزني والیت په استثناپه ټاکنو کې برخه واخلي.

اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن د راﯾﯥ
اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره راﺟﺴﺘﺮ ﮐړی؟
٪٥٠
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٪٣
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ښځﯥ

ﺳړي

٪٤

ﻫﻮ

٪١٤

٪١٠

٪٧
٪٧

ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻟﺤﺎظ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ اﻟﯽ
ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮري ﻟﺤﺎظ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ اﻟﯽ
د راﯦﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﻣﻮاد
د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻲ
د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻢ ﻻﺳﺮﺳﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ
د ﭘﻮ ﻫﺎوي ﮐﻤﻮاﻟﯽ
د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي

٪٢١

ﻧﺎ اﻣﻨﻲ

٪٣٥

ښځﯥ

ﺳړي

لکه په افغانستان کې د نورو سیاسي مفهومونو په اړه  ،مهمه ده چې
تاریخې شرایط وپېژنو کوم چې د دې اصطالح په باره کې درک او تفاهم ته

په افغانستان کې تاوتریخوالی او ټآکنې ډېرې سره نغښتی دي .د ټاکنو

شکل ورکوي .د مثال په ډول “ ،دیموکراسي” او د دیموکراتیکو بهیر اړوندو

په هره دوره کې د رای اچونې په مرکزونو  ،رایه ورکوونکو ،د کمپاین په

درکونه ،لکه ټاکنو لپاره باید په تاریخي او کلتوري شرایطو وپوهیږو،

کارکوونکو او نوماندانو برېدونه شوي او د تاوتریخوالی نور ډېر شکلونه

چېرې چې د جندر مساله یو مهم اړخ جوړوي .د یو لړ مرکو او ګروپي

لیدل شوي 6 .د لومړنیو سروې ګانو پایلو ښودلې چې ښځې د نارینه وو په

مباحثو په ترڅ کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې درک کړي چې

پرتله د  ۲۰۱۸کال د پارلماني ټاکنو لپاره مخکې ثبت شوي (  ۴۵سلنه ښځې

د “دیموکراسۍ” اصطالح نه یوازې له ځینو سیاسي بهیر سره اړه درلوده،

او  ۷۴سلنه نارینه ) او په ټاکنو کې د برخې اخیستنې په وړاندې عوامل د

بلکې له یو لړ عملي کارونو سره یې اړه درلود چې غیر اسالمي ګڼل کېدل.

ښځو او سړو لپاره یو ډول وو .ددوی په اند نا امني په دې لړ کې تر ټولو لوی

په عین وخت کې په افغانستان کې سړیو د ښځو په پرتله دیموکراسي ته

عامل و (  ۳۹سلنه ښځې او  ۳۵سلنه سړي) .په دې برسېره ،د ښځو په اړه د

د ښځو له چلند او سلوک سره تړاو ورکړي .دې انګېرنې ځینې ستونزمنې

کورنیو له خوا فشار د دویمې درجې لوی عامل و

پایلې درلودې چې په ځینو دیموکراتیکو بهیر لکه په ټاکنو کې د ښځو او
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د ملګرو ملتونو کلنی راپور  “ :په وسله واله جګړه کې د ملکي کسانو ساتنه ،فبروري
 ، ۲۰۱۹کابل https://unama.unmissions.org/sites/default/files/” :
_2018 _afghanistan_protection_of_civilians_annual_report
pdf.0_2019_feb_24_final
د مثال په ډول وګورئ  :بې عدالتي او معافیت  :د ښځو په وړاندې د خشونت د جرمونو
منځګړیتوب  .په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی ( یوناما) او د
بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر (.)OHCHR
شادي خان سیف ( اکتوبر  ،)۲۰۱۸ ،۲۱د افغاني پارلماني مهمو ټاکنو پای اناتول،
ایجنسي.
نوواکو برن او انا الرسون ،په افغانستان کې د دیموکراسي منحرف کول ،د کولو مبیا
پوهنتون چاپ .۲۰۱۴ ،
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سړیو په منځ کې یوه تضاد ته اشاره کوي .همدغه راز ،مهمه ده پوه شو چی
په ځایي کچه له تاوتریخوالي څخه درک څه شی دی او په افغانستان کې
دغه درک د ټاکنو په اړه څه مانا درلودای شي.

 7انا الرسون ،په افغانستان کې د دیموکراسي ورانول ( ،کابل ،په افغانستان کې د
څېړنې او ارزونې اداره .)۲۰۱۱

3

د افغانستان د څیرنی او ارزونی اداره

د ټاکنو اړوند تاوتریخوالی د کموالي او منع په اړه د ملګرو ملتونو د

څرګندوي چې د تاوتریخوالی په اړه درک او فهم ډېر له دې سره مرسته

پالیسي الرښود (  )۲۰۱۶په خاص ډول په ټاکنو کې تاوتریخوالی د سیاسي
ً
معموال د دې لپاره طرح شوي وي چې د
تاوتریخوالي یو شکل ګڼي ،چې

کوي چې پوه شو د تاوتریخوالي د درک کولو تګالری د خلکو پوهی ته
شکل ورکوي او په ذاتي ډول هغه الرې چارې تعینوي چې خلک څنګه له

