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آصف بهاند

«ښځه یا په کور یا په گور؟»
د ښځو له پاره تر ټولو خطرناک شعار
د مارچ اتمه
دا یوه جمله یا لنډ شعار «ښځه یا په کور یا په گور؟» کیدای شي ښځو له پاره تر یوه مسلح لښکر نه هم خطر
ناک وي ،ځکه چې دې شعار پرته له مصرف نه په میلونونو خلک او ال ټول وطن د تباهۍ کندې ته ورپورې وهلی
دی.

له بده شامته زموږ په ټولنه کې ډیر منفي دودونه موجود دي چې له ډیرې مودې راپدیخوا د خلکو په عیني ژوندان
باندې حاکم دي او تقریبا ً د یوه غیرمدون قانون حیثیت لري چې یو په کې د «ښځه یا په کور یا په گور؟» شعار دی.
«ښځه یا په کور یا په گور؟» د ډیره سلنه افغانانو په عملي ژوند باندې یو حاکم ذهنیت دی ،په تیره پر پښتنو کورنیو
او پښتني سیمو باندې دا ذهنیت داسې حاکم شویدی چې دا شعار کله ،کله د زدکړو او با سواده اشخاصو له ژبې نه
هم اوریدل کیـږي.
سر شوه ،د«ښځه یا په کور یا په گور؟» شعار ته عملي جامه
کله چې په افغانستان کې د «جهاد؟» په نامه شپیلۍ ُ
ورواغوستل شوه .د دې شعار پلویانو او ټوپکي پتنگانو د «جهاد؟» په نامه وسله پر اوږه اړولې وه ،د نورو منفي

د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

کارونو او ناخوالو تر څنگه یې د «ښځه یا په کور یا په گور؟» شعار د خپل جهاد او پالیسۍ نه جال کیدونکې برخه
گرځولې وه او د دې شعار تطبیقول یې ثواب گڼل.
اوس که د څلویښت کلنې جگړې په موده کې د«ښځه یا په کور یا په گور؟» د شعار په سیوري کې د هغو نجونو او
میرمنو شمیر چې له کوره د وتلو اجازه نه وه ورکړل شوې او بیسواده پاتې دي ،وسنجول شي ،څومره به وي؟
کیدای شي په اټکلي ډول وویل شي چې:
د همدې ثواب گټلو په دایره کې زموږ د هیواد په لکونو او میلونونو نجونې او ښځې د سواد ،زدکړو او نیکمرغه له
نعمت څخه محرومې پاتې شوې دي.
یو شاعر او قلموال دوست په خپله فیسبوکپاڼه کې څو ورځې مخکې د همدې شعار اړوند یادونه کړې وه او د خپلې
لنډې لیکنې په وروستیو جملو کې یې په طنز ډوله کلماتو لیکلي وو چې د همدې شعار رامنځ ته کونکو او تطبیق
کونکي اوس د خپل شعار پر خالف له ښځو سره په چلن کې ټول هغه څه کوي چې پخوا یې کبیره گناه گڼله او اوس
د مبارکې دیموکراسۍ؟ په دایره کې ښایي ثواب ورته ښکاره شي.
دا هم د عبدالهادي هادي لنډ مطلب چې د  ۲۰۱۸ام کال د فبرورۍ په اته ویشتمه نیټه یې په خپله فیسبوک پاڼه کې
لیکلی و:
«موالنا قیام الدین کش اف ،غیرت بهیر او انجنیر امین غټې جهادي ګرګې دي .دوی کلونه کلونه د ښځه په کور یا په
ګور نارې وهلي ،په تیرو څلویښتو کلونو کې د ډیرو کورنیو جنکۍ د دوی او د دوی د ډلو د فتواوو او تهدیدونو له
کبله بیسواده پاتې شوي ،د دوی او د دوی د ډلو تر کنترول الندې سیمو کې د جنکو د ښوونځیو پیلول له کفر سره
مترادف وو او که چا دا شوق کړی وای نو په پڅه چاړه یې حاللول.
دوی د ښځو غږ ،د ښځو د بوټونو د ټکا اورېدل ،د ښځو لوڅ مخ او په ټولنه کې فعال حضور کفر ګاڼه.
خو نن ،او نن الحمدهللا دوی تر دې کچې را رسیدلي چې ښځو ته الس ورکوي ،څنګ کې یې کینوي ،حضور یې
مني ،خبره یې اوري او له ښځو پرته غونډې نیمګړې بولي.
موږ په تیرو پنځلسو کلونو کې دغومره مزل کړیدی ،موږ دغومره پرمختګ کړی او موږ دغومره تغیر منلی دی!!!
همدې ته د نن او پرون توپیر وایي ،همدې ته تحول او پرمختګ وایي!
باالخره موږ دا ومنله چې ټولنیز پرمختګ او تغیر د ښځو له فعال حضور نه پرته ناممکن دی.
هغوی چې وایي په تیرو کلونو کې هیڅ هم نه دي شوي ،نو د دې ستر تحول نه به څنګه سترګې پټوي؟»
له ښځو سره په چلن کې د «ښځه یا په کور یا په گور؟» د پالیسۍ د پیروانو بدلون کیدای شي چې د بي بي دیموکراسي؟
د تورې لمنې تر پردې الندې د مقام یا شنو کاغذونو د تر السه کولو په خاطر وي ،که داسې نه وي ،نو تاسو کوالی
شئ یو ځل د دوی شخصي ژوند مطالعه کړئ او په سترگو یې عمالً و وینئ چې له خپلو میرمنو سره د دوی او د
«ښځه یا په کور یا په گور؟» شعار د نورو پیروانو برخورد څنگه دی.
د «ښځه یا په کور یا په گور؟» د شعار تاثیرات دومره قوي وو او اوس هم دي چې د ټوپکي ډلو مشران اوس هم د
ښځو د ازادۍ او دیموکراسۍ په نامه د بهرنیانو ډالرو ته بوجۍ نیولې دي ،خو په عمل کې د ښځو آزادۍ ته د فحشا
خطاب کوي.
دا یوه جمله یا لنډ شعار «ښځه یا په کور یا په گور؟» کیدای شي تر یوه مسلح لښکر نه هم خطر ناک وي ،ځکه چې
دې شعار پرته له مصرف نه په میلونونو خلک او ال ټول وطن د تباهۍ کندې ته ورپورې وهلی دی .کله چې د «ښځه
یا په کور یا په گور؟» د شعار په دایره کې مور بیسواده وي:
ــ خپل ماشوم،
ــ خپل کوچني،
ــ خپلې کورنۍ،
ــ او...
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ته به څنگه پام وکړي ،د خپل هیواد راتلونکی نسل به په کومه روحیه رالویوي او څنگه به یې روزي؟
د دغو دالیلو له مخې په زغرده ویالی شو چې د «ښځه یا په کور یا په گور؟» شعار ،ټولو خلکو او ټولنې له پاره
خطرناکه شعار دی ،په تیره د ښځو له پاره تر ټولو خطرناک او تباه کونکی شعار دی.
د افغان ښځې له پاره
د مارچ اتمه؟

له رسام نه په مننې سره
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