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 8تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 
  88/80/3810         پوهندوی آصف بهاند 

 د دوزخ اور ګلپاڼې او زموږ مارچ اتمه، د
 «ته غمي له بدخشانه رسي پاريس پیغلو د اوښکو امیل وطن پیغلې مې په غاړه وړي د د»

 

 په هغه چاپیريال کې چې زما د تیريو او ظلمونو د ګلپاڼې دي او( ښځې)خوماته میرمنې انګیري،نورڅوک يې چې هرډول 
په تیره افغان  زه نه غواړم چې هیڅ ښځه، او ګڼم، دوزخ اور د کړای شوې دي، وطن افغانستان ډيره سلنه میرمنې جبرًا راګیر

» له پاره د میرمنو کې د په لړ ترکیب جوړونو ښکلو خپلو د استاد سعدالدين شپون .دغه اور په دايره کې راګیر وي میرمن د
 .سره همدا سې يوه ښکلې کلمه ښايي چې په رښتیا له میرمنو( 1) کارولې ده اصطالح جوړه کړې او« ښکځګلې 

 

په ترڅ  لمانځلو دغې ورځې د د .ورځې په نامه ياديږي د ښځو د میاشتې اتمه نیټه په نړيواله کچه، مارچ د میالدي کال د د
 .سره ياديږي الس ته راوړنې په ښو ښځو کې د ژوند په بیال بیلو برخو نړۍ په ګوټ ګوټ کې د د کې،

 
 ښځو د کې، هیوادونو بیلو بیال او ټولنو ښکاره حقیقت دی چې په بیال بیلو يو دا

 همدغو د .سره لري توپیرونه ژور په چوکاټ کې، قوانینو بیلو بیال د ژوند،
سره  چې په ټوله نړۍ کې په توپیر سره دا ويالی شو کې نیولو نظرپه  توپیرونو

 .سره مخ دی ننګونو ژوند له ګڼو ښځو د
حل الرې يې  د او ... ؟ولې دي کې څومره دي؟ ټولنو ننګونې چې په نورو دا

 د خو پورې اړه لري؛ امکاناتو او ستونزو په خلکو، ټولنو هغو د دا کومې دي؟
اړخیزې  څو له ناورينه ډکې او دا ستونزې دومره ډيرې، افغانستان په ټولنه کې

ښه ده وويل  .نه هم سرحد ورته ټاکلی شو دي چې نه نوم ورته ايښودالی شو او
 :شي چې

 

 « ټوله بۍ آبۍ،»
  :او يا هم ددې بل مشهور متل په څیر

 « نه ماغزه وتلی پک مې لیدلی و،»
 

 دادی له دغو او .افغانانو کې افغانستان په ټولنه او د نه داسې لکه  لیدلې وې،ستونزې  په مقابل کې مې تاوتريخوالی او ښځو د
 .غولونې سره او حقیقتًا په تظاهر خو ظاهرًا په وياړ، دغه ورځ بیا بیا لمانځوو؛ موږ سره سره، ستونزو ټولو

 سره  مصارفو سره په لوړو ښځې ورځ په وياړ هغه هیواد خلک د د
 اکثريت میرمنې له ناتوانۍ پرالرې تالی نه شي، هغه هیواد لمانځي چې د

هغه هیواد  د خوراک ډوډۍ نه لري، يوه وخت د د اوالدونو خپل ځان او د
 اور مجبوريت نه د ښځې له ډير ورځ لمانځي چې نجونې او ښځو خلک د

 چیرته چې د ښځو ورځ لمانځي، هغه هیواد خلک د د لمبو ته پناه وړي،
ژبې يې  پزې غوږونه او شکیږي، ښې په انبوروجود غو د نجونو او ښځو

هغه  دادی د او نوکان يې ايستل کیږي، سر ويښتان او د پرې کیږي او
په  جنسي تیريو ښځو ورځ لمانځلي چې هلته هره ورځ د خلک د هیواد

 . . .او اوښايي په زرګونه پیښې ترسره کیږي، سلګونه  لسګونه او
 

 چې دا دا .وي والړ له پاره په انتظار ښځو په هر کور کې د زندان خو په نامه يو چادري يا بوقرې چې هیڅ نه وي د نور
متحرک زندان وايم چې هرې  ښځو ته د زه ور خو جال بحث دی، هغه بیله خبره او ذهن اختراع ده، چا د د( چادري)ن زندا
  .انسان کړې ګناه ورسره وي زندان لکه د دا نو ته ښځه روانه وي، خوا
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 8تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 په کوم ځای کې چې پارلمان ته تلونکو پیروي جوړ شوی دی، قانون په لیکه او هغه وطن د وطن افغانستان قانون دزما د 
هغه  بل خوا د ټولنه خالصوالی نه شو، همدغه قانون له چوکاټه ځان او خوا د يو( 3.)تفالې خطاب کیږي فاحشې او ته د ښځو

 .مارچ اتمه لمانځوو د ښځو ورځ، چې د شله يو ضد، پر موادو قانون د
 

افغان میرمنې اوسنی حالت لیدلی  هم که د اتمې بنسټ ايښودونکو مارچ د د
له هغه نه  .تالش څه مانا سل کلنه مبارزه او چې دا حیران به وو، وای،

 هڅو د( 0) آزادۍ غورځنګ د ښځو يا د( Feminism)  فمینیزم راورسته د
ناقضین  حقوقو دوی د د ی ښځې اووطن ډير په دې باندې زما د پايله څه وه؛

 سره سره زما د مناسبتونو او ورځو دې ټولوغورځنګونو، د .خبرهم نه دي
په دايره  قوانینو د پیړيو منځنیو د ناپوهۍ او بیسوادۍ، رنځ، ټولنې ښځې په فقر،

