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ښځه او صنعتي ټولنه

په اسالم کې د شعر او شاعر مقام

غازي امان الله خان او پر 
کورنيو توليداتو ټينګار

ټمبل موږک

ويل په ميل سطحه ښځينه سيايس مرشاين نه لرو؟

شاعر د برشي ټولنې لپاره د مینې او محبت 
د  چې  ده  دا  دنده  شاعر  د  دی،  استازی 
او  نفرت  د  منځ  تر  وګړو  د  ټولنې  انساين 
عاطفې،  د  شعر  ونړوي.  دېوالونه  بینۍ  بد 
دی.  نوم  دویم  نزاکت  او  ظرافت  لطافت، 
حامسه که د شعر زېږنده ده، نو د رسښندنې 
تومنه هم شعر دی. که روحانییون، عارفان او 

د وطـن پېغلې مې په غاړه وړي د اوښکو امېل

د پاریس پېغلو ته غـمـي له بدخـشـانه رســي.

د اروپا په فيوډايل ټولنه کي يې ښځي ته د 
ځمکي، زر، مال يا څارويو په سرتګه کتل، 

له  انسان  د  اخيستل  ونډه  کي  سياست  په 
که  هغه  کېږي.  ګڼل  څخه  حقونو  اسايس 
سيايس  نور  که  او  جوړول  ګوند  سيايس 
پخوا  له  کې  ټولنه  په  زموږ  وي.  فعاليتونه 
څخه ښځو په سياست کي برخه درلوده. که 
تاريخ  ګوندونو  سيايس  د  کي  افغانستان  په 
له لسيزي څخه  نو د ډميوکراسۍ  ته وګورو، 
ډميوکراټيکو  ټولو  پوري  اوسه  تر  بيا  رانيولې 
په خپل تشکيل کي ښځينه څانګه  ګوندونو 
درلوده او په ټولو سيايس فعاليتونو کي ښځي 
تر  دا چي ويل  وې، خو  نه  پاته  وو  نارينه  تر 
اوسه پوري کومي ښځي سيايس ګوند رهربي 
نه کړ او يا د يوه سيايس ګوند په خپل منځي 

ټاکل  نه  و  د ګوند مرشه  انتخاباتو کي ښځه 
جواب  بايد  چي  ده  پوښتنه  مهمه  يوه  سوه، 

يس. 
په دې ليکنه کي پر هغو ښځو بحث نه کوو 
زده  د  وو  نارينه  او  بندي  په کورونو کي  چي 
بې  نورو حقوقو څخه  او  کار، سياست  کړې، 
برخي کړي دي، د هغو ښځو خربه هم نه کوو 
سياست  په  مخي  له  عواملو  بېالبېلو  د  چي 
کي د برخي اخيستلو زمينه نه ده ورته برابره. 
زه د هغو ښځو پر سيايس کيفيت خربي کوم 
ډګر  په سيايس  او  لري  هر ډول حقوق  چي 
کي فعاله او خالص مټ لري. ښايي ځينو به 
يې ګوندونه جوړ کړي وي، خو پوښتنه دا ده 

د شعر  او جذب  وجد  صوفیان خپل سلوک، 
د  شعر  نو  ګڼي،  مرهون  کامل  ورېښمین  د 
اخالقي تلقین مهمه منبع هم ګڼالی شو.که 
ښکاري،  ناشونی  ژوند  پرته  وسایلو  مادي  له 
ممکنه  استغنا  هم  نه  ادب  او  معنویت  له  نو 
چې  يش  ویالی  سړی  توګه  لنډه  په  ده.  نه 
او د اسالم د  پیغام  او  د شعر د اصيل غرض 

پرمختګ  صنعتي  کي  ټولنه  په  وروسته 
فکر  خلکو  د  اړه  په  ښځي  د  خو  سو،  پيل 
بدلون و نه موند. که څه هم ښځو د ټولني 
په صنعتي کولو کي برخه اخيستې وه، په 
کارخانو کي يې کار کاوه، خو تر نارينه وو 

امان  غازي  د  چي  دی  دا  برداشت  زما 
د  لسیزه  لومړۍ  حاکمیت  د  خان  الله 
افغانستان د معارص تاریخ نیمګړی څپرکی 
جوړوي، نوموړي وکوالی سوای، د قدرت پر 
مهال هغه ګامونه پورته کړي چي زموږ نن 
او پرون رسه تړي. يو دليل يې دا دی چي 

په یوه ځنګله کي يو موږک له خپيل مور او 
پالر رسه اوسېده. موږک ډېر لټ او ټمبل 
هر  یې  به  مور  کاوه،  نه  یې  کار  هیڅ  و، 
وخت ورته ویل چي لټي مه کوه، ته باید 
او  کار کول  وکړې،  کار  او  وباسې  زحمت 
زيار ګالل له مېږيانو څخه زده کړه. موږک 
ته د مېږي نوم نوی ښکاره سو، هغه و چي 
له غاره دباندي  نيت  په  ليدلو  د مېږي د 
ووت. په ځنګله کي چي څو ګامه مخکي 
موږک  ورغی.  مخه  په  )کیشپ(  نو  والړ، 
ورته وويل ته مېږی يې؟ کیشپ په مسکا 

ورته وویل چي نه، زه کیشپ یم.
وروسته  شېبه  يوه  او  سو  روان  بیا  موږک 
په  يې  ګازره  چي  ورغی  مخه  په  )سوی( 
هم  سوی  له  موږک  وه.  نيولې  کي  خوله 
دا  ته  سوی  يې؟  مېږی  ته  چي  وپوښتل 
پوښتنه عجيبه ښکاره سوه او ګازره يې له 

خولې ولوېده، ويل نه زه سوی يم.

اسالم  چې  منځ  تر  اصولو  او  اساساتو  هغو 
یې مقدس بويل یو ډیر نږدې محسوس تړاو 
لیدل کېږي، ځکه چې اسالم هم د انسانانو 
تر منځ د مینې، الفت او انس توغ پورته کړی 
پیغام  اسالمي  او  انساين  همدا  هم  شاعر  او 
د  کې  ځای  کوم  په  شاعر  که  کوي،  زمزمه 
حامسیت ترانې غږوي، نو اسالم هم د خیر او 

يې لږ پيسې اخيستې.
 د دې ترڅنګ يې د کور کارونه هم کول، 
خو بيا هم بورژوازۍ ټولني له ښځو څخه د 
دغه  واخيست.  کار  لپاره  ګټې  د  وو  نارينه 
)مېرمنو(  ماينو  ډېرو  د  کي  ټولنه  په  وخت 

غازي  امان الله خان د کورنيو توليداتو د 
غوړېدو لپاره ځانګړې او خورا ګټوره تګالره 

لرله.
رسه  جامو  ميل  له  خان  الله  امان  غازي  
وليس  نوموړي  درلوده.  مېنه  ځانگړې 
پرتوگ،  او  کمیس  لکه  اغوستې  جامې 
پگړۍ ،خولۍ اوپوستین او بيا به ساموارونو 
او له عامو خلکو رسه به يې د زړه  ته ورته 
ونه،  متوسطه  او  ښایسته  ده  کوله.  خواله 
گردی مخ او روښانه توري سرتګي درلودې 
وطني  په  کېده،  غوسه  نه  به  چنداين  او 
کاليو کي به نور هم ښکلی ښکارېده. دی 
و  دا  يې  هدف  ګرځېده،  کي  بازار  په  به 
رسه  توليداتو  وطني  له  خلک  وويني  چي 
افغانستان خپل  دا چي  نه.  لري که  مينه 
توليدات نه درلودل، نو دی به تل په دې 
خپل  افغانستان  د  څنګه  چي  و  کي  فکر 

توليدات وغوړېږي او وده وکړي. 
الله خان په بازار کي  يوه ورځ غازي امان 
يو هندو وليد چي په خپل دوکان کي يې 
پلتۍ وهيل او شاوخوا ته يې د ورېښمو له 
ټوکرانو څخه جوړي سوي لنګۍ راځړېږي. 

موږک بیا ځنګل په مخه واخیست او روان 
مخه  په  فیل  يو  الره  پر  چي  ګوري  سو، 
ورغی. موږک د فيل په ليدو ډېر خوشاله 
نو  دا  چي  وويل  يې  رسه  ځان  له  سو، 
ته يې وويل چي  خامخا مېږی دی. فيل 
قهر خپل شونډک  په  فيل  ته مېږی يې؟ 

پورته کړ او د نه جواب يې ورکړ.  
دا مهال نو موږک هم له ډېر تګ او منډو 
څخه ستړی سوی و، پر يوه لويه ډبره يې 
تکيه وکړه چي لږ ارام وکړي. په دې وخت 
کي يې پام سو چي خوا ته يې د کوچنيو 
خزندو يوه نرۍ ليکه راروانه او هر يوه يې 
یو شی په خوله کي نيولی دی. د خزندو 
مرش په زوره ناره کړه چي موږکه لريي سه 

زموږ الره دي بنده کړې ده.  
کوچنۍ  دومره  دا  چي  سو  حیران  موږک 

دا  او  وګوره  خزندې 
بارونه وګوره  دومره درانه 
وړي.  يې  دوی  چي 
وويل  ته  مېږيانو  موږک 
چي تايس په دې دومره 
دومره  دا  ځان  کوچني 
درانه بارونه څنګه وړئ؟  
په  هم  څه  که  موږ  وویل:  ورته  مېږي  یوه 
لوړه  ډېره  خو  یو،  کوچني  کي  صورت 
حوصله او قوي اراده لرو، تل زحمت باسو 
او اوس د ژمي لپاره ځانو ته خواړه زېرمه 
کوو. موږک ته په دې وخت کي د خپيل 
مور خربه ور په یاد سوه چي ورته وييل يې 
وه: ))زويه زحمت ایستل له میږیانو څخه 
له دې رسه سم موږک د کور  زده کړه((. 
خوا ته په منډه روان سو او خپيل مور ته 
يې وويل: موري زه تر دې وروسته ټنبيل 
نه کوم، کار کوم او  زحمت باسم. له دې 
رسه سم يې مور په غېږ کي ټينګ ونيو او 
په مينه يې پر مخ ښکل کړ، ويل افرين! 
زحمت  نو  اوسې،  ارام  چي  غواړې  که 
وباسه، ځکه چي بې زحمته راحت نسته. 

