
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
۰۸/۰۳/۲۰۲۰                 آصف بهاند

    

 
 په کلینک کې ښځینه ډاکتره شته؟

 

 ام کال د مارچ اتمه ۲۰۲۰د 
 

 
 

زموږ ډیری نارینه، چې ځان ډېر غیرتي هم ورته ښکاري، کله چې خپل ښځینه ناروغ کلینک یا روغتون ته ورسوي،  
 پر ژبه یې دا پوښتنه جاري وي:

 

 ښځیته ډاکتر شته؟
 

 نو وه کاکا!  
 

 وه ماما!
 

 وه پالره!
 

 وه وروره!    
 

 وه شاغلیه!
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 2تر  2 له  :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

لور ښوونځي او پوهنځي ته نه لېـږي او لیک لوست او تعلیم ته یې نه یې پرېـږدې، ښځینه ډاکتره   ــته چې خپله خور   
 به له کومه شي، ښځینه ډاکتره خو له اسمانه نه را اوري چې تیاره به ستا د ښځینه ناروغ د درملنې له پاره ناسته وي. 

 

 سره تر اوسه پورې ډېر واټن لري چې پوه شي:  زموږ د ټولنې ډېره سلنه خلک له دې حقایفو
 

 ــ ښځه د نارینه نیم بدن دی،
 

 ــ ښخه مور ده، 
 

 ــ ښځه خور ده،
 

 ښځه لور ده،  
 

 ــ ښځه د کور ډیوه ده،  
 

 ــ ښځه د نارینه د الوت ځواکمن وزردی.
 

 که پوهېدای، نو له ښځو سره به  یې بې شمېره ظلمونه نه کول او دا  شعار به یې سرلیک نه و چې: 
 

 »ښځه یاپه کور یا په گور«
 

خبرې ورباندې کېـږي، خو ډېر  او ږيـمگړتیاوې په نښه کیخبره دا ده چې هر کال د مارچ پر اتمه دا ستونزې او نی
 ا پوښتنه باید مطرح شي چې:لته دیــږي. دژر بېرته هېر

 

لم کوي، هم پر  ظ، هم به پر ښځو م نه لرې ساتيتر څه وخت پورې به زموږ خلک ښځې په بېالبیلو نومونو له تعلی
 دې؟هم پر نویو نسلونو بانځان او 

 

وي  په توگه و نه منل شي، دغه به مو حال د نارینوو د نیمایي بدن او یو وزرتعلیم و نه کړي او تر څو چې ښځې 
 لرو.ې نه کینه طبي کارکونځ ت کې به یو ښاو ال ټول والیچې په ټول کلي 

 

ځینې نارینه د خپل غیرت د اصولو پر ځای کولو په دایره کې، ښځه له هر څه لرې ساتي، خو په دې نه پوهېږي چې 
ضرر د ده مبارک غیرت؟ ته هم رسوي، چې تر ټولو ښه بېلگه یې د   له هر څه نه د ښځې لرې ساتل تر ټولو ډېر

غیرتي په کلي کور کې د ښځینه نرسې، ډاکترې او روغتیا پالې د نشتوالي په صورت کې، غیرتي کاکا خپله ناروغه 
 ښځینه پردي ملک ته بیا یي او پردي نارنیه ډاکتر ته یې د معاینې له پاره پرمیز څملولې وي.

 

په خپله فیسبوکپاڼه کې د  کرښېدا څو  (Latif Yad) خوار حالت باندې یوه زړه سواندي فرهنگي دوست د ښځو پر 

غیرتیانو ته د یوه خنجر ډوله  یې و یا بهوي ا یو تریخ حقیقت په ډول لیکلې وې، ښایي د خپلو سترگو لیدلی حال یې
 طنز په ډول وړاندې کړی وي:

 

 او لس کلنه لور یې سخته ناروغه وه. »سورګل کاکا رو غتیا یي کلینیک ته راننوت
 

 ډاکټره شته؟ویې پوښتل:دلته ښځینه 
 

 نارینه ډاکټر هلته والړ و اوورته یې وویل: 
 

 کاکا لوڼې دې ښوونځي ته ځي؟
 

 نه.سورګل کاکا ورته ځواب ورکړ چې: 
 

 نارینه ډاکټر ځواب ورکړ:
 

 چې ښوونځي ته نه ځي، نو موږ به دلته ښځینه ډاکټره له کومه ورته پیدا کړو؟«
 

   د ښځو نړیواله ورځ دې مبارکه وي!
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