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

 
 ۸۰/۳۰/۲۰۲۱                     نیار یشاه ول

                      
 

 ی ر ګهم مور ده هم خور او هم د ژوند مل هښځ 
 

 ځور ولهړین  و ښځ  د
 
 ضید تبع ېاندړپر و وښځد  ،ېپه نامه نومول شو ځې د ور وستونیسره د پ وښځله  ړۍد ن ېچ هیټمارچ اتمه ن د

 ده.     ځتاریخي ور ېمبارز ېزیولنټاو  اسيیخالف د س
 

 ېحقوقو اوداس ویحقوقي، اقتصادي، کورن زو،یولنټاسي،یلکه س ،ېبرخوک لوېالبېپه ب ېچ ،ږیـېریسل کاله ت ېدږن
په    ړۍهم د ن  ایب  رګ م  ي،ږمبارزه کی  ېپرله پس  یتعصب روان د   ېاندړ پر و  وښځد    ېک   ړۍپه ن  ېچ  ،ېنورو برخو ک

 . ېږیک دلیل عصباو ت ضیتبع ېپه مختلفو برخوک ېاندړپرو وښځد  ېوادونوکیه ولوټ
 

بحث نه   یپر ېته شو ځرامن ځدغه ور هګ نڅ ېاو دا چ خیده په تار ځور والهړین و ښځد مارچ اتمه د  ېول ې چ دا
هر احساس لرونکي انسان  ېواچوم چ اڼر هڅ یې تونویپرستونزمن ژوند او هغه محروم وښځد افغان  مړکوم، غوا

 .يیږسخت زور ېپر
 

رشد او انکشاف اساسي المل په  کیستماتیدژر او س ولنوټد پرمختللو  کهځنو ،ېوړبرخه جو مهین ېولنټد  هښځ
 . یاو برخه اخستو محصول د ونګډد  وښځد  ېچارو ک زویولنټاو  يګ اقتصادي، فرهن اسي،یس
په وروسته پاتي تولنو او په  رګ م ،یرګ هم مور ده هم خور او هم د ژوند مل هښځ ې، چ یشو لیو ېپه سر ک ېچ دا

  ې د  وانیرګاو دودونو سره الس او    ونوځناخوالو، رن  دو،یپد  وړناو  روډېله    ېافغانستان ک  واد یپه ه  ږزمو  هګخاصه تو
 .   ېد ېشو ېپات ېمحتا له خپلو انساني، مدني او اسالمي حقونو نه محرو ېچ

  ه ړد ناو ېولنټاو د  ېږېاستفاده تر سره ک  هګپه تو ېلیوس ېوینه د  وښځد  ېپه مختلفو برخو ک واد یاوس هم د ه همدا
مقابل لوري ته  ېنه د چا په نوم کول په بدو ک ېوالیله کوچن ،ېږیپلورل ک ېدودونو، بدل، د پورونو په مقابل ک

 ېنور همداس ونوګ او په سل دلیرګېرا ېپه لومو ک ېخوالیسپارل، د خانانو او زورواکو له لوري د جنسي تاوتر
 او ناخوالو سره مخ دي.   ضونویتبع

 

 و«  یشو ېاندړلس کاله و  دوېږېزما تر ز ېچ م ړورک یې ې»د هغه جرم بدل ک
 

 برخه(  وهی ديیتراژ یویوال نه د  له یس یب ی)د ب
 

  ې کس د وژن ې دد ګېدوه کاله وروسته جر  ېښېپ ېوو. ترد یکس وژل ویزما پالر  ېاند ړلس کاله و دوېږې"زما تر ز
 .هړورک ې"بدو" ک هخپلوان لور پ وهید  ږزمو ېپه بدل ک

د   یاوس دي د دو ېچ ل،یمور او پالر زما پالر ته وو ۍنیج ېنو د هغ دم،ېږېکله زه وز ېاته کاله وروسته چ خو
زه د خپل پالر د    -  ېاند ړلس کاله و  ګته تر رات  ړۍن  ېزما د  ې. همداسيړخپله لور هغو خلکو ته ورک  یاځلور پر  

 شوم".  لړورک ېپه ؛بدو؛ ک ېجرم په بدل ک
 یهم د دو  ېنو په بدو ک  وو،  ړیخو تا ک  ړیم  ېاو ورته وایي، چ  يځپالر ته را  ېنو خپلوان م  مېږزه پیدا ک  ې"کله چ

 لور شته"  ې اوس خو د ېچ کهځ ي،ړخپله لور ورک دیبا یاځد لور پر 
د وژل شوي  یهمدا د دو ۍنګخسر ېولټماسوا  هېړله م ېدد ېچ وایي، هګ انڅواده وروسته د ژوند په هکله زر تر

 . ستیاخ ېله د  ېغچ به ی ېد وژنزمه واره بلله او د هغه  دوېکس د وژل ک
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  ې چ دي،  ادینه راکول. ماته  یڅه ېراکوله او نور به ی ډۍوډ وهی ځېوای ېساعته ک شتیلروڅماته په  ېکاله ی وڅ" 
 ". هړماته راو هټپ ۍنګ زما له خسر ډۍوډاو   یبه کله نا کله چا ېلورګ نڅ ېوی ږزمو

