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آصف بهاند

ښه ښځه؟
د مارچ اتمه
اوس د یویشتمې پېړۍ د  ۲۰۱۹ام کال د مارچ د اتمې تیټې په درشل کې یو ،یعنې د علم او تکنالوژۍ
د تر ټولو وروستۍ السته راوړنو په تر السه شوي فصل کې ژوند کوو او دا د بشریت د میلیونونو
کلونو د تجاربو د لویې زیرمې په پایله کې ،دا السته راوړنې تر السه شوې دي.
خو زموږ ټولنه او زموږ د خلکو ډېره سلنه له فکري پلوه په سلگونو کلونو پخوا زمانو کې ژوند
کوي او خپل ژوند ،کړه وړه ،د هغې زمانې د قوانینو په چوکاټ کې ترسره کوي .له هغې ډلې نه
ښځه او له ښځو سره د چلن مسا ٔله .اوس هم دا ډله خلک ښځې ته د مریي او مینځې په سترگو گوري
او لکه د یو عالم په څیر یې کاروي.
خو نوی نسل له ډېرو نیمگړتیاوو سره ـ سره دې مسایلو ته په انتقادي نظر کتلي دي او تل یې په یوه
بڼه د نقد په تله کې اچولي دي.
په همدې موضوع پورې اړوند مې په فیسبوک کې یوه طنز ډوله لیکنه له نظره تېره شوه چې کټ
مټ زما د بحث موضوع یې د انتقادي طنز په قالب کې انخور کړې ده.
دا طنز ډوله لیکنه ډېره سلنه په افغانستان کې ،په تېره پښتني کورنیو کې دود او حاکم قانون دی چې
ښځه دې د کور ټول کارونه تر سره کوي  ،خو د سپـڼ په اندازه د څه ویلو حق نه لري .زه یې
همداسې د پښتني ټولنې یو ترخه واقعیت په توگه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت را اخلم او له
تاسو درنو لوستونکو سره یې شریکوم:
«ښه ښځه (!) پۀ پښتني ټولنه کې
ښځه دې د کور پۀ څلورو دیوالونو کې بنده وي ،درسته ورځ دې د ماشین غوندي کار کوي ،شکایت
دې نۀ کوي ،د خپل خاوند دې داسې خدمت کوي لکه غالم چې د خپل بادار اطاعت کوي ،عصري
زده کړې دې نه کوي چې افکار یې خرابیږي ،په خوراک ،څښاک او لباس کې دې د خاوند خوښې
او نۀ خوښې ته پۀ پام وکړي ،د خاوند له اجازې پرته دې د دوستانو په غم ،وادونو ،اخترونو،
څلویښتۍ او کلیزو کې دې برخه نه اخلي ،په لوړ غږ دې نه خاندي ،که د خاوند یې خوښه نه وه ،ان
نفلي عبادت هم نه شي کوالی ،خاوند حق لري چې ښځې ته سپک او بد رد ووایي ،ختی چې وهلی
یې شي ،خو ښځه دې د مېړه په وړاندې د لوړې خبرې خیال ام په فکر کې نه راوړي ،که د خاوند
یې لۀ ښځې سره تریخ چلند کاوه ،هغه دې پرې صبر وکړي ،ځکه پۀ دې سره یې زیات اجرونه پۀ
برخه کیږي ،ښځه حق نه لري ،چې له خپل خاوند څخه د هغه د معاش او مصرف پوښتنه وکړي،
ښځه نشي کوالی چې پۀ کورنۍ کې د کورنیو ستونزو او مسالو پۀ اړه پریکړه وکړي ،ښځه دې پۀ
هر خالت کې د خاوند د خوشالۍ خیال وساتي ،د ده پۀ درد او خپگان دې ځان پوه کړي ،پروا نۀ
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کوي ،چې د هغې احساسات ،عواطف او ارمانونه خاوري کیږي یا نۀ ،او لنډه دا ،چې ښځې دنده د
ډوډۍ پخول ،د جامو گنډل ،اوتو کول ،لوښي مینځل ،د ماشومانو زیږول او پالل ،د خواښي او خسر
حکمونه منل ،د هغوی خواړه او درمل پۀ وخت برابرول ،د لېورنو ستمونه او پیغورنه منل او »...
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