
 
 

 

 3تر 1 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
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۳/۰۳/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 د ښځو نومونه 
 

 مارچ اتمه  
 

 د ښځو نړیواله ورځ 
 
 

 

م( مې چې د مارچ د اتمې په پار کومې مقالې خپرې کړې وې، د هرې مقالې په پیل کې مې دا مقدمه  ۲۰۲۱تېر کال )
مې چې بیا د مارچ د اتمې په پلمه څه لیکلي دي، د هرې مقالې په پیل کې یو ځل   (۲۰۲۲)  سږکالخپره کړې وه،  

 بیا دا مقدمه خپروم. 
 

ه شان غواړم د ښځـو د نړیوالې ورځې په پار گڼې داسې مقالې ولیکم چې  هم لکه د تېرو کلونو پ  (۲۰۲۱)  سږکال
د مېرمنو په باب زموږ د ټولنې منفي او مثبت افکار څرگند کړي، څو وتوانېـږم چې په ټولنه کې او د خلکو په  

منفي به یې   افکارو کې د افغان مېرمنې اوسنی حالت خلکو ته وښیم. په مثبتو پاینتونو به یې خامخا ویاړو او په
هغه څوک 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! 
 

لیلې د بنډارونو او مطالعو یار استاد اسد اسمایي به  زما د لیسانس زدکړو دورې یار، زما د مرګزي 
 عجیبې خبرې کولې، یوه خبره یې دا وه چې: 

 

 و له نومونو سره به نه لگېـږئ، ځکه چې بیخي ډېر دي او...«ځ »د خدایتعالی او ښ
 

زموږ په نارینه واکه ټولنه کې د ښځو ټولنیز دریځ ته په کتو سره، ډېر ځلې داسې شوي دي چې  
د خلکو په مخ کې د هغوی د نومونو    ،ډېری خلک د خپلې کورنۍ د ښځینوو په نومونو شرمېـږي
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

فعال  ـیادول شرم ورته ښکارې ډېر  یو  ده. زما  اوښتې  باندې  دود  یو عام  په  دا مسأله اوس  او  ږي 
 اشاره کړې ده:    داسې فیسبوکي ملگري دې ستونزې ته د یو لنډ مطلب په ترڅ کې 

 

 په پښتنو کې د ښځو نومونه »
 

حضرت پیغمبر ص د میرمنو    د کې  پښتون مال هره ورځ په جومات کې د وعظ او نصحیت په وخت  
د خپلې    ،نومونه یادوي خو که همدې مال ته جنت هم په تحفه کې ورکړی بیا به هم د خپلې میرمنې

 . مور او خور نوم په جومات کې د خلکو تر مخ یاد نه کړي
 

همدا رنګه اکثره پښتانه خپلې میرمنې ته هم په غیاب او هم مخامخ دواړو حالتونو کې اصلی نوم نه  
 : شی اخیستلی نو ځکه د خپلې میرمنې لپاره عموما الندې څنګیز نومونه او استعارې کاروی 

 

 ضعیفه  ،مورد ایوانانو  ،تور سرېــ 
 

 كډه  ، زنانه  ه،کور ودان  ه، عاجزــ 
 

 هغه ، ای ، د وړو مور ــ 
 

نو په وروستۍ لور بیا داسې    ،همدارنګه کله چې د یو پښتون په کور کې پرله پسې څو لورانې وشي
  ږديـنومونه کی

 

 ... بس بی بی، نور بسه، بله نسته، تمامه 
 

هیوادونو کې په ازادانه توګه نجونې ښونځیو ته ځی، تعلیم  همدا رنګه د نړۍ پرمخ په ټولو اسالمی  
کوی خو زموږ په وطن کې بیا په څو والیتونو کې نجونې په ډاډه زړه ښوڼځی ته ځی بیغمه خپلې  

غټ    ــ   د نجونو ښونځیو ته غټ   زده کړې کوي خو د همدې یوه هیواد په څو نورو والیتونو کې بیا 
 . قلفونه پراته دي

 

د کوم منطق له مخې د یوه هیواد په څو والیتونو کې ښونځیو ته د نجونو تګ د شریعت له    نو ایا دا
 « خو په نورو والیتونو کې یې بیا تګ د شریعت مخالف او جواز نه لري!؟ ،مخې جواز لری

 

ویل شوي دي چې حتی د خپلې  و ته  ځ ینه واکه ټولنه کې ډېر ځلې ښردغه راز بیا هم په افغان نا 
ړه او لیوره ته هم په نامه غږ ونه کړي چې شرم دی. دې الندې  ـکورنۍ نارینوو ته، په تېره خسر، مې

 چې دې ناوړه دود په پښتنو کې څه رامنځته کړي دي.   مطلب ته پاملرنه وکړئ
 

 »اِنک لکه دى لکه اللک / بارکوال میاخېل 
 

لېدونکى دى، زموږ په کلچر او ارزښتونو کې ډېر داسې مضر  ټولنپوهان وایي کلچر متحرک او بد 
شیان دي، چي ژوندي ساتل یې نه یواځې ګټه نه لري، بلکې ټولنه مو ورسره په ماضي کې نښتې  
به په   په فزیکي لحاظ خو  لپاره مبارزه ونه کړي،  د له منځه وړلو  تعلیمیافته کس یې  ده، که هر 

