
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۶/۰۳/۲۰۲۱                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

 جنسي تېری څوک کوي؟ 
 

 پور یې څوک پرې کوي؟ 
 

 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! 
 

 

هېواد او یوې ډلې خلکو ستونزه نه ده، دا جهانشموله ستونزه ده چې د پر نجونو او ښځو باندې جنسي تېری د یوه  
هرهېواد خلک ورسره مخ دي؛ د همدې له پاره دا موضوع نه زړېـږي او ورځ تربلې نوې اړخونه پیدا کوي؛ ځکه  

هم نجونې    ورباندې خبرې کول هم نه زړېـږي، په تېره بیا په داسې ټولنو کې لکه افغانستان چې د جنسي تېري قرباني
 او ښځې دي او پور به یې هم بیا همدا قربانیان یعنې نجونې او ښځې پرې کوي.
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 3تر 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

 

تېر کال هم د مارچ د اتمې په  پار ما د خپلو لیکلو مقالو په ترڅ کې یوه مقاله لیکلې او خپره کړې وه چې سرلیک  
 لیکلي وو: داسې« و. د هغې مقالې په پیل کې ما پر ښځو او نجونو باندې د جنسي تیري غمیزهیې »

 

»پر ښځو او نجونو باندې جنسي تېری په ټوله نړۍ کې شته، توپیر یې د ټولنې د جوړښت او په ټولنه کې د قانون  
ې اړه لري، خو زموږ په ټولنه یعنې د افغانستان په جغرافیایي محدوده کې په ډېر وحشیانه ډول  شتوالي او تطبیق پور

 .ترسره کېـږي او اصلي دالیل یې د حکومت ضعف، د قانون یا نشتوالی او یا نه تطیق دی
 

کوي، بس د خپل  متجاوز، لکه وږی پړانگ هیڅ څه ته نه گوري او هیڅ ډول اخالفي، مذهبي نورم او قانون ته پام نه  
جنسي اور د سړولو له پاره له هرډول وسیلې نه په کار اخستلو سره پر خپل هدف یرغل کوي، دا چې مقابل لوري  
ته څومره حیثیتي، جسمي او رواني تاوان رسېـږي، متجاوز یا په دې خبرو هیڅ نه پوهېـږي او یا یې هماغه شېبه د  

 .« جنسي غریضې د اور تر تاثیر الندې هېر وي..
 

باندې د جنسي تیري   دویپر  زموږ په هېواد افغانستان کې نجونې او ښځې بېشمېره ستونزې لري چې یوه ستونزه یې  
ستونزه ده او اوس هم ښه په خرپ او کش کې روانه ده. د تېر کال له مارچ میاشتې نه تر سږني مارچ پورې د  

غه به خدای ته مالوم وي، خو څومره چې د میډیا له افغانستان پر ښځو او نجونو باندې څومره جنسي تېري شوي، ه 
 الرې تر خلکو پورې رسېدلي دي د گوتو په شمېر دي.

 

یو خو جنسي تېری په خپله غمیزه ده، بل دا چې زموږ پر ټولنه باندې د دودیزو حاکمو نالیکلو او غیر مریي قوانینو 
له مخې به مشران یا نارینه گان پرېکړه کوي چې د قرباني کورنۍ یا د متضرر کورنۍ ته تاوان یا بدل ورکړي چې 

د پرېکړې له مخې پـړې هم ښځینه دي ـ مړې هم ښځینه   په بدل کې هم ښځې او نجونې ورکول کېـږې. د دې قانون
 دي؛ هم جنسي تېری ورباندې شوی او هم یې پور پرې کوي.  

 ده:» بېلگهدا الندې یې یوه 
 

 بامیان؛ پر جنسي تېري تورن مال خپله پنځه کلنه لور په بدو کې ورکړه
 

 :خبلایر
 / فرید

 2021, 31مارچ 
عمره نجلۍ د ورکړې خبر   د بامیان د ښځو چارو ریاست مسؤالنې په بدو کې د یوې کم( ۱۱تاند )چهارشنبه د حمل 

 .ورکوي
 

د بامیان د ښځو چارو رئیسه ذکیه رضایي وایي، دغه پېښه د یاد والیت د شیبر ولسوالۍ په غندک پایین سیمه کې 
 .شوې ده

 

مېرمن رضایي په خبره چې د یادې نجلۍ پالر دیني عالم دی او د ګاونډي پر مېرمنې د جنسي تور په بدل کې یې  د  
 .خپله پنځه کلنه لور د شخړې د مخنیوي په خاطر په بدو کې ورکړې ده

 

دو د مخنیوي د بامیان والیت د ښځو د چارو د ریاست د مسؤلینو په وینا دغه پنځه کلنه نجلۍ د شخړې د رامنځ ته کی
په خاطر او د قومي جرګې د پریکړې په اساس د جنسي تیري قرباني شوې کورنۍ یو غړي ته په بدو کې ورکړل  

 .شوې ده
 

د ذکیه رضایي په خبره چې دوی د دغې قضیې د ارزونې او څیړنې غوښتنه کړې او د پولیسو نه یې غوښتي چې دا  
 .موضوع ژر تر ژره وپلټي

 

د شیبر ولسوالۍ په غندک باال سیمه کې یوې بلې کورنۍ خپله لس کلنه لور خاوند ته ورکړې  نوموړې زیاته کړې،  
 .ده او په وینا، دا چې زوم څو کلن دی، تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري

 

ي  ناوړه دودونه یو له هغو عمدو ټکو څخه دي چې له امله یې د افغانستان په ډېرو والیتونو کې نجونې او ښځې قربان
   کیږي.

