
 
 

 

 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

        
 ۱۷/۰۳/۲۰۲۱                آصف بهاند

 
 په افغانستان کې 

 

 د ښځو پر ضد تاوتریخوالي کې  
 

 کوم ښار لومړی مقام لري
 

 
 

په افغانستان کې چې هر والیت، هر ښار او هرې ولسوالۍ، عالقداري او ال کلو او کورونو ته سر ورښکاره کړل 
د ښځو پر ضد تاوتریخوالی په یو عیني او منل شوي واقعیت بدل شوی دی او د دې تاوتریخوالي شي لیدل کېـږي چې  

 ډېری عاملین نارینه دي او ټول متضررین نجونې او ښځې دي. 
 

او  اوسنی  او کوچنیانو  او میلیونونو نجونو، ښځو، ماشومانو  لکونو  تاوتریخوالی هره شیبه د سل ګونو، زرګونو، 
 ژوند ځپي او د تباهۍ کندې ته یې ور پورې وهي.راتلونکی 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_march8_21_9.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_march8_21_9.pdf


  

 

 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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

 

زموږ د ټولنې عیني ستونزو او تجاربو ته په کتو سره، زموږ په هېواد افغانستان کې د نجونو، ښځو، ماشومانو او 
او عیني  د ټولنې په یوې محسوسې  داسې سونامي حیثیت لري، چې زموږ  د یوې  تاوتریخوالی  کوچنیانو پر ضد 

ې ده. دا سونامي تر اوسه زموږ هر نسل، هره لسیزه، هر کال، هره میاشت هره اونۍ، هره ورځ، ستونزې بدله شو
هر ساعت، هره دقیقه سره، ځپي او پر ژوند باندې یې ناوړه او ډېر منفي اثر پرېباسي. د نجونو، ښځو، ماشومانو او 

 ی: کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی په لومړي ګام کې ما په دریو برخو  ویشل د
 
 ــ رواني تاوتریخوالی: ۱
 

 )ژبنی تاو تریخوالی: ډارول، ښکنځلې کول، بد رد ویل، تهدیدول او ډول ـ ډول نور رواني فشارونه(، 
 
 ــ جسمي تاوتریخوالی:  ۲
 

 )وهل ټکول، شاقه کارونه،جګړو ته اړایستل(،
 
 ــ جنسي تاوتریخوال.  ۳
 

افغانستان کې، زموږ د نجونو، ښځ و، ماشومانو او کوچنیانو پر ضد د تاوتریخوالي دا درې واړه  زموږ په هېواد 
ډولونه ښه په درز کې روان دي او مجریان یې د بـېالبـېلو نومونو تر پردې الندې، د خپلو اعمالو د توجې له پاره 

 دالیل هم وړاندې کوي. 
 

دا تاوترخوالی دې برید ته رسېدلی دی چې، په ښارونو کې د تاوتریخوالي د اندازې او لویوالي ډېروالي له مخې د  

 په ځیر سره ولولئ:  رپوټ ښارونو درجه بندي هم شوې ده. دا لنډ، خو دردونکی 
 

لویه څارنوالي وایي، د روان مالي کال له پیله تر اوسه په شپږو میاشتو کې ورسره پر ښځو د تاوتریخوالي یو زر   »
 پېښې یې د کورونایي قرنطین په موده کې رامنځته شوې دي.  ۲۴۹پېښې ثبت شوې دي چې یوازې  ۱۷۳او 

 

ــ پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي برخه کې د لویې څارنوالۍ مرستیاله سینا شنا منصور وایي، د تېر کال د قوس  
پېښې یې په    ۲۴۹پېښې ثبت شوې دي چې د وهلو ډبولو    ۱۷۳له میاشتې راهیسې دوی سره د تاوتریخوالی یو زر او  

 قرنطیني موده کې په کورونو کې پېښې شوې دي. 
 

پېښې هم ثبت   ۷۳۲راز وایي، په دغو شپږو میاشتو کې له ماشومانو سره د بشري حقونو د سرغړونې    نوموړې همدا
 شوې دي. 

