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که دوې دي دوې دي، 
د کالبست دروازې دوې دي

يب يب رادوجانه، د اماين 
دورې يوه جالبه څېره

څنګه کوالی شو چې د دفرتي کار 
پر مهال خوب را نه يش؟

ټپيزه د لنډۍ نوې څېره او که د لنډۍ مال ماتول؟

له ډاکټر رسه د مالقات پر مهال بايد کوم ټکي په پام کې ونيسو؟

د وطـن پېغلې مې په غاړه وړي د اوښکو امېل

د پاریس پېغلو ته غـمـي له بدخـشـانه رســي.

ژانر  مهم  ډېر  کې  ادب  شفاهي   په  پښتو  د  ټپه 
شعرونو  دې  پېژني.  يې  پښتانه  ټول  چې  دی 
ويل  هم  ټیکۍ  کې  سیمو  پښتني  ځینو  په  ته 
بولي.  ټپې  او  لنډۍ  يې  زيات خلک  کېږي، خو 
لنډۍ په هنري لحاظ ښکلي او انځورونه يې هم 
له هنري پلوه په تول پوره دي. لنډۍ دعام ولس 
ايجاد  په  دي،  نه  معلوم  يې  شاعران  او  دی  مال 
کې يې کلیوالې ښځې ډيره برخه لري او ځینې 
څېړونکي خو باور لري چې لنډۍ يوازې دښځو 

تخلیق او پنځونه ده.
چاپ  او  ويلي  لنډۍ  ډېرې  هم  شاعرانو  ښکاره 
کړي دي، خو دا لنډۍ نه د ولسي لنډيو په څېر 

دا ناره د فتح خان بړېڅي په نکل پوري اړه 
لري. که څه هم د فتح خان نکل په بشپړ 
فولکوريک  د  لري، خو  رنګ  افسانوي  ډول 

انګلستان  د  کال  میالدي   )  ۲۰۱۲  ( په 
پر  چې  واوړېد   موټر  الرۍ  سړک  يوه  پر 
مايکل  کلن   )۱۸  ( سربېره  موټرچلوونکې 
پکې  هم  اوګډن(  کیري   ( کلنه   )  ۲۳  ( او 
مايکل  اوسیدونکی  لیورپول  د  شول.  ووژل 
بیرته  نه  میلې  يوې  د  او  شوقي  موسیقۍ  د 

کورته روان و.  
دغسې  که  چې  وکړئ  فکر  تاسې  نو  اوس 

په  ستونزې  روغتیايي  او  ناروغۍ  ډول  هر  د 
اړه له خپل ډاکټر سره پوره همکاري وکړئ؛ 
ځکه چې د کره تشخیص او بشپړې درملنې 
يو بل  ناروغه د  يا  ناروغ  او د هغه  لپاره ډاکټر 
وکړئ  فکر  داسې   . دي  ملزوم  او  الزم  لپاره 
دا چې ستاسې  يوازې  نه  چې ستاسې ډاکټر 
خوږ  يو  ستاسې  بلکې  دی،  طبیب  او  معالج 
ډول  څرګند  په  دی.  هم  دوست  صمیمې  او 
روغتیايي  نورو  او  ذهني  جسمي،  خپلې  د 
ورسره  خبرې  تندي  ورين  په  اړه  په  ستونزو 

د  پښتو  د  يې  نه  او  لري  ارزښت  او  ښکال  هنري 
عامو لنډيو په څېر د ولس زړونو ته الره موندلې 
ده. د دې ډول لنډيو يوه نیمګړتیا دا ده چې د 
او  ورته  ته  ادب  لیکلي  مخي  له  جوړښت  لفظي 
چې  لنډۍ  کومې  ښکارې.  غوندې  مصنوعي 
الس  پر  الس  کې  ولس  په  کړي،  جوړې  ولس 
له هنري  بهیر کې  په دې  او  منلي  شوي، ولس 
او رواني پلوه ښه صیقل شوي دي، هغه دی چې 
جوړ  ځنې  غمي  ځالنده  او  سوچه  دا  وروسته 

