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

آصف بهاند

۲۰۲۰/۰۳/۰۹

د ښځو په برخه کې یو څو پوښتنې او څرگندونې
د  ۲۰۲۰ام کال د مارچ اتمه

د ښځو په برخه کې دغه الندې څو مطالب هغه واقعیتونه دي چې زموږ په ټولنه کې په عیني ډول موجود دي .پر
دې حقایقو که هر څومره خاورې واړول شي ،بیا هم سر رااوچتوي او فریادونه یې تر آسمانونو رسېـږي .کېدی شي
ځینې خلک به دې واقعیتونو ته توجې ولري ،خو ځینې داسې پوښتنې هم شته چې زموږ په ټولنه کې نه یوازې توجې
کېدای نه شي ،بلکې له تریخوالي سره ،یوازې ښځو ته ورله غاړې کېـږي ،کار به نارینه کړی وي ،خو د مالمتیا بار
ښځې پر اوږو وړي.
په هره پېښه کې چې څوک ووژل شي یا ټپي شي ،لومړنۍ متضرر ښځه ده .دا یې یوه بېلگه ده:
«د نن گرهار د هسکې مینې په قتل عام کې ښځه له دریو اړوخونو متضرره شوې وه چې هم کونډه شوه ،هم بوره
شوه او هم یتیمه .یعنې پالر یې ،مېړه یې او زوی یې وژل شوي دي».
شواهدو ښودلې ده چې په نړۍ کې له خطره ډکې آزموینې لومړی پر ښځو باندې تطبیق شوې دي .دغه څو
جملې یوه افغان فزیک پوه د خپلو مطالعاتو په پایله کې لیکلې دي:
«د نړۍ لمړی موټر آلماني کارل بنز جوړ کړ خو لمړی ځل یې مېرمنې بیرتا بنز وچلول ،د نړۍ لمړۍ ایکسرې
دستګاه آلماني ولیام رونتګن جوړه کړه خو لمړی انځور یې د خپلې مېرمنې بیرتا رونتګن د الس واخیست ،همداسې
سلګونه نورې اختراع ګانې لمړی نارینه وکړې خو پر ځان باندې د آزمایښت کولو جرئت نه لرلو له امله یې مېرمنو
دې خطر ته اوږه ورکړه او د ملګري کامیابولو لپاره یې پر خپل ژوند باندې قمار وواهه ځکه خو وایي چې د هر
نارینه د کامیابي تر شا د یوې مېرمنې الس دی.
زمونږ افغان نارینه او مېرمنو ستونزه دا ده چې یوازې مو دومره اورېدلي چې ښځه ناقص العقله او سړي ظالمان
دي خو د دې مسئلې تر شا اصلي کیسه چې یو له بل سره د مینې او تعهد نه شتون خبره ده ټولو له پامه غورځولې»...

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

د ښځې او نر غیر قانوني جنسي اړیکې په هر مذهب او قانون کې گناه گڼل کېـږي ،په اسالم کې یې زنا بولي او
کبیره گناه ده ،په داسې یوه پېښه کې هم د مال متیا گوتې تر ډېرو پورې ښځې ته ور اړول کېـږي ،د دغې پوښتنې
ځواب څوک ویالی شي:
د ښځې او نر غیر قانوني جنسي اړیکې ته زنا ویل کېږۍ ،په دې معامله کې:
ــ ښځې ته د «فاحشې» خطاب کېـږي،
ــ که یې اوالد وشو ،ارمونی (حرامي) بلل کېـږي،
ــ نارینه باید په څه نامه یاد شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې هم شته:
«بله عجيبه:
شپه ورځ به د دیموکراسۍ او د ښځو د حقونو د چیغو ډول ته ګډیـږي ،خو د خپلې ښځینه وو نوم به د مرګ په
اعالمیه کې هم نه لیکي».
ښايي د دې شمېر خلکو پاليسي داسې وي:
د ښځو ازادي غواړو ،خو د نورو لپاره نه د خپلې لور او خور لپاره .د ښځو مساوات غواړو ،خو کله چې ښځې په
لوړو دندو وګمارل شي بیا بغارې وهو.
یا دا ده چې د دیموکراسۍ په مفهوم نه پوهیـږو جاهالن یو او یا دا چې جک وهي هسې د ولس په سترګو کې خاورې
شیندل غواړي».
دا پوښتنې او څرگندونې چې هر څومره راټولوې ،نه خالصېـږي ،همدا زموږ د ټولنې نیمگړتیاوې دي ،په داسې
ټولنه کې به ښځې څه حال ولري ،نو ښځه اړ ده چې ووایي:
زما ورځ مه لمانځئ ،یوه مهرباني وکړئ چې ما مه ښکنځئ او څه چې واقعیت وي ،هغه ووایئ!!
له دې ټولو خبرو سره ـ سره دې د ښځو نړيواله ورځ مبارکه وي!

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

