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

 

 ۱۲/۰۳/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

 لومړی یې وژني، بیا جایزې ورکوي 
 

 مارچ اتمه  
 

 د ښځو نړیواله ورځ 
 

 دې ژړا کاـر ما بان ـم پ ـه، هـلـپ ـه خ ـي پ ـم مې ووژن ـه»
 «یې مینه، وژل هسې شیؤن هسې څه ښه یار دي، ښه

 

 )خوشحال خټک( 
 

 

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.  

 

ې منفي خوا درنه وي، ما به نه مالمتوئ، همدا مو خلک دي، همدا مو ټولنه ده او همدا  که زما  په مقالو کې د تل 
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 

او ستونزو نه د دوی ژغورل    او منفي کړونو یادونه کوم، اصلي موخه مې د ښځو د غږ جگول او له دې ناوړه حالت
 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! 
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مړینې ترساعته پورې له رنگارنگ ستونزو او کړاوونو  ږېدو له ورځې، بیا د  ـافغان مېرمنې د زې
بیا د    ، ږدي که احیاناً د تعلیم زمینه ورته برابره شوهـږي. اول خو یې ښونځي ته نه پرېـسره مخ کې

لایر کې د نارینوو له خوا نور مزاحمتونه او کړاوونه  ـېـ بیا د کار په چاپ  ـ  کولو ستونزه پیدا  کار پیدا  
د کړاوونو له دې ټولو پاټکونو څخه تېره شي؛    ې که کومې ښځې وکوالی شول چ  بیا   ـ   ږي ـرامنځته کې

ډز    ، فتوی صادروي چې د ښځې له کوره وتل او کار کول حرام دي  ږيـپیدا کې  ؟ غازي  ل بیا یو ب
وژني یې، یو څو ورځې راپورونه او افسوسونه او بیا خبره خالصه شي څوک یې پوښتنه هم نه  

 کوي. 
 

د همدې تر بحث الندې افغان مېرمنو د وژل کېدو په تړاو باید وویل شي چې: دا ښځې د امریکایانو  
ورکوي هغه  د سیاسي پالیسیو قرباني شوې او وژل شوې دي. امریکایان یې هم وژني او هم جایزې  

همدا مسلح قاتلین چې دا ښځې یې وژلې دي، همدې امریکا له عسکري    . هم مړو شو اشخاصو ته
نومونو وژنې کوي،    گ بوټو سره د خلکو پر سینو او خېټو باندې سپاره کړل، هغوی هم په رنگارن

وي چې د    قاتلین په هسکه غاړه گرځي، او امریکا مقتولینو ته جایزې ویشي. ښایي دا د دې له پاره 
 امریکا د لومړۍ مېرمنې لومړني فعالیتونه غوړ وښودل شي. 

 

ام کال په اوږدو کې د مخالفینو له لوري    ۲۰۲۰ږي چې د  ـایزې هغو افغان مېرمنو ته ورکول کېجدا  
کې ویلي دي چې سږنۍ جایزې دغو    بیانت په یوه  رژل شوې دې. د امریکا د بهرنیو چارو وزاو

 ږي: ـافغان وژل شوو مېرمنو ته ورکول کې
 

 ــ فاطمه خلیل د بشري حقونو د کمیسیون کارکونکې،
 

 ملي امنیت کارکونکې، د نرال شرمیال فروغ جــ 
 

 ــ مریم نورزاد، نرس قابله،
 

 ــ فاطمه رجبی د پولیسو په لیکو کې افسره، 
 

 پولیسو په لیکو کې افسره،ــ فرشته د 
 

 عکاس تلویزیون کې ویانده، نــ ماله میوند د ښځو د حقونو فعاله او په ا 
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 ــ فرشته کوهستانۍ د ښځو د حقونو فعاله. 
 

د دې ښځو د هڅو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسیو په باب په هماغه وخت کې افغان  
 راغلي دي:  داسېې رکولو د پالیسۍ په باب په یوه رپوټ کمیډیا راپورون خپاره کړل. د جایزو د و

 

 وژل شویو افغان مېرمنو ته جایزې ورکوي   ۷امریکا  »
 

 
 

د امریکا متحده ایالتونو لومړۍ مېرمن جل بایډن د مارچ د اتمې په مناسبت  (  ۱۵د )جمه د حوت  نتا
وژل شویو افغان مېرمنو ته د زړورتوب کلنۍ جایزه    ۷چې د ښځو د نړیوالې ورځې سره برابره ده،  

 ورکوي. 
په کابل کې د متحده ایالتونو سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، دغه جایزې د دې لپاره د  
دغو مېرمنو په نوم کیږي چې د خپل ژوند لویه برخه یې افغانانو ته د هوسا ژوند برابرولو کې زیار  

 .. باسلی دی. 
 

د امریکا حکومت په داسې حال کې وژل شویو افغان میرمنو ته د زړورتوب جایزې ورکوي چې  
 ښکار کېږي.  اوس هم د نارینه وو تر څنګ ښځینه فعاالنې، خبریاالنې، ډاکترانې د هدفي وژنو 

 

په روانه اونۍ کې د ننګرهار په مرکز جالل اباد ښار کې د انعکاس په نوم د یوه خصوصي ټلوېزیون  
 درې کارکوونکې هغه مهال چې له دندې کورته په الره وې د وسله والو په برید کې ووژل شوې. 

 

 چاودنه کې ووژل شوه. له دې پېښې وروسته په همدې اونۍ کې یوه ډاکتره د چسپکي ماین په 
که څه هم طالبانو په دې برید کې الس لرل رد کړي او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی، خو حکومت  

 یې د طالبانو کار بولي. 
 

کال د زړورو مېرمنو جایزه د نړۍ په کچه د یو شمېر نورو هېوادونو   ۲۰۲۱د یادونې وړ ده چې د  
 « فعالو مېرمنو ته هم ورکول کیږي.

 

افغان مېرمنو هر څه وروسته له دې رپوټونو هېر کړای شول، مقتولین له خپل گټلي ثواب  د دې اوو  
سره په هسکه غاړه گرځي، خواره خواري د وژل شوو مېرمنو نه پاتې اوالدونو او د کورنۍ نورو  

 غړو ته ورپه برخه دی. 
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