ټاکنو په پایلو باندې نفوذ ولري او په دې ډول د ځواک په وېش باندې اثر

تاوتریخوالی سره چلند کوي .دا تګالري دغه راز ،په ډېرو مواردو کې

وغورځوي 8 .دغه کار په بیالبیلو شکلو او بڼو ترسره کیږي او په بیالبیلو

څرګندوي چې د تاوتریخوالی ګواښ همدومره شدید دی لکه څومره چې

ډولونو په بېال بېلو وختونو کې درک کیږي .د تاوتریخوالی په دې شکلونو

په فیزیکي ډول پخپله تاوتریخوالی اثر غورځوي .د دې لپاره چې د ښځو

کې په ښځینه نوماندانو باندې له مستقیمو برېدونو څخه نیولې تر روانې

په وړاندې تاوتریخوالی په ښه ډول وپېژنو او مخنیوی یې وکړو ،ښه به وي

هڅو پورې پکې شاملیږي چې غواړي ښځینه رایه ورکوونکې تر اغېزې

چې په یو لړ داسې کتګوریو کې تاوتریخوالی ته نظر واچوو چې له یوې

الندې راولي .له مرکو او ګروپي مباحثو او اسنادو څخه کیفي ارقام

بلې سره نژدې والی لري .په دې کتګوریو کې دا الندې حالتونه شاملیږي.

لومړی جدول  :د مرکه ورکوونکو له خوا د تاوتریخوالی ویل شوي ډولونه
د تاوتریخوالی ډولونه

بدلونونه

د مرکه ورکوونکو له خوا ویل شوي مثالونه او نورې پیښي
•د کابل د  ۱۷ناحیې د پولیس په ماموریت ځانمرکي برید چې د ټاکنو په ورځ یې ۱۴
تنه ووژل.

د نوماندانو ،رایه ورکوونکو

•په پارلماني نوماندانو بریدونه

او نورو په وړاندې مستقیم

•د رایه اچونې په مرکزونو بریدونه

•ځانمرکی بمې برید په  ۱۳ناحیه کې

فیزیکي تاوتریخوالی

•کورنی تاوتریخوالی

•د نوم د ثبتولو په مرکز او د رایې اچونې په مرکزونو کې فیزیکي نښتې
•د ښځو نوماندانو په وړاندې کورنی تاوتریخوالی

•په جالل آباد کې د پولیس په پوسته کې ځای پر ځای شوی بم چې رایه اچوونکی
غیر مستقیم فیزیکي
تاوتریخوالی

•عمومي ناامني

یې ووژل
•د رایه اچونې په مرکزونو د بریدونو څخه وېره
•د طالبانو له خوا ګواښونه چې د رایه اچوونکو ګوتې به پرې کړي.

•د نورو کاندیدانو یا د سیالو کاندیدانو له خوا د ښځینه کاندیدانو ګواښونه
رواني ،ټولنیز او احساساتي

•برېدونه

•د کورني غړي ښځې له رایه اچونې څخه منع کوي.

تاوتریخوالی

•ګواښونه

•ښځې چې د کورنیو له غړو یا د نورو ټولنو د غړو له خوا له دې کبله تر نیوکی الندې
راځي چې رای ورکوي یا په سیاسي چارو کې برخه اخلي.

جنسي تاوتریخوالی

جبری تاوتریخوالی

جوړښتی تاوتریخوالی

•جنسي ګواښونه
•شرمول

•ښځینه نوماندانې په جبري ډول تر جنسي تاوتریخوالی الندې راغلی چې په بدل
کې به رای تر السه کړي.
•د سیاسي مسلو په اړه ښځې په ان الین ډول ځورول شوې.

•شړل

•د مذهبي عقیدې له مخې شړل

•زور

•ښځو ته د چارواکو یا کورنیو له خوا ویل شوي چې دوی نه شي کوالی رای واچوي.

•تعلیم ،عدالت ،ترانسپورت او د

•ښځې د رای اچونې په حقونو نه پوهیږي

بنسټیزو شکلونو ته غیر مساوي

•ښځې نه شي کوالی د رایه اچونې مرکزونو ته والړي شي

السرسی

•ښځې نه شي کوالی شکایت وکړي که د دوی د رایې ورکونې حق له منځه والړ شي.

د درغلی او فساد له امله

•د رایه اچوونکو درغلي

تاوتریخوالی

•فساد

•د درغلي او فساد په اړه راپورونه چې په پایله کې یې ځینې نوماندان بریالي شول

 8په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې د خشونت څخه مخنیوی :د پروګرام الرښود ،په ملګرو
ملتونو کې ښځې او یو این ډي پي .۲۰۱۷
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او د رایه ورکوونکو په وړاندې یې د استازیتوب څخه انکار کړی

د افغانستان په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی

الف :د ښځینه رایه اچوونکو ،نوماندانو او
کمپاین کارکوونکو په وړاندې مخامخ فیزیکي
تاوتریخوالی

څیړنو الندې سیمو کې یو فکټور نه و ،مګر د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي

ډېری مرکه ورکوونکو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپلې مباحثې

ګواښ ال اوس هم د ډېرو پیښو لپاره ډېر مهم و .دغه پېښې ،د رای اچونې په

په دې پیل کړې چې څنګه د ښځو او نورو کسانو په وړاندې چې په ټاکنو کې
یې برخه اخیستې وه مخامخ فیزیکي تاوتریخوالی ترسره شو .د مثال په ډول،
په دې پېښو کې په کابل کې د رایه اچونې په یو مرکز کې ځانمرګی برید وشو .د
نوماندانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر ځله هغه کسان ګواښوي چې د کمپاین
لپاره کار کوي او یا د کمپاین هلوځلو ته نژدې اوسي .د مثال په ډول ،ډېرو مرکه
ورکوونکو په ننګرهار کې د پارلماني ټاکنو په نوماند عبدالناصر مومند په