لیکوال: ډاکټر مبارک عيل خان
ژباړه: نوید آرین، کوټه

په ښځو کې د میاشتني عادت دردونه

هغــه دردونــه چې ښــځو ته د ګېــډې په 
الندينۍ برخه، د ورنونو په اوږدو او مال کې 
له میاشــتنۍ ناروغۍ څخه څو ساعتونه، 
څــو ورځې او یا هم د میاشــتني عادت له 
رشوع رسه ســم پيدا کېــږي د ډيزمينوريا  
)Dysmenorrhoea( پــه نــوم یادېږي او 

لــه دې حالــت رسه هر کال په ســلو کې 
پنځــوس مېرمنــې مــخ کېــږي. د طبي 
کارپوهانو پــه وينا دا ناروغــي په عمومي 
ډول پر دوو ډولونو وېشــل شــوې چې يوه 
ابتدايــې او بلــه يــې د ثانوي مياشــتني 

عادت په نوم يادېږي.
ابتدايــې ډول يــې عام دردونــه دي چې 
نژدې له دوو بيا تر درېیو ورځو پورې دوام 
کوي. دا دردونــه کومه پتالوژيکه رسچينه 
نــه لــري، د ګېــډې پــه الندينــۍ برخه، 
همدارنګه نرۍ مال کې احساســېږي چې 
کېــدای يش خفیــف او یا شــديد وي. د 
میاشــتني عادت ابتدايــي ډول دردونه له 
مياشتني عادت څخه يوه ورځ مخکې او یا 

خیرن پخلنځی او د مېرمنو ذهني فشارونه

يوه تازه څېړنه ښــيي، هغه مېرمني چي د کور 
اشپزخانه يې پاکه او منظمه وي، مناسب وزن 
لــري او لږ ذهني فشــار ورته پيــدا کېږي، خو 
برعکس هغه مېرمني چي اشپزخانه يې خرينه 
او نامنظمــه وي، پنــډي او لــه بېالبېلو ذهني 

فشارونو رسه الس او ګرېوان وي. 
د اســټرلیا نوســاوت ویلز پوهنتون مرش لیني 
ورټانین وایي: کله مېرمني دايس اشــپزخانې 
ته ننوځي چي هلته خیرن لوښــي ګډوډ پراته 
وي، پــه دې صورت کي میرمنــي ډېر خوراک 
کوي، د خوراک هر څه چي ويني، نو اشتها يې 
راپارېږي او خوري يې. لیني وایي په اشپزخانه 
کي د خوراکي شيانو او لوښو ګډوډي مېرمني 
په ذهني فشــار اختــه کوي، ذهــن يې ګډوډ 
کېږي او په نتيجه کي په بې وخته او نامناسب 

خوراک پيل کوي.
په دې څېړنه کې )۱۰۱( ښځو برخه واخيسته. 
څېړنه دايس وه چي نیمي ښځي منظمو او پاکو 
او پاته نيمي يې ناپاکو او نامنظمو اشپزخانو ته 

واســتول ســوې او په دواړو اشــپزخانو کي يې 
خواړه ورته کښېښــودل، په نتيجه کي څرګنده 
سوه چي د خیرين اشپزخانې د میرمنو په پرتله 
د پاکي اشــپزخانې میرمنو لږ څه خوړيل ول. 
د دې څېــړين یو بل محقق )براین وینســنک( 
وایي: مېرمنو ته په کاره ده چي کله اشپزخانې 
ته ننوځي، نو اشپزخانه دي پاکه او هر څه دي 
منظــم کړي، په دې ډول به هغــوی ډنګري او 
مناســب اندام ولري او له ذهني فشارونو څخه 

به هم ساتل سوي وي.  
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د خپرونو هره بڼه خپل مينه وال لري، لکه راډيو، 
ټيلويزیون، ويب سايټ او چاپي خپروين. د خپرونو 
اړتيا  او  هره بڼه نه يوازي دا چي د خلکو په ذوق 
پوري تړلې ده، بلکي د خلکو د ژوند له طرز رسه هم 
اړه لري. موټرچلوونکی، کارګر، مامور او نور بوخت 
خلک د چاپي خپرونو په پرتله له راډيو څخه اسانه 
او ارزانه ګټه اخيستالی يس، خو هغه څوک چي 
لريي ځايونو ته په سفر روان وي، راډيو، ټيلويزيون 
او ويب سايټ ته الرسسی نه لري او يا يې زړه ورته 
تنګېږي، د موټرو، الوتکو او اورګاډو مسافرينو لپاره 

د چاپي موادو مطالعه تر ټولو اسانه ده.
 د چاپي خپرونو يوه ګټه دا ده چي خلک يې له 
پيدا  وخت  يې  چي  کله  يس،  ساتالی  رسه  ځانه 
کړ، نو بيا يې مطالعه کوي، خو د راډيو، ټلويزيون 
رسه  ځانه  له  څوک  هر  معلومات  سايټونو  ويب  او 
يا  را ډيو  د  څخه  چا  له  که  کوالی،  زېرمه  يس  نه 
ټيلويزيون خرب يا راپور تېر سو، د بيا ليدلو يا اورېدلو 
اوږدې  تر څنګ  لږ چانس په الس ورځي، د دې 
په  ناولونه  او  راپورونه  کاملونه،  تبرصې،  ويناوي، 
چاپي بڼه مطاله کول په ذهن کي ښه پاته کېږي 
او د نورو رسنيو په بڼه انسان ستړی کوي. د چاپي 
رسنيو يو عيب بيا دا دی چي خربونه او هغه مواد 
تر خلکو پوري ناوخته رسوي چي وخت يې تېرېږي. 
په هلمند کي راډيوګاين او ټيلويزيونونه سته، خو 
دايس چاپي خپرونه نه لرو چي چلوونکی دي يې 
يا دي د ښځينه ليکوالو د هڅولو او  او  ښځه وي 
يا ښځينه موضوعاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي، نو 
له همدې امله موږ د امېل چاپولو هوډ وکړ چي د 

هلمندي خپرونو دا اړخ هم پياوړی يس.
دا امېل يوازي د ښځو د غاړو امېل نه دی، بلکي د 
نارينه وو لپاره هم د ګالنو امېل دی، ياين د نارينه 
سرتګه  يوه  په  ته  ليکنو  ليکوالو  وو  ښځينه  او  وو 
ګوري او چاپوي يې. دغه ډول يوازي په هلمندي 
ليکواالنو پوري هم محدود نه دی، بلکي د لر او بر 
ټولو پښتنو له ژوند رسه تړلو موضوعاتو او ليکوالو 

لپاره يې غېږه خالصه ده. 
او  څېړونکو  شاعرانو،  ليکوالو،  افغان  ټولو  د  امېل 
ليکنو  د هغو خويندو  ليکني خپروي، خو  علاموو 
محدوديتونو  کورنيو  د  چي  ورکوي  لومړيتوب  ته 
نيوالی  نه يس  اړيکي  له هغو رسنيو رسه  امله  له 
چي نارينه يې چلوي. په امېل کي به نه يوازي دا 
چي د دې ډول خويندو ليکني خپرېږي، بلکي تر 
په اسانۍ رسه الس  ته  به هم دوی  چاپ وروسته 

ته ورځي.
امېل که څه هم سيمه ييز اخبار دی او د هلمند 
امېل  لهجه خربي کوي، خو  په کندهارۍ  خلک 
هيڅکله د غري کندهاري ليکوالو ليکني کندهارۍ 
د  کي  ليکنه  په  کوي  هڅه  او  اړوي  نه  ته  لهجې 
ليکدود هغه اساسات په پام کي ونييس چي عام 
سوی او نسبتاً معياري بلل کېږي. يوه ليکنه چي 
په هره لهجه موږ ته را استول کېږي، په هامغه بڼه 
به خپرېږي، )سو( به په )شو( او )شو( به په )سو( 
له  ليکنه  چي  لري  حق  دا  اداره  البته  اوړي،   نه 
پلوه  له موضوعي  امېل  پلوه سمه کړي.   ګرامري 
هم محدوديت نه لري، هر ډول اجتامعي، فرهنګي 
او علمي ليکني خپروي، خو يوازي له هغو سيايس 
ليکنو څخه معذرت غواړي چي د مشخص سيايس 
د  شخص  سيايس  او  آيډيالوژۍ  سيايس  ګوند، 
نظر څرګندونه کوي او د نورو سيايس ګوندونو او 

اشخاصو حساسيتونه راپاروي.   
ټويل  بايد  چي  ده  دا  پالييس  نرشايت  امېل  د 
اساساتو،  له  دين  سپېڅيل  د  اسالم  د  ليکني 
اسايس قانون، رسنيو قانون او افغانستان له نورو 
نافذه قوانينو رسه سمون ولري، خو هغه ليکني نه 
خپروي چي د افغانستان له منيل او  مثبت فرهنګ 
رسه ټکر ولري او يا د هلمنديانو احساساتو ته زيان 
رسوي. ښايي يوه ليکنه علمي او پر واقعيتونو والړه 
وي، خو موږ يې له دې امله نه خپروو چي د هلمند 
د خلکو احساسات ټپي کوي. څرنګه چي د امېل 
ډول  په خاص  او  افغانانو  ټولو  ډول  عام  په  هدف 
د هلمند خلکو ته خدمت کول دي، نو  موږ ته د 
هلمند د خلکو احساسات ډېر ارزښت لري. د امېل 
د مايل لګښت په اړه بايد ووايو چي لومړۍ ګڼه يې 
د مسئول چلوونکي په خپل شخيص لګښت چاپ 
نه ده کړې  تر دې مهاله هيچا هم ژمنه  او  سوې 
چي مرسته به رارسه کوي او نه موږ د امېل چاپول 
به  يو څوک  ګواکي  راپيل کړی چي  په دې ارسه 

مرسته رارسه وکړي. 
امېل يو خپلواک او ناپېيلی اخبار دی، لکه څنګه 
په  ښکاري،  ناپېيلتوب  څخه  ليکنو  له  يې  چي 
حقيقت کي هم خپلواک دی، شاته يې هيڅ پټ 
هدف، ارسه، پروګرام او ډله نسته، بس يوازي څو 
او  ورکړي  رسه  السونه  وروڼو  او  خويندو  فرهنګي 
افغان ملت ته يې د فرهنګي خدمت هوډ کړی دی.  

 

پر ځاى د يوې ماينې درلودل په خلکو کې 
نارينه وو  دود سول، په دې کار کې هم د 
ګټه پټه وه، هغوى غوښتل چي جايدادونه 
يې و نه وېشل يس او د وراثت لړۍ پر مخ 

وغځول يس.
د ماينې په توګه د ښځي تر ټولو مهمه دنده 
دا وه چي د مېړه ځاى ناستى و روزي، ځکه 
اړتيا  ته  ځايناستي  کورنۍ  بورژوازۍ  چي 
درلوده. ټولني له ښځي هيله درلوده چي د 
مېړه د ځاى ناستي د روزلو لپاره په وړو وړو 
کشالو کي چورت و نه وهي، تل د راتلونکي 
چي  وه  کار  په  ته  هغې  وکړي،  فکر  اړه  په 
ناوړه فکرونه له رسه وبايس، له پرديو خلکو 
الره  پر  ته سرتګې  او دې  اوسېږي  و  لريي 
يس چي د مناسب وخت په راتلو رسه خپل 
لړ کي هر هغه  په دې  پالنونه پيل کړي.  
پته  يې  ته  دې  چي  کړي  راټول  معلومات 
وي او د خپل څښنت د ځاى ناستي لپاره 
ټول وس  بايد خپل  دا  واچوي،  کار  په  يې 
اوالد کې يې ښکيل خويونه  په  وکړي چي 
وه  دا  ټولو مهمه  تر  لپاره  پيدا يس، د دې 
وګرځول  روزنتون  ښکىل  يو  يې  کور  چي 
مناييش  ښځه  کي  ټولنه  صنعتي  په  يس، 
نارينه وو د مرستي لپاره په کار  او د  سوله 

وګومارل سوه. 
کېدای  مرستندويه  ښه  وخت  هغه  ښځه 
يس چي ښه وروزل يس، د دې هدف لپاره 
په هغه  راغى چي  په وجود  ادب  يو  دايس 
الر ښووين  لپاره  روزين  د ښه  د ښځو  کي 
وې. په )۱۷۱۵م( ميالدي کال کي د ښځو 
د قاموس په نوم يو کتاب خپور سو. په دې 
له  چي  ول  سوي  ويل  ته  ښځو  کي  کتاب 
به  لپاره  اړيکو جوړولو  د  ارشافو خلکو رسه 
په کومو خربو عمل کوي او په دې لړ کي 
ارشافو له ښځو څخه ډېري هييل درلودې.

