
 
 

 

 4تر 1 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

 
 

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

        
 ۰۸/۰۳/۲۰۲۱                آصف بهاند

 

 ه سترگې ایستل او د نوبل جایز
 

 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! 
 
 

 کې لوستي وو چې:  مقالهچېرې مې د یوې افغان مېرمنې په قلم په لیکل شوې 
 

چې څلوردېرش سلوله لري او له زرگونو خواوو ښځې »افغانستان د ښځو له پاره د یو داسې زندان حیثیت لري 
هم چې زورول کېـږي اورنځول کېـږي. زه د نړۍ په ترټولو ستر زندان کې له داسې انسانانو سره ژوند کوم 

 جنایتکاران دي او هم د ټول عمر له پاره د ښځو ضد دریځ لري. 
 

و یو شمېر خلک دنده لري چې درې وخته  مخکې تر دې چې موږ نړۍ راشو، موږ ته دوسیه پرانستل شوې وي ا
موږ ته خپل ارشادات واوري او موږ ته کرښې وباسي. پالر د ارشاد کونکو مشر وي چې له نورو نه په ترخه ژبه 

 وایي: 
 

 ــ لورې!  
 

 ــ غږ دې باید د هلکانو تر غږ ټیټ او قدمونه دې د هلکانو له قدمونو ورو وي!
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 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 
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له وړوکوالي راته ویل کېږي چې کارونه او تگ مو باید ورو وي. اوس مې چې د عمر یوه برخه تیره شوې ده، 
 غواړم چټکه والړه شم، نه کېـږي او نارینه تر ما مخکې وي... 

 

 ورور مې داسې انگېري چې خور یې په طبعي ډول یو ضعیف موجود دي او...«  
 

او نارینه وو ترمنځ توپیر موږ خپله رامنځته کړی دی او د همدغو توپیرونو له دې حقایقو داسې ښکاري چې د ښځو  
په دایره کې ښځې بېځواکه او ضعیف مخلوق گڼو او بیا یو نیم چې په همدې لړ کې نور هم د افراط الره غوره کړي، 

 نو بیا وایي چې: 
 

 »ښځې ناقص العقله دي« 
 

په لړ کې پخوا لیدلي او اورېدلي وو چې: شونډې، ژبه ، پزه او   پر نجونو او مېرمنو باندې مې د ظلمونو د سلایر
غوږنه پرې کول، د نوکانو او وېښتانو ایستل؛ خو د تېر یوه کال په اوږدو کې د دې ظلمونو پر ډولونو یو بل ډول او  

 بله تجربه هم وراضافه شوه. د سترگو ایستل. 
 

 
 راپور شوی.له بي بي سي نه په مننې سره، عکس له دوی نه 

 

یوې برخې    رپوټ ( د اکتوبر پر اومه نېټه ورکړل شوی دی. په همدې باب د بي بي سي د  ۲۰۲۰دا رپوټ د تېرکال )

 ته مو پاملرنه رااړوم:  
 

وسله والو شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د غزني په ښار کې لومړی پر خاطرې ډزې وکړې او بیا یې د هغې  »...
 دواړه سترګې و ایستلې.

 

اوس د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د خاطرې پالر طالب و او پولیسو کې د خپلې لور دندې سره  
 مخالف و.

 

له طالبانو سره په همغږۍ پر خپله لور برید کړی او د هغې سترګې یې ایستلې د خاطرې پالر  مسعود اندرابي وایي، 
 دي. 

 

د غزني امنیه قومندانۍ له جنایي برخې سره د خاطرې د دندې اخیستو یوازې شاوخوا درې میاشتې وتلې وې چې 
 برید پرې وشو.
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  اسې هم نه وایي چې پر دې شوي خاطره دا خبره مني چې پالر یې پولیسو کې د دې له دندې سره مخالف و خو د
 برید کې یې پالر الس درلود.

 

 نوموړې وایي، څلور میاشتې وړاندې یوه ورځ مازدیګر مهال و چې له کاره د کور په لور روانه وه.
د خاطرې په وینا، کور ته له نږدې کېدو سره وسله والو پرې برید وکړ، ډزې یې پې وکړې، سترګې یې ورنه و 

 وسته وتښتېدل.ایستلې او ور
 

 خاطره له لومړنۍ درمنلې وروسته د کابل د پولیسو روغتون ته د ال ډېرې درملنې لپاره ولېږدول شوه.
نوموړې فکر کاوه چې سترګې به یې جوړې وي او یوازې پټۍ به پرې لګېدلې وي، خو له سترګو د پټیو له لېرې  

 و لیدل و نه کړي. کېدو یوه اوونۍ وروسته وپوهېده چې نور به په خپلو سترګ
 

 له دغو ټولو سختیو او رنځ ګاللو سره ـ سره خاطرې بیا هم پرېکړه کړې ده چې په پولیسو کې دندې ته دوام ورکړي. 
 