 .کې ژوند کوي
 نو نه کړو، منځ جوړ خپل عیب نه دولوو او په ګريوانه کې ښکته کړو که سر
ډيره حده  هستونکي تر جوړونکي او ستونزو چې ددې ټولو بايد وکړو اقرار
 خوا اوړو او کله يو دا موږ په خپله يو چې لکه په خوله کې ژبه، .خپله يو موږ

 :دروازې ډبولې چې خلکو به يو وخت د مدعیانو.  . .مترقیتوب او تمدن، انقالب، خبرې ښه ثبوت دا دی چې دددې  .کله بل خوا
 

 ننه او اوس په افغانستان کې د خو . . .وباسئ چې زنده باد ووايي او میټنګ ته را مارش او کورنۍ مو زامن او لوڼې، ښځې،
په سیوري کې ژوند وکړي  پنځه سوه کاله مخکې قوانینو باندې همدغه ټیپ خلک غواړي چې ښځې د حتی له افغانستان څخه د

 آزادې ټولنې په دايره کې هم ښځه د اروپا د یږي چې دا ډول خلک غواړي حتی ددلته لیدل ک دا کارونه عمأل هلته او او
 او .بهرنیانو دود او نامنلی عمل ښکاري مارچ اتمه د د آزادي او ښځو د حقونه، ښځو دوی ته د .شا بندي وساتي تر توروتمبو

مهارت له  الخلقه څیرې په سپین سترګۍ اوکرزي په واک کې را ټول شوي عجیب  هلته په افغانستان کې دا دولس کاله د
 د په نامه کوم غږ واوريدل شي، سندرو بیا که چیرې په تلويزيون کې د په نامه ډالر اخلي او حقونو د ښځو نه د بهرنیانو
 چې ټکي ته ورګرځي، صفر څه بیرته د هر بیا نو په شوراکې ناست عالمیان سترګې ورته برګې کا چې دا څه کوئ؟ ؟ علماوو

 .شورا تحفه وه د علماوو؟ د کرزي او د اتمې په وياړ مارچ د ته د کال په مارچ کې ښځو 3813ټولو ښه مثال يې د  تر
 :ته سپارښتنه کړې وه چې نجونو او په هغې اعالمیې کې يې ښځو شورا اعالمیه صادره کړې وه او علماوو؟ د
پرمهال  سفر بايد د نه کړي او وسره ناسته والړه و کې له نارينو ځايونو ټولنیزو نورو او دفترونو دزدکړې په مرکزونو، »

 راټولو په شورا کې د پالیسۍ له مخې، د «خان هم دا کوي هم دا»کرزي خان هم په نره توره د او( ۴)«شرعي محرم ولري 
 .   فیصلې ننګه وکړه د ماليانو

 

 دې ته مو بايد پام وي چې نور خو  دی، کار قدر وړ د او درناوی ښه ښځو د نامه چې وي، اتمې په نامه يا په هر مارچ د د
 همدغه د  .باسي تیر َان نالوستي کلیوال هم تريوې اندازې په دې پوهیږي چې څنګه ځینې انسانان، خلک  څه کوې، ال خو

ښځې  موږ .شريفاتي بڼه لريپه ټوله مانا ت باندې له افغانستان څخه لمانځي، يا د مارچ اتمه نیټه چې افغانان په افغانستان کې او
 :په جګ آواز ورته وايو چیرې يې راټولوو، له پاره، شیبو څو يو هغه هم د باسو، تیر

 

 « . . .ده او احترام وړ د ښځه » 
 زخموندو  هغدې پدر   سدره د  پده ويلدو   کلمداتو  سدپکو  د ښدځې سدپکاوی او   د بیا بدد رد ويدل او   بیا وهل ټکول، ته چې والړو کور او

 سترګو کالم تر شا دا جملې هم په تیزو بینو دوی د د سره لمانځي، مارچ اتمه په تظاهر خلک چې د دا .مالګې دوړول باندې د
 :سره ځینې سترګور لوستالی شي چې

 ې دې ــځـښ. . .، 
 ،ښځې دې وږې وي 
 ړې وي،ـې دې مــځــښ 
 ورې وي،ـــې دې بــځـــښ 
 ورارې وي، دې  ې ـــځــــښ 
 ډې وي،ــــونـــې دې کــــځــــښ 
 ه وي،ـــزتـــــې دې بې عــــځــــښ 
 ،له هرڅه ناخبره وي، ناپوه او ښځې دې بیسواده 
 ،نوکان او ويښتان ويستلې وي، ګوتې اوغاړه پرې کړې، ښځې دې پزپرې کړې 
 په دايمي ډول ددې له پاره چې  او پښو،الندې وي، تر فرمانبردارې او نارينه مزدورانې، ول عمردــې دې ټــــځـــښ او

 :السه کړي نو تر باد راوړي ډالر په واک پاتې شي،



  

 

 

 8تر 0 له :د پاڼو شمیره
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 .مارچ اتمه دې هم مبارک وي د

مقالې  شعرونه لولي، کوي، مودله پاره دا کار ښاغلي چې هسې د نور دا کوي، ډول چې وي خپل کار په هر دا ټیپ خلک خو
 بلکې يوازې ددې ورځې په خاطر ناوي په خاطر،در ښځې د هغه هم نه د بیانیې وړاندې کوي، ستوني شکوي او اوروي،

رنګارنګ ډالۍ  ګیډۍ ورته وړاندې کوي، ګالنو د بې ځايه صفتونه کوي، په ځای او ښځو د خپل ستوني څیري او چغې وهې،
 . . .ورکوي او

 

 .نه کوي لطفًا دې دا کار :په سړه سینه داسې دی چې نه، په احساساتو زما وړانديز،
 ښځه دې وهي نه، ته ځي، يوازې دې دا وکړي چې کله چې وروسته له کاره کور ښځې ته درناوی کوي،که په رښتیا دوی 

په  او . . .دې په سپکه نه وريادوي مور او رکیک کلمات دې نه ورته استعمالوي پالر بد او ښځې ته دې ښکنځلې نه کوي،
 : ته ووايي دې له يوې نرۍ موسکا سره دومره ور يوازې میرمنې په السو تیاره شوې ډوډۍ وخوړه، پای کې کله چې يې د

