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 11/60/3612               پوهندوی آصف بهاند
 

 ال ګلونه سوځي او
 (تریخ ژوند دردونکی انځور هغوی د بیا هم افغان میرمنې اود)

 
) « کوي یې  دخپلې نیمې برخې په جوړولوپسې ګرځي اوپیدا نارینه نیمه برخه جوړوي،ځکه نارینه تل  ښځه د» 

 (افالطون 
 

 ریخ اوأت تریخ ژوند د ښځو مظلومو افغانستان د ب نوم دی چې دهغه نوي چاپ شوي کتا د« ګلونه سوځي اوال»
 ښاغلي ابراهیم نعیمي دا اثر د .یږيدالیل هم ورته راوړل ک ځای مستند بیالبیل اړخونه روښانه کوي اوځای زوریدو

 .خولوتویولوپایله ده او سفرونو پوښتنو، ،وکلونوڅیړن د
 

 :کتاب پیژندنه د
 وځيګلونه س ال او: کتاب نوم د

 محمدابراهیم نعیمي: لیکوال
 (لمریزکال12۳1) زکال 3613:چاپ کال د
 «... دانش خپرندویې ټولنې تخنیکي څانګه ـ پیښور  د: چاپ ځای د
 :کتاب ټول پیغام داسې راټول کړی دی کتاب د اهدا په برخه کې د کتاب لیکوال د د

 ښځوته اهدا،
 !ځيهغوګالنوته چې اوس هم په بل کړای شوي اورکې سو

هغې  کې د ښځې مقام اوپه ټولنیزژوند د کتاب په اهدا کې دلیکوال له پیغام نه داسې ښکاري چې دی ښځې ته، د
 : کتاب له ژورې لوستنې نه دا ښکاري چې لیکوال په دې عقیده دی چې د رول ته څومره احترام قایل دی او

 ښځه مور ده،
 ژوند ملګرې ده، ښځه د

 برخه ده، ژوند نیمایي  ښځه د ټولنیز
 .نارینه الس نیونکې اومرسته کوونکې ده اوپه پای کې ښځه د

بحثونه اوخبرې ورباندې شوې  پرژوند کتابونه اومقالې لیکلې شوې دي، ښځو سره له دې چې په افغانستان کې د
نوي وخت  د نه زړیږي اوهرکله باید خبرې ورباندې وشي او موضوع هیڅکله هم دا چې زه فکرکوم دي؛خو

 .نویوالس ته راغلو اسنادو په رڼا کې وڅیړل شي او پرمختګونو یونظریاتو،دنو
 د ښځو که په پخوا زمانوکې د.دیوې ټولنې له هرلیکلي هنرنه مخکې دهغې ټولنې فوکلور مخکې رامنځ ته شوی وي

 داوکه څوک غواړي  هغې ټولنې فولکلورته دې سر ورښکاره کړي، د ژوند په څرنګوالي پسې څوک ګرځي،نو
پښتولنډیوته دې سرورښکاره کړي  دې ولولي، دافغانستان فولکلور ژونداصلي څیره وګوري، یوې افغان میرمنې د

دا  .ښځوله خوا تخلیق شوې هم دي بلکې د ښځوپه باب ده، ترنیمایي ډیره برخه نه یوازې د لنډیو چې په خپله د
 :دیوې افغانې پیغلې غږدی

 

 هتا غرقوین وي،بدل په اوښانو ما  م ورکهـــچیرې پناه شوې په غ
 

ښځو په باره کې خپل نظرڅرګند کړی  ریخ کې ترټولوپخوانی شخص چې په شعوري ډول یې دأادبیاتو په ت پښتو د
ده  آثاروکې کله ناکله خبرې کړي دي، او ښځوپه باب یې په خپلوشعرونو ده د .هغه خوشال خان خټک دی دی،

پیژندنې په برخه کې یوه بشپړه قصیده ویلې ده چې دري  ښځې د باب دښځوپه  مهم والي له نظره د دموضوع د
 (     مخونه ۳۶1ـ 1،۳،۱.)جمال اوکمال بیان په کې شوی دی د ښځو بیتونه لري چې د( ۳2)څلویښت 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  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 : یادونه

 

