
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
و شميره   2تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

   م٢١/٠۶/٢٠١٠                               ليکونکی شاه ګله بارکزی
  

  يوه نيوکه دتفاهم دنهضت دغونډی په اړوند
   

ه کی يوخبرولوستی   همدانن می د pashto/dk.nahimi.wwwپه خبر. په ويبپا
ه ) ١٩( دروانی مياشتی په: کی راغلی دی چی دتفاهم دنهضت  روڼ اندو دډنمارک داغوس په ښارکی يوشميرمه ني

دجګړی دپای ته  بهرکی دګران افغانستان دولس دسوکالی او په دننه او بيله شکه دهيواد. يولسمه غونډه جوړه کړه
په  دروښان اندو په ځانګړی ډول که داډول هڅی په رښتينی توګه دهيوادو. رسيدوهڅی دافغانانو ملی دنده ده

يوازی  څخه بيله توپيره ديوملی سراسری غورزن جوړونه وی چی يوازی او ردټول هيواددقومونو، سيمو، ژبوابتکا
ی په پام کی ونيول شی او ون وی، خودا جګړه ځپلی هيواد زموږ دهيوادلوړی ګ ډيره  دولس دسوکالی لپاره دالرول

دګډون  خپاره شوی مطالب می  ولوستل او په هکله لنډ کله چی دغونډی دبهير. افغانی دنده ده لوړه ملی او
پوره ډاډه شومه چی دغونډی ګډون کوونکی . ځير  شومه سره يوځای خپورشوی وه، کونکوانځورته چی دخبرتيا

ه د  تر به هم ل يا په نيغه برخه درلوده او هغه سياستوال دی چی څو لسيزی به يی په سياسی ډګرکی يا دهيواد ل
اميده کړمه ځکه چی ديوی ميرمنی تصويرمی هم دغونډی  ليدنه ډيره نا ددی انځور. سياسی نظرياتوخاوندان وه

  .په من کی ترسترګونه شو دګډون کونکو
ديوځل لپاره په عاميانه اصطالح ګريوان ته  او راشی چی روڼ حقيقت ته سرټيټ کړو !وړنو معززو او درنومشرانو
  .سرټيټ کړو

. په هيوادکی هرخوځښت که ښی اړخه ياکي اړخه وه .ه به وڅيړووروستنی څه دپاسه ديرش کال ليری به نه ځو،
چوپړته په افغانی زغم  تريخوالی او ورځنی تاو دومره پراخه ونډه درلوده چی برسيره پردی چی دخپلونارينوو ښځو
 په دی الهم بسنه نه ده شوی دميړونو. په ډګرکی يی هم ځانونه قربان کړی دی حوصله تياری وی، ولی دجګړو او

تاريخ شاهددی چی په  دهيواد. په بيه جبران کړی دی دخپل خواږه ژوند) چوپتيا(مالتړيی  عقايدودسياسی
الڅه کوی بی عزته شوی ځکه ميړه  دا .په ګناه ووژل شوی دځينومشرانو  ښځی دميړونو وروستيولسيزوکی دهيواد

 ترنړيدو  داده چی دطالبانوپه زړه پوری. ياډلی پوری اړه درلوده او ياد کورنی بل نارينه يی په کوم ټاکلی ګوند او
دخپل واک په وخت کی يی ډول ډول  پرمخونو تيزاب شيندل او انجونو وروسته هغه ډلی چی په يووخت کی د

. ښځی ډيری وځپی په ډول منظورکړه خوبخت ياری ورسره ونکړه چی واک ته دوام ورکړی او بنديزونه دقوانينو
دنهضت مخکښان بولی، ځکه  ځانونه دښځو هی اوپه لوړاوازو ناری تربل هرچا دحقوقو هغوی ټوله اوس دښځو

دولسش مشری ټول ټاکنی يی ښه بيلګه ده که يی نورڅه نشوای کوالی په چادريوکی . ښه الره ده دپيداکيدو دډالرونو
ی، خويندی خرڅولی. مظلومی ښځی په پټ مخ په غونډوکی کښينولی وی . عجيبه انسانی نړی ده، پرون يی خپل لو

ه يی ال بس نه دخلکو حافظه . ازادی په نامه ډالرونه راټولوی څخه د دوی د  ده اوس دبهرنی انجوګانوهغه ګ
ددغی لنډی يادونی پربنسټ په ځانګړی ډول . خوبی وسی ده .دتيزابو  شيندل يی په يادکی پاته دی کمزوری نه ده،

کی دښځودرول  کاغذونو پلوتاسوحتمًا په خ: الوڅخه دزړه له کومی ګيله راته ودريده چیسياستو دروښان اندو دهيواد
باورلرمه چی  درلوونکی ياست او دلوړوزده کړو په انځورونو کی داسی ښکاری چی تاسو. په هکله به څه ويلی وی

نوپه . برابری په اړوند ډيرځله څه ويلی ياليکلی وی د ښځو يا ويناوکی موپه خپل سياسی ژوندکی د او په خپلوليکنو
نن  چی دپرون په هيريدو. اوس هم يوقدم شاته ځی.... رکی تر هغودی ونه پوهيدمه چی تاسوولی دسياست په ډګ

 دحقوقو ښځو لومړی درجه مالتړی دی؟ نن هم دښځودزندی کولولپاره رنګان قوانين رامنځته کوی ولی بياددښځو
ونکی غازی امان اهللا خان دزمانی څخه ترننه هڅی  روښان اندو دهيواد مالتړی دی؟ دګران افغانستان داستقالل دګ

