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 Human rights بشر حقوق

  
  ګڼه۵١پيشرو خپرونه، 

  ٢٠١۵ مارچ ٢۶

   د تاوتريخوالي په منګولو کېافغان ميرمني
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک . د افغانستان ښځې د بل ھر وګړي په پرتله له زيات تاوتريخوالي سره مخامخ دي

 کال په لومړيو شپږ مياشتو کې د ١٣٩٣کميسيون څه موده وړاندې په خپل وروستي رپوټ کې په ډاګه کړې چې د 

د يادولو وړ ده چې دا .  پيښې يې ثبت کړې دي٢۴٨۴ښځو په وړاندې د ھيواد په بيالبيلو برخو کې د تاوتريخوالي 

سيون ته يې رپوټ رسيدلی، په داسې حال کې چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي يوازې ھغه پيښې دي چې کمي

اصلي شميره په کراتو له دې څخه زياته ده، ځکه ټول په دې پوھيږي چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي زياتې 

  .پيښې د بيالبيلو داليلو له کبله پټې ساتل کيږي

لخوا د ښځو د حقونو تر نامه الندې سلګونه ميليونه » نړيوالې ټولنې «سره له دې چې په تيرو څوارلس کلونو کې د

ډالر بيالبيلو انجوګانو او د افغانستان دولت ته ورکړل شول، خو د ھر کال په تيريدو د ھيواد په ګوټ ګوټ کې دغه 

ز تيري، ځان وژنې، ھره ورځ پر ميرمنو د ډله يي. تاوتريخوالی نه يوازې کم شوی نه دې، بلکې ورځ تر بلې زياتيږي

سوځونې، د بدن غړو پرې کولو، وھل او ټکولو، تښتونې، په بد کې ورکولو او په يوه کالم د ھغوی په وړاندې د نا 

کله چې . اني چلندونو رپوټونه خپريږي، خو عاملينو ته يې نه جزا ورکول کيږي او نه ھم د ھغوی مخه نيول کيږيانس

د تاوتريخوالو شميره زياتيږي، اکثره انجوګانې او د ھغوی مشران له خوشالۍ په جامو کې نه ځاييږي، ځکه د ھغوی 

دغو انجوګانو چې په تيرو څوارلس . امه الندې ډکويپروژې له سره ګل کوي او خپل جيبونه د ښځو د حقونو تر ن

کلونو کې په دې برخه کې ښه تجربه موندلې ده، ښځې د نانځکو په څير استعمالوي، ځکه پروژې د ھمدې لپاره دي 

  .چې د ھغوی جيبونه ډک کړي، نه دا چې په واقعي ډول د ښځو ستونزې حل کړي

وسته ھيڅ کله د تاوتريخوالي عاملينو په وړاندې غوڅ دريځ درلودلی نه د افغانستان دولت چې د بھرنيانو له يرغل ور

. دی، له دې کبله ورځ تر بلې زموږ د ھيواد بيوزلې ميرمنې د تاوتريخوالي په منګولو کې خپل ژوند له السه ورکوي

ھيڅ ډول غونډه او . که څه ھم د ھغوی تر نوم الندې بيالبيلې غونډې لمانځل کيږي، خو ھغوی ته يې ھيڅ ګټه نه رسي

په دې الره کې عملي ګامونه بايد . لمانځنه نشي کوالی ښځو ته د ھغوی اصلي او اساسي حقونه ورپه برخه کړي

پورته شي او ھغه کسان چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي عاملين دي، په کلکه مجازات شي، څو نورو ته د 

 !  حال طفالن خراب می بينم-مکتب است و اين مالر اين گا: عبرت درس شي، خو لکه څرنګه چې ښکاري

 

 

 


