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

 

 ۱۱/۰۳/۲۰۲۱                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 د نجلۍ او هلک حقونه 

 

 د افغانستان غوندې هېواد په کورنیو کې د یوې نجلۍ موقعیت 
 

 !« که نر یې راشه افغانستان ته او ښځه شه »
 

 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! 
 

د   له لسگونو او  ـژوند پر حاالتو خبرې کېپه یوه نرواکې ټولنه کې که د ښځو او نجونو  ږي، نو 
سلگونو نا خوالو سره مخ کېدای شو. دا دود له سلگونو کلونو را په دېخوا پر افغانانو حاکم دی چې  
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پر یوه دسترخوان    ،ږېدلي او لوی شوي ويـبه وي، په یوه کاله کې به زې   هد یوه مور پالر اوالدون
وي؛ خو په عملي ژوند    ر به ورو  ــ  خور   وي،  بېدلېول   به  او په یوه انگړ کې   وي   به یې ډوډۍ خوړلي

  توپیر موجود وي، هلک به ډېر څه کوالی شي، خو لوی    و کې بهحقون   په  رکې د همدې خور ــ ورو
ډېره ازادي نه    ده،خوله، سترگې، پښې او السونه به په دې خاطر تړلي وي چې دا نجلۍ    نجلۍ  د 

 لري او... 
 

د    چیغهیې خپله   غږ دی چې په انتقادي ډول Paktiawalh Asma  پېغلې دا د یوې افغان ښځې/
 ی دی:  کړهمدې توپیرونو په برخه کې لوړ 

 

 !ږئ ـد نجونو ناآرامي باندې وپوهې»
 

 :کولی چې شي  نجونه د هلکانو په شان نۀ 
 

 زړه ئې تنګ شي نو زنګ ووهي؛ 
 

 !لرې الړې شي ، همزولې، ملګرې راټولې کړي او لرې
 

 :شي کولی چې   شان نۀ   د هلکانو په 
 

 !سره ئې النجه شي، په قهر له کوره ووځي  چا
 

 !نشي کولی کله چې غوسه شي، څه مات کړي، او بیا ټول ووایي چې هلک دی حق لري 
 

 !شي کولی چغې ووهي نۀ 
 

 شي کولی ووایي له څه ناارامه دي؟  نۀ 
 

 !!!نو دوستانو
 

 نجونه چې کله خفه شي له ټولې دنیا نه لـــــرې، 
 

 !په کوټه کې ځانونه بندي کوي 
 

 !نجونه داسې څه نۀ لري چې ځان پرې ارامه کړي 
 

 یوازینۍ تکیه ئې خپل بالښت وي، 
 

 !غږه خپلې اوښکې پرې تویويچې بې 
 

 !غمجنې سندرې ئې یوازینۍ ملګرې وي پۀ غوږیو کې  
 

 !...نجونه چې یوازې شي د هرڅه جېل تېروي، حتی' د احساس هم 
 

 « !!!...جینۍ اوسېدل حرمت لري... درک ئې کړئ
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ل په ټولو کورنیو کې شته او دا  ور او حقونه ورکـیـانو تر منځ توپکونو او هلجپه افغانانو کې د ن 
قوانینو غوندې پر افغانانو باندي په نامریي ډول حاکم دی او ډېرې تحصیل  قانون هم لکه ځینو نورو  

 کړې کورنۍ یې هم تطبیقوي. 
 

  ــ  ده چې ځینې میندې   داگه  لر قایلېدلو یوه بله بېـیـتوپد  ونو او هلکانو تر منځ  جنیو له خوا د ن رد کو
پلرونه نجونو ته ډېر څه نه ورکوي او حتی هغومره چې اړینه ده درناوی یې په دې نامه نه کوي  

 چې وایي: 
 

 »نجلۍ د بل کاله ده، یو وخت په خپله مخه ځي.« 
 

یر انساني دودونو ته په کتو سره دا خبره ښه  غدا ناسم دود هم په ډېری کورنیو باندې حاکم دی. دغو  
  ، ن غوندې وطن او ټولنه کې نجلۍ یا ښځه کېدل څومره دروند کار دیصدق کوي چې په افغانستا 

 تر پایه یې زغمي.   عمراو د    د ژوند پر اوږو وړينجونې او ښځې دي چې دا بار    د ټولنې  همدا زموږ
 

 چېرې مې د چا له خولې اورېدلي وو چې ویل یې: 
 

 !« که نر یې راشه افغانستان ته او ښځه شه »
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