 .مزه داره ډوډۍ وه مننه،
 

 زده کول دي، ور سواد 
 .ټولې ورځې ستړيا ورکه وي ښځې د سره به د همدې جملې په اوريدو د
 نه يې خبرول دي، حقوقو له خپلو 
 پوهنځي ته پريښودل دي ښوونځي او. 
 را ايستل دي،له زندان نه  کور هغوی د ښه عزت کول، ښځو د 

ښکاره  حقونو د ښځو هغه کسان چې د په نامه نه اچوي، حقوقو ښځود ته د جیبونو واکدارو د نړيوال دې هم بې شمیره ډالر
 .الندې کړي دي پښو حقونه تر ښځو او خلکو دوی په مرسته يې د د پرخلکو حاکمان کړي دي او همدې بهرنیانو ناقضین دي،

 دوی او سره قدم ايښی دی، عسکري بوټانو باندې له درنو ستونوو پر ښځو او خلکو د واکدارانوهمدې امريکا راوستو 
خلکوله ستوني لرې  او ښځو عسکري بوټ دې د ناقضینو د حقوقو د ښځو همدا د مارچ اتمه نه راته لمانځي، امريکايان دې د

 .کړي
 :ېافغانستان مظلومې ښځې چغې وهي چ په تیره د افغانستان خلک، د

 «!وتړئ در سپي مو يو، تیر نه مو له خیر» 
 نه تمامیدنکو بې پايه او وطن ښځې د نه په داسې حالت کې چې زما د خو درناوی ښه دی، ښځو د ورځې لمانځل او د ښځو د
 .مارچ اتمه دې مبارک وي ته ووايم چې د زه ور الندې زګیروي کوي او روندوپیټو د تر مرغیو بد
دوی چې په  له پاره يوه ورځ ده، غولولو د ښځو طن دو د مارچ اتمه زموږ فعالین اکثرًا په دې اند دي چې د حقونو ښځود د

مارچ  د بیا يې موږ زخمي دي، په وجه شنې او ظلمونو او وهلو نارينه د ډې يې د ډ کې ژوند کوي، غمونو او دومره ناخوالو
ډير په ځای وګڼل شي  دا بايد .ماتم ورځ ده ښځو له پاره د هیواد د د زموږدا په حقیقت کې  .اتمې په نامه صفتونه هم کوو د

کال  3813 د دهیواد پیاوړې قلموالې ماللۍ موسی نظام  فعالې او ريښتینې غوښتونکې، د حقونو ښځو د او بشري حقونو چې د
 سرلیک و« همیشه محروم افغان ماتم برای زنان روز روز جهاني زن،» اتمې له پاره خپلې لیکلې مقالې ته د مارچ د د

 (۵.)ټاکه
زمینه برابره  کړوده ز سواد د بايد هغوی ته د درناوی يې وشي، ښځې ژوند ښه شي او بله خبره دا ده چې که موږ غواړو د

 بیا د ژوند په مانا او چې په لومړي ګام کې د ته برابره کړاي شي، تګ زمینه دې ور پوهنځي ته د ښوونځي او کړو،
 .په څرنګوالي باندې پوه شي خپلوحقونو

 :ښځې ته ويلي دي چې ټول عمر موږ
 څه نه دي ورته ويلي، په باب مو صالحیتونو د خو ولیت لري،ؤــ مس

 توری ته ځای ندی ورکړی،  خپل ژوند په قاموس کې يو د نازوولو له پاره مو دهغې د خو ښکنځلې ده، مو ــ ټول عمر
 له ښځه ده،ومسؤ ناخوالو ټولو د نه دی،ناري څه صالحیت د هر ــ د

 .پوښتنه هم له ښځې نه کوو هغو د په لمپه کې تیل کم شي، په ډبه کې ګاز خالص شي او ګازو کې که د ــ په کور
 :که هغه ووايي چې  
 «.چې ما به خوړلي وي خوړل کیږي هم نه، دا خو ! وا سړيه» 
 :چې په ځواب کې ورته وايو نو
 «کوې؟ولې احتیاط نه » 

 :يو وړوکی مثال به يې دلته ياد کړم .ډکوو مالمتیا له طوقونو ښځې غاړه د په هیڅ خبره د
 :ې وهيـق په جانب او وارخطا ډول چغـې نارينه په حـوي دي چـدل شـوي او اوريـدل شـیـې لـک وـورونـری کـپه ډي

 «آغه څه سه؟  هغه آغه مې په آغه ايښی و، ! وا ښځې» 
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نارينه هیله دا  د خو په هیڅ نه پوهیږي، کې دروي او په څلورالر( ښځه) چې مقابل لوری مفهومه مبهمه جمله ده،يوه بې  دا
احترام يې په الس کې  په ډير نظروړشی پیدا کړي او د وي چې ښځه بايد په ډيره لنډه شیبه کې په دې مبهمه جمله پوه شي،

 .خطاب هم ورته کوو« ناقص العقل د»بیا  سره هم کړي، تر ه چې دا کارسره که ښځه وتوانید مبهماتو له دې ټولو .ورکړي
تصنع له پاره  تفنن او يې د موږ خو مارچ اتمه څه شی دی، ټولنې ډيری ښځې په دې ال خبرې هم نه دي چې د د زموږ
 غږونو تصويرونه له دغوون کې دغه يپه دوره کې په سرکاري تلويز بادونو امريکايي ديموکراسۍ د مې د يو وار .لمانځو

 :سره ولیدل اوواوريدل
قمبرڅلورالرې  د)  کمپ وطني مهاجرينو مترۍ کې د دارګ په دوه درې کیلو ناستې ځای، د واکدار افغانستان د ژونالسته د

