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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

        
 ۰۵/۰۳/۲۰۲۱                آصف بهاند

 

 تیر یوه کال کې په  
 

 له ښځو سره د ترسره شوي تاوتریخوالي د خبرونو څو سرلیکونه 
 

 د ښځو نړیواله ورځ ، د مارچ اتمه
 

 

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. 
 

د تلې منفي خوا درنه وي، ما به نه مالمتوئ، همدا مو خلک دي، همدا مو ټولنه ده او همدا    که زما  په مقالو کې
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 

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

 

په تېر یوه کال کې زما په وطن افغانستان کې له مېرمنو سره څومره، څنگه تاوتریخوالی شوی دی؟ په دې به یوازې  
 خدای پوهېـږي او هغه ښځې به پوهېـږي چې عمالً دا ظلمونه او نارواوې ورباندې شوې دي.  

 

خپلو لیکنو کې تر مثبتو شیانو منفي دا ښایي ځینې لوستونکي به ووایي چې زه هر کال د مارچ د اتمې په مناسبت په 
ت هم همداسې دی. دا تریخ حقیقت همدا اوس عمالً زموږ په ټولنه کې  قډېر منعکسوم او خبرې پرې کوم، ریښتیا حقی

روان دی، پر ښخو باندې بې اندازې ظلم راون دی او زه مجبوره یم چې د مېرمنو د غږ د اوچتولو له پاره دا ترخه  
 ې وایم او تر ټولو پورې یې ورسوم.حقایق ولیکم. و

 یوه برخه دا ده:  نظرما پخوا هم د مارچ د اتمې په پار لیکنې کړې دي او اوس هم په هماغه نظر یم. زما د هغه  
 

  دغې ورځې د   د  ږي.ېـورځې په نامه یاد  د  ښځو  د  په نړیواله کچه،  ،ټهېـمیاشتې اتمه ن مارچ د میالدي کال د د»
سره   السته راوړنې په ښو  ښځو  کې د  ژوند په بیال بیلو برخو  ګوټ کې د  ـ  نړۍ په ګوټ  د  په ترڅ کې،  لمانځلو

 ږي.ېـیاد
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په چوکاټ    قوانینو  بیالبیلو  د  ژوند،  ښځو  د  کې،  وادونوېـه   بیالبیلو  او   ټولنو  ښکاره حقیقت دی چې په بیال بیلو  دا یو
چې په ټوله نړۍ کې په توپیرسره    سره دا ویالی شو  په نظرکې نیولو  توپیرونو  همدغو  د  توپیرونه سره لري.  ژور  کې،

 ننګونوسره مخ دی.  ژوند له ګڼو ښځو د
 

 په خلکو،   ټولنو  هغو  د  دا   الرې یې کومې دي؟ حل    د   او  ولې دي...   څومره دي؟ کې    ټولنو  دا ننګونې چې په نورو
  څو   له ناورینه ډکې او  رې،ېـافغانستان په ټولنه کې دا ستونزې دومره ډ  د  خو  پورې اړه لري؛  امکاناتو  او  ستونزو

 ښه ده وویل شي چې: نه هم سرحد ورته ټاکلی شو. نه نوم ورته ایښودالی شو او ، اړخیزې دي چې
 

 ټوله بۍ« »آبۍ،
 

 دې بل مشهور متل په څیر: هم داو یا 
 

 نه ماغزه وتلی« »پک مې لیدلی و،
 

 افغانانو کې.  افغانستان په ټولنه او نه داسې لکه د ستونزې لیدلې وې،  په مقابل کې مې تاوتریخوالی او ښځو د
 

  حقیقتاً په تظاهر   خو  ویاړ،ظاهراً په    بیا لمانځوو؛  ـ  بیا   د مارچ اتمه  موږ  سره،  ـ  سره  ستونزو  ټولو  دی له دغو  دا  او
 غولونې سره.  او
 

اکثریت میرمنې له   وادېـهغه ه  سره لمانځي چې د  مصارفو  په لوړو  ،سره  ښځې ورځ په ویاړ  واد خلک دېـهغه ه  د
  واد خلک د ېـهغه ه  د  خوراک ډوډۍ نه لري،   یوه وخت د  د   اوالدونو  خپل ځان او  د   ناتوانۍ پرالرې تالی نه شي، 

