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  ټولني او د ښځو حقونه ؟   تيوکراتيک
  

زموږ په ټولنې کې د ښځو .ښځو تل قرباني ورکړې ده زموږ په افراطي قبيلوي او مذھبي ټولنې کې
ټول ارزښتونه  په ھغه ټولنې کې چې. بي، ټولنيز او فرھنګي 1ملونه لريحقونه نه ورکول ژورې مذھ

او ھرڅه د ښځو خ:ف وي د ښځو حقوق تر1سه کول دوامداره مبارزه ، لوی عظم او ټينګه اراده 
څوارلس سوه کاله مخکې پاتې  ټول اس:مي ھيوادونه چې مذھبي تفکر يې افغانستان او داسې. غواړي

 او عقل ته يې اھميت نه دئ ورکړئ ،د ښځې انساني او فطري حقونه تر 1سه کول ده او اجماع، قياس
   .په کې پرته له اوږدې مبارزې شونې نه ده

لکه څنګه چې تاسو پوھيږئ ښځو په ټوله نړئ کې د خپل حقونو تر1سه کولو لپاره طو1نې مبارزه 
ښځو ډير بسټيز حقوق لپاره   کېحتي د نړئ تر ټولو ډموکرات ھيواد يعنې آمريکې. ترسره کړې ده

ښځو د رای ورکولو حق يې ھم نه   کال پورې١٩٢٠ًکلونه کلونه مبارزه کړې ده مث: حتی تر 
ښځو تر ډيره حده خپل اساسی  څخه وروسته نن په لويديځې نړئ کې اما د لوٻې مبارزې. درلوده

تر . نه نه دي تر1سه کړياما تر اوسه ھم ښځو خپل ټول جايز بشري حقو. حقونه تر1سه کړي دي
ابزاري استفاده کيږي او دغه د لويديځې نړئ لپاره ناکامي بلل  اوسه ھم د ښځو څخه په ټولو برخو کې

   .کيږي

ټولنې  د رنسانس څخه وروسته کله چې دين د سياست، حکومتوالئ او اقتصاد څخه وشړل شو لويديځې
 کلونو يې وشوه کړئ چې انساني حقوق په د پرمختګ په لوري قدمونه کښودل او وروسته له ډيرو

لکه څنګه چې مخکې توضيح شو ښځې تر اوسه ھم په لويديځې . صحی توګه تعريف او تامين کړي
اما زموږ . نړئ کې خپلو ټولو انساني حقونو ته نه دي رسيدلي نو مبارزه تر اوسه ھم دوام لري

 مګر په عمل کې مو تر دې دمه په ھيڅ ټولنې کې دا دئ چې زموږ دين کامل دئ استد1ل په اس:می
. يو اس:می نظام جوړ نشوه کړئ چې رښتيا ھم د يو کامل دين شايسته وي اس:می ھيواد کې داسې

بايد ووايو چې تر ھغه پورې چې اجماع، قياس او عقل ته اس:م کې اصلي ځائ او مناسب اھميت 
نن په اس:می نړئ کې د ښځو .وړ نه ويورنکړئ شي ھيڅکله به ھم دين په ټولو چارو کې د تطبيق 

د حقوقو وضعيت ټولو ته جوته ده چې متاسفانه بدترين وضعيت لري او د شرم سبب مو ګرځيدلئ او 
   .زموږ د نظامونه لويه ناکامي ښکاروي

زما په آند ترھغه پورې چې موږ خپل عقيدتي، ټولنيز اوفرھنګی تفکر کې تجديد نظر ونکړو د 
ښځو په نړئ  د افسوس ځائ ده چې. ډيا به وي ، انساني حقوق ھم نشي تامينيدلئښځوحقوق خو 1 آي

زموږ په عقيدتي نظام کې که ښځه قتل کړئ شي . کې تل مينه کرلې اما ھميشه کينه او نفرت يې ريبلئ
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سړيان کو1ئ شي . دايه يې نيمه ده اما که ښځه په زنا مرتکبه شي مجازات يې سړيانو سره برابر دي

سړيان په ھر سن کې کو1ئ شي واده وکړي . يو خاوند لرلئ شي ښځې ولري اما ښځه يواځېڅلور 
 کلنې انجلئ سره د واده عقد وتړي ١٣  کلنې کې ھم قانون يو نارينه ته اجازه ورکوي چې٨٠حتی په 

ښځې زموږ په ټولنې کې د بکارت جيل کې . اما ښځو ته دغه حق په ټولنې کې نه ورکول کيږي 
څوک د   دي که بکارت ونلري حتی واده ورسره څوک نه کوي اما سړيان خپلواکه دي نه يېبنديانې

