
جنسيتي نابرابری په اوسنۍ عصر کې د بشري حقونو يوه پخوانۍ سرغړونه 
ګڼل کېږي. که څه هم د ښځو حقونو د پلوي غورځنګونو او سازمانونو السته 

راوړنې زياتې شوي خو الهم جنسيتي نابرابرۍ پرخپل ځای دي.     

په افغانستان کی د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو اداره » زړور سړی د ښځو 
مالتړ کوی« تر سرليک الندې کمپاين د ټولې نړۍ خلکو ته بلنه ورکوي څو 

د جنسيتي برابرۍ په برخه کې د محسوس او  جسورانه ځواک د رامنځته 
کولو له پاره د يو بل تر څنګ ودرېږي. دغه کار همدا اوس د جنسيتي برابرۍ 

لروونکې نړۍ رامنځته کولو له پاره له ځنډ پرته اقداماتو سره پيلېږي.  

د ښځو وړتيا ورکونه د يوې پايښت وړ ټولنې رامنځته کولو، اقتصادي ودې، 
ټولنيز انسجام \ عدالت، د ژوند چاپيلاير د تعادل او د ژوند په ټولو برخو 

کې پرمختګ له پاره اړينه ده، له همدې امله د جنسي برابرۍ تحقق د نړۍ 
لومړيتوب ګڼل کېږي او د ښځو، نارينه وو، هلکانو او نجونو پرهممهاله مالتړ 

تکيه لري. 

په افغانستان کی ښځو له پاره د ملګرو ملتونو اداره  » زړور سړی د ښځو 
مالتړ کوی « تر سرليک الندې کمپاين د نړيوال پيوستون له پاره يو يون دی. 
دغه کمپاين نارينه او هلکان د بدلون بالقوه الملونه ګڼي او هغوی هڅوي چې 
خبرې وکړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې د نابرابرۍ او تبعيض پر وړاندې 

ودېږي او د جنسيتي برابرۍ په تحقق کې خپل رول ولوبوي. 

دغه کمپاين د ۲۰۱۴ کال په سپټمبر کې  په ټوله نړۍ کې په الر واچول شو او 
له هغه وروسته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه له ۱.۳ ميلياردو څخه ډېرو نارينه 
وو او هلکانو  په دغه کمپاين کې په ونډې اخيستو سره ژمنه وکړه څو خپل 
کړنالر  ته بدلون ورکړي او د ښځو او نجونو حقونو د مدافعانو په توګه د 

هغوی تر څنګ ودرېږي.

د زړور سړی دښځو مالتړ کوی په کمپاين کې هغو 
پلرونو چې د وړتيا لروونکيو لوڼو غوښتوونکي دي او 
هغو رهبرانو ونډه اخيستې چې باور لري، په سوداګرۍ 

او سياست کې د ښځو په ونډې سره ټولنه پياوړې کېږي. 

»بانکی مون د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي«

د کمپاين لنډيز په افغانستان کې 
زړور سړی د ښځو مالتړ کوی کمپاين لنډيز

مهم پيامونه
• کله چې ښځې ځواکمنې واوسي، ټولنيزه، اقتصادي او 

سياسي ګټه يې ټول بشريت ته رسيږي.

• جنسيتي برابري نه يوازې دا چې ښځې له تجويز 
شويو ټولنيزو رولونو او جنسيتي کليشو څخه 

خالصوي، بلکه مرسته کوي څو د برابرو اصولو پر 
بنسټ الزيات مثبت ټولنيز رولونونه ولوبوي. 

• د افغانستان ځايي  شعار »  زړور سړی د ښځو 
مالتړ کوی« په ټولنه کې د ناسمو اندونو او خپلو 
تعصبونو باندې د السبري له پاره د  يو نارينه پر 

الزمې ميړانې ټينګار کوي او په ښکاره توګه هغه زيان 
رسوونکي آداب او دودونه چې ښځو ته زيان رسوي، 

رټی. سربيره پر دې، هغو نارينه وو ته له درناوي څخه 
حکايت کوي چې د ښځو حقونو مدافعان دي. 

• دغه کمپاين د ۲۰۱۵ کال د جون په ۱۶ مه په رسمي 
توګه په کابل کې پيل شو او په دغو مراسمو کې چې 

په نهو نورو واليتونو، څلورو پوهنتونونو او يوه عالی 
ليسی کې هم په الر اچول شوي وو له ۲۴۰۰ تنو څخه 

زياتو کسانو په کې ګډون کړی وو، چې ۶۷ سلنه يې 
نارينه وو. ډېری ګډونوالو په دې اړه چې له ښځو څخه 

يې څنګه مالتړ کړی او څنګه يې د ښځو له حقونو څخه 
دفاع کړې، د خپل ژوند کيسي شريکې کړې.  