نه دي  په شان  وو  نارينه  د  چي دوی ويل 
ځلېديل؟ 

ځيني  چي  دا  يو  لري.  عوامل  څو  کار  دا 
ښځو  د  او  ډميوکرايس  سياستوال  نارينه 
دوی  د  غواړي.  لپاره  ښځو  د  بل  د  حقوق 
له  کي  غونډو  سيايس  په  چي  خوښېږي 
پرديو ښځو رسه په الس روغبړ وکړي، وررسه 
وخاندي او په کورنيو او بهرنيو سفرونو کي 
وررسه ملګري وي، خو دې ته چمتو نه دي 
چي د ده ښځه، خور يا لور دي په ورته طرز 
مرشان  سيايس  بېالبېل  موږ  وکړي.  ژوند 
ليديل چي په لويو غونډو کي د پرديو ښځو 
روغبړ کوي، سيلفي عکسونه  په الس  رسه 
د دوی  او وررسه خاندي، خو  اخيل  وررسه 
ښځي چا لڅ مخ نه دي ليديل، بيخي يې 

چا نومونه هم نه دي اورېديل.
زما هدف دا نه دی چي له پرديو ښځو رسه 
خربي کول، په الس روغبړ کول، خندل او 
ټوکي کول يو رضوري کار او د سياست يوه 
برخه ده، زما په اند دا کارونه کامال اخالقي 
ده، هدف  پديده  فردي  اخالق  او  لري  بڼه 
سياستوال  نارينه  دا  ډول  چي  دی  دا  مي 
بلکي  لري،  نه  باور  اړخ  معنوي  پر  ښځو  د 
ځان  او  وغولوي  خلک  چي  غواړي  يوازي 
بشپړ  پلوه  جنسيتي  له  ګوند  خپل  او 
وښيي، يو پټ هدف يې دا هم وي چي د 
تنده هم څه  نوم خپله جنيس  په  سياست 
کړي.  تېر  ساعت  خپل  او  کړي  ماته  ناڅه 
داډول اخالق نه يوازي دا چي پاک ملني 
ښځي له سياسته ډاروي، بلکي نارينه هم 
بدګومانه  ونډه  پر  ښځو  د  کي  سياست  په 
کوي او په نتيجه کي يې ښځي له سيايس 
ډګره وزي او يا يې د نارينه وو له خوا مخه 

نيول کېږي.
بله خربه د نارينه وو فکري زوړوالی يا تحُجر 
دی. دوی د ښځو پر مرشتوب باور نه لري 
او فکر کوي چي ښځه د نارينه وو په پرتله 
سيايس ګوند ښه نه يس رهربي کوالی، له 
همدې امله په ګوندي انتخاباتو کي ښځو 
ته رايه نه ورکوي او د هغو ګوندونو غړيتوب 

هم نه اخيل چي مرشاين يې ښځي دي. 
سيايس  ډميوکراټ  چي  ده  دا  خربه  بله 
ګوندونه د خلکو رايو او مالتړ ته اړتيا لري. 
يې  خلک  اکرثيت  چي  کي  ټولنه  هغه  په 
نالوستي او د ښځو د مرشتوب په اړه منفي 
نظر لري، ګران کار دی چي د خلکو مالتړ 
دي تر السه کړل يس. موږ دايس سيايس 
باور  حقوقو  پر  ښځو  د  چي  پېژنو  مرشان 
نو  رسېديل،  ته  واک  چي  کله  خو  لري، 
کېمرې  د  ښځي  خپيل  ډاره  له  خلکو  د 

ټاکل  ښېګڼي  ښځينه  کې  کتاب  دې  په 
سوي وې. دېرش دايس ښېګڼي بيان سوي 
واى،  کړي  پوره  ښځي  کومي  که  چي  وې 
چي  دا  يو  بلله.  ښځه  ښکلې  يې  هغه  نو 
نه  هم  ډنګره  وي،  نه  پنډه  ډېره  باید  ښځه 
وي، خندا يې جذابه او زړه راکښونکې وي، 
غوږونه يې رسه او ګاليب وي، د بدن پوست 
يې نرم او ورېښمني وي، غاړه يې د رصاحي 
د غاړي غوندي جګه او نرۍ وي، پښې يې 
په  نو  کوي،  خربي  کله  چي  وي،  کوچنۍ 
خربو کې يې خوږواىل او سا يې خوشبويه 

وي.
اړه نور کتابونه  په  دغه راز د ښځو د ښکال 
هم خپاره سول، په دې کتابونو کي راغيل 
ول چي د ښځي بدين ښکال څه ته وايي؟ 
چا ته ښکلې ښځه ويالی سو؟ دې تعريفونو 
او معيارونو ته په کتو رسه ښځو هڅه کوله 
چي ځانونه د نارينه وو له غوښتنو رسه سم 

عيار کړي.
)سکوايرز  د  کال  مېالدي   )۱۷۴۷( په   
ميالدي   )۱۷۶۰( په  او  نوم  په  بيوټي(  آف 
نوم  په  ګرېس(  آف  )اکاډميي  د  کي  کال 
کتابونو  دوو  دې  په  سول.  خپاره  کتابونه 
د  له غوښتنو رسه سم  وو  نارينه  د  يې  کي 
يوې  د  لکه  و،  ټاکلی  معیار  ښکال  د  ښځو 
ښځي د ښکال لپاره مهمه ده چې څېره يې 
د  يې  بدن  وي،  غوندي  ښځي  انګرېزي  د 
فرانسوۍ  د  او  وي  رنګ  په  ښځي  املانۍ 
وو  نارينه  وي.  جذابه  زړه  ډول  په  ښځې 

نه يس دروالی.  ته هم  ته خپل څنګ  مخ 
نورو  د  يې  ښځي  چي  خوښېږي  دوی  د 
خلکو  د  خو  وکړي،  سياست  غوندي  ښځو 
خپيل  او  سايت  خيال  ذهنيت  عمومي  د 

ښځي له خلکو پټي سايت.  
سيايس  ده.  بېوزيل  ښځو  د  يې  علت  بل 
اجتامعي  پراخو  کي  ټولنه  په  مرشتوب 
سفرونو  د  اړيکي  دا  او  لري  اړتيا  ته  اړيکو 
او مېلمستياوو په نتيجه کي جوړېږي چي 
کي  حال  دايس  په  غواړي.  لګښت  ډېر 
پرتله  په  وو  نارينه  د  مېرمني  افغان  چي 
چي  ده  ګرانه  ورته  دا  دي،  بېوزله  ډېري 
يوه  د  ته  يوه واليت څخه دي بل واليت  له 
سيايس مرش د ليدو لپاره سفر وکړي او يا 
دي خپل کور ته سلګونه خلک راوبويل او 
له  پروګرام  له دې الري دي خپل سيايس 
وروستيو  دې  په  کړي.  رشيک  رسه  ولس 
کي خو د افغانستان سياست له پانګه والۍ 
رسه دايس عيار سوی چي يوازي پانګه وال 
سياست کوالی يس. که څه هم په لويديځو  
پانګه  لويو  ډګر  سيايس  هم  کي  هيوادونو 
والو اشغال کړی، خو هلته هم که څوک په 
بريايل کېدو  او د  خپل ګوند کي وځلېږي 
پانګوال  ګوندي  نو  وي،  ډېر  يې  چانس 
يې  لګښتونه  کمپاين  د  او  کوي  مالتړ  يې 

ورکوي. 
په امريکا کي هم دغه حال دی. که څه هم 
ټرمپ په کمپاين کي خپيل پيسې ولګولې، 
درلودې،  نه  پيسې  خپيل  اوباما  بارک  خو 
بلکي ګوندي پانګه والو چنده وکړه او د هغه 
د انتخابايت کمپاين پيسې يې د بسپني او 

چندې په بڼه راټويل کړې.
دا چي ويل افغان مېرمني په سيايس ډګر 
يو  نه دي رسېديل  پولو  تر  کي د مرشتوب 
سيايس  کمزورې  ښځو  د  خپله  يې  عامل 
تګالره ده. دوی يو جامع، علمي او د افغاين 
برابر  رشايطو  ذهني  او  عيني  پر  ټولني 
ولسونه  چي  کړی  وړاندي  دی  نه  پروګرام 

دي ورباندي راټول يس. 
که څه هم زموږ په ټولنه کي دايس ښځي 
ستونزه  هيڅ  خوا  له  کورنۍ  د  چي  سته 
پارملانه  تر  لري،  کړي  زده  لوړي  لري،  نه 
يې  سفرونه  بهرين  او  کورين  رسېديل، 
پام  د  يې  کي  فعاليتونو  سيايس  په  کړي، 
پيسې  ډېري  يې  ځينې  او  لوبولی  رول  وړ 
هم لري. د دوی ستونزه دا ده چي د دوی 
فکري متايل يوازي ښځو ته دی. ښايي په 
افغانستان کي به تر ټولو دا خربه ډېره تکرار 
سوې، سولېدلې او شوړېدلې وي چي ښځه 
د ټولني نيمه برخه ده. دا ډول شعارونه له 

چي څه غوښتل ښځو هغو معيارونو ته پام 
کاوه او په خپل ټول توان او زړه ورتوب رسه 
هڅه  کولو  پوره  غوښتنو  د  وو  نارينه  د  يې 
تر منځ د  لپاره د ښځو  کوله. د دې هدف 
ښکال سيايل پيل سوه، کومه ښځه چي به 
هغه  وه،  سمه  رسه  غوښتنو  له  وو  نارينه  د 
به ښکلې بلل کېده او ټولني به هغه ښځه 
رشايطو  دې  په  يې.  به  غوښته  او  خوښوله 
کي د ښځي د ښکال ګټه د هغې کورنۍ ته 
کورنۍ  بېوزله  يوه  په  به  چي  کله  رسېدله. 
او  مور  نو  وزېږېدله،  نجلۍ  يوه ښکلې  کې 
پالر به يې پرېکړه کوله چي لور يې ښکلې 
او زړه را کښونکې ده، نو په کار ده چي په 
واده کړو، هڅه  يوه شتمنه کورنۍ کې يې 
ته  به يې کوله چي خپله لور شتمن سړي 
د  يې  به  کي  نتيجه  په  چي  کړي  ورواده 

نجلۍ او پالرګنۍ تر منځ اړيکي شلېدلې.
ښځو  ښکلو  کي  دوره  صنعتي  په  يوازي 
په  وړاندي  دې  تر  ورکوله،  نه  قرباين 
ته وزيرانو  فيوډايل ټولنه کې هم پاچاهانو 
ښکلې نجونې وړاندي کولې چي د هغې په 
وسيله له پاچا رسه خپلوي جوړه کړي او له 

