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

        
 ۰۷/۰۳/۲۰۲۱                آصف بهاند

 

 ښځې او نجونې په بدو کې ورکول 
 

 د نجونو او مېرمنو سپکاوی دی
 

 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! 
 

 
 صورت مې خپل واک یې د بل دی

 لرینه صورته خاورې شې چې نور دې واک 
 

په بدو کې د نجونو او ښخو ورکول، تر ټولو بد کلتور او دود دی چې له  
ډېرو کلونو راپه دېخوا زموږ پر ټولنه او خلکو باندې لکه خپسه حاکم  
دی، په تېره پر نجونو او ښځو باندې د ظلم او تاوتریخوالي انتها یې گڼلی 

 شو. 
 

لوژۍ د  له بده شامته چې د نړۍ له دومره پرمختگ، د علم او تکنا
پرمختگ په دې عصر کې، زموږ خلک د همدغسې یو دود په جال کې  
راگیر دي چې د نړۍ په هیڅ قوم او خلکو کې به یې مثال پیدا نه  شي.  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_march8_21_5.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_march8_21_5.pdf
https://i2.wp.com/www.taand.com/main/wp-content/uploads/2021/02/%D8%A8%D8%AF%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D9%88%D8%B1%DA%A9%DA%93%D9%87-1.jpg?fit=321%2C322&ssl=1


  

 

 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

 

گناه، جرم، وژنه او... به یو نارینه کوي، د گناه پیټی به یې نجونې او ښځې پر اوږو وړي، هغه هم د ټول عمر له  
 دۍ په بیه.پاره او د ټول ژوند د بربا

 

د دې دود پلویان بیا کله، کله د خپل دې بد عمل د توجه له پاره یو نیم داسې متل یا خبره په مخکې درته کېـږدي چې  
 باید هیڅ یې و نه کاروي. مثالً درته وایي چې: 

 

 »له ښاره ووزه، له نرخه مه وزه!«
 

 که بیا د استدالل ور ورسره پرانیـزې چې سمه ده وروره، خو دا راته ووایه چې:  
 

 ــ دا نرخ چا رامنځته کړی؟  
 

 ــ او د څه له پاره؟  
 

 بیا نو پټه خوله درته ناست وي او پسې شا به رنگارنگ ټاپې درباندې لگوي.
 

 عقیده لري چې:   داسېډېری خلک چې د دې دود پلویان دي او عملي کوي یې هم،  
 

په بدو کې د نجونو ورکړه د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی او له مخې یې کله چې د کورنۍ کوم غړی څوک  »
یکړه یوه یا څو ووژني او یا هم کوم بل جرم ترسره کړي، نو د قاتل کورنۍ د قومي مشرانو په منځګړیتوب او پر

 نجونې د مقتول کورنۍ ته په بدو کې ورکوي.
 

د یاد دود څخه د ځینو پخوانیو خلکو باور دا دی چې ګواکې په دې توګه به د اړوندو کورنیو شخړه پای ومومي او 
 ..« وینه تویېدنه به بنده شي، خو سربېره یې هېڅکله هم د بدیو دښمني په دوستۍ نده بدله شوې. 

 

ظاهراً به داسې وي، خو په حقیقت کې د نورو ورانیو او دوښمنیو پیل هم دی. په بدو کې د ورکړل شوې جلۍ یا  
ښځې ټول ژوند ځکه تریخ وي چې دا نوې کورنۍ هغې ته د دوښمن له کوره د یوې راغلې متاع په سترگه گوري نه  

بد چلن ورسره کېـږي او په دې ډول نوې عقدې    د نږور یا د دې کورنۍ د یوغړې په سترگه او اوالد یې هم که وشي
 او نوې ستونزې راپیل کېـږي.

 

په بدو کې د ورکړل شوو نجونو او ښځو کوم ارقام چې دولتي مقامات وړاندې کوي، هغه ناسم دي، ځکه چې دولتي  
په هیڅ برخه  مقامات د افغانستان د ټولو سیمو سروې نه شي کوالی. داسې ځایونه شته چې دولت د خلکو د ژوند 

 باندې نه خبر دي نه مرسته ورته رسوالی شي او نه... 
 

چې په بدو کې د ورکړل شوو نجونو او ښځو ارقام څرگندوي، د دوه زره یوویشتم کال د   کرښې  دغه څو الندې

 فبرورۍ پر نهمه خپرې شوې دي:
 

هغه یوازې  ۱۱قضیې ثبت شوي چې له ډلې یې  ۴۱رسمي سرچېنې وایي، په تېرو نهو کلونو کې د بد ورکولو  »...
 .. کال کې ثبت شوي دي.۲۰۲۰په 

 

کال  ۲۰۲۰تر  ۲۰۱۱په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مطبوعاتي مشر ذبیح هللا فرهنګ وایي، له 
 قضیې ثبت شوې دي. ۳۰پورې په افغانستان کې د بد ورکولو 

 

خو په بدو کې د نجونو د ورکړې غیر رسمي شمېرې په ډاګه کوي چې اوس هم دا سلسله د هېواد په لرو پرتو سیمو 
 انه ده. کې رو

 

د تاند د معلوماتو له مخې تازه په دې لړ کې د ننګرهار والیت خوګیاڼو ولسوالي کې دا ډول قضیه را پېښه شوې چې  
 کلنه نجلۍ په بدو کې ورکړل شوې ده.  ۱۴د دوو کورنیو د دښمنۍ په بدل کې یوه 

 

کلن سړي ته   ۴۵یاده )نجلۍ( د دوه کلنې شخړې چې ورور یې پکې د هغې د خسرګنۍ یو تن په ډزو وژلی وو یو 
 چې بل واده هم لري ورکړل شوې ده. 