کامه ولسوالي کې د ځانمرګي برید پیښه یاده کړې 9 .ښځینه نوماندانو په دې
بحث وکړ چې دوی د ساتنې لپاره ساتونکو ته اړتیا لري ،په خاصه توګه په هغه
وخت کې چې په عامه ځایونو کې کمپاین کوي ،او دا چې ښځینه نوماندانې
د نارینه نوماندانو په ډول تر ګواښ الندې نیول کیږي .په نوماندانو ،رایه
اچوونکو یا د کمپاین په کار کوونکو ډېری بریدونه ،یا طالبانو یا حکومت
ضد ګروپونو ته تړاو لری چې غواړي حکومت او د ټاکنو بهیر بې اعتباره کړي
یا هغو اشخاصو یا ډلو ته تړاو لری چې سیال نوماندان پیاوړی کوي او هڅې
کوي چې یا سیال نوماند ووژني یا رایه ورکوونکی وېروي.

دغه راز ،داسې راپورونه هم رارسیدلي
چې د فیزیکي تاوتریخوالی موارد
پکې کم لیدل شوي .په ننګرهار کې په
یوه پیښه کې د رایه اچونې د مرکز یوې
ښځینه څارونکې وویل چې څنګه د یوه
نوماند زوی د دوی د رایه اچونې مرکز
ته ننووت او یوه د ټاکنو ښځینه فعاله
یې په څپېړه ووهله .دې هلک فکر کاوه
چې ښځه رایه اچوونکي د ده پالر ته له
رای ورکولو څخه منع کوي.
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دغه راز ،کېدای شي چې کورنی

شي .د مثال په ډول ،په څو مرکو کې د رسنیو هغو راپورونو ته اشاره شوې
چې طالبانو د هغو کسانو ګوتې پرې کړې چا چې رای ورکړې وې .دغه خبره تر

ځایونو د نورو برېدونو په اړه له اوازو سره د دې مانا درلوده چې د تاوتریخوالي
ګواښ په رایه اچوونکو باندې ډېر اثر غورځولی و او له دې امله زیاتره خلک په
کورونو کې پاتې شول خو په حقیقت کې دومره برېدونه هم نه و شوي.

ب :ګواښونه او غیر مستقیم فیزیکي
تاوتریخوالی
که څه هم د مخامخ فیزیکي تاوتریخوالی پیښی ډېرې عامې وې ،د فیزیکي
تاوتریخوالی په ذریعه ډېر مرکه ورکوونکي نه و اغېزمن شوي .د دې په
خالف تقریبا هر یوه مرکه ورکوونکي توضیح کړه چې څنګه نا امني،
ګواښونو او د غیر مستقیم تاوتریخوالي نورو شکلونو د ټاکنو په بهیر کې
د دوی ګډون تر اغېزې الندې راوستی و.
نا امني د ښځو او نارینه وو د رایه اچونې عادتونه تنظیم کړي وو او هغو
ته یې شکل ورکړی و .په خاص ډول په هغو ساحو کې چې امنیت ډېر ښه نه
و .لکه څنګه چې د رایه اچونې د یوه ځای یوې ښځینه مشرې وویل “:ډېرو
خلکو ځانونه نه وو ثبت کړي او رایه یې نه دي اچولې ځکه په ننګرهار کې

“

امنیتي وضعه کمزورې وه ”.له یوې خوا د طالبانو او داعش څخه وېره  13او
په هغو ځایونو کې چېرې

له بلې خوا د ځایي ځواکمنو [ قومندانانو]  ...دغه ډول خلک د ټاکنو په

چې ځایي پولیس (اربکیان)

لړ کې ستونزې جوړوي ...په وروستیو ټاکنو کې په دې ولسوالۍ کې دوه

وي ،دوی موږ ته اجازه نه

چاودنې وشوې .دواړه چاودنې د رایه اچونې په ځایونو کې تر سره شوې.

راکوي چې د ټآکنو بهیر وګورو
او مهم نارینه کاندیدان یې
حمایه کړي .دا د موږ لپاره
یو عمده ګواښ دی .د ټاکنې
ښځینه کتونکې

”

تاوتریخوالی له ټاکنیزې بهیر سره تړاو ولري .ښځو ویلي دي چې څنګه د
کورنۍ غړي ،ډېر ځله مېړونو ښایي ښځې ووهي که دوی په هغه ډول چلند
و نه کړي چې د منلو وړ وي .یوه ملک  11توضیح کړه“:هو ما پخپله لیدلي چې
زموږ په ګاونډ کې چې یو سړي خپله ښځه وهله [ ځکه چې دې غوښتل بل
چاته رایه ورکړي]  .او ویې ویل  “ :زه ستا مېړه یم او څه شی چې مېړه وایي
ښځه باید هغه کار وکړي”.

مخامخ فیزیکي تاوتریخوالی ډېر ځله یوه غیر مستقیمه اغېزه هم درلودالی
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د دې برعکس ښځینه کاندیدانې په غیر متناسب ډول له ناامنۍ څخه
اغېزمنې شوې که د نارینه نوماندانو سره پرتله شي .د مثال په ډول ،ناامني
د دوی په وړتیا باندې د کمپاین په وخت کې ډېره زیاته منفي اغېزه وکړه.
لکه څنګه چې یوه ځآیي مشر وویل  “ :حتی په کابل کې یوه ښځینه نومانده
نه شي کوالی د کابل والیت ټولو ولسوالیو ته والړه شي ترڅو هلته له خلکو
سره وګوری او کمپاین وکړي .د دې دلیل دا دی چې وسله وال ګروپونه ،
تښتوونکي او نور جنایت کاران فعاله دي” .