داسې څه یې ویلې دي  په باب خبرې کړې دي، ښځو وروسته له قصیدې نه یې په خپل مشهوراثردستارنامه کې هم د
اوسنۍ زمانې له غوښتنوسره  داسې بحث یې کړی چې د ونوکلونوپه تیریدوسره اوس هم علمي بڼه لري،چې دسل ګ

شل  یوه مقدمه، .رنتبورپه زندان کې لیکلی دی خوشال خپل مشهور اثردستار نامه دهند د .ډیرښه اړخ لګولی شي
 .نون وایمپښتنواساسي قا هغه وخت د زه ورته د .شل خصلتونه اویوه خاتمه لري هنرونه،

ښځې  کې خوشال خان خپل نظریات د(مخونه133ـ 16۳، 3)هنرونو( 12)دیارلسم  او( 13)دستارنامې په دولسم د
 اوسنیوتودو افغانانود چې د ښځې په باره کې، دولسم هنر په پیل کې د دستارنامې د خوشال د.په باب بیان کړي دي
 :داسې خپل نظرڅرګند کړی جنجالونو یوه برخه ده،

دالیلوپه وړاندې  دې بحث ترپایه دی د ؛اود(مخ 3،16۳)« .څلور؛اما بهتره یوه ده درې، دوه، کاح روا ده،ن» 
 :ډیروښځو کول یوحبطه اوبې فایدې کارګڼي یوې ښځې په درلودلوباندې ټینګارکوي اود کولوسره د

 

 بــطه شــيــونــه حـه خــهــغ  ې دوه شيـیرمنې په کـې مـچ
 (مخ3،16۶)
 

په تیره له حامله  ټولنې ډیره سلنه خلک په دې نه پوهیږي چې ښځې سره څه ډول چلند وکړي، د م زموږاوس ه
دی په  .اوس وخت نظریات له ښځوسره په چلند کې مطرح کړي و ال ال په هغه وخت کې دحخوش .ښځې سره

مې په دیارلسم هنرکې داسې دستارنا د خوشحال .وشي دارې میرمنې سره باید څه ډول چلندرټینګار سره وایي چې با
 :ویلي دي

 ( مخ133، 3)«...نوریې تربیت الزم شي ډکه شي، یا لور،خوچې عورتینه په فرزند که زوی وي، اوالد»
خوبل تن چې په شعوري ډول  چا پام نه ورته اوړي، چې دومره د بیا به په ضمني ډول چا څه لیکلي وي،

محمد  .محمد هوتک دی چې پټه خزانه یې لیکلې ده ربار منشي،د هغه دشاه حسین هوتک د دښځویادونه کړې ده،
یښتني  محمدهوتک دپټې خزانې په تذکره کې د .کال کې لیکلی دی( 113۳ــ 113۱) 11۳3ـ 11۳1هوتک دا اثرپه

معرفي کړي (رابعه زرغونه، بي بي زینب، بي بي نیکبخته، حلیمه حافظه، نازوتوخي،) نامداره میرمنې  ادب شپږ
 (مخونه1۳۳ــ 11۶، 2.)دي

هنري ــ  ښځودژوند، بیوګرافۍ، ادبي تذکروکې د شعرونوپه مجموعوکې په جال کتابونواو د بیا معاصرینو وروسته
 .پښتني میرمنې اونور بینوا اوسني لیکوال ، لکه د باندې رڼا اچولې ده، کارونو نورو او فعالیتونو ټولنیزو

نوپه شلمه  کې له خورو ورو یادوونوڅخه تیر شو، په آثارو اوشاعرانولیکوالو ښځوپه باب د وروسته له دې نه که د
نهضت پیل ته رسیږو؛چې عملي  د ټولنیزوفعالیتونو اودښځو مبارزو، ښځود امان هللا خان په وخت کې د پیړۍ کې د

 پاملرنې په دې برخه کې ترنن پورې د .ګورو، بڼه یې تاریخ ثبت کړې اوتودې برخې یې اوس هم په سترګو
کتابون شمیر به یې  د خو زرګونوته رسیږي، دمقالوشمیریې له سل ګونوتیر او .وړمقالې اوکتابونه لیکل شوي دي

