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د راپور لنډیز۳
ستاینه او کورودانی۴

د سولې او دموکراسۍ د یو شانوالي مؤسسه ترهر څه د مخه هیله لري چې 
افغان ښځو، چا چې په دغو مشورتي غونډو کښې ګډون  اړخه د هغو  د خپل 
کړی کورودانۍ و وايي، ځکه چې د هغوی له ګډون پرته د دې څیړنې تر سره 
کیدل شوني نه وو. د سولې او دموکراسۍ لپاره د یو شانوالي مؤسسه د بهرنیو 
ارزونکو یومنا فاتمه څخه هم مننه کوي چې په نا پیژاند حالت کښې يې د دې 
څیړنې په هکله خپل ارزښتناکه نظر له مونږ سره شریک او ونډه يې اخیستې ده. 
مونږ خوښ یو چې د سولې او دموکراسۍ لپاره د یو شانوالي مؤسسې )د ښځو 
د والیتي شبکې( د مشورتي کمیسیون د غړو څخه د بیا کتنې په پروسه کښې 
د هغوی د کوښښونو او سپارښتنو او مارتیز ریډ څخه د وروستي سند د تصحیح 
له امله مننه وکړو. مونږ د نړیوالې مدني ټولنې د شبکې څخه هم ډیره مننه کوو 
چې د دې څیړنې د سر ته رسولو لپاره يې وسایل برابر کړي او د معلوماتو په 

راټولولو کښې يې مرسته کړې. 

د څیړنې کړنالره
والیتونو   ۹۱ له  چې  دي،  شوي  سره  تر  غونډې  مشورتي  اته  لپاره  څیړنه  دې  د 
بدخشان،  فاریاب،  پکتیا،  کندهار، هلمند، خوست،  بامیان، هرات،  لوګر،  ننګرهار،  ـ 
کندوز، تخار، بغالن، جوزجان، سرپل، سمنګان، بلخ، پروان، او کاپیسا څخه پکښې 
۰۷ ښځو ګدون کړی وه. په همدې توګه، د لمړي پړاو ټاکنو د سرته رسیدو د مخه 
او وروسته د هغو ۸۳ ښځو سره دوه ځل تعقیبي مرکې شوي چا چې د سولې 
د  میاشتې  فبرورۍ  د  کال   ۴۱۰2 د  مؤسسې  شانوالي  یو  د  لپاره  دموکراسۍ  او 
ښځو په ملي او ټاکنیزو کنفرانسونو کښې ګډون کړی وه.  د دوه لیکواالنو له خوا د 
موضوع د څرنګوالي په پام کښې نیولو سره دوه ځلې نمونه يي برنامې چې تکراري 
نظریات او احساسات ترې لیرې کړي شوی، لیکل شوي دي. معلومات د موضوعاتو 
د څرنګوالي له نظره داسې ترتیب شوي وو چې د مهمو ګډون کونکو تمایالت يې 
په نظر کښې نیولي دي او د هغه چا چې مشوره ور سره شوې وه د هغوی د مزاج 
سره سم تنظیم شوي وو. په یاد ولرئ کوم ځای چې څیړنیز معلومات را نقل شوي 
نو په ځینو مواردو کښې د انګلیسي ژبې ژباړې ته د ګرامري اصالحاتو په موخه بدلون 
ورکول شوی، مګر کوښښ شوی چې داسې و لیکل شي چې مطلب په اصلي بڼه 
بیان کړي. دا څیړنه په مدني پروسو کښې په افغان ښځو باندې د رایه ورکونکو او 
ګډونوالو په توګه د اوسیدونکو په حیث په ولسي سطحه ټینګار کوي، او هغو ستونزو 

او فرصتونو سره چې نوماندان ورسره مخامخ دي سرو کار نه لري.

د لیکواالنو په هکله
حنا پارتیز-جیننګز په سټ. آنډریوس پوهنتون کښې د نړیوالو اړیکو په څانګه کښې 
یو  د  دموکراسۍ  او  د سولې  پارتیز-جیننګ  میرمن  ده.  نومانده  درجې  د  ډکټورا  د 
شانوالي مؤسسې د یوه میلمنې څیړونکي په توګه په افغانستان کښې د خپلې 
تخصصي  په  څیړنې  د  هغې  د  وه.  بوخته  کار  ساحوي  په  لپاره  څیړنې  د  ډکټورا 
موضوعاتو کښې، جنډر )جنس(، د سولې نظامي عملیات، او نورمال اصول لکه د 

ساتنې مسئولیت، تر پوښښ الندې نیسي.

میری آیس هابر د سولې او دموکراسۍ د یو شانوالي مؤسسې تخنیکي مشاوره 
لږ تر لږه د دوه کالو را په دې خوا په افغانستان کښې اوسیږي  ده. میرمن هابر 
او د ملي او نړیوالو سازمانو لپاره د څیړنې کارونه تر سره کوي. د هغې د څیړنې 
تخصصي موضوعات، جنډر )جنس(، د ښځو سره مربوط موضوعات، نظامي پراختیا، 
په ټولنیز بنسټ والړ نوښتونه، او بې ځایه کیدل او کډوالي تر پوښښ الندې نیسي.
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د یو ملت په توګه د افغانستان راتلونکې او ښځو دموکراتیک ګډون تر منځ اړیکه د هیواد د نوی سیاسي د

جوړښت لپاره یوه بنسټیزه موضوع ده. د 2۰۱۴ کال د ولسمشرۍ ټاکنو څخه السته راغلې تجربې او د 
2۰۱۵ کال د ولسي جرګي ټاکنو ته په پام، دا لنډ راپور په ګوته کوي چې کوم هغه کارونه باید تر سره 
شي تر څو د ښځو ګډون زیات او په هغه کښې سمون رامنځته شي. داسې څرګندیږي چې، د ډیرو 
السته راوړنو سره سره، ډیر نور کارونه باید تر سره شي تر څو په فعالیتونو کښې د ښځو د مدني حقوقو 
د پوره عملي کیدنې ډاد تر السه شي. د سولې او دموکراسۍ لپاره د یو شانوالي مؤسسې څیړنو دا 
نتیجه السته ته راوړې ده چې مدني ټولنه باید په داسې یو پروګرام باندې چې طرحه يې په جنسي 
برابرۍ والړه وي، ټینګار وکړي چې د ښځو د ګډون لپاره الره هواره شي او داسې کارونه باید تر سره 
نه شي چې د ښځو پورې مربوط موضوعات له نظره وغورځوي. دا لنډ راپور د سولې او دموکراسۍ لپاره 
د یو شانوالي مؤسسې د څیړنې د السته راوړنو غټ ټکي په ګوته کوي او د داسې تګالرو )پالیسیو( 
سپارښتنه کوي چې د هغوي د عملي کیدو په صورت کښې به پر ستونزو غلبه ترالسه شي یا  په 2۰۱۵ 

کال کښې د ښځو د دموکراتیک ګډون په الر کښې خنډونه را کم کړي. 
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سریزه 
راپور له دی امله د نړیوالو مرستندویانو، ملي او نړیوالو 
نا دولتي مؤسسو، او مدني ټولنې په سپارښتنو تمرکز 
کوی. دغه لنډ راپور ته په اشاره او دا هیله چې د سولې 
او دموکراسۍ لپاره د یو شانوالي مؤسسې د ساحوي 
یو  تر سره کړی،  اړه  په  افغان ښځو  څیړنې له الرې د 
کړنالره  ځانګړي  یو  په  وکړي.  وړاندیز  مرستې  خاصې 
باندې تمرکز شوی دی تر څو نه یوازې په شکلي توګه 
بلکه د کیفیت له نظره د ولسي جرګې د ټاکنو په پروسه 

کښې د ښځو د ګډون اندازه لوړه کړي.

 
د سولې او دموکراسۍ لپاره د یو شانوالي مؤسسې 
په درې پړاونو کښې مشورې تر سره کړې – په 2۰۱2  
د ۰۷ ښځو  والیتونو کښې  په ۹۱  د هیواد  کال کښې 
دوه  او  تر سره شوي،  وړاندې مشورې  ټاکنو  تر  سره  
ځلې د لمړې وار ټاکنو څخه د مخه او وروسته د هغو ۸۳ 
ښځو سره مرکې کړي، چا چې د سولې او دموکراسۍ 
لپاره د یو شانوالي مؤسسې د  ۴۱۰2 کال د فبرورۍ 
د میاشتې د ښځو ملي او ټاکنو کنفراس کښې، چې 
د امریکا د متحده ایاالتو د سولې انسټیټیوټ له خوا ور 

سره مرسته شوې وه، برخه اخستې وه.

د افغانستان د راتلونکي لپاره د انتقال د اوسني حالت 
ځانګړنه او اهمیت ډیر څرګند دی. ملت به په دموکراتیکه 
توګه د ولس مشرۍ د واک د انتقال، بهرنیو ځواکونو د 
وتلو او همدا ډول د 2۰۱۵ کال د ولسی جرګې د ټاکنو 
د طرح شو  په مختلفو سطحو  شاهد وي. دغه څیړنه 
افغانستان  په  څو  تر  کوي،  ګوته  په  اغیزمنتیا  فعالیتونو 
کښې د ښځو د ګدون پر بنسټ مدني فعالیتونو کښې 
د ښځو دمکراتیک ګډون ال زیات شي. او کوښښ کیږي 
دا  ډاډ تر السه شي چې څرنګه نوموړي فعالیتونه دوام 
پیدا کوالی شي تر څو د ښځو مدني ګډون سره چې 
نفوس تشکیلوي، مرسته  ډیر  نیمايي څخه  د  د هیواد 
وکړي او د بیالبیلو ښکیلو اړخونو د ډیرو موجودو مرستو 

څخه د ګټې اخستنې ممکنه الرې چارې ولټوي.

ادارو  دولتي  اړخونو،  ښکیلو  مهمو  د  توګه،  همدې  په 
لپاره د تطبیق وړ تګالرې  ټاکنو خپلواک کمیسیون  او د 
)پالیسۍ( په سپارښتنو باندې تمرکز کوي، لکه د بیلګې 
په توګه د ټاکنو په مرکزونو کښې د ښځینه کارکونکو د 
شمیر زیاتوالی، او په رښتینې توګه د تاالشۍ په ځایونو 
کښې د ښځینه پولیسو او تاالشي کونکو لپاره په نورو 
څیړنو او د تګالرو په سپارښتنو ټینګار شوی دی. دغه لنډ 
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د ښځو د مدني ګډون پر 
وړاندې پرتې ستونزې

افغانستان کښې  په  کال کښې  د 2۰۱۳  امنیت 
په  ټاکنو  د  کښې  هغه  په  چې  سروې،  شوې  تره  یو 
یو  اړه  په  ټاکنو  د  توګه د 2۰۱۴ کال  په ځانګړې  او  اړه، 
شمیر پوښتنې شوې وې. 2۰ سلنه افغان ښځو ویلي 
چې دوی د ملي ټاکنو د رایې اچونې په پروسه کښې 
یو  دوی  ویلي چې  ۳۷ سلنه ښځو  او  لري،  ویره  ډیره 
په  ګډون  ښځو  د  کښې  ټاکنو  په  امنیت  ډاریږي.  څه 
ارتباط تصمیم نیولو باندې ۸۰ سلنه اغیزه لري. د امنیت 
نشتوالی په هره مشورتي غونډه کښې په ټاکنو کښې 
د ښځو د ګډون لپاره د لویې ستونزې په توګه یاد شوی 
دی، او د ټاکنو څخه د مخه او د ټاکنو څخه وروسته تر 
اندیښنې  کچې  لوړې  یوې  د  کښې  مرکو  شوو  سره 
په توګه را څرګنده شوې ده چې کوالی شي په ټاکنو 

کښې د ښځو پر ګډون منفي اغیزه وکړي.  

د کورنیو چارو وزارت له دې سره سره چې د ټاکنو په ورځ 
به په ټول افغانستان کښې ډیر شمیر پلټونکې په دندو 
وګماري او د امنیت په برخه کښې د ډیر لګښت سره 
پروسه کښې  بیا هم، ځینې ښځو په سیاسي  سره 
کسانو  څو  یو  کاوه.۴  احساس  ناامنۍ  د  لپاره  ښځو  د 
په ځانګړې ډول د طالبانو د نوم څخه د ښځو لپاره د یو 
ګواښونکي عنصر په توګه یادونه کړې ده.  په هر حال 
ښځو دا ومنله چې په فعالیتونو کښې د هغوی ګډون 
نه دی  د ګواښ سره مخامخ  لورې  له  د طالبانو  یوازې 
بلکه ډیر نور خلک هم په داسې فعالیتونو کښې د ښځو 
ګډون ښه نه ګڼي، چې دا کار بیا په ټاکنو کښې د ښځو 
ګډون ال ستونزمن کوي.۵ ځینو ښځو په تیرو ټاکنو کښې 
هم  څخه  کیدو  وژل  د  ښځو  د  کښې  سیمو  خپلو  په 
یادونه وکړه، چې دا په خپل وار په ټاکنو کښې د ګډون 

په اړه ښځینه رایه اچونکو ته ویره پیدا کوي.۶

د ټاکنو په اړه د سال مشورو په لړ کښې، ځینو ښځو دا 
هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه دې د ټاکنو پر مهال 

د څیړنې په درې واړو پړوانو کښې، زیات تمرکز د ښځو 
د مدني ګډون لپاره په ور پیښو ستونزو شوی وه، چې 
ځانګړی ټینګار د ښځینه رايه ورکونکو په الر کښې پرتو 
خنډانو او موضوعاتو چې ښځې د رایو ورکولو په پروسه 

کښې ور سره الس او ګریوان دی. 

ډیر مطرح ستونزې به کیدای شي په حیرانونکي بڼه را 
برسیره نه شي، مګر د تیرو ټاکنو څخه الس ته راغلي 
مشاهدات به تر ډیره بریده د هغه رښتینو وړاندوینو له 
اړه شوې  په  مخې چې د 2۰۱۴ کال د ښځو د ګډون 
ولسمشرۍ  ځل  لمړي  د  کال   2۰۱۴ د  لري.  تړاو  وي، 
تر  نیټه   ۵ په  میاشتې  د  اپریل  د  کال  نوموړې  د  ټاکنې 
ټاکنو د خپلواک کمیسیون  سره شوې. د افغانستان د 
ورکولو  رايې  د  خلکو  میلونه   ۱2 مخې،  له  معلوماتو  د 
حق درلود، چې د هغو تر څنګ په 2۰۱۳ کال د می د 
میاشتې را په دیخوا د رایو اچونې ۳ میلونه نور کارتونه و 
ویشل شول، چې له هغې جملې څخه ۳۵ سلنه يې 
ښځو ته ویشل شوی ول۱.  د ټولو ۱۳۶۹۰ رایو اچونې 
مرکزونو له جملي څخه چې د 2۰۱۴  کال د ټاکنو لپاره 
پرانستل شوی شوی وو، ۸۵۷۳ مرکزونه د ښځو لپاره 
پرانستل شوی وو. د کورنیو چارو وزارت ۱۳۶۹۰ پلټونکي 
 22۴۵ او  پولیسو  ښځینه   ۵۸۱ او  وو  ګمارلي  دندو  په 
ښځینه پلټونکو )تاالشي کونکو(  ته په دې ارتباط زده ور 
کړې وه.2 د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې 
د هغو ۶.۶ میلونو رایو له جملې څخه چې په لمړی ځل 
ښځینه  يې  سلنه   ۳۶ وې،  شوې  کارول  کښې  ټاکنو 
رایه ورکونکې وې.۳ په دوهم ځل ټاکنو کښې چې خلکو 
په پراخه اندازه ګډون کړی وه د 2۳۱۳۶ ټولو رایو ورکولو 
د مرکزونو له جملې څخه ۹۳2۴ یعنې )۴۰( سلنه يې 
د ښځو لپاره ځانګړي شوي وو او د هغو ښځو فیصدي 
چې په د ټاکنو په پروسه کښې برخه اخستې وه، ۳۶ 

سلنه وه.   

 ۱عبدهللا عطايي، "د راتلونکې انځور- د 2۰۱۴ ټاکنو کښې د ښځو ګډون،" هنریخ 
http://af.boell.org/2014/06/28/  2۰۱۴،۱ 2۸و  جون  د  افغانستان،  شفتونګ  بول 

shaping-future-womens-participation-2014-elections
.Ibid 2

.Ibid ۳

۴د ټاکنو وروسته مرکې ۱2 

۵د شمال سال مشورې ۳ 

۶د شمال سال مشورې ۴ 
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بنسټ  مذهبې  او  کلتوري  پر 
ال  څخه  ټاکنو  ولسمشریزو   د  خنډونه  والړ 
پخوا، ښځو د رواجي، زیانمنو رسمونو یادونه کړې،  او 
په کورنیو او ټولنیزو جوړښتونو کښې يې د سړیو نقش 
ټولو ستره  تر  لپاره   ګډون  د  د  ښځو  ټاکنو کښې  په 
ښځو  والیتونو  پکتیا  او  خوست  د  ده.۱۳  بللې  ستونزه 
ښځو  دوه  چې  ویل  و  کښې  غونډه  مشورتي  یوه  په 
د کلتورې خنډونو له امله و نه شو کوالی چې په تیرو 
ولسمشریزو ټاکنو کښې برخه واخلي.۱۴ د ټاکنو د پیل 
څخه د مخه مرکو کښې، څو ښځو د ښځو د ګډون په 
کونکو  منع  د  خنډان  کلتوري  او  واکداري  سړیو   د  اړه، 
عناصرو په توګه یاد کړي ده، او ځینې په ځانګړې توګه دا 
ستر شرم ګڼي. د ټاکنو د پیل څخه د مخه مرکو کښې، 

مرسته  کښې  ټینګولو  په  امنیت  د  سره  افغانستان  د 
وکړي.۷ زیاترو دا احساس کاوه چې دولت اړ دی چې د 
او امنیت ډاډ ورکړي تر څو د ښځو  هغوی د خوندیتوب 
ګډون ته الره هواره شي.۸ په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو 
کښې امنیت د یوې سترې ګوښ په توګه په ګوته شوې 

دی. که څه هم ښارونه په اوسطه توګه  

 د ښځو د رايې اچونې لپاره خوندي او امن ځایونه ګڼل 
شوي دی، داسې کلکې اندیښنې شته چې نا امني 
به په کلیوالي او لیرې پرتو سیمو کښې د ښځو د رايې 
حال  داسې  په  وي.۹  ستونزه  پاته  تل  یو  لپاره  اچونې 
کښې چې دې خبرې ته اشاره شوې چې د ښځو لپاره 
د امنیت د نشتوالي اندیښنې به زیاتره د ټاکنو د ورځې 
او د وسله والو مخالفینو د تاو تریخوالي سره تړاو ولري، 
اندیښنې د  امنیتي  ځینو دا نظر هم ور کړی دی چې 
تریخوالي  تاو  د  او ښځو سره  عقایدو  مروجو  او  ټولنیزو 

سره هم تړاو لري.۱۰

په څو مشورتي غونډو کښې په مدني فعالیت کښې د 
ښځو ګډون یو له خطره ډک کار بلل شوی، ځکه ښځو 
دا څرګنده کړه چې د پیژاندو او نا پیژاندو خلکو له لورې 
مثالونو  ځینو  په  کیږي.۱۱  ګواښوونه  تل  ته  ښځو  فعاله 
کښې خطر یوازې تر ګواښ پورې محدود نه پاته کیږي، 
د  چې  هغو ښځو سره  د  حاالتو کښې  ځینو  په  بلکه 
پلوی  ګډون  مدني  او  کولو  السه  تر  د  حقوقو  د  ښځو 
کوي، د تاو تریخوالي یا پر هغوی په حملې کولو پای ته 

رسیدلی دي.۱2   

نا امني د یو ستونزې په توګه نه یوازې د ښځو د ګډون 
فعالیتونو  ټاکنو مربوطو  ټولو  د  بلکه  نه،  برخه کښې  په 
لپاره په ټول افغانستان کښې، کومه نوې خبره نه ده، 
په هر حال، دا څیړنه د ټاکنو د پروسې په دریو جال پړاونو 
ټاکنو په ورځ  یوازې د  کښې دا هم په ګوته کوي چې 
امنیتي ستونزې ته یوازې د ټاکنو په ورځ پام کول د دې 
ستونزې د حل لپاره کفایت نه کوي. بلکه د هغو ښځو 
لپاره چې په مدني پروسه کښې د ټاکنو سره مربوط 
تاوتریخوالی او زیداتیدونکي خطرونه چې د ښځو د ګډون 
ګډون  او مدنې  پروسه  ټول  په  ټاکنو  د  برخه کښې  په 
کښې د هغوی پر وړاندې زیات ویرونکي نقش لوبوي، 
په لوړه اندازه پام کښې نیول پکار دی. پر دې سربیره، 
په داسې حال کښې چې د امنیت د خوندیتوب لپاره یو 
څه عملي ګامونه اخستل کیږي، ډیر لږ کار شوی تر څو 
په مثبه توګه د نا امنۍ دا احساس چې د سال مشورو 
پر مهال ور څخحه په روښانه توګه یادونه شوې، مخه 
ونیول شي. دا موجود احساس د ډار د فضا په رامنځته 
رایه  په  شي  کوالی  او  لري  اغیز  ستر  یو  کښې  کولو 
اچونه کښې د ښځو د نه هڅیدني یا په مدنې فعالیت 
کښې د ونډې د نه اخستو لپاره د یو منطق په را منځته 

کولو کښې نقش و لوبوي. 

