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 ۰۷/۰۲/۲۰۱۶       شینواری الدین سیف

 ښکاري؟ حجابي بي ستونزه لویه افغانستان د ته اصالح جمعیت
 

دا یوه اوونۍ کېږي د کابل په جوماتونو، دوکانونو او د 
برق پایو باندې د جمعیت اصالح سازمان پوسټري 
لګیدلي دي، چې ښځې حجاب اغوستو ته رابولي، دوی د 
ایرانیانو په څیر پوسټري ډیزاین کړي چې په کې د ښځې 
دوه سترګې ښکاري او په تندي یې بله ټوټه لګولې ده او 

یکلې ده، دا سړي ته د ایران د بسیج پورې پر هغې کلمه ل
اړوند ښځې ور په زړه کوي چې کله د اسراییلو په ضد 
مظاهره وي او سړکونو ته راوتلي وي. خیر د پوسټر 
ډیزاین باندې به یې نه غږیږو، دلته پوښتنه داده چې ایا 
افغانستان کې واقعا بي حجابي دومره زیاته شوې ده چې 

غې د مخنیوي لپاره یوه اوونۍ جمعیت اصالح باید د ه
کمپاین وکړي او د جوماتونو مالامامان دې ورته خپلې 

 خطبې ځانګړي کړي؟
حجاب لپاره ددوی تبلیغات داسې بڼه لري لکه په فرانسه او یا کوم بل اروپایي هېواد کې چې مسلمانو میرمنو باندې 

ني مبارزه کوي، په داسې حال کې چې افغانستان کې د حجاب بندیز لګیدلی وي او بیا مسلمانان ددغه حق لپاره قانو
له کابل پرته چې هغه هم ډېرې لږې ښځې لوڅ مخ ګرځي نور خو د افغانستان نوي فیصده ښځې کورونو کې بندي 
 دي او چې د باندې هم راوځي یوه لویه بورقه یې ور اچولي وي، نو بیا دا دومره شور ماشور د څه لپاره روان دی؟

ره د ښځو غم وي، دلته خو هره ورځ په ښځو جنسي تیري روان دي، بدو کې ورکول کېږي، جبري بل که دوی س
واده ته مجبوریږي، ځان وژنې ته اړوځي، له تعلیم بې برخې کېږي دوی د ښځو په اړوند دغسې مواردو په اړه ولي 

 کوم کمپاین نه چلوي؟
چې هره ورځ یو طالب په چادرۍ کې له بمونو  که په دوی حجاب ډېر ګران وي، چادري یې خوښیږي، موږ ګورو

سره نیول شوی وي، بیا پولیس مجبور دي ښځو باندې هم شک وکړي او هره پوسته کې یې تاالشي کړي، نن سبا 
خو د ښځو حجاب ته تر بل هر چا طالب ډېر تاوان رسولی دی، نو ایا دوی کومه ورخ د طالب ددغه شان غیر 

 و په ضد هم کوم کمپاین وچلولو؟اسالمي او غیر افغاني کارون
خو دوی د افغانستان د خلکو له ساده توب او ساده عقایدو نه ناوړه استفاده کوي، چې حتا زلزلې او نورې طبیعي 
پېښې هم د ښځو بې حجابۍ پورې تړي، زموږ خلکو ته چې د مالیانو خبره د کاڼي کرښه ښکاري او د جمعیت 

یانو لږ ځان هوښیار او په حقه ګڼي په ډېرې ساده ګۍ سره په عوامو اثر غورځوي اصالح مالیان بیا تر دا ساده مال
 او خپل نفوذ ته په کې الر برابروي.

جمعیت اصالح سازمان چې په اصل کې د افراطي او وهابي اسالم یو نوې او اصالح شوې بڼه ده چې په افغاني 
ته د افغانستان او خلکو لومړیتوب مهم نه دی، دوی ته لباس کې د مذهب په نوم د پردیو اجنډاوې پر مخ وړي، دوی 

خپل هغه اجنډا اهمیت لري چې له دباندې نه ورکول کېږي او دلته په داخل کې له نورو جدي مسایلو د خلکو پام 
خرافاتو او له پامه لویدلو عادي موضوعاتو ته را اړوي او د افغانستان ټول مشکل دومره ساده او اسانه کړي چې 

ې او یوازې یې حجاب پورې وتړي او وایي که ښځې ټول ددوی له خوا معرفي شوی حجاب راعایت کړي نه یواز
 به زلزلې وشي، نه به اوړه ګران شي او نه به د موټرو کرایه ګرانه شي بس وطن به ګل او ګزار شي.