شوي دي، لکه دا لنډۍ:
سترګې به هر چا تورولې 

په دې میرات مالت کې زه په نښه شومه

اهميت تر څنګ د دې نکل نارې د شکل 
له مخي هم يو خاص ارزښت لري. د فتح 
خان نکل موږ ته د لومړي ځل لپاره د نظم 

پېښه په افغانستان يا بل وروسته پاتې هېواد 
کې شوې وای، نو  د جنازې اوچتولو پر وخت 
به ځینو ښځو خپل وېښتان شکوالی، ځینو 
به خپل مخ په څپېړو وهالی او د " شهید... 

وکړئ او د ناروغۍ په اړه د زړه هره غوټه ورته 
خالصه کړئ! 

نوم  په  ټپیزو  د  کې  وختونو  وروستیو  دې  په 
توده  ښه  موضوع  دا  او  شوي  چاپ  ټولکې  څو 
بدعت  ادبي  يې  څوک  او  ستايي  يې  څوک  ده، 
او  بولي. ځیني شاعران ټپیزه د ټپې نوې څېره 
نور يې بیا جال فورم او په پښتو شاعرۍ کې نوی 

انکشاف بولي. 
د ټپیزې جوړښت داسې دی چې شاعر له يوې 
پر وزن درې  لومړۍ مسرې  د  ټپې سره  ښکلې 
وزن،  چې  ګنډي  ورسره  بندونه  داسې  څلور  يا 
اهنګ او منځپانګه يې له ټپې سره يو ډول راشي 
داسې  کړي.  ځای  يو  ورسره  ټپه  کې  اخر  په  او 
کرښې  لومړۍ  د  ټپې  د  چې  شاعر  لکه  ښکاري 

یوازي  را معريف کوي چي  يو دايس شکل 
حوزه  کلتوري  لوېدیځه  په جنوب  پښتنو  د 

پوري اړه لري.

له بله پلوه د خپلې روغتیايي ستونزې په اړه 
د ډاکټر په انتخاب کې هم پوره دقت وکړئ، 
تجربې،  پوهې،  د  ډاکټر  د  ډول  په  بېلګې  د 
د  معالجې  د  چلند،  سره  ناروغ  له  تخصص، 
پايلو او پخوانیو او اوسنیو ځانګړنو په اړه يې 

پوره معلومات تر السه کړئ. 
ځېنې ډاکټران د زيات کار او فکري بوختیا له 
امله ستړي او په ښکاره غوسه معلومېږي؛ خو 
په حقیقت کې غسه نه دي. ناروغ بايد هڅه 
وکړي چې په خورا مینه، صمیمیت او احترام 

پر  کار  دفتري  د  خلک  ځیني 
ويښ  چې  کوالی  شي  نه  مهال 
په  وخت  ډير  دوی  شي،  پاتې 
دوام  ته  کار  کې  حالت  خوبولي 
د  يوازې  نه  کار  دا  چې  ورکوي 
رسوي،  زيان  ته  روغتیا  دوی 
تر  هم  پايله  او  کیفیت  کار  بلکېد 
نه وي. د چا چې  بريده ښه  ډيره 
خوب پوره نه شي د کار پر کیفیت 
د  لري.  اغېز  منفي  مستقیم  يې 
روغتیا  د  ايالتونو   متحده  امريکا 
ادارې د سر  د  او بشري خدمتونو 
او  خوبۍ  کم  د  مخې  له  شمیرنې 
بیداره  يا  طبیعت  ښه  د  کې  دفتر 
حالت نه درلودلو له امله په امريکا 
ته  شرکتونو  تجارتي  کال  هر  کې 
)۲۸( میلیارډه ډالر تاوان وراوړي، 
نو د دې لپاره چې د د فتري کار پر 
مهال ويښ او بیداره پاتې شو، بايد 