د دغو ګواښونو اغېزه ډېر ځله د ښځو
په وړاندې د تاوتریخوالی له نورو
ډولونو سره یو ځای کیږي .د مثال په
ډول په ننګرهار کې داسې پیښی نه
دي رامنځ ته شوې چې ښځې د رای

15

“

کمپاین

9
10
11
12

کوونکي

ېرول

شوي او د دوی په اړه په ټولنیزه
رسنیو کې اوازې خپرې شوې-
ښځینه نومانده

ورکونې له کبله وژل شوې وي.
وګورئ.45667115-http://www.bbc.com/persian/afghanistan :
مرکه NGR-BSD-VAWE-RAZIA-SA-C
ځایي مشر ،ډېر ځله د حکومت له خوا د کومې ساحې د استازې په څېر منل شوی وي.
مرکه 07019-KB-VAWE-Jamal –kh
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”

 13په افغانستان کې د اسالمي دولت ( )ISISد تقویې جنبش
 14مرکه  ...مخ ۱۵
 15مرکه  ....مخ ۱۵
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی اداره

په هر حال ،ډېرې نورې داسې اشارې موجودې وې چې ښځې په فیزیکي
ډول وهل ټکول شوې او یا حتی وژلې شوې ځکه چې دوی بې له اجازې له
کورونو وتلې وې یا یې د کورنیود نارینه غړو سره په بل ډول مقابله کړې وي.
دغه اوازې د دې ډول پیښو په اړه د رسنیو له خوا نورې هم پیاوړی شوې.
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او په مرکو کې دغه قضیې یو بل داسې المل ګڼل شوی چې ښځې له رای
ورکونې څخه بي برخی شوې او ښیي چې تاوتریخوالی په نورو سیمو کې

د :جنسي تاوتریخوالی
د ټاکنو په دوران کې د ښځو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی چې د معلوماتو
د راغونډولو په اړه تر ټولو ډیره ستونزمنه سیمه وه په ډیره لږه پیمانه د عامه
مباحثو برخه وه ځکه کلتوري او امنیتي حساسیتونو د دې اجازه نه ورکوله.
سره د دې هم  ،دا مسله په ضمني ډول په مرکو کې یاده شوې.

څنګه کوالی شي په ټاکنو خپل اثر وغورځوي.

ډېری ښځینه نوماندانو چې په دې

ج :رواني ،ټولنیز او جذباتي تاوتریخوالی

څېړنه کې مرکې ورسره شوې د ښځو
په وړاندې د جنسي تاوتریخوالی څو

ښځې د یو لړ رواني ،ټولنیز او جذباتي تاوتریخوالي قربانیانې دي چې

ډولونه یاد کړي دي .یوې نوماندې

په نارینه ډېر کم اثر کوی .دغه تاوتریخوالی له ګواښونو او غیر مستقیم
تاوتریخوالی سره نژدې والی لري .دغه تاوتریخوالی ډېر ځله په سیاسي ژوند
کې د ښځو د نقش په اړه د ټولنیزو او کلتوري نورمونو پر بنسټ ترسره کیږي.
د رایې اچونې د ځای یوې ښځینه مشرې وویل  “ :لومړۍ ننګونه د دې ټولنې
کلتوري باورونه دي چېرې چې نارینه په رهبري کې دي او په ښځو حکمراني
کوي .د دوی له اجازې پرته ښځې هیڅ ډول شخصي پرېکړه نه شي کوالی”.
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ډېرو مرکه ورکوونکو د دې حقیقت یادونه کړې چې نارینه د دوی په
کورنیو کې هڅه کړې چی په مخامخ ډول دوی کنترول کړي چی د چا لپاره
رایه ورکړي یا دا چې په رایه اچونه کې برخه واخلي یا نه .په ځینو مواردو
کې ،حتی ډېرو تعلیم یافته ښځو راپور ورکړی چې د دوی د میړنو یا نورو
خپلوانو له خوا تر نیوکې الندې راغلې ځکه دوی نورو کاندیدانو ته رای
ورکړې وي او په دې ډول یې په ټاکنو کې د ښځو لپاره د ارزښتناکې برخې
اخیستنې په وړاندې خنډونه جوړ کړي.
ټولنیز فشار هم په عمومی ډول د ښځو برخې اخیستنې په مسلو کې کارول
شوی .یوې ښځینه مرکه ورکوونکي ویلي چې څنګه د وکیل ګذر له خوا
د کمپاین د یوې غونډې په ترڅ کې د دې خبرې پرېکړی شوې .دې سړي،
ښځې او ټول حاضر کسانو ته نیوکه وکړه او ویې ویل چې “ د ښځو لپاره د
شرم ځای دی چې سیاست والي شي او په نتیجه کې د هر هغه چا لپاره هم د
شرم ځای دی چې له دوی سره مرسته کوي”.
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مرکه ورکوونکو دغه راز ،د داسې مواردو یادونه هم کړې چې ښځینه نوماندانې
وېرول شوې وي ،په خاصه توګه د ټولنیزې رسنیو یا نورو شکلونو له الرې .ویل
شوي چې یوې ښځینه نوماندې په یوه شپه کې له  ۴۰نه تر  ۵۰پورې ځوروونکی
پیامونه ( )smsتر السه کړي 19.که څه هم په ځینو مواردو کې ګواښونو د ښځو
اراده نوره هم پیاوړی کړې چې په ټاکنیزه بهیر کې برخه واخلی .رواني زیان