دې الري ډېره ګټه وکړي.
نارينه وو نه غوښتل چي ښځو ته د هغوی 
د حقونو په ورکولو رسه هغه د ځان سياله 
کړي، ځکه که سياله سوې وای، نو د هغې 
واک ډېرېده او په راتلونکي وخت کي يې پر 
ځان باندي زور زيايت ته غاړه نه ايښودله، 
تر  چي ښځه  کوله  هڅه  وو  نارينه  نو  ځکه 

)اين،  ځيني  زموږ  او  راغيل  څخه  لويديځ 
جي، او( بازاين ښځي يې د مدين شعارونو 
په نوم تکراروي چي په دې ډول په سياست 
دوی  نييس.  مخه  مرشتوب  د  ښځو  د  کي 
خپله ځان دايس ښيي چي يوازي د ټولني 
او  برخي )ښځي( رسه خواخوږي  نيمي  له 
ښکاره  کي  صورت  دې  په  لري،  همدردي 
او  کوي  نه  مالتړ  يې  نارينه  چي  ده  خربه 
روشنفکره ښځي هم دا شعار نيمګړی بويل 
او مالتړ يې نه کوي. دا ډول شعارونه هغو 
زاړه فکره خلکو ته ثبوت په الس ورکوي چي 
وايي ښځه ناقص العقله ده، دا خلک وايي 
درلودای  عقل  پوره  دوی  که  وګورئ،  چي 
ويل يې د نارينه وو او ښځينه وو دواړو لپاره 
وړاندي  نه  پروګرام  رستارسي  او  جامع  يو 
ته ووايي زه  ناروغ  يو ډاکټر چي  کاوه. لکه 
يوازي د يوې سرتګي ډاکټر يم بس، ايا دې 

ډاکټر ته به ناروغان وريس؟ 
دا خربه پر ځای ده چي د نارينه وو په پرتله 
د ښځو حقوق ډېر تلف سوي دي، خو که 
خربه د اقشارو يس، بيا د ماشومانو حقوق 
چي  ځکه  دي،  سوي  تلف  ډېر  ښځو  تر 
خلکو   )۵۲( د  کي  سلو  په  افغانستان  د 
شمېر  دا  دي،  ټيټ  کالو   )۱۸( تر  عمرونه 
ځکه ډېر دی چي هم نجوين او هم هلکان 
ماشومان بلل کېږي. په نورو هيوادونو کي 
سيايس ګوندونه جنسيت محوري نه، بلکي 
فکر محوري وي، هر څوک چي له دې ډول 
ګوندونو رسه يو ځای کېږي، نو په حقيقت 
کي د شخص يا جنس نه، بلکي د فکر او 

اصالحي پروګرام مالتړ کوي. 
د  خلکو  د  بهوټو  بېنظري  کي  پاکستان  په 
اکرثيت  غړي  ګوند  دې  د  وه،  مرشه  ګوند 
دا  هم  هيڅکله  بهوټو  بېنظري  وه،  نارينه 
شعار ور نه کړ چي دا د ښځو استازې او يا 
مبارزه کوي،  لپاره  يوازي د ښځو د حقوقو 
خو کله چي په انتخاباتو کي بريالۍ سوه نو 
د ښځو لپاره يې ډېر کارونه وکړل، په ادارو 
او قوانينو کي يې د ښځو په ګټه بدلونونه 
راوستل. يوازي د ښځو لپاره نه، نور يې هم 
دايس څه وکړل چي اجتامعي عدالت بلل 

کېده. 
د پاکستان ها خوا ته بنګله دېش کي دوه 
حکومت  نوبت  په  ګوندونه  سيايس  لوی 
ګوندونو مرشاين ښځي  دواړو  د  کوي چي 
دي، يوه )خالده ضيا( او بله )شيخ حسينه( 
بنګله دېش  بله د  او کله  يوه  نومېږي. کله 
لومړۍ وزيره وي. دوی يوه يې هم نه وايي 
له  يوازي  يا  او  استازي  ښځو  د  دوی  چي 
ښځو رسه خواخوږي لري، دوی په حقيقت 

خپل الس الندې وسايت، د هغې د آزادۍ 
په الره کي پاټکونه واچوي او هغه يوازي د 
شهوت او هوس وسيله وګرځوي، د هغې له 
ښکال هم کار واخيل او واده تش د جنيس 
اړيکو نوم وي او د تل لپاره د پوالدي زولنو 

غوندي د هغې په پښو کي پاته يس.
ارشافو او بورژوازيانو ښځه د منايش يوه ټوټه 
وګرځوله، له هر ډول کار کولو څخه يې منع 
يې  بيا  او  زېږاوه  ماشوم  يوازي  ښځو  کړله، 
مزدورانو ته ورسپاره، آن دا چي ماشوم ته د 
يت ورکولو اجازه هم نه ورکول کېدل، ډېرو 
چي  کېدې  ورکول  دواوې  دايس  ته  ښځو 
شيدې يې وچي کړي، زياتره يې د واده په 
ورځ دا رشط ورباندي ايښوده چي په ښځه 
الس  کاره  له  چي  ښځو  کوي.  نه  کار  به 
او  واخيست، نوره د ټولني له پامه ولوېدله 
د  يوازي  ښځه  چې  سول  انګېرل  و  داسې 

نارينه وو د جذباتو سړولو لپاره ده او بس.
په  ښځو  نو  سوې،  وزګاره  ښځي  چي  کله 
دايس کارونو ځان بوخت کړ چي د نارينه 
د  درلوده،  اړه  يې  کولو رسه  له خوشاله  وو 
د  او  نڅېدل  ويل،  سندري  توګه  په  مثال 
موسيقۍ االت غږول چي په پای کي ښځه 
د نارينه وو د ساعت تېري او خوند اخيستلو 

آله وګرځېده. 
صنعتي  په  چلند  ډول  دغه  رسه  ښځو  له 
دوره کې د شيانو په پلورلو کې ګټه وکړه، د 
هغې ښکال د خلکو ولولې را پارولې، خلکو 
وړاندي  الس  په  هغوی  د  چي  کوله  هڅه 
تجاريت  د  ښځه  او  رانييس  شيان  شوي 
وګرځول سوه،  وسيله  غوره  يوه  لپاره  شيانو 
خو له بده مرغه چي ښځه په دغه ټوله بهري 
کي د خپل ځان د پېژندلو په لټه کې وه او 

خپل ځان يې په اصيل بڼه و نه پېژانده.

او  لري  خواخوږي  رسه  ملت  ټول  له  کي 
عمال يې ثابته کړې چي دوی هم د نارينه 
وو په شان د سيايس ګوندونو او حکومتونو 
مرشتوب کوالی يس. په ترکيه کي هم ښځو 
حکومت کړی، هغوی هم د ښځو په نوم نه، 
پروګرام  علمي  او  جامع  يو  ته  ملت  بلکي 
وړاندي کړی دی، هغه و چي )مېرمن تانسو 
چيلر( د  ۱۹۹۳م کال انتخابات وګټل او د 
ترکيې لومړۍ وزيره وټاکل سوه. همدا اوس 
د جرمني لومړۍ وزيره ښځه ده چي )اينګال 
مريکل( نومېږي، دا هم د يوه ميل فکر په 
مالتړ  وو  نارينه  د  او  رسېدلې  ته  واک  مټ 
متحده  د  امريکا  د  دی.  کړی  السه  تر  يې 
ايالتونو د ولسمرشۍ په تېرو انتخاباتو کي 
دوهمه  وروسته  ټرمپ  تر  کلينټن(  )هيلري 
د  هم  هغې  يووړې،  رايي  ډېري  درجه 
يوه  د  بلکي  نه،  څخه  ادرس  له  جنس  يوه 
امريکايان  يې  له سټيج څخه  فکر  او  ګوند 

مخاطب کړل. 
د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه هم رضور ده، 
سيايس  يا  ګوند  سيايس  يوه  د  بايد  خو 
ډول  يو  همدې  پر  افکار  ټول  شخصيت 
اصالحاتو را و نه ګرځي چي د فيمينيزم ټاپه 
فعاليت  سيايس  د  ښځو  نورو  د  او  وخوري 
مخه هم ونييس. د ښځو د حقوقو غوښتلو 
حقوقو  برشي  د  او  اتحاديې  صنفي  لپاره 
هيوادونو  نورو  په  کوي،  کفايت  هم  ټولني 
حقوقو  خپلو  د  پوړ  او  هر قرش، صنف  کي 
اتحاديې لري لکه  لپاره ځانګړي  د ساتني 
د  ټولنه،  حقوقپوهانو  د  ټولنه،  ځوانانو  د 
ښځو ټولنه، د خربياالنو ټولنه او دايس نور، 
خپل  د  بلکي  کوي،  نه  سياست  نور  دوی 
خو  کوي،  يې  ساتنه  او  څاري  ګټي  صنف 
نوم  په  حقوقو  د  برش  د  کي  افغانستان  په 
ټولنې يوازي ښځي برش بويل، له نارينه وو 
رسه چي هر ډول ناروا عمل کېږي دوی يې 
کندز  په  مخکي  کاله  دوه  مثال  غندي،  نه 
کي يوه نجلۍ او هلک له کوره وتښتېدل، د 
کيل مرشانو هغوی ونيول او د غريت په نوم 
خپلواک  حقوقو  د  برش  د  ووژل.  دواړه  يې 
کميسيون د نجلۍ وژل د ښځو پر وړاندي 
يې  نوم  هلک  د  خو  وباله،  تاوتريخوالی 
په دايس حال کي چي  کړ،  نه  ياد  بيخي 

هلک هم د نجلۍ له امله وژل سوی و.
بنسټ  فکري  خپل  بايد  ګوندونه  سيايس   
هغه  په  چي  کښېږدي  پراخ  او  لوی  دومره 
کي د ټولني هر پوړ خپل حضور وويني او 
فکر وکړي چي د دوی ګټي سايت. په دې 
لړ کي عدالت تر ټولو مهم اساس دی، که 
عدالت وي د ټولو لپاره به وي او که د ټولو 
لپاره وي، بيا به خلک دې ته نه ګوري چي 
د ګوند يا حکومت مرشه يې نر او که ښځه 
ورته مهمه وي چي  دا  به  يوازي  بلکي  ده، 

څوک عدالت راوستالی يس بس.  