دا څلور ټکي په پام کې ونیسو: 
۱: ډېرې اوبه څښل

ډېرې اوبه څښل نه يوازې دا چي 
د انسان تنده ماتوي، بلکې تشناب 

الس  سره  ستونزې  دې  له  پخوا 
او ګرېوان ده وايي: زه د کار کولو 
له دې ستونزې  واره  پر مهال څو 
د  چې  دا  آن  يم،  شوې  مخ  سره 
موټر چلولو پر مهاله ناڅاپه خوب 
وړې يمه، خو اوس ښه يمه، ځکه 
ډېرو  د  او  څښمه  اوبه  ډېري  چې 

دېوان نرنجنداس افغان هندو چارواکی و چي 
د غازي امان اهلل خان د وخت ايلچي، مستوفي 
او مالیې وزير پاته سوی دی. زوی يې نه درلود، 
يوازي يې دوې لوڼي درلودې چي يوه ) رادها( 
وه  .رادها خورا ښايسته  نومېدله   ) زارا   ( بله  او 
او  بلله   ) رادو   ( نازه  له  به  خلکو  کابل  د  چي 
) رادو جانه ( مشهوره سوه. رادني   وروسته په 
له کوچنیوالي څخه د هلک کالي اغوستل او له 
خپل پالر سره به اوږه پر اوږه په رسمي او غیر 
رسمي غونډو  او میلمستیاوو کي راڅرګندېدله 
او داسي به يې ښودله چي ګواکي زه هلک يم. 
کله چي د رادو جاني پالر نرنجداس غازي امان 
اهلل خان د خبرو لپاره راولپینډۍ ته ولېږه. په 
ښايي  چي  وه  دا  انګېرنه  خلکو  عامو  د  اړه  دې 

ته د تګ فرصت هم برابروي چې 
تشناب ته تګ راتګ خپله انسان 
تازه کوي او له خوبه يې ساتي. د 
سنټ  د  ايالتونو  دمتحده  امريکا 
چارو  روغتیايي  د  ښار  لويوس 
آن   مېرمن  ټرېنره  او  څېړونکې 
چې    )Ann Austin( اسټین 

ساعت  يو  هر  امله  له  څښلو  اوبو 
وروسته تشناب ته ځمه.

۲: يو څو دقيقې لمر ته درېدل
انسان  د  لمر  مهال  سهار 
او  تنظیموي  ساعت  بیولوژيکي 
په  انسان  د  ساعت  بیولوژيکي  دا 
ورځنیو فعالیتونو کې ډېره مهمه 
میالدي   )۲۰۰۶( په  لري.  ونډه 
يوې  د  کې  بلجیم  په  کې  کال 
لمر  د  چې  وښودله  پايلو  څېړنې 
رڼا د انسان پر دماغ مستقیم اغیز 
کوي او په غیر ارادي ډول د انسان 
فعالیتونو  د  ورځینو  د  وړه  کړه 
که  کوي.  چمتو  او  تنظیم  لپاره 
په دفتر کې خوب درغی، نو هڅه 
يو څو  وکړئ چې د سهار لخوا د 
دقیقو لپاره لمر ته ودريږئ. که د 
سهار تر څنګ غرمه مهال هم لمر 

ته ودرېږئ، نو خوب مو تښتي.
 ۳: پلی ګرځېدل

د  پورې  ډېره وخته  تر  چېرې  که 
میز تر شا ثابت کښېنو ژر مو خوب 

زده کړه، کار او ماشيني انسانان 

مور او قانون

يا  ريبوټونه  داسي  کي  وختونو  وروستیو  دې  په 
انسانو  واقعي  چي  سوي  جوړ  انسانان  ماشیني 
کوالی  کارونه  ځیني  انسانانو  د  او  ورته  ډېر  ته 
به  ريبوټونه  دا  چي  لري  وېره  خلک  ځیني  سي. 
او  ونیسي  ځای  انسانانو  اصلي  د  کي  راتلونکي  په 