 .لس ګونواویا هم سل ګونوته ورسیږي
دا ویالی شم چې هغه  خو ښځوپه باب ټولې لیکل شوې مقالې اوکتابونه مالوستې دي، زه داسې دعوا نه لرم چې د

 :دغه یې ډیردپاملرنې وړ دي نظره تیر شوي دي، زما له  ښځوپه باب لیکل شوي دي او دافغانستان  کتابونه چې د
 (۳)،آنالین ــ ناشرافغان جرمن 3616،اعظم سیستاني،(ازعهد باستان تا کودتای ثور)ریخأــ زنان نامدارافغان درت1
 (،)،آنالین ،افغان جرمن366۳اعظم سیتاني، ــ ماللۍ جویا اسطوره شجاعت روزګارما،3
 ،افغان جرمن آنالین ،(3611 -3663) اعظم سیستاني، ،1،ــ وضع حقوقي زنان افغانستان پس ازکودتای ثور2
(۶) 
 (1)کال جوالی، 366۱د ښځوپرحقوقوتیري ته خاتمه ورکړئ، په افغانستان کې د ــ چوپتیا خشونت دی،۳
 (۱)،366۱جوالی  هید،بدرفتاري علیه زنان را درافغانستان خاتمه د ــ خاموشي خشونت است، ،
 (۳)،12۳6قوس  ،(راه طوالني فراراه تطبیق منع خشونت علیه زنان درافغانستان)ــ خشونت علیه زنان۶
 (16) ،3616دسمبر رف وعنعنات نا پسند وتطبیق قانون منع خشونت علیه زن درافغانستان،ــ ع  1
 (11.)1۳11اګست  ،۳1:پرله پسې ګڼه ،(جریده رسمي)ــ قانون ازدواج ۱

ترم حیادوآثاروکې دم خوزما په نظرپه ټولو د ښځود ژوند او رنځونو بیانونکي دي، قدروړدي او دغه آثارټول د
سیستاني په  .پاملرنې وړ اوعلمي تحقیقي تله یې درنه ده اکادمیسین اعظم سیستاني آثاراونظریات د کاندید دانشمند،

 ،په له اسطوره اي دورنه یې کار پیل کړی دی او ،یل کړیلې ته په پام سره کارپأعلمي اوسیتماتیک ډول دښځومس
دفاع په  د ښځو مظلومو افغانستان د د اوس هم قلم چلوي او رسولی دی او ډول یې ترنن پورې را پرله پسی
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دفاع په برخه کې په  د حقوقو د ښځو دجال آثارو ترڅنګه یې د .سنګرکې په میړانې او علمي دریځ سره والړ دی
 .لې هم لیکلي اوخپرې کړې ديلسګونه مقا

دی ( زنان افغان زیرفشارعنعنه وتجدد)ښاغلي ډاکترسیدعبدهللا کاظم اثر ښځوپه باب وروستی کتاب د افغانستان د د
ښاغلي سیستاني یوه مفصله علمي مقاله وربانې لیکلې ده چې په  چې دامریکا په کلفورنیا کې خپورشوی دی او

 (13) .نالین کې خپره شوې دهپه افغان جرمن آ برخوکې، څلورو
بحث  د اوس له پاره زموږ چې د دی،( اوالګلونه سوځي)ښاغلي ابراهیم نعیمي اوسنی اثر وروسته له هغه دا دی د

ده لومړنۍ  لیکوال لکه څنګه چې په خپله سریزه کې ویلي دي چې دا د کتاب په پښتوژبه لیکل شوی دی، .وړدی
چې هیله  سره، البته له یوڅه نیمګړتیاوو لري، تیاویدا کتاب دلیکوال دلمړنۍ تجربې په توګه خپلې ځانګړ .تجربه ده

جدي پاملرنې وړ ده  د هغوبرطرفه کولوته پام وکړي؛مګردا دې کتاب په راتلونکوچاپونوکې د د ده په نورولیکنواو
داسې مهارت اوصداقت سره لوستونکوته افغان میرمنوحالت په  مظلومو چې ښاغلی نعیمي په دې کتاب کې د