• په ټولنه کې د شته ننګونو ډکو ليدلورو د  تجربو  او 
د ښځو او نارينه وو له خوا د ټولنېزو ناخوالو شريکول 
يوه مهمه چاره ګڼل کېږي. دغه چاره همدارنګه نارينه 
او هلکان هڅوي څو خپل تعصبونه تر پوښتنې الندې 

راولي. 

اصلی تمويلونکي: د بلجيم دولت, د ايسلند دولت,  د 
ناروی دولت, د سويدن دولت. 

PASHTO



په خپله ژبه مې: نجال حبيب يار
» ما د يوې ښځې په توګه په خپل ژوند کې ډېرې ننګونې تجربه کړي... په هغو 

خبرو کې  چې له پالر سره مې درلودې، دې ته مې  پام شو چې بريالۍ کيدی شم. 
هغه تل را ته ډاډ راکاوو. په لومړي ځل مې چې دا احساس کړه، هر څه چې وغواړم 
د نارينه په څېر يې ترسره کولی شم، هغه مهال وو چې پالر مې رانه وپوښتل چې د 
ښوونځي له فراغت وروسته د کوم کار ترسره کول غواړې، هغه راته وويل چې په 

غورواي کې خپلواکه يم. 

کله چې د کار له  پاره له کوره ووتم، پام مې شو چې يوه ښځه او له هغو امتيازاتو 
بې برخې يم چې  نارينه يې لري. له زياتو نيوکو سره مخ شوم، د دندې پرېښودو په 
اړه مې ډېر ګواښونه ترالسه کړل، خو پالر مې  تل راته ويل چې له کوره بهر کار 

زما حق دی او بايد د ترالسه کولو له پاره يې هڅه وکړم«

نجال حبيب يار د افغانستان د صادراتو پراختيا ادارې پخوانۍ عامله مديره وه چې 
په کابل پوهنتون کې يې د زړور سړی د ښځو مالتړ کوی د کمپاين په مراسمو کې 

خبرې کولې. 

»زه څلور لورګانې لرم 
چې دوه يې په پوهنتون او 

دوه يې په ښوونځي کې 
سبق وايي. زه د نجونو 

تعليم ته ژمن يم او دا 
ژمنه زما له خپلې کورنۍ 

څخه پيل شوې وه.«
امير محمد دره نوری، د ننګرهار واليت 

يو قومي مشر

»زه هغه ليسانس  سند 
ته چې دوې خوندې مې 
يې ترالسه کوي، د خپل 

ماسټړي سند په پرتله 
ترجيح ورکووم«

نعمت هللا سلطانی، د ګوهرشاد عالي زده 
کړو انسټيټوټ فارغ ، کابل. 

 

د افغانو ښځو پر وړاندې تبعيض له کورنيو څخه نيولې تر لوړوسياسي بنسټونو پورې شتون لري. په 
داسې حال کې چې پرله پسې کوښښ کېږي او د افغانستان اساسي قانون هم د ښځو حقونه تضمينوي، 

خو افغان ښځې الهم د خپلو حقونو په ترالسه کولو کې له جدي ننګونو سره مخ دي.  

د ښځو حقونو په برخه کې له پام وړ پرمختګونو سره سره، الهم  په افغانستان کې ښځې له پرله پسې 
تبعيض، تاوتريخوالي، د الرو او کڅو له ځورونې، جبري او له وخت مخکې ودونو، له کوره بهر کار 

او تحصيل له شديدو محدوديتونو او په سنتي ليدلورو پورې منحصر عدالت ته د السرسي او جنګ 
جګړو په کلونو کې له زيان رسوونکيو چلندونو سره مخ دي. د پايښت وړ او رښتوني بدلون الر يوازې 

هغه مهال بريالۍ کيدی شي چې ښځې او نارينه سره په يووالي کې سره ژوند وکړي.

داسې ښکاري چې په افغانستان کې د زړه ور سړی د ښځو مالتړ کوی  کمپاين په افغاني ټولنه په 
ځانګړې توګه په افغان نارينه او هلکانو کې په د ښځو پورې اړوندو مسايلو، د هغو د الملونو، عواقبو 

او اقداماتو په اړه رښتونو بحثونو او خبرو اترو له پاره زمينه برابروي چې نارينه او هلکان کولی  شي 
په خپل ژوندانه کې د جنسيتي برابرۍ د مالتړ له پاره يې ترالسه کړی. 

