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د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي بل ناورين دا دی، کومې ښځې چې 
هغه تجربه کوي، ډېری وخت په دې باور وي چې هيڅ داسې مرجع 
نه شته چې د مرستې له پاره  ورته مراجعه وکړي. هغوی د مرستې 

غوښتنې پر ځای  د چوپتيا په غوره کولو سره تاوتريخوالي زغمي او 
ځينې يې خپل ژوند له السه ورکوي. په افغانستان کې د ښځو د ساتنی 

مرکزونه  له تاوتريخوالي پاتې ښځو او ماشومانو ته امن ځايونه، روزنه 
او الزم مالتړ چمتو کوي. د لعل بي بي* او نجيبې* له پاره د مالتړ 

ترالسه کول د دې  المل شول چې ژوند يې وژغورل شي.     

کله چې پالر يې له ۱۹ کلنې نجيبې* څخه وغوښتل څو د هغه له يو 
خوښې وړ کس سره واده وکړي، نجيبه ووېرده. کله چې هغې له واده نه 

انکار وکړ، وضعيت يې الخراب  او په خپل کور کې بندي شوه. 

مور يې د نجيبې د خونديتوب په اړه له زياتو اندېښنو سره سره،  له 
هغې مرسته وکړه څو له کوره وتښتي، له نوموړې سره يې خپل ورور 
ملګری کړ څو په خوندي توګه خپلې موخې ته ورسېږي. د ښځو چارو 
وزارت هغوی د ښځو يو ساتنيمالتړيز مرکز ته راجع کړل چې د ښځو 
له پاره د ملګرو ملتونو ادارې له خوا تمويليده څو د اوسيدو يو خوندي 

له تاوتريخوالي پاتې کسانو له پاره ساتنه او مالتړيز خدمات 
مرسته کوي څو هغوی روغ شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي

• د بدلون د کيسولړۍ

په افغانستان کې د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو اداره

موقعيت: دفتر په کابل کې / فعاليت ټول افغانستان
د پروګرام تر پوښښ الندې سکټورونه: موخه ييز مالتړ؛ د 

تاوتريخوالي پر وړاندې ساتنه او مخنيوی؛ ملي پالن جوړونه؛ 
اقتصادي پياوړتيا؛ رهبري او ګډون.

اصلی تمويلونکي: د استراليا دولت, د بلجيم دولت, د ايسلند دولت, 
د ايتاليا دولت, د کوريا جمهوريت, د هالند دولت, د ناروی دولت, 

د سويدن دولت.
د ښځو مالتړيز مرکزونه: د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو اداره په 
نهو واليتونو کې له ۱۱  د ساتنی مرکزونو څخه مالتړ کوي چې 
دغه مرکزونه له ۲۸۶۰ څخه زياتو له تاوتريخوالو څخه زيانمنو 
شويو ښځو او ماشومانو ته امن ځايونه، حقوقي مالتړ او مسلکي 

روزنه چمتو کوي.   
د تاوتريخوالی قربانيانو د پياوړتيا سفر: دغه پروګرام له يوې 

ټوليزې ستراتيژۍ څخه په استفادې او د محافظوي خدماتو په چمتو 
کولو سره له تاوتريخوالي پاتې ښځو څخه د هغوي د ځانکړيو 

اړتياوو او اقتصادي پياوړتيا پر بنسټ مالتړ کوي. دغه پروګرام 
همدارنګه هڅه کوي  چې د ټولنې په کچه د ښځو پر وړاندې د 

تاوتريخوالي د مخنيوي له 
پاره يو وړتيا ورکوونکی 
چاپيلاير چمتو او حقوقي  

اصالحات ترويج کړي.

ځای ته د السرسي وړتيا ولري چې مالتړيز خدمات يې ترالسه کړل.  

دغه مرکز همدارنګه د سيمې د مخورو له الرې د نجيبې له پالر سره 
په اړيکه کې شو. له مشورې او منځګړيتوب وروسته هغه خپل فکر ته 
بدلون ورکړ او دا يې ومنله چې نجيبه کولی شي، د واده له پاره خپل د 

خوښې وړ کس غوره کړي، طالبان به پرېږدي او د سولې  له بهير سره 
به يوځای کېږي. 

نجيبه او کورنۍ يې بياځلي کور ته ستانه شول، هغه اوس په پوليسو 
اکاډمۍ کې شامله شوې ده. 

نجيبه وايي:» زما د ژوند تر ټولو بده پېښه همغه وه چې له ماسره يې 
مرسته وکړه څو دا درک کړم چې که تېښته مې نه وای کړی، په همغه 

بدبختۍ کې به مې ژوند تېراوو.«

د کلنو جګړو او نا امنيو په افغانستان کې د تاوتريخوالي فرهنګ ريښې 
ډېرې ژورې کړي دي چې دغه عمل په شخصي او عامه ځايونو کې له 

دوامداره تاوتريخوالي سره د ښځو مخ کيدو او قانون حاکميت تر پوښتنې 
الندې راتلو المل شوی دی. کابو ۸۷ سلنه ښځې په افغانستان کې د خپل 

ژوند پر مهال په يو ډول سره تاوتريخوالی تجربه کوي، په ځانګړې  
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توګه د کورنۍ د غړيو يا هغو کسانو له خوا چې دعوا کوي، تر ټولو نېږدې دوستان يې دي. 

