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 په نامریي ډول د ښځو بدنامول

 

 نرس قابلې، په ټولنه کې یې اړتیا او له دوی سره د خلکو چلن 
 

زموږ په ټولنه کې ښځو ته تر ټولو خطرناکه خلک د ماکیاولستي سیاست هغه پیروان دي چې خپلو ناولو سیاسي  
موخو ته د رسېدو په خاطر په هیڅ شي هم اړ نه دی. کله چې خپله دندې او مقامونه ولري او لو مشاورین وي، کراره 
کراري وي، کله چې له دندو لرې کړای شول، بیا په دندو او صالحیت کې پاتې مفامات فاسد وي او کارځایونه یې د  

له پاره په ټول نطام پسې خبرې او پروپاگندې خپروي او  فحشا مرکز.داسې خلک د خپل مخالف لوري د بدنامه کولو  
د ښځینه کارکونکو پر پاکو لمنو باندې د تورو داغونو د لگولو هڅې کوي او وایي چې په پالنکۍ اداره کې مېرمنې  
د ځینو مقاماتو د جنسي غوښتنو د پوره کولو په بدل کې مقررې شوې دي، دا په حقیقت کې د ټول افغانستان د پاک  
لمنو مېرمنو پر پاکو لمنو د تور داغ اېښودل دي او دا هر څه د ناولي سیاست تر لمنې الندې ترسره کېږي چې ځینې  

 ښاغلي؟ خپلو سیاسي موخو ته ورسېږي.
 

دا ډول سیاسي پروپاګندې په هر ښار، هر کلي او هر کور کې د ښځو پر کار مبارزې او ټولنیز دریځ باندې نا وړه  
 اغیز کوي چې پایلې یې ډېرې خطرناکې دی. او منفي 

 

دا ډول عمل د افغانستان د ټولو ښځو پر حریم باند غیر مریي تیری دی، په تېره پر هغو ښځو چې زدکړې غواړي،  
پرمختگ غواړي، کار غواړي، په شعوري ډول ځان د ټولنې نیمایي گڼي او دا ډول کارونه د دوي لمنه توري، الره 

م کې ستونزې ورته پیدا کوي او د اوږدو مودو مبارزې ثمر یې خاورو سره برابروي؛ بله ورځ یې ډبوي، په هر ګا
بیا همدا خلک د تمثیل په ډول د مارچ د اتمې نېټې په پلمه د ښځو د حقونو نارې هم وهي. د دې تورونو پایلې به  

ي لکه د اور لمبې یا د زهرو  زموږ د ټولنې ښځو ته او په ټول کې د ښځو نهضت او روشنفکري نهضت ته داسې و
 پیالې.

 

د ښځو له پاره داسې تورونه او نوم بدي د دې سبب کېږي چې پر دوی باندې اعتبار ته لویه صدمه رسېږي او له  
همدې حالت نه ځینې خلک داسې استفاده کوي چې درس، تعلیم او ښوونځی گټه نه لري او نجونې او مېرمنې اړتیا 

 ته الړې شي. د ښځو نه تعلیم او کار نه کول، د ټولنې د نیم بدن د له کاره لوېدو مانا لرينه لري چې کار او تعلیم 
 

د ښځو تعلیم نه کول گڼې ستونزې رامنځته کوي، یوه غوره بېلگه یې د طبابت په ډگر کې ده. دې جملې ته وگورئ 
 چې څومره رنځونکې او د شرم وړ خبره ده:

 

 .« د زرو ناروغانو لپاره یوه قابله»
 

بد مرغي مو دا ده چې هرڅومر پړمخې ولوېږو، وغولېږو او د ژوند د بربادۍ تربریده ناکامې تجربې وکړو، بیا هم  
له هغه نه درس نه اخلو او بیا هم په هماغې ناکامې الرې بیا او بیا روان یو. موږ په افغانستان کې داسې ځایونه لرو  

وي او د ډاکتر او قابلې د نشتوالي په وجه په لسگونو ناروغان خپل ژوند چې د زرو ناروغانو له پاره یوه قابله کار ک
له السه ورکوي، خو بیاهم د هماغې سیمې خلک خپله خور او لور ښوونځي ته نه پرېږدي او کله چې د خپلې کورنۍ 

 چې:  یو ښخینه ناروغ کلینک یا روغتون ته ورولې، د دې له پاره چې غیرت؟ داغداره نه شي، پوښتنه کوي 
 

 ښځینه ډاکتره شته؟
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راغلي    داسې  »د زرو ناروغانو له پاره یوه قابله« راپور بي بي سي خپور کړی و، د هغه رپوټ په یوه برخه کې