 

د ښځو او نجونو باندې د جنسي تېریو بېلگې به ډېرې وي، خو داسې جنسي تېری چې له هرې خوا ورته وکتل شي  
 ناسم، غیر قانوني او غیر اخالفي دی. پر وړې ماشومې باندې جنسي تېری. دا یې د یوې بېلگې رپوټ دی:« 
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 3تر 3 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

 

کمسنه نجونې دي چې د نارینوو له خوا په بېالبېلو ډولونو تېرایستل  بله ستونزه دا ده چې د جنسي تېري ډېری قربانیان  
 ده: بېلگه کېـږي او د جنسي تېري قـرباني کېـږي. دا الندې یې بله 

 

 کلنې ماشومې جنسي تیری؛ پولیس وایي تورن کس یې نیولی دی ۹»کابل کې پر 
 

 .کلنې ماشومې د جنسي تېري په تور نیولی دی ۹کابل کې پولیسو یو کس پر یوې 
 

 .مه" د کابل د دریمې ناحیې اړوند په کارته سخي سیمه کې شوې ده۲دا پېښه پرون دوشنبه "د وري/حمل 
فرامرز پر خپله فېسبوک پاڼه لیکلي چې د تورن کس "دوسیه به د څېړنو له    د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس

 .بشپړېدو وروسته عدلي او قضایي بنسټونو ته" وسپارل شي
 

 .هغه زیاته کړې چې د دې پېښې په تور نیول شوي کس ځان څوکیدار او محصل معرفي کړی دی
 

 .خبرو کې دا پېښه تایید کړېد دې پېښې د قرباني ماشومې کورنۍ هم بي بي سي سره 
 

د ماشومې مور ویلي چې لور یې د قرانکریم د زدکړو یوه کورس ته د نوملیکنې لپاره تللې وه خو هلته پرې تېری  
 .شوی دی

 

بجې په یو پاکټ درملو پسې درملتون ته لېږله. راته کړل یې چې هلته د قران شریف    ۹هغه وایي: "لورکۍ مې پرون  
 ".نجونې ورسره درس وایي زه به هم ورسره نوم ولیکم. چې الړه ورکه شوهیو قاري دی نورې 

 

 .بجو په ژړا کور ته راغله او دوی ته یې دا کیسه وکړه ۱۱دغه مور وایي لور یې په 
 

 .هغه زیاتوي چې لور یې تېریګر پېژندلی او دوی پولیسو ته په الس ورکړی دی
 .ا کورس یې کور ته نږدې په یوه سرای کې دید دې ماشومې مور وایي د قرانکریم د زدکړې د

 .د دې پېښې قرباني ماشومه اوس د کابل په استقالل روغتون کې بستر ده
 

 افغان ماشومانو سره زور زیاتی 
 .دا قضیه که څه هم په لومړنیو مراحلو کې ده خو په خواله رسنیو کې پرې تاوده بحثونه روان دي

ختلفو والیتونو څخه پر ماشومانو د جنسي تېریو او زور زیاتي رپوټونه ترالسه تر دې وړاندې هم د افغانستان له م
 .شوي دي

 

 .له ماشومانو سره پر زور زیاتي جدي اندېښنه ښودلې دهد بشري حقونو مدافع نبسټونو هم وخت ناوخت افغانستان کې 
 

تاوتریخوالي له عامالنو سره کمزوری چلن د دې المل  ځینې خلک نیوکه کوي چې د جنسي تېریو او ماشومانو سره د  
 .شوی چې دا پېښې دوام وکړي

 

دا تازه پېښې داسې مهال شوې چې د هېواد په شمال بلخ والیت کې بیا د عبدالرووف په نوم د یوه ماشوم د تښتولو  
 .قضیه د ژبو په سر ده

 

ډیو هم خواله رسنیو ته راوتلې چې تښتونکو ترې د  هغه د پېسو لپاره تښتول شوی او تازه یې یوه نوې دردونکې وی 
 .ربړونې وخت کې ثبت کړې او ویل کېږي د هغه کورنۍ ته یې استولې ده

 

امنیتي ادارو څو ورځې وړاندې ادعا وکړه، چې دغه ماشوم د داعش ډلې غړو د پیسو لپاره تښتولی، دوی یې ځینې 
 تښتونکي نیولي، خو ماشوم ال نه دی موندل شوی.«   

 

دا چې جنسي تېری نارینه کوي او پور یې نجونې او ښځې پرېکوي، دا په افغانستان کې په تېره پښتنو کې یوه عامه 
 هم ثبت کړې دي چې: بېلگې خبره وه او ده، خو میډیا داسې

 

 زما تر زېږېدو لس کاله وړاندې شوی و" "د هغه جرم بدل کې یې ورکړم چې 
 

په پاسنۍ پېښه کې د وژلو جرم نارینه ترسره کوي، خو د جرم د ترسره کولو له نېټې نه لس کاله وروسته د پالر پور 
 لور پرېکوي. 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-56493407
https://www.bbc.com/pashto/pakhtunkhwa-56262321

