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AFGHAN GERMAN ONLINE  
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۶/۰۹/۲۰۲۰                  پوهندوی آصف بهاند

 

 
 د ملګرو ملتونو 

 

 "د ښځو د وضعیت کمېسیون" کې د افغانستان غړیتوب 
 

 او په افغانستان کې د ښځو اوسنی حالت 
 
 

افغانستان د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د  په میډیا کې داسې راپورونو سر راښکاره کړي دی چې: »
 .« غړیتوب ترالسه کړښځو د وضعیت په کمېسیون کې 

 

و د پرمختگ او برابرۍ له پاره د څارنې تر ټولو لوړ مقام دی. دا خو د لویې خوشالۍ  ځ دا په ملگرو ملتونو کې د ښ
ده چې په  انستان د یوې څوکۍ خاوند شو؛ خو خبره دا خبره ده چې د ملگرو ملتونو په داسې یو مهم کمیسیون کې افغ

داسې یو کمیسیون کې به د افغانستان غړیتوب، د افغان مېرمنو په عیني روان ژوند باندې څومره تاثیر وکړي؟ د  
 افغان مېرمنو په ژوند کې به څومره مثبت بدلون رامنځته کړي؟ 

 

ېرمنې پرې غولول  زه خو فکر کوم چې دا به د هغو سرابونو څخه یو سراب وي چې دا ډېر کلونه افغانان او افغان م
 شوې دي. 

 

نانه ډول نظرونه ورکړل شوي دي چې په دې سره به د افغان مېرمنو په  ـیبـپه یادو راپورونو کې په خوښۍ او خوش
وشي. دا په امریکا غږ پښتو برخه کې د هم  و حقونو ته به نوره پاملرنه  ځ ژوند کې پوره بدلون رامنځته شي او د ښ

 دی:  متن راغلي راپور بشپړ
 

 توبړید افغانستان غ ې" کونیسېکم تید وضع وښځ ملتونو "د  روګ»د مل
 

 .ړترالسه ک توبړیغ ېک ونیسې په کم تید وضع وښځ ملتونو سازمان د  روګلپاره د مل لځ  يړد لوم افغانستان
 

تر    خهڅ   ۲۰۲۱له    ېک  ون یسېافغانستان به په دغه کم  ېچ   ليیو  ۍاستازول  ميید افغانستان دا  ېملتونو ک  روګمل  په
 ولري.  توبړیغ  ېپور ۲۰۲۵

 

د    ېده چ   هښاستازولي خو  ميید افغانستان دا  ېملتونو په سازمان ک  روګ: "د ملکليیل  ر یټوټپه خپل    ۍاستازول  ېدغ
د افغانستان    ېپه انتخاباتو ک  ونی سېد کم  تید وضع  وښځ ملتونو د سازمان د    روګلپاره د مل  ېدور  ۲۰۲۵-۲۰۲۱

افغانستان    ېچ   ید  لځ   ړیدا لوم  ېسیراه  توبړید غ  تان د افغانس  ېملتونو په سازمان ک  روګاعالنوي. د مل  ا یبر  خيی تار
 ترالسه کوي".  توبړیغ ونیسېد دغه مهم کم

 

ترالسه کول   توبړید افغانستان غ  ېک  ونیسېپه کم  تی د وضع  وښځ ملتونو د    روګد مل  استیافغانستان جمهوري ر  د
 ده.  ېبلل خيی تار

 

  ڼې ب ېد راتلونک وادېد دغه ه ښځېد افغانستان  ېپه اوس وخت ک ېچ ليیو قيی صد قیصد  اندیو استیجمهوري ر د
 استفاده کوي.  ېاراد ګېنټیپه    خهڅ د حقونو لپاره له هر فرصت   وښځ په کچه د    ړۍمهم رول لري او د ن  ېپه بدلون ک
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  ې ک  ونیسېپه کم  تید وضع  وښځ ملتونو د سازمان د   روګد مل  ېچ  ليیو  ونیسېافغانستان د بشري حقونو خپلواک کم  د
  تي یرول او د جنس  زمنید اغ   وښځ د افغان    ېک  اوړ پ  خيیتار  ېد خبرو په د  ېترالسه کول د سول  توبړید افغانستان د غ 

 . کوي کارندویيښ ږغ ړد لو ید هغو ېک تځښخو  والړیپه ن ۍبرابر
 

(  ECOSOCشورا ) ېزی ولنټملتونو سازمان د اقتصادي او  روګ( د ملCSW) ونیسیکم ه ړپه ا تید وضع وښځ  د
 وښځ او د   ۍبرابر تيید جنس ولډ يګړانځپه  ېچ  ید  ټبنس ځپه کچه د حکومتونو ترمن ړۍاو د ن ونیسیفعاله کم وی

 کوي. تیورکولو لپاره فعال ېته د ود ا یواکمنتځ 
 

اقتصادي او تولن  ېچ   وادونهیه  يړغ  ۴۵ملتونو    روګمل  د د دغه    يږـی ک  اکلټشورا له خوا    ېزی د دغه سازمان د 
 لري.« توبړیغ ونیسیکم

 

د ښځو د  »د ملګرو ملتونو څه چې په راپور کې راغلي دي، زه یې له ټولو سره موافق یم، خو داسې یې گڼم چې د  
به یو تشریفاتي غړیتوب وي او په عملي ډول به د افغان مېرمنو په   کې د افغانستان غړیتوب  «وضعیت کمېسیون

 ژوند باندې هیڅ تاثیر هم ونه لري.
 