بوجیونه  شکیدلو له زړو چې ګاللي بوټان يې ککړنه شي، لکه ناوې په بسم اهلل قدم اخیست، ته په احتیاط ورروانه وه،( کمپ 
خوارنجوکی  يو نیمه پټ ماشومان ورنه چاپیروو، جوړې کیږدۍ ډوله ځای ته رسیږي يوه خواره بدمرغه مورچې درې څلور

کیسې  غمونو څیرې يې دزرهاوو همدې کیږدۍ ډوله ځای په دروازه کې دپښو په سرناسته وه، د ماشوم يې په غیږکې و او
هیله يې هم دا  ږدې کړ اوـمايک ورن ده،ـیـه هم نه پوهـدې مظلومې ښځې په ژبکړې ژورنالسته چې د نازولې سینګار .کولې

 . . .ښځو ورځ ده او د مارچ اتمه ده او نن د :وباسي چې جمله را بیوزلې ښځې له خولې دا وه چې د
 

 باره هشتم مارچ چه ګفتني دارين؟ شما در
 :مايک پورې واهه او ورته وې ويل قهر ښځه په لږ

 .جامې غواړم ته ډوډۍ او وږوماشومانو زه خپلو زه هشت مارچ نه پیژنم، دې ايسته که،خورې داشی 
خپل حق يې  او دوی ته بايد حقیقت ووايو دا حق نه پیژني، ټولنې ډيره سلنه ښځې دا ورځ او د له دې ښکاري چې زموږ

تفنني  او خبرو تشو نه د پوهنځي له الرې کیږي، ښوونځي او د کړې له الرې،ه زد د سواد د خبريدو له الرې، دا د او ورکړو
 :مارچ اتمه څه ډول پیژني ټولنې ډيرکی میرمنې د د دغه لنډکي طنزته پاملرنه وکړئ چې زموږ .له الرې بیانیو له او محفلونو

 «مارچ څوومه خورده؟ »
 

ټولوددريځ پرخوا .درۍ نیولې وېډيرويې په غیږوکې چا.د ودانۍ غټ تاالردتورو،سپینواوسروټکريومیرمنوپه سراخیستی و
دمارچ اتمه .دډيروويناوالوغږونه له میرمنوسره دراغلیوماشومانوپه چیغوکې ورک شول.کتل،څوتنوپرله پسې خبرې وکړې

 .يوازينی لفظ وچې دهرويناوال ديوې نه،بلې خبرې په سرکې راته
خبريداالنونن پده خپلوکامروپسددې اوږده   .ه تکرارولده دغوندډې لده سدرنه نیدولې ترپايده پدورې ټولدو وينداوالويوه سدل کلنده زړه کیسد           

دکامرورڼدددددددا ګانوسدددددددترګې  .لینزونددددددده نښدددددددلولي وواودکدددددددامروترچولويې زړواوځوانوښدددددددځوته پددددددده يدددددددوه سدددددددترګه کتدددددددل    
 :دبشردحقوقواستازي وويل.بريښولې

هڅواوحق غوښدتنې  دمارچ اتمه دښځودنړيوال پیوستون ورځ پده نړيوالده کچده دټولنودندابرابريواوبې عدالتیوپروړانددې دښدځود      »
زړه ورپددددداڅون اومقاومدددددت محصدددددول اودسیاسدددددي،تاريخي اواجتمددددداعي تندددددګ نظريدددددو،ظلم اوتددددداوتريخوالي پددددده وړانددددددې      

نیکمرغه،بريالۍ اوپیاوړې دې وي دمارچ اتمده دښدځودنړيوال پیوسدتون تداريخي     .دښځودمبارزواوځان تیريدنې يوه ستره نښه ده
رسیدلويې چکچکې ووهل شي راغلې ښځې يې ديوې داسې خبرې پده تمده وې   ؛ ددې پرځای چې دوينا په پای ته «ورځ،وسالم

 .چې ورباندې وپوهیږي
ما تده  ( مارچ څويمه خورده؟:) دغونډې په پای کې پر دريځ يوې ناستې میرمنې چې لوستې مالومیده دڅنګ له ملګرې وپوښتل

هوقربدان يدې   » له ځنډه پرته يې ځواب راکړ؛« ې؟ادې ته مارچ پیژن» :يوې سپین سرې ته مې وويل.يې هم پوښتنه را پیدا کړه
 (۶)«.وه په موخه راغلې لمانځلو دتلین  مرچ آغا د مارچ داتمې غونډې ته د فکرکوم د« شم زما خدای بښلي میړه يې هم مريد و

لده ښدځې    يو،عماًل په څه لګیا  نورې دنیا ته څه وايو، ،ښځې دريځ څه ډول دیزموږ په ټولنه کې د موږ له ښځوسره څه کوو،
 .راځي په میډيا کې ډيرلږ کې عماًل شتون لري، هیواد په ګوټ ګوټ د زموږ تړلې نورې پوښتنې اوحقايق چېهغې له ژوند سره  د او

يوه ورځ چې په خپل کور کې له مطالعې لږستړی شوم،تلويزيون ته مې سترګې واړولې،که ګورم دپیام افغان تلويزيون نشرات 
ورتددده .منوپددده درد يدددوه دردمنددده افغانددده اروپدددا میشدددته میدددرمن دنیدددا پکرکارخپلددده خپرونددده وړانددددې کدددوي   روان دي اودافغدددان میر

ځیرشدددددوم،دنیاپکرکارله څدددددو زوريددددددلوافغان میرمنوسدددددره پددددده افغانسدددددتان کدددددې دننددددده ژونددددددۍ خبدددددرې کدددددړې وې اودهغدددددوی  
لې ښځې درنځونويوانځوريې ګڼلدی  ددې انتريو يوڅوجملې دا دي چې دافغان زوريدلې ،کړيد.ددردونويوتصويريې خلکوته ښوده

 :وګورئ.شو
 ...ــ زهرخوردم،زهرهم مره نه ککشت 

 ...ــ کاشکې خدا مره سنګ هست میکد،که مره ده ديوال مې ماندن 
 (۷... )ــ زه يې له خره سره بدلولم 

