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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  لو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       ابراهيم نعيمی :ليکوال  ٠٨-٠٣-٢٠١١  ني
 

  پيوستون نړيواله ورځ ښځود دمارچ اتمه د
 

کی  هيوادونو لويديزو ورځ په سوسياليستی او وخت دا ويالی شم چی يو تاريخچی څخه تيرشم نو دی ورځی د که د
 .په بيال بيل ډول نمانځل کيده

له  معلوماتو د دوستانو ه دی کړی ولی دته سفرن سوسياليستی هيوادونو نورو او پخوانی شوروی اتحاد که څه هم ما
ړی جشنونه او ښځو مخی په همدغه ورځ د په  هم  خوښيوکی نارينوو په دغو. مجلسونه جوړيده د خوښيو لپاره ځان

. له لوری ورکول کيده نارينوو کی په همدغه ورځ ښځوته ډيرسوغاتونه د په دی هيوادونو. پراخه پيمانه برخه اخيسته
ړی پاملرنه کيدهښځوموض د که ووايو ړی ورځ ځان  لويديزو کلونوکی چی د شلو په وروستيو. وع ته په دغه ځان

رام می په دی ورځ کی تر هيوادونو په يوه هيواد ړی پرو نه کوم، کوم ځان و کی استو ډيرځل . شوی نه دی ستر
ه کی نه وه چی نن می ښځوته په همدی ورځ مبارکی ويلی ده، ولی په ځواب کی راته ويلی دی چی زما هي په حافظ

و. داسی يوه ورځ ده ړيوال پيستون ن د رانوکار دی چی د  سره د. بسنه کوی مرکو تلويزيونی شبکی يوازی په څو لن
واړه، زاړه، پيغلی او  خوښيو په خاطر ورځی په پای کی د د الر يونونه او) می د مياشتی په لومړی ورځ د(په ورځ 

ی، ژوندی موزي ميرمنی په شنو ولي وند د ک وی اوپارکونوکی را ولو. هم کوی وينا مشر کوم  ښارونوکی  يولو په 
ه د د رانو می لومړی ني ی لخوا ځوانانو او جشن په ډول د کار په دغه ورځ ځوانان د . په خوښی سره نمانځل کي

اه، د موزيک په ارويدو  .سره همدغه ورځ تيره وی نورو خوښيو او سياست سره ډيره عالقه نه  ښيی يوازی په ن
ران هي زموږ و چارواکو  لخوا نړيواله ورځ په تشريفاتی ډول د ښځو افغانستان کی د وادپه   يا د ځينو او په غون

ی ښځينه زندانيانو  ډير هيواد نوی تکنالوجی په برکت د په اوسنی وخت کی د. په خوشی کولوسره نمانځل کي
نايی ويبپانوته د ارن ليکنی د ستونزو ښځود درناوی او ليکواالن بري یلپاره خپريدلو په بيان رن هم غنيمت  دا.  لي

اوس به دی پوښتنی ته ځواب ووايم . باسی ليکنو ورو او خپله زړه بړاس په خوږو روښان اندی د هيواد دی چی د
 داهم بايد دی تاريخی ورځی په ارزښت پوه دی او ميرمنی په کومه کچه د غمجنی پيغلی او د هيواد زموږ چی ايا

نده کړم چی ل ه زموږ څر نه  هيواد اوس د لری اوهغه ښځی چی لوړی زده کړی  تر ل په ليری سيمو کی استو
که  په دومره لوړه کچه سوچ وکړی او په اړوند حقونو د ښځو دی امکان لری چی د په وجه د روانو ناخوالو کوی د

 شپی سباکوی؟ او فرياد قبرونوته په ژړا عزيزانو خپلو هره ورځ د
ولی ښځی په يوه يا هيواد د زموږ  مړستونو ميندی تر ی، خويندی اوبله سيمه کی ميړونه، بچی، پيغلی لو تقريبًا 

ه کوی ی  ډيموکراسی راوستونکی د ښځوته دا توپير نشته چی د دی مظلومو. پوری بدر دوی عزيزان مړستونوته لي
پاسه  ځکه په وروسته څه د. ياطالبان داکړنه کوی که د ډيموکراسی مخالفين يانی په مروجه اصطالح القاعده او او

وهره ورځ د وا ميرمنو، خويندو کی زموږ کلونو ديرشو اوښکی توی کړی  باندی ژړلی او پرقبرونو خپلوعزيزانو لو
  .دی
ی د افغانستان اوسنی واکدارانوته په کارده چی د د په اند زما نمانځلو څخه ډه ډه وکړی په بدل کی هغه  مارچ اتمی ني

ی، اړ باسی چی د ناه غيری فوځی ښځواو ماشومانو بهرنی فوځيان چی دوی يی دوستان  وژنی  د نارينوو او بی 
نړيوال پيوستون ورځ په  ښځود د اوسه دا زمينه برابره نه ده چی موږ کی تر په هيواد زموږ. څخه ډه ډه وکړی

 . نمانځو و خوښيو
 :ته په الندی ډول دی په افغانستان کی حکومتی واکدارانو نړيوالی ورځی په تړاو ښځود د وړانديز زما

ه اخيستو سره پرماشوموخپل واک څخه په ناوړه چارواکی چی د  په دغه ورځ دی هغه لوړ- جنسی تيری  نجونو  
 .ته سخته سزا اعالن کړی په خاطر دغه ډول وحشی انسانانو پاکولو اوښکو د ښځو بی وزلو هغو کوی، د

