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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

آصف بهاند

۲۰۲۰/۰۳/۰۶

د بریالیو ښځو یوه غوره بېلگه
ظریفه غفار
د  ۲۰۲۰ام کال د مارچ اتمه

بیا د مارچ اتمه را نږدې ده او د دې ورځې د موافقینو او مخالفینو له لوري به نظریات وړاندې کېـږي او په منځ کې
به بیا افغان مېرمنې گوته په غاښ والړې وي او د ککرې په گومبزه کې به یې دا جملې ښکته پورته کېږي:
«له خیره مو تېر ،سپي مو در وتـړئ!»
د مارچ د اتمې تر لمانځلو موږ در تېرې یو ،موږ مه ښکنځئ او زموږ ډېر لومړني حقونه مراعات کړئ ،موږ ته حد
اقل د انسان په سترگه وگورې!»
د تېر کال ( )۲۰۱۹د مارچ له اتمې نه بیا د سږ ( )۲۰۲۰د مارچ تر اتمې پورې زماني واټن ته که ځغلنده نظر وشي،
لیدل کېـږۍ چې زموږ په ټولنه کې د ښځو په ژوند کې لږ مثبت او ډېـرمنفي مسایل پېښ شوي دي ،له لوړو ژورو
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تېرې شوي ،سړې تودې پرې راغلي ،له ناکامیو سره الس گرېوان شوې دي ،خو بریاوې هم ور په برخه شوې دي
او په دې لړ کې افغان مېرمنو او د هغوي د حقونو د احقاق پلوي نارینوو په خپل ټول توان سره ،د ښځو د انساني
کرامت پر ځای کولو او د هغوي د حقونو د ترالسه کولو له پاره مبارزه کړی ده .د دې مبارزو پایلې کله هیله بښونکې
او کله هم داسې تیاره وې چې لکه توره شپه چې د رڼا له پاره یوه ډېوه هم نه وي.
هر کال چې د مارچ اتمه را نږدې شي ،زه د دې ورځې او د ښځو د درناوي په پار خپل یادداشتونه ،راټول کړي
مواد او ورسره خپل برداشتونه او نظریات د څو مقالو په ترڅ کې خپروم .د سږ کال لومړنۍ مقاله مې د مېرمنو په
بریا باندې پیل کوم:
بریالۍ مېرمنې:
موږ په خپله ټولنه کې له ستونزو سره مخ ښځې ډېرې لرو ،خو بریالۍ بیلگې هم لرو چې ال په نړیواله کچه د ستاینې
او د نورو له پاره د یادونې او بیلگې په ډول د ورپېژندلو وړ دي .همداسې مېرمنې باید د نورو د تشویق له پاره ،هر
کله معرفي کړای شي چې یوه په کې ظریفه غفار ده.
بریالۍ مېرمنې زما له نظره هغه مېرمنې دي چې زموږ د ټولنې له ټولو قیوداتو سره ـ سره په تورو تیارو کې یې د
خپلې مبارزې ډېوه بله ساتلې او د هغې ډېوې په رڼا کې د خپل سر منزل پر لور روانې وي .داسې مېرمنې به ډېرې
وي ،خو په هغو کې ما ته دا نومونه ډېر ځلېدونکي او راڼه دي:
ثنا ساپۍ،
مریم امرخیل،
نجیبه لیمه،
ظریفه غفار.
ما پخوا د ثنا ساپۍ ،نجیبه لیمه او مریم امر خېلې پر ژوند ،مبارزو او بریالیو کارنامو څو مقالې لیکلې او خپرې
کړې مې دي.
ظریفه غفار بله هغه بریالۍ مېرمن ده چې نوم یې د سلو بریالیو مېرمنو په لست کې راغی .دا هغه بریالۍ مېرمن ده
چې د کارونو په یادولو سره یې نورو مېرمنو ته دا پیام رسېدای شي چې ظریفه غفار په هر ډول شرایطو کې کار او
مبارزه کړې ده .تر ټولو ستره مبارزه یې دا وه زدکړې یې تر لوړې کچې پورې وکړې ،دنده یې پیدا کړه او په
ښځتوب سره د هغو نارینوو په مقابل کې ودرېده چې یوه بریالۍ ماموره او یوه بریالۍ ښارواله یې خپل کارته او خپل
دفتر ته نه پرېښوده چې ته ښخه یې او...
خو دا په وسپنیز هوډ او ټینگاره سره څو پرلپسې میاشتې د هغو په مقایل کې ودرېده ،تر څو یې خپل حق تر السه
کړ ،خپل دفتر ته ننوته ،په زړورتیا سره یې خپل کار پیل کړ او په ټینگ عزم سره یې دا ثابته کړه چې یوه ښځه د
نارینوو له یوې لویې ډلې سره څنگه مبارزه کوالی شي.
کله چې ظریفه غفار وروسته تر ډېرو ستونزو او مخالفتونو خپل کار د میدان ښار د ښاروالې په توگه پیل کړ ،دا د
خبرونو سرخط شوه او میډیا په لرې او نږدې ځایونو کې ډېر څه ولیکل چې څو بېلگې یې دا دي:
ــ بي بي سي :ظریفه غفاري؛ د بي بي سي د  ۱۰۰پیاوړو ښځو په لېست کې،
ــ بی بی سی :صد زن بی بی سي؛ ظریفه غفاری ،شهرداری در 'میدان' خشم و خطر،
ــ تاند :د میدان وردګو ښارواله د نړۍ  ۵۰بانفوذه ښځو لېست کې راغله،
ــ بی بی سی :ظریفه غفاری؛ اداره یک شهر در سایه نگاه مردساالرانه،
ــ بي بي سي :د میدان ښار ښارواله پر خپل کار او ستونزو غږېدلې.
دا د ظریفه غفار زدکړې او مبارزه وه چې دې د ښاروالۍ پوست خپل کړ ،که نه په دې ټولنه کې ښځه او دا څوکۍ؟؟؟
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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د همدې مقالې د لیکلو په شیبو کې د ظریفه غفار د بلې بریا په باب بي بي سي یو رپوټ خپور کړ چې:
« د میدان ښار ښارواله ظریفه غفار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سږکال زړورو ښځو جایزې ګټونکې اعالن
شوې ده».
که موږ د ظریفې ژوند ،زدکړو له کار او وطن او خلکو سره د مینې کچې ته وگورو ،پر دې باوري کېـږو چې ښځې
ناقص العقلې نه ،بلکې د پوره عقل او استعداد خاوندانې دي چې که د زدکړو زمینه ورته برابره شي او د یو عادي
انسان د حقونو په دایره کې خپل حق ورکړل شي؛ نو داسې څه کوالی شي لکه ظریفې چې وکړل او اوس هم په
هماغه متانت کار کوي او مخ په بره روانه ده.
ظریفه غفار او کړي کارونه او مبارزه یې د نورو ښځینوو له پاره الهام بښونکي دي ،ځکه د بي بي سي د سلو پیاوړو
ښځو په لست کې یې نوم راوړل شوی دی .د ظریفې همدې مثبتو کارونو ،نورې مېرمنې او نجونې د زدکړو له پاره
هڅولي دي او له ستونزو سره د مبارزې الر یې ورته ښودلې ده.

د ښځو نړیواله ورځ دې مبارک وي!
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