موږبیا باکلتوره .ويزه ګمان نه کوم چې په بل وطن اونوروخلکوکې دې داسې شوې .تاسوپاسنۍ جملوته ښه فکروکړئ
 .يواودمارچ اتمه هم لمانځو

بهرنیان هم په افغانستان کې دخپل نظامي حضوردحقانیت دثابتولوله پاره يوه موضوع چې دښځوپه اړوند،ددوی 
دمخالفینوتیری،ضعف يا اشتباه وي،دومره پسې تاووي،سره شاربي يې چې ته وا دافغان ښځوپه حق کې يوازې دغه يوتیری 
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دهمدې تبلیغاتوپه لړکې يوه پزپرې کړې مظلومه په الس ورغله چې موږهم ورباندې خواشیني .والی شوی دی اوبساوتاوتريخ
دغسې پزې ،غاړې اوغوږونه په لومړي ګام کې .يو،خودوی دخپلوتبلیغاتوله پاره دهغې له عکسونواو ويديوګانونه دنیا ډکه کړه

اوپه واک کې ددوی دناستو استازوله خوا غوڅ شوي دي،خوددوی میډيا په افغانستان کې دبوش جان؟دنظامي عملیاتودمالتړو
 .يووارهم يوسپڼ شانتې ونه کړ

په کابل کې کومې نجلۍ په توپ پسې منډې غوندې نه وې کړي،کوردننه اودباندې ددوی دمیډيا خولې شکیږي چې 
سې تبلیغات کیږي؛خوپه دې نا خبره دي اويا دنجونودفوتبال ټیمونه جوړشوي دي،اودفوتبال ددې ټیمونوپه باب مفصل اوپرله پ

په دې سیالیوکې .خبردي نه يې براال کوي چې دفوتبال دغه لوبې اوسیالۍ هره شپه دافغانستان په څومره کورونوکې روانې وي
ق ښځې اونارينه دواړه برخه اخلي،يوازې په دې توپیرچې دفوتبال په کورنیوسیالیوکې ښځه دشوټ کولوحق نه لري،دمنډې ح

دفوتبال په دې لوبه کې دافغانانونوښت دادی چې په .هم نه لري،يوازې بايد دتوپ رول ولوبوي،حتی دغږايستلوحق هم نه لري
يا ستړی شي اويا يې په اصطالح زړه ( نارينه)لوبه کې وخت قید نه دی،لوبه هغه وخت خالصیدای شي چې اصلي فوتبالست

ي ديموکراسۍ افغان مالتړي دي اوډيرځلې دلوبومرکزي رول هم دوی خپله ددې لوبوفکري پروديوسران دامريکا ي.يخ شي
 .  لوبوي؛خونه کورنۍ اونه هم بهرنۍ رسنۍ ددوی دلوبو ګزارش وړاندې کولی شي

دغه رازپه ويبسايتونواونوروخپرونوکې چې له ښځوسره دتاوتريخوالي له سلګونوپیښونه يوازې دګوتوپه شماريوڅوپیښې 
زه به دلته دساري په ډول .ه هغه هم يا څوک سرنه ګروي اويا وايي چې زموږله السه څه نه کیږيثبتیږي اوخپريږي،پ

کال په اوږدوکې په میډيا کې زما له نظره 3813دهغومسايلويوازې ځینې سرلیکونه دنمونې په ډول ياد کړم،چې يوازې د
 :پاره دشرم اوخپګان باعث کیږيوبه ګورو چې څومره يې زموږله پاره وياړاوڅومره يې زموږله .تیرشوي دي

 (بي بي سي پښتو)افغان کورنۍ دخپلولوڼوپه وژنې پړه وخیژوله:کانادا -1
 (بي بي سي پښتو)افغانستان کې دسوځیدنې پیښې دوه برابره شوي -3
 (بي بي سي پښتو)امريکا کې دووافغان میرمنوته دجرأت جايزه ورکړل شوه -0
 (تاند)وردزيږولوپه خاطرووژلهپه کندز کې يوه سړي خپله ښځه دل -۴
 (لراوبر)پولیسوپريوې نجلۍ ډله ايزجنسي تیری کړيدی:کندوز -۵
 (بي بي سي پښتو)کونړکې ديوې پیغلې سرپرې شوی -۶
 (تاند)په هلمندکې يوه پالرخپلې دوې لوڼې ووژلې -۷
 (هشت صبح)استفاده ابزاري از زن برای انتحار -8
 (هشت صبح) ماه اخیر در شش« قتل ناموسي » ـ شصت مورد ۹

 (تاند)يوه پولیس خپله ښځه له کوره بهردکارکولوپرسر ووژله -18
 (دويچه ويله،پښتو)په افغانستان کې معتاد ماشومان -11
 (TKG,Pashto)پالر خپله نه کلنه لورپلوري -13
 (خبريال) بې وزلې میرمنې خپل ځان اودوه ماشومان ووژل -10
 (شت صبحه)ترياک مسکن زنان بدخشان -1۴
 ( VOA) ساله در رياست امور زنان1۵تجاوزبردختر  -1۵
 (بي بي سي پښتو)میړه به مې لومړی تړلم اوبیا به يې سخته وهلم -1۶
 (تاند)ګناه مې دا ده چې خدای ښځه پیدا کړې يم -1۷
 (VOA) افغانستان کې په ښځودتشدد پیښې څلور چنده زياتې شوې دي-18
 (آريايي)نداردزن حق ګپ زدن  -1۹
 (بي بي سي پښتو)افغانستان دښځو له پاره خطرناک هیواد دی -38
 ( بي بي سي پښتو)ناوې ځان ته اور ورته کړی: هرات -31
سلنه زموږ له پاره دوياړ په ډول يادې شي،له هغې ډلې نه  8/81اوپه سل ګونې اوزر ګونې نورې پیښې،په ټولوکې که     