ښځه او صنعتي ټولنهسرلیکنه
امېل ويل او د څه لپاره خپرېږي؟ 

ويل په ميل سطحه ښځينه سيايس مرشاين نه لرو؟

ACKU
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اصالح لپاره جګړه رضور بويل، نو بیا له رسه 
دا سوال نه مطرح کېږي چې ګویا د اسالم او 

شعر تر منځ واټن لیدل کېږي.
البته له هر يش او هرې وسیلې نه په ښو او 
دي،  ممکن  اخیستل  کار  کې  ځایونو  ناوړو 
ډول  هر  هم  او  استعداد  شاعرانه  راز  همدا 
استعاملېدالی يش، خو دا هیڅکله په دې نه 
يش تعبیرېدالی چې ګویا شعر په خپل ذات 
کې د غندين وړ دی. الله )ج( هر انسان ته د 
ښو اوناوړو کارونو تر رسه کولو توان او اختیار 
چې  کړی  ورته  هم  یې  امر  دا  خو  ورکړی، 
بدو ځان ساته. عالمه  له  او  کوه  کارونه  ښه 
شعرونه  خلفاوو  ټولو  وایي:  بغدادي  الويس 
له  په کورنۍ کې  د عبداملطلب  ویيل دي. 
رسول الله )ص( پرته داسې څوک نه و چې 

شعر دي یې نه وي ویلی.
په کالم  )ج(  د خدای  که  وایي:  عباس  ابن 
عربو  د  نو  شوې،  نه  پوه  يش  کوم  په  کې 
د  شعر  چې  ځکه  وکړه،  مراجعه  ته  اشعارو 
ثابته  څخه  روایاتو  ګڼو  له  دی.  دیوان  عربو 
په  الله )ص( هم  په خپله رسول  شوې چې 
بېال بېلو ځایونو کې شعر ویلی دی. د قیس 
دايس  څخه  )رض(  جندب  حرضت  له  زوی 
ته  جهاد  )ص(  رسول  ورځ  یوه  کوي:  روايت 
رسه  تیږې  له  ګوته  یې  ناڅاپه  چې  و  روان 

ولګیده او ويې ويل:
هل أنت إال أصبع دميت
و فی سبیل الله مالقیت

دا بیت په وزن او تول پوره او یوولس سیالبه 
کې  کتابونو  په  سیرت  د  راز  همدا  لري.  
راغيل چې کله رسوال الله )ص( د احزابو په 
خندق  په  رسه  وو  صحابه  نورو  له  کې  غزوه 
نو له ځان رسه يې  دا بیت  کيندلو لګيا و، 

زمزمه کاوه:
اللهم ال خیر اال خیر اال خرة

فاغفر االنصار و املهاجرة
کې  غزوه  په  حنین  د  چې  کله  راز  همدا 
ماتې  نسبي  له  السه  له  کفارو  د  مسلامنان 
رسه مخ شول او رسول الله )ص( په ډګر کې 
له څو صحابه وو رسه یوازې پاتې شو، نو په 

لوړ آواز يې وویل:
انا نبی الکذب

انا ابن عبداملطلب
کله چې رسوال الله )ص( مدینې منورې ته 
مهاجر شو،  نومدینې ته په رسیدلو یې تود 
هرکلی وشو چې په هر کيل ویونکیو کې یې 
لوړ  په  پیغلې نجونې هم وې، دوی  یوه ډله 

آواز دا شعر وایه:
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما داع الله داع

رسول  چې  کوي  روایت  )رض(  هریره  ابو 
الله )ص( وفرمایل: ډېره رښتونې خربه چې 
شاعر کړې هغه د )لبید( دا وینا ده: واورئ! 
او نږدې  باطل دي  پرته هر څه  الله )ج(  له 
د خپلو ښو  الصلت(  ابی  ابن  )امیه  ده چې 
شعرونو په سبب مسلامن يش. پر رسول الله 
)ص( رسبېره حرضت ابو بکر صدیق )رض(، 
عثامن  حرضت  )رض(،  فاروق  عمر  حرضت 
)رض(،  علی  حرضت  )رض(،  النورین  ذی 
حسین  حرضت  )رض(،  حسن  حرضت 
حرضت  او  )رض(  فاطمه  حرضت  )رض(،  
عالمه  او  ویيل  شعرونه  ټولو  )رض(  عباس 
د  راوړي.  منونې  ډېرې  یې  بغدادي  الويس 
ابوبکر صديق )رض( د شعر يوه بېلګه دا ده:  

وملا دعونا الی الحق ادبروا
وهرو هریراملحجرات اللواهث

من طیف سلمی بالطباخ الدمائث
ارقت و امر فی العشیرة حادث

حرضت عمر )رض( هم په شعر او ادب کې 

لوی الس درلود، د شعر يوه منونه یې دا ده:
توعدنی کعب ثالثا بعدها

والشک ان القول ما قاله کعب
و ما بی املوت انی ملیت

ولکن خوف الذنب لیتبعه الذنب
د عثامن ابن عفان )رض(  د شعر منونه: 

غنی النفس یغنی النفس حتی یکفها
و انی عرضها حتی یرضبها الفقر

عالمه الويس لیکي: د حرضت عيل )رض( په 
هکله ویل کېږي چې دی د راشده خلفاوو تر 
ټولو ښه شاعر دی او ده ته د منسوب شویو 
شعرونو لوی دیوان راټول شوی دی، د شعر 

منونه یې دا ده:
و اعرض نفقا فی السام کانه

عجاجة و جن ملبس بقتام
انا دمی ابن هند فی الکالم و حمیر

و کندة فی نعم وحی جذام
حرضت امام حسن او امام حسني )رض( هم 
شاعران وو، حرضت حسن )رض( د شاعرانه 
استعداد منونه په دې بیت کې لیدل کېږي:

سنود اعالها و تابی اصولها
فلیث الذی یسود منها هو االصل

الله )ص(  حرضت  فاطمې )رض( د رسوال 
د وفات په ورځ د ده په بیلتون کې دا شعر 

ووایه:
ماذا علی من شم تربت احمد

ان الیشم مدی الزمان غوالیات
صبت علی مصائب لوانها

صبت علی االیام رصن لیا لیا
د رسول الله )ص( تره حرضت عباس چې د 
حنین د غزوې په سختو حاالتو کې له رسول 
الله )ص( رسه پاتې و، په خپله دې اتلولۍ 

ویاړ کوي  او د شعر په ژبه یې داسې وايي:
اهل انی عرسی، مکري و موقفی

بوا دی حنین وال سنة ترشع
وقولی اذا ماالنفس جاشت لها قری

و هام ترهدي والسواعد تقطع
تېر  شاعران  وتيل  ډېر  هم  کې  تابعینو  په 
شوي دي، د مثال په ډول به د امام شافعي 

)رح( د شعر یوه منونه راواخلو:
و منسب العیس مرتاح الی بلد
واملوت یطلبه فی ذالک البلد
وضاحک و املنایا فوق هامته

لوکان یعلم غیبا مات من کمد
د رسول الله )ص( اکرثه ویناوي که څه هم 
امام محمد  درلود.  يې  نرث وې، خو شعريت 
د  )ص(  الله  رسول  د  بخاري  اسامعیل  ابن 
او  کړي  رانقل  بېلګې  ډېرې  اشعارو  ډول  دا 
په فتح الباري کتاب کي راغيل دي. حامد 
ابن سلمه له ثابت اوانس نه روایت کوي چې 
) انجشه( نومي حدي ویونکی د رسول الله 
)ص( مریی و. ده ډېر خوږ غږ درلود، ده به 
او  اورول  نظمونه  ته  اوښانو  ډلې  د  ښځو  د 
یوه  ته.  وو ډلې  نارینه  د  به  مالک  بن  اوبراء 
ورځ اوښان تېز روان وو چې رسول الله )ص(، 
انجشه ته وویل: پر تا افسوس دی، ارام ځه، 
وایي  رامهر مزي  پام کوه.  پر شیشو )ښځو( 
چې رسول الله )ص( د نرم بدن او لطافت له 
کبله ښځې له شیشې رسه تشبیه کړې او دا 
یوه غوره استعاره ده. )فتح الباري، ۴۱۵ مخ(  
ابو هریره روایت کوي چې یوه سړي د رسول 
کې  ځواب  په  الرښوونې  یوې  د  )ص(  الله 

وویل: په هغه نفس مې سوګند دی چې زما 
نفس یې په واک کې دی، د مدینې د مراندو 
تر منځ له ما څخه بل نېستمن نشته. رسول 
الله )ص( د دې استعارې په اورېدلو دومره 
وخندل چې مبارک انیاب غاښونه یې ښکاره 

شول.
څرنګه چې د خېمې څلورو خواوو ته مراندې 
وې، نو دې سړي هم د مدینې څلورو خواوو 
ته د استعارې په ډول د مراندو لفظ استعامل 
کړ. اسالم نه یوازي دا چې د شاعر مخه یې 
نه ده نیولې، بلکې هغه شعر عبادت او هغه 
شاعر عابد ګڼي چې د یو مقدس هدف لپاره 

مبارزه کوي.
وایي:   عالمه سید محمد حسین طباطبایي 
اسالم  د  چې  تشویقوي  شاعران  )ج(  الله 
له  او  له دښمنانو رسه فرهنګي مقابله کوي 
هغوی نه د خرافاتو او ناوړو کارونو بدل اخيل 

چې دا په خپل ذات کې عبادت دی.
ډوله  درې  پر  شعر  چې  وایي  ماوردي  امام 
شعر.  شوی  منع  او  مباح  مستحب،  دی: 
مستحب هغه شعر دی چې خلګو ته اخروي 
ورکوي.  روحیه  استغنا  د  نه  دنیا  له  او  فکر 
مباح شعر هغه دی چې پوچ الفاظ او فحش 
مفهوم پکې نه وي او منع شوی شعر بيا هغه 
دی چې له دروغو، فحشاوو پرته بل څه پکې 
نه وي. پخوانیو سرتو علاموو او  فقهاوو شعر 
او ادب ته ځانګړی اهتامم کاوه.  ابو صالح 
دايس  څخه  مبارک  ابن  عبدالله  له  هروي 
روايت کوي: ما د حدیثو په علم کې ))۴۰(( 
کاله تېر کړي او ادب ته مې ))۶۰(( کاله کار 
کړی دی، خو کاش چې د حدیثو د دورې 
هغه څلویښت کاله مې هم په ادب کې تېر 

کړي وای. )معجم االدباء، لومړی ټوک(
هغه  او  نه  پالر  خپل  له  زوی  عروه  د  هشام 
روایت کوي  له حرضت عایشې )رض( څخه 
چې رسول الله )ص( د اسالم شاعر حرضت 
مسجد  د  الس  مبارک  خپل  په  ته  حسان 
و چې حرضت  په منرب کې ځای جوړ کړی 
حسان به پکې شعر وایه. هشام بن عروه له 
خپل پالر نه روایت کوي چې زه په دې نیت 
الړم چې حسان ته ستغې سپوري ووايم، خو 
حرضت عایشې )رض( راته وویل چې حسان 
ته بد مه وایه، ځکه هغه د رسول الله )ص( 
په استازیتوب دښمن ته ځواب ورکوي. ابن 
يوه  الله )ص(  رسول  کوي چې  روایت  سعد 
حسان  چې  وپوښتل  مهال  پر  سفر  د  شپه 
لبیک  چې  ورکړ  ځواب  حسان  چېري دی؟ 
رسول  یم.  دلته  دی  دا  )ص(  الله  رسول  یا 
شعرونه  ته  ما  راشه  وویل:  ورته  )ص(  الله 
ووايه! حسان راغی او رسول الله )ص( ته يې 
ډېر شعرونه وويل. تر دې وروسته رسول الله 
)ص( وويل: دا شعرونه پر دښمن تر غشو هم 