د  هغوی  چې  وايي  دا  تل  مشران  ټولنې  د  زمونږ 
ښځو د سیاسي ګډون مالتړ کوي، اما رښتیا خبره 
دا ده چې هغوی د ښځو د سیاسي ګډون پر خالف 

عمل کوي.

- د شمال سال مشورې ۳

سره له دې چې دا یویشتمه پیړۍ ده، خو افغاني 
ښځې په ۹۱ پیړۍ کښې ژوند کوي. زیاتره ښځې 
اخستی،  نه شي  برخه  پروسه کښې  په  ټاکنو  د 
ځکه دا ورته د کلتوري نظره بده خبره ښکاري. زیاتره 
ښځې ونډه نه شي اخستالی، ځکه دا ور ته شرم 
ښکاري. که هغوی رایه ور کړي، نو دا په دې معنا ده 

چې دوی د خپل کلتور خالف ګام پورته کوي.

-  تر ټاکنو د مخه انفرادي مرکې
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حالت ویجاړونکی وي یا کورنۍ اړیکې خرابوي، نو دوی 
په کورنۍ کښې د سوله ایز حالت د ساتلو لپاره چپ 
پاته شوي. ټولو هغو ښځو چې سال او مشورې ورسره 
شوي دي و ویل چې دوی په کور په سیاسي پیښو، 
په ځانګړې توګه د خبرونو د اوریدلو وروسته، خبرې اترې 

کوي. په هر حال، هغو ښځو چې د سولې 

په سال  مؤسسې  شانوالي  یو  د  لپاره  دموکراسۍ  او 
په  اخستې  ونډه  کنفرانسونو کښې  ټاکنیزو  او  مشورو 
پراخه اندازه په مدني ټولنو یا د ښځو د حقوقو د تر السه 
کولو په هلو ځلو بوختې وې، ځینو دا ومنله چې هغه 
کورنیو  او  کور  خپلو  په  يې  هغوی  توافق چې  او  آزادي 
د  کښې  افغانستان  په  توګه  عمومي  په  لري،  کښې 

ښځو د حالت ښکارندویي نه شي کوالی.۱2 

وخت او د کار پیل د ښځو د ګډون په الر 
کښې د رايي اچونې مهال ویش او د کار پیل، هر یو په 
خپل وار یعنې د نوم لیکلو کارت او عمال رایې ور کولو ته 
د تلو وخت بل مهم خنډ باله. د ټاکنو مرکزونه د سهار له 
۷ بجو څخه د مازدیګر تر ۴ بجو پورې پرانستي وو او دا 
داسې یو مهال ویش وه چې د ښځو د کورني ورځنیو 
کارونو سره په ټکر کښې وه.22  د 2۰۱۳ کال د سروې 
له مخې، ۸۳ سلنه افغاني ښځې ځان د کور د ښځو 
کار  کورني  معاشه  بې  د هغه  دا  پیژني، چې  نامه  په 
چې هغوی يې هر ورځ ترسره کوي،  یوه تیر ایستونکي 
اصطالح ده. زیاتره افغاني ښځې په یوه کورنۍ کښې 
د  غټانو  د  ډیر ځلې  او همدارنګه  کوچنیانو،  د  د هغوی 
خوبه  له  دوی  کیږي.  ګنل  مسئولې  لمړنۍ  پاملرنې 
کوي،  ساتنهنه  کوچنیانو  خپلو  د  او  ویښیږي  را  وخته 
خواړه تیاروي، او ورځیني کارونه تر سره کوي؛ ډیرې يې 
یا په کور  بیا بې معاشه  په کرهڼیزو چارو بوختې وي 
تر سره کوي.  فعالیتونه هم  راوړنکو  ګټه  ناست  کښې 
درلودلو سره چې دوی يې  په  ټولو مسئولیتونو  دغو  د 
په کور دننه لري، نو دا کیدای شي د یوې ښځې لپاره 
ډيره ستونزمنه وي چې د ورځې له پلوه ډیر وخت لپاره 
نوم  تر څو  باندې الړه شي،  د  کوره  د  ته  اچونې  رايې 
لیکنه وکړي او یا رایه ورکړي. د ناوخته مهال پورې د رایو 
د مرکزونو پرانستي پاته کیدل به ښځو ته دا فرصت برابر 
کړي چې د کورنۍ د بل غړي د بیرته را ستنیدو وروسته 
د رايې اچونې مرکز ته الړه شي او خپله رایه و کاروي.  

یوې ښځې څرګنده کړه چې ځینو ښځو ونه شو کوالی 
د ټاکنو کارټونه تر السه کړي ځکه میړونو يې هغوی ته 
اجازه نه ورکوله، او دا چې ښځې تعلیم نه لري نو هغوی 
د خپلو کورنیو غړو ته غوږ نیسي چې دوی ته و وايي 
چې باید څه وکړي. ځینو بیا په ښکاره دا احساس کاوه 
لپاره دا بده خبره ده چې کوم ځای چې  چې د ښځو 
سړی وي، هلته والړې شي یا دا باور چې د ښځو له 
خوا د رايې اچونه د کلتور او دین په خالف عمل دی.۱۵   

د  ښځو  د  چې  کښې  حال  داسې  په  سربیره،  پردې 
ونډې اخستنې په اړه د کلتوري خنډونو د ارزونې زیاته 
برخه د سړیو له نظره د ښځو د ګډون د موضوعاتو یادونه 
کیږي چې  یادونه  داسې  موضوعاتو څخه  دې  د  کوي، 
ګنې د موضوع په اړه د ښځو پوهاوی هم همداسې دی. 
دا یوازې ځینې سړي نه دې چې داسې فکر کوي چې 
باید په ټاکنو کښې ونډه وانخلي، بلکه ښځې  ښځې 
هم ور ته نظر لري.۱۸  ۱۷ سلنه سړي ځواب ورکونکي 
او ۱2 سلنه ښځې ځواب ورکونکې په دې باور وې چې 
د رايې ورکونکي په توګه د ښځو د ګډون ډیروالی مهم 
نه دی. په دې اړه دوه ډیر عام دالیل وړاندې کیږي چې 
یو کلتوري خنډونه او بل دا چې ښځې د سړیو په پرتله 
لږه پوهه لري، او په ټولیزه توګه د هیواد په شمال غرب 
او جنوب غرب سیمو کښې شا وخوا ۱۵ سلنه داسې 
څرګندونې کړي، چې د اسالم په دین کښې ښځې اړ 

نه دې چې رایه ور کړي.۱۹  
 

كه څه هم ښځو په پراخه اندازه دا ویلي چې هغوي به 
د خپل میړه سره په سال د خپلو حقوقو دفاع وکړي، آیا 
نارینوو غړو سره په دې خبره کومه شخړه  د کورنۍ د 
دي  نه  هیڅکله  هغوی  چې  دا  یا  او  شوی؟  رامنځته 
و ویل که  نو ځینو  رایه واچوي،  ته  یو چا  اړ شوي چې 
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http://fefa.org.af/index.php/report/143-fefa-conducts-a-   ،2۹۱۴-2۰۱۳ فیفا، 
.survey-on-election-and-good-governance

2۰ تر ټاکنو د مخه انفرادي مرکې

2۱د شمال سال مشورې۳، ۴ 

22د شمال سال مشورې 2، ۳ 

2۳د شمال سال مشورې ۳

تر  کار دی  ډیر ستونزمن  دا  ځینو سیمو کښې  په 
څو ښځې د هغوی پر حقوقو و پوهول شي.  ډیری 
ښځې زمونږ خبرو ته چې هغوی ته يې کوو، غوږ نه 
نیسي. هغوی په ځانګړي ډول خپل  پالر او یا میړه 

ته ]غوږ نیسي[.

- تر ټاکنو د مخه انفرادي مرکې



۸ د ښځينه موضوعاتو اړوند خپرونو لړۍ: په افغانستان کښې ښځې او ټاکنې

کار  ګټور  یو  به  جوړول  مرکزونو  د  اچونې  رايې  د  سره 
وي تر څو د ټولنې زیات شمیر ښځې د رايې مرکزونو 
ته والړې شي.2۶  د سال مشورو په پروسه کښې ډیرو 
ښځینه رایه ورکونکو احساس کاوه چې د رایې اچونې 
السرسي  آسان  د  ته  هغوی  به  ډیروالی  مرکزونو  د 
ډاډ تر السه کړي، او ټاکنیزو مرکزونو ته د ټرانسپورتي 
یاد شوي  توګه  په  اړتیا  یوې مهمې  د  برابرول  وسیلې 
وو، چې د ښځو ال ډیرې ونډې ته الره همواره کړي.2۷ د 
ګرځنده )سیارو( ټاکنیزو مرکزونو شتون باندې هم خبرې 
وشوې2۸ چې دا به بیا په خپل وار د ټګۍ او درغلۍ او 

امنیتي خطرونو ګواښوونه رامنځته کړي. 

د ښځو د رایو حق او د درغلی 
لپاره د ښځو څخه کار اخستل   
او  امنۍ  نا  په  شي  کوالی  ښځې  چې  دې  له  سره 
ځایونو  ټاکنو  د  څو  تر  مومي،  و  غلبه  خنډونو  ټولنیزو 
رايې  ښځو  د  چې  ښکاري  داسې  ورسوي،  ځان  ته 
رايو  د  کښې  حال  داسې  په  دي.  نه  خپلې  هغوی  د 
اچونې په پروسه کښې د ښځو ونډه هڅونکې ده، د 
یو  د  دموکراسۍ  او  سولې  د  چې  وینا  په  ښځو  هغو 
شانوالي مؤسسې ور سره خبرې کړې دي، پکار نه ده 
یو آزاد دموکراتیک غوراوی و ګڼل شي. د 2۰۱۳ کال په 
سروې کښې، ۶2 سلنه ښځو دا احساس درلود چې 
ښځې باید په خپله تصمیم و نیسي چې چا ته خپله 
رایه ورکړي. ۱۹ سلنه ښځې په دې باور وې چې سړي 
باید د  ښځو لپاره تصمیم ونیسي، او ۱۸ سلنه ښځې 
په دې باور وې چې ښځې باید په خپله تصمیم و نیسي 
خو د سړیو سره باید مشوره وکړي. په مقایسوې توګه 
۴۳ سلنه سړی په دې باور وو چې ښځې باید په خپله 
تصمیم و نیسي چې چا ته خپله رایه ورکړي.2۹ د ښځو 
د رایو څارنه په څو مشورتې غونډو او د ټاکنو څخه د مخه 
او د ټاکنو څخه وروسته ځانله ځانله مرکو کښې د بحث 
کابل  په  ډلې چې  یو  څارونکو  نړیوالو  د  راغله.۳۰  الندې 
کښې يې د ۱۳ ټاکنیزو مرکزونو څخه يې لیدنه کړې ده 
ویلې دي چې د امنیتي ادارو استازو کوښښ کاوه چې 
د رایو ورکونکو په ځانګړې توګه د ښځو تر منځ د غوراوی 

کار،  تر اغیز الندې راولي. ۳۱

د پیښو په ښه طریقه سمبالول او د ښځو د رایو استعمال 
داسې بریښي چې د ښځو د ګټور ګډون لپاره یو ستر 

ګواښ وي.

د  لیکنو  نوم  د  یا  مرکز  د  رایو  د  او  پیل  اچونې  د  رایو  د 
وه،  اندیښنه  ستره  بله  والی  لیرې  فاصلې  د  مرکزونو 
چې په هره مشورتي  غونډه کښې ترې یادونه شوې 
ده. د ټاکنو څخه ورسته تر سره شوو مرکو کښې، ډیری 
ښځو دا و ویل چې د رايې اچونې مرکزونه په ځانکړې 
توګه په کلیوالو سیمو کښې د ښځو لپاره؛ یو ډیر لیرې 
مزل وو، او دا د هغو ښځو لپاره چې غوښتل يې خپله 

رایه وکاروي ګران کار وه.2۴   

د ټاکنو څخه د مخه تر سره شوې یوې سروې کښې، 
کورونو  د  د ښځو  چې  کړه  احساس  دا  ورکونکو  ځواب 

 2۴ د ټاکنو وروسته انفرادي مرکې 

 ۳2د شمال سال مشورې ۵

د  په هکله  ټاکنو  او  ټاکنو بنسټ، د دموکراسۍ  او عادالنه  آزادو  د  افغانستان  د   2۶

افغانانو نظر. 
2۷ د جنوب سال مشورې 2، ۴، د شمال سال مشورې ۱، 2، ۳، ۴ 

2۸ د جنوب سال مشورې ۳، ۴ 

آسیا  سروې"  یوه  افغانانو  د  کښې:  کال   2۰۱۳ په  "افغانستان  شاوي،  کیټ   2۹

http://asiafoundation.org/country/afghanistan/2013-poll.   ،2۰۱۳ فونډیشن، 
.php

۳۰ د جنوب سال مشورې ۳، د شمال سال مشورې ۳، ۱، ۴ ـ۴  د تر ټاکنو د مخه 

انفرادي مرکې، ۱ تر ټاکنو وروسته انفرادي مرکې

۳۱ سرینجوی بوس، "د افغانستان د د 2۰۱۴ کال دوهم پړاو ټاکنې:  یو څارونکي نظر. 

http://thediplomat.com/2014/06/afghanistans- "2۰۱۴ ،۱۸ دی ډیپلومات، د جون
/2014-run-off-election-an-observers-account

۳2 د شمال سال مشورې ۱، ۳، ۴ 

۳۳ د شمال سال مشورې ۳، ۱، ۴ د جنوب سال مشورې ۱ 

۳۴ د شمال سال مشورې ۴ 

د وخت لږوالی په ټاکنو کښې د ګډون کوونکو ښځو 
لپاره یوه ستره ستونزه ده. کله چې ښځې د خپل 
کور له کاره وزګارې شي او د رايې اچونې په نیت له 
کوره را ووځي نو د رایې اچونې مرکزونه تړلې وي. 
مونږ په دوه تیر ځل ټاکنو کښې له دغې ستونزې 

سره مخامخ شوې یو.

- د شمال سال مشورې ۳

د رايې ورکولو مرکزونو د اوسیدو له سیمو څخه ډیر 
لیرې دي. سړي کوالی شي هلته ځانونه ورسوی، 
یوه  مونږ  دی.  نه  ممکن  کار  دا  لپاره  ښځو  د  مګر 
سنتي ټولنه لرو او ښځو ته دا اجازه نشته چې یو 
لیرې ځای ته یوازې سفر وکړي، او ځینې بیا دومره 
مالي امکانات نه لري تر څو پیسې ولګوي اود رايې 
مرکزونو ته والړې شي. د فاریاب د ښځو شبکې یو 
لیرې  شو  وکوالی  مونږ  چې  چېرې  درلود،  پروګرام 
سیمو ته سفر وکړو او ښځې و هڅوو چې د رايې 
ورکولو کارتونه واخلي. هغوی غوښتل چې د رايې 
د  ورکولو  رایو  د  مګر  کړي،  تر السه  کارتونه  ورکولو 
ډیر  کلیو څخه  د  هغوی  د  مرکزونه  ویش  د  کارتونو 
لیرې وو، او هغوی ویل چې دومره پیسې نه لري 
چې د موټرو د کرايې لګښت ورکړي. مالي ستونزې 
هم د ښځو لپاره په لیرې پرتو سیمو کښې یو بل 

عنصر دی.

- د شمال سال مشورې ۳



۹ د ښځينه موضوعاتو اړوند خپرونو لړۍ: په افغانستان کښې ښځې او ټاکنې

هغوی اړباسي چې د هغوی د خوښې ځانګړي نوماند 
او  مخه  د  څخه  ټاکنو  د  اندیښنې  دا  ورکړي.۳۴  رایه  ته 
مرکو  تر سره شوو  ځانله  ځانله  وروسته  څخه  ټاکنو  د 

کښې هم څرګندې شوې دي.
  