بېکاري به ډېره سي.
سرڅېړني  تازه  يوې  د  پوهنتون  ختیځ  شمال  د   
يې  درې  کي  امريکايانو  څلورو  هرو  په  مخي  له 
ډېره  بېکاري  به  انسانان  مصنوعي  چي  لري  باور 
کړي او په دې اړه اندېښمن دي، خو د دې ګواښ 
يوه ښه الره زده کړه ده. زده کوونکي  د مخنیوي 
او کارګران کوالی سي چي د نويو زده کړو او نويو 

مهارتونو  د زده کولو له الري ځانونو ته نوي کارونه 
څخه  تهديد  دې  له  بېکارۍ  د  ډول  دې  په  او  پیدا 

ځانونه وساتي. 
د امريکا متحده ايالتونو د پخواني ولسمشر اقتصادي 
سالکارانو د څېړني په راپور کي راغلي چي ريبوټونه 
به ورو ورو د انسانانو پر ځای کار پیل کړي او سوکه 
انسانان بېکاره سي، خو د دې ډول  سوکه به اصلي 
دې  په  ده.  کړه  زده  الره  يوازينی  حل  د  ستونزي 
پر دې موضوع خبري کوو چي زده کړه  لیکنه کې 
ولي او څنګه د مصنوعي انسانانو په وسیله رامنځ ته 

کېږي او څنګه يې مخه نیوالی سو؟
چي  وکړي  استدالل  خلک  ځیني  سي  کیدای 
ريبوټونه يا ماشیني انسانان به کاري فرصتونه لږ نه، 
بلکي ال ډېر کړي.  که څه هم د دې نوي ټیکنالوژۍ 
له امله به د کارګرانو وظیفه او کار بڼه بدلون ومومي، 
پراخه  هم  نوره  ساحه  کاري  به  کي  مجموع  په  خو 
سي. لوډايټ فاالسي )Luddite Fallacy( هم باور 
کړي،  نه  ډېره  بیکاري  به  ټیکنالوژي  دا  چي  لري 
بلکي يوازي به د اقتصاد او کار ځیني جوړښتونه بدل 
کړي. ډيلويټ چي د کار په ساحه کي د )۱۴۰( کالو 
د ټیکنالوژۍ معلومات څېړلي، دې نتیجې رسېدلی 
نه  يوازي دا چي کاري فرصتونه  نه  ټیکنالوژي  چي 

کموي، بلکي نورو کاري فرصتونو ته هم الره اواروي.   
يوه بله معتبره نظريه هم سته. هغه دا چي بېکاري 
محدود  دا  خوا   بلي  له  که  نو  ډېرېږي،  ورځ  په  ورځ 
کارونه هم ريبوټونو ته وسپارل سي، ډېر کارګران به 
د مک  په )۲۰۱۷( میالدي کال کې  کاره سي.  بې 
ادارې  تحقیقاتي  نړيوالي   )McKinsey( کینسي 
اړه يوه څېړنه وکړه،. د دې څېړني په راپور  په دې 
کي اټکل سوی چي تر )۲۰۵۵( میالدي کال پوري 
ماشیني  يا  ريبوټونه  نیمايي  سم  کارونه  اوسني  به 
انسانان کوي، خو تر شلو کالو پوري به نیمګړتیاوي 
ولري او په بشپړ ډول به اتومات کار نه سي کوالی. 
که څه هم دا اټکل د پوره باور وړ نه دي، ځکه چي 
يو محدود شمېر کارونه به اتومات ماشینونه کوي او 
پر نورو کارونو هیڅ اغېز نه کوي، نو موږ کوالی سو 
چي له دې شل کلني موقع څخه ګټه واخلو او د دې 