سخت متامېږي.
بل  يو  اسالم  د  صدر  د  رواحه  ابن  عبدالله 
)ص(  الله  رسول  د  هلکه  په  ده  د  و.  شاعر 
وینا ده چې ستاسو یو ورور هیڅ وخت پوچې 
او بدې خربې نه کوي. رسول الله )ص( به 
کعب ابن مالک ته ویل چې د کفارو هجوه 
کوه، په خدای قسم چې ستا شعر پر دوی تر 
غشو هم سخت لګېږي. له ابی ابن کعب نه 
روایت دی چې رسول الله )ص( فرمایل: )) 
عِر لَِحكَمًة((. یقیناَ چې په ځينو  ِمَن الشِّ إنَّ 

شعرونو کې حکمت او پوهه وي. 
او  لري  مقام  لوړ  او  رسالت  عظیم  ډېر  شعر 
او  منونکي  شاعران  ټول  هیڅکله  )ج(  الله 
تابعین غاوون )بې الرې( نه دي بليل، بلکې 
رسه  اتفاق  په  محدثینو  او  مفرسینو  ټولو  د 
چې  دي  شاعران  هغه  تابعین  او  منونکې 
هغوی د شعر او نازک و لطیف جسم په اغزنو 
الرې  بې  شاعران  هغه  بیایي.  الرو  ناوړو  او 
دي چې شعر یې د فحشاء عبثو کارونو او له 
اسالم رسه د مخالفو مواردو لپاره وقف کړی 
وي، له دې ډول بې الرو شاعرانو رسه خامخا 
خلک کښېني او پر هغوی تاثري کوي. د هغو 
چې  دي  غاوون  منونکي  تابعداران  شاعرانو 
په نارواوو کې یې اطاعت کوي، دروغ وایي، 
د  ګوري،  سرتګه  سپکه  په  ته  ناموس  بل  د 
او هغه  یو عزمتند انسان شخصیت سپکوي 

څوک ستايي چې په ستايلو نه ارزي.
داسې چا  یوه  د  کله شاعر  وایي چې  زجاج 
هغې  د  حقیقت  چې  وکړي  غیبت  یا  صفت 
دا  نو  وي،  روان  ورپسې  قام  او  وي  برعکس 
بې  بې مقصده  غاوون دی، ځکه چې دوی 
هدفه او رسګردانه روان وي. )مدارک التنزیل 
وعیون  التنزیل  حقایق  عن  اوالکشاف 

االقاویل(. 
لیکل  نرث  په  کريم  قرآن  چې  دې  له  رسه 
)ص(  الله  رسول  کفارو  مکې  د  خو  شوی،  
تورن کړ چې قرآن کريم شعر او محمد )ص( 
برائت  د  )ص(  الله  رسول  د  نو  دی،  شاعر 
الشعر  علمناه  ))وما  شو:  نازل  ایت  دا  لپاره 
نه  شعر  ته  ده  موږ  ياين  له...((  ینبغي  وما 
شعر  رسه  شان  له  دده  نه  او  ورښوولی  دی 
ښايي. د هغه وخت شاعران ټول په عبثیاتو 
په شعر  بیهوده خربو بوخت وو، د هغوی  او 
کې د ښځو د مینې او رشابو په ستاینه کې 
له افراط او تفریط نه پرته بله موضوع نه وه، 
نو الله )ج( هغو خلګو ته خطاب وکړ چې دا 
د خدای استازی او يو عظیم رسالت او دروند 
مسوولیت ور د غاړي دی، کالم یې د خدای 
کالم دی، نو د ده په اړه  د شاعر فکر کول 
غلطه خربه ده. ابن عباس وایي چې له دې 
آیت نه مراد مرشک شاعران دي لکه عبدالله 
املخزومي،  الوهب  ابن  هبیر،  رسیه،  ابن 
الجمعي،  عزه  ابو  عبداملناف،  بن  مسافع 
دې  نور.  داسې  او  الصلت  ايب  ابن  امیه 
شاعرانو به د رسول الله )ص( د خولې پیښې 
همدا  وو،  راټول  ورباندې  به  خلک  او  کولې 
نظر د ابن جریر، ابن ايب هاشم، ابن مردویه 
هم و. دوی وایي چې یو تن انصار شاعر او 
یو تن د یو بل قام شاعر د رسول هجوه وکړه 
او د خپل قوم ناپوهان او بې الرې هم وررسه 
ملګري وو چې دا آیت نازل شو. )املیزان فی 

تفسیر القران جلد ۱۵(
احمد او بخاري له کعب ابن مالک نه روایت 
کوي چې کله دا ایت نازل شو، نو ما رسول 
الله )ص( ته وویل چې تاسې د دې ایت په 
اړه څه واياست؟ رسول الله )ص( وويل چې 
مومن په توره او ژبه جهاد کوي.  ايب حسن 
سامل ارساد وایي چې کله دا ایت نازل شو، 
نو حرضت حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک 
ته  )ص(  الله  رسول  رواحه  ابن  عبدالله  او 
يا رسول  وويل چې  ورته  يې  ژړا  په  او  راغلل 
ایت  دايس  خو  اړه  په  شاعرانو  د  )ص(  الله 

نازل شو، موږ خو  هالک شوو، الله )ج( خو 
پوهېږي چې موږ شاعران يو. تر دې وروسته 
الله )ج( دا ایت نازل کړ: ))  إاِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا 
الدین  فخر  امام   .))... الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا 
رازي وایي چې الله )ج(  د ښو او بدو شاعرانو 
کومو  د  دي.   کړي  بيان  واضح  اوصاف 
د  دي  غاوون  چې  کوونکي  اطاعت  شاعرانو 
کله  دی:  دا  ځانګړتياوي  او  صفات  هغوی 
چې یو څه وغندي بیا یې ستایي او یا د دې 
برعکس کار کوي او کله چې يې ډېر سپک 
کړي بیا یې درنوي او یا د دې برعکس کار 
کوي. دا د دې څرګندوی دی چې د دوی د 
شاعرۍ مقصد حق او صداقت نه دی، دوی 
هغه څه وايي چې عمل نه پرې کوي. د ښو 

شاعرانو صفتونه دا دي:
 ۱: پر خدای ایامن درلودل

 ۲: صالح عمل
 ۳: د شعر موضوع یې حق ته بلنه وي

 ۴: خدای ډېر یادوي
شخصیت  چا  د  نه  او  غندي  نه  څوک   :۵
اخيل. غچ  لپاره  حق  د  او  کوي  سپکاوی 

)تفسیر الکبیر(.
روا  د هغه چا غندل هم  وایي:  بلقیني  امام 
ځکه  کوي،  ګناهونه  ښکاره  په  چې  دي  نه 
چې ممکن وروسته توبه وبايس، خو په شعر 
کې به د تل لپاره په بد نوم یادېږي. ابوهريره 
دا  څخه  )رض(  عايشې  حرضت  له  غوښتل 
حديث روايت کړي: )الن یمتلی؛ جوف( کله 
چې حرضت عایشه )رض( خربه شوه نو ويې 
وکړي.  رحم  هریره  ابو  پر  دي  خدای  ويل: 
)ص(  الله  رسول  د  چې  دی  شعر  هغه  دا 
د  کي  بخاري  په  دی.  شوی  پکي  سپکاوی 
شوی  ټاکل  عنوان  دايس  لپاره  حديث  دې 
دی: ))باب دی په باب د هغه شعر د کراهت 
چې پر انسان دومره غالب يش چې د خدای 
له ذکر، علم او قرآن نه یې بې خربه کړي.(( 
طربي له ابن جریح نه روایت کوي چې ما له 
عطاء نه د حدي، شعر او موسیقۍ په هکله 
وپوښتل، هغه راته وویل: تر څو چې فحشاء 
الکبیر،  )فتح  لري.  نه  پروا  نو  وي  نه  پکې 

لومړی جلد، ۴۹ مخ( 
نه  روایاتو  ډېرو  نورو  داسې  او  دې  له  نو 
لپاره  څرګندېږي چې د یوه سپېڅيل غرض 
څومره  دی،  رضور  بيخي  چې  څه،  روا  شعر 
لري،  اړه  پورې  محبت  او  مینه  په  زړه  چې 
نو مینه د اسالم او انسانیت دوهم نوم دی، 
ښځې  له  که  او  وي  رسه  نارینه  له  که  مینه 
رسه روا ده، نه خو قرآن څوک له مینې منع 
کړي او نه هم رسول الله )ص(، خو دا خربه 
مهمه ده چې څه ډول مينه؟ داسې مینه نه 
چې د چا پر عزت او ناموس تجاوز وي او يا 
او بدو کارو ته الره  داسې مینه چې فحشاء 

اواره کړي. 

ماخذونه:
۱:  تفسیر الکبیر، امام فخرالدین رازي.

۲: تفسیر روح املعاين، عالمه الويس.

ابن  احمد  ابن  عبدالله  التنزیل،  مدارک   :۳

محمود نسفي.

۴:  الکشاف عن حقایق التنزیل وعیون االقاویل، 

محمود بن عمر زمخشوري.

او  دیوبندي  الحسن  محمود  تفسري،  کابلی   :۵

شبیر احمد عثامين.

۶:  املیزان يف تفسیر القرآن، عالمه سید محمد 

حسین طباطبایي.

۷: بخاري، ابو عبدالله محمد اسامعیل بخاري.

حجر  ابن  محمد  عبدالله  ابو  الباري،  فتح    :۸

عسقالين.

۹: معجم اال دباء، ابو صالح هروي.

   

په اسالم کې د شعر او شاعر مقام

غازي امان الله خان چي دا لونګۍ وليدې؛ 
رسه  يې  ټويل  او  ورغی  ته  دوکان  هندو  د 
کوله  ننداره  وارخطا  يې  هندو  کړې.  کوټه 
اورلګيت  کابيل  د  خان  الله  امان  غازي  او 
په وسيله لونګيو ته اور ورته کړ او ټويل يې 
وسوځولې. بيا يې هندو ته مخ ورواړاوه او د 
يې  پيسې  برابره  دوه  لونګيو  سويو  سوځول 
ورکړې، وروسته يې اخطار ورکړ چي تر دې 
وروسته به يوازي افغاين محصوالت خرڅوي 

بس .
که څه هم د ښځينه کاليو ګنډونکو په کابل 
پاريس  د  چي  ګنډل  کايل  ډول  هغه  کي 
کوالی  سيايل  يې  رسه  ګنډونکو  نارينه  له 
سوای، خو د غازي امان الله خان د کورنۍ 
ته  توکو  داخيل  به  کسانو  درباري  او  غړو 
کېدل؛  ګنډل  لخوا  ګنډونکو  افغاين  د  چي 
په سپک نظر کتل، له همدې امله به غازي 
امان الله خان له ځانه رسه يوه وړوکې بيايت 
]غچي[ ګرځوله. کله چي به يې د خپل کوم 
بهر کي جوړ سوي  په  په ځان کي  درباري 
له جامو  د هغه  يې  به  پټه  په  وليدل،  کايل 

څخه يوه ټوټه پرې کړه. .
]عمومي  سامي  محمود  جرنال  ورځ  يوه 
د  وه،  کړې  ترفېع  يې  تازه  چي  قومندان[ 

