
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
۱۰/۰۳/۲۰۱۹              آصف بهاند

             

 فیمینیزم، زموږ ټولنه
 

 ښځو نړیواله ورځاو د 
 

 

موږ باید په تشو خبرو سره د مارچ د اتمې ورځې د لمانځلو پر ځای، عمالً داسې څه وکړو چې ښځه د ټولنې له 
 خوا، له بل کړای شوي اور نه را وباسو.

 

 

 
 

. یو وخت گناه گڼل کیده ،کې دریدلپه سنگر زموږ په هیواد کې د ښځو پلوي کول او یا د ښځو له حقونو څخه د دفاع 
د کلمې په اوریدو  )هغه الر او هغه نهضت چې د ښځو او نارینه وو د حقونو برابري غواړي( د فیمینیزم اوس هم

 .شيل یرگوانر دایرې ته شاملیدل ـفـسره، ښایي د ځینو په فکر د ک
فر سره مساوي گڼل کیږي. د یوه مشر ـله ککله نا کله کلمه اوس هم « ایزم»ټولنه دومره وروسته پاتې ده چې د 

  فرمایل:وفرهنگي د خولې خبره ده چې ما ته یې مخامخ کړې ده، هغه 
 

په نامه یو « ادبي مکتبونه»چې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په  ماستري پروگرام کې د  هیله را نه وشوه»
 د کورس د شاملینومضمون تدریس کړم. په لومړۍ ورځ چې ټولگي ته ورغلم، له پیژندگلوۍ نه وروسته مې د 

وی نه وکړې. یو زلمی مې سویې د مالومولو په غرض څو پوښتنې له ددو د څرنگوالي او د پوهې مطالعې د کچې، د
 و پوښت: 

 

 په مانا څنگه پوهیږئ؟« ایزم»تاسو د 
 هغه په ځواب کې راته وویل:

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_fiminisam_aw_zamog_tolana.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_fiminisam_aw_zamog_tolana.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 استاده دا خو ډیره ساده پوښتنه ده، ځواب یې دی: 
 فر، هغه څوک چې اسالم نه مني لکه مارکسیزم، لیننیزم او...ـیعنې ک« ایزم»

تر السه کولو  ي ډگري پهد ماستر ،په کچه یې زدکړې کړی وي سزکړیال چې د لیسانپه یوه ټولنه کې د لوړو زکړو 
له ده چې نه یې ښونځی لیدلی وي او نه یپسې راوتلی وي او داسې سویه او فکر ولري، نو له هغو خلکو نه یې څه گ

 سواد ولري؟
زم نهضت ورسره نییمیفږې او د ـغږی و سره د ښځو پر حقونواوس که سړی د مارچ د اتمې په پار دې ټیپ خلک

پرته مطرح شي، هغه به څه وایي؟ خو نن سبا په ټولنه کې د څلورم ځواک )میډیا( پر مټ دومره کار شوی دی چې 

 ږي او ځوابونه ورته ویل کیږي.ـطرح کیمږي. پوښتنې ـکی بحثونه زم  په بابنییمیفډاره ، په ازاده فضا کې د له 

 سوال ځواب را واخلم: نه همداسې یو پاڼې دلته به زه د مارچ د اتمې د درناوي په پار د خپل یو دوست له

د دوهمه درجه انسان فکر  هړپه ا وښځد  ېک ولنهټشو، په افغاني  یاړک هګنڅ ېچ تلي،ښ( پونیستویمی)ف پالوښځ وګڼ»
 و؟ړاو دود بدل ک

. دلته يیږک لګڼپیسو انسان دوهمه درجه موجود  ېاو ب وپکهټ ېهر ب ېنه، بلک ښځې ېوازی ېپه افغانستان ک ى،ړلوم
 یټېافغان انسان د خ پليځ تید محروم ېچ ،ېشي او هغه داس لیراپ خهڅ( زمیومانی)عقالني ه ېکار له انسانپالن دیبا

 .غم وخورو طویاو انساني ژوند د شرا
د کار و  ،ټېپه تن پ ،ړېپه نس م یهغو ېچ ،یتر هغو نه شو بدلوال یځدر اسيیاو س يګفرهن ز،یولنټ وښځد  دوهم،
 ېده، چ ېشو اتهیهغه مهال ز هډون وښځد  ېک ولنهټپه بشري  ېچ یي،ښ خینه شي. د تمدن تار ېخاوندان وړزده ک

ترنشته  خيیخو ب هډون وښځاو د  یپه نشت شمار د دیتول ېدي. په افغانستان ک ېشو ېنـتڅښ ډېد ون ېک دیپه تول یدو
 .هم ورهاخوا ده

په  یې ېتر هغو چ ،ینه شو بدلوال ېک ژونوـېاو رسمي ست ویپه رسن ېوازی ددودیل يګفرهن هړپه ا وښځد  م،ېیدر
 خهڅاو له هغو  تونهښانساني ارز ګڼ ېک دوږپه او ګړېج ېکلن تیښلوڅد  ږ. مووړبدل نه ک ېاو ذهنونو ک ونوړز

د )انسان(  ېبلک و،ښځونه رغوو، د  یې ایمومو  ونه ایب تونهښارز يګاخالقي، انساني او فرهن وڅتر  ،ېللیعاطفه با
 .یدالیانساني تفکر او تصور نه شي بدل مو شته نا هړپه ا
د  وښځ)انسان( وژغورئ، خپلو حقونو ته د  ېاندړوو و نهینر ای منوښځده، تر  هړجایله تاداوه و ولنهټمعنوي پلوه  له

 «ضمانت زه درکوم. دلوېرس
 

زما د فرهنگي دوست په پاسنۍ لیکنه کې زموږ په ټولنه کې د ښځو دریځ، ستونزې او د حلالرې په لنډه توگه توضیح 
یو گام اوچت ق کړو ډیره به ښه وي چې د ښه والي په لور مو ـشوې دي، که وکوالی شو چې په نسبي ډول یې تطبی

کړی وي؛ خو موږ په ټولنه کې په تیره د ښځو د ژوندانه په برخه کې بیشمیره ستونزې لرو او لیدل کیږي چې په 
 ي.ځدې اور کې تر ټولو لومړی ښځه سو

د بي بي سي له لوري په یوه خپره شوې مقاله کې په زغرده ویل شوي دي چې: افغانستان په همدې لنډو ورځو کې 

 ویل شوي دی: هلته. پاره د نړۍ تر ټولو نا وړه او بد هیواد دید میندو له 
 

افغانستان از بدترین کشورها برای مادران در جهان است. آمار مرگ و میر مادران هنگام زایمان در این کشور »
 ..«.رسدنفر می ۱۲۰۰تا  ۸۰۰هزار زن به  ۱۰۰از هر 

 

 اوس چې دومره ستونزې او جنجالونه لرو، موږ باید څه وکړو؟
موږ سره ښایي چې خپل نیمایي بدن )ښځې( په خپله غوڅ نه کړو، موږ باید د ښځو درناوی وکړو، د زدکړو او ښه 

 یې ونه گڼو او...ژوند زمینه ورته برابره کړو او طبعي حقونه یې تر پښو الندې نه کړو، دویمه درجه انسان 
په تشو خبرو سره د مارچ د اتمې ورځې د لمانځلو پر ځای، عمالً داسې څه وکړو چې ښځه د ټولنې له خوا، موږ باید 

 له بل کړای شوي اور نه را وباسو.
 پای
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