ورځي راتلو ته چمتو واوسو.  
سره  نیولو  کي  پام  په  حالتونو  متضادو  دوو  دې  د 
موږ کوالی سو چي يوه د حل الره پیدا کړو. دا چي 
او  نیسي  ځای  ټینکالوژۍ  زړې  د  ټیکنالوژي  نوې 
نیسي  وخت  ډېر  کېږي،  اتومات  کارونه  اندازه  يوه 
اشنا  سره  ټیکنالوژۍ  نوي  له  ځانونه  کارګران  چي 
يا ځانونو ته نوي کارونه پیدا کوي، خلک په ناڅاپي 
بحران  دا  تر دې چي  نو مخکي  بېکاره کېږي،  ډول 
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او  کړی  تريخ  ژوند  افغانانو  ټولو  د  بېوزلۍ  يا  فقر 
خو  کېږي،  بلل  المل  اصلي  بدمرغیو  ډېرو  د  زموږ 
کړاونو  له  ډېري  پرتله  په  وو   نارينه  د  يې  ښځي 
له اقتصادي  بايد  سره مخ کړي دي. دا چي ښځي 
حکومت  د  اړه  دې  په  ودرېږي،  پښو  خپلو  پر  پلوه 
او ځیني مدني ټولنو شعاري خبري ډېري اورېدل 
کېږي اوآن دا چي په دې برخه کي د ستراتیژۍ او 
پالیسیو خبره هم کېږي، خو هر ګټور پالن او فکر  
يې  نتیجه  چي  سي  کېدای  بلل  ګټور  وخت  هغه 
ګټوره وي، موږ ګورو چي ښځي تر نارينه وو ډېري 
بیا کلیوالي ښځي خو ډېري د  بېوزله دي، په تېره 
زړه سوي وړ دي. هغه څه چي ښځي له اقتصادي 
پلوه پر خپلو پښو دروالی سي، هغه ښځو ته د کار 

او  میراث حقوق ورکول دي. 
معقوله،  ټولو  تر  لپاره  پیاوړتیا  د  اقتصاد  ښځینه  د 
او ممکنه الر د هغو حقوقو غوښتل دي چي  اسانه 
د اسالم سپېڅلي دين ښځو ته ورکړي دي. په دې 
تر  لړ کي يو هم د میراث حق دی چي د دې حق 
دې  په  وسي.  مبارزه  جدي  بايد  لپاره  کولو  السه 
برخه کي د ديني علماوو، ديني مبلغینو او مخورو 
صوفیانو رول خورا مهم دی، که دوی دا موضوع د 
جمعې په خطبو او نصیحت په نصاب کي شامله او 
لرو چي ډېر  باور  ټینګار وکړي موږ  پر دې موضوع 
خلک به خپلو خويندو او لوڼو ته په خپله خوښه د  

میراث حق ورکړي. 
کچه  بېوزلۍ  د  کي  ښځو  په  چي  موضوع  بله 
خبره  دې  پر  موږ  دی.  کار  هغه  سي  راټیټوالی 
پسي  کار  په  خامخا  دي  ښځي  چي  کوو  نه  ټینګار 
کار   د  ښځو  د  يوازي  بلکي  ووزي،  دباندي  کوره  له 
اوسنی وضعیت تشريح کوو، ګورو چي کومي ښځي 
په کور کي کار کوي څومره ګټه کوي او هغه چي 
له کوره دباندي کار کوي له څه ډول ستونزو سره 

الس او ګرېوان دي. 
په کور کي کار اکثره تر السي صنايعو پورې محدود 
دی، خو د دې محصوالتو د خرڅالو لپاره منظم او 
اسانه سیسټم نسته، مثال يوه ښځه يوه خامکي غاړه 
اخته  دردونو  په  مال  د  رغوي،  کي  میاشتو  دريو  په 
کېږي او سترګي يې هم کمزوري کېږي، خو دا غاړه 

ايله په )۱۵۰۰۰( افغانیو خرڅه سي. 
دوهم هغه ډله ښځي دي چي له کوره دباندي کار 
کوي. په دې ښځو کي يو يې بې سواده ښځي دي 
په  خلکو  د  دوی  دي.  سري  سپین  معموال  چي 
د  کي  دفترونو  په  يا  او  کوي  مزدوري  کي  کورونو 
صفاکاري په صفت کار کوي او لږ مزد اخلي، ډېري 
لږ ښځي سته چي د خلکو له کورونو او دفترونو پرته 