د  ICG د 2۰۰۹ کال په راپور کښې، د افغانستان د زیاتره 
سیمو کښې او په ځانګړې توګه په ځینو نا امنو او سخت 
دریځه والیاتو کښې د ښځو رایه ورکونکو د شمیر اندازه، 
د احتمالي پیښو په پام کښې نیولو سره د اندیښنې 
وړ بلل شوې وه. د بیلګې په توګه، په لوګر او نورستان 
کښې، ښځو ته د سړیو په پر تله دوه ځله زیات د رايې 
اچونې کارتونه ویشل شوي وو. ۳۸ د افغانستان د بشر 
د حقوقو د خپلواک کمیسیون او یوناما راپورونو په 2۰۰۹ 
ته  موضوع  دې  کښې  خوست  او  پکتیا  په  کښې  کال 

اشاره کړې ده:  

په ډیرو ژورو سخت دریځه والیتونو لکه پکتیا او خوست 
کښې، د نوو ښځو شمیر چې د ټاکنو لپاره يې نوم 
په  وه.  ډیره  ځله  دوه  سړیو  د  لږه  تر  لږ  کوله  لیکنه 
پکتیا کښې د ۳۹2۷۶ سړیو څخه زیاتو یعنې ۷۷۵۳۷  
ښځینو نومونه لیکلي وو. په ځینو ولسوالیو کښې، د 
ښځینو نوم لیکنو شمیر د سړیو څخه څلور ځلې ډیر 
وه. داسې ادعا کیدله چې په خوست کښې، ۷2۹۳۸ 
داسې حال کښې چې  په  وو،  لیکلي  نومونه  ښځو 
ثباته  بې  ډیرو  په  وه.   ۳۸222 یوازې  د سړیو شمیره 
ولسوالیو لکه تیرزايي کښې، د هغو سړیو چې د ټاکنو 
ښځو  د  ولې  وه،  کسه   ۵۱ لیکلي  نومونه  يې  لپاره 
شو  کوالی  سړیو   ۳۹ وه.   2۴۹۴ همدلته  بیا  شمیره 
کارتونه  ټاکنو  د  لپاره  د هغوی  استازیتوب  په  د ښځو 
واخلي، پرته له دې چې د هغوی د ګوتو نخښې تر 
السه کړي، چې دې کار په خپله د کارت په ترالسه 
کولو کښې او په هغوی د سوداګرۍ آسانتیا رامنځته  
کړي.۴۰ د ښځینه کارتونو د ترالسه کولو لپاره د تصویر 
په  امله  له  حساسیتونو  کلتوري  د  چې  نشته  اړتیا 
ځانګړي  په  دا  په هر حال،  ولګوي.  تصویر  کارت خپل 
توګه د ښځینه رایه ورکونکو د کارتونو موضوع چې یو 

رایه ورکونکی باید یو کارت ولري ستونزمنه کوي.   

ډیر  ورکولو  رايې  د  لورې  له  د سړي  پر ځای  د ښځې 
رواج، چیرې چې سړي د خپلې کورنۍ د ښځو لپاره رایه 
اړه کوښښوونه  په  زیاتوالي  د  کاروي، د ښځو د ګډون 
یو داسې عمل دی چې  دا  زیږوي.  را  اندیښنې  ډیرې 

هغه  کنټرولوي  رايې  ښځو  د  زیات  ټولو  تر  چې  څوک 
یا میړه  پالر  د  په عمومي ډول  او  نارینه غړو،  د کورنۍ 
ګوته  ته  ټولینزو مشرانو  څو کسانو  دي.۳2  عبارت  څخه 
نیولې، چا چې د هغو د وینا له مخې د خپل اغیز الندې 
د  نورو  پلورلې دي.۳۳  رايې  اوسیدونکو ښځو  د  سیمې 
ټوپکمارانو، سیمه ایزو قوماندانانو،  د ټاکنو کارکونکو، او 
او  کنټرولوي  رایې  ښځو  د  چې  کړې  یادونه  ولسواالنو 

۳۵ د شمال سال مشورې ۱ 

۳۶ د شمال سال مشورې ۳

۳۷ تر ټاکنو د مخه انفرادي مرکې

۳۸ د نړیوال کړکیچ ډله، "د افغانستان د ټاکنو ستونزې: د آسیا راپور ۱۷۱ ګڼه" آی 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/ کال,   2۰۰۹  ،2۴ جون  د  جي،  سي 
asia/south-asia/afghanistan/171_afghanistan_s_election_challenges.pdf

۳۹  د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون- یوناما. "شریکه څارنه او سیاسي حقوقو، په افغانستان 

آګست  د  ۱۶ـ  جون  د    AIHRC-UNAMA پړاو."  دوهم  ټاکنې،  شورا  والیتي  او  ولسمشرۍ  د  کښې 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/ کال.    پورې، ۲۰۰۹  لمړۍ 

documents/droi/dv/droi_20090910_45/droi_20090910_45en.pdf
۴۰ رویټرز. "د افغانستان د ولسمرۍ ټاکنود سیالیو پیل سره یوه رایه په نږدې ۵ ډالره 

http://tribune.com. اکتوبر ۱۵، 2۰۱۳ کال    د  ټریبیون.  ایکسپرس   " پلورل کیږي. 
pk/story/618445/votes-sell-for-about-5-in-afghanistan-as-presidential-race-

/begins
۴۱ د ټاکنو خپلواک کمیسیون او یونیفم. “یو ګام مخ پر وړاندې، دوه ګامه شاته؟د 2۰۰۹ 

کال په ټاکنو کښې د ښځو د ګډون په اړه تر السه شوې تجربې،” آی اي سي. 
 IEC & UNIFEM, “One Step Forward, Two Steps Back? Lessons    .2۰۰۹
Learnt on Women’s Participation in the 2009 Elections,” IEC, 2009, http://

www.iec.org.af/pdf/wsfactsheets/one_step_forward_two_steps_back.pdf
۴2 آیکینز، متیو او آنند ګوپال. "د افغانستان د ټاکنو په اړه اټکلیز معلومات" د هارپر 

http://harpers.org/blog/2014/04/the-ghost-polls-of-    2۰۱۴ ،۷ مجله. د اپریل
./afghanistan

۴۳ کیټ. شاوي "افغانستان په 2۰۱۳ کال کښې: د افغانانو یوه سروې  

۴۴ د جنوب سال مشورې ۴،۱،2، ۳، د شمال سال مشورې ۳،۱،2 ، ۴ ۴۴

 ۴۵ د جنوب سال مشورې  ۱، ۱ـ د ټاکنو وروسته انفرادي مرکه 

 ۴۶  د جنوب سال مشورې  ۳، ۱ د شمال سال مشورې ۳
۴۸ د جنوب سال مشورې  ۳

۴۹ د شمال سال مشورې ۳

۵۰ د شمال سال مشورې ۳

۵۱ تر ټاکنو وروسته دوه انفرادي مرکې، د شمال سال مشورې ۴ 

۵2 د شمال سال مشورې ۳

د ښځو پر وړاندې تر ټولو ستر ګواښ په یوه ټولنه 
کښې کورنۍ وضعیت دی. ښځې هغه چا ته خپله 
رایه ورکوي چې د میړه یا د کورنۍ د بل کوم غړي 
له لورې ور پیژندل شوی وي. هغوي په تصمیم نیولو 

کښې د خپلواک څښتنې نه دي.

- د شمال سال مشورې ۱

ټولنیز مشران په ټولنه کښې د خپل مقام او د خلکو 
د معلوماتو د کموالي څخه ناوړه ګټه اخلي. چې دا 
د خلکو په ګټه کار نه دی. ټولنیز مشران د نوماندانو 
سره معامله کوي او د خلکو رايې پلوري. دوی خلک 
د فشار الندې راولي، او ګواښي يې چې که چیرې 
تاسې زما له لورې در پیژندل شوي ځانګړي نوماند 
ته رایه ور نه کړئ نو زه به تا ته په بله پروژه کښې 
لکه څرنګه  یا  کړم.  نه  در  کار  راځي،  ته  چې کلي 
و  ټولنیز مشران  لري،  نه  معلومات  چې خلک الزم 
ویل چې په تیرو ټاکنو کښې هغوی دا توان درلوده 
چې وګوري چې خلکو چا ته خپله رایه ورکړه او که 
تاسې غلط نوماند ته رایه ور کړئ نو زه به پوه شم.

- د جنوب سال مشورې ۳



۱۰ د ښځينه موضوعاتو اړوند خپرونو لړۍ: په افغانستان کښې ښځې او ټاکنې

په شمیرلو کښې د فساد سلنه 2۱، د رایو رانیول ۱۴ 
سلنه، د امنیت نشتوالی ۱۱ سلنه، د ټوپکمارانو نقش 
رایو  او هغه ښځو ته چې د  راپور ورکول شو  ۶ سلنه، 

ورکولو اجازه نه وه ورکول شوې ۴ سلنه وې.۴۳ 

هغه موضوعات چې د ټاکنو د پروسه په هره مشورتي 
غونډه کښې يې یادونه شوې ده. ډيرو ښځو د ټاکنو د 
پروسه په کلکې څارنې او دې ډاډ تر السه کولو باندې، 
۴۴ زیات  ټینګار کړی دی.  چې ټاکنې ښايي روڼې وي، 
شمیر دا ډار درلود چې د هغوی رايې به هیڅکله و نه 
شمیرل شي.۴۵ نورو داسې احساس کاوه چې د رایو 
صندوقونو  د  رایو  د  وسیله  په  رایو  جعلي  د  او  پلورلو  د 
د ډکولو په صورت کښې به د هغوي رايه اهمیت و نه 

لري.۴۶ 

همدا ډول یو شمیر نور په ټاکنیزو بنسټونه لکه د ټاکنو 
د  ګډونوالو  ځینې  لري.۵۰   نه  باور  کمیسیون  خپلواک 

لپاره او هم د ښځو د حقوقو د تر  د پراخه کچې ټګۍ 
السه کولو تر پوښښ الندې د ال نورې بې عدالتۍ لپاره 
په  کال   2۰۰۹ د  چې  کښې  راپور  یو  په  هواروي.  الره 
ټاکنو کښې د ښځود ګډون په اړه تر السه شوو تجربو 
په اړه معلومات ورکوي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون راپور 
ورکوي چې د نارینه خپلوانو له لورې د ډیرې ښځو د رایو 
کارتونه د ښځو په استازیتوب کارول شوې دي او د ښځو 
د رایې د کارتونو استعمال د رایو په صندوقونو کښې او 
په ځانګړي توګه په پکتیا، پکتیکا او غزني والیتونو کښې 
ټاکنو  پړاو  لمړی  کال   2۰۱۴ د  دي.۴۱  شوی  سترګو  تر 
کښې، یو خبریال د وردګو په والیت کښې د رایو اچونې 
یو مسئول  د  هلته  لیدلی چې  مرکز  داسې جعلي  یو 
رایه ورکړیده. په هر حال،  چارواکي په قول ۱۰۴ ښځو 
ښځینه ټاکنیزو کارکونکو دا په ډاګه کړې چې دوه سړي 
بوجۍ  ډکې  یوې  د  کارتونو  ټاکنیزو  د  کښې  سهار  په 
سره راغلل او صندوقونه يې ترې ډک کړل. ۴2 د 2۰۱۴ 
کال د ټاکنو  لمړني ارقام په والیاتو کښې د 2۰۰۹ کال 
د  پخوا  نیسي چې  ګوته  ته  ګډوډیو  ورته  نظمیو  بې  د 
هغه  او  وه،  شوې  یادونه  بڼه  په  خطر  یو  د  څخه  هغو 
ګونګوسې بیا را پورته شوې چې د ښځو رايې د هغوی 
د خپل حق د استعمال او د هغوی د مدني حقوقو د ودې 
په خاطر نه بلکه د ټګۍ او فساد د یوې وسیلې په توګه 

کارول شوې دي.    

ټاکنو په پروسه د  او د  فساد 
باور نشتوالی  د ښځو د سیاسي ګډون په 
الر کښې پروت بل خنډ، په دواړو یعنې نوماندانو او هم 
نشتوالی ښودل شوی  باور  عمومي  د  پروسه  ټاکنیزه 
ټاکنو  د  والړ دی.  تجربو  پخوانیو  په  کچه  لوړه  په  او  دی 
۵۴ سلنه ښځو  یوازې  مخې،  له  مخه سروې  د  څخه 
دا فکر کاوه چې د 2۰۱۴ کال د ولسمشرۍ ټاکنې به 
کیدای شي د دوي ژوند ښه کړي. ۱۵ سلنې فکر کاوه 
چې ټاکنې به د هغوی ژوند ال خراب کړي او 2۵ سلنې 
دا فکر کاوه چې ټاکنې به د هغوی پر ژوند هیڅ اغیز و نه 
کړي. پر دې سربیره، یوازې ۶۰ سلنې ښځو فکر کاوه 
چې ټاکنې به په افغانستان کښې آزادې او روڼې وي. 
چا چې فکر کاوه چې ټاکنې به روڼې نه وی، په ټاکنو 
کښې د فساد د راپور ورکونکو شمیر ۱۶ سلنه، د رایو 

۵۳ د شمال سال مشورې ۳

۵۴ د جنوب سال مشورې ۱، 2 د شمال سال مشورې ۳

۵۵ - ۱۴ تر ټاکنو د مخه انفرادي مرکې

۵۶ د شمال سال مشورې ۳

۵۷ د جنوب سال مشورې  2

۵۸ تر ټاکنو د مخه انفرادي مرکې 

عامه  د  هکله  په  ښوونې  مدني  او  ټاکنو  "د  دموکراسي.  نړیواله   ۵۹
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۶۱ د شمال سال مشورې ۳

په  کثافاتو  د  به  رايې  زمونږ  چې  شو  پوه  مونږ  که 
نه  ور  رایه  ښايي  به  مونږ  ولویږي،  کښې  بوجۍ 
کړو. که چیرې هغه ونه شمیرل شي، نو د رايې نه 
ورکول به زمونږ څه نا څه وخت او انرژي و سپموي.

- د جنوب سال مشورې 2

زمونږ خلک په دولت ، یا د ټاکنو پر پروسه هیڅ هم 
پوښتنه  څخه  بزګر  یو  له  تاسې  که  لري.  نه  باور 
وکړئ، نو هغه به در ته و وايي چې زمونږ ولس مشر 
ال له وړاندې ټاکل شوی دی، نو له همدې امله ټاکنو 
ته اړتیا نشته. زمونږ تعلیم لرونکي خلک د ټاکنو په 
پروسه باور نه لري، نو مونږ څنګه هیله من کیدای 

شو چې نور خلک به په ټاکنو کښې برخه واخلي.

- د جنوب سال مشورې ۳

د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلو کارکونکو 
ته لوړې تنخواګانې ورکوي، نو هغوی ته پکار ده چې 
ډیر سخت کارونه تر سره کړي، ولې هغوی داسې 
نه کوي. د ټاکنو د کمیسیون هغه کارکونکي چې باید 
په کلیو کښې کار وکړي د والیتونو په مرکزونو کښې 
په دندو ګمارل شوي دي او هیڅکله کلیو ته سفر نه 
کوي. دوی یوازې په خپلو کورونو کښې ناست دي 
او تنخواګانې اخلي. مونږ د ټاکنو د کمیسیون د کار 

څخه خوښ نه یو.

- د شمال سال مشورې ۳



۱۱ د ښځينه موضوعاتو اړوند خپرونو لړۍ: په افغانستان کښې ښځې او ټاکنې

زیاتو  نیمايي  تر  مرکو کښې،  انفرادي  په  وړاندې  څخه 
مرکه کونکو باور نه درلود چې نوماندان به په خپلو کړو 
سره  خلکو  د  يې  مهال  پر  کمپاین  ټاکنیز  د  چې  ژمنو 
کړې وې، و دریږي.۵۵  ځینو همدارنګه داسې فکر کاوه 
چې د نوماندان یو شمیر چې جرمي سابقه لري یا د 
ټاکنو  په  باید  لري  اړیکي  نا سمې  هیوادو سره  بهرنیو 
د  کړای شي.۵۶   منع  څخه  اخستنې  برخې  د  کښې 
ښځو څرګندونو دا ډیره روښانه کړه چې یو شمیر ځانګړو 
نوماندانو په کورنۍ جګړو او داخلي شخړو کښې الس 
درلود او پر دې سربیره د تیرو ټاکنو او ټاکنو د پروسې په 
اړه د هغوی تجربه دا په ډاګه کوي چې دوی باید په یو 

نوماند هم په پوره توګه باور و نه  کړي. 

ته  معلوماتو   مربوط  ټاکنو  د 
په  او  السرسی  ښځو  د 
یووالي  د  ټولنو کښې  مدني 
په  السرسی  ښځو  د  ته  معلوماتو  نشتوالی 
او  قانون  په درې ډوله ویشل کیږي. )۱(  توګه  عمومي 
کړنالرې.  او  نوماندان   )۳( حقوق   )2( پروسې؛  ټاکنو  د 
د ټاکنو څخه د مخه مرکو کښې، تر نیمايي زیاتو مرکه 
ورکونکو معلوماتو ته د ښځو نه السرسی د هغو ښځو 
لپاره چې رایه ورکوي، د یوې سترې ستونزې په توګه 
بیا د ښځو د حقوقو په  لږو  تر نیمايي  او  یاد کړی دی، 
اړه د هغوی کم پوهاوي د یوې مهمې موضوع په توګه 
تعلیمي  د  ښځو  د  ښځو  شمیر  همدې  دی.  کړی  یاد 
د هغوی  بیسوادي  لوړه کچه  ډیره  او  ټیټوالی  سطحې 
د ګډون مخنیوی ګڼلی دی. د 2۰۱۳ کال د ټاکنو پ،رې 
مربوط عمومي معلوماتو او مدني زده کړو په اړه په یوه تر 
سره شوې سروې کښې راغلي دي: 2۸ سلنه ښځو 
ویلي دي چې په تیرو ټاکنو کښې هغوی ته د ټاکنو په 
شمول د هیڅ شي په اړه معلومات نه وو ورکول شوی.۵۹ 

  
اړه پوهاوي نشتوالی څخه په دوه  د قانوني حقوقو په 
مشورتي غونډو کښې یادونه شوې ده.۶۰ یوې ښځې و 
ویل چې هغه شمیر ښځې چې د قانون او مقرراتو څخه 
او زیاتره ښځې  خبرې دي د هغوی شمیر ډیر لږ دي، 
خپل حقوق نه پیژني او د اساسي قانون، نورو قوانینو، 
نا  نافذ دی،  افغانستان کښې  په  او مقرراتو څخه چې 

خبره دي.۶۱  

د ټاکنو څخه د مخه تر سره شوې سروې کښې، شاو 
خوا ۳۰ سلنه ښځې په دې پوهیدې چې د ټاکنو د چارو 
د سمبالښت او تنظیم لپاره تر بل هر چا زیات مسئولیت 
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر غاړه لري، یوازې ۳۵ سلنه 
ښځې په دې پوهیدې چې د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون 
د نارضایتیو او درغلیو د څیړلو دنده په غاړه لري.۶2  څیړونه 

سال مشورو او تر ټاکنو وړاندې او تر ټاکنو وروسته مرکو 
کښې د ګډون پر مهال احساس کاوه چې د ټاکنو ځینې 
نه  سلوک  ښه   ، دي  ککړ  کښې  فساد  په  کارکونکي 
پیدا  کار کشې ستونزې  په  ته  ورکونکي  رایه  یا  کوي، 

کوي او يا يې مخه نیسي.۵۱  

په  خلک  ځکه  نشتوالی،  اعتماد  د  ارګانونو  ټاکنیزو  په 
کلکه توګه شکمن کوي چې په ټاکنو کښې به په لوړه 
په  ښځو  د  به  دا  ولري  شتون  فساد  او  درغلي  اندازه 
وکړي،  اغیزه  توګه  په  ژوندي عامل  یو  د  فعالیت  مدني 
په ځانکړي توګه کله چې د ښځو د رايې ورکولو په الر 
ټولنیز ګواښوونه موجود وي. د 2۰۱۴  او  کښې فزیکي 
کال ټاکنو په دوهم پړاو کښې د فساد او درغلۍ تورونو 
ته په پام سره، په ټاکنو کښې برخه او پراخه ګډون لپاره 
د ښځو هڅونې په الر کښې پراته ګواښوونه  سره سره 

کیدای شي بیا هم د ښځو د ګډون اندازه لوړه وي.  