 

ــ بلخوا لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي، په تېرو شپږو میاشتو کې پر ښځو د تاوتریخوالي پېښو کې د جنسي 
خه ممانعت، په کوچني سن کې واده، میراث او نورو  تېري، وهلو ډبولو، ځورونې، اجباري واده، د واده له حق څ

پېښو سره د ټولو والیتونو په سر   ۳۳۹برخو کې پېښې ثبت شوې دي: )) په دغو څه باندې زرو پېښو کې کابل له  
  ۶۳پېښو، ننګرهار له    ۶۶پېښو، تخار له    ۶۷پېښو سره دویم والیت دی، خو دایکنډي له    ۹۴کې دی، هرات بیا له  

 پېښو سره یو په بل پسې راځي.((  ۵۷له  پېښو او بلخ
پېښې داسې دي چې هغوی ډبول شوې دي: )) په همدې ترتیب مو د    ۵۴۸ــ نوموړی وایي، پر ښځو دتاوتریخوالي  

 پېښې ثبت کړې دي.((  ۱۲۱پېښې، د جنسي تېري  ۱۴۱ځورونې 
 

ګه رامنځته کړې چې ژر به کار پیل  ــ نوموړی وایي، لویې څارنوالۍ پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څان
 کړي.«

 

څومره خواشینونکې ده چې زموږ ښارونه د ښځو او ماشومانو په وهلو ډبولو کې یو تربله مخکې دي او د لومړي،  
دویم، دریم او... مقامونه ورته ټاکل کېـږي، خو چې د تصنع او غولونې وخت راشي، بیا هر شخص لومړی دی، پر  

 مهربانه دی او د مارچ د اتمې په لمانځلو کې تر ټولو مخکې او متمدنه ويښځو باندې 
 

سره ځینې    سترګو  کالم تر شا دا جملې هم په تیزبینو  دوی د   د  سره لمانځي،  مارچ اتمه په تظاهر  خلک چې د   دا
 سترګور لوستالی شي چې:

 

 ــ ښځې دې وږې وي، 
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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

 

 

 ــ ښځې دې مړې وي، 
 

 ــ ښځې دې بورې وي، 
 

 ښځې دې ورارې وي، ــ 
 

 ــ ښځې دې کونډې وي،
 

 ــ ښځې دې بې عزته وي، 
 

 ویښتان ویستلې وي،    نوکان او غاړه پرې کړې، ګوتې او ــ ښځې دې پزپرې کړې،
 

 له هرڅه ناخبره وي، ناپوه او ــ ښځې دې بیسواده،
 

 ــ ښځې دې... 
 

 الندې وي، ترپښو، فرمانبردارې او نارینه مزدورانې، د  ښځې دې ټول عمر ــ او
 

 ترالسه کړي نو: باد راوړي ډالر  دې له پاره چې په دایمي ډول په واک پاتې شي، د او
 

 مارچ اتمه دې هم مبارک وي.  د
 

شعرونه    کوي،  له پاره دا کار  مود  ښاغلي چې هسې د  نور  دا  کوي،  په هرډول چې وي خپل کار  دا ټیپ خلک خو
 بلکې یوازې د   درناوي په خاطر،  ښځې د  هغه هم نه د  بیانیې وړاندې کوي،  ستوني شکوي او  اوروي،مقالې    لولي،

ګیډۍ ورته وړاندې    ګالنو  د   بې ځایه صفتونه کوي،  ښځو  د  خپل ستوني څیري او  چغې وهې،  دې ورځې په خاطر 
 رنګارنګ ډالۍ ورکوي او... کوي،

 

ښځو د ستایلو له پاره ستوني شکوو او پر ښځو ځان مهربانه معرفي کوو، دا د مارچ پر اتمه چې پر ستېژونو باندې د  
بیا نو ولې کابل ښار چې د هېواد پالزمېنه ده، د هېواد زړه او زموږ د کلتور غوره بېلگه گڼل کېـږي، د ښځو پر ضد  

 د تاوتریخوالي ډېرې بېلگې په کې ثبت او تر ټولو ښارونو لومړی مقام لري؟ 
 

 
 !؟اتمهمبارک د مارچ 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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

 

 

 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 
 

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

 دويمه درجه انسان يې ونه گڼو او... 
 

 او په تشو خبرو سره د مارچ د 
 

 لمانځلو پر ځای، اتمې ورځې د 
 

 عمالً داسې څه وکړو چې 
 

 ښځه د ټولنې له خوا، 
 

 له بل کړای شوي 
 

 اور نه را وباسو. 
 

  )آصف بهاند(
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