حال دا چي ما له ډېره وخته راهييس خلک 
څخه  ټوکرانو  له  وطن  خپل  د  چي  هڅويل 
چي  چا  هر  واغوندي.  کايل  سوي  جوړ 
کايل  سوي  جوړ  څخه  ټوکرانو  بهرنيو  له 

اغوستي، نو ما يې کايل ورڅرييل دي. 
مامورينو  دولتي  نن  چي  وګورئ  تايس 
ټوکرانو  پاکو  د  وطن  سپېڅيل  د  ستايس 
نه  څه  بل  پرته  کاليو  سويو  جوړ  له  څخه 
اړه هغه دوستان چي  په دې  اغوستي.  دي 
ترکستان )شامل( څخه راغيل،  او  له هرات 
وطني  کوم چي خپل  مننه  کومي  له  زړه  د 
چي  يو  هر  تايس  دي.  اغوستي  يې  کايل 
به  څومره  ياست،  راغيل  څخه  واليت  هر  له 
کايل  واليت  خپل  هامغه  د  چي  وای  ښه 
ته  ما  مو  به  ډول  دې  په  وای،  اغوستي  مو 
به  زه  او  وای  راښوديل  کايل  واليت  خپل  د 
ډېر خوشاله سوی وای. بايد راتلونکي لويي 
جرګې ته په خپلو وطني کاليو کي راسئ، زه 
بيا هم وايم چي د پرديو کاليو اغوستلو په اړه 
اوسه  تر  وکړ چي  خاطر  دومره  مي ستايس 

غازي امان الله خان دفرت ته په دايس حال 
کتاره  څو  او  کايل  وطني  چي  راغی  کي 
پټې او مډالونه ئې بند کړي وه. غازي امان 
پټې  کاليو څخه هغه  له  د سامي  الله خان 
نه  يې  جوړ  وطني  چي  کړې  پرې  غچي  په 

درلود.
لويه  په  پغامن  د  کال  ش(  ۱۳۰۳هـ   ( د   
جرګه ]رویداد لویه جرگه دارالسلطنه[ نومي 
پوشیدن  ]تاکید  د  رسليک  يو  کي  کتاب 
البسه وطني[ په نوم ليکل سوی چي په هغه 
دايس  خوا  له  خان  الله  امان  غازي  د  کي 

ټينګار کېږي: 
کاليو  بهرنيو  په  ته  لويي جرګې  »تايس دې 
کي  برخه  دې  په  ما  او  ياست  راغيل  کي 
 ، دی  کړی  خاطر  او  لحاظ  ډېر  ستايس 

مي د هيچا دومره خاطر نه و کړی . «
څه موده وروسته غازي امان الله خان د کابل 
موچيانو ته هم امر وکړ چي دايس بوټونه دي 
نه جوړوي چي کټ مټ د پاريس بيړيو بڼه 
ولري او څوکي يې تېرې وي، بلکي اروپايي 
ډوله بوټونه دي تيار کړي چي د افغانستان 

د اوبو او هوا رسه سم وي.
غازي امان الله خان د اروپا تر سفر وروسته 
بل  او  ځل  ظاهري  د  هېوادونو  لویدیځو  د 
اوږده سفر  د  ته  اروپا  راغی.  اغېز الندي  تر 
ډېر  افغانستان  چي  وکړ  فکر  يې  پرمهال 

وروسته پاته دی. 
ځوان پاچا د تعادل موندلو پرځای د هيواد 
پروګرام  بیړنی  لپاره  کولو  عرصي  ظاهري  د 
پیل کړ او بې له دې چي په انساين ځواک 
باندي د پانګوين پایلو ته منتظر وي، د خلکو 
چي  دا  آن  وکړ.  پام  یې  ته  بدلون  لباس  د 
وروسته يې له دوکاندارانو څخه هم وغوښتل 
چي د لباس اغوستلو طرز دي بدل کړي او 

شپو خولۍ دي پر رس کړي.

غازي امان الله خان او پر کورنيو توليداتو ټينګار
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په ښځو کې د میاشتني عادت دردونه
کېدای يش له دې عادت رسه یو ځای رشوع 
يش چې د عمر په تېرېدو رسه کمېږي او کله 
چې يې لومړی ماشــوم وزېږېد، نو په بشــپړ 

ډول له منځه ځي .
ثانوي مياشتنی عادت د ابتدايي په پرتله ژر 
پيلېــږي، کېدای يش د لږ يا ډېرو ورځو لپاره 
دوام ولري. دا هغه دردونه دي چې پتالوژيکه 
رسچينه لري او هغه وخت منځ ته راځي چې 
د مېرمنو په والدي غــړو کې کوم پيتالوژيک 

حالتونه موجود وي.
دا دردونه څه ډول منځ ته راځي او څنګه 

میکانیزم لري؟
له میاشتني عادت رسه سم رحم په تقلصاتو 
رشوع کــوي، د دې تقلصاتــو مانا داده چې 
باید له رحم څخه محتویات خارج ته و ایستل 
 )Prostaglandin( يش. په ورته وخت کې د
پــه نــوم یــو هورمــون افرازېږي چــې زيات 
افرازېــدل يې د رحــم د تقلصاتــو د زیاتېدو 
المــل ګرځي. له بلــې خــو ا د دې هورمون 
زیــات افــراز د تقلصاتو لــه زیاتېــدو او درد 
منــځ ته راتلــو رسه رسه د التهاب چانس هم 
زیاتوي، هر څومــره چې د دې هورمون افراز 
زیاتېــږي، پــه هامغه انــدازه د درد کچه هم 

وررسه لوړېږي.
بلــې خوا تــه څومره چــې د رحــم تقلصات 
زياتېــږي په هغومره انــدازه باندې د رحم په 
شاوخوا کې هغه رشیانونه چې رحم اروا کوي 
له زیات فشــار رسه مخ کېــږي، په پایله کې 
يــې د اوعیو یــا رشیانونو بندښــت را منځ ته 
کېږي چې د رحم ځينو برخو ته  د اکسیجن 

او وينې نه رسېدو له امله دردونه پېښېږي.
کلینيکي نښې نښانې :

د ګېډې په الندينۍ برخه کې زیات درد وي 
او څړیکه لرونکې خاصیت لري چې د ورنونو 
په اوږدو، د شــا طــرف او کېدای يش چې د 
اوږو پــر لور هــم خپور يش. پــر درد رسبېره 
خواګرځــی، د زړه بدوالــی، بې اشــتهايي، 
قبضیت، اســهال، رسڅرخــي، رس درد، تبه 
او ســتړیا يې عمده نښــې نښــانې دي. که 
څــه هم ځينې طبــي رسچينې کاږي چې د 
دې ناروغــۍ علت تر دژ مهاله نه دی څرګند 
شــوی، خو پــه ځينو طبــي کتابونــو کي دا 

عوامل ياد شوي دي:
ـ  تر دېرشو کالو لږ عمر

ـ  تر دوولســو کالــو په کم عمر کــې بلوغ يا 
پېغلتوب ته رسېدل

ـ  د وينې بهېدلو زیاتوالی
ـ  غیر منظم میاشتنی عادت

ـ  په مېرمنو کې د لنګون يا والدتونو نشتوالی
ـ  د کورنۍ مثبته تاریخچه

ـ  روحي فشارونه
ـ  چاغوالی

ـ  سګريټ څکول او ځينې ناروغۍ.
دا ناروغــۍ کېدای يش چې په ځينو مېرمنو 
کــې د عمر پــه تېرېدو يا د لومــړين اوالد تر 

زېږولو وروسته په بشــپړ ډول ښه يش، البته 
که چېــري د دې ناروغۍ ثانوي ډول موجود 
وي، نو په کار ده چې د علت او پتالوژي پيدا 
کولو لپاره يې له ډاکټر رسه مشــوره ويش او 
د اصيل علت تر تشخيص وروسته يې درملنه 
ويش. ځينــې وختونه ځوانــې نجونې د دې 
ناروغــۍ په ثانــوي ډول بانــدې اخته وي او 
د پاخــه عمر مېرمنې له معمول رسه ســم له 

ثانوي ډول رسه الس او ګريوان کېږي.
پــه ځينــو مېرمنو کــې د میاشــتني عادت 
پر وخــت يا تر میاشــتني عــادت څو ورځي 
وړاندې سپني ترشــحات موجود وي چې دا 
یو نارمل حالت دی او د تشــویش وړ موضوع 
نه ده، خو که چېرې دا ترشحات سپني رنګ 
ولري، نــو بیا رضوري ده چې ناروغ له ډاکټر 

رسه مشوره وکړي.
ځینــې میرمنــې چې د میاشــتني عادت په 
وخت کې ســپني ترشــحات ولــري، کېدای 
يش همدا يــې میاشــتنۍ ناروغۍ وي چې 
د هیموګلوبينو د نشــتوايل يا وينو د لږوايل 
له امله يې د وينو رنګ بدل او ســپني بخون 
شــوی وي. په دې حالت کې په کار ده چې 
په وینه کې د هیموګلوبین کچه وکتل يش او 

وروسته يې د ډاکټر په مشوره درملنه ويش.
د مخنيوي الرې چارې:

ـ  بايــد منظمو فزیکې حرکتونــو او خوراکي 
رژیم ته پاملرنه ويش.

ـ  بايــد هغه څــه وخوړل يش چــې په خپل 
ویټامیــن  او   )B6( ویټامیــن  کــې  ترکیــب 
)B12( ولــري، همدارنګه په خــوړو کې يې 

)Omega3( هم موجود وي.
ـ  بايد په تودو او تړمو اوبو والمبل يش.

ـ  د میاشــتني عــادت پــر وخــت د ګېــډې 
الندينۍ برخې مساژ او تودې وساتل يش.

ـ  بايد هغه خواړه و نه خوړل يش چې کافین 
لري.