وړاندې کړی دی چې لوستونکي ترخاص تاثیر الندې راوستلی شي اوخپل دا احساس یې په داسې مستند ډول سره 
 .بیان کړی دی چې هرلوستونکی به یې ورسره تاییدوي

 حل د د ې وایي اودالیل ی واک ترسیوري الندې یې څیړي، نارینه د د چې وړاندې کوي، ښځوهرانځور لیکوال د
 نا روا دودونو د نهضت بیالبیل پړاوونه او د ښځو کتاب په بیالبیلوڅپرکوکې د لیکوال د .الرې وړاندیز یې هم کوي

 .هغوپرمقاومت خبرې کړې دي په مقابل کې د
نهضت درې پړاوونه  ښځو دښاغلي نعیمي نظرداسې راوړل شوی دی چې د نهضت په باب  د ښځو په کتاب کې د

 :لري
 ښځونهضت، ــ په اماني دوره کې د

 ښځونهضت، ــ د داوود خان دصدارت په دروه کې د
 ښځونهضت، کرزي په دوره کې د طالبانوپه له منځه تلوسره د ــ د

نعیمي خپل استدالل ورته لري چې په کتاب کې یې  خو دا ویش کیدای شي ډیری څیړونکي ورسره ونه مني،
 .لوستونکي میندالی شي

سریزې  نظرخاوندانو د څلورتنو کتاب په باب د بیا د مننې پیغام راغلی دی، د لیکوال ډالۍ او ه پیل کې دکتاب پ د
دې  خبروپه یوه برخه کې د جهاني د د .باري جهاني خبرې دي کتاب په باب د لومړنۍ سریزه د .راوړل شوې دي

 :اړتیا په باب داسې راغلي دي لیکلود کتاب د
 «...خانه یې چاره نه کیږي ببلکې په کتا کتاب په لیکلونه، ې ښځې دونه ستونزې لري چې دپه افغانستان ک... » 

غوښتنواوپوښتنوپه ځواب  یوې مظلومې په زوره واده شوې اونامراې پیغلې د خپلوخبرو په پای کې د باري جهاني د
ه یوه برخه کې داسې راغلي دې شعرپ د شعرپه ژبه په هنرمندانه ډول انځورکړی دی، هغې نامراده ژوند د کې د
 :دي

 

 هــم ژاړمـــږې زه به هـــه ژړیــچې ت»
 څوک یې نجلۍ چې مې په نیمه شپه کې

 هـــونـوبـواږه خـوې خـتـښـت وـترګـه سـل
 ونه زخميـالـیـروي مې خـیـه زګـتا لـس

 «... دردونهراته راځي  وـه زخمـستا ل
 (مخ۳، 12)
 

 : ورپسې
 سریزه،ــ دنجیبه سارا بیاباني 

 رحمت ربي زیرکیارسریزه، ډاکتر ــ د
 ــ دعالیه راوي اکبرسریزه،

 .لیکوال سریزه راوړل شوې ده بیا د
 

 :دلیل داسې ښودل شوی دی لیکلویو کتاب د لیکوال په سریزه کې د د
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 لسونوهیوادونو و نړۍ د افغان ولس اود فریادونه د ښځونارې او هغوهیروشوو زما اصلي موخه دا ده چې د... » 
په دې خبرې هم نه دي چې  .کې ژوند کوي پالرواکۍ په منګولو لرې سیموکې د او ترغوږو ورسوم چې په غرونو

 (مخ۳، 12)«...حق پیدا کړي  خبرو نارینه په مخ کې د ښځه هم کیدای شي د
ې ځای لیکوال څیړنه اوخبر کې د په نهه څپرکو .کتاب اصل متن پیل کیږي چې لس څپرکي لري په دې پسې د

 .فرهنګیانونظریات راوړل شوي دي نورو په وروستي څپرکي کې د پرځای شوې دي او
وهل ټکول اوقربانیانې  ژوند اومبارزې، افغان میرمنو کې له تاریخي اسنادو نه په استفادې سره د په ډیری فصلونو
 دې کتاب لیکوال د د ؛خوچې اکثریت یې په نوروآثاروکې هم په یوه یا بله بڼه راوړل شوي دي، یادې شوې دي