دغه بحث کولی شي د ښځو او په ټولنه کې د هغوی د رول په اړه د ليدلوري په بدلون او د کورنۍ، 
ټولنېزو بنسټونو، دولت او باالخره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د پايښت وړ بدلون په کچه کې د 

عمل تحرک له پاره زمينه برابره کړي.  

په افغانستان کې  زړور سړی د ښځو مالتړ کوی ترسرليک الندې کمپاين په لومړي کال کې له بېالبېلو 
برخو لکه له دولت، بين المللي ټولنې، فرهنګي څيرو، مذهبي رهبرانو او زده کوونکيو څخه له ۲۴۰۰ 

تنو نه ډېرو کسانو ګډون کړی وو. دغه السته راوړنه له مراسمو څخه د يوې سروې له هغې ډلې د 
۲۰۱۵ کال په جون کې د کمپاين ترسره کولو له الرې ترالسه شوه. 

د دغه کمپاين په لومړي پړاو کې د  ښځو له پاره د ملګرو ملتونو سازمان دفتر د خط رسنيز دفتر په 
مرسته په لسو واليتونو، څلورو پوهنتونو او د کابل په يوه ليسه کې  يو کمپاين ترسره کړ. د ۲۰۱۶ 

کال د مي مياشتې راهيسې ۷۸۵ تنه افغان نارينه وو په رسمي توګه د جنسيتي برابرۍ  د تحقق له يوې 
عمومي ژمنې سره ګډون وکړ چې د  هېواد له ګوټ ګوټ۶۰۰ تنو د مراسمو په ترڅ کې له دغه کمپاين 

سره  يو ځای شول. 

له دې  څخه د ډاډ ترالسه کولو له پاره چې د دغو کمپاينونو تر سره کول له انفرادي مراسمو څخه په 
پراخه کچه دي، د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو اداره ، په څلورو پوهنتونونو کې د سازمان ورکونې 

کميټې تشکيل ته آسانتيا برابره کړه. دغه کار محصالنو ته اجازه ورکړه څو دغه مراسم د ځان وګڼي او 
د دوامداره فعاليتونو د هڅونې المل يې وګرځي. 

 

په افغانستان کې د نارينه وو او هلکانو شاملول



»هغه ټولنه چې ښځې 
په کې فعال ګډون ونه 

لري، د يو وزرې مرغه 
په څېر ده. دا څرګنده ده 

چې مرغه په يو وزره 
سره الوتلی نه شي او دوو 

وزرونو ته اړتيا لري«
انيسه عمرانی، د ننګرهار د ښځو چارو 

رئيسه

»تاسو کې تر ټولو غوره 
هغه څوک دی چې له 
ښځو سره نيک چلند 

کوي. زه له ښځو سره 
نيک چلند کوم.« 

الحاج عزت هللا مدقق د کندهار د 
پرانيستلو د غونډې پر مهال حديث 

شريف بيانوي

» کله چې د خپلو خويندو 
تر څنګ ودرېږئ، او 
له خپلو کورنيو سره 

ښوونځي ته د تلو حق 
له  پاره مبارزه کوئ، 

نو زړور ياستئ، څو مو 
خويندې ستاسو په څېر 
زده کړه وکړي او په 

ټولنه کې ونډه واخلي. له 
خپلې خور سره د ملګري 

په توګه چلند وکړئ.« 
نادره ګيا، د ښځو چارو رييسه، د پروان 

واليت

يوه افغان ميرمن اړه ده چې د خپلې کورنۍ د وياړ ساتوونکې په توګه شديد محدوديتونه وزغمي او 
سرښندونکي وي، ځکه چې  د غواروي او فرصتونو له حق نه محرومه ده. زيان رسوونکي سنتي 

دودونه په دې معنې چې ښځې په کورنيو کې ارزښتمنې او زيان منوونکي دي.  

په افغانستان کې ځايي شعار » زړور سړی د ښځو مالتړ کوی، په ځانګړې توګه د دې له پاره غوره 
شوی وو څو پر پخواني تبعضي ليدلوري د السبري پر وړاندې شته ننګونې جوتې کړي. د افغانستان 

ځايي شعار » زړور سړی د ښځو مالتړ کوی «  پر ځاني تعصبونو او په ټولنه کې پر ناسمو انګيرونو 
د السبري له پاره د نارينه پر الزمې زړورتيا ټينګار کوي او  په ښکاره توګه هغه زيان رسوونکي 
آداب او دودونه چې  ښځې زيانمنوي، غندي. سربيره پر دې، هغو نارينه وو ته درناوی لري چې د 

ښځو له حقونو څخه دفاع کوي او هغه چې د ښځو د پرمختګ مخه نيسي او سپکاوی يې کوي، غندي.  

