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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۴/۰۳/۲۰۲۱                آصف بهاند

 

 پر ښځو او نجونو باندې د جنسي تیري غمیزه 
 

 د مارچ اتمه 
 

 د ښځو نړیواله ورځ 
 

 

سږکال هم لکه د تېرو کلونو په شان غواړم د ښځـو د نړیوالې ورځې په پار گڼې داسې مقالې ولیکم چې د مېرمنو  
په باب زموږ د ټولنې منفي او مثبت افکار څرگند کړي، څو وتوانېـږم چې په ټولنه کې او د خلکو په افکارو کې د  

ونو به یې خامخا ویاړو او په منفي به یې هغه څوک  افغان مېرمنې اوسنی حالت خلکو ته وښیم. په مثبتو پاینت
زورېـږي چې د ښځو د حقونو پلوي دي، پر متضررې خو هسې هم سور اور بل دی. د دې زورېدو او اور بلېدو تر 

 څنگه به مو ټوله هڅه دا وي چې د مېرمنو په باب د خلکو د اذهانو منفي اړخ په مثبت ډول بدل کړو. 
 

که زما  په مقالو کې د تلې منفي خوا درنه وي، ما به نه مالمتوئ، همدا مو خلک دي، همدا مو ټولنه ده او همدا  
یې د ښځو په باب نظر دی چې باید د بدلولو هڅې یې گړندۍ کړو. زه چې د ښځـو په باب له دوی سره د تاوتریخوالي 

جگول او له دې ناوړه حالت او ستونزو نه د دوی ژغورل  او منفي کړونو یادونه کوم، اصلي موخه مې د ښځو د غږ  
 دي. 

 

 افغان مېرمن: 
 

 د مارچ د اتمې تر لمانځلو او ډالیو نه مو زه درتېره یم، 
 

 مه مې وهئ!
 

 مه مې رټئ!
 

 مه مې ښکنځئ!
 

 نور څه مه کوئ، د انسان په سترگه راته وگورئ! 
 

 

نړۍ کې شته، توپیر یې د ټولنې د جوړښت او په ټولنه کې د قانون  پر ښځو او نجونو باندې جنسي تېری په ټوله  
شتوالي او تطبیق پورې اړه لري، خو زموږ په ټولنه یعنې د افغانستان په جغرافیایي محدوده کې په ډېر وحشیانه ډول  

 ترسره کېـږي او اصلي دالیل یې د حکومت ضعف، د قانون یا نشتوالی او یا نه تطیق دی.
 

ي، بس د خپل  کونه    پام  متجاوز، لکه وږی پړانگ هیڅ څه ته نه گوري او هیڅ ډول اخالفي، مذهبي نورم او قانون ته
جنسي اور د سړولو له پاره له هرډول وسیلې نه په کار اخستلو سره پر خپل هدف یرغل کوي، دا چې مقابل لوري  

په دې خبرو هیڅ نه پوهېـږي او یا یې هماغه شېبه د    ته څومره حیثیتي، جسمي او رواني تاوان رسېـږي، متجاوز یا
 جنسي غریضې د اور تر تاثیر الندې هېر وي.

 

ه په  وسره له دې چې حکومتي مقاماتو ویلي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي موضوعاتو ته پاملرنه شوې ده، چې ی
زیاتې قضیې    (۲۰۰۰دوه زرو )   لي ترتاوتریخوا  وړاندې د   ر ښځو پ  لویې څارنوالۍ دکې د جنسي تیري مسأله ده،  

 دي. ازادۍ رادیو یو ځلې داسې ولیکل: ثبت کړي

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_march8_21_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_march8_21_2.pdf


  

 

 4تر 2 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

 

 

  زیاتې  زره  ۲  تر  تاوتریخوالي  د  وړاندې  په  ښځو  د  یې  کې  میاشتو  ۶  وروستیو  په  وایي،  څارنوالي  لویه  افغانستان  د»
 .دي کړې ثبت قضیې

 

   وویل: ته غونډې خبري یوې کې کابل په اړه دې په )پنجشنبه( پرون رسولي جمشېد ویاند څارنوالۍ لویې د
  ورکول   کې  بدو  په   او  محرومول  حقه  له  واده   د   ځورول،  ښځو   د  ټکول،   ښځو  د   تېري،  جنسي  کې   قضیو  ۲۰۸۸  "په

  په  ده  د  دي.  څېړلې  قضیې  ټولې  دا  څارنوالۍ  مخنیوي  د  تاوتریخوالي  د  چې  وویل  هم  دا  رسولي  ښاغلي  دي."   شامل
 « دی. شوی ورسره چلند قانوني او شوي نیول عامالن  اکثره قضیو دغو د وینا،

 خو بیا هم پر ښځو او نجونو باندې د جنسي تیري عاملین په زړورتیا سره خپل کار ترسره کوي. 
 