په بازار کي دوکانداري او يا تجارت ولري. 
بله ډله باسواده ښځي دي چي په دفترونو کي کار 
کوي. دوی که څه هم د نارينه وو په اندازه معاشونه 
واره  څو  کي  رسنیو  په  خو  لري،  امتیازات  نور  او 
ادارو  دولتي  په  چي  سوي  خپاره  راپورونه  داسي 
ډېری  او  مخ  سره  ځوروني  جنسي  له  ښځي  کي 
ښځو له دې امله کارونه پرې ايښي دي. دا يوازي د 
يوه واليت ستونزه نه ده، بلکي د افغانستان په ټولو 
له  دا چي کابل کي هم دفتري ښځو  واليتونو، آن 

دې ستونزو سره مخ دي.  
که دولت په دفترونو کي د ښځو د جنسي ځوروني 
ناورين وي، ځکه  به يو ستر  نو دا  نه نیسي،  مخه و 
او  کېږي  مطرح  موضوع  غیرت  افغاني  د  دلته  چي 
زموږ په ټولنه کي عزت او غیرت خورا ستر ارزښت 
بلل کېږي، که خدای مه کړه دا اوازه په باور تبديله 
او  لوڼي  خپلي  چي  دا  يوازي  نه  به  خلک  نو  سي، 
راوګرځوي،  څخه  کار  له  کي  دفترونو  په  خويندي 
چي  ځکه  ونیسي،  هم  يې  به  مخه  تعلیم  د  بلکي 
اکثره بېوزله خلک د دې لپاره په خپلو ښځو باندي 
دې  له  بیا  او  کړي  زده  مسلک  يو  چي  کوي  تعلیم 

الري روزي پیدا کړي. 
ديني علما، سیاسي ګوندونه، مدني فعاالن او قومي 
يوه  او  ورکړي  سره  السونه  ګډه  په  بايد  مشران 
داسي زمینه مساعده کړي چي له يوې خوا د اسالم 
پام  په  قوانین  نافذه  افغانستان  او  دين  سپېڅلی  د 
کي نیول سوي او له بلي خوا د خلکو غیرت، اصیل 

فرهنګ او عیني واقعیتونو ته هم پام سوی وي. 
دا يو اسانه کار دی، موږ کوالی سو چي همدا اوس 
ژوند  په  اوس  همدا  دي  پالر  يو  مثال  کړو،  پیل  يې 
ورجال  برخه  يوه  جايداد  خپل  د  ته  لور  خپلي  کي 
پاته  دود  ښه  يو  خوا  يوې  له  به  ډول  دې  په  کړي، 
هغه  د  وروسته  مرګ  تر  يې  به  خوا   بلي  له  او  سي 
نیولې وي چي د خدای )ج(  زوی د ظلم مخه هم 
امر نه مني او خپله خور د میراث له حق څخه بې 

برخي کوي.   

جاپان  د  مثلث شکل دی چي  نظم  د  دا   
)هایکو( شعرونو ته ډېر ورته دی. د يادوين 
د  یوازي  نظمونه  ډوله  مثلث  چي  ده  وړ 
حوزه  کلتوري  لوېدیځه  جنوب  په  پښتنو 
نارې،  اتڼ  د  بابوالله،  لکه  کېږي  ويل  کي 
نرشح او د ځینو نورو فولکلوري نکلونو نارې 
یې ډېر ښه مثالونه دي. دا ډول نظمونه نه 
په نورو پښتني سیمو کي سته او نه يې په 
فاريس او عريب ژبو کي مثالونه لیدل سوي 
زیاتره  نظمونه  مثلث  دا  چي  څرنګه  دي. 
فولکلوريک رنګ لري، نو د سیالبونو د  نظم 
او کله کله د قافیې له قانون رسه هم پوره 
مشخصه  یوازینی  ګواکي  لري.  نه  سمون 
د  ته  هغه  چي  دي  ټوټې  درې  نظم  د  یې 
به  توګه  په  مثال  د  ورکوي.  رنګ  مثلث 

بابوالله راواخلو:
اوښ والړ زنګون تړلی

تر هغو به یې خالص نه کو
چي زما جان نه دی راغلی.