دا په دې  معنې دي، هغه نارينه چې  د ښځو له پاره ودرېږي، په ښه توګه د درناوي وړ ګرځي او له 
هغو کسانو څخه اوچت دي چې غواړي ښځې تر خپلې ولکې الندې ولري. 

يو زړور سړی د ښځو مالتړ کوی .

» ډېری مهال  د جنسيتي برابرۍ پر وړاندې مبارزه 
زموږ له خپلو کورنيو څخه پيلېږي. دغه مبارزه، 
هغه مهال پيل کيدی شي چې له ځانه وپوښتو: » 
آيا خور مو له ټولو هغو امتيازونو څخه چې  زه 

يې لرم، برخمنه ده؟« که غواړئ د ښځو حقونو له 
پاره مبارزه وکړئ، لومړنی کار چې بايد ترسره يې 
کړئ، دا دی څو هغه زور زياتی او  ځورونې چې 

هره ورځ د دغه هېواد ښځې ور سره مخ کېږي، تر 
ټولو ټېټې کچې ته ورسوئ.«

د بشري حقونو د څار  بنسټ، افغانستان

د يو پراخ شمېر ښځو او نارينه وو د تجربو شريکول د  شته انګرينو او ټولنيزو ناخوالو د ننګولو له  
پاره يو مهم عنصر او همدارنګه  له ځاني تعصبونو سره د مبارزې له پاره د نارينه وو او هلکانو د 

هڅول ګڼل کېږي. 

په دې ترتيب سره، دغه کيسې په افغانستان کې د زړور سړی د ښځو مالتړکوی کمپاين د مال تير 
جوړوي. ښايي يو ساده ګام ښکاره شي خو يوه ستره زړورتيا ده او د رښتونې جنسيتي برابرۍ ډېرې 

ګټې ښيي. حتی په هغو مراسمو کې چې د کمپاين  پيامونو پر وړاندې ډېر مقاومت شتون ولري، د 
رابلل شويو ويناوالو له خوا شرېکې شوې کيسې د مخاطبانو پاملرنه راجلبوي. څومره چې شخصي 

کېږي، هومره د مخاطبانو پاملرنه ، خنداوې، نظريې او ناکرارۍ راجلبوي.  

سربيره پر دې، نارينه داوطلبانو حتی ستيج ته  د رابللو، ځواب ويلو، د يوې پوښتنې د ځوابولو  او د 
ليک په يو پاکټ کې د  ځاي پر ځای شوې ځواب پر مهال الزياتې کيسې شريکولې.

دغه ډول کيسو اوريدونکيو ته اجازه ورکوله څو ځان د چلند اصولو په ورته طريقه کې انځور او هغو 
کسانو ته چې مقاومت کوي،  چلندونو او انګيرنو نور د السرسي وړ مثالونو چمتو کړي. دغه چاره د 

نورو د هڅونې المل کېږي څو خپلې کيسې په عمومي توګه او يا هم د کورنۍ او ټولنې په کچه شريکې 
کړي. دغه کيسې او هغه کسان چې کيسې شريکوي، يو ځواکمنه څپه جوړوي چې  کولی شي الزيات 

بدلون رامنځته کړي.    

د بدلون کيسو شريکول



For more information please contact:
UN Women
UNOCA Compound
Jalalabad Road, Kabul
Afghanistan

heforshe.org
www.facebook.com/heforshe
www.twitter.com/heforshe

په غزني کې د جمعه احمدي کورنۍ د جنسيت موضوع په اړه ډېره محافظه کار 
مفکوره درلوده او ډېره سخت ګيره وه، کله به چې پالر د احمدي د خويندو د 

جامو اغوستلو له طريقې څخه خوښ نه وو، نو هغوی  

به يې وهلې ټکولې، داسې يو حالت چې  
ځوان جمعه به ور نه ځوريده. 

وروسته له دې چې د جمعه احمدي مشره 
خور په پيغلوټۍ کې  له رضايت پرته ميړه 

ته ورکړل شوه، د ميړه له خوا ور سره 
تاوتريخوالی کيده. جمعه احمدي پرېکړه وکړه 
چې د خپلو دوو کوچنيو خويندو د حق له پاره 

ودرېږي. 

کله چې جمعه احمدي ته احوال راغلی چې 
کوچنۍ خور يې هم کوژده شوه، داليل يې 

وړاندې کړل، عذر يې وکړ او باالخره يې  
پالر ته زارۍ وکړې څو اجازه ورکړئ  چې 

هغه دوه نجونې  خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. جمعه احمدي توضيح ورکړه 
چې زده کړې نه يوازې دا چې په خپله نجونو بلکه د کورنۍ ټولو غړيو ته هم 

ګټورې دي. 