 زه پوره باورلرم چی ستاسو. پامه غورزولی دی ولی تاسود. يدی چی ښځوته په ټولنيزژوندکی ځای ورکړیکړ
باعزته ميرمنوخواړه درته برابرکړی وی نوولی ددی جوګه نه دی چی ستاسوسره په  دهمدغی غونډی لپاره به ستاسو

دښځودپراخ ګډون نه پرته شونی چاره په يوه څه باورولری چی په هيوادکی دسولی راوستل . غونډه کی برخه واخلی
«   : دښاغلی ايت اهللا شيخ اصف محسنی هغه خبره درپه زړه کوم چی په يو مسجدکی خلکوته په دی ډول وکړه. نه ده

ښځی په ډيره خوښی داسی راته وويله چی داهللا . ښځی ناقص العقله ياست کومی ښځی ته می وويله چی کښينه تاسو
: په حيرت می وپوښتله چی ولی؟ په جواب کی داسی راته وويله. قص العقله يونا ګذاره يمه چی موږ څخه شکر

 نارينه وه نه ستاسی په اند دا. په خرابه بدل کړی په شانی ليونی نه يوچی دکابل ښارمو شکردی چی ستاسونارينوو
  .هڅه می وکړه چی کټ مټ دهغه خبری وليکمه »!!دغه ناپوهی ښځی

خلکوته وويله چی دسولی مشورتی جرګی ته می  وياړسره دکندهارو ورځی مخکی دهيوادولس مشرپه ډير څو
نوځګه کله می چی . نووګوری چی دښځورابلل وياړدی نه دپيغورچاره. تنی ستاسوخويندی هم رابللی وی) ٣٠٠(



  
 

 
و شميره   2تر ٢  له:د پا

 @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

په داسی  ولوسته، دی ته يی وهڅولمه چی په يوه دوستانه ګيله ستاسوڅخه وپوښتمه چی تاسو دغونډی خبرتيا ستاسو
په غونډوکی په ځانګړی ډول په اروپايی هيوادونوکی  چی دښځولپاره برابرحقوق غواړی ولی ستاسوحال کی 

ی ګډون نلری ی جه تاسويی تصور نشوای کوالی باور. ستاسوميرمنی اولو . وکړی چی ميرمنی په ډيرهغه څه پوهي
يوه ورځ  که تاسو. ی، زمانی هرڅه ورته زده کړی دپوهی ښځی نه دی که نالوستی هم ویدپرون ورځی نا دا

ی چی ډيرڅه يی زده دی ولی دافغانی حيأ له وجی هڅه  دنالوستو ښځومعمولی خپل مينځی خبری واوری نوبه وپوهي
ی ه اخيستويومهم ټکی روښانه کول غواړمه. نه کوی چی ترخپل ميړه ځان هوښياروګ   :دوخت څخه په ګ

ره تيرکړی دی بياهم په انديښنه کی دی چی ګواکی ځينی افغانی نارينه دهغوميرمنوڅخه چی يوعمرژونديی ورس«
تاسوته به اطمينان درکړمه چی افغانی ميرمنی . اروپاته راغلی دی، کيدای شی ترټاکلی حد پښه اوږده وغځوی

دا هغه ښځی . خوالودزغم يوه بی ساری بيلګه ده افغانی ښځی دنا. نارينوشمله پرمځکه نه غورځوی هيڅکله د خپلو
چوپړکړی دی دشپی په نيمايی کی ستاسوميلمنوته په ډيره خوښی ډوډی جوړی کړی   ټول ژونددی چی تاسوته يی

بياهم دميړه . دخپلوانووهل ټکول يی زغملی دی حتی دميړونو او داهغه ميرمنی دی چی دميړونو، پلرونو. دی
داهغه . يغ کړیپه وخت کی خپله وفاداری نه ده در نوروستونزو او دناروغتيا، زندانی کيدو دچوپړڅخه يی دميړونو

په  پلرونودسياسی عقيدو او ميرمنی دی چی دهي سياسی عقيدی سره يی تړاونه درلودی ولی دميړونو، وړونو
داچی دنړی په هرهيوادکی وی اوهرڅومره . په کارنه دی ډار نوځکه بيره او. خاطريی ژوند  قربانی کړی دی

  ».کورنی عزت به دخپل ژوندپه بيه ساتیبه هم هغه سپيڅلی افغانه ښځه ده چی دځان او خپلواکی ولری بيا
دښمنی ورپکی نشته، هرافغان حق  ليکنه نوره بس کومه دومره وايمه چی دادګيلی په ډول وړانديزوه کوم غرض او

. روښنايی ښځه ده ديووالی سمبول، دکورڅراغ او ولی دکورنيو. لپاره قدم اوچت کړی دچوپړ لری چی دخپل هيواد
دنوروسره په  ميرمن په کورکی نه وی اوميلمانه درسره وی، څومره دځانه سره اويوځل فکر وکړی چی يوه ورځ مو

ی و افغانان يو،. قهرږغي   . ځکه په هرڅه سره پوهي
  .په درناوی په ټولوشرايطوکی اصيل افغانی کلتورته درناوی کړی دی ښځوچی دژوند پرپتمنو وياړدی وی دهيواد

  
 پای

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