( کال تر مارچه پورې زموږ په هېواد او ټولنه کې پر ښځو ۲۰۲۱( له مارچ نه رانیولې بیا د سږ )۲۰۲۰د تېر کال )
تیري کچه کمه شوې نه ده، بلکې له یوې خوا یې د سلنې گراف لوړ شوی او له  او نجونو باندې نه یوازې د جنسي  

 بلې خوا یې د هماغو پخوانیو دالیلو له مخې نوره وحشیانه بڼه هم غوره کړې ده. 
 

ې د جنسي تېري د غمیزې د غږ جگولو په پار، د ترسره شوو جنسي تېریو دوې مستندې دلته به پر ښځو او نجونو باند
 بېلگې وړاندې کړم چې د تېر یوه کال د جنسي تېریو نمونې یې گڼالی شو: 

 

  کې   سیمه  الندې  ولکې  تر  طالبانو  د  کې  تخار»  د  ویشتمه  اته  پر  جوالی  د  کال  شلم  زره  دوه  د  ویبپاڼې  پښتو  سي  بي  بي
 دا   کې  سیمه  الندې  ولکې  تر  طالبانو  د  چې  دي  ویلي  کې  ترڅ  په رپوټ  یوه  د  الندې  ترسرلیک  «تېری  نسيج  نجلۍ  پر

 دي:  راغلي  داسې کې رپوټ په دی. شوی ترسره تېری جنسي
 

چارواکي او د بشري حقونو کمېسون وایي، د دغه والیت په خواجه د افغانستان شمال ختیځ ته په تخار کې سیمه ییز  »
 غار ولسوالۍ کې څو وسلوال یوه کور ته ننوتلي، دوه نجلۍ یې له کور ایستلې او پر یوه یې جنسي تېری کړی دی. 

 

و  د خواجه غار ولسوال د دوشنبې په ورځ بي بي سي ته وویل، دغه پېښه د طالبانو ولکې الندې سیمه کې شوې ا
 ادعا کوي چې تېریګر طالبان دي:

 

کلنه نجلۍ د ګاونډي    ۱۶"درې شپې مخکې درې وسلوال طالبان یوه کور ته ننوځي، دوه نجونې له کور باسي. یوه  
 کلنه یې د پالر او مور په مخ کې جنسي تېری کړی دی."  ۱۴کور ته تښتېدلې، خو پر 

 

 ېسون ځایي چارواکو پېښه منلې.په شمال ختیځو والیتونو کې د بشري حقونو خپلواک کم 
 

ه سیمه کې د دغه کمېسون مشر حفیظ فطرت بي بي سي ته وویل د دغو نجونو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل  پ
 شوی.

 

کلنې نجلۍ چې زه یې نوم نه شم اخیستی، له طالبانو سره النجه کړې، الس او ګریوان شوي سره، د دې    ۱۶"دې  
  ۱۴انو دا نجلۍ وهلې. دا نجلۍ اوس له روحي او رواني پلوه سخته ځپل شوې ده. هغه بله  نجلۍ ویښتان شلېږي، طالب

کلنه نجلۍ د تیري په وخت بېهوښه شوې هم ده. دا ریښتیا ده. دا قضیه موږه ثبت کړې. دا نجونې خپلو کورونو کې 
 دي، خو موږ دا قضیه څارو. " 

 

 کیلومټره لرې په یوه کلي کې شوې ده.  ۱۵دا پېښه د خواجه غار له مرکز  ...
د مخابراتي پوښښ نه شتون له امله و نه توانیدو چې د دغو نجونو له کورنیو سره خبرې وکړو، خو د بشري حقونو 

 کمېسون وایي په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. 
 

 تخار والیت کې وسلوال پر وړه نجلۍ جنسي تېری کوي.دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان په تېره 
د افغانستان دانساني حقونو کمېسون پخوا هم بیا بیا د هغه څه له امله اندېښنه ښودلې چې د جنسي تېري ډېرېدل یې  

 بولي.
 