 :ډال ورکولافغان میرمنوته دجايزې اوم
 (8)ــ پوهندوی شیما غفوري ته دآلمان دفدرالي جمهوريت دخدمت مډال

 (۹)ــ دووافغان میرمنوته په امريکا کې دهغوی دجرأت له پاره دجايزې ورکول 
 ... نور نو

  زموږله پاره دشرم خبره ده چې په يوويشتمه پیړۍ کې ال په
 ويښدتان او  ګوتې پدرې کدوو،   ژبې او پزې، لوڼوغوږونه، او میندو خويندو، میرمنو، ګلپاڼو «ښکځګلو» خپلو د نومونو بیالبیلو

 .نوکان يې باسو
په دې هم نه شرمیږوچې اول دخپل جنسي هوس دسدړولوله پداره ښدځې سدره هدم بسدتره کیږو،هغده بدارداره کیدږي اوبیدا يدې پده             

که زموږدهوس له .وهلوټکولوغوجل کې بندي کوو،هلته دومره موده پاتې وي چې ماشوم يې همالته په طويله کې دنیا ته راځي
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لوپده وخدت کدې پوښدتنه وکدړي چدې دزيږيددوځای دې ووايه،هغده ماشدوم چدې           دې ثمرنه کوم کاتب دتذکرې يا بدل ډول سدند دلیک  
 :زموږ وينه يې په رګونوکې جاري ده څه به وايي؟خامخا وايي چې

 .غوجل:دزيږيدوځای
دپرمختللې تکنالوژۍ په عصرکې دهغه وطن اوسیدونکي يواودهغې ټولنې غړي يو،په کوم ځای کې  موږپه يويشتمه پیړۍ کې،

دا زموږپه منځ کې يوځدل نده ،دوځلدې    ( 18)مکافات يې مرګ دی اه ګڼل کیږي اوهغه مورچې لور زيږوي،چې دلورزيږول ګن
 .نه،درې ځلې هم نه،په لسګونواوښايي په سلګونوځلې تکرارشوي وي

موږبايدددد دمدددارچ داتمدددې دلمانځلوپددده بددداب فکرونددده کړو،بايدددد لددده ښځوسدددره دتددداوتريخوالي پددده داليلواودهغودمخنیدددوي پددده بددداب    
زموږ دټولنې ډيری میرمنوته دمارچ داتمې لمانځل مطرح اومهم نده دي،مهدم ورتده دا دي چدې څنګده ورسدره دروان       .ړوفکروک

 .زور زياتي مخنیوی وشي،څنګه ورته دانسان په سترګه وکتل شي
ي چدې  دغه رازپه دې هم نده پدوهیږ   زموږدټولنې ډيری ښځې څنګه چې دمارچ داتمې په مانا،ارزښت اوڅرنګوالي نه پوهیږي،

دخددای دکدالم پده هدیڅ ځدای کدې نده دي راغلدي چدې لده ښځوسدره دې             .دښځو په مقابل کې تاوتريخوالی څه شدي تده ويدل کیدږي    
خوښدځوته ويدل شدوي دي چدې هرڅده چدې درپیښدیږي دا بده دخددای رضدا وي اودوی هدم دبیسدوادۍ او نده               تاوتريخوالی وشدي، 

پده   دخدای درضا په نامه اوږه ورکدړې ده اودکدورنۍ دعدزت اوغیدرت؟     خبرتیا په وجه دا منلې ده اوهرډول تاوتريخوالي ته يې
په دې هم نه پدوهیږي چدې يدوازې    .دتاوتريخوالي ټول ډولونه دمیړه يا نارينه حق ګڼي خاطردژوندترپايه چوپه خوله ناستې وي،

هغده تده    ه پداره کداريږي،  زورولول د بلکې له وهلوټکولوپرته ټولې هغه الرې چارې چې دښځو وهل ټکول تاوتريخوالی نه دی،
اقتصددادي  لدده بیالبیلددوالرورواني زورزيدداتی،   ښځوسددره پدده اړيکددواو راشدده درشدده کددې زورزيدداتی؛     .تدداوتريخوالی ويددل کیددږي  

داټددول دتدداوتريخوالي اوزورزيدداتي بیالبیددل ډولوندده دي اوبايددد لدده ممکندده وخددت     زورزيدداتی؛... زورزياتی،جنسددي زورزيدداتی او
يدددا پددده غږيدددزه بڼددده مخدددامخ يدددا دراديدددو لددده الرې،يدددا           .ره ښدددځې وربانددددې پدددوه کدددړای شدددي    اوامکاناتونددده پددده اسدددتفادې سددد   

بايدد ښدځه خپدل حدق وپیژندي اوهغده ترالسده کدړي          ښدودلوله الرې،يدا دمطدالعې او لکچرونولده الرې،     د (ويديوګانو)دتصويرونو
 .اوترعمره پورې دې دنارينه پړی په غاړه لکه څاروي ژوند نه کوي

نارينه سره له دې چې ددې ناروا مجريان  په خپله ښځوهم اوچت کړی دی، سره، په ورکولو قربانیو ډيرو د حقونوغږ د ښخو د
دفداع يدې کدړې     هم دي،خوبیا يې هم دښځو په دفاع کې خپل غږونه اوچت کړي دي،حقايق يې ويلي دي اوددوی دبرحقه حقوقو

 هغه ښکلی کالم رانقل کړم، دمعاصرمسجع نثر پیاوړی لیکوال وايم،چې زه ورته  دلته به زه دهنرمند لیکوال مطیع اهلل عابد،.ده
خوتنده ژبه يې دښځومظلومیت ښودلی دی اودا يې ښودلي دي چې له افغان میرمندو سدره هغده څده چدې       چې په ډيره هنرمندانه،