وویل  “ :زه باور لرم چې د ښځینه
نوماندانو پینځوس سلنه له جنسي

“

زه دا ځواک نه لرم چې د

سیاسي نخبه ګانو او ځواکمنو
سړیو پر وړاندې ودرېږم .له کابل
څخه یوه ښځینه کاندیده

تاوتریخوالی سره مخ شوې دي .دې

”

نوماندانو ته د موقفونو ژمنې ورکړل شوي [ د جنسي عمل په بدل کې] خو
ډېر ځله دغه ژمنې نه دي پوره شوې .د ټآکنو له لومړنۍ ورځې وروسته ما
د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسیون ته ثبت شوي شکایت ورکړ چې ما
مستند کړی و خو دوی و نه منل چې زما شکایت واوري” .

20

په نورو برخو کې ښځې په غیر مستقیم ډول ګواښ شوې دي .ډېری
کاندیدانې د دې لپاره تر نیوکی الندې نیول شوې چې په عام ډول په
کمپاین کې یې برخه اخیستې وه او دا حقیقت چې دوی زیات سفرونه کول د
داسې شکایتونو او اوازو المل ګرځیدلی چې ګویا دوی نامناسب عملونه
کول .د بلې نوماندی په اړه په فیسبوک کې داسې اوازې خپرې شوې چې دې
له نارینه نوماند سره جنسي اړیکې درلودی .دې خبر نور تبصره کوونکي
دې ته هڅولي چې هغې ته فیزیکي زیان ورسوي .په یوه بل ورته برخه کې د
فیسبوک له الرې داسې اوازه خپره شوی چې یوې ښځینه کاندیدې چې له
خپل لومړني مېړه څخه یې طالق اخیستی و او بل واده یې کړی و په حقیقت
کې یې په رسمي ډول طالق نه و اخیستی یانې دي د زنا جرم اجرا کړی و .په
بله برخه کې ویل شوی چې یوې ښځینه نوماندې په یوه شپه کې له  ۵۰څخه
زیات پیامونه تر السه کړي چې د رایو په بدل کې د ښکلولو یا جنسي عمل
غوښتنه ترې شوې وه.

21

د ټولنیزو رسنیو د اوازو ګواښونه په حتمي ډول واقعي ګواښونه نه دي
او په یوه پیښه کې یوې ښځینه نوماندې راپور ورکړی چې یوه سړي د دې
معلومات په انترنیټ کې له پیدا کولو وروسته د دې د کمپاین دفتر ته
ورغلی او په مخامخ ډول یې د واده غوښتنه ترې کړې ده.

ښکاره و او نوماندان او رایه اچوونکي یې دواړه اغېزمن کړي.

16
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18
19
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د مثال په ډول وګورئ :جبترو مولن او مسعود پوپلزی .نوومبر  ۲۰۱۵ ، ۶په افغانستان
کې د زنا په تور د ښځو سنګسارول  ،سی این این
مرکه 110219-NGR-SR-VAWE-Shakila- SA
مرکه 300119-NGR-SR-VAWE-Hamid-SA ،
/630054954091122/https://www.facebook.com/AzadiR/videos

 20مرکه  .110219-NGR-SR-VAWE-Shakila-Aکه څه هم ناممکنه وه چې د
افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره په خپلواک ډول دغه ادعاوې کړه کړي  ،خو په
تکراري مرکو کې دغه یوه مهمه موضوع وه .دا خبره په ډاګه کوي چې حتی که دغه
ډول خشونت په حقیقت کې تر سره هم نه شي ،د هغه وېره په سیاسي ډګر کې د ښځو
په چلند اثر غورځوي.
/630054954091122/https://www.facebook.com/AzadiR/videos 21

د افغانستان په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی

ه :د شړلو یا په زور تاوتریخوالی

و :جوړښتیزه تاوتریخوالی

ښځې دغه راز راپور ورکوي چې نه شي کوالی په ټاکنو کې برخه واخلي

مرکه ورکوونکو دغه راز جوړښتیزه نابرابریو او نورو جوړښتي ستونزو ته

یا کله چې دغه اجازه ولري ،تر فشار الندې وي چې یوه مشخص نوماند ته
رایه ورکړي .په ډېرو مرکو کې ښځو د مثال په ډول منلي چې دوی د کورنۍ
د نارینه غړو اجازې ته اړتیا درلوده چې په رایه اچونه کې برخه واخلي .دغه
اجازه په معمول ډول دوی له خپلو مېړونو څخه اخیسته .دغه شرط د نورو
هغو ښځینه نوماندانو لپاره هم موجود و چې د کمپاین په وخت کې یې د
کورنۍ د نارینه غړو له مرستې پرته مقابله کوله .په نورو برخو کې ویل شوي
چې د مذهبي دالیلو له کبله ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی چې په ټاکنو کې
برخه واخلي .مذهبی الرښونکو داسې استدالل کړی دی چې په اسالم کې
ښځو ته اجازه نشته چې په سیاست کې برخه واخلي .په ښځو باندې دغه
فشار چې په سیاست کې برخه وانخلی کېدای شي په غیر مستقیم ډول وی،
لکه یوه کمپاین کوونکی چې ویلي  “ :د ښځو لپاره ګرانه ده چې [ د کمپاین
په وخت کې ] د ډېر وخت لپاره په جومات کې پاتې شي ”.
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همدارنګه ،د ښځو لپاره په رایه اچونه کې له ستونزو سره یو ځای داسې
راپورونه هم رارسېدلي چې ښځې مجبوري شوي په یوه خاصه توګه رایه