×××××××××
د داالن مخ مو واښه دی
دايس زوم مو دروستلی

د کاله رنګ مو په ښه دی.
او شاوخوا  په کندهار  یوازي  )نرشح(  چي 
ډول  په  بابواليل  د  کېږي،  ويل  کي  سیمو 

يې هر بند اته سېالبه لري:
په دې رسای کي یو کارګه دی

د دې هلک نیکه دی
تر رسې غرمې بیده دی.

××××××
راغيل طالبان یو

د بل والت مرغان یو
نه ناست نه پر چا ګران یو.

×××××××××
دغه ډول د اتڼ نارې هم پر دې قانون پوره 
نه دي برابري او د سېالبونو له مخي يې د 

بندونو تر منځ ښکاره توپیر سته:
اتڼ مي د سپېروان نجوين کوینه

خوراک یې سپین کشمش دي
سهار یې د غونډۍ شامل وهینه.

موږ ګورو چي لومړی بند یوولس، دوهم بند 
اووه او دریم بند يې یوولس سیالبه دی چي 
د آتڼ نارې زیاتره دغه ډول جوړښت لري، 
خو د فتح بړېڅي د نکل هغه نارې چي د 
مثلث نظم په شکل راغيل، ټويل يې یو ډول 
ځايونو  ځينو  په  لري،  نه  جوړښت  عرويض 
او قافیې ډېره سخته بېخوندي  کي د وزن 
لري. دغه راز يې ټويل نارې په مثلث شکل 
هم نه دي ويل سوي او ځيني نارې خو يې 

بيخي نظم نه يس بلل کېدای، مثال:
که کوتري د کال پر رس کوتري

فتح خان وای یا مي خور یې
یا را ووزه دروازه کړه دړي وړي.

موږ ګورو چي د نظم لومړی بند، دوولس، 
سیالبه  دوولس  بند  دریم  او  اته  بند  دوهم 
وړي(  )دړي  له  )کوتري(  ډول  دغه  دی، 
کله  خو  دي،  سوي  همقافيه  رسه  کلامت 

چي يې بيا دا ناره ګورو:
څه کي څه کي دا هوډي فتح خان څه کي

پر نیمه شپه یې نغارې وډنګولې
لویه خدایه خان پر کوم لوري واته کي

ناره کي لومړی بند دوولس، دوهم  په دې 
سیالبه  دوولس  بند  دریم  او  دیارلس  بند 

دی.
دغه ډول به دا ناره راواخلو:

که دوې دي دوې دي، د کالبست دروازې 
دوې دي

پر یوه یې فتح وزي
پر دا بله یې د مور سوي نارې دي.

بند څوارلس، دوهم  دلته وينو چي لومړی 
بند اته او دریم بند دوولس سیالبه دی.

د فتح خان د نکل نارې وروسته دومره بې 
نظمه سوي چي بېخي د نکل د نارو شکل 
نه لري او کله کله خو د نظم پر ځای ساده 

خربو ته ورته دي:
رس له رسه پلنګه هسک کړه فتح خانه

یاغي سوی هندوستان رعیت ملکونه
او یا مثال:

رس له رسه پلنګه هسک کړه فتح خانه
یو مي څانګه د هندوستان پر لور کږه ده.

دومره  مثالونه  دا  کي  نکل  په  خان  فتح  د 
وخت  د  يې  ورکول  تفصيل  چي  دي  ډېر 
ضايع کېدل دي. ښايي د فتح خان د نکل 
په نارو کي د دې بېخوندو تغییراتو یو علت 
دا وي چي دا نکل ډېر پخوانی او نارې يې 
له يوې زمانې څخه بيل زمانې ته سينه پر 
نکل  لرغونی  دا  دي.  سوي  انتقال  سينه 
ناالیقو  او  الیقو  د  کي  اوږدو  په  زمانې  د 
نکلچیانو څخه را نقل سوی دی، ځکه يې 
نو په نارو کي بېخونده تغیرات راغيل دي. 

