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 ۰۸/۰۳/۲۰۱۷         سلطان جان کلیوال

 حال! افغانی ښځو د نړیواله ورځ او ښځو د
کی د یوی پیړی نه زیات وخت کیږی چی په بیلو بیلو بشری ټولنو کی په بیلو بیلو ډولونو سره د مارچ په ټوله دنیا 

اتمه نیټه د ښځو د حقوقو د تامین په منظور نمانځل کیږی. نژدی څلویښت کاله کیږی چی زمونږ په افغانی ټولنه کی 

نه نیولی تر فقیره پوری ټول همدا ناری وهی چی هم دا ورځ په تشریفاتی او سمبولیکه بڼه تجلیل کیږی او له امیر 

ښځه مور ده، جنت د مور په پښو کی دی، ښځه د ژوند رڼا ده، د هر انسان لومړنی روزونکی ده، په یوه الس زانګو 

او په بل الس جهان زنګوی، د هر بریالی نارینه تر شا یوه ښځه ده، هره ښځه د انسانی مینی سر چینه ده او هم داسی 

لګونو نور شعارونه. ولی دا تش هغه پوچی او بی معنی جملی دی چی یواځی د ستیج په سر او یا د یوه تریبون په س

تر شا د څو دقیقو نه زیات خپل قدر او قیمت نه شی ساتلی او هماغه جناب چی څنګه د ستیج د سرنه را ښکته شی، 

د فریب نه ډکه وینا ور په یاد شی، که پالر وی نو بی له دی چی دخلکو په وړاندی هغه خپله جذباتی، احساساتی او 

او مال نه زیات ارزښت نه لری، که یو آمر وی په خپله اداره کی ورته « شی» خپله لور او میر من ورته د یوه 

همکارانی میرمنی د شخصی مزدورانو نه زیات ارزښت نه لری، که یو ملک ، مال ، پیر او مرشد وی نو بیا خو 

انسان په سترګه هم نه ګوری. مونږ ټولو ته  دا معلومه ده چی د ډیرو اوږدو زمانو راهیسی زمونږ  ښځو ته حتی د

په افغانی ټولنه کی ښځه د یوه حیوان په څیر د پیسو په مقابل کی خرڅه شوی او الهم خر څیږی، د اوږدو زمانو 

د جبران د پاره قربانی کیږی او په بدو  راهیسی زمونږ په وطن کی لوڼی او خویندی د ورونو او پلرونو د ګناهونو

کی ورکول کیږی، د مودو مودو راهیسی زمونږ د ټولنی مظلومی خویندی او لوڼي په ډیر کم عمر کی میړه ته ورکول 

کیږی او تر ننه پوری دا د شرم نه ډک رواج په ټول شدت سره دوام لری او بالخره له اوږدی زمانی را په دی خوا 

ګان چی سترګی یی د شهوت په رنجو تل توری کړیدی بی له دی چی خپل عمر او جسمی توان ته  زمونږ شتمن بوډا

و ګوری د دویم ، دریم او حتی څلورم وار د پاره د نا با لغو مجبورو نجونو سره ودونه کوی او بیا هغوی سره  لکه 

 د وینځو ) کنیزو( په څیر رویه او سلوک کوی.

برابریو نه تیر شو او د هغه وخت نه چی د افغانانو سر نوشت په ایران او پاکستان کی د که د دی ټولو ناخوالو او نا 

جوړو شو تنظیمونو الس ته ورغلی دی، په خاصه توګه د افغانی ښځو د ژوندانه حاالتو ته یو ځغلند نظر وکړو نو په 

دی چی اصالً د تصور نه ډیر لوړ ډیری رو ښنتیا سر وینو چی په افغانی ښځو باندی هر ډول فشار دومره زیات شوی

دی. له هغی ورځی نه چی دی غیر مسؤلو ډلو ته قدرت الس ته ورغلی بیا تر ننه پوری د هیواد میلیونونه نجونی په 

دی یوویشتمی پیړۍ کی ښونځیو ته د تللو نه محرومی دی. په کم عمر کی د نجونو واده کول، په بدو کی د هغوی ور 
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د هغوی خرڅول، ځوانی نجونی زړو بوډا ګانو ته په نکاح کول، بی له شاهدانو څخه د زنا  کول،دپیسو په مقابل کی

په تور هرکال په لسګونه ښځي د اسالمی شرعیت خالف سنګسارول، د کورنی تاو تریخوالی په نتیجه کی د سلګونو 

نونو او د امن په کورونو کی ښځو ځان وژل او ځانته اور اچول، له کور او کاشانی نه تیښتی ته مجبورول، په زندا

په مجبورو او بی د فاع ښځو باندی د زور واکو او چارواکو جنسی تیری کول او بالخره په څرګنده توګه افغانی میر 

 منی له هر ډول مدنی او انسانی حقونو نه محرومول د جنګ سالرانو او زور واکانو د مبارزی په سر کی قرار لری.

تو کی د افغان دولت په دولتی ادارو کی د ملی شورا په شمول په ښی فیصدی سره میرمنی که څه هم په موجودو حاال

برخه لری، خو دا هم یو داسی حرکت ته پاتی کیږی لکه د یو سیاسی تظاهر له مخی چی د نړیوالو د غولونی او تیر 

ین ته ژمن یو او په دی برخه ویستنی د پاره را منځ ته شوی وی تر څو هغوی ته وښای چی مونږ د ښځو د حقونو تام

کی مالی مرستو ته اړتیا لرو. ماته پوره پته نشته چی د ښځو د ټولنیز حالت د تغیر د پاره به  په کال کی څومره 

نړیوالی مرستی افغان دولت تر د السه کوی ؟ خو په دی پوره یقین لرم چی د دی مرستو لسمه برخه هم د ښځو د 

دی مصرف شوی او نه ورته پام اړول شویدی. په دی هیله چی افغانی میر منی بی له دی  حاالتو د ښه والی د پاره نه

چی د افغان نارینه څخه خپل انسانی حقوق په سوال و غواړی د دی وړتیا تر د السه کړی چی پخپله په خپل همت 

 وی او هیله ده چی افغانی خپلو ټولو انسانی حقونو ته و رسیږی. د ښځو نړیواله ورځ دی د نړی ټولو ښځو ته مبارک

 ښځی زر تر زره د پوره انسانی حقونولرونکی شی.  په درنښت. کلیوال
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