تر  د دې  په نوماندانو باور نه لرل 
ډیرې ښځې  باور نشته،  پروسه  په  ټاکنو  د  څنګ چې 
د نوماندانو او د هغوی په ژمنو باور نه کوي. ۵۴ د ټاکنو 

خلکو  نوماندان  ټول  پوهیږو، چې  ټول  مونږ  ورځ  نن 
تجربو  مګر  کوي،  ژمنې  خدمت  د  سره  ټولنې  او 
نو  بیا هغه نه تر سره کوي،  ښودلې، چې هغوی 
مونږ ځانته اجازه نه شو ورکوالی چې نوموړو نوماندانو 
ته رایه ورکړو، په ځانګړي ډول زه. زه به هغه نوماند 
د  زمونږ  په رښتیا غواړي  ورکړم څوک چې  رایه  ته 
ولس خدمت وکړي. مونږ صادق نوماندان غواړو، نه 

دا اوسني درواغجن نوماندان.

- د جنوب سال مشورې 2

څومره چې زه پوهیږم، هغوی ښځو ته ډیرې غوړې 
ژمنې ورکوي، خو د هغوی په ژمنو باور کول ګران کار 
دی. کرزي هم خلکو ته همداسې ژمنې ور کړې وې، 
افغانستان د ښځو په ژوند کښې  خو ګورو چې د 
ګورو  مونږ  رامنځته شوی.  دی  نه  بدلون  ډول  هیڅ 
چې ښځې د میړونو له لورې ډبول کیږي؛ ښځې د 
خپلې خسرګنې د کورنۍ له خوا سوځول کیږي؛ په 
انجنو باندې جنسي تیری کیږي. هیڅ څوک نشته 
چې د دې ټول تاو تریخوالي او تیریو مخه و نیسي. 
نو له همدې امله دا ډیر سخته ده چې هغه څه باور 
وشي چې نوماندان يې د خپلو راتلونکو پالنونه په 

توګه وړاندې کوي.

- تر ټاکنو د مخه انفرادي مرکې



۱2 د ښځينه موضوعاتو اړوند خپرونو لړۍ: په افغانستان کښې ښځې او ټاکنې

دي. ۷ سلنه ښځو خپل معلومات د جوماتونو، ۱۴ سلنه 
د ټولنیزو شوراګانو، ۳ سلنه په بازار کښې، تر السه کړی 
دي او ۱۴ سلنه نه پوهیدلې او یا يې نه غوښتل ځواب 
ورکړي.۶۷ د دې په پام کښې نیولو سره چې کورنۍ او 
هغې جوړښتونه چې سړي پکښې واکمن دي، لکه د 
کلي مشران او دولتي مامورین د ښځو د کنټرول لپاره 
چې ښځې خپله رایه چا ته ور کړي، یوه لویه اندیښنه 
ګڼل کیږي، یو ستر واقعیت دا دی چې د دې الرو څخه 
د دا ډول دوهم الس معلومات برابریدل د ښځو د سم 

مدني ګډون لپاره د ژورې اندیښنې خبره ده.
  

سره له دې چې دا کیسه ډیره نه دی پیښه شوې، خو 
په مشورتي غونډو کښې یو شمیر ګډونوالو دې ټکو ته 
اشاره کړیده چې په مدني ټولنه کښې یووالی یا د یوې 
ښځې څخه د بلې ښځې د مالتړ نشتوالی هم د ښځو 
د پراخه ګډون لپاره ستر خنډ دی.۶۸ یوې ښځې دا هم و 
ویل چې د دوامداره نوښتونو او فعالیتونو نشتوالی د هغو 
لپاره چې غواړي د ښځو پراخ مدني ګډون رامنځته کړي، 
سره له دې چې څو کاله وړاندې یوه پراخه ملي شبکه 
را منځته شوې ده، د څو میاشتو لپاره يې دوام موندلی 
او بیا له منځه تللي ده، یوه بله ستونزه ده.۶۹ ډیرو ښځو 
په  ټولنو  اړه د مدني  په  ټاکنو  د  راپور ورکړی چې دوی 
وسیله معلومات تر السه کړي، مګر دوی فکر کوي چې 
نورې زده کړې، کنفرانسونو، او کارونو ته هم اړتیا شته،  
ټولنه  مدني  په  او  ځای  یو  پوهې، سره  څو ښځې  تر 

کښې د هغوی د وړتیا لوړولو لپاره کار وکړي.

دا ښودلې ده چې ځینو ښځو رای پاڼه هم نه پیژندله او 
د رایو ورکولو په طریقه نه پوهیدې. ځینې نورې مٍالونه 
بیا دا په ګوته کوي چې ښځې اړ وي، د رایو د مرکزونو 
د کارکونکو څخه پوښتنه وکړي چې فالنی نوماند کوم یو 
دی چې هغه په نخښه او رایه ور کړي. هغوی نومونه نه 
شو لوستالی او یا يې د نوماند تصویر نه پیژانده چې ور 

ته رایه ورکړي.۶۳ 

د 2۰۱۳ کال یوه سروې، دا په ګوته کوي چې ۷۹ سلنه 
ښځې ښوونځي ته نه دي تللي، په داسې حال کښې 
چې تر څنګ يې ۴۵ سلنه سړی تعلیم لري، چې دا په 
خپل وار د ښځو په پرتله د یوې لوړې اندازې څرګندويي 
کوي،۶۴ چې سړي په اوسطه توګه هره ورځپاڼه، رساله، 
کښې  ټاکنو  په  خو  شي،  لوستلی  لوحه  تبلیغاتي  یا 
برخه اخستونکي ښځې دا کار نه شي کوالی. که څه 
او بیانیو له الرې  هم ډیر سیاسي نوماندان د الریونونو 
خپل ټاکنیز کمپاین پر مخ وړي، دا ډول عمومي غونډې، 
چې په ټولیزه توګه سړي په هغو کښې را ټولیږي، زیاتره 
وخت د ښځو د تلو لپاره یو مناسب ځای نه ګڼل کیږي 
تر څو د نوماندانو په اړه ښه معلومات السته راوړي. د 
2۰۱۳ کال سروې، په ګوته کوي چې یوازې 2۶ سلنه 
ښځو د ټولنې یا کلي په سطحه ټاکنیزو غونډو کښې 
برخه  نیولی،  کلنو کښې يې صورت  تیرو درې  په  چې 
تلویزوني  ټاکنو کښې،  په  کال  د 2۰۱۴  ده.۶۵  اخستې 
بحثونه په پراخه اندازه رایه ورکونکو ته د معلوماتو رسولو 
افغانان  ۵2 سلنه  یوازې  حال،  هر  په  کړ.  تر السه  ډاډ 
تلویزیونه ګوري. ویل کیږي چې انټرنټ او ټولنیزې رسنیو 
په ټاکنیزو کمپاینونو کښې ستره ونډه درلوده، په داسې 
حال کښې چې دې وسایلو ته السرسی هم ډیر ګټور 
دی، کمپیوټر ته د افغان ښځو السرسی یو فیصد څخه 
لږ او یو فیصد ښځې انټرنټ څخه کار اخلي.۶۶ د دې ټولو 
موضوعاتو په پام کښې نیولو سره پوهیږو چې د ښځو 
لپاره د ټاکنو د پروسې او نوماندانو په ګډون د ټاکنو سره 
تړلو معلوماتو ته السرسی ډیر لږ دی. یوازینۍ رسنیزه 
وسیله چې ښځې د هغه څخه کار اخلي هغه راډیو ده، 
چې  لري،  ته السرسی  هغې  سلنه ښځې   ۷۶ چې 

هغه ته الندې په بله برخه کښې اشاره کیږي.

۶۱ سلنه  څرګندوي چې  دا  یوه سروې،  کال   2۰۱۳ د 
ښځې د ټاکنو او دا چې چا ته خپله رایه ورکړي، اړین 
تر السه کړی  او کورنۍ د غړو څخه  معلومات د ملګرو 

مونږ د ښځو د حقوقو د فعالینو یوه خپل منځي پراخه 
شبکه نه لرو. د مد ني ټولنې او  ښځو د حقوقو د 
مدافعینو تر منځ دا بیلوالی یوه ستونزه ده. که چیرې 
ال  هغوی  کیدای شي  نو  وکړي،  کار  ځای  یو  دوی 
ځواکمنې او بریالۍ اوسي، مګر دوی د یو بل مالتړ 
نه کوي. په هر والیت کښې مونږ باید هرو مرو یوه 
بله  له  یو  باید  والیتي شبکې  ټولې  او  ولرو  شبکه 

سره اړیکي ولري.

- د شمال سال مشورې ۳
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د ښځو د مدني 
ګډون لپاره فرصتونه

خلکو په ګټه کار و نه کړي.۷۷ د هیواد د شمال سره تړلو 
یو  نوماند  د  پالنه هم  قوم  او  پالنه  نژاد  یو شمیر ښځو 

منفي صفت و ګاڼه.۷۸ 

 یو څو ښځو همدارنګه فکر کاوه چې دا مهمه ده چې یو 
نوماند باید افغان او په وطن مین وي،۷۹ او د خپلو خلکو 
په درد دردمن وي.۸۰ د نوماند نور ښه صفات د روښانه 
دا چې  او  فکر۸۳  مثبت  کول۸2  خبرې  درلودل۸۱ ښه  فکر 
ځان لپاره تعلیم یافته مرستیاالن غوره کړي.۸۴ ګډونوالو 
د  هغوی  د  اساسا  مرستیاالن  چې  کاوه  فکر  داسې 
هغوی د لیاقت او صداقت له مخې نه بلکه د مالي او یا 
شخصي مالتړ له مخې او د هغه رایو شمیر چې دوی 
يې د ټاکنیز کمپاین پر مهال را ټولولی شي غوره شوي 
دا هیله هم څرګنده  یوه بحث کښې، ښځو  په  دي.۸۵ 
کړه چې ډیر ځوان نوماندان باید را مخې ته شي، ځکه 
هغوی به د بدلون د رامنځته کولو لپاره ښّ وړتیا  ولري 
او په اوسني فاسد او سړي واکي سیستم کښې به 

لږ باور لري.۸۶ 
 

ښځې غواړي چې د یو روښانه پالن لرونکی نوماند پیدا 
د  باید  نوماند  چې  کړیده  هم  یادونه  دا  څو  یو  کړي،۸۷ 
ښځو لپاره د ځانګړي پالنونو درلودونکي وي او د ښځو 
د حقوقو ساتونکي او وده ورکونکی وي.۸۸ په یوه بحث 
کښې، ګډونوالو د دې موضوع په اهمیت هم بحث وکړ 
او  ستونزې  د  او  شي  الړ  ته  ټولنو  باید  نوماندان  چې 
اړتیاو په اړه مشوره ور سره وکړي، که چېرې نوماندان 
په بنسټیزه توګه د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي نو 
دا د خلکو او نوماندانو تر منځ د اړیکو د پرې کیدو سبب 

ګرځي.۸۹

د ښځو پورې مربوط موضوعات چې نوماندان باید هغوی 
سال  د  او  شوي،  بحثونه  زیات   ډیر  وکړي  پاملرنه  ته 

او  څرنګوالی  نوماندانو  د 
وړ  اهمیت  د  لپاره  ښځو  د 
د  وړاندې  ټاکنو  تر  کال   2۰۱۴ د   موضوعات 
خپل  مؤسسي  شاوالي  یو  د  دموکراسۍ  او  سولې 
منځي مشورو او د ټاکنو په اړه غونډو کښې، ښځو د 
نوماندانو د څرنګوالي یا پیژندلو په اړه او د هغو موضوعاتو 
په اړه چې دوی ته يې ډیر اهمیت درلود، په ډیره روښانه 
توګه خبرې کولې. دې کار سیاسي نوماندانو ته د کار 
او  تګالرو  په خپلو  تر څو  پرانستله،  یوه ښه الره  پیل  د 
کښې  پام  په  غوښتنې  د ښځو  کښې  مبارزو  ټاکنیزو 

ونیسي. 

د یو ښه نوماند د پیژندلو لپاره د ښځو له لورې دوه ډیر ښه 
څرنګوالي په ګوته شو. هغه دا چې نوماندان باید د ښه 
پوهې او تعلیم او کاري تجربې درلودونکي۷2  او هم د هر 
ډول جنايت څخه پاک وي او یا د ټوپکمارانو سره پخوانۍ 
يا اوسنۍ اړیکو له نظره د ښه سوابقو درلودونکی وی.۷۳ 
یو شمیر دا فکر کاوه چې دا د ولسمشرۍ د نوماند لپاره 
کښې  حکومتدارۍ  یا  سیاست  په  چې  ده  اړینه  ډیره 
تجربه ولري. ښځو د سال مشورې په یوه غونډه کښې 
و ویل چې په سیاست کښې پخوانۍ تجربه یو منفي 
شورا  ملي  د  څوک  یو  که  توګه  ځانګړي  په  دی،  ټکی 

پخوانی غړی وي.۷۴ 

همدارنګه د نوماند صداقت ډیر مهم وه،۷۵ چې په نوماندانو 
باندې د ښځو د بې باورۍ سره يې تړاو درلود، دا چې 
هغوی به څومره په خپلو ژمنو والړ پاته شي او په دولت 
او ټاکنو په پروسه کښې د فساد په اړه د هغوی پوهه 
څومره ده. په همدې ډول، ښځو هغه نوماند ته ارزښت 

ور کاوه چې په فساد کښې ککړ نه وو.۷۶ 

په ورته ډول، د نوماندانو خپلواکۍ باندې خبرې وشوې، 
او هغه چا چې په مشورو کښې ګډون درلود دا يې ډیره 
مهمه ګڼله چې نوماندان باید د هغه چا سره چې د پخوا 
څخه په واک کښې دي قوي اړیکې ونه لري او د زورواکو 

۷2 د شمال سال مشورې ۱، 2، ۳، ۴ ـ د جنوب سال مشورې ۱، 2، ۳، ۴

۷۳ د شمال سال مشورې ۱، 2، ۳، ۴  د جنوب سال مشورې ۱، ۳، ۴  

۷۴ د جنوب سال مشورې ۴، ۱، ۳ ـ د شمال سال مشورې ۱ 

۷۵ د جنوب سال مشورې 2

۷۶ د شمال سال مشورې 2، ۳، ۴ ـ   د جنوب سال مشورې 2، ۳، ۴

۷۷ د شمال سال مشورې 2، ۳ ـ   3, د جنوب سال مشورې ۳

۷۸ د شمال سال مشورې ۳،  , د جنوب سال مشورې ۳

۷۹ د شمال سال مشورې ۳، ۱، ۴
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مشور په هره غِونډه کښې ترې یادونه شوې. د ښځو 
مربوط بیال بیلو موضوعاتو کښې، د ښځو حقوق،۹2 کاري 
لوړو زده کړو  او  او ښځو ته د لمړنیو  انجونو  فرصتونه،۹۳ 
برابریدل،۹۴ د ښځو لپاره روغتیايي خدمات او په ځانګړې 
توګه د والدت پر مهال پاملرنه،۹۵ د ښځو او نجونو پر وړاندې 
طالق  د  لپاره  ښځو  د  وړل،۹۶  منځه  له  تاوتریخوالی  د 
ورکولو یو شان حقوق،۹۷ او ښځو څخه ناوړه جنسی ګټه 
اخستنې پر خالف د خوندیتوب قانون،  شامل دي.۹۸ د 
ښځو لپاره یو شان حق او تبعیض له منځه وړل هغه څه 
دي چې نوماندان باید ورته پاملرنه وکړي. ښځې غواړي 
هغه نوماند و پیژني چې غواړي د ښځو سیاسي ګډون 
ته کار وکړي، هغوی ته په سیاست کښې فرصتونه برابر 

کړي او په وزارتونو کښې هغوی په دندو وګماري.۹۹

او  دوهمه ډیره مهمه موضوع په ځانګړې توګه د ښځو 
بیا ټولې ټولنې ته ښه اقتصادي شرایط برابرول او دندو 
پیدا کول دي.۱۰۱ د ښوونې او روزنې او روغتیايي خدماتو 
برابرول د مهمو موضوعات په توګه پیژندل شوي دي.۱۰2 
د سولې په موضوع هم د وخت د یوې مهمې غوښتنې 

په توګه بحث شوی دی. 