 نشته، کېس ېپه بدن ک ېم ږې او له لو می ږېو رهډې خيېنن ب ېچ لیوو ېته م ښېشوم، خوا ړېست رهډې ځور وهی" 
لور   منښد دو ږزمو ل،یو ې او ورته و تلښراوغو نهینار ولټد کور  ېم ښې. خواهړراک ه څ ویلپاره  لوړنو د خو

  شول   ړراوال  ېاو د هغوزامن راباند  ورونهېل  دوه  ېتر هغه وروسته م  کوي.  شونهید خوراکونو فرما  ېپه کور ک  ږزمو
 هوشه پرته وم".  ېب ېشپ وڅ ېچ نه دي،  ادینن هم راته  ېووهلم چ ېاودومره ی

 

  ړ هم خپل جال کور جو هېړم ې سره جال شوه او دد ۍنګکاله وروسته خسر لسځشاوخوا پن ېپه خبره تر واده ی ې د د
 . ړک
 

هم اوس  هڅ"انا" ده. که  انویاو لمس ویلمس رېشم ویهغه ماشومه اوس د  ېشو لړورک ېپه بدو ک ېاندړو ېزیلس اته
 دي.  ادی وی -وینن هم  ېشوي ظلمونه ی ېورباند ېرکېپه ت اتوي،یخو ز ي،ېږرېت هښژوند  ېی
 

او همدا اوس    یشو  یریپه رابطه ت  وښځد نجنو او    ېک   وادیپه ه  ږزمو  یښېپ  ېلړ غم ل  ېداس  ونوګپه زر  ېچ  میووا  دیبا
 .   ینه د ړد تحمل و  ېچ یهم دوام لر

 

  و ښځد  ېسیمو ک لوېب الېپه ب ې باور دي چ ې په د ېولنټرېد حقونو د دفاع یو شم وښځد   ې افغانستان ک واد یپه ه ږزمو
هم د   هڅوایي که  ېولنټده، دغه  ېشو ېاو والیتونو ک ارونوښوړانگ ځپه  ېچ ېحقونو ته هغه شان پاملرنه نه ده شو

او  ولنیزټوښځد  ېپه افغانستان ک ېالتراوسه پور خو ي،ېږرېحکومت کلونه ت یشو ړد بن د کنفرانس نه د جو
 ده.   ېشو  هړدى او له هغوى سره د زورزیاتي کچه هم لو ړو ېنېښاند ردڅې اقتصادي وضعیت د پخوا په 

 

 ویهم د کورن ېک ارونوښحتا په  ېک، بلک  مویس یاو تمدن نه لر میاو د تعل وډپه کلو، بان یوازیستره ستونزه نه  بله
 ل ړش یېبل واده کول، او حتا له کوره  ل،ړفشار راو خهښپر  یدخاوندانو له لور رمنوید م ولډاو په خاص  وړد غ

  ېپور  ښځې دا هم په اسالمي او هم په طبي لحاظ د    ېحال دا چ  ،یویږز  ېنجون  ېچ  یو یږماشوم نه ز  نهینار  یول  ېچ
 .  ی نه لر هړا یڅه
 

  ی حتا عاد لیله کار، تحص ېدي، چ ېشو ېانمنیز ېرډې ښځېتر بل هرچا  ېک ېزې غم ېروان ېکلن ۴۰په  وادیه د
پر  ویله امله هم په بهرن یدیپد هړناو ی. د همدیشو ړته ا ودویښپر وادید ه یې ېرډېاو  ېشو ېژوند نه هم محروم

افغانانو ژوند له سترو  نهښځیمهاجرو  رېشم ویهم د  یسمبولونه د وید عدالت او دموکراس ېچ ېک وادویمخ تللوه
  و ښځاو د  یاتیتفاوتئ کتنه، زور ز یته په ب تنوښنجنو غو وانوځد  تنه،ښماشوم، غو نهید نار ،یسره مخ د ونوښواګ

 ېلک یب یې ېتر کچ ګحتا د مر ودنهیښخاوند پر ای ښځی د تالق، د  ېچ ،یدلیرزګت عل یحقونو ته نه پاملرنه دد
 شو.  یادولی
 

 ېد افغانستان د بیارغاون  ېد حقونو او آزادیو موضوعگان  وښځسره د    ګله رات  واکونوځد    نویاو ورسره متحد  کایامر  د
 ت ید وضع وښځد  دینه با ږسره سم کار ورته ونه شو، مو ایتړهم له ا ایخو ب ،ېدېک رلېموخو نه شم ینوړیو له ا
په رابطه د   وښځد  ېمرکز ک ید کابل په همد ېحال داچ وه،ټول ېپه کابل ک یوازیبرخه  یې ېپه دولت ک ایبهبود 
.  ینه د  ړو لوښکله د ب یڅه یې زلیاو س ولډظالمانه  ومرهڅوژنه په  ید فرخند ېچ ،ړیل ونوګد مر ،یاتیزور ز

دي او روغتیایي او خدمتونو   ېپات  ېبرخ ېب  وړنه دي، له زده ک  ېله خپلو حقونو خبر  ېدي چ  ښځې  یرډېهمدا دول  
  ېدى چ یبد تاوتریخوال ولوټنور تر  ېاو داس رىېپر هغوى جنسي ت ،ېونځسو انځوښځرسى نه لري . د  سته ال

 .  ېورسره مخ د ښځې  ېک وادیهمدا اوس هم په ه
 

 وشي! دیبا یدرناو وښځ د
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