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آصف بهاند
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زه یوه ښځه یم ،خو زما دریځ...
د ښځې د زړه غـږ
د  ۲۰۲۰ام کال د مارچ اتمه

زموږ پر ټولنه باندې د نامریي حاکم قانون په دایره کې د ښځې دریځ باندې ،یوازې ښځې او هغه کسان پوهېـږي چې
د دوی درد حس کولی شي او په دې رنځ او درد کې ځان ورسره شریک گڼي.
که نارینتوب یوه ښېگڼه وگڼو ،ایا تر اوسه چا فکر کړی دی چې د دې ښېگڼې سلنه په نارینوو کې ډېره ده او که په
ښځینوو کې؟
دا الندې څو کرښې د یوې ښځې د زړه خبرې دي چې ما راژباړلې دي .په دې څو جملو کې لیدل کېـږي چې زموږ
په ټولنه کې د ښځو په برخه کې حاکم قانون او په دې قانون کې د ښځو دریځ څنگه دی .دا متن په افغانستان کې پر
ښځو باندې د یو نامریي قانون د حاکمیت انځور دی:

دا هم را ژباړل شوی متن:

د پاڼو شمیره :له  1تر4
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

«زه یوه ښځه یم،
مېـړه مې کوالی شي څلور ځلې ځانته نکاح وکړي،
ویښتان مې ما دوزخ ته بیایي او د بدن خوشبویي مې ،د نارینه گانو ،جنت ته د تگ په الره کې خنډونه پېښوي...
هیڅ محکمه زما رایې ته ارزښت نه ورکوي،
که نارینه زه طالق کړم ،غ یرتمن گڼل کېـږي ،او که زه د طالق غوښتنه وکړم ،وایي چې :زوړند سر مې ولې جگ
شوی...
زما د لور د واده له پاره ،زما اجازې ته اړتیا نه شته ،خو د پالر اجازه یې اړینه ده...
دواړه د باندې له کوره کار کوو ،هغه تر کار وروسته کور ته راځي چې دمه شي ،خو زه چې کور ته راځم باید د
دې له پاره کار وکړم څو د هغه د ارامتیا شرایط برابر کړم،
زه یوه ښځه یم،
نارینه حق لري چې ما ته راوگوري ،خو که په ناغوښتي ډول هم زما سترگې ورواوړي ،ناولې او پلیده شمېرل
کېـږم،
زه یوه ښځه یم ،له ټولو محدودیتونو او ناخوالو سره ـ سره بیا هم یوه ښځه یم،
آیا تېروتنه زما په پیداکونه کې ده؟ یا د هغه ځای په موقعیت کې چې زه په کې لویه شوې یم؟
خپل کتاب بدل کړم ،که د خپل هېواد د نارینوو فکر...
یا د خپلې خونې په کونج کې ځان بندیوان کړم،
نه پوهېـږم،
نه پوهېـږم ،زه په بد ځای کې زېـږېدلې یمه،
یا په بد وخت کې زېـږېدلې یمه،
د پالنې حق ستا له پاره،
د زېـږون درد زما په برخه،
کورنی نوم او ویاړ ستا په برخه،
د کورنۍ زحمت زما په برخه،
د کور سند ستا په نامه،
د کور بېگار زما دنده،
څلور نکاوې ستا په برخه،
د مینې افسوس او ارمان زما په برخه،
د سنگسار حکم زما له پاره،
هوس ستا له پاره،
پرهېز او پاکلمني زما له پاره،
دا وو د ښځو او نارینوو تر منځ د حقونو برابروالی ...ښځې د غږ اوچتولو حق نه لري!!!،
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مېرمنې غلې ومره ،چې حتی تر مړینې وروسته دې څوک عکس هم د فاتحې په اعالن کې نه پرېـږدي،
زما نوم ښځه ده...
یو وخت به دې ژوندۍ خښولم،
او کله به دې په تیـږو ویشتلم،
کله مې ضعیفه بولې،
کله هم تر ټیکري الندې...
او زه تر هر نارینه هم ښه نارینه یم ،حتی تر تا هم،
کله چې بد چلن کوې او چغې وهې،
او زه ستا د عزت د ساتنې په پار،
کړکۍ تړمه،
هغه وخت چې پر ما د ماشوم زېـږېدنې دردونه زور کوي،
او ته پالر کېـږې...
او و یـې منه،
چې زه تر تا ښه نارینه یم،
هغه شیبه چې په تکسي کې،
خپل ځنگون زما پر ځنگانه سولوې،
او زه خپل ځان راټولوم،
او ورو وایم« :وروره هیله ده غلی شې!»
او بیا هم زه تر تا ښه نارینه یم،
هغه شیبه چې موټر زما تر څنگ دروې،
او راته وایې چې په څو؟
او زه مخ درنه اړوم...
او ته نه پوهېـږې چې زړه مې،
څنگه ژاړي ...ډېر کلک،
ستا له ناروغ فکر نه لرې...
او ته یې ومنه چې هماغه شیبه،
بیخي هماغه شیبه،
زه تر تا ښه نارینه یم،
ښځې مینه وزېږوله...
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او ته نوم ورته ټاکې!
ښځه درد گالي...
او ته په دې چُرت کې یې چې:
چې ماشوم جلۍ نه وي!!!
ښځه بیخوبۍ گالي...
او ته په خوب کې جنتي حورې گورې!!
ښځه زېږون کوي او مور کېـږي،
او هر چېرې پوښتنه کېـږي:
د پالر نوم؟»
له دې ټولو خبرو سره ـ سره دې د ښځو نړیواله ورځ مبارکه وي!
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