او ھميشه ځان برتره انسانان ګني اما په اصل کې اکثر . بکارت پوښتنه کوي او نه يې ھم د اخ:قياتو
عجب انصاف دئ د ښځو صحرايی محاکمه د ھرچا له . ښځې د سړيانو پرتله با تقوا او متدينې دي

ًرې جايز بلل کيږي اما اکثره فاسد، قاتل، خاين او جنايتکاره نارينه کام: آزاده گرځي او خپلو لو

   .نامشروع او ناوړو کړنو ته دوام ورکوي

 مياشتو زيار، ٩ښځه کله چې د .ښځه سړيانوته ژوند جوړوي اما د ژوند مالکيت بيا سړيانو ته رسيږي
ھغه درد کاږي اما ته انديښنه لرې . زحمت او قربانئ نه وروسته او1د راوړي سړيان يې مالکان شي

ھغه ټوله شپه د او1د لپاره بي خوبي تيروي اما ته د جنت د حوريانو . او1د دې لور نه وي چې
له لويه شي پ:ر يې لور يې چې ک. ھغه مور شي اما خلک يې تل د پ:ر تپوس کوي. خوبونه وينې

واده ته ورکوي، اکثره د مرضي خ:ف يې واده ته ورکوي او کله چې ط:ق شي مھر يې ھم نه 
ھغه د پ:ر په ميراث کې د نارينه په پرتله نيمايی برخه لري اما کورنئ مسووليت يې . ورکول کيږي

   .د نارينه نه ډير ده

ښځو باندې .  نه پټ وساتي او حجاب تامين کړيښځه بايد ټول عمر ځان د سړيانو د فاسد و بد نظر
يوه ښځه بې له سړي نه د کور څخه يواځې بھر  شرايط په ھرې برخې کې بيشميره او سخته دي حتی

ښځه نه . ھم نشي تللئ او د ھغه ځائ کې چې نارينه کار کوي کار يې ھم مشروع نه ګنل کيږي

داسې ھم تفکر . پريکړو کې د ګډون حق لريولسمشره نه قاضي او نه ھم د يو ھيواد لويو سياسي 
ښځو د جنت معامله ھم  د. ښځه کوي د تل لپاره به برباد او ذليل وي شته چې ھغه قوم چې مشري يې

. که ښځه د ميړه لخوا ونه بښل شي ويل کيږي چې د جنت دروازې به ورته بندې وي! مشروطه ده 

يدا شوي دي او دغه موجود ناقص العقل او ناقص ښځې د سړيانو د آسايش لپاره پ دلته تفکر داده چې
   .الدين دي

په ډيرو و1يتو کې تر اوسه ھم کله چې انجونې پيدا شي يا يې ژوندئ دفنې کړي يا ھم د تل لپاره 
ما په خپل سترګو ليدلي چې بعضي کورنئ اول سړيانو ته . ورسه تبعيضی او نا انساني رفتار کيږي

څه پاتې وي د ښځو  تې شي ماشومانو ته په پای کې که قابونو کېډوډي ورکوي بيا چې ترينه پا
ښځې د حيض بيمارئ وخت کې وي نارينه حتي ورسره خبره ھم نه غواړي  کله چې. نصيب ګرځي

کله چې د انجونو سن لسو . چه وکړي او کله نا کله خو سړيان بيخې ھغه خونې ته تګ راتګ پريږدي
ډير نرخ وړاندې کړو د   کې پرې بولئ لګول کيږي او ھرچا چېکالو ته ورسيږي بيا په آزاد بازار
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ښځه په نني اس:مي ټولنې کې فقط د سکس او د  داسې به وايم چې.دغه موجود مالک ګنل کيږي

  .خدمت لپاره کارول کيږي نور ھيڅ انساني ارزښت او حقوق ورته نه ورکول کيږي

ي، مينه کيږي، مور کيږي، زړه کيږي او ښځه ھره ورځ پيدا کيږ لنډه دا چې ھمدغه نظامونو کې
يواځې مينه او صرف مينه پاتې کيږي اما ھيڅوک يې ھم د مرګ  اما د ھغه نه په ميراث کې. مړي

ټول د ښځو مجرمين يو او قدرت او طبعيت تل موږ باندې لعنت وايی اما تر  موږ. وروسته نه يادوي
و تل ځانونو ته مو د غيرتي افغان لقب کارول اوسه ھم ھيڅ احساس د رنج، شرم او خجالتئ نه لرو ا

  .دئ
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   کابل

  ١٣٩۴د مارچ نھمه نيټه 

  

  

  

 

 