ښځو ورځ   واد خلک دېـهغه ه  د  لمبو ته پناه وړي،   اور  مجبوریت نه د  ښځې له ډیر  لمانځي چې نجونې اوورځ    ښځو
  د   ږي اوـېـژبې یې پرې ک  غوږونه او  ،پزې  ږي،ـېـوجود غوښې په انبورشک   د  نجونو  او  ښځو  چیرته چې د  لمانځي،

جنسي    ښځو ورځ لمانځي چې هلته هره ورځ د  خلک د  وادېـهغه ه  دی د  دا  او  ږي،ېـنوکان یې ایستل ک   سر ویښتان او
 او... ، ښایي په زرګونه پیښې ترسره کیږي سلګونه او په لسګونه او  تیریو

 

 دا  وي.  والړ   له پاره په انتظار  ښځو  په هر کور کې د  زندان خو  چادري یا بوقرې په نامه یو  چې هیڅ نه وي د  نور
متحرک زندان    ښځو  زه ورته د  خو  جال بحث دی،  له خبره اوـېـهغه ب  ذهن اختراع ده،  چا د  )چادري( د  زندان  چې دا

 ورسره وي. ،انسان کړې ګناه  زندان لکه د دا نو ته ښځه روانه وي، وایم چې هرې خوا
 

په کوم ځای کې چې پارلمان ته  پیروي جوړ شوی دی، په لیکه او قانون هغه وطن د زما د وطن افغانستان قانون د

  ټولنه خالصوالی نه شو،   همدغه قانون له چوکاټه ځان او  خوا د  یو  ږي.ـېـتفالې خطاب ک  فاحشې او  ته د  ښځو  تلونکو
 مارچ اتمه لمانځوو. د  ښځو ورځ، چې د شله یو پرضد، موادو هغه قانون د بل خوا د

 

سل کلنه    چې دا  حیران به وو،  افغان میرمنې اوسنی حالت لیدلی وای،   هم که د  اتمې بنسټ ایښودونکو  مارچ د  د
د ترالسه کولو آزادۍ  د حقونو او    ښځو   ( یا دFeminism)  فمینیزم  له هغه نه راورسته د   تالش څه مانا.  مبارزه او
 (۴۱۱ -۴۱۰،ص ص: ۱۳۸۲انتشارات آشیان، فرهنګ سیاسي آرش، علي بابا یي غالمرضا،) غورځنګ

 

 دې ټولو   د  هم نه دي.  ناقضین خبر  حقوقو  دوی د  د  وطن ډیری ښځې او په دې باندې زما د پایله څه وه؛  هڅو  د
 د  پیړیو   منځنیو د ناپوهۍ او بیسوادۍ، رنځ، ټولنې ښځې په فقر،  سره زما د ـ سره مناسبتونو او ورځو  غورځنګونو،

 «په دایره کې ژوند کوي.  قوانینو
 

و او نجونو باندې د ځپه تېر یوه کال کې مې بې شمېره داسې رپوټونه او خبرونه له نظره تېر شوي دي چې پر ښ
ښځو باندې څه روان دي. د سږني مارچ اتمې په  رنگارنگ ظلمونو کیسې کوي او دا ښیي چې زما په وطن کې پر  

پلمه به زه د دې رپوټونو او خبرونو یوازې یو څو سر لیکونه د بېلگې په ډول دلته راوړم، لوستونکې کوالی شي 
ټاکلی په نښه شوی ځای کلیک کړي او رپوټ په خپله ولولي، بیا دې قضاوت وکړي چې زموږ په وطن کې د ټوپکي 

 کې پر ښځو باندې څه روان دي: حاکمیت په دایره 
 

 : فارسيبي بي سی 
 

 ، رئیس جمهور افغانستان دستور 'رسیدگی فوری' به ادعای تجاوز به دختری در بلخ را داد
 

 : پښتوبي بي سي 
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 ، هغه سړی پېژندل شوی چې د کابل پر سړک ښځې وهي ډبوي
 

 : فارسي بي بي سي
 

 'گسترده ویدیوی رویداد شناسایی شدعامل ضرب و شتم دو زن در خیابان کابل پس از پخش '
 

 : فارسيبي بي سي 
 

 'یک زن حامله در فاریاب تیرباران شد'
 