 دي: 
 

قابلې نژدې اتیا زره مېرمنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي، مانا دا    ۶۰د افغانستان په ختیځ نورستان والیت کې  
چې د شاوخوا زرو ناروغو مېرمنو لپاره یوازې یوه قابله کار کوي. د دغه والیت چارواکي وایي د روغتیایي مرکزونو  

څه هم په افغانستان   او ښځینه کارکوونکو د کموالي له امله ډیرې مېرمنې او ماشومان خپل ژوند له السه ورکوي. که
کې د مړیني کچه په سلو زرو مېرمنو کې درې سوو ته راښکته شوې خو په نورستان کې بیا دا شمیره ال هم لوړه  
ده. دغلته سیمه ییز چارواکي وایي د ستونزو د کمولو لپاره الس په کار شوي او لومړي ځل لپاره یې پنځوس نجونې 

 ..« بل ته استولي دي.د قابلګۍ او نرسنګ زده کړو لپاره کا
 

دغسې ستونزې دي چې د ډاکترانو او نرسانو د نشتوالي په صورت کې زموږ څومره وطنوال له ستونزو سره مخ 
وي او څومره خلک خپل ژوند له السه ورکوي او کهبیا نرسه پیدا هم شي، بیا نو خلک څه چلن ورسره کوي. په دې  

 ته پاملرنه وکړئ:برخه کې کې د دوو رپوټونو یوازې سرلیمونو 
 

 ، سمنګان کې پر قابلې ډله ییز جنسي تېري کوونکي نیول شوي لومړی:
 

 . شدند بازداشت افغانستان شمال در زن پرستار به  گروهی تجاوز متهمان :دویم
 

 له  اتمې  د  مارچ  د  چې  وي  دا  به  ښه  نو  دي،  کړي  الندې  پښو  تر  حقونه  ښځو  د  کې  ډگر  هر  په  موږ  چې  ومنو  باید  دا
 وي.  مبارک دې اتمې مارچ د چې: وایو  ونه ته مېرمنې کومې ډول تصنعي  په او شو تېر نه مبارکۍ

 

یو وار له نظره تېره   لیکنه  او د دې بحث په پای کې د مارچ اتمه او ښځو ته یې د مبارکۍ موضوع، الندې طنز ډوله

       »کړئ:
 

 :افغانه ښځه
 

 .ولس پر سینه د ډېورنډ کرښه ایستلې نه یې د ګندومک تړون السلیک کړی، نه یې د
 

 .نه یې انګرېز راوستی، نه د سرو یرغلګرو په ټانګ کې سپره راغلې
 

 .نه یې داوود شهید کړی، نه یې د ترکي پر خوله بالښت ایښی دی
 

 .نه یې ګوډ مال ولي بللی، نه یې ړوند مال راوستی، نه یې ډاکټر نجیب هللا په دار ځړولی
 

 .شپه پر کابل څوارلس سوه راکټونه ویشتي، نه یې د "غتو غتو" بمونو باران غوښتینه یې په یوه 
 

 .نه یې د پنجشېر او بدخشان غمي پاریس ته لېږلي، نه یې د شمال زرغونه باغونه اره کړي
 

 .نه یې تور پنجاب د کابل پر تخت کښېنولی، نه یې د جومات حرامیان ستایلي
 

 .په ځان پورې نه تړي چې اول یې مور، خور او مېرمن بولي بیا یې ستاینه کوي نارینه دې د ستایلو لپاره ښځه
 

 .ښځه ماللۍ ده، ښځه زرغونه ده، ښځه نازو ده، ښځه سپینه ادې ده، ښځه ثریا ده، ښځه ناهید ده، ښځه ښځه ده
 

 .نارینه که پزه درلودای، د ښځې پزه به یې نه غوڅوله
 

 .به یې د مارچ د اتمې مبارکې نه ورکوالینارینه که پزه درلودای، ښځې ته 
 

 .زه بخښنه غواړم، ښځو ته د دغې ورځې د مبارکې پزه نه لرم
 

 «سید شاه سقیم
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 موږ سره ښايي چې خپل نيمايي بدن )ښځې(؛ په خپله غوڅ نه کړو، 
 

 موږ بايد د ښځو درناوی وکړو، د زدکړو او ښه ژوند زمينه 
 

 حقونه يې تر پښو الندې نه کړو، ورته برابره کړو، طبعي 
 

 دويمه درجه انسان يې ونه گڼو او... 
 

 او 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. 
 

  )آصف بهاند(
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