ریښه په دې کې ده چې لومړی باید زموږ په ټولنه کې د ښځو ضد فکر له   و د خوندیتوبښځو د حقونزما له نظره د 
په هر گام کې   ،منځه یوړل شي، داسې فکرونو ته بابد نه وویل شي چې د ښځو د حقونو له کلمې سره حساسیت لري

 د ښځو پر حقونو پښه ږدي او د ژوند په هر برخه کې ستونزې ورته جوړوي.
 

پر پوله    ډاراو   امید فغانستان کې د ښځو وضعیت ته په پام سره داسې څه روان دي چې ټولې ښځې د  همدا اوس په ا
د جمهوریت او امارت په    ،درول شوي دي او د ښځو د حقونو په نامه هغه څه چې دوی تر اوسه ترالسه کړي دي

 دي. والړتقابل کې د بربادۍ پر پوله 
 

قوانینو په چوکاټ کې ښځې او نارینه مساوي حقونه لري، خو په عملي ډول خبره بل سره له دې چې د افغانستان د  
 :ې په هیڅ ځای کې امن نه دينمرډول ده یعنې د افغانستان په نامه هېواد کې تر پنځه نوي سلنه مې

 

 په کوڅه کې، ــ 
 

 ، په الره کېــ 
 

 ، په دفتر کېــ 
 

 ،نسپورت کېا په ترــ 
 

 ي هم امن نه داو حتی په خپل کور کې 
 

 ښځې ته په خپل کور کې ویل کېږي چې:
 

 »ښځه یا په کور یا په گور« 
 

  دې،   شعار»ښځه یا په کور یا په گور«  د  و سره مرسته کوي،  ځ که ملگري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغانستان له ښ
مرستې پرهغو گروپونو، تنظیمونو، مسلح    ې هر اړخیزېدې خپل  بیا د دې شعار د تطبیقونکو له ذهن نه وتوږي،  

ږولو او جنسي  ـ افرادو او... باندې ودروي چې عمالً او نظراً ښځې دویم الس مخلوق گڼي او یوازې یې د اوالد زې
هغو قوانینو ته دې نه ووایي چې نجونو او ښځو ته د زدکړو، کار او له کوره د    سیله گڼي.استفادې د کارولو یوه و

 وتلو اجازه نه ورکوي او... 
 

ډېره سلنه دغو خلکو له یوې تر څلورو ښځې واده کړېدي او حتی زامنو او د کورنۍ غړو یې څو ـ څو ځلې پر نجونو 
 او ښځو باندې جنسي تېري کړي  

 

زموږ په ټولنه کې، افغان مېرمنې د داسې نا لیکلو قوانینو په دایره کې را ایسار کړای شوې دي چې هغو قوانینو ته  
 ږي. ـدی او یا خوله پرې پټېیا  د چا ورپام نه 
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په همدې نږدې ورځو کې مې چېرې یو راپور ډوله متن ترسترگو تېر شو چې په هیڅ قانون کې مې نه لیدلی، نه 
  هم ږي او افغان مېرمنې یې په اور کې سوځي. دا  ـباندې تطبیقې  وافغان ښځ   رلوستلی او نه مې اورېدلی دی؛ خو پ

 : راپور
 

ږي جلکۍ ته وایي چې له کور بهر نه  ـکلنې جلکۍ مېړه مري. د مېړه یې بل ورور هم نشته. خسر یې جیګی  ۱۶د  »
پیدا شو او راغټ شو، بیا دې هغه ته واده کوم. جلکۍ پنځه کاله کېږي  شې تللی. زه بل واده کوم چې کله مې زوی  

ناسته ده. د خسر له دویېم واده اوس یو دوه کلن ماشوم کور کې شته. هاغه به غټیږي، بیا به د واده کېږي او بیا به دا  
 .جلکۍ چې له هغه سره واده کوي

 

څه ووایي. د نړۍ هر ډول وحشت او خرتوب دې  اوس تاسو لږ فکر وکړئ چې دې وحشیتوب او بې عقلۍ ته سړی 
 .ځناورتوب ته سالم اچوي

 

 « ښځه_د_ځناورو_له_منګولو_ژغورل_غواړي#
 

 : ښه اوس نو څوک شته چې ملگرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته ووایي چې
 

 وروه! ــ 
 

 ــ انډیواله!
 

 ــ ملل متحد جانه! 
 

تر غړیتوب تېر یو، زموږ په ټولنه کې پر ښځو  کې د افغانستان  « د ښځو د وضعیت کمېسیون»ملګرو ملتونو موږ د  
؛ راشه دا اور مړ کړه، که یې او ایره کېږي پسې  ایره شول  کې  داسې اور بل دی چې د ښځو نسلونه، نسلونه یې په

، کم تر کمه پر هغو کسانو خپله مادي او معنوي مرسته ودروئ چې همدا قوانین یې وضعه کړي نه شې مړ کوالی
 او همدا اوس یې د تطبیقولو عاملین هم دي.
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