کله چې يې پالر باالخره د هغه وړاندېز ومانه، جمعه احمدي  ورنه وغوښتل څو 
اجازه ورکړي چې خور يې په کابل له هغه سره واوسېږي څو وکولی شي په ښه 

کيفيت سره ښوونځي ته دوام ورکړي. 

يو ښوونکي په مياشت کې له ۳۰۰ ډالرو څخه له کم عايد سره، خپل ټول عايد د 
دوو خويندو او ځان د مالتړ له پاره ولګول او نن يې  دواړه خويندې له ښوونځي 
نه فارغې شوي، په الماني او انګليسي ژبو خبر کوي، د سيمې د ځوانانو سازمان 

فعالې غړي دي او هيڅ يوې يې هم واده نه دی کړی.  

جمعه ټوکه کوي او وايي: » اوس زموږ تر منځ سيالي ده، خپلوان مو غواړي 
چې خويندې يې زما په څېر له نورو څخه ښې وي«

د کورنيو له پاره زړورتيا او انسانيت

کله چې جعفر توکلي واده وکړ ښځې يې هيڅ سواد نه درلود، 
خو هغه خپله مېرمن زده کړې ته وهڅوله او نن ورځ »هغه 

زما په پرتله ښه انګليسي غږېږي«.

جعفر په هرات کې يو نامتو شيعه مذهبي مشر دی او ځان ته 
مدني او مذهبي فعال وايي. هغه له خپلې مېرمنې څخه درې 
لوڼې لري. د دود له مخې کله چې يو نارينه زامن ونه لري 

دويم واده ته هڅول کېږي ترڅو د يوه نارينه وارث د پيدا 
کېدو چانس يې ډېر شي؛ خو جعفر د لور او زوی تر منځ 

کوم توپير نه ويني، او خپلې ښځې ته ژمن دی. 

په هرات کې پخوا به ښځې جومات ته د لمانځه د ادا کولو 
لپاره نه پرېښودل کېدې، خو د جعفر او نورو ديني مشرانو 
د هڅو له امله اوس ښځې د جمعې لمونځ په جومات کې ادا 

کوالی شي

سره له دې چې له جعفر څخه ډېر ځلي وغوښتل شول چې 
د ۶۵ کلنون سړيو او ۱۵ کلنو نجونو د نکاح خطبه ووايي، 
هغه پرېکړه وکړه چې دغه ډول ودونو ته له جواز ورکولو 

او پکښې د خطبة النکاح له ويلو څخه ډډه وکړي. 

»په اسالم کې واده يو عقد دی چې شاه او ناوې دواړه 
بايد ورسره هوکړه وکړي، خو دغه نجونې چوپه خوله او 

وېرېدلې وې او ډېرو يې ژړل. آن د کورنيو له ټينګار سره 
سره يې ما مخالفت وکړ. دا په دې مانا ده چې د اسالم دين 
حکمونه بايد د اوسنۍ زمانې د مقتضياتو په نظر کې نيولو 

سره تفسير شي.«

د کور دننه او دباندې د حقونو له 
انډول څخه د مالتړ لپاره اقدام کول

د انځورونو شرح
لومړی مخ: نارينه ګډون کوونکي په بلخ واليت کې د »زړور سړی د ښځو  مالتړ 

کوي« د پرانيستلوغونډه کې د حضور موندلو پر مهال
دويم مخ: پورته: نامتو قومي مشر امير محمد دره نوري د ننګرهار واليت د غونډې 
ګډون والو ته د وينا په حال کې. کښته: نجال حبيبيار د کابل پوهنتون د غونډې ګډون 

والو ته د وينا په حال کې
درييم مخ: کين اړخ: احمد شجاع د »زړور سړی د ښځو مالتړ کوي« د پرانيستی 
غونډې ته د وينا په حال کې. ښی اړخ: د هرات واليت د غونډې ګډون کوونکي. 

څلورم مخ: پاس کين اړخ: جمعه احمدی د دنيا پوهنتون او پيشګام د لوړو زده کړو 
انستتيوت په غونډه کې د وينا په حال کې. الندې کين: د »زړور سړی د ښځو مالتړ 

کوي« د پرانيستی د غونډې نارينه ګډون کوونکي د جندر انډول په اړه د ژمنې په 
حال کې. ښی اړخ: د افغانستان د امريکايي پوهنتون د مراسمو ګډون کوونکي. 

د ټولو انځورونو د امتياز خاوند: UN Women/ يوسف آزرم