 .ه ګڼل کیږيحتی ثوابونه يې هم ګنا هرڅه ورته دګناه په هنداره کې ښودل کیږي،.هغه ورسره کیږي بايد ونه شي،
مطیددع اهلل عابددد پدده دې کددالم کددې پدده دقیددق اوسددنجیده اسددتدال ل سددره دښځومظلومیت،مقاومت،شددجاعت،حقانیت انځددورکړی دی       
اوحقايقوته يدې اشداره کدړې ده،دناکردواونادودوعداملین يدې پده نښده کدړي اودهغدوی تظداهريې پده ګوتده کدړی دی،دحدق اوباطدل                

دا يې ښودلي دي چې دپالرواکۍ اوناپوهۍ په دايره کدې دښدځې    ې کرښې ايستلي دي،ترمنځ يې په هنرمندانه ډول جوتې اوځیږ
 . ټول ثوابونه اوښه عملونه په ګناه بدل شوي اوناحق وناروا يې دظلم بوټ پرستوني ايښودل شوی دی

ۍ اوکراچدۍ کدې   خوکلده چدې پده دوبد     ده داښودلې ده چې افغانان خپلې لوڼې اوخويندې کتاب ښوونځي اوپوهنځی ته نه پريدږدي، 
ده لده درد   .اوماښام يې کوم کلب ته رسدوي  بیا نوسهاردهغوی خويندې لوڼې ښونځي اوپوهنځي ته، دعرب يا عجم مزدور شي،

 :اوخواشینۍ نه په ډکوالفاظوداتريخ واقعیت ويلی دی چې
 ولې؟ 

 ــ هره ګناه دښځې اوهرثواب دنارينه دی،
 ــ غوړه برخه دووروراوسپوره مړۍ دخورشي،

 دلورپیدا کیدل غم ګڼل کیږي اودزوی پیدا کیدل اختر، ــ
 .ــ دچاپه پښوکې چې خدای جنت ايښی دی،نارينه ووهغوی ته له دې دنیا نه دوزخ جوړ کړی دی

 ...ــ او
 ثوابوندو  او ګنداهونو  د ښدځو  څومره خبرې پرې وشي البه کدم وي چدې څنګده عابدد صداحب د      ترخه واقعیتونه چې هر نور او  

 .ترخه ژبه لیکلی دیتقابل په 
اوداهم دافغان میرمنودګناهونواوثوابونوهغه تصويرچې ښاغلي مطیع اهلل عابدپه هنرمندانه ډول له خپل ذهن نه دخپل پیاوړي قلم 

 دا ګناه ده   :زه يې دلته کټ مټ رانقلوم.په واسطه را ايستلی دی
  

 .غږکړوچې هله زما مکتب چا وسوزه ماللۍ بیا .بیا دماللۍ مکتب په بارودوکې وسوزيد بیا يودرزشو،
 دينیاتوکتابچې وې، هلته خوزما د

 .دپاک قرآن سیپارې وې
 دا ګناه چا وکړه؟ .دا ګناهکارڅوک دي توبه خدايه توبه،

 : خوماللۍ ته غوږته غږشوچې
 مکتب سوزول ګناه نه وي،
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 مکتب ته تلل ګناه ده،
 دجینکوسبق ويل ګناه ده،

 ه،مکتب دپاره دکوره وتل ګناه د
 په خپله خوښه واده کول ګناه ده،

 په میراث کې له ورونونه دحق غوښتل ګناه ده،
 کوي به يې، اومیړه که هرڅه کوي،

 .خودښځې په ډکه خوله خندل ګناه ده
عجددب قددانون   دشددرم اوبددې شددرمۍ دا کتدداب بنددده ګانوتدده چددا ورکددړی دی؟      خددوماللۍ حیراندده ده چددې دګندداه اوثددواب داحسدداب،    

 .ثواب بلل کیږي خوپه دې ښکلي مخ،دخدای په الس جوړشوي تخلیق تیزاب شیندل، .ره کول ګناه ياديږييوخالص مخ ښکا.دی
مکتب ته دجلۍ تلل ولې بې شرمي شي اونارينه ډاکترته لورخورښکاره کول څنګه مردانګدي شدي؟ دولوردپداره دجینکدو ودونده      

 .نکدن خرابويددوی ژونداودهغوی خوند اوخپل ځ پردي بې ريشان هلکان ګډوي؛ کوي،
وای  .خورکتداب اومکتدب تده نده پريدږدي      -ماللۍ تراوسه په دې منطق پوه نه شوه چې ددې دکلي کوڅې،ځوانان دلته خپلده لدور  

خوبیا چې همدا ځواندان دکلدي اوکورنده لدرې کراچدۍ کدې يدا دوبدۍ کدې مساپرشدي،دکوم مدیمن يدا دعدرب دمدوټر                چې دا ګناه ده،
مده   :خدوداجرأت نده شدي کدولی چدې ورتده ووايدي        لوڼې مکتب ته اوماښام کلب ته رسدوي؛  نوبیا هرسهاردهغوپیغلې درايورشي،

 .دا ګناه ده مکتب ته مه ځئ، ځئ،
 سړوشي، هرثواب د او ښځو هره ګناه چې د

 هرمعروف چې دهلکانواوهرمنکرچې دجینکوشي،
 غوړه برخه دورور اوسپوره دخورشي،
 کیدواخترشي،دلورپه پیدا کیدومحرم اودزوی په پیدا 

 هغه قام به څنګه ښاد اوبختورشي،
دچا په پښوکې چې خدای جنت ايښی دی،هغوی په دې دنیا په دوزخ کدې ژونددکوي،دچا پده برکدت چدې پالرتده دجندت دروازې        

 .هغه په خپله دپالرکورکې بنديوانې دي خالصیږي،
پده   عايشده بدې پدزې پده ارزګدان کدې،       ه بغدالن کدې،  نفرتونه اولعنتونه به ولې نه وريږي چې سحرګله مخ سوزيدلې پ مصیبتونه،

 څومره کمزوري دي دابريتور، .وينورنګ څانګه آماج په کابل جان کې اوزهروکې بې خوده ماه ګل په تخارستان کې پرته وي
هلته ورته دجهان کدامرې والړې   .داخیټوراودادپردونوکرچې خپله خوردخپل مکتب دخونې نه دپردودروغتون خونې ته رسوي