ښځې داسې نوماندان غواړي چې په ټینګه د سولې 
موضوع ته پاملرنه کوي او په افغانستان کښې د سولې 
راتلو ته کار کوي.۱۰۳ ښځې هم غواړي داسې نوماندان 
و پیژني چې په افغانستان کښې د نژاد پالنې او تبعیض 
پر وړاندې، په ځانګړې توګه په دولتي څوکیو پر دندو د 
ګمارلو له نظره،  مبارزه وکړي۱۰۴ د قوانینو مالتړ او تطبیق 
او همدارنګه مجرمینو ته د جزا ورکولو یو سیستم جوړول 

۸۰ د شمال سال مشورې ۱، 2، ۳ -  د جنوب سال مشورې 2، ۴

۸۱ د شمال سال مشورې ۱، ۳، ۴ -  د جنوب سال مشورې ۱، 2، ۴

۸2 د جنوب سال مشورې ۴، ۱

۸۳ د شمال سال مشورې ۱

۸۴ د شمال سال مشورې ۳

۸۵ د شمال سال مشورې ۱

۸۶ د شمال سال مشورې ۳

۸۷ د شمال سال مشورې ۳

۸۸ د جنوب سال مشورې ۴
۸۹ د شمال سال مشورې ۱، ۳، ۴ -  د جنوب سال مشورې ۱،2، ۳، ۴

۹۰ د شمال سال مشورې ۱، ۴ د جنوب سال مشورې ۱، ۳

۹۱ د شمال سال مشورې ۳

۹2 د شمال سال مشورې ۴

۹۳ د شمال سال مشورې ۳

۹۴ د جنوب سال مشورې ۴، ۱، 2، ۳، - د شمال سال مشورې ۱، ۴

۹۷ د جنوب سال مشورې ۳،  د شمال سال مشورې ۱

۹۸ د جنوب سال مشورې ۱، ۳ د شمال سال مشورې ۱

۹۹ د جنوب سال مشورې ۱

۱۰۰ د جنوب سال مشورې ۱

۱۰۱ د جنوب سال مشورې ۱، ۳

۱۰2 د جنوب سال مشورې 2،  د شمال سال مشورې  ۳، ۴

۱۰۳ د شمال سال مشورې ۳

۱۰۴ د جنوب سال مشورې  ۴، ۱، 2، ۳ د شمال سال مشورې ۳، ۴

۱۰۵ د جنوب سال مشورې ۴، ۱، 2   د شمال سال مشورې ۱ 

۱۰۶ د جنوب سال مشورې  ۴، 2، ۱  4, 2, 1, د شمال سال مشورې ۳، 2، ۴

۱۰۷ د جنوب سال مشورې ۱،  د شمال سال مشورې  2، ۴

۱۰۸  د جنوب سال مشورې ۴، 2، ۳،  د شمال سال مشورې ۳، 2

۱۰۹ د جنوب سال مشورې ۳، ۱

۱۱۰ د جنوب سال مشورې ۳

نوماندنو د شخصیت،  ټولو  د  باید  لمړی،  تر هر څه 
کاري اجنډا، د سولې د را وستلو لیوالتیا، ودانولو، 
د  دندو  د  په هیواد کښې  او  امنیت  لوړولو،  د  وړتیا 
پیدا کولو لپاره هغوی راتلونکو پالنونو په اړه مطالعه 
وکړو. نو بیا له هغه وروسته تصمیم ونیسو چې کوم 

نوماند په رښتیا د رايي تر السه کولو حق لري.۰۹

- د شمال سال مشورې ۴

هغوی هیڅکله خلکو ته نه راځي چې د هغو ستونزو 
او  ټولنه ور سره الس  اړه چې زمونږ  او ستونزو په 
ګریوان ده، معلومات را ټول کړي. د نوی نوماند څخه 
الړ  ته  ټولنې  باید  هغوی  دي چې  دا  هیلې  زمونږ 
شي او د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو ستونزې 
له نژدې وګوري. مونږ به هغوی د هغه ستونزو څخه 
مونږ  خو  کړو.  خبر  لري،  اړتیا  ته  اقدام  ژر  ډیر  چې 
هغوی په آسانۍ نه شو موندالی ځکه هغوی زیاتره 
دې  د  هیڅکله  دوی  او  اوسیږي،  نه  دننه  هیواد  د 
یا  او  خلکو  د  نه ځي چې  بهر  هیواد څخه  د  لپاره 
کارو  شخصي  خپل  هغوی  وکړي.  کار  لپاره  هیواد 

بارونه لري.

- د شمال سال مشورې ۳

د هغو حقوقو ساتنه وکړي چې ال د پخوا څخه يې 
لرو. زمونږ د هیواد اساسي قانون او نور قوانین ډیر 
نشته  څوک  مګر  کوي،  مالتړ  ښځو  د  او  دي  ښه 
چې هغه تطبیق کړي یا پوښتنه وکړي چې ولې دا 

قوانین زمونږ په هیواد کښې نه رعایت کیږي

- د شمال سال مشورې ۳



۱5 د ښځينه موضوعاتو اړوند خپرونو لړۍ: په افغانستان کښې ښځې او ټاکنې

ممکنه اغیز را څرګند کړي. ډیرو ښځو په دې خبره ټینګار 
کاوه چې حق ورکول کیږي نه، بلکه اخستل کیږي، او 
دا د ټولو افغانو ښځو دنده ده چې خپل حق و غواړي او 

ساتنه يې وکړي.۱۱۴

ایز  ډله  او  احساس  مدني 
یو قوي موضوع شته،  د مسئولیت  مسئولیت 
او په ګوته کوي چې هغه ښځې چې مشورې ور سره 
شوې فکر کاوه چې مدني ګډون یو دوه طرفه سړک ته 
ورته دی چې یو يې حقوق او بل يې مسئولیتونه دي. 
د رايې ورکولو نظر د يو مسئولیت په توګه په دریو برخو 
ویشل کیږي:  )۱( مدني مسئولیت )2( د نورو ښځو د 
هڅول او  د ښځو ګډون او حقوقو ته وده ورکول او )۳(  د 

ښځو د حقوقو د مالتړ کولو مسئولیت. 

بله مهمه موضوع وه چې په څو بیال بیلو مشورتي غونډو 
کښې را برسیره شوي ده.۱۰۵ نور موضوعات چې پر هغو 
بحث وشو په هغو کښې د فساد پر وړاندې مبارزه،۱۰۶ د 
بیان آزادي،۱۰۷ د مطبوعاتو )رسنیو( خپلواکي او آزادي،۱۰۸ 
بهرنۍ چارو سم سنبالښت،  پرمختګ،۱۰۹  د  او  وداني 

غربت له منځه وړل،۱۱۰ 

او د ځوانانو لپاره د ښه راتلونکي جوړول شامل دي. ۱۱۱
هغه ښځې چې مشورې ور سره شوي احساس کاوه 
چې دا ډیره مهمه ده چې ښځینه نومانده ولري، او په 
اتفاق يې دا څرګنده کړې چې هغوی به ښخینه نوماند 
ته خپلې رايې ور کړي. په هر حال، ځینو بیا داسې و 
ویل چې یوازې په دې دلیل به هغوی ته رایې ور نه کړي 
چې هغوی ښځې دي. هغوی د نورو نوماندانو په پرتله 
د تګالرو، تجربو، او امکان له نظره د ښځینه نوماندې په 
اهمیت زور ور کړ چې هغه نوماند ته باید خپله رایه ور 
کړي چې په خپلو ژمنو کلک دریږي.۱۱2 ځینو بیا دا و ویل 
چې هغوی به ښځینه کاندید ته لمړیتوب ور کړي، ځکه 
هغوی فکر کوي چې ښځې ډیرې صادقې دي، د ښځو 
په ستونزو ښه پوهیږي او یا په فساد لږې ککړې دي.۱۱۳

والړې  بنسټ  پر  حقوقو  د 
خبرې اترې  د څیړنې په ټولو پړاونو کښې، پر 
حقوقو والړې غوښتنې را پورته شوې. ګډونوالو د افغانو 
ښځو په توګه د خپلو مدنی حقوقو او همدارنګه د خپلو 
اړتیاو د السته راوړلو او ساتلو په اړه خپل پوهاوی ښکاره 
پر حقوقو والړو خبرو  توګه  په قوي  کړ.  د هغوی دالیل 
اترو، د ښځو د پراخه حقوقو په مطرح کولو او سیاسي 
پر  اصولو  اړینو  او  مشروعو  د  ټولنې  افغانې  او  حقوقو 
بنسټ والړ وو. هغوی د حقوقو او دا چې دوی باید هغه 
خپل کړي، په خپله خوښه او پر حقوقو والړ کلتور چوکات 
بڼه  داسې  په  يې  تجربو څخه  نړیوالو  د  او  کاروله،  ژبه 
ګټه اخستله چې هغوی د خپلې ټولنې د شرایطو سره 
سم  پکار واچوي. د ښځو حقوق په داسې شکل مطرح 
شول چې په محلي او ځايي شرایطو کښې د تطبیق 
وړ او  په قوي توګه وړاندې او نړیوالو شرایطو سره يې 

هم سمون درلود. 

د حقوقو د خپلولو دا قوي بحث په حقوقو والړې ټولینزې 
او  شریکولو  د  پوهې  د  سره  نورو  د  او  جوړولو،  پانګې 
د مالتړ د پیدا کولو لپاره د شبکه يي کار تر سره کول 
او  اهمیت  دوامدار ګډون  د  او  رامنځته  اعتماد  تر څو  وو 

۱۱۱ د جنوب سال مشورې ۳

۱۱2 د جنوب سال مشورې ۱،   د شمال سال مشورې  2، ۳، ۴

۱۱۳ د جنوب سال مشورې ۱، ,   د شمال سال مشورې ۳

۱۱۴ د شمال سال مشورې ۱ 

۱۱۵ د شمال سال مشورې 2، ۴

۱۱۶ د جنوب سال مشورې ۱، ۳

۱۱۷ د جنوب سال مشورې 2،    د شمال سال مشورې ۳، ۱، 2، ۴

۱۱۸ د شمال سال مشورې ۴، ۱  -    تر ټاکنو وړاندې انفرادي مرکې

۱۱۹ د جنوب سال مشورې ۱

۱2۰ د جنوب سال مشورې ۴      ــــــــــ  ۱2۱ تر ټاکنو د مخه انفرادي مرکې 

۱22 د شمال سال مشورې ۳       ــــــــــــــــــ  ۱2۳  د جنوب سال مشورې ۴، ۱ ـ    د 

ټاکنو د مخه ۵ انفرادي مرکې

۱2۴ د جنوب سال مشورې ۴، ۱، , د شمال سال مشورې ۱، ۴، 2، -  د ټاکنو د مخه 

۵ انفرادي مرکې
۱2۵ د جنوب سال مشورې ۱، ۴، ۳ د شمال سال مشورې ۳، ۱، ۴ 

۱2۶ د شمال سال مشورې ۳  ــــــــــــــــــــــ ۱2۷تر ټاکنو د مخه انفرادي مرکې  ـــــــ 

۱2۸ د جنوب سال مشورې 2 

۱2۹ د شمال سال مشورې ۱، 2، ۳، ۴ ــ, د جنوب سال مشورې   ۱، 2، ۳، ۴ 16 تر 

ټاکنو د مخه ۱۶ انفرادي مرکې، تر ټاکنو وروسته ۱۰ انفرادي مرکې 
۱۳۰ د جنوب سال مشورې ۱، ۳ د شمال سال مشورې ۳، ۱، 2 

۱۳۱ د جنوب سال مشورې ۴

که چیرې یو نوماند دا وړاندیز وکړي چې ښځې باید 
د سولې او امنیت په برخه کښې ټولنیز نقش ونه 
لري، مونږ باید د هغو مالتړ و نه کړواو دا جوته ده چې 
هغوی زمونږ د رايي ورکولو په بنسټیز حق سترګي 
پټوي. په بل عبارت که هغوی و ویل چې ښځو ته 
نو  ولوبوي،  نقش  ټولنیز  نکړای شي چې  ور  اجازه 
هغه به په دې معنا وي چې ښځه نه شي کوالی 
د پارلمان غړې او یا ولسمشره شي. دا د جنس پر 
بنسټ تبعیض دی، چې زمونږ د هیواد د اساسي 
قانون او نړیوالو بشري حقوقو د اعالمیي خالف خبره 
ده.  ښځه او نر یو شان پیدا شوي دي او مساوي 

حقوق لري.

- د جنوب سال مشورې ۱

رایه ورکول د یو سیاسي حق په توګه زما او هم د 
ټولو ښځو لپاره مطرح دي، او که یوه ښځه د خپل 
ځان لپاره له دې حق څخه ګټه نه اخلي، نو هغه 
بیا څنګه کوالی شي هغه د خپلو نورو حقوقو څخه 

برخمنه شي؟

- د شمال سال مشورې ۴



۱6 د ښځينه موضوعاتو اړوند خپرونو لړۍ: په افغانستان کښې ښځې او ټاکنې

پردې سربیره، څرنګه چې په مرکو او سال مشورو کښې 
شاملې ښځې زیاتره په مدني ټولنو کښې فعالې او د 
واک درلودونکي دي، د یو استثنايي خوځښت او آزادۍ 
درلودونکي فعاله ښځې دي. زیاترو فکر کاوه چې هغوی 
د رايې ورکولو مسئولیت درلود چې د لږ واک درلودونکو 
رایې  او  ګډون  د  کښې  پروسه  سیاسي  په  ته  ښځو 

ورکولو اهمیت او امکان ور و ښايي.۱2۰ 

ښځو د دې مسئولیت احساس هم کاوه چې دوی باید 
نورو ښځو ته د دموکراسۍ او ټاکنو د اهمیت په اړه زده 
کړه ور کړي، د هغوي په منځ کښې د ټاکنو مربوط عامه 
رایه  چې  هڅوي  و  ښځې  نورې  کړي،۱2۱  لوړ  پوهاوی 
ورکړي او د ټاکنو سره تړلی معلومات ور ته برابر کړي، 
نورو ښځو سره مرسته وکړي چې د نوماندانو په اړه و 
پوهیږي، او د ځايي او مذهبي مشرانو سره یو ځای کار 

وکړي تر څو د ښځو د ګډون اندازه لوړه کړي.۱22  
 

ځینې نور ګډون کونکي بیا دا د افغانستان د راتلونکې، 
او په ځانګړي توګه په راتلونکې کښې د ښځو د نقش 
په  توګه،  عمومي  په  ګڼي.۱2۶  مسئولیت  یو  ساتنه 
داسې حال کښې چې تیر مهال کله کله د خواشینۍ 
یا ناهیلۍ سبب ګرځي، ښځو د ملت د راتلونکې د ښه 
د  چې  وښودله  وړتیا  دا  او  هوښیارتیا  پوره  لپاره  والي 
راتلونکې د جوړولو په خاطر خپله ونډه تر سره کړي. یو 
شمیر ګډونوالو دا فکر کاوه چې دا د هغوی مسئولیت دی 
چې د نوماندانو په اړه معلومات تر السه او د افغانستان 

د راتلونکې لپاره تر ټولو ښه نوماند غوره کړي.۱2۷

داسې یو احساس هم را ژوندی کړ چې تر یوه بریده د 
ښځو حالت په ملي سطحه د مبارزې اړتیا په ګوته کوي 
پیژندګلوۍ، په ځانګړې  او دا د ګډونوالو تر منځ د ملي 
يو  مبارزې  د  او ساتنې  ودې  د  حقوقو  د  د ښځو  توګه 
او  والیت  یو  د   پوهیږو چې  په دې  زیږوي.  را  احساس 
لیدل  توپیر  یو  په وضعیت کښې  له مخې  ښاري ویش 
کیږي.  په هر حال، یوې داسې هیلې شتون درلود چې 
د ټول هیواد له ښځو سره لیدل کتل وشي او اړیکي ور 
سره ټینګې شي او د خپل منځي پیژندګلوۍ عنصر را 
ژوندی او دا ستره هیله چې افغان ښځې باید په ملي 

سطحه سره و پیژني، تر سره شي۱۳۰ 

ګټورتیا  او  زیاتوالي  د  رايي  د  د ښځو  بیا  بیا  ګډونوالې 
سبب ګرځیدلی دی. په ځانګړي ډول د ښځې او ټاکنو 
په کنفرانس کښې، په جوړه يي بنسټیز اغیز، په ټولو 
یو  د  پراخولو  په  اغیزو  د  ګډون  مدني  ښځو  د  سطحو 
مهمې وسیلي په توګه ټینګار شوی دي. په چارو کښې 
د ښځو د بریالیتوب کیسې او د حقوقو د تر السه کولو د 
ادعا د یوې انګیزې په توګه نورو ښځو ته د هغو وړاندې 
اړتیا  یوې  د  ورکول  رایه  دي.  شوی  ټینګار  باندې  کولو 
د  همدارنګه  بلکه  نظره،  له  ټاکنو  د  یوازې  نه  توګه،  په 
دا  نړۍ  ټولې  او  افغانستان  توګه چې  په  یو مسئولیت 
ښودل دي چې افغان ښځې خپل ارزښت لري او تیارې 

دي د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، مهم دي.۱۱۹

۱۳2 د شمال سال مشورې ۱ 

۱۳۳ د جنوب سال مشورې ۴،  , د شمال سال مشورې ۱، 2 ـــ  تر ټاکنو د مخه ۱ 

انفرادي مرکې 
۱۳۴ د جنوب سال مشورې ۱، 2، ۳ ،  , د شمال سال مشورې ۳، 2، ۴

۱۳۵ د جنوب سال مشورې 2، ۴

۱۳۶ د جنوب سال مشورې ۱

۱۳۷ د جنوب سال مشورې ۳
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ما په تیرو ټاکنو کښې ګډون وکړ او په دې راتلونکو 
ټاکنو کښې به هم ګډون وکړم، ځکه زه یوه ښځه 
راتلونکي  د  لرم چې  او فکر کوم زه مسئولیت  یم، 

افغانستان لپاره خپله دنده تر سره کړم.

-   تر ټاکنو د مخه انفرادي مرکې

مونږ د ټولنې د نفوس لږ تر لږه ۵۰ سلنه جوړو او 
زمونږ رایه کیدای شي زمونږ د هیواد لپاره برخلیک 
مونږ  باید  ذریعه  په  ورکولو  رايې  د  جوړونکي شي. 
خپل قوت د ټولنې پاته ۵۰ سلنه نفوس )سړیو( ته 
څرګند کړو، نو له همدې امله به هغوی و نه شي 

کوالی مونږ له نظره و غورځوي.

- د شمال سال مشورې ۳

مهمه خبره دا ده چې د ښځو لپاره مناسب نه ده 
را رسیدلی  په کور کښې کښیني، اوس دا وخت 
دی چې نړۍ ته و ښایو چې افغاني ښځې د ځان 
لپاره برابر حقوق غواړي او د دې ادعا د ثابتولو لپاره 

دا مناسب وخت دی.

- د جنوب سال مشورې ۱

ژوند کښې  خپل  په  غواړو  مونږ  توګه  په  د ښځې 
بدلون و وینو، مونږ باید هرو مرو رایه ور کړو. د ښځو 
نظریات د سړیو سره توپیر لري، او د ښځو نظریات 
باید همدارنګه په ټولنیزه او په ټولنه کښې د تصمیم 
نیونې په برخه کښې خپله اغیزه ولري، ځکه ښځې 

هم په همدې ټولنه کښې ژوند کوي.

- د جنوب سال مشورې ۴



۱۷ د ښځينه موضوعاتو اړوند خپرونو لړۍ: په افغانستان کښې ښځې او ټاکنې

 د سولې او دموکراسۍ لپاره د یو شانوالي مؤسسې 
د ښځو شبکې د ښځو د نوم لیکنې لپاره تر څو په ټاکنو 
کښې برخه واخلي د کابل والیت د بګرامیو په ولسوالۍ 
د  کړ.  تر سره  فعالیت  یو  کولو  تر السه  مالتړ  د  کښې 
 2۵ د  کښې  په سیمه  غړي  نارینه  نفوذه  با  یو  ټولنې 
جوماتونه څخه مالیان را ټول کړل او له هغوی څخه يې 
مرسته وغوښته چې د ښځو د مدني حقوقو په اړه،  د 
رڼا  په  قوانینو  او شرعي  احادیثو  نبوي  احکامو،   قراني 
کښې د خلکو د پوهاوي اندازه لوړه کړي. د پروژې لپاره 
د هغوی د ژمنې د تر السه کولو وروسته، د کابل د ښځو 
تر څو  ترتیب شوه  غونډه  یوه  له ۳۰ غړو سره  شبکې 
هغوی ته وینا او د خپلو فعالیتونو په اړه ور سره خبرې 
وکړي. هر مال د خپلو مربوطو جوماتونو د لوډسپیکرونو له 
الرې د ښځو د رایې ورکولو په اړه یوه خطابه وړاندې کړه 
او د کلي د خلکو څخه يې وغوښتل چې د خپلې کورنۍ 
ښځینه غړي جومات ته را واستوي. چیرې چې د سولې 
او دموکراسۍ د یو شانوالي مؤسسې کارکونکو او نورو 
ترانسپورتي  ته  ور  الرې  له  تیارولو  د  موټرانو  د  مالتړو 
ښځې  څو  تر   ، کاوه  انتظار  هغوی  کړه.  برابره  آسانتیا 
د رايې  ورکولو کارتونه واخلي. د دغه فعالیت په پایله 
کښې ۴۵۰ ښځو وکوالی شول د رايو ورکولو کارتونه تر 

السه کړي. 