ذهني لحاظ به په هماغه زمانه کې اوسېږو، چي دغو ځینو  یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، خو په  
 .دودونو پکې سرچینه اخیستې ده

 

چي خلک مو که تعلیمیافته شوي هم دي،    -زموږ په اکثرو کلیوالو سیمو او ځینو ښاري سیمو کې هم
دا دود تر اوسه ژوندى دى، چي تر خپل    -خو په فکري توګه چي د نوي تمدن برخه نه دي ګرځېدلي

ځینې نومونه په خوله نه اخلي او د هغوى لپاره یې نور تشریحي نومونه غوره کړي دي، سمه    منځ 
ده چي د ځینو شیانو او کارونو لپاره به د هغوى اصلي نومونه عیبجن ښکارېږي، نو که تشریحي  

چر  نوم ورته وکاروو بده نه ده، خو د انسانانو لپاره د هغوى خپل اصلي نومونه نه کارول څه ډول کل
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

دى او له دې کار سره شرم او پېغور ته توجیه موندل کوم عقلي اساس هم لري، که هسې د یوې  
 .نفسیاتي نشې تر اغېز الندې ورسره په عذاب یو 

 

بل پخپل نامه نه بولي او د کورنۍ د نورو    - یوه مېرمن او د هغې مېړه چي د ژوند ملګري وي، یو
ا )هغه بله( یا )هغه بل( یادوي، که یو بل په خپل اصلي  غړیو په وړاندې یو بل په )دى( او )دا( ی

نامه و بولي، پر دواړو د سپینسترګۍ او بېشرمۍ ټاپه لګېږي، همدارنګه یوه مېرمن خپل لېورونه،  
چي د ناز نومونه یې   - ندرندې او نور نیژدې خپلوان هم پخپلو اصلي نومونو نه بولي او نور نومونه

ې اللک، ګل الال، نازک، لونګ، لونګه، خوږکۍ او لسګونه نور  پر ږدي، چي په هغوى ک   - بولي
نومونه دي، چي په ظاهر خو د ناز او درنښت په مانا کارول کېږي، خو تر شا یې دا ذهنیت هم  
موجود دى، چي د مېړه د کورنۍ نر او ښځې پخپل اصلي نامه بلل د شرم خبره ده، دا دود خو په  

چي    - په اړه یې یوه کیسه مشهور ده، وایي یوې مېرمنې بهځینو سیمو کې دومره ټینګ دى، چي  
په لمانځه کې هم په درود شریف کې د )إِنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد( پر    - مېړه یې حمید او لېور یې مجید نومېده

ځاى )اِنک لکه دى لکه اللک( وایه. ډېر نارینه صاحبان چي بیا د نورو خلکو تر مخ خپله مېرمن  
ک د مېرمنې په اړه پوښتنه کوي، نو په )کورواله(، )بچیان(، )د بچو مور(، )کډه(  یادوي یا یې بل څو

او نورو داسې نومونو یې بولي، چي زه فکر کوم هم د ښځې سپکاوى دى، هم یو ډېر لوېدلى دود  
یوه   له مېرمنې سره کوټې ته راغلم،  دى. ما د جوالى پر دوه ویشتمه واده وکړ، اوونۍ وروسته 

: ″له بچیانو سره راغلې، که یواځې″، ما ورته وویل: ″د واده پر لسمه مي بچیان له  ملګري وپوښتل 
کومه شول″، په خبره یې پوه شوم، خو هسې مي د دې توري د بېځایه کارونې منفي کلچر ته متوجه  

 .″کاوه، ورته ومي ″هو له مېرمنې سره راغلم
 

ومونو هر څوک په خپل اصلي نامه  که تر هسې ظاهري درنښت او د ناز د برسېرن ګرانښت تر ن 
وبلل شي، څو ګټې یې دي: تر ټولو لومړى خو به د دې تر شا تش په نامه د شرم او پېغور نفسیاتي  
اغېز سر وخوري، بل دا چي د ناز د نومونو د معنوي اثر تر شا ذهني فشار به له منځه الړ شي او  

مخې ریښتینى درنښت پیدا کړي، خصوصاً    په اصلي نومونو یادولو سره به هر څوک د بشري وقار له
ښځې به مو په ټولنه کې د صنفي توپیر او د شرم و پېغور له بدمرغه شپوله بهر په خپل ښځینه برم  

 « .سره په هسکه غاړه د خوشالۍ ژوند تېر کړي 
 

 اوس نو خپله فکر ګړئ:  
 

نامه باندې وشرمېـږي، تر دې لوی  ــ له یو چا نه چې څوک پیدا وي )خپله مور یې( او دی د هغه په  
 شرم به چېرې وي چې یو څوک دې د خپلې مور په نامه وشرمېـږي، 

 

ــ که له یو شخص نه یو څوک )لور( پیدا وي او هغه شخص د خپل اوالد یعنې خپلې لور د نامه په  
 اخیستو باندې شرمېـږي، نو تر دې لوی شرم بیا چېرې وي او... 

 

ې، ښځې او... په نامه غږ کول شرم نه دی، بلکې د هغوی نوم پټول او په  خور، مور، لور، وریندار
 نورو عجیبو نومونو غـږ ورته کول باید شرم وگڼل شي.  
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