په افغانو کورنيو کې ښځې د کورنيو د عزت د نښې په توګه ډېر ارزښت لري، خو په عين حال کې 
زيانمنوونکي دي. چې دغه وضعيت په خپله دې ته زمينه برابروي څو ښځې د سنتي قضايي سيسټم 

له الرې چې د رسمي حقوقي سيسټم له کنټرول څخه بهر دی، له تحريم شويو اخالقي او ټولنيزو 
مواردو څخه د سرغړونې په تور په بې  رحمۍ سره شکنجه او مجازات شي. 

په دغو تاوتريخوالو کې الندې موارد شامل دي: له وخت مخکې يا جبري ودونو پورې تړلي او 
زېږنده تاوتريخوالي ـ د بد ورکولو په ګډون )د اختالفاتو د حل/ له منځه وړلو له پاره د نجونو تبادله(؛ 
ناموسي وژنې )دغيرت په نوم(؛ جنسي تيري او د ښځو وژنه؛ په عامه ځايونو او کارځاي کې جنسي 

ځورونې؛ ځان سوزونې يا د تاوتريخوالي د بدې تجربې له پاره ځان ته د زيان رسولو ډول ډول 
تاوتريخوالي. کابو ۶۲ سلنه ښځو ريپورټ ورکړی چې ډول ډول تاوتريخوالي يې تجربه کړي دي. 
د ګوښه والي حس او له مجازاتو وېره د دې المل کېږي څو ډېری ښځې د تاوتريخوالي د تجربې په 

صورت کې د مرستې په لټه کې نه شي او يا هم خپلې قضيې د رسمي قضايي سيسټم له الرې تعقيب 
نه کړي. 

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي له منځه وړل د هغو خدماتو او فعاليتونو يوې پيچلې ټولګې ته 

اړتيا لري چې د ښځو د ساتنې له پاره اغېزناک وي، له تاوتريخوالي څخه له پېښيدو مخکې مخنيوي 
وکړي او پروسې په عمل کې پلي کړي څو عدالت ته د ښځو السرسی تضمين کړي. د  ښځو له پاره 
د ملګرو ملتونو اداره په نهو واليتونو کې د ښځو له ۱۱ مالتړيزو مرکزونو څخه مالتړ کوي چې نه 
يوازې له ښځو سره مرسته کوي څو له ناوړه استفادې څخه تېښته وکړي او هوساينې ترالسه کړي، 

بلکې همدارنګه د هغوی د کورنيو او ټولنو د چلند طريقې د بدلون له  پاره هم کار کوي.  

کله چې لعل بي بي تښتول کيده او د پنځو پرله پسې ورځو له پاره  د کندز سيمه ييزو پوليسو له خوا 
ورباندې ډله ييز جنسي تيری کيده، د ټولنې يو کس هم د هغې له کورنۍ سره هيڅ ډول مرسته ونه 
کړه. له بل لوري هغوی د مرتکبينو له خوا ګواښل کيدل څو خپل شکايت درج نه کړي. لعل بي بي 
او کورنۍ يې دولتي چارواکيو ته د خپل شکايت د درجولو پر ځای د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو 

ادارې له خوا تمويلوونکي د ښځو د ساتنی مرکز ته مخه وکړه. دغه مرکز د مراجعې پر مهال هغوی 
ته روانې مرستې چمتو کړې او همدارنګه يې لعل بي بي ته يو وکيل ونيوه څو وکوالی شي خپله 

قضيه په رسمي توګه د عدلی سيسټم له الرې تعقيب کړي. 

د دغې مرستې په پايله کې اته واړه تيري کوونکي چې  پر هغې يې تيری کړی وو، له نيول کيدو 
وروسته پر زندان محکوم شول. د ښځو د ساتنی مرکزونو د مالتړ په پايله کې د ټولنې يو شمېر 
مشرانو هم له هغې څخه د مالتړ اعالن وکړ او ژمنه يې وکړه چې د لعل بي بي له حقونو څخه 
به دفاع کوي او نوموړې به د ټولنې له ناوړه پيغور څخه ساتي. څو وکوالی شي بياځلي کور ته 

راوګرځي، روغتيا ومومي او خپل ژوند پر مخ بوځي. لعل بي بي اوس له خپل مور او پالر سره  
کندز واليت ته راستنه شوې او د بياځلي موسکا وړتيا يې موندلې ده. 

* په دغو ريپورټونو کې د هويټ ساتنې په موخه د اصلي کسانو نومونه بدل شوي دي.     

“ ”
زما د ژوند تر ټولو تريخ واقعيت 

په عين حال کې راسره مرسته 
وکړه څو پوه شم چې که نه وای 

تښتيدلې، پاتې ژوند به مې په 
بدبختۍ کې تېرشوی وو.  

نجیبه*، کندز واليت

افغان ميرمنو ريپورټ 
ورکړی  چې د ژوند 

په اوږدو کې يې رواني 
تاوتريخوالی په تېره بيا د 
خپل ميړه له خوا تجربه 

کړی دی. 

افغان ميرمنې وايي چې 
ميړه يې د تېر کال په ترڅ 

کې وهلي ټکولي دي. 
کابو ۵۲ سلنه ښځې د 

ژوند په اوږدو کې فزيکي 
تاوتريخوالی تجربه کوي.   

ښځې د افغانستان د 
خوست واليت ريپورټ 

ورکوي چې جبري ودونه 
ورسره شوي دي.
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