یو  د  دموکراسۍ   او  سولې  د  کښې،  حقیقت  په   
ده  تر السه کړې  نتیجه  دا  شانوالي مؤسسې څیړونو 
هغه  نو  دي"،  استازي  بدلون  "د  مشران  مذهبي  چې 
پروګرام چې د هغوی په مرسته پرمخ والړ شي د افغاني 
ښځو له پوهاوي له کار سره ښه مرسته کوالی شي 
او د مناسبو کړنالرو او شریکانو سره ګډه کار د بریالیتوب 

لپاره یو ښه فرصت رامنځته کوي.

ته  ورکونکو  رایو  ښځینه 
السرسی څیړنه دا موضوع روښانه کوي چې 
لپاره چې  هغو ښځو  ډیرو  د  راوړل  نه  معلومات السته 
رایه ورکوي یوه نیمګړتیا ګڼل کیږي، د رایه ور کولو لپاره 
یو شمیر نورې مثبتې الرې په ګوته شوې وي. په څو 
ګټورې  یوې  د  څخه  رسنیو  د  کښې  غونډو  مشورتي 
معلوماتي سرچیني په توګه یادونه وشوه،۱۳۵ او یوه ښه 
ګټوره وسیله ګڼل شوې وه، تر څو ښځې بیال بیلو بحثونو 
ګټه واخلي.۱۳۶ په هر حال، په یو بحث کښې دا څرګنده 
شوه چې سره له دې چې رسنیو څخه د معلوماتو د 
وه،  شوې  یادونه  توګه  په  وسیلې  ښه  یوې  د  رسولو 
خلک رسنیو ته پاملرنه نه کوي او په کلیو کښې د هغوی 
سلنه   ۷۶ کښې  حال  داسې  په  ده.۱۳۷  لږه  اغیزمنتیا 
ښځې راډیو اوري، دا وسیله په ځانګړې توګه د ښځو د 
مدني ګډون د ودې ژمنه ورکوي او د ټاکنو او نوماندانو په 
اړه عملي معلومات وړاندې کوي. څو ښځو چې خبرې 

مشرانو  مذهبي  د  او  دین 
د  د ښځو  دین  اسالم  د  دې چې  له  ژمنتیا سره 
حقوقو د السته راوړلو په الر کښې یو خنډ ګڼل کیږي، 
د  د مدني ګډون  روښانه کړي چې د ښځو  دا  څیړنې 
ودې لپاره اسالم او مذهبي مشرانو ښه نقش تر سره 

کړی دی.۱۳۱

یو شمیر ښځو و ویل چې دوی د ټاکنو مربوط معلومات 
کړي  السه  تر  الرې  له  جوماتونو  او  مشرانو  مذهبي  د 

دي.۱۳2

د ټاکنو د پیل څخه د مخه یو لړ پروګرامونه او فعالیتونه 
تر سره شول تر څو د اسالم له  نظره د ښځو مدني 
ګډون ته ود ه ورکړي. د مثال په توګه، د آسیا فونډیشن 
)بنسټ( " په افغانستان کښې د ښځو د سیاسي ګډون 
د زیاتوالي او خبرو اترو " تر عنوان الندې پروژې د بحث 
لپاره د قومي او دیني علماو سره د بحث لپاره رسمي او 
غیر رسمي ټولنې جوړې کړې او همدارنګه يې د ټولنې 
له نورو غړو سره په بیال بیلو ناستو لکه جوماتونو، ټولنیزو 
څو  تر  کړي  غونډې  مرکزونو کښې  والیتي  او  مرکزونو، 
بحثونه  پورې مربوطو موضوعاتو  ټاکنو  د  له هغوی سره 
و شي او خلکو ته د عمومي خدماتو له الرې د ښځو د 
سیاسي ګډون د اهمیت په اړه پیغامونه و رسول شي، 

چې بیا باید د ملي رسنیو له الرې خپاره شي.  

کار  یو ځای  علماو سره  دیني  او  قومي مشرانو  د 
کول کوالی شي زړه پورې پایلې ولري.

- د جنوب سال مشورې ۱

او  شو  کوالی  خبرې  سره  مالیانو  د  کلي  د  مونږ 
هغوی قانع  کوالی شو چې ښځې و هڅوي تر څو 

په ټاکنو کښې خپله رایه و کاروي.

- د جنوب سال مشورې ۳

رسنیو  او  مؤسسې  هرې  د  شوراګانې  کلیو  د 
الرې ښځو  له  هغو  د  لري، چې  اړیکې  سره ښه 
ټولنو  او د مدني  امکان لري. رسنۍ  ته السرسی 
سازمانونه لیرې کلیو ته نه شي تالی، مګر د کلیو 

شورا دا کار کوالی شي.

- د جنوب سال مشورې ۴



۱۸ د ښځينه موضوعاتو اړوند خپرونو لړۍ: په افغانستان کښې ښځې او ټاکنې

څخه په ټولو مشورتي غونډو کښې یادونه شوې ده،۱۴۵ 
که څه هم چې د دې جوړښتونو له الرې د ښځو په رایه 
باندې د کنټرول د راپورونو پراخوالی باید په پام کښې و 
نیول شي. په يو شمیر مرکزونو کښې د نفوذ څخه د 
هغو  په  اخستل شویدي، چې  کار  لپاره  کمپاین  مثبت 
کښې ښوونځي او پوهنتونونه، د محلي ټولنو غونډې او 
شوراګانې، او جوماتونه شامل دي، ځینو ښځو د ټولنیزو 
مراسمو لکه کورنۍ میلمستیاګانې ۱۴۶ یا په ځانله توګه 
د ښځو سره کور په کور خبرو په اړه هم بحثونه وکړل.۱۴۷

د  ټولنو  مدني  د  هغوی  چې  دي  ویلي  شوي  ورسره 
تر  له الرې معلومات  پروګرامونو  د  زده کړې  یا  فعالیتونو 

السه کوي. ۱۳۸ 

زیاتو ښځو دا فکر کاوه چې مدني ټولنه کیدای شي د 
او کنفرانسونو له الرې د ښځو د  زده کړو د پروګرامونو 
مدني ګډون د مالتړ لپاره یو ارزښت لرونکی ځای وي، 
چې د نوماندانو پورې مربوط معلومات برابروي، یا د ښځو 
د مدني ګډون د ودې لپاره د جوړښتونو )کړنالرو( مالتړ 
کوي.۱۴۳  ځینو دا احساس درلود چې مدني ټولنه د ټاکنو 
لپاره چې د ښځې  کولو  تر السه  ډاډ  او دې  په څارنه 
رايې ته احترام شوی دی، یو ګټور نقش لوبوي که نه؟۱۴۴  
همدارنګه د قومي، ټولنیزو او مذهبي مشرانو مثبت اغیز 

۹۳۱ د جنوب سال مشورې ۱، 2، ۳ د شمال سال مشورې ۳، ۱، ۴

۰۴۱ د جنوب سال مشورې ۱، ۳

۱۴۱ د شمال سال مشورې ۳

2۴۱ د جنوب سال مشورې ۴،  ۱، 2،   د شمال سال مشورې 2
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۴۴۱ د جنوب سال مشورې ۳ 

۵۴۱ د جنوب سال مشورې ۱، ۳ د شمال سال مشورې ۱

۶۴۱ د جنوب سال مشورې 2

۷۴۱ د جنوب سال مشورې ۳

۸۴۱ د جنوب سال مشورې ۴



۱۹ د ښځينه موضوعاتو اړوند خپرونو لړۍ: په افغانستان کښې ښځې او ټاکنې

نتایج او سپارښتنې
په داسې حال کښې چې د ښځو د مدني ګډون ته 
پام  په  حاالتو  ځانګړو  د  تل  ستونزې  پرتې  کښې  مخ 
کښې نیولو سره د بشپړ بحث الندې نیول شوي دي، 
په حقیقت کښې د ټولو پیژندل شو ستونزو ترمنځ په 
توګه هغه  ژوره  په  والی شته، چې  ورته  اندازه  پراخه 
پیچلی حالت تشریح کوي چې د ښځو مدني ګډون ته 
وده ورکوي. دغه هر یوهه ستونزه په جال توګه د بحث 
الندې نیول ښايي دوامداره حل الرې رامنځته نه کړي. 
پر دې سربیره، د رایو مرکزونو ته را وستل تر څو رایه 
ارزښت  یو  دا  دا  داسې حال کښې چې  په  کړي،  ور 
لرونکي هدف دی، په خپل ذات کښې کفایت نه کوي.   

مدني ټولنه
لپاره  ودې  خپلې  د  افغانستان کښې  په  ټولنه  مدني 
چې  کښې  حال  داسې  په  لوبوي.  نقش  بنسټیز  یو 
له دولت څخه غوښتنه کیږي چې د امنیت او ټاکنیزو 
ښځو  د  څو  تر  وکړي،  اقدامات  رسمي  مربوط  کړنالرو 
وختونه  زیاتره  دا  وشي.  مرسته  سره  ګډون  مدني  د 
دي  سازمانونه  ټولنو  مدني  د  او  مؤسسات  دولتي  نا 
چې ښځینه رايه ورکونکې په حرکت راولي او د ښځو 
پوهاوي  اړه  په  موضوعاتو  حقوقي  او  مدني  د  منځ  تر 
او  پر بنسټ، د سولې  رامنځته کوي. د دغې څیړنې 
دموکراسۍ د یو شانوالي مؤسسه او مدني ټولنې، په 
ځانګړې توګه مخکې تر مخکې د 2۰۱۵ کال د راتلونکو 
ولسي جرګې د ټاکنو لپاره الندې سپارښتنې وړاندې 

کوي: 

السته  معلوماتو  مربوط  نوماندانو  د   .۱
راوړلو ته وده ورکول

په  باید  ښځې  چې  کاوه  احساس  ښځو  سلنه   ۶2
خپله د ځان لپاره تصمیم ونیسي چې چا ته خپله رایه 
ورکړي. دا دې خبرې ښکارندويي کوي چې د هر لسو 
ښځو پر سر چې د ټاکنو لپاره يې نوم لیکلی وه، څلورو 
يې یوازې د سړیو په خوښه رایه ورکړې وه، چې کیدای 
یا  مشر،  مذهبي  غړی،  کورنۍ  د  يې  به  هغه  شي 
محلي مشر وه. د رایو مرکزونو ته د ښځو را وستل د 
مدني حقوقو د السته راوړنې او د هغوی د توانمند کولو 
له نظره د لوبې د پای ټکی نه دی. په ځانکړې توګه د 

پرتو سیمو  لپاره چې په لیرې  او هغو ښځو  نا لوستو 
کښې اوسیږي، د معلوماتو السته راوړنه، اوس هم د 
ښځو د بشپړ مدني ګډون په الر کښې یو ستر خنډ 
دی، او د هر مدني ګډون د پروګرام جوړونې لپاره باید 

یو مرکزي برخه جوړه کړي.   

2. د جنډر له نظره اهمیت لرونکو ټولنو 
جوړښت تآسیس تر څو د نوماندانو سره 

سروکار و لري
او  د سولې  اړه  په  ټاکنو  ولسمشرۍ  د  کال   2۰۱۴ د 
به ښځو  تجربه،  مؤسسې  یوشانوالي  د  دموکراسۍ 
سره دا مرسته وکړي چې داسې ټولنې و لري چې په 
مستقیمه توګه د نوماندانو سره سروکار ولري، یو ډیر 
اغیزمن کړنالره ده. دا چاره هغوی ته دا فرصت برابروي 
چې خپلې پوښتنې مطرح کړي او د نوماندانو په اړه د 
لمړي الس معلوماتو پر بنسټ خپله ارزونه و لري. نور 
کوښښونه باید و شي چې د نوماندانو په اړه د سړیو 
له واک څخه را وتو ټولنو د مظاهرو او د ټاکنیزو مبارزو 
د بیانیو له الرې، لمړی الس معلومات د ښځو الس ته 

و رسیږي.

۳. د ښځو لپاره د خوندي، او په محلي 
سطحه ټولنیز جوړښتونه، چې د ټاکنو 

مربوط موضوعاتو باندې خبرې وکړي

مدني ټولنې باید د داسې ابتکاري الرو چارو په اړه فکر 
و کړي چې ښځې په داسې جوړښتونو کښې سره 
را ټولې کړي، چې هم يې کلتوري اړخ په پام کښې 
نیول شوی وي او هم خوندي وي، او دوی ته دا فرصت 
برابر کړي چې معلومات تر السه کړي او د ټاکنو مربوط 
موضوعاتو باندې خبرې و کړي. په داسې حال کښې 
مدني  د ښځو  او  ورکول  کړه  زده  ته  تکړه ښځو  چې 
یوه  لپاره  خپرولو  د  معلوماتو  د  کول  ور  وده  ته  بوختیا 
مثبته وسیله وي، دا اړینه ده چې داسې ټولنې جوړې 
د  ټولنو کښې  خپلو  په  هغوی  د  ته  شي چې ښځو 

ټاکنو پر موضوعاتو د بحث فرصت برابر کړي.  
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۴. د مذهبي مشرانو را شریکول
مذهبي  مالتړي  او  ځواکمن  چې  ده  مهمه  ډیره  دا 
را شریک  فعالیتونو کښې  په  او هغوی  وپیژنو  مشران 
دوامدار  خلکو  اغیزمنو  د  ټاکونکي”.   معیارونو  “د  کړو 
مالتړ له الرې د یوې رغنده “ معیارونو ټاکونکي” نمونې 
څخه استفاده، ټولنیز او کلتوري معیارونه د دندې د یوې 
برخې په توګه غوره کوالی شي او کله چې معیارونه په 
یوه مناسبه طریقه په یو چوکاټ کښې راوستل شي 
نو د پخوا څخه موجودو معیارونو لپاره د یو بشپړونکي 
کار ور کوي.۹۴۱ د دغې څیړنې په یو ځانګړي یادښت 
کښې راغلي دي چې د مذهبی مشرانو را شریکول 
او د ښځو د حقوقو چوکاټ بندې کول، د یو بشپړونکي 
عنصر په توګه د اسالمي ارزښتونو د نه مخالفت لپاره 
هغو  د  څو  تر  وي،  وسیله  ځواکمنه  یوه  شي  کیدای 
کلتوري بدلونونو څخه چې د ښځو د ال زیات ګډون مالتړ 

کوي، کار واخستل شي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۹۴۱ مارتا فینیموري، او کاترین سیکنک.  “د نړیوالو معیارونو غوښتنې او سیاسي 

بدلون.”یو نړیواه اداره 2۵، ۴ ګڼه (۶۹۹۱(: ۱۹-۷۸۸

عملي  د  کړنالرو  د  ورکولو  رايې  د   .۵
پوهې خپرول

د  چې  لري  اړتیا  کمپاینونه  روزني  ښوونې  مدني  د 
رايې اچونې د پروسې تخنیکونه خپله موخه و ګني او  
پرې تمرکز وکړي، لکه د مثال په توګه د رايو د صندوق 
جوړښت، څنګه خپله خوښه په نخښه کړئ، او څوک  
نوماند دی، نه یوازې دا چې د رایې ورکولو او نوم لیکنې 
ښځو  د  باید  هغوی  کړي.  و  خبرې  باندې  اهمیت  په 
مدني ګډون د مثبتو مثالونو او مثبتو انځورونو د ښودلو 
له الرې چې د منفي شعارونو او په ډار والړې ټولنې 
چې د ښځو د فعالیت او خطرونو تر منځ قرار لري، مخه 

ونیسي.

یو  د  ته  روزنې  او  ښوونې  مدني   .۶
دوامدار فعالیت بڼه ورکړئ

مدنې ښوونه او روزنه باید ټول کال د رايې ورکونې په 
دوره کښې دوام و مومي. مدنې ښوونه او روزنه باید د 
رايې ورکولو د کمپاینونو د چوکاټ څخه په جال توګه هم 
دوام ومومي، او په هغه کښې حقوقي قوانین، ټاکنیزو 
قوانین، او ټاکنیزې پروسې او کړنالرې هم شاملې وي.

۸. پر اړتیاو والړ د کار ډولونه

فضا  یوه  ډولونو  د  کار  د  والړ  اړتیاو  پر  باید  ټولنه  مدني 
رامنځته کړي، ټولنیزو او ولسي مشرانو ته فرصت برابر 
کړي تر څو د هغو اندیښنو په اړه و غږیږي چې د ټاکنو 
باید د مذاکراتو  ټولنې  زیږیدلی دي. مدني  را  پر مهال 
او مشورو د فضا د رامنځته کولو کار ته د هر نوماند او 
و  کوښښ  او  ورکړي  دوام  فعالی ښځې سره  مدني 
ټولنیزو مشرانو  او  فعالینو  د حقوقو  کړي چې د ښځو 
تر منځ په یوه مناسبه بڼه، داسې یو قرار داد را منځته 
ټولنه  په  او  ورکړي  رایه  هڅوي  و  ښځې  څو  تر  کړي 
کښې د ښځو ) په ځانګړي توګه کلیوالې ښځو( د ګټو 

پر خونديتوب، سیاست او دموکراسۍ ټینګار کوي.

۷. په مشترکه توګه په ټاکنو کښې د 
ګډون کونکو ښځو د شمیر پرته د هغه 

د اغیز و ارزول
سیستم  یو  د  ارزونې  د  باید  اړخونو  ښکیل  ټول 
سپارښتنه وکړي چې په نتایجو والړ وي او ټولو خلکو 
ته يې السته راوړل آسان وي او د پوهیدو وړ وي چې 
د معلوماتو په شریکولو کښې آسانتیا رامنځه کړي او  
دموکراتیک  د  کړي.   رامنځته  والی  ښه  کښې  پروژو 
ګډون مثبت دالیل؛ او په ټاکننیز بنسټ  والړه پروګرام 
جوړونه او فعالیتونه او همدارنګه السته راغلې تجربې 
کیدای شي د راتلونکي لپاره یو ښه مثال جوړ شي. پر 
دې برسیره، پر نتایجو والړه د اغیز ارزونه کوالی شي 
هغه منځګړتوب را په ګوته کړي چې د ښځو د ګټور او 
خپلواک مدني ګډون لپاره مالتړ برابر کړي، نه دا چې 

یوازې ورکول شوې رایې و شمیرو.