دا پېښه شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې رامنځ ته شوې چې تاند هڅه وکړه په اړه یې له یادې نجلۍ سره خبرې وکړي؛ 
 و.مګر له هڅو سره بریالي نش
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د نجلۍ قاتل ورور شرافت »مستعار نوم« تاند سره خبرو کې وایي، چې خپله هم په دې فیصله نا خوښه دی، خو  
 وایي د کلي او جرګې فیصله یې د سیمې وروستۍ فیصله وي. 

 

ه هغه وایي: »ګناه مانه وشوه مجرم زه یم خو قرباني مې خور ورکړه، ژوند یې که څه هم ډېر بد ندی خو د بدو ورکړ
 د بدو وي.« 

 

 ږي؛ خو د تاند د معلوماتو له مخې اصلي کیسه داسې نده. ـد قرباني شوې انجلۍ ورور وایي په خور یې ظلم نکی
 

د یادې نجلۍ د کاکا زوی منجمد »مستعار نوم« بیا وایي چې د کاکا په لور یې سخت ظلمونه روان دي او ان تېره 
 وروسته یې بل ورور ترې خالصه کړې ده. اوونۍ یې خاوند زندۍ کړې وه چې 

 

هغه وایي:»جنۍ زما د کاکا لور ده او زما د خسرګنۍ رشته دارو ته یې بدو کې ورکړه، ډېر بد کار شوی موږ ټول 
 پرې خفه یو خو خاوند یې جرګې ته خط ورکړی چې جنۍ به نه زوروي او خوشاله به یې ساتي.  

 

وه او اوس یو بل ته ترې ګواښ هم نه وو مګر نه پوهیږو مشرانو ولې داسې د دښمنۍ مسئله د څلورو کلونو پخوانۍ  
 پرېکړه وکړه.«

 

هغه خلک چې نجونې او ښځې په بدو کې ورکوي، هغوی نجونو او ښځو ته د انسان په سترگه نه گوري، بلکې د  
یوې متاع په ډول یې تبادله کوي. انساني کرامت، د متضررې راتلونکی ژوند او نورې هغه ستونزې چې له دې  

ول دا خلک په ټولنه او ټولنیز ژوند کې ورکړې رامنځته کېـږي، هغه یې عاملین هېڅ په نظر کې نه نیسي، په دې ډ
 د نویو ستونزو نیالگي ږدي چې تریخ ثمر یې د راتلونکو نسلونو خولې او ژوند ورتریخوي. 

 

زموږ د ټولنې د نه جوړېدو یو دلیل د تعلیم کموالی دی او بل تر ټولو لوی دلیل یې دا دی چې موږ ښځو ته په ارزښت 
 کړی دی.  نه ورکولو سره خپل نیم بدن غوڅ 

 

دا یو منلی حقیقت دی چې د ټولنې د نه پرمختگ یو دلیل دا دی چې ښځې ته ارزښت نه ورکول او په بېالبېلو بڼو د 
هغې ښکنځل دي. دا څو جملې د انگلیس د یو پوه صدراعظم چرچیل خبرې دي چې ښاغلي عبید هاشمي راژباړلې  

 دي: 
 

 ځه وښکنځئ،»چرچیل: که غواړئ چې ټولنه پرمختگ و نه کړي، ښ
 

 د یوې ټولنې ښځې محدودې کړئ،
 

 هغوی حقیرې او خدمتګارې وټاکئ،
 ریشخندي یې کړئ، 

 داسې یې کړئ چې لویه هیله یې وادۀ او لوی هنر یې آشپزي او خیاطي وي، 
 

 داسی بال پرې نازله کړئ چې له ټولنې وډار شي،  
 

 باوري شي چې لورګانې یې باید په یو قفس کې تربیه شي،د پلرونو په ذهنونو کې یې داسې فکر وکرئ تر څو پدې 
 

 کتاب او قلم یې له السونو واخلئ پر ځای ورته ستنه او ټوکر ورکړئ،
 

 په ځوانانو یې داسې کار وکړئ چې له مخالف جنس نه جسماً لېرې او فکراً دوی سره وي. 
 

 ن معرفي کړئ. او چې هر چا د ښځو د ازادۍ کوښښ وکړو هغه شیطان او د خدای دوښم
 

 زه تضمین درکوم که په داسې ټولنه زرګونه کلونه هم تېر شي پرمختګ به ونۀ کړي.
 

 وینستون چرچیل
 

 ژباړه:ع.هاشمي«
 

تر هغو پورې چې موږ له ښځې سره بد چلن کوو، د کور په څلورو دېوالو کې یې راایساروو، د څارویو په سترگه  
ر« فورمول پرې تطبیقوو، له تعلیم ـ ښونځي او پوهنځي څخه یې لرې  ورته گورو، د »ښځه یا په کور، یا په گو
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ساتو، د هر څه واک یې په نارینه پورې تړو او... همدا به مو حال وي او د همداسې ستونزو په جالونو کې به راگیر 
 یو.

 نور مو خوښه!
 

 

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

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

 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 
 

 نه را وباسو. اور 
 

  )آصف بهاند(
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