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» کله ناکله د شپې له خوا  ويرېدم چې په ډډه واوړم. وېرېدم چې هغه به 
را وېښ شي او وه به مې ډبوي. کله به چې هغه له کوره ووت، هيڅ نه 

پوهيدم چې د راستنيدو پر مهال به څه ډول چلند راسره وکړي. آيا چوپ 
ووسم؟ خوشاله واوسم؟ له ځانه به مې پوښتل چې څه شی به د هغه د 

خوشالۍ او خندا المل شي؟« 

له نن څخه يو کال مخکې دا د زرمينې وضعيت* وو. په ۱۶ کلنۍ کې 
يې له ښوونځي څخه واېستله څو له هغه سړي سره چې دې نه پېژانده 
واده وکړي. دغه ناوړه عمل هغه دومره ناهيلې کړه چې تر اوسه يې 

څو ځلي غوښتي چې ځان وژنه وکړي. دا يو داسې  وضعيت دی چې په 
افغانستان کې ډېر زيات عادي ګڼل کېږي او په هغه کې ښځې په عامه او 
شخصي فضاء کې له پام وړ تاوتريخوالي او همدارنګه تبعيض او زور- 

زياتي سره مخ کېږي. 

د دغه تاوتريخچنو پيښو د څرخ ماتول نه يوازې دا چې د هغه 
تاوتريخوالي پايته رسيدو ته اړتيا لري چې دغه ښځې او نجونې ورسره 

مخ دي، بلکې همدارنګه له هغوی سره مرستې ته هم اړتيا لري څو 

نوی مهارتونه او پوهاوی د تاوتريخوالي پاتې کسانو ته او 
هيلې راټوکي 
• د بدلون د کيسو لړۍ

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 مالتړيزو 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 هغوی 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  

پياوړی احساس ولري، څه شی رامنځته کړي او له هغو ټولنيزو او 
اقتصادي فرصتونو څخه ګټه پورته کړي چې ښايي ورسره مرسته 

وکړي څو يو اغېزناک او روغ ژوند ولري. 

د دغې چارې ترسره کول د مالتړيزو او تحصيلي خدماتو، د حقوقي 
سيسټم اصالحاتو او قانون د تنفيذ يوې پيچلې ټولګې رامنځته کولو او 

ساتلو ته اړتيا لري چې دا ټول د افغان دولت، ځايي او بين المللي نادولتي 
ادارو او بسپنه ورکوونکيو ادارو مالتړ او ګډې ژمنې ته اړتيا لري. 

ډېری بسپنه ورکوونکې ادارې همدارنګه له افغان دولت سره د پراختيايي 
مرستو او د  ښځو له پاره د ملګرو ملتونو ادارې په  څېر ادارو ته د 

اساسي مرستو دچمتو کولو له الرې د بشري حقونو او جنډر مساواتو ته 
ځانګړې  پام اړولی څو دا تضمين کړي چې هغوی د زرمينې په څېر 

ښځو او نجونو څخه مالتړ کوي. 

په پايله کې زرمينه په دې وتوانيده چې له دغه وضعيت څخه وتښتي او 
د هېواد په کچه د ښځو د ۲۴ مالتړيزو مرکزونو څخه چې له دې ډلې  

څخه ۱۱ يې د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو ادارې له خوا مالتړ ترالسه 
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کوي، د يوه هغه له الرې مرسته ترالسه کړي. نن هغه بياځلي ښوونځي ته ځي، د تحصيل دوام نه 
يوازې دا چې په راتلوونکي کې الزيات غوراوي ورته چمتو کولی شي، بلکې  همدارنګه  به په ډير 

احتمال سره په دغه ډول برخليک د هغې د بياځلي اخته کيدو مخنيوی وکړي.  

د ښځو ساتنی مرکزونه په اساسي توګه ښځو او د هغوی ماشومانو ته بيړنۍ اړېنې مرستې چمتو کوي 
خو د مالتړيزو خدماتو او وړيا مسلکي زده کړو ترالسه کولو خوندي سرچينې هم دي. 

فاطمه*، په کابل کې  د ښځو د  يو مالتړيز مرکز کارکوونکې وايي: » دغه مرکزونه خوندي ځايونه 
دي چې په کې له ښځو څخه فزيکي او رواني مالتړ کوالی شو«

کله چې ښځې په دغه مرکزونو کې اوسېږي، د سواد د زده کړې، کمپيوټر ټولګيو، د پوهاوي ټولګيو، 
له ډاکټر سره د اوونيزو کتنو، د حقوقي  مرستو،  د سواد په بېالبېلو کچو د ليک لوست پر کتابونو 

سمباله کتابتون، د سولې ټينګښت په اړه ټولګي، د اخلي پخلي او کيک پخولو ټولګي او رواني  ـ 
ټولنيزو خدماتو فرصتونو ته السرسی مومي. همدارنګه دغه مرکزونه په اوونيزه توګه د درملنې هنر 

ټولګي هم دايروي چې  په هغه کې ګډونوال هڅول کېږي څو د ليکنې او رسامۍ هنر څخه په استفادې 
سره خپل احساسات څرګند او خپل دردونه او هيلې منعکسې کړي. 