اشاره وکړه چې ښځې له رای ورکونې څخه منع کوي .د دغو ستونزو څخه تر
ټولو ډېره عامه یې تعلیم و او ښځو او نارینه وو دواړو د ښځو بې سوادي او د
تعلیم ټیټې کچې ته اشاره کړې او په دې باور و چې دغه شرایط ښځې ګوښه
او د رای اچونې له بهیر څخه یې منع کوي .همدا راز ،داسې ویل شوي چې د
ښځینه نوماندانو شمېر ډېر لږ و ځکه د ښځو په م َنځ کې د تعلیم کچه ټیټه وه.
کله چې د رای ورکونې خبره یاده شوې ،په دې اړه یو بل جوړښتیزه ګواښ
چې اشاره ورته شوې وه ،د ترانسپورت مسله وه .ښځینه کاندیدانو په
خاص ډول شکایت کړی چې دوی هڅه کړې څو خپل پلویان ټول د رای
اچونې ځایونو ته انتقال کړي ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې په یوازی
توګه لېرې ځایونو ته سفر وکړي او په ځینو برخو کې حتی د نارینه خپل په
ملتیا هم سفر نه شي کوالی .د رای اچونې ځایونو ته فاصلې په غیر متناسب
ډول ښځې د سړیو په پرتله زیاتې زیانمنې کړې دي.

ز :د درغلي او فساد له الرې تاوتریخوالی

واچوي .دغه فشار په معمول ډول د کورنۍ د غړو له خوا عمومي فشار وي
چې په یوه خاصه توګه رایه واچوي .ښځې د نارینه وو په پرتله د دې ډول
فشارونو څخه زیاتې اغیزمن شوي.
په همدې ډول د یادونې وړ ده چې دوی د ځانګړی رای په خوندیتوب باندې
باور نه درلود .مرکه ورکوونکو داسې طریقې یادي کړې دي چې رای ښکاره
شوي دي او ځینو احساس کړې چې خوندیتوب نه دی ساتل شوی .د دې مانا
دا وه چې که چېرې ښځینه رایه اچوونکو د خپلې کورنۍ یا ټولنې غوښتنې
د رایه اچونې په وخت کې ونه مني ،دوی احساس کاوه چې دغه معلومات
به ښکاره شي.

په پآی کې ځینو کاندیدانو
په دې خبره باندې ټینګار
وکړ چې د فساد یا درغلۍ
له الرې د رای اچونې ځواک
د تاوتریخوالی عمل نه دی.
دغه خبره په عام ډول د نارینه
وو له خوا په مرکو کې شوې
خو د ښځو له خوا په زیات
شمېر کې نه ده شوې که څه
هم چې درغلي او فساد دواړه
نارینه وو او ښځو ته تاوان
رسوي .په ننګرهار کې یوه

“

سړي د ښځو د رایې اچونې د

ارزښت پوهاوي ته زیات ضرورت
لري .ښځې له پخوا څخه زیات اوس
په سیاست کې عالقمندي لري ،مګر
ال اوس هم د جندر تبعیض وجود لري
چې له امله یې ښځې نه شي کوالی
لوړې سیاسي رتبې الس ته راوړي.
ښځې ضرورت لري چې زیات سیاسي
رهبران په لوړو مقاماتو وویني چې
دوی اشتراک کولو ته تشویق کړي -.د
ټاکنو یوه ښځینه تحلیلونکې

سړي وویل “ :زه فکر کوم چې

”

تاوتریخوالی د یو بل سړي رایه په زور یا د درغلي په ذریعه اخلي یا په یو
شخص باندې فشار راوړي چې د پیسو یا ځواک په ذریعه په یو مشخص
ډول خپله رایه وکاروي” .
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یو بل ملک چې مرکه ورسره شوې وویل چې

د مخورو له خوا درغلي د ټولو افغانانو له رایو سره تاوتریخوالی ښکاره
کړی او دا خبره هم یاده شوې چې د رایې اچونې ځایونو ته د لمړنی څیزونو
د نشتوالي له امله د ښځو په راوړلو کې ستونزې هم باید د تاوتریخوالي
په ډول وګڼل شي.

 22مرکه160219-NGR-BSD-VAWE-Razia-SA ،

 23مرکه 130219-NGR-KM-VAWE-Fayaz-ig
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی اداره

3.3د ښځو په وړاندې ټاکنیز تاوتریخوالی څه شی دی او څوک د هغه المل ګرځي؟
لکه څنګه چې پورتنۍ برخه ښکاره کوي د تاوتریخوالی بیالبیل ډولونه

په غیر مستقیم ډول ،ډېرو مرکه ورکوونکو افغان حکومت هم په دې تورن

دي چې ښځې په ټاکنیزه بهیر کې له هغو سره مخامخ کیږي او دغه راز دغه

کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قابو کولو لپاره هیڅ نه کوي.