ـ  بايد ځان له روحي فشــارونو څخه وســاتل 
يش

ـ  بايد سګریټ و نه څکول يش. 
درملنه:

په ښــځو کې د میاشــتني عــادت د دردونو 
عــالج د درد ضد درملو لــه الرې کېږي، خو 
د دې لپاره چــې د ابتدايي او ثانوي ډول تر 
منځ توپري ويش، ښــه به دا وي له ډاکټر رسه 
مشــوره ويش چې هغه يې پتالوژيک تغیرات 
او رسچينې تشــخيص او بيــا الزم درمل ورته 
توصیــه کــړي. د يادونــې وړ ده چې د دې 
ناروغــۍ پر وړاندې متریــن او منظم حرکات 
کوالی يش د مېرمنو پــه وجود کې د درد پر 
وړاندې مقاومت زیات کړي. که چېرې د دې 
  )Endometriosis( ناروغۍ ســببي عامل د
او یــا )Fibroids( ناروغۍ وي، بیا ناروغ ته د 
جراحي عملياتــو توصيه کېږي چې د ډاکټر 
لــه لورې د ځانګړو رشایطو او میتود له مخې 

تر رسه کېږي. 
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زما د کيل ښايسته ګودره

وما ته راکړه اجازه ګودره

بيا دي ليدالی نه سم

ځکه زما د پېغلتوب د بهار

يو اخريي ماځيګر

بس همدا نن وبوله

ته مي د اوښکو او خندا شاهد يې

ته مي د غم او د ښادۍ کوربه يې

ته مي د ژوند په ټوله نکل خرب

تا مي د ژوند ټوله داستان ليدلی

ته خو زما جانان ډېر ښه پېژنې

دلته راغلی او تا ښه کتلی

لکه د ملر او د چينار په شاين

تا هم د مينې ننداره کوله

بس نور نو څه ووايم

زموږ د مينې کيسه

ستا مخ ته تېره سوله

زه به و تا ته راتلم

او دلته پېغله سومه

دلته مي مينه وکړه

خو ها کلونه لنډ سول

يوه شيبه غوندي په منډه تېر سول

دا دی سبا ودېږم

خو زه هم نه پوهېږم

په چا ودېږمه او چېري ځمه؟

زما خاوند به څوک وي؟

دا چې به زوړ وي او که ځوان وي ګوره

په هيڅ خربه نه يم

له مور او پالره چي پوښتنه وکړم

وايي نصيب دي خپل دی

خو ګوره ای ګودره

ای مهربانه پر ما ګران ګودره

يوه غوښتنه کوم

و چا ته و نه وايې

چې يو مني خپلې َميَني پيس

تر دې ګودره راته

دا دي ټوټې يې د بنګړي او منګي

د ميني نښي پاته

ګودره پام کوه ډېر 

و چا ته و نه وايې

چې زه چا پېژندمل

پر يو چا ګرانه ومه

ته خو پوهېږې چې زموږ د کيل

د هر سړي سينه کي کاڼی پروت دی

خو دوی يې زړونه بويل

و چا ته و نه وايې

چې په دې کيل کي هم

يو چا وه مينه کړې

که راخرب سول خلک

بيا به مي قرب هم په کاڼو ويل

دلته يوازي د نفرت بالوي

کاڼي په الس کي مينان لټوي

دلته مني خلک په کاڼو ويل

بس د ګناه يا د دوزخ تورونه

يا د مرګونو يا نفرت کيسې دي

پام کوه ډېر پام کوه

و چا ته و نه وايې

زما د ميني او خندا  نکلونه

که څوک خرب سول ګوره

تا به هم وسوځوي

څوک چي نفرت کوي او مينه وژين

د ميني کور به ويل نه ورانوي؟

ته خو پوهېږې چي د کيل ژوند کي

مينه کور نه لري، پردېسه وي تل

بس يو ګودر وي چي د ميني کور وي.

ازاد فکر ستورو ته ورنژدې سومه، غېږه مي  په 
وځپلم،  پرځای  تشويق  د  ستورو  خو  ورکړه، 
پېغورونه.  توب  ښځينه  د  راکړل،  یې  پېغورونه 
مورال مي  لوړتیا جرئت مي وسوځېد،  نوري  د 
ډېره  راغلمه،  روحیاتو کښته  په کمزورو  بايلود، 

کښته.
تر  هغوی  وکتل،  مي  ته  ښځو  نړۍ  نوري  د 
ستورو هم هسکي وې، ستورو څه چي تیارو هم 

ستايلې او پر هر ګام يې هڅولې، خو زه ...
اوف!

هغه  زه  وڅڅېدې،  اوښکي  مي  سرتگو  تر   
څوک ميه چي ژوند مي یوازي د کور په څلورو 
دیوالونو کي محدود دی، دومره محدود چي په 

ښکاره ډول د اوښکو تویولو حق هم نه لرمه.
 زه ښځه ميه، د پښتنې ټولني ښځه.

غرمه وه چې د ښار دروازه یې ورته پرانیسته. 
خو  درلودل،  نه  دیوالونه  ښار  وه،  عجیبه 
وه. دوی  تړلې  پورې  تر غرمې  یې  به  دروازه 
چې ورننوتل، ګوري چې د دروازې په داالن 
کې دوه پاسواالن والړ دي، تورې یې له تېکو 
راایستيل او په وینو ککړې دي. له دې ځايه 
لومړۍ  په  وړاندې والړل، ګوري چې د ښار 
څلورالرې کې یې د انسانانو له رسونو څخه 

ال يې د مکتب بسته له اوږو څخه نه وه ایسته 
کړې چې ورینداري يې ور ږغ کړه:

نیکه دي له پاکستانه راغلی دی. ورېنداري 
وروځي  کړ،  تريو  يې  تندی  وکتل،  يې  ته 
ناهيلۍ  په  يې رسه را ټويل کړې، بسته يې 
اسوېلی  سوړ  يو  يې  خوله  تر  او  کښېښووله 

وخوت.
یو خو  درلودل،  يې څو الملونه  اسوييل  دې 
يې نیکه د نازو د درسونو خالف و، دوهم هغه 
پر پاکستان ډېر مین و، تل به يې د پاکستان 
صفتونه کول او نازو له پاکستان څخه کرکه 
ويالی،  نه سوای  يې څه  ته  نیکه  کوله، خو 
بس هغه د چا خربه په زړه کي به ورته خوړل 

کېده.
 زړه نازړه کوټې ته ورغله:

سالم علیکم نیکه جانه!
-  وعلیکم، مکتبۍ راغلې؟

نازو خپيل مور ته یو ډول په درد وکتل، مور 
يې د سرتګو په اشاره پوه کړه چي خري دی 

یو جوړ شوی منار وليد. مرید وحشت ونیو، 
جنازې  یوې  په  خلک  ډله  لویه  يوه  هاخوا 
پسې روان وو، مرید یو ښاري سړی وپوښت: 
دا څوک مړ دی؟ ښاري په پوزخند وویل: د 

ښار قصاب.
په کوچنۍ ویاله کې له اوبو رسه ګډې وینې 
ګڼې  کې  واټ  لوی  یوه  په  هاخوا  بهېدې، 
ښځې روانې وې، رسونه يې لوڅ او برب وو، له 
خپلو ټیکریو څخه یې جنډې او بیرغونه جوړ 

کړي وو، پر جنډو لیکيل وو:
)موږ د ښځو حقونه غواړو!(

خښمېدلې  او  وهلې  چیغې  حقونو  د  ښځو 
ښکاریدې ...

مرید بربرسي پري ته مخ ورواړاوه:

څه مه وايه. نازو د مکتبۍ له نوم څخه بد نه 
وايي، خو  وړل، هغه خوشاله وه چي مکتب 
نیکه يې د لغاز او پېغور په ډول مکتبۍ ورته 
ويل. په تريو تندي يې ورغربګه کړه  :هو نيکه 

جانه راغلم
- دا دومره درس د څه لپاره وايې، د بل د کور 

يې، سبا به واده کېږې
نازو له ځانه رسه اوف وکړ او بيا يې ورغربګه 

کړه:
لپاره  دې  د  یوازي  خو  درس  جانه!  نیکه 
درس  وکړي،  کار  څوک  چي  کېږي  ویل  نه 
او صالح  نېک  اوالدونه ښه  وکه،  واده  ووایه، 
یو  داهم  که،  وړاندي  يې  ته  ټولني  او  وروزه 

لوی خدمت دی.
د نيکه تندی تریو سو، وروځي يې راوځړېدې: 
ښه نو موږ چي بې سواده يو اوالدونه مو سم 

نه دي روزيل ها؟
اوف  وبوڼېدله:  رسه  ځانه  له  درده  له  نازو 
زده  د  که  کوه،  پوه  ته  نو  يې  اوس  خدایه 
کړي په قدر پوهېدای، نو اوس به دي دومره 
خربي نه کوالی .نيکه په خوا کي ووهل سو، 
تندی يې نور هم تريو سو: مکتبۍ څه وايې 

چي له ځانه رسه بڼېږې؟
- هیڅ نه وايم نه نیکه جانه! وايم تايس هم 
اوالدونه سم روزيل دي، خو اوس وخت جال 
او هغه وخت جال و.  اوس باید کوچنیان له 

خالصه مي د خپل فکر له رشه کړه

دا سندره بیا راته له رسه کړه

زه خو  اټکيل پيس راوتې يم

بخته پر جانان مي برابره کړه

خیر دی عزرایله روح مي مه اخله

یو ځل مي مور جانه راخربه کړه

خوب وینم ښوونکی مي پر رس ښکل کړي

ووایي الله خو دي ډاکټره کړه

خپل  خیال دي )فیيض( په خپله وتاړه

خپله شاعري دي له نظره کړه. 

پري صاحب ستا قربان شم دوی څه وايي؟
له  شو،  مات  مال  پر  خندا  له  پیر  بربرسی 
کې  منځ  په  ستام  د  یې  څخه  خندا  ډېرې 
څخه  وو  نارینه  هغو  له  دوی  ورکړ:  ځواب 
پسې  بل  په  یو  چې  غواړي  حقونه  خپل 
ښار  يوه  داسې  په  ښځې  دا  ګرځوي.  تورې 
کې )حق( غواړي چې هلته )ژوند( نه شته. 
غوښتنه  ژوندیو خلکو  د  )حق(  پوه شه چې 
نه يش  ولسونه )حق(  په مرګ محکوم  وي، 

غوښتالی.
مرید ښاریانو ته ځري و چې ټول دوې برخې 
شوي وو؛ نارینه د قصاب په جنازه پسې روان 
وو او ښځینه وو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره 

چیغې وهلې.

ډېرو شیانو رسه اشنا يس، ټولنیز وروزل يس 
چي سبا د ټولني په درد وخوري او له خلګو 

و نه وېرېږي.
وه  نه  اجتامعي  چي  لکه  موږ  ياين  ښه    -

عادت کړي، وحيش وه ها؟
 نازو هم نوره جدي سوه او دا وار يې نيکه ته 

سپينه خربه وکړه:
 نه نیکه جانه اجتامعي مو نه وه عادت کړي

 - ښه ته اوس دومره غټه سوې يې چي ماته 
وايې اوالدونه مي اجتامعي نه وه روزيل؟

- هو رښتيا وايم، کله مو اجتامعي روزيل وه؟ 
مور مي ټويل کيسې راته کړي دي، وايي د 
مېلمه په مخ کي يوه خربه خو څه کوې چي 
له مېلمه رسه مو ناستي ته هم نه پرېښوول، 
کي  مخ  په  مرشانو  د  سه،  چوپ  ويل  تايس 
خربي مه کوه، له کوچنيوايل څخه مو ډارن 
عادت کړي وه، اخر يې په ټولنه کي له خلکو 
په زړه ورتيا نه سوای  رسه عادي خربي هم 

کوالی. 
سرتګې  سپین  مي  غوندي  ستا  نو  ښه   -

روزيل وای مکتبۍ؟
حوصله  نوره  هم  نازو  د  کي  وخت  دې  په 
ته  جواب  خوله  يې  به  اوس  سوه،  ختمه 
په  ونيو،  الس  خوله  پر  يې  مور  چي  جوړوله 
هم  نازو  سه!  چوپ  چي  کړه  پوه  يې  اشاره 

چپ سوه او سمدالسه له کوټې څخه ووتله.

ښځه

ګودره پټه خوله سه!

مرید نامه

مکتبۍ

ډاکټره زرپاڼه همپا، کندهار
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