د ښځو حالت ګوري چې  نن سبا چې په نړۍ کې د کوم هېواد د پرمختګ او شاته تګ اندازه لګول کېږي لومړی یې
څومره ورته د کار، لوست، تعلیم زمینه مساعده ده، سیاست کې څومره فعالې دي او د ژوند سطحه یې څنګه ده. 
یعنې د ښځو حالت د یو هېواد د پرمختګ او شاته تګ مهم شاخص جوړوي، کوم چې په افغانستان کې تر ټولو ټیټې 

 او خرابې کچې ته رسیدلی دی.
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انستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو بد او خراب ځای یادیږي، د مور او ماشوم په مړینه کې همدا اوس افغ
افغانستان اول مقام لري، د ښځو په بېسوادۍ کې اول مقام لري، ښخو سره تشدد او کورني تاوتریخوالي کې هم 

ته او بیوزلې ښځې دلته ډېرې لومړی دی، د جنګ په قربانیان کې هم ښځې اول راځي، تر بل هر هېواد بې سرپرس
 دي، خو جمعیت اصالح دا ټولې ستونزې هیروي او یوازې په حجاب ټینګار کوي.

جمعیت اصال د افراطیت یوه داسې نسخه او بڼه ده، چې د نظام په دننه کې د ډیموکراسۍ نه په استفادې د 
نه تشویقوي چې ښځې ال ډېرې تر څارنې ډیموکراسۍ په ضد تبلیغات کوي، د ښځو د حقونو نه د دفاع په پلمه ناری

الندې ونیسي چې هسې نه کوم بي ایمانه کار ونه کړي، خو نارینه وو ته نه وایي چې دوی باید څه وکړي. دوی په 
دې توګه هڅه کوي چې په ذهني توګه طالبي او داعشي افکارو ته زمینه مساعده کړي، جمعیت اصالح په اصل کې 

ي ډلو لپاره د خامو موادو د جوړولو او پیدا کولو فابریکې دي، چې کله دوی د یو چا ماغزه د طالبانو او نورو افراط
ور بدل کړي، هغه ته بیا د داعش او طالب مبارزه په حقه او د نظام او حکومت له خوا هر حرکت ورته تر کفر کم 

 نه برېښي.
موږ په جوماتونو کې مالیان هره جمعه په د همدې جمعیت اصالح او نورو دیني مالیانو له برکته نن ګورو چې ز

بې حجابۍ غږیږي، هره ورځ د ښځو باره کې نظر ورکوي او حتا کله کله خو د ممبر له سره ناستو کسانو ته 
کنځلي هم کوي چې ولي دومره بیغرته شوي دي چې ښځې یې بازار ته ځي، دندې ترسره کوي یا هم دا یا هغه ډول 

زنا او شرابو په اړه تقریرونه کوي، کمپاینونه چلوي، په داسې حال کې چې دلته د جامې اغوندي، دوی د حجاب، 
پاکستان، د الهور او نورو اسالمي هیوادونو په زرمه حیثه هم بد اخالقي نشته، خو دوی به همدا خبره ټینګه نیولې 

معطله ده، خو دوی وي لکه دې هېواد کې چې نورې ټولې ستونزې حل شوي وي او یوازې همدې حجاب ته خبره 
هیڅ کله ځان وژنکي ونه غندل، د کومو د السه چې مو حجرې، جومات او بازارونه ناامنه دي، د کومو د السه چې 
زموږ میندې او خویندې بې حجابه او کونډیږي، د هغوی خالف دوی هیڅ کله ناره پورته نه کړه او نه یې کمپاین 

غم وي، اول دې په هغو مشکالتو کار وکړي چې ټولنې ته مهم وي او وچلولو. که دوی سره رښتیا هم د افغانانو 
ډیری خلک ورسره مخ وي. لکه امنیت. زمونږ لمړیتوب باید امنیت وي نه حجاب. مونږ خو په افغانستان کې د 
حجاب هیڅ مشکل نلرو. خو چې دیني عالمان مو وحشي یاغیان بد نه ګڼي نو همداسې ناامنۍ به روانې وي، طالبان 
او نور به خلک وژني، دوی به په ښارونو کې د افراطیت مرکزونه پرانیستي وي او د جنګ لپاره به خام مواد 

 برابروي.
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