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

 

 ۱۰/۰۳/۲۰۲۱                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

( کې له افغان ښځو سره چلن ۲۰۲۱)  کال وی ریت  
 

کونه یسرل و څد خبرونو  خواليی سره د ترسره شوي تاوتر  و ښځ  له  
 

 د 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. 
 

هم لکه د تېرو کلونو په شان غواړم د ښځـو د نړیوالې ورځې په پار گڼې داسې مقالې ولیکم چې    (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  

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

زه هرکال تر همدې سرلیک الندې د خپل وطن د ښځو د بد او ال بد حالت د انځورولو او ښودلو په موخه د میډیا هغه 
سرلیکونه راټولوم چې پر ښځو باندې د شویو ظلمونو نارواوو او ترسره شویو رپوټونه په کې تر نورو خلکو پورې 

 پیل کړی و:  جمالتورسول شوی وي. تېر کال ما همدا سرلیک په دغو 
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»په تېر یوه کال کې زما په وطن افغانستان کې له مېرمنو سره څومره، څنگه تاوتریخوالی شوی دی؟ په دې به یوازې  
 ه او نارواوې ورباندې شوې دي.  خدای پوهېـږي او هغه ښځې به پوهېـږي چې عمالً دا ظلمون

 

ښایي ځینې لوستونکي به ووایي چې زه هر کال د مارچ د اتمې په مناسبت په خپلو لیکنو کې تر مثبتو شیانو منفي دا 
ډېر منعکسوم او خبرې پرې کوم، ریښتیا حقیقت هم همداسې دی. دا تریخ حقیقت همدا اوس عمالً زموږ په ټولنه کې  

ندې بې اندازې ظلم روان دی او زه مجبوره یم چې د مېرمنو د غږ د اوچتولو له پاره دا ترخه  روان دی، پر ښځو با
 حقایق ولیکم. وې وایم او تر ټولو پورې یې ورسوم.«

 

په تېر یوه کال کې بیا هم نه یوازې د افغان مېرمنو د ژوند هېڅ اړخ نه دی ښه شوی، بلکې نور هم مخ په منفي لوري  
نه یوازې یې حقونه نه دي ورکړل شوي، بلکې هغه څه چې دوی خپله په زحمتونو ترالسه کړي وو  روان شوی دی،  

هغه هم ورنه اخیستل شوي دي او د افغان ښځو په عیني ژوندانه کې د رنځونو نوي بابونه پرانستل شوي دي؛ د 
پورې ورسېـږي، څو وکوالی   همدې دالیلو له مخې اړینه ده چې د دوی د ژوند د دردونکي حالت څرنگوالی ترنورو

 شو د افغان مېرمنو پر ژوند باندې د حاکمو ستونزو له پاره یوه حل الره پیدا کړو.
 

دا هم د میډیا ځینې هغه سرلیکونه چې د افغان ښځو د ژوند د ناسموالي او پر دوی باندې د روانو ظلمونو رپوټونه په 
 کې ورکړل شوي دي: 

 

    :پښتوبي بي سي 
 

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

   تاند:
 

 «په بدو کې ورکړهبامیان؛ پر جنسي تېري تورن مال خپله پنځه کلنه لور »
 

 : دريامریکا غږ 
 

 «منع تداوی زنان بدون محرم در ولسوالی کهمرد بامیان»
 

   فارسي: بي بي سي
 

 « 'نوریه تابش، کاپیتان تیم هندبال 'صلح آوران' در شمال افغانستان کشته شد؛ 'قاتل به منطقه طالبان فرار کرد»
 

   تاند:
 

 « د افغانستان د هنډبال د ملي ټیم کپتانه ووژل شوه»
 

   فارسي:بي بي سي 
 

 « آید؟های آمریکا از دولت: چه بر سر زنان افغان می پرسش رسانه»
 

   تاند:
 

 « تخار کې یوې مېرمنې ځان او درې اوالدونه وژلي »
 