 وله پټوي. دا کمېسون د دا ډول پېښو شمېر ډېر بولي، خو زیاتوي چې ډېری پېښو کې کورنۍ د ټولنیزو پایلو له امله خ
 

کلنه نجلۍ جنسي تېری وکړ او د هغې د کورنۍ غړو ویل،    ۱۲څو کاله مخکې هم د تخار یوه کلي کې وسلوالو پر یوه  
 د پولیسو جامه کې شپږو کسانو دا کار وکړ.
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افغانستان کې د جنسي تېري داسې قرباني کورنۍ هم کمې نه دي، چې عدالت غواړي، خو ډېری پېښو کې د پولیسو  
 عدلي او قضایي ادارو د کمزورۍ له امله د دې پېښو عامالن له قانوني تعقیب سره مخ شوي نه دي.  او د

 

د افغانستان د انساني حقونو کمېسون له افغان حکومت غواړي چې د جنسي تېري او ځورولو مقابل کې د ځواب 
 « کلتور دود کړي.

 

 په رپوټ کې لیدل کېـږي چې طالبان پېښه مني، خو وایي چې د دوی کسانو دا کار نه دی کړی.  
 

 
 

دلته باید په زغره وویل شي چې د ښځو د حقونو پلویان وایي چې موږ ته مهمه نه ده چې دا کار کومې ډلې کړی 
 دی، موږ وایو چې:  

 

 ــ دا کار ولې شوی دی؟  
 

 د توجه له پاره کوالی شي وړاندې کړي؟ ــ عاملین یې کوم ډول دالیل
 

 دولتي مقامات تل همدا یوه خبره کوي چې:
 

 ــ د بشري حقونو کمیسون پېښه مني او اندیښنه ښیي چې دا پېښې ډېرې شوې دي، 
 

ــ مسؤل امنیتي او قضایي مقامات وایي چې: پېښه ترڅېړنې الندې ده، عاملین یې تښټېدلي دي، عاملین یې نیول شوي  
 دي او بس. 

 

خبره یوازې دوې درې ورځې د میډیا په څپو او پاڼو کې کښته پورته کېـږي نور بس خالص، ابۍ مړه تبه  یې  
 شکېدلې.

 

دا چې متضرر ته څومره جسمي، حیثیتي او روانې ضربه رسیدلې، د هغې پر اوسني او راتلونکې ژوند څه اثر 
 ښتنه کوي.  پرېـباسي؛ په دې پسې هېڅوک نه گرځي او نه یې پو

 

 په تېر یوه کال کې پر ښځو او نجونو باندې د جنسي تېري بله بېلگه: 
 

 « په ویبپاڼه کې یوه ورځ دا سرلیک په مخه راغی: / https://pa.azadiradio.comد »
 

 کلنې نجلۍ د اوو کسانو جنسي تېری« ۱۵»په بلخ کې پر یوې 
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یوه ویدیو ورسره ایښې وه او بیا هماغه تکراري خبرې او د خواشینۍ څرگندونې. د هغو خبرو په یوه برخه کې  

 راغلي وو: داسې
 

یې کړه.  یسته او برمته  یې خدیجه دی وایي، کال وړاندې د ګاونډي لور په فرېب له کوره وا  »دا نجلۍ چې مستعار نوم
د مزار شریف د ښځو چارو مشره دا پېښه تأییدوي او وایي تورن کسان تر عدلي او قضایي تعقیب الندې دي. د  

 خدیجې کورنۍ په دې قضیه کې عدالت غواړي...« 
 

په څپو هوا ته ځي، ورکېږي او هېرېږي، خواره خواري د هغې ښځې یا نجلۍ   دبیا هم څو ورځې وروسته هر څه د با
 ک د غږ د اورېدو نه شته او اسمان هم ډېر لرې دی.  وده چې جنسي تیری ورباندې شوی، پر مځکه یې څ

 

پک د  و پکي بې بندوباري وي او قانونه یا نه شته او یا یې څوک پروا نه ساتې، نو د ټوزه فکر کوم چې تر څو دا ټ 
دا مظلومې  مشپېلۍ د غږ په دایره کې دا ظلم او ناروا روانه وي او قرباني به عام خلک وي او د دې بار به تل ه

 ن پر اوږو وړي.  دښځې د خپل روح او ب
 

 موږ سره ښایي چې خپل نیمایي بدن )ښځې(؛ په خپله غوڅ نه کړو، 
 

 زمینه موږ باید د ښځو درناوی وکړو، د زدکړو او ښه ژوند 
 

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

 دویمه درجه انسان یې 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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