 اوسني حالت په باب ځینې داسې نوي مواد اوخبرې راوړې دي چې د د ښځو په افغانستان کې د افغان ښځوپه تړاو
( مخ12،، 12)کتاب په نهم فصل مثال په ډول د د .کیږي لیکل شووکتابونوکې نه ترسترګو ورښځوپه باب په نور

 :لکه.یلوباندې بحث شوی دی چې نوي مواد اواسناد ديداسې مسا  (پورېواک له پیل څخه ترنن  حامد کرزي د د)کې
 

 .ښځوبریاوې ــ په موجوده نظام کې د
 .نوي فصل پیل دیموکراسۍ جنازه که د ــ د
 .زندانونه ښځو ــ د
 .مرکولنډیز د زندانیانو ــ د

 ...ــ او 
څخه  برخو عیني ژوندانه له هغو د کلو اوبانډو ده چې لیکوال د پام وړ بله برخه دا کتاب په بیالبیلو څپرکوکې د د

 : لکه.لیدلی حال ثبت او وړاندې کړی دی سترګو د ژوندي مثالونه او چې ډیرخلک اوآن میډیا هم خبر نه دي،
 ،(مخ،،3، 12)ورځني ژوند څیړنه  د کلیوالي ښځو د
 ،(مخ3۶1، 12)اقتصادي سرچینې کلیوالي ښځو د

 ،(مخ 313، 12)شرایطوتلو د کلیوالي ښځو له کورنه د
 ،(مخ 312، 12)کوچیانوښځوژوند ته یوه کتنه د

زنداني ښځې یې  ،ته تللی زندانونو  دې موضوع په لټون پسې سفرونه کړي دي، لیکوال په خپل نوښت اومصرف د
 (مخ۶63، 12)مرکې یې ورسره کړې دي له نږدې لیدلې دي او

 ،نظریات راوړي دي نظرخاوندانو د او نامتوافغان لیکوالو دښځو په باب  په لسم یا وروستي څپرکي کې لیکوال د
لیکوال په نوښتونوکې باید  نظریاتو یوه ښه مجموعه ګڼل کیږي چې په کتاب کې د ښځو په باب د چې دا هم د
 .وشمیرل شي

 :دا مشهوره اومنل شوې علمي خبره ده.لیکوال بیوګرافي راوړل شوی دي د په پای کې دمآخذونو فهرست او
 هلته اشتباه هم شته، چې کار شته، چیرې

چې لیکوال به یې په  ښاغلي نعیمي په کار کې هم تیروتنې خامخا شته، دې اصل په منلوسره د د نو
 کال د3612د  دې کتا ب له پاره، آغوس په ښارکې د ډنمارک د دا دی د .راتلونکولیکنوکې اصالح ته پام کوي

په  لیکلو کتاب د هیله ده چې په دې غونډه کې به د وې ده،مخکاته غونډه په نظرکې نیول ش جون په شپاړسمه نیټه د
دې کتاب ډنمارکي متن باندې هم کار روان  وینا په حواله د لیکوال د د .طرزاومحتویاتوپه باب مفصل بحثونه وشي

 (،د مقد مې لسم مخ12.)دی اوپه نږدې راتلونکې کې به چاپ ته چمتوشي
 پرمختیا اوبریالیتوب له پاره یوګام بولم، نهضت د د ځوښ دې کتاب چاپ اوخپریدل د زه په داسې حال کې چې د
دغې سترې خوارۍ  زړه له کومې د د کې بریالیتوبونه غواړم او شخصي ژوند او لیکوال ته یې په نورولیکنو

 .مبارکي ورته وایم
 :مآخذونه

دانش خپرندویه  مشواڼي اوډنه، عبدالقیوم زاهد ال خان خټک کلیات،دحخوش د ال خان،حــ خټک خوش1
 .ز کال،366،ټولنه،پیښور

 .ز کال 1۳۳1پښتواکادیمي پیښور، ال خان،دستارنامه،خــ خټک خوش3
دویم  لیف ریاست،دارالتا   پوهنې وزارت د ،د(تذکرة الشعرا ) پټه خزانه  ــ محمد هوتک بن داوود،2

 .هجری شمسي کال122۳چاپ،
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