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آصف بهاند

سږنۍ د مارچ اتمه
()۲۰۱۹
کـلـه غـوڅه کړي ترې پوزه ،کله سر
کـلـه سترګه ،کـلـه خـولـه ،کـلـه نـظر
آیا تاسو د فرخندې د نازک بدن سوځېدو لمبې او شېبې هیروالی شئ؟
ښایي ځینو ته به درواغجن ښکاره شم چې ما د دې مقالې او یاداشتونو په لیکلو ،ټولولو او سره برابرولو باندې یو
کال وخت لگولی وي.
ما خو نه غوښتل چې سږ د مارچ د اتمې ،د ښځو د نړیوالې ورځې په باب څه ولیکم ،له میډیا څخه د ښځو د ډېر بد
او ال بد حالت په باب مې په تېر یوه کال کې یو څو دردونکي ـ سوځونکي او اور لگونکي سرلیکونه ،شعرونه ،ځینې
جملې او پروگرافونه را اخیستي دي چې په تېر یوه کال کې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حالت څرنگوالی بیانوي.
دلته یې یو څو بېلگې وړاندې کوم ،نور تاسو پوه شه او تحلیل ،پوهیدنه او اخیستنه مو:
کـلـه غـوڅه کړي ترې پوزه ،کله سر
کـلـه سترګه ،کـلـه خـولـه ،کـلـه نـظر
کـلـه لـوڅـه یې په تـیـږو باندې وژني
کـله و شـیندي تـیـزاب یـې پـــه بـشـر
کله خاورو کې یې خښه کړي ژوندۍ
کـلـه ولـي یـې بـې هـېـڅ څـه بـرېتور
"ړنګـه"! ړنګـه کـیسه د افـغان ښځې
یــاده بـــده ده پـــه کــور او پـه مـمبر
(سلیم ړنګ)
«له زندانه خوشې کېدونکې کندهارۍ بندیانې 'ځای نه لري'»
بي بي سي
«تاند  -په کندهار کې د بشري حقونو فعاالن وایي ،په دې والیت کې یو شمېر ښځې بندیانې د محکومیت د دورې له
پای ته رسېدو وروسته نه غواړي چې له محبسه ووځي.
دوی وایي چې دا ښځې د دې لپاره له محبس څخه وتل نه غواړي چې د اوسېدو لپاره سرپناه نه لري».

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دا څومره دردونکې ده چې د ټولنیژ اکثریت نارینه له جنسي پلوه لکه لیوان داسې وي ،ښځه له زندانه خوشې شي،
کورنۍ ،ځای ،سرپناه او آدرس ونه لري ،که مو داسې ښځه خپله خور ،لور ،مور ...وي ،څنگه به وي.

د مارچ اتمه ،زما د وطن د ښځو حال ،له زندان څخه نه وزي چې د ورتگ پته او ځای نه لري او د نورې نړۍ
ښځې:
«چهار زنی که چهره فیزیک را عوض کردند»
بي بی سی
«په بدخشان کې له یوې ښځې سر پرې شوی'»

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

« ...وسله والو مخالفینو شاوخوا د شپې دولس بجې د دې ښځې کور ته تللي او د هغې سر یې پرې کړی».
بي بي سي
مدینه هادي خپل غږ داسې جگوي:
«زن ها را از رقصیدن منع کردند
از آواز خواندن
از عاشقی کردن
بوسیدن
خندیدن
زن ها در پیله های خود فرو رفتند
و از تنهایی بسیار
شاعر شدند
و در شعرهایشان
وحشیانه رقصیدند
آواز خواندند
عشق ورزیدند
بوسیدند
اما خنده نه!!
فقط گریستند...
(؟؟؟)»
madina hadi
محمد یار یار په خپلو دوو پوستونو کې خپل غږ داسې جگ کړی دی«:
زموږ ښځه او زموږ خره:
دا د ځینو روشنفکرانو مطلق درواغ او په مایلونو له حقیقت څخه لرې ادعا ده چې موږ خپلې ښځې د خرو او غواوو
په څېر خرڅوو ،بلکې د خور یا لور او حیواناتو د خرڅالو تر منځ مو ځمکه و آسمان فرق دی ،داسې چې:
موږ غوا ،خره ،بزه ،مېږه ،چرګه یا بل ژوی ،اول ډېر ښه ساتو چې ښه تکړه و ښه ښایسته تیار شي ،بیا یې په زښت
احتیاط سره ګنج ته بیایو چې پر الر کومه صدمه ور و نه رسیږي او د خریدارانو سترګه ښه سمه ور ته را واوړي
او بیا پر بله ځنې وا نه وړي؛ موږ هله ډېر خوښ یو چې د څومره ډېرو نندارچیانو توجه را جلب کړو؛ خو تورسرې؟
لور یا خور مو بیا په ځان نه وي خبره ،چا یې پلو هم نه وي لیدلی چې سرپرستانو یې په بازار کې سودا کړې وي.
اوس نو تاسو و انصاف! دا بېخې لوی توپیر نه دی؟
زموږ ښځه او زموږ منطق:
موږ ډېر غیرتمن یو؛ موږ نه شرق منو ،نه غرب؛ موږ هر هغه کار کوو چې د نورې دنیا پر ضد وي او په دې توګه
دنیا ته درنې ضربې ور کوو ،مثالً:
کله چې نوره نړۍ د ښځو د حقونو خبره کوي نو موږ یې پر ضد ،د خپلو ښځو حقونه پایمالوو.
کله چې غرب ښځو ته د احترام ږغ پورته کوي نو موږ یې په مقابل کې ،تر آخر حده ،خپله ښځه سپکوو.
کله چې متمدنه دنیا د نر او ښځې د مساوات شعار ور کوي نو موږ ور سره د سخت حساسیت له امله ،له نر سره
برابرې خو څه کوې ،آن ځپله ښځه د ځمکې په غېږه ور ولو او د خاورې خمیروو یې.

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کله چې جهان ښځې ته تعلیم ضروري ګڼي نو موږ باید خپله ښځه د جهل په تر ګردو ګاټه تورتم کې ډوبه کړو.
او دا ډول منطق مو بیا هله ،په دې ادعا سره اوج ته رسیږي چې د اسالم مبارک دین خو ښځو ته ټول حقوق ور
کړي؛ اوس سوال دا دی چې ایا زموږ د ښځو روان وضعیت ،د هغو حقونو څرګندوی دی چې اسالم ور کړي ،که
نه ،ال نه دي ور کړه شوي او تر دې وروسته یې باید زموږ د مبارک دین مطابق ور کړو؟»

د ښځو نړیواله ورځ دې بختوره وي؟

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