تاوتریخوالی ډېر الملونه لري .د مرکه ورکوونکو ډیری کسانو وویل چې

په خاصه توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې تورن شو چې د ښځو د

لومړی طالبان او حکومت ضد ډلې په عام ډول په ټاکنیزو بهیر کې ټول

خوندیتوب لپاره ئی هیڅ ګام ندی اخیستی چې هم رای ورکوونکي او هم

ګډون کوونکي او په خاص ډول ښځې تر برېدونو الندې نیسي .په دې

ښځینه کاندیدانې له خطر څخه وژغوري .په همدې ډول څرنګه چې مرکه

برېدونو کې د رای اچونې په ځایونو حملې او په ټاکنو کې د ګډون کوونکو

ورکوونکو په مخامخ ډول افغان ملي پولیس د تاوتریخوالی د المل په حیث

د ګوتو د پرې کولو ګواښونه شامل دي.

نه دي په ګوته کړي ،خو داسې احساس کېده چې پولیس له تاوتریخوالی

په عین وخت کې ،سیال نوماندان هم د ځینو برېدونو شاته والړ وو .دغه
نوماندان فکر کیږي چې د نورو ځایي ځواکمنانو له خوا پیاوړی کېدل
څوک چې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په ضد دي یا غواړي چې د خپلې
خوښې نوماندان پیاوړی کړي یا ښایي چې نور کلتوري الملونه ولري .ځایي
ټولنې هم په ډېرو محافظه کارو سیمو کې داسې ګڼل شوې چې د ښځو د
رای ورکونې د حق په اعمالولو کې الس وهنه کوې او په ځینو وختونو کې
یې ښځې له ټاکنو څخه په جبري ډول محرومې کړې دي.
کورنۍ او نارینه خپلوان په خاص ډول ډېر مهم ساتونکي او پالونکي دي

څخه د مخنیوي لپاره په کافي اندازه کار نه دی کړی .لکه څنګه چې یوې
ښځینه نوماندې شکایت وکړ وروسته له هغه چې دا په کمپاین کې تر ګواښ
الندې نیول شوې وه او ویې ویل “ زه پولیس ته ورغلم او شکایت مې وکړ،
مګر پولیس راته وویل چې ثبوت یې راوړه حد اقل د موټرونو پلیټ نمبر” .
خو دا وخت تېر ماښام و او زما د کمپاین کارکوونکو نه شو کوالی په تیاره
کې د موټرونود پلیټ نمبرولیکي .په دې ډول پولیس دغه موضوع نوره پسې
تعقیب نه کړه 24 ” .د مدني ټولنې په هکله نظریات ګډ وډ وو .ډېرو کسانو فکر

کاوه چې دوی مرسته کوي مګر ځینو مرکه کوونکو بیا هم په دې ټینګار کاوه
چې دوی د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کافي کار نه کوي.

او کوالی شي چې له تاوتریخوالی څخه کار واخلي څو له رای ورکونې څخه
مخنیوی وشي .په دې تاوتریخوالي کې د کورني تاوتریخوالی پیښی شاملې
وې خو په ډېر عام ډول یې داسې پېښې درلودې چې ښځې یې له ټاکنیزو بهیر
څخه ګوښه کړې دي .له دې سره ډېر نژدې ټولنیز او کلتوري نورمونه هم ډېر
ځله په سیاسي بهیر کې د نه ګډون اساسي الملونه ګڼل شوي.

“

ماته وګوره .زه یوکس نه یم .زه ډېر کسان یم .زه مجبوره یم چې

خپل مسلکي کار تر سره کړم .زه یوه مور یم  .زه یوه نرسه یم څوک چې د
خپلې کورنۍ پالنه کوي او زه مجبوره یم یوه دودیزه ښځه واوسم او زه
د کورنۍ له دود سره سم چلند وکړم .په لومړي سر کې زما مېړه همېشه
له ما پوښتنه کوله “ ته ولې کور ته ناوخته راځې؟ ته له چا سره خبرې
کوې؟ ” او په پای کې زه مجبوره یم هغه ته ووایم “ته الس وهنه کوې.
که ته زما له سیاسي کارونو څخه ناراضه یې ماته ووایه چې بس یې
کړم بیا به زه په کور پاتې شم او تر ټولو به یوه ښه کورنۍ ښځه واوسم.
دا دومره ډېر سخت کار نه دی ،مګر که ته غواړې چې زه خپل کار ته
ادامه ورکړم ته بیا نه شې کوالی چې الس وهنه وکړې .دا یو ډېر لوی
کار نه دی .زه لکه د اوبو په شان یم او کېدای شي له هر شي سره یو
ځای شم ” .له هغه وروسته بیا زه له خپلې کورنۍ سره راضي وم .ښځینه
کاندیده.

”

 24مرکه مخ ۱۰
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د افغانستان په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی

4.4لومړۍ پایلې ،څه کوالی شو چې په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه
ونیسو؟
که څه هم د تاوتریخوالی پورتنۍ کتګورۍ په ټاکنو کې د ښځو پر وړاندې

فیزیکي ،رواني او د تاوتریخوالی د نورو شکلونو له یو بل سره ګډون :که

د تاوتریخوالي د پوهېدلو او څیړنو لپاره یو لومړنۍ ماډل برابروی ،موږ

څه هم په رسنیو کې ډېر د پام وړ تاوتریخوالی فیزیکي بریدونه دي .دغه

کوالی شو چې ځینې پایلې او لومړنۍ سپارښتنې له کتګوریو څخه را

فیزیکي بریدونه اکثرا له رواني او د تاوتریخوالی له نورو شکلونو سره

وباسو کوم چې به په وروستي راپور کې مفصل بیان شي.

تړلي دي .د مثال په ډول بریدونه په عمومی ډول د ټاکنې د بهیر په اړه د
ډار المل ګرځي.