خو له نسبي درملنې وروسته چې د غزني قومندانۍ ته ورغله، د هغې په وینا ورته وویل شول چې اوس په سترګو 
 ..«نه ویني او باید په کور کېني.

 

له دې غمیزې سره هممهاله یوې ښځې د نوبل ادبي جایزه گټلې ده. او که موږ د خپلې ړندې کړای شوې افغان مېرمنې 
 او امریکایي نوبل جایزه گټونکې مېرمنې پرتلنه وکړو، باید ووایم چې:  

 

دواړه ښځې دي، دواړه په دې نړۍ کې په یوه وخت کې ژوند کوی؛ خو توپیر یې دا دی چې موږ ښځې بیسواده ساتو 
او که لږ تکل یې وکړ، سترگې یې باسو او د نورو هېوادونو خلک یې ښونځي او پوهنځي ته لېـږي او ښځې یې  

 دومره زدکړې کوي چې د نوبل جایزې ترالسه کوي. 
 

 ولیکل: داسېپه همدې پېښې پورې اړوند، گران دوست هادي په خپله فیسبوک پاڼه کې 
 

 .کال د ادبیاتو د نوبل د جایزې وړونکې اعالن شوه ۲۰۲۰لوک د دوه زره شلم  »نن امریکایي شاعره  لوئیز گ
 

 . م کال په نیویارک کې زیږدلې ده  ۱۹۴۳میرمن گلوک په 
 

 .کال د پولیتزر په نوم د شعر نړیواله جایزه هم خپله کړې وه ۱۹۹۳میرمن ګلوک تر دې دمخه پر 
 

 خپرې شوېدي.« د میرمن گلوک د شعرونو دولس مجموعې تر اوسه 
 

 او ما )آصف بهاند( په کامنت کې داسې ورته ولیکل: 
 

 »نور خلک د لوست او زدکړو امکانات ورته برابروي، ځکه د نوبل جایزې گټي،
 

 .موږ یې د غیرت؟ د پالیسۍ له مخې سترگې پرې باسو
 

 سترگې ایستل او د نوبل جایزې اخیستل په یوه وخت کې پېښ شوي دي. 
 

 وکړای شو چې زموږ ټولنه او خلک د فکري ودې په کومه پوړۍ کې دي.« اوس باید اټکل 
 

 راغلي وو: داسېلرې نه، همدا تېر کال د سولې مشورتي لویې جرگې په پرېکړه کې د ښځو په باب 
 

 ... ښځو پر حقونو داسې ټینگار شوی دی:»د مشورني لویې جرگې په پر یکړه لیک کې د 
 

د سولې مشورتي لویې جرګې غړي ټینګار کوي چې په هېواد کې ښځي د نیمې برخې د نفوس په توګه باید له   ــ    ۱۳
 .خپلو حقوقي او سیاسي موقف برخمنې وي او د سولې بهیر په ټولو پړاونو کې رغنده رول او مشارکت ولري

 

 په شلمه ماده کې داسې راغلي دي: دغه راز د پرېکړه لیک 
 

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت موظف دی چې د ملي منافعو په رڼا کې ځانګړې الرښوونې وړاندې او د   ــ ۲۰
مذاکره کوونکي هیئت د ال پیاوړتیا او ښه والي لپاره الزم اقدامات ترسره کړي. د سولې د بهیر په ټولو پړاوونو کې 

 «  .يد ښځو حضور تقویه ش
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خو دا ټولې خبرې لکه تل د کاغذ پرمخ پاتې دي او له هغې ورځې تر نن پورې خو یې تطبیقول څه چې چا به د دویم  
ځل له پاره لوستې هم نه وي، خو چې د ښځو خبره شي، د مور ورځ شي او د مارچ د اتمې ورځ راورسېـږي؛ بیا 

 هي چې:  نو یو شمېر خلک لکه بادي توپ له ډاگه، ډاگه لگېـږي او چغې و
 

 ــ د ښځو حقوق تر څه مخکې،  
 

 ــ ښخه مور ده،  
 

 ــ ښځه نیم بدن ده، 
 

 او ښځه... 
 

 خو په سبا ورځ هر څه هېر وي، بیا نجونو او ښځو ته د جنسي تندې له عینکو ورگوري.
 

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

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

 اور نه را وباسو. 
 

  ند()آصف بها
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