ولوهغو- ندډول مالی او غمجنو     .معنوی مرستی ورسره وشی کورنيوته چی دغه ناوړه کړنه ورسره شوی ده په څر
ولوهغه واکدارانوپربن بشری قوانينو او اوسنيو  دافغانستان د-  سره دخپل ناروا چی په جبرد ماشومو نجونو س 

 .سره مجازات کړی لپاره ودونه کړی دی په زندان کيدو پوره کولو د هوسونو
ناه چی دخپل شرعی ميړه سره د- تيدلی دی  هغه ځوانی نجونی چی يوازی په دی   خپله د نجونی ما دا. کورنه ت

 .زندان څخه ازادی شی په وياړددغه ورځی  کابل په ښځينه زندان کی وليدی، د
ی لپړی په دهمزن کی دترافيکو يا ښځوتيان پريکوله او خپل واک په زمانه کی د  هغه مجرمين چی د-  د به يی ل

تر. په وړاندی کړيدی افغانی باعزته ښځو ورته جنايات يی د نور رياست مخی ته ځوندی کړی وی او ه  ل  يا يو ل
کال د دوه دغه ډول مجرمين د  .ورسوی وستون په ورځ په سزانړيوال پي د ښځو س



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

په  سيند د السه ورکړی دی، د په جريان کی ژوند بمباريو ړندو د ماشومانو او په جريان کی چی ښځو رځو و  دڅو-
خپلوجيبنوخولی بندی په  يوی ورځی لپاره دی د څخه چی لويه برخه  يی واکداران جيپونوته اچوی د ډالرنو شان د

 .کورنيوته ورکړی شهيدانو وبی وزل دغو بدل کی دی يوه اندازه دغه ډالرونه د
 څخه د ړندو بمباريو دغی ورځی په وياړد فوځيانوڅخه غواړم چی د د هيوادونو لويديزو د دی ورځی په وياړ د

 رښتيانی حقوقو دښځو ډموکراسی پياده کول غواړی او په افغانستان کی د هميش لپاره ډه ډه وکړی که په رښتيا
 .ورکولوته ژمن وی

ه  څو: پام واړوم اړوندته په دی  لويديزوهيوادونو غواړم بيا ورځی مخکی می په يوه معتبره ډنمارکی ورځپا
Politiken,d.ی په اړوند ٢٧٫٢٫٢٠١١ يزيی  کی دمارچ داتمی ني  :وړاندی کوم  يوه ليکنه ولوسته چی لن

 د پيوستون نړيواله ورځ چی د ښځو د په ډنمارک کی وايی چی نورLykke Friis دڅارنی وزيره حقونو دبرابرو« 
ی، يوازی دمبارزی  دوی د ل کي  دغی موخی د نارينه هم د بايد. ښځوله لوری يی نمانځنه ونشی ورځ هم 

ل شی ښځود برابرو حقوقو نراو ورځ د دا. برياليتوب لپاره راوبلل شی ه ورځ و په دغه  تړاو . دالسته راوړنی 
اکی چی د نارينوو نوموړی غواړی د ه و . يکړی وشیپر په اړوند خبری او حقوقو برابرو د جنسونو دواړو يوکمي

ی چی موږ څه د راژوندی کولوپه  د حقوقو د ښځو ښځو نړيواله ورځ يوازی د په ډنمارک کی د پاسه سل کاله کي
ول ډول د اړينه ده چی په دغه بحث کی نارينه هم شريک شی او. نمانځو اميد جنسی  ولنيزی او دواړو جنسونو په 

ون کاوهتراوسه يوازی ښځو په دغ. مسايل وڅيړل شی اړوند نور غوښتنی، عمراو  د بحثونه بايد دا. ه بحثونوکی 
ولنی لپاره وی وته کړی چی نارينه کومو کله چی نارينه په خپل من کی بحث وکړی بايد. ولی  ته  امکاناتو داراپه 

يدنی پرمهال د کوچنی د اوس د  همدا.الس رسی نلری کوم چی ښځی يی لری رخصتی موضوع مهمه ده چی  زي
ه اخيستی ده  دکلونوکی هم په ورستيو ځنی نارينوو  په ښه ډول د رخصتی دغه موده بايد د. دغه ډول رخصتيوڅخه 

روزنی لپاره په کورکی وی، ترڅوميرمن يی په خپله  يوه موده ميړه هم دکوچنی د. ښځوترمن وويشل شی او نارينوو
 ».دنده پيل وکړی

کی می د نه داده چی کيدا هيوادونو دی لپاره وليکل چی په لويديزو پورته څو ښځوله  نارينه حقوق د ی شی دکی اندي
والندی شوی وی ی  لويديزی نړی دموکراسی بی بندو سياستوال د د هيوادونو که څه هم زموږ. لوری ترپ باری 

 . سياستوالو پرنظرياتو بحث وکړم د چی زه نه غواړم زموږ
ړی نورهم د ډک ژوند ستونزو او دکړاونو افغانی ښځو د اصلی خبره زموږ  وکړاون د ژوند ښځو دی چی روانی ج

ميندی دافغانی  په دی هيله به ليکنه پای ته ورسوم چی افغانی ميرمنی، پيغلی، خويندی او. ډک کړی دی غمونو او
ړی کلتور سره  په نظر کی نيولو اړخونو مثبتو دخپل افغانی کلتورد وکړی او په رعايت سره دعزت نه ډک ژوند ځان

په ډول  ښځو افغانو اصيلو کاروان سره د ددنړی دتمدن  اوږه په هيوادکی سوله راولی او سره اوږه پر نارينوو د
ی شی  .ور

   
        په درناوی سرلوړی دی افغانی ښځی

 پای
  

 
  