۹. ساده او آسان پیغامونه

که څه هم چې د ټاکنو او معلوماتو په اړه د د بیال بیلو 
چاپي رسنیو او نورو رسنیو لکه تلویزونو له الرې خپاره 
راوستل چې  بحثونو مطبوعاتي پوښښ الندې  شوي 
پراخه  چې  ځای  یو  سره  جوړښتونو  او  رسنیو  نورو  د 
السرسی ور ته شتون لري کار اخستل شوي، مثبتې 
ګټې يې د اعتراف وړ دي، خو د داسې کړنالرو محدودیت 
هم باید له پامه و نه غورځول شي. هر کوښښ باید 
ډير ساده او د دې کمپاین د اصلي پیغام سره سمون 
ولري، چې ډیر طبیعي وي، شخصي تمایالت پکښې 
نه وي ځای شوي، او د مدني ګډون لپاره یو پراخ بنسټه 
وسیله وي. دا کمپاین باید پر ټولنیز انسجام د ټینګار او 
د افغانانو د ژوند د بیال بیلو اړخونو نظر کښې نیولو سره 
استعمال شي چې په هغه کښې د شکل بدلون او یو 
سمبولیک پیغام نغښتی وی چې د هیواد د راتلونکي 

لپاره مثبت انځور ترسیم کړي. 
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-۱. په ټولنیزو جوړښتونو کښې د کار د 
مدني  د ښځو  څو  تر  پیژندل  چارو  الرو 
ګډون ته وده ور کړي او ښځو ته د رايې 
ورکولو په برخه کښې خپلواکي ور کړي

د  جوړونه  پروګرام  کښې  افغانستان  په  هم  څه  که 
ولسي  او  کورنۍ  د  لکه  او سنتي جوړښتونو،  محلي 
ډیر  جوړښتونه  دا  کیږي،  سره  تر  پواسطه  مشرانو،  
ځلې د سړیو په واک کښې وي او هغه ښځې چې د 
دې څیړني لپاره مرکې ورسره شوي وايي چې دا کار 
کیدای هغوی کښې ښځې د ګډون کولو څخه محروم 
ساتلو لپاره یوه وسیله جوړه شي. دا هم روښانه ده 
چې ټولنه او کورنۍ ډیر ارزښت لري، کله چې کړنالرې 
نو  وي  شوي  منځته  را  بنسټ  پر  کړنالرو  همدې  د 
همدې  په  وي.  بریالۍ  کړنالرې  دا  چې  لري  احتمال 
توګه، مدنې ټولنه باید دا کړنالرې د مدني ښوونې او 
روزنې او عامه پوهاوي د پروګرام جوړونې لپاره له سره 
یو ځای مطالعه کړي، تر څو دا ډاډ تر السه شي چې 
رایو د  او د ښځو د  مالتړ کونکي په رښتیا مالتړ کوي 

خرڅولو پر ځاي هغوی ته وده ورکوي.

میکانیزمونو  د  څارنې  عمومي  د   .۱۱
)کړنالرو( رامنځته کول او مالتړ

د  څارنې  عمومي  د  لپاره  ټاکنو  د  باید  ټولنه  مدني 
تمرکز  باندې  کولو  رامنځته  په  )کړنالرو(  میکانیزمونو 
مجموعي  تکنالوژي  مفاهموي  او  معلوماتي  د  وکړي. 
ظرفیت، تجربې، او د اوسیدونکو د السرسی لپاره څو 
نورو نمونو، ډولونو، ته السرسی رامنځته شي تر څو 
د  شي.   تړل  و  الرې  اعمالو  والړو  ټګۍ  په  او  فاسد 
بیلګې په توګه “ما رشوت ورکړی دی” په هند کښې دا 
پروژه د رشوت د راپور ورکولو لپاره یوه اټنرنټي پاڼه لري 
او همدارنګه ګرځنده  ټلیفون او د پیغام لیږلو خدموتونه 
اړه  برابروي چې د رشوت په  اوسیدونکو ته دا فرصت 
راپور ورکړي. د هند دولت په پایتخت کښې همدا ډول 
کار  په  الین  تلیفون  یو  ورکولو  راپور  د  اړه  په  رشوت  د 
د  برابروي  چې  فرصت  دا  ته  اوسیدونکو  اچولی چې 
ته  او سیدونکو  او  ورکوي  راپور  اړه  په  پیښو  د  رشوت 
مامورینو سره  ورکوي چې که د رشوت خورو  مشوره 
افغانستان  په  پیوندګاه  وکړي.   باید  څه  مخامخ شي 
مفاهموي  او  معلومات  د  ټاکنو  د  کال   2۰۱۴ د  کښې 
ټکنالوژۍ يو ابتکار کړی چې د ۳۴ والیتونو څخه پیغامونه 
 ۸۰ چې  پام  په  ته  موضوع   دې   ۸۶۵ کوي.  السه  تر 
سلنه افغانان په ښاري او کلیوالو سیمو کښې ګرځنده 
ټلیفون ته السرسی لري،۱۵۱ د پیغام لیږلو یو خدمت 
او د هاټ الین )ځواب ورکونې( ماشیني دستګاه شته 
چې د ټاکنو سیستم سره وصل دی او د ټاکنو په ورځ 
کوالی شي د یو ګټورې وسیلې په توګه د اوسیدونکو 

او مدني ټولنې سره د ټاکنو او د ټاکنو د څارنې په برخه 
کښې د هغوی د توانمند کولو کښې مرسته وکړي.

۱2. د مدنې ګډون د ودې لپاره د یوې 
وسیلې په توګه د ټولنیزو رسنیو هڅونه

د ښارونو د مخ په زیاتیدونکي نفوس سره یو ځای او 
د )۳جي( شبکې ته السرسی، تولنیزې ته رسنۍ د 
مدني ګډون د ودې لپاره د یو مخ په زیاتیدونکي امکان بڼه 
غوره کوي. د 2۰۱۴ کال په ټاکنو کښې، د ولسمشرۍ 
ټول کمپاینونو د فیسبوک پاڼې درلودې او د فیسبوک 
له الرې يې خپل اعالنونه خپرول.۱۵2 په ځانګړې توګه 
يې ځوانانو ته خپل غږ رسولی وه او د ښځو لپاره يې 
او  ټاکنو  د  څو  تر  وه  کړې  رامنځته  فضا  مناسبه  یو  د 
نوماندانو په اړه خپل نظریات او معلومات سره شریک 
نوښتګرو  د  ګډون  مدني  د  به  رسنۍ  ټولنیزې  کړي.  
ابتکارونو د ودې لپاره یوه ښه ساحه وي. مدني ټولنې 
باید د ټولنیزو رسنیو له الرې د داسې کړنالرو  پرمختیا 
او د آن الین )په انټرنټي کرښه( جوړښټونو له الرې د 

مدنې ټولنې پر ودې باندې تمرکز وکړي. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دی نشنل. “په افغانستان غږ: ټولنیزې رسنۍ وده کوي، ځکه افغانانان په ۱۵۰

/http://www.thenational.ae کرښه راځي.” دی نشنل. د جون 2۸، 2۰۱۴ کال
world/voices-on-afghanistan/20140628/voices-on-afghanistan--social-

media-grows-as-afghans-come-online.
۱۵۱ Ibid.
۱۵2 Ibid.
 ۱۵۳ Ibid.

دولت او ټاکنیزې ادارې
شو  خپرو  څو  اړه  په  ټاکنو  د   کښې،  لسیزه  تیره  په 
اړه خپلې  په  ګډون  د  د ښځو  ته  دولت  افغان  راپورونو 
سپارښتنې وړاندې کړې دي.  دا روښانه ده چې افغان 
ښځې مخ په زیاتیدونکي توګه و توانیدې چې په ټاکنو 
کښې برخه واخلي. اوس هم یو شمیر خنډونه شته 
ته  ور  تګالرو کښې  حل  رسمي  نا  او  رسمي  د  چې 
پاملرنه وشي. پر دې سربیره، لکه څرنګه چې د ټاکنو 
د  کمیسیون  شکایتونو  د  ټاکنو  او  کمیسیون  خپلواک 
افغانستان د اسالمي جمهوری دولت تر سیورې الندې 
کار کوي او کارکونکي يې د ولسمشر له لورې په دندو 
ګمارل او د دولتي چارواکو له لورې څارل کیږي.  افغان 
بیا  ته  کړنالرو  او  ادارو  ټاکنیزو  د  مکلف دی چې  دولت 
کتنه او پاملرنه وکړي، چې په ۵ کالو کښې درې ځله د 

کړکیچو نو سره مخ شوي دي. 

۱. په پروسه باور پیدا کولو باندې ټینګار

پړاو څخه د مخه، ځینې ښځو  ټاکنو د دوهم  د  حتی 
سره  د دې څیړنې په موخه مرکې  وشوې، چې له 
مرکو څخه دا څرګنده شوه چې ال اوس هم په ټاکنیزو 
ادارو او پروسو باندې په ټیټه سطحه باور په ټاکنو کښې 
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د ښځو د ګډون په اړه د ښځو د هڅونې په الر کښې یو 
خنډ دی.  په ځانګړې توګه د ۴۱۰2 کال د ولسمشریزو 
ټاکنو د دوهم پړاو د تر سره کیدو وروسته، افغان دولت 
ته ډیر کار مخې ته پروت دی تر څو افغانانو ته د هغوی د 
رايې د اغیزمنتوب  ډاډ ورکړي او په راتلونکو ټاکنو کښې 
ونډه واخلي. افغان دولت باید سمدالسه بیړني ګامونه 
پورته کړي چې  ټاکنیزو کړنالرو بیا ارزونه وکړي تر څو 
د درغلۍ اندازه را ټیټه کړي، او دا اقدامات باید په عام 
ډول نشر کړای شي، تر څو په دغه پروسه باور بیرته 
باید د هغو لپاره چې په ټاکنو کښې  را ژوندی شي. 
شتون  تګالرې  جزايي  ټینګې  دي،  کړې  درغلۍ  يې 
ولري او په عام ډول نشر او تطبیق کړای شي. د ټاکنو 
خپلواک کمیسیون کښې باید اصالحات را منځته شي 
او ځواکمنې قانوني الیحې باید شتون و لري چې تر څو 
د عادالنه او روڼ استخدام د پروسې ډاډ تر السه شي 
نیول  و  مخه  پالنې  خپلولۍ  د  کښې  مقرریو  په  چې 
یو ځانګړي  د  ونیسي چې  کارکونکي مخه  د  یا  شي 
نوماند مالتړ ونه کړي. دولت باید داسې ګامونه پورته 
پالنې مخه و  کړي چې په مقرریو کښې د خپلوانو د 
دا  په خپلواک کمیسیون کښې  ټاکنو  د  نیسي، ځکه 

کارونه ډیر شوي دي.۴۵۱ 
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برښنايي  د  کښې  هیواد  ټول  په   .۳
د  چې  چټکتیا  پروسې  ویش  د  تذکرو 
رايه  یو  د  کوي،  څرګندونه  هویت  ملي 
ښه  ډیر  یو  لپاره  پیژندلو  د  ورکونکي 

سیستم دی
د درغلۍ او په ځانګړې توګه د ښځینه رايې د نا سم 
استعمال مخنیوۍ او د رایه ورکونکو د پیژندلو سیستم 
مرسته  ډیره  کښې  کار  دې  په  به  ترتیبول  سره  له 
وکړي. د رایه ورکونکو د نوم لیکلو اوسنی سیستم  د 
درغلي د مخنیوي او د رایه ورکونکو د باور د خوندیتوب 
لپاره نیمګړی ګڼل شوی دی. حکومت باید په ټول هیواد 
برښنايي  د  ته  سړیو(  او  )ښځو  افغانانو  ټولو  کښې 
تذکرو د ویش پروسه چټکه کړي - دا تذکرې باید د رایه 

ورکونکو باوري سندونه و ګڼل شي.

۴. مدني ښوونه روزنه په ټاکنو کښې د 
رامنځته  او سمون  زیاتوي  ګډون  ښځو 

کوي
دي،  شوي  سره  ور  مشورې  سال  چې  ښځې  څو   
راپور ور کړی چې دوی د ټاکنو په اړه د ټاکنو د خپلواک 
کمیسیون څخه معلومات اوریدلي دي. په هر حال، د 
اړه  په  کړنالرو  او  تګالرو  ټاکنو  د  کښې  منځ  په  ښځو 
خپلواک  ټاکنو  د  دی.  عام  ډیر  پوهاوی  کچې  ټیټي  د 
کمیسیون باید د حکومت د ټولو ادارو سره ګډ کار وکړي 
تر څو د مدني ټولنو د فعالینو سره په همغږۍ د رایه 
ورکونکو تعلیم او عامه پوهاوی لپاره د یوې اوږدې مودې 
پروګرام جوړ او عملي کړي. دا کمپاین پکار نه دی په 
ټوله معنا  د ښځې د رايې ورکولو د حقوقو او ګډون د 
اهمیت په اړه وي، بلکه نورو عملي برخو لکه د رایو لپاره 
د نوم لیکلو، د نوماند په اړه معلوماتو ته السرسی، د 
ښځو د رايې خپلواکي، او د رايې ورکولو د کړنالرو لکه د 
رایو د ورکولو مرکزونه او دا چې د رايې ورکولو پاڼه څنګه 
ډکه کړي، هم پام وکړي. مدني ښوونه او روزنه پکار نه 
ده یوازې ښځو ته د هغوی د حقوقو په اړه پر معلومات 
ورکولو ټینګار وکړي، بلکه عامه پوهاوي ته وده ورکول او 
د ښځو د نوم لیکنو او رایه ورکولو تګالرو او کړنالرو ته د 

سړیو له خوا احترام وشي.
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2. د ښځو د نوم لیکنې او رایې ورکولو 
د کړنالرو بیا کتنه او ارزونه

دا څرګنده ده چې هغه تګالرې او کړنالرې چې د ښځو 
العاده  فوق  په  دي،  تیارې شوې  لپاره  “خوندیتوب”  د 
توګه يې اصال د هغوی حقوق په خطر کښې اچولې 
دي یا په ټاکنو کښې د درغلۍ لپاره او د ټاکنو پر پایلو 
د اغیز لپاره د هغوی څخه کار اخستل شوی دی. ښځو 
ته د رایه ورکولو په پیژند پاڼه باندې د هغوی تصویر او 
د ګوتې نخښه نه لرلو امتیاز په ځانګړې توګه، دا خطر 
ځای   پر  ښځو  د  چې  کښې  حال  داسې  په  زیاتوي. 
دوام  اوسه هم  تر  تجربه  اچولو  رایه  لورې  له  د سړیو 
د حق  خپلواکۍ  او  استازیتوب  خپل  د  او ښځې  لري 
څخه بې برخې کوي، تر څو خپله رایه په خپله خوښه 
نورې  شي.  ترتیب  سره  له  باید  کړنالرې  دا  وکاروي. 
الرې پیژندل شوي چې هم د ښځو رایې د حق څخه 
د ناوړې استفادې مخه نیسې او هم پکښې کلتوري 
ممکن  ټول  دي.  شوي  نیول  کښې  پام  په  ارزښتونه 
ګامونه باید پورته شي تر څو د ښځو پر ځای  د سړیو 
له لورې رایه اچول عمال حدوده کړي، چې د ټاکنو د بیال 
بیلو کارکونکو لپاره ناوړه پایلې لري. د بیلګې په توګه،  
یوې مؤسسې د ټاکنو په ورځ د سپوږمکیو له پواسطه 
اخستل شوي تصویرونه کتلي چې عمال څومره رايې د 
رایو مرکزونو کښې اچول شوې دي. خالق، نوښتګر، او 

د لګښت له نظره مناسب حل الرې چې د دې ډاډ په 
تر السه کولو کښې مرسته وکړي چې د ښځو رایو ته 
په درنه سترګه کتل کیږي او د هغو لپاره چې د ښځو 

حقوق پایمالوي بدې پایلې لري. 
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۵. ډاډ ترالسه شي چې د رایو ورکولو 
هغه  په  چې  السرسی  ته  مرکزونو 
اړتیاو  کښې د جنډر )جنس( مشخصو 

ته پاملرنه شوې
 په افغانستان کښې، د سړیو او ښځو ورځیني  کارونه 
او کړنې د بیال بیلو اړتیاو او فرصتونو په خاطر چې په 
ټاکنو کښې د ګډون لپاره يې سر ته رسوي توپیر لري. 
د ښځو لپاره را یې ورکولو پیل او وخت یو ځل بیا هم 
په ټاکنو د ګډون له نظره، په ځانګړي ټوګه په کلیوالو او 
لیرې پرتو سیمو کښې، یو ستر خنډ دی. د رایو ورکولو 
وسایلو  ترانسپورتي  د  او  زیاتول  شمیر  د  مرکزونو  د 
برابرول د دې ستونزې د حل ښه الره ده. د ګرځنده رایه 
ورکولو مرکزونه هم وړاندیز دی، مګر د امنیت او درغلیو 
د ستونزو په پام کښې نیولو سره دا چاره په دې پړاو 
کښې عملي نه بریښي. په هر حال، د نوم لیکنو لپاره 
تر څو  اقدام دی،  یو وړ  رایه ورکولو مرکزونه  د ګرځنده 

ټاکنو ته د دواړو ښځو او سړیو السرسی زیات شي. 

۶. د ترانسپورتي آسانتیا برابرول

 د ترانسپورتي آسانتیا برابرول باید د جنسي ترکیب د 
ارزونې وروسته په پام کښې ونیول شي. په ځانګړي 
امله  له  اندیښنو  امنیتي  یا  توګه، که د مالي، عملي 
ټاکنو ته تلل امکان و نه لري، ډیر کوښښ باید وشي 
چې د ټاکنو په ورځ ترانسپورتي آسانتیا برابره شي. یو 
ترانسپورتي هڅونکی سیستم چې سړیو ته د رايې 
ورکولو تر مرکزه  د وړلو او راوړلو آسانتیا برابره شي، په 
دې شرط که د سړي سره ښځه هم ملګرې وي، په 
ورته وخت کښې د ښځو د رایو د زیاتولو لپاره  سړیو ته 
هم د مالتړ لپاره زمینه برابروي، او هم د ښځو د یوازې 

سفر تړلې اندیښنې هم رفع کوي. 