لعنت په داسې غیرت اوداسدې غیرتدي چدې دخپلدې خوردسدره څدادراخلي       .اخلي( يې) عکسونه.ي اودوی يې مخې ته پرتې وېو
 .اوخپل مخ نه يې تاووي
نن دآدم هغه زامدن چدې مکتدب    .نن خپله دهغوپه جاموکې ځان پټوي په جامه به يې تیزاب شیندل، جینکو نن هغه غیرتیان چې د

 .نن دسولې جرګه کې دهوا عالم نورستاني سره او ولسي جرګه کې دهمدا سدلطاني سدره ناسدت دي     ، ته دجینکوتلل يې ګناه ګڼله
« سدونولعل  » غیرت موهغده وخدت څده شدي چدې دوبدۍ کدې درتده         .شرم اوس چرته دی چې حنا رباني ته الس په سینه دريږي

يدوه اشداره بده پارلمدان کدې ښدکته        نرتوب موهغه وخت چرته ورکیده چدې دبدې نظیدرې پده    .پیسې پرې وريږي ستاسو ګډيږي او
 دبې نظیرې په واک کې ثواب اوبخت زمینې په سازکې درته ګناه چا درښودلې وه؟.پورته اوسنګرکې مخکې وروسته کیدلئ

 ولدې دا نوربدل قدرآن لدري کده څنګده؟ کده همددا يدو         .ماللۍ هم دا وايي چې آخردا ټوله ګنداه دپښدتنوپه وطدن کدې ولدې لیددل کیدږي       
 علم په ښځې او :کې هغه پاڼه چرته ورکه ده چې وايي پاڼو دې مقدسو ماښام لولي، ماللۍ بابا يې سهار چې د مبارک کالم وي،

وژل  پدالر  ناهیدد  دای پده ندوم د   د .افسوس دلته نه څوک دماللۍ نعرې اوري اونه دخددای سدیپارې مندي    خو .نرباندې فرض دی
 .دا ګناه ده .دلته مه دريږه چې ځه کورته ځه، کیبل وهل کیږي،نوپه  بیا چې ناهید دخدای په نوم سوال کوي، خو کیږي،

دا حساب به يدوازې لده ماسدره     يه خدايه دې ګناه ته دې يوازې زه پیدا کړې يم،: خوناهید دبنده په ځای خالق ته سوال کوي چې
کدده دده تددر  دا ځددوان دی،يددا اهلل مددا پددوه کددړه چددې انسددان يددوازې  .دا عظددیم کتدداب دې يددوازې زمددا دپدداره نددازل کددړی دی کیددږي،

 :زارۍ درتده کدوم   نوسوال درته کوم، نوکه دا ګناه وي،.زما ګناه داه ده چې دا انسان مې زيږولی.لختوالندې دا زما ځان هم دی
وې سوزوي اوحاللې  پريږده چې دا شته ټولې ووژني، .نورنوښځه ذات مه پیدا کوه ګناه اوبې غیرتي وي؛ شرم، که زما وجود

 (11)دا باتوران پوه شي چې ګناه چا کې ده اوثواب څه ته وايي؟ به دا نران، بیا .يې کړي
دخپدل   زموږ يا او دغه دی دافغان میرمنې ژوند اودهغې دژوند هغه عیني واقعیتونه چې يا دنورو له خواراباندې تپل شوي دي،

 خپلدې خوينددې،   خپلدې میرمندې،   خپلدې ګلپداڼې،   بقدا،  او ښدکال  خپدل ژوندد   د په لوی الس مو زيږنده دي؛ رواني ناروغیو ذهن او
مدارچ اتمده    د دوزخ په سره اورکې اچولي دي اوپه سپین سترکئ سدره دښدځو ورځ لمدانځو،    د« ښځګلې» لوڼې اوخپلې میندې،

 .تريخ واقعیت دی يو مودعیني ژوند دغه لمانځوو،
 

 خبرې ډيرې پای يې نه شته              
 ه به په پای کې دغه تريخ جام ګوټومهز                           

 



  

 

 

 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 :په وخت کې به روهي صاحب به ويل پیښیدو د پیښو منفي عجیبو او مثبتو د 
افغان  دهغې ورځې په تمه چې بیا داسې يوڅه پیښ شي چې د «.دلته هرڅه پیښیدونکي دي وطن دی، استثنأتو افغانستان د» 

 .دايمي اسارت نه راخالصې شيدوی له  میرمنو دا ګناهونه په ثواب بدل شي او
 

 :مأ خذونه
 .مخونه... او 11 -18 -1کال، 388۵ــ 108۴ــ شپون سعدالدين،ونه و،يوشپون و،دانش خپرندويه ټولنه،1
 

ــ 3 http://graanafghanistan.com/?p=181851 
۴11 -۴18:،ص ص1083سیاسي آرش،انتشارات آشیان،ــ علي با با يي غالمرضا،فرهنګ 0  

ــ ۴  http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/3813/80/13808۷_hh-karzai-olama-decision...                                                                                            
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_roze_jahani_zan.pdf         ۵   ــ  
http://taand.com/index.php?mod=article&cat=taand4&article=01۹۹3      -6 
 ۷- .دقیقېکال دلسمې میا شتې لومړۍ نیټه،دورځې يولس بجې اوپنځوس 3813، د(دنیا شو)په پیام افغان تلويزيون کې ددنیا پکرکارخپرونه     
8- http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dost_a_s_ehdy_medal_ba_yak_zan_afg 
han.pdf   
۹-http://www.bbc.co.uk/pashto/world/3818/80/188010_hh-afghanwomen-awards.shtml                       
                         
18- http://www.8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=308   56:10۹8-1… 
11- http://taand.com/index.php?mod=article&cat=مطیع اهلل عابد=article=00165 
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