نا امني او په ټاکنو کې د تاوتریخوالی نور ډولونه چې ښځې او نارینه متاثره
کوي .تر څو چې په افغانستان کې پراخه ناامني موجوده وي ،امکان لري چې

تاوتریخوالی اکثرا د تبعیض له نورو شکلونو سره یو ځای کیږي .په ټاکنو

ټاکنې او سیاسي بهیر کومې چې له دې سره تړلې دي په همدې ډول له ستونزو

کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له کلتوري او ټولنیزو شرایطو څخه نه

سره مخامخ وي .په عین وخت کې د دې ستونزی اغېزې یو شان ته نه دي.

شو بیلولی په کوم کې چې تر سره کیږي .ښځې له تاوتریخوالی ،تبعیض او
د نورو ګواښونو له پراخې لړۍ سره مخامخ کیږي چې په پایله کې یو داسې

د نارینه وو او ښځو تر منځ د تاوتریخوالی په وړاندې د تاوتریخوالي یو

سیاسي کلتور منځ ته راځي چې هڅه کوي ښځې ګوښه کړي.

شانتتوب سره سره ښځې په نا متناسب ډول نسبت سړو ته متاثره کیږي.
دا حقیقت په ډېر ښکاره ډول په هغو ستونزو کې لیدل کیږي چې ښځې نه

کمزوري بنسټونه د ښځو د ایستلو او د تاوتریخوالی د نورو شکلونو په

شي کوالی د رای اچونې ځایونو ته السرسی ولري ،ورسره دا هم ښکاره

منځ ته راوړلو کې مرسته کوي .تاوتریخوالی یوازې د قانون د نشتوالي له

ده چې یو لړ ګواښونه شته چې ښځې کاندیدانې د کمپاین په بهیر کې له

کبله جریان نه لري ،بلکې د دې قوانینو د نه پلی کولو په صورت کې منځ ته

ستونزو سره مخامخ کوي .د مثال په ډول یوې ښځینه نوماندې په ډاګه کړه

راځي .د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای اچونې او د نوم د ثبت مرکزونو د

چې څنګه یوه ښځه نه شي کوالی د شپې موټر وچلوي یا په مجلسونو کې

منځ ته راوړلو لپاره کړنالرې طرح کړې .په دې برسېره ،په هیواد کې داسې

ګډون وکړي .همدارنګه ،ښځه د نورو سیاست والو له خوا ځورول شوې چا

کلي شته چېرې چې دا آسانتیاوی نه دي برابر او چېرې چې ښځو ته ناممکنه

چې غوښتل پوه شي ولې نارینه د ښځینه ټولنې استازیتوب نه شي کوالی،

ده چې هغو ته السرسی ولري.
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مګر یوې ښځینه نوماندې ته ضرورت لري.

د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ښځﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره IEC
دﻏﻪ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﯽ ﺷﻲ
٪٦
٪٩
٪١٣
٪١٢
٪١٣

٪٣٢

٪٦

د  IECد ښځﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ زﯾﺎﺗﻮل

٪٦

د ﭘﻮﻫﺎوي زﯾﺎﺗﻮل

٪٧
٪٨

٪١٢

٪٢٢

٪٤

ﭘﻪ ښځﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﭘﻪ ...

د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ښځﻮ ﺗﻪ د
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻮل
ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮه د اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل
د ﺳځﻮ اﻟﭙﺎره د راﺟﺴﺘﺮ زﯾﺎت ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ

٪٢٠

د ښځﻮ ﻟﭙﺎره د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ زﯾﺎت ځﺎﯾﻮﻧﻪ

ښځﯥ

ﺳړي
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی اداره

د تاوتریخوالی د منع کولو لپاره یوه واحده الره نشته
څرنګه چې په ټاکنو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر بیالبیل

•په انتخاباتو کې د ښځو د حقونو په اړه د رای اچوونکو لپاره ښه
تعلیم چې ښځې او سړي دواړه د ښځو له حقونو څخه پوه شي.

الملونه شته ،نو دا د حیرانتیا خبره نه ده چې یوه واحده د حل الره نشته .په

•د ټاکنو د اوسني قوانینو ښه اجرا کول  ،خصوصا هغه خلک

ټاکنو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی به د سپارښتنو د برابرولو لپاره

تر نظر الندې نیول چې ښځې د رای اچونې له حق نه بی برخی

ژوره څیړنه وکړي مګر لومړنۍ موندنې څرګندوي چې ښځې به دې الندې

کوی.

اقداماتو څخه برخمنې شي.
•د ښځینه کاندیدانو ښه خوندیتوب
•د ښځینه رایې اچوونکو ښه خوندیتوب
•په انتخاباتو کې د ښځو لپاره ښه مرستندویه جوړښتونه په
خاصه توګه..
•په ټاکنیزو مرکزونو کې د کارکوونکو ښځو لوی شمېر
•په رایه اچوونکو ځایونو کې د ښځینه پولیس زیات شمېر
•د ټاکنو په وخت کې ښځو ته د ترانسپورت بهتره اسانتیاوې
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•له رسنیو سره ښه همکاري ،چې د ټاکنو په اړه د نظریاتو
په جوړولو کې چې په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې د
تاوتریخوالی په اړه پیغامونه لېږي.
•روڼ ښځینه سیاسي مشرتوب چې په زیات شمېر کې ښځې په
ټولو سیاسي کچو کې برخې اخیستلو ته تشویق کړي.

د افغانستان په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی
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د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی
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