 : پښتو  ازادي رادیو
 

 ،کلنې اومېندواره مېرمنې د وژلو په تور نیولي ۲۸د فاریاب پولیسو دوه تنه د یوې 

 : پښتو  ازادي رادیو
 

 ،کلنې نجلۍ د اوو کسانو جنسي تېری ۱۵په بلخ کې پر یوې 
 

 : پښتوبي بي سي 
 

 ،کلنې نجلۍ "جنسي ځورونه او په نشه کې نڅول"؛ پولیسو درې کسان نیولي ۱۳تخار کې د 
 

 : فارسيبي بي سي 
 

 ، اند ساله در افغانستان؛ پلیس تخار: او را مست کرده و رقصانده ۱۳آزار جنسی' کودک 
 

 :دري صدای امریکا
 

 ،مردی در بامیان سر همسرش را برید
 

 : پښتوبي بي سي 
 

 "پېښې څېړلې شوي ۵۵۰دریو کلونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تېري څه باندې "
 

 : فارسيبي بي سي 
 

 'پرونده در سه سال ۵۶۹تجاوز جنسی به زنان در افغانستان؛ 'ثبت 
 

 : تاند 
 

 ، یې ماشومان او ښځې دي ۴ملکي وګړي وژل کېږي، ۱۰یوناما وایي، په افغان جګړه کې چې هر 
 

 : پښتوبي بي سي 
 

 ، مېرمنې وژل شوې دي ۱۶۷افغانستان: له ښځو سره زورزیاتی؛ لسو میاشتو کې 
 

 : صبح هشت 
 

 گویند که مردی همسرش را به دلیل به دنیا آوردن دختر کشته شده است.صبح، کابل: منابع امنیتی در کابل می ۸
 

وهشتم قوس در ساحه  اند که این رویداد پس از چاشت روز جمعه، بیستصبح گفته۸این منابع در صحبت با روزنامه  
 توت« از مربوطات ناحیه نهم شهر کابل رخ داده است.»یکه

 اند که این مرد همسرش را به دلیل به دنیا آوردن دختر کشته است.نزدیکان این مقتول به پولیس کابل گفته
 

 « جوی او است.اند که قاتل فراری است و پولیس در جستمنابع امنیتی گفته
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 : Bahar Janagha جان اغا بهار کارند فیسوک 
 

 د نجلۍ د زېږولو په تور د ښځې وژلو ته دا پیام:
 

له ماسپښین راهیسې مې د نړۍ والو له لورې د زیرکې تکنالوژۍ او بیا د ډرون الوتکو برخه کې مطالعه وکړه.  »
افغانستان او نور در په در دولتونه راته یتیم ــ یتیم ښکاره شول. نړۍ د تکنالوژۍ له اړخه په یو خطرناک حالت  

پورته ډالر یوازې د ډرون الوتکو په صنعت پانګونه کړې.   میلیارده  ۳بدلیدونکې ده. همدا اوس اروپایي هېوادونو تر  
خطرناک سافټویرونه د ډرون الوتکو دننه ځای پر ځای شوي چې لرونکي هېوادنه به ورڅخه د    ۲۰دا وخت نېږدې  

ـ خطرناکو سافټویرون  ۲۰۲۵خپلو دښمنانانو په ځپلو، سرکوبولو او د خپلې قوې دفاع کې کار اخلي. تر   و  م به د زیرکوـ 
میلیارده ډالره پانګونه یوازې په    ۱۵ته ورسیږي او تر همدې نېټې به نړۍ نېږدې    ۱۰۰شمېر د ډرون الوتکو دننه  

  .ډرون الوتکو وکړي
 

 پټان کاکا؛ 
 

 «!دې د لور د تولد په سر د خپلې میرمنې مرۍ ور پرې کوي
 

درنو لوستونکو دا په تېر یوه کال کې زموږ د وطن له ښځو سره د تاوتریخوالي څو بېلگې او ډولونه و، چې ما په 
مستند ډول له ماخذونو سره تاسو ته په مخکې کېښودل، اوس یې د هغه قضاوت په تله کې واچوۍ چې تاسو ورباندې  

ـږو د یوویشتمې پېړۍ په دوه زره یوویشتم کال کې او  پوهېـږئ او بیا سوچ ورته وکړئ چې موږ له فزیکي پلوه اوسې
 له فکري پلوه چېرې یو...  

 

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

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

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

 انسان یې ونه گڼو او... دویمه درجه 
 

 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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