   تاند:
 

 «امنیتي ستونزې؛ کندهار کې تر لسو زیاتو ښځینه خبریاالنو خپلې دندې پریښي»
 

   پښتو:بي بي سي 
 

 «د موبایل څراغ ته د ماشومانو والدت»
 

   :دوچولې
 

 « هزار افغانی بفروشم  ۶۵مجبور شدم دخترم را به »
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   تاند:
 

 « غور کې یوې ښځې خپل خاوند او بغالن کې یوه خاوند خپله ښځه وژلې»
 

   پښتو:بي بي سي 
 

 «د طالبانو پوهنې وزارت یوازې له نارینه وو غوښتي چې ښوونځیو ته ورشي»
 

    فارسي:بي بي سي 
 

 «ها از طالبان در تأمین حقوق زناننگرانی»
 

   فارسي: بي بي سي
 

 « بازگردندوزارت معارف طالبان از دختران نخواست به مدرسه »
 

   تاند:
 

 « طالبانو د نجونو په زده کړو غیراعالنیه بندیز ولګاوه»
 

   پښتو:ازادي رادیو 
 

 «وزارت" لوحه او په اړه یې اندېښنېد ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د "امر باالمعروف »
 

   پښتو:بي بي سي 
 

 «د ملګرو ملتونو ادارو له ځنډ پرته د نجونو ښونځیو پرانیستلو غوښتنه کړې»
 

   فارسي:بي بي سي 
 

 « مدارس افغانستان باز شدند اما بدون حضور دختران»
 

   پښتو:بي بي سي 
 

یونسکو: که نجونو ته د زده کړو حق ورنګړل شي نه جبرانېدونکي طالبان: د نجونو ښوونځي هم ژر پرانستل کېږي;  »
 « پایلې به ولري

 

   پښتو:بي بي سي 
 

 «کابل ښاروالۍ: ښځینه کارکوونکې دې د اوس لپاره کورونو کې پاتې شي»
 

   تاند:
 

 « د کابل پوهنتون رییس: ښځینه استادانې دې پوهنتون ته نه راځي»
 

  فارسي:بي بي سي 
 

 «قضات زن افغان؛ قاتالن محکوم، در تعقیب آنها هستند»
 

   پښتو:بي بي سي 
 

 «افغانستان: محکوم شوي مجرمین د غچ اخیستلو لپاره ښځینه قاضیانو پسې ګرځي»
 

   پښتو:بي بي سي 
 

 «افغان ښځینه قاضیانو او څارنواالنو ته پناه ورکړه ۲۶یونان »
 

   پښتو: بي بي سي
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 «د بښنې نړیوال سازمان: نړیواله ټولنه باید د افغان د ښځو حقونو خوندیتوب مالتړ وکړي»
 

 : پښتوبی بي سي 
 

 « د افغان نجونو خپګان؛ طالبان وایي ثانوي زدکړې د نوې پالیسۍ تر چمتو کېدو مخکې نشي پیلېدای»
 

    فارسي:بي بي سي 
 

 « گزارش آژانس زنان سازمان ملل: نگران نقض صریح حقوق زنان و دختران افغان زیر سلطه طالبان هستیم»
 

   پښتو:بي بي سي 
 

 «ملګري ملتونه: د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې د ښځو د حقونو برخه کې شاتګ شوی»
 

   تاند:
 

 « افغانستان پانګې دي خو کنګل شوې دياروپایي ټولنه: ښځې هم د »
 

   پښتو:امریکا غږ 
 

 « ملګري ملتونه: افغانستان کې د نجونو او میرمنو وضعیت د جدي اندیښنې وړ دی»
 

   پښتو:بي بي سي 
 

     »افغانستان؛ له کورني تاوتریخوالي سره د مخامخ ښځو برخلیک ته اندېښنې ډېرې شوې
 د امن خونو برخلیک«
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