په ۲۰۱۵ کال کې د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو ادارې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي له منځه 
وړلو ځانګړي صندوق د مالتړ په پايله کې له دغو مالتړيزو مرکزونو څخه له تاوتريخوالي څخه 
۲۸۶۰ اغېزمنو ښځو او ماشومانو مرسته ترالسه کړې ده. د دغه ډول مرستو موخه نه يوازې د 
بيړنيو مرستو چمتو کول دي  چې ښځې له تاوتريخوالي څخه د تېښتې  پر مهال ورته اړتيا لري، 

بلکې د  تاوتريخوالي د بياځلي پېښيدو د مخنيوي له پاره هم کار کوي. 

د زرمينې په قضيه کې، د مالتړ او روزنې چمتو کولو تر څنګ د هغې د ميړه له کورنۍ  سره 
هم تفاهم وشو او د زرمينې د قانوني  حقونو په اړه د روزنې او همدارنګه د تاوتريخوالي او ناوړه 

استفادې د الملونو په اړه د روزنې په څېر مالتړ هم ورته چمتو شو. د هغې له ميړه سره خبرې اترې 
او مشورې د دې المل شوې څو هغه دا ومني چې چلند يې ناسم وو او ژمنه يې وکړه چې ځان به 
بدلوي. مالتړيز مرکز په دوامداره توګه له زرمينې سره کتل څو ډاډ ترالسه کړي چې ميړه يې پر 

خپلو کړو ژمنو والړ دی او هغه الهم ښوونځي ته ځي.  

فاطمه وايي: » کله چې زموږ مؤکلين وايي چې دلته د خپلو کورونو په پرتله ځانونه خوندي 
احساسوي، نو د وياړ احساس کووم. کله چې قضيې حل کېږي، کورنۍ له موږ سره ټيلفوني اړېکې 

نېسي او راڅخه د هغو بدلونونو له امله چې شاهدې يې دي، او دا چې اوس خوشاله او پر خپلو حقونو 
پوهېږي او کولی شي چې  څه ولولي، مننه کوي. هيله لرو چې که هغوی په راتلوونکي کې له ورته 
وضعيت سره مخ شي، پر خپلو حقونو به وپوهېږي او همدارنګه به په دې پوه شي چې له هغو څخه 

څنګه  دفاع وکړي« 

* په دغو ريپورټونو کې د هويت ساتنې په موخه وګړيو اصلي نومونه بدل شوي دي. 

“

”

کله چې زموږ مؤکلين وايي چې دلته د خپلو 
کورونو په پرتله ځانونه خوندي احساسوي، نو د 
وياړ احساس کووم. کله چې قضيې حل کېږي، 

کورنۍ له موږ سره ټيلفوني اړېکې نېسي او 
راڅخه د هغو بدلونونو له امله چې شاهدې يې 
دي او دا چې اوس خوشاله او پر خپلو حقونو 

پوهېږي او کولی شي چې  څه ولولي، مننه 
کوي. هيله لرو چې که هغوی په راتلوونکي کې 
له ورته وضعيت سره مخ شي، پر خپلو حقونو 

به وپوهېږي او همدارنګه به په دې پوه شي چې 
له هغو څخه څنګه  دفاع وکړي.

فاطمه*،  د ښځو د مالتړيزو مرکزونو يوه کارکوونکې

افغان ميرمنو د ژوند 
په اوږدو کې يو ډول 
تاوتريخوالی تجربه 

کړی،۶۲ سلنې ښځو 
ريپورټ ورکړی چې د 

تاوتريخوالي بېالبېل ډولونه 
يې تجربه کړي دي. 

د ښځو پر وړاندې د 
تاوتريخوالي له ۲۲۹۹ 

پيښو څخه چې په ۱۳۸۹ 
زېږديز کال کې د بشري 
حقونو کميسيون ته راجع 

شوي  او د ۲۰۱۱ کال 
په مارچ مياشت کې 

پاېته رسيدلي، ٪۲۶ يې 
پرانستې قضيې دي. 

د افغانستان ۵۷ ٪ ناوې 
ګانې  له ۱۶ کلنو څخه کم 
عمرونه لري. ډېری مهال 
کم عمره نجونې د سياسي 
او مالي  پورونو د تصفيې 

له پاره په جبري توګه 
ودېږي.  
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