نظره  له  حساسیتونو  جنسي  د   .۷
تضمین شوی امنیت

د ښځینه کارکونکو او پلټونکو اړتیا بیا بیا په څو ټاکنیزو 
غونډو کښې یاده شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون 
باید د یوې اغیزمنې حل الرې پیدا کولو لپاره د ښځینه 
ورکړي،  دوام  ته  ټینګار  باندې   استخدام  پر  کارونکو 
او  اوسنیو  توګه  ورته  په  باید  وزارت  چارو  کورنیو  د  او 
پلټونکي  او  پولیسې  روانو کوښښونو ته چې ښځینه 
استخدام او روزنه ورکړي، دوام ورکړي. د ادارو تر منځ 
کوالی  مرسته  نوره  ال  سره  کوښښ  دې  د  همغږي 
شي، د نورو وزارتونو او ادارو سره اړیکې چې د دندو 
لپاره درخواست کونکي په نخښه یا په لنډ مهالي توګه 

د ټاکنو لپاره الیق کارکونکي وګماري. 

۸. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو 
نوو  د  لپاره  کمیسیون  د  شکایتونو  د 

کارکونکو ګمارل
د ټاکنو وروستني قوانینو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون 
او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د غړو د ګمارلو لپاره 
یو نوی میکانیزم رامنځته کړی دی. په هر حال، مد ني 
ټولنه په دغه پروسه کښې شامله نه وه، د کوم کار 
او  ده،  سپارښتنه  شوی  کښې  کړنالرو  نوو  په  چې 
بې  کمشنران  اوسني  چې  دی  موجود  تصور  داسې 
پرې نه دي.۵۵۱ یو اصالح شوی، شفافه پروسه کښې 
باید مدني ټولنه د نوو کمشنرانو د ګمارنې په پروسه 
خپلواک  د  ټاکنو  د  پردې سربیره،  وي.  کښې شامله 
کار  په  کمیسیون  د  د شکایتونو  ټاکنو  د  او  کمیسیون 
کارکونکي  نوي  او  کتنه وشي  بیا  له سره  باید  کونکو 
په دندو وګمارل شي تر څو د هغوی د بې پریتوب او د 

کارکونکو تر منځ د جنسي برابرۍ ډاډ تر السه شي.
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۹. د نورو الیقو ښځینه کمشنرانو ګمارل

د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اتو او د ټاکنو د شکایتونو 
یوازې  له جملې څخه  پنځو کمشنرانو  د  د کمیسیون 
درې يې ښځینه دی. اړتیا ده چې نورې تعلیم لرونکې 
ښځینه کمشنرانې په دې کمیسیونو کښې په دندو 
وګمارل شي. په ټاکنو کښې د ښځو د ونډې رواجول 
جنسي  د  کښې  ادارو  ټاکنیزو  په  افغانستان  د  باید 
استازیتوب د برابرۍ د ډاډ تر السه کولو پر بنسټ پیل 

شي.   

۱۰. د ټاکنیزو قوانیونو بیا کتنهګمارل

په ۵ کالو کښې په ټاکنو کښې تر درې سترو کړکیچونو 
وروسته باید د افغانستان دولت پوه شوی وي چې د 
ستونزې یوه برخه د ټاکنو د قوانینو سره تړاو لري. نو 
دولت باید له همدې امله د ټاکنیزو قوانینو له سره بیا 
هغه  د  او  رامنځته  بدلون  هغو کښې  په  وکړي،  کتنه 
مقررات ځواکمن کړي، تر څو د عادالنه او رڼو ټاکنو ډاډ 
تر السه شي. دا بیا کتنه باید په جوړښتونو او د ټاکنو 
د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون 
ټاکنیزو  که څه هم  وکړي.   پام  ته هم  واکونو  او  دندو 
قوانینو کښې بدلون د پارلمان له لورې، نو ټاکنو ته د 
یو کال وخت پاته کیدو وروسته  منع شوی، دا باید د 
2۰۱۵ کال د ولسي جرګې تر ټاکنو وروسته، د پارلمان 

په سترو لمړیتوبونو کښې وي.  
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۱۱. د نه انتقال وړ رايې د سیستم لپاره 
د متبادل سیستم لټون

 د نه انتقال وړ رايې سیستم دا ثابته کړې ده چې بې 
اتفاقي رامنځته کونکې او په پراخه اندازه د فساد لپاره 
زمینه برابرونکي وه. د رايې ورکولو هغه سیستم چې 
په هغه کښې رایه ورکونکي په پرله پسې ډول د یو 
مناسب غوراوي له مخې غوره کیږي، هغه به دواړه هم 
ملي وحدت ملی وهڅوي او لږه بې اتفاقي به رامنځته 
کړي او هم به د پراخه کچې فساد مخه ونیسي. دا 
د  چې  کوي  مرسته  هم  سره  دې  له  سربیره  پردې 
ښځو د رايې ورکولو، خپلواکي زیاته کړي، ځکه د نورو 
لپاره به دا امکان و نه لري چې د هغوی د ښه غوراوي 

پالن کنټرول کړي.

۱2. د رایه ورکولو د متبادلو میکانیزمونو 
)کړنالرو( لکه برښنايي او معلوماتي او 

مفاهموي تکنالوژۍ لټون

ورکولو  رايې  ټیلفون  ګرځنده  د  هیوادونه  شمیر  یو 
د  توګه  زیاتیدونکي  په  چې  کوي،  وړاندې  سیستم 
په  دا چې  بل  او  ده  وسیله  ژوندۍ  لپاره  ورکولو  رايې 
ټیلفونو د پوښښ ساحه  افغانستان کښې د ګرځنده 
په چټکۍ سره پراخیږي. په هندوستان کښې، د رايې 
ورکولو یو برښنايي سیستم  څخه کار اخستل کیږي 
چې د رایه ورکولو د انتقال وړ ماشین بلل کیږي )د یو 
السي بکس په اندازه دی( چې د یوه قیمت یوازې ۱۷۵ 
مرکزونو  ورکولو  رایه   2۳۱۳۶ د  دی.۱۵۶  ډالره  امریکايي 
پړاو کښې  په دوهم  ټاکنو  په  کال  لپاره چې د 2۰۱۴ 
شاوخوا  به  نیول  را  ماشین  دې  د  وو  پرانستل شوي 
۴.۱ میلونه امریکايي ډالره لګښت ولري، یعنې د هغه 
لګښت نیمايي اندازه چې د دوهم پړاو د ټاکنو د تفتیش 
په پروسه کښې لګیدلې دي او د ټولو لګښتونو اندازه 
د  کیږي.۱۵۷   ډالره  امریکايي  میلونه   ۱۰ خوا  شاو  يې 
رایو ورکولو ماشین یا ګرځنده ټیلفون سیستم کارول د 
برښنايي تذکرې سره یو ځای به د درغلۍ خطر را کم 
او د پایلو اعالن به چټک کړي او ښځو رایه ورکونکو ته 
به ال نوره خپلواکي ور په برخه کړي چې د خپلو رایو د 

تصدیق لپاره به خپله حاضرې وي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لح يوینخم د ۍلغرد د ېښک ونکاټ ناغفا هپ :هنونوفلیټ هدنځرګ” هداز ینغ ۱۵۶ 
2۰۱۴ ،2 یالوج د .سیرپ هماخ “.هرال

ېښک واړپ مهود هپ ونکاټ هپ لاک 2۰۱۴ د ېچ هراپل ونوزکرم ولوکرو هیار 2۳۱۳۶ د 
هرلاډ يياکیرما هنولیم ۴.۱ اوخواش هب لوین ار نیشام ېد د وو يوش لتسنارپ 
شیتفت د ونکاټ د واړپ مهود د ېچ هزادنا ييامین تښګل هغه د ېنعی ،يرلو تښګل 
هنولیم ۱۰ اوخ واش ېي هزادنا ونوتښګل ولوټ د وا يد ېلدیګل ېښک هسورپ هپ 

نړیواله  او  کونکي  مرسته 
ټولنه

۱. د ټاکنو د څارنې لپاره د باور وړ مرجع 
غوره کول

فکر  دا  شوې  ورسره  مشوره  سال  چې  ښځې  څو   
او  نظارت  د  پروسه  د  ټاکنو  د  ټولنه  نړیواله  چې  کاوه 
لوبولي شي.  نقش  مهم  اړه  په  کولو  ډاډمن  د  روڼتیا 
ځینو همدارنګه دا خبره هم یاده کړه چې افغانانان دا 
احساس کوي چې نړیواله ټولنه د ټاکنو د پروسې پر 
نتایجو د خپل نفوذ د اعمال څخه کار اخلي.  د دې دوه 
نظرونو تر منځ باید یو وړ توازن رامنځته شي تر څو ډاډ 
خپلواک  او  مشروع  پروسه  ټاکنو  چې  شي  السه  تر 
وو. دا ډاډ هم باید تر السه شي چې د بهرنیو څارونکو 
له لورې بشپړه څارنه شته تر څو د هغو پیښو د تکرار 
ولسمشریزو  د  کال   ۴۱۰2 د  چې  شي  نیول  و  مخه 
حال  داسې  په  وې.  شوې  ته  رامنځته  کښې  ټاکنو 
کښې افغاني مؤسسو لکه ټیفا او فیفا یو زیات شمیر 
چې  بریښي  داسې  وو،  ګمارلي  دندو  په  څارونکي 
نړیوال څارونکي زیات بې پرې ګڼل کیږي او لږ فکر کیږي 
چې د هغو شبکو سره چې غواړي فساد وکړي او یا 
د څارنې په پروسه د نفوذ اعمال وکړي، اړیکې و لري. 
څارلو  په  ټاکنو  د  باید  څارونکي  نړیوال  او  افغان  دواړه 

کښې نقش و لري.

2. د مدني ګډون او ښوونې روزنې لپاره 
د رسنیو د کوښښونو مالتړ

د  باید  شریکان  درلودونکي  تجربه  او  کونکي  مرسته   
لپاره  ودې  د  کوښښونو  د  روزنې  ښوونې  او  مدني 
څه  که  کړي.  برابرې  آسانتیاوې  نورې  یا  مالتړ  مالي 
هم ژورنالستانو او د نورو رسنیو کارونکو ته د زده کړې 
ورکول تر څو د ټاکنو جریان په بې پرې توګه تر پوښښ 
الرو  په هغو  نیسي، مرسته کوالی شي چې  الندې 
په  هغو  د  چې  کړي  منځته  را  اصالحات  کښې  چارو 
انځور کیږي.  که څه هم  او  وسیله موضوعات ښودل 
هغو ژورنالیستانو او د رسنیو کارکونکو سره چې ټاکنو 
ته بی پرې پوښښ ورکوي دغه رزونې مرسته کوالی 
ورکولو  انعکاس  د  ته  موضوعاتو  دغو  دوی  ترڅو  شي 
کوښ کوي، دغه رزونې مرسته کوالی شي ترڅو دوی 
کړي خو  نوره سمه  چاره   خپرولو  د  موضوعاتو  دغو  د 
بیا هم د ژورنالیسټانو د روزنی په برخه کښې له پخوا 

څخه ډير کار شوی چې بیالبیلې اغیزې یې درلودې.
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۴. د ټاکنیزو کارکونکو لپاره په ښه کړنو 
والړ مالي سیستم د امکاناتو لټول

بودجې  او  پالن  د  چې  تیارول  سیستم  داسې  یو  د 
جوړونې، مدنې ښوونې او روزنې، د ټاکنو د معلوماتو 
وي.  والړ  اجراآتو  په  تفتیش،  کچې  ټیټې  او  خپرولو  د 
کارکونکو  ټاکنیزو  د  شي  کوالی  شکایتونه  اندازه  ټیټه 
په اجراآتو کښې په والیتي سطحه سمون رامنځته او 
اجراآتو والړ دولتي مالي  په  د درغلۍ مخه و نیسي. 
مرسته د ښه ښه کړنو چې د هغې الرې د یو والیتي 
وه.  انګیزه  یوه  کیدله،  ټاکل  رتبه  او  ارزونه  کارکونکي 
نمونه يي کار کوالی شي ورته پایلې تر السه او د پالن 
او بودجې جوړونې، مدنې پوهاوي د ودې او په ټاکنو 

کښې د درغلۍ په مخنیوي کښې مرسته وکړي. 

۵. د ښځو څخه د دموکراتیکو ارزښتونو 
د ترویج لپاره د بریالیتوب د یوې وسیلې 

د معیار په توګه کار مه اخلئ
لپاره د  افغانستان  بیانونه د  ټاکنو وروسته، رسمی  تر 
مبارکیو سره مل وو، او په ځانګړې توګه دا ښځې دي 
داسې  په  څرګندوي.  ژمنه  سره  دموکراسۍ  د  چې 
د  ګډون  ښځو  د  کښې  ټاکنو  په  چې  کښې  حال 
راوړنه ده، خو دا په ړندو  لپاره یوه السته  دموکراسۍ 
سترګو د بریالیتوب ګڼل د بې شمیره محدودیتونو څخه 
سترګې پټول دي. د ښځو لپاره د رایو ورکولو په پروسه 
کښې دا ډول خپلواکي هغه څه دي چې کوالی شي 
په پراخه اندازه  د ښځو لپاره د رايې ورکولو هیله پیدا 
کړي. په داسې حال کښې چې په څادري کښې د 
ښځو انځورونه چې په قطارونو کښې رايې ورکولو لپاره 
دوران  طالبانو  د  توګه  مناسبه   په  ښايي  دي  والړې 
بیلګه و  او بدلون  یو پرمختګ  او د  پرتله شي  په  سره 
ګڼل کیږي.  خو بل لورې ته دا د هغو یو شمیر خنډونو د 
اعتبار او اهمیت څخه انکار دي چې اوس هم د ښځو 

د مدني ګډون په الر کښې پراته دي.

 مدنې ټولنه د مدني ګډون د ودې او روڼتیا په ډاډمن 
په  څارونکي  یو  د  کولو،  پورته  په  غږ  د  خلکو  د  کولو، 
څیر عمل کولو، دولت خپلو کړو ژمنو ته حساب ورکولو، 
د  کولو،  متوجه  ته  مسئولیتونو  مدني  خپلو  هیوادوال 
هغوی د حقوقو اعادې لپاره د مالتړ برابرولو او خلکو د 
پوهاوي لوړولو فعالیتونو په برخه کښې یو مهم نقش 
لري. په داسې حال کښې چې د ټاکنو اړونده دولتي 
فعالیتونه د مرسته کونکو او نړیوالو ټولنو په مالتړ والړ 
دي، مدني ټولنې ته باید د قضیي د یو اړخ په توګه په 
افغانستان کښې د پراخو، عادالنه او رڼو ټاکنو په مقصد 
مالتړ برابر شي. د مدني ټولنې استازي باید د ټاکنو د 
پروسې سره تړلو خبرو اترو او تصمیم نیولو لپاره،  لکه 
د  ټاکنو د شکایتونو  د  او  د خپلواک کمیسیون  ټاکنو  د 
کمیسیون لپاره د نوماندانو د اروزنې، اصالحاتو را منځته 
کولو، او ټاکنو د څارلو په برخه کښې د یو لوری په حیث 

دنده و لري.

د  ټولنې  مدني  د  کښې  ټاکنو  په   .۶
نقش مالتړ

۳. د مناسبو شرایطو سره د مالي مالتړ 
تړل

 مالي مالتړ باید د واقعبینانه ځانګړتیاو سره چې اوسني 
حالت سره سمون لري تړاو ورکول شي.  د مرستې 
د  لپاره  مالتړ  مالي  د  توګه  په  بیلګې  د  لکه  خطرات 
بریالیو ټاکنو د تر سره کیدو شرط ایښودل یا د شخړو د 
رامنځته کیدو په صورت کښې د دوهم پړاو ټاکنو لپاره 
د مرستو د بندولو ګواښ کول چې نه هم ګټور کار دی 
دولت  افغان  هڅونکی.   لپاره  پروسې  ټاکنیز  د  نه  او 
له  پایلو  “بریالیو”  ټاکنو  باید د  برابرول  ته د مالي مالتړ 
شرط سره و نه تړل شي، بلکه د پروسې او په کړنالرو 
اخستلو سره  د  ګامونو  اغیزمنو  او  اصالحاتو  د  کښې 
چې ټاکنې به نورې خپلواکې، روڼې او عادالنه شي، 

و تړل شي. 
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د مدني ټولنې د نمونه يي کمپاین یوه بیلګه تیارول
د “مونږ يې کوالی” د کمپاین روش او اساسات داسې طرح او ترتیب شوي دې چې پر حقوقو او ټولنیز تمرکز والړ 
دي، او د ټولو جنسونو څخه “د بدلون رامنځته کونکو” کار اخستل شوی دی. دا پر حقوقو والړ اساسات د سولې 
او دموکراسۍ لپاره د یو شانوالي مؤسسې د ګډونوالو د څیړنې سره ملتیا کوي، او د مدني بوختیا لپاره یو مهم 
بنسټ دی. دا مبارزه پر محبوبیت والړ مالتړ او ټولنیز بدلون او د مرکزي لوبغاړو په توګه د محلي او ټولنیزو استازو 
بوختیا  تشریح کوي، او په ور ته وخت کښې په اصطالح “عادي ښځې او سړي” خپله موخه ټاکي. د ښځو د 
دموکراتیکې بوختیا زیاتولو لپاره د مدني ټولنې د پروګرام جوړونې مقصد د نړیوالو مدني او دموکراتیکو حقوقو تر منځ 

د توازن رامنځته کول دي چې باید په ولسي سطحه شرایطو سره سم ځواب ویلو ته هغوی توانمند کړي. 

په عملي توګه، ښوونځیو او پوهنتونو ته تلل، رسنۍ )سنتي او غیر سنتي ډولونه( مشهور خلک )یا ښه پیژندل 
شوي او ښاغلي اشخاص( د “مونږ يې کوالی”  کمپاین د هغو پراخو اهدافو ټاکل او مالتړي دی چې د مدني ګډون 
هڅونې لپاره ترې کار اخستل کیږي، تشریح کړي دي.  د آکسفام د کمپاین د پیغام څانګړنه  دا ده چې د سازمانونو 
او سیمه ایزو جوړښتونو تر منځ يې همغږي پیدا کړي او په سازماني او سیمه ایز یووالی ټینګار او د یووالي فارمول 
دی )د نورو نا دولتی مؤسسو، دولتِي ادارو او محصلینو ټولني(. دې ټکي ته په اشاره چې د سولې او دموکراسۍ 
د یو شاوالي مؤسسې د څیړنې ګډونوالو دا هیله څرګنده کړې چې باید د ښځو د نړیوالې شبکې او نورو هیوادونو 
د فعالینو له خوا يې مالتړ وشي، د آکسفام کمپاین په نړیواله کچه د ټولنیزې پانګې جوړولو اړتیا روښانه کوي چې 

د مبارزې په پروسه کښې باید د افغان ښځو د یووالي احساس لوړ کړي.   

د نورو معلوماتو لپاره ته دغه پاڼې ته الړ شئ.
http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-work/gender-justice/we-can.
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سرچیني
د افغانستان د څیړونو او ارزونو اداره “د افغانستان کښې د ټاکنو د تجربو په اړه د ګردي میز بحث” ای آر یو . د می د میاشتې ۷، ۴۱۰2 کال
http://areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/Proceeding%20of%20a%20roundtable%20discussion%20on%20Afghanistan’s%20

electoral%20Experiences.pdf.
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