د  چي  ده  افسانه  فولکلوري  ځکه  نکل  دا 
مغولو زمانې ته منسوب بلل سوی دی. په 
نکل کي راغيل چي په بُست کي د بړیڅو 

پاچهي وه  او پاچا يې  اسلم خان نومېده.
موږ د مغولو په دوره کي د اسلم خان په نوم 
کېدای يس  دا  البته  لرو،   نه  پاچا  پښتون 
چي په يوه زمانه کي به  اسلم خان د بړیڅو 
یو لوی خان تېر سوی او د خپل زوی فتح 
او  کومه خربه جنجال  پر  یې  به  خان رسه 
خوابدی پېښ سوی وي چي په نتيجه کي 
به يې  زوی هندوستان ته تللی وي، خو دا 
چي  وي  پوخ  دومره  عمر  په  څوک  یو  چي 
بریتونه یې د رسوزرو په شپېلۍ کي اچويل 
وي او بيا دي د وړو هلکانو په څېر د نجونو 
منګي په ډبرو ويل چي له دې امله نجوين 
د  پېښه  دا  او  ته شکایت وکړي  اسلم خان 
پالر او زوی ترمنځ د خواشینی سبب کېږي.

د مغولو په وخت کي ګررسه د شمس الدین 
په نوم پاچا نه دی ياد سوی او په هيڅ يوه 
بړېڅو  د  رسه  مغولو  هندي  له  کي  تاريخ 
سوې.  ده  نه  یادونه  جنګ  واړه  يا  لوی  د 
البته له نکل څخه د پښتنو او مغولو ترمنځ 
خو  ده،  ورایه څرګنده  له  تاریخي دښمني 
په دې نکل کي د پښتنو د توري او مېړاين 
په باب دومره مبالغه سوې چي شپېته تنه 
رسه  لښکر  لوی  له  پاچا  مغويل  د  بړېڅي 
یوازي  په  خان  فتح  باالخره  او  کوي  جنګ 
رس  درې ورځي د مغولو له بشپړ لښکر رسه 

جنګېږي او بيا وژل کېږي.
ارزښت  خپل  نکل  دا  رسه  رسه  دې  له  خو 
لري. د فتح خان نکل یوه ميل حامسه ده 
چي د بُست د عظمت، د پښتنو د زړه ورتوب 
او مغولو رسه د هغوی د تاریخي دښمنۍ په 
احساساتو څرګندويي کوي.  د وليس  باب 
کوي  مجبوره  ته  دې  موږ  خپله  نکل  دلته 
چي د بُست په باب له رسه فکر وکړو او که 
په دې باب نه يو خرب بايد ځانونه خرب کړو، 
يو خو دا ښار په طبیعي ډول د  ځکه چي 
سیمي تر ټولو لوی رود پر غاړه باندي ودان 
سوي  ليکل  کي  تاریخونو  په  دی.  سوی 
چي ټول مدنیتونه د لویو او تل بهاندو، په 
باندي  غاړه  پر  سیندونو  ژورو  هغو  بیا  تېره 
جوړ سوي چي کښتۍ به پکښي چلېدلې 
پلوه ډېر  له تجاريت  به  او دې ډول ښارونو 
اهميت درلود. هر څومره چي به سیند لوی 

پر  یې  به  اندازه  هامغه  په  و  بهانده  تل  او 
غاړو باندي جوړ سوي مدنیتونه هم لوی او 

مهم ول.
بُست له ډېرو پخوا زمانو څخه د هند او بین 
النهرین ترمنځ د وچي له الري د تجارت یو 
لوی مرکز و. د ساسانیانو او یفتلیانو ترمنځ 
د جنګونو یو عمده ډګر و، ځکه چي دواړو 
لپاره  نيولو  د  ښار  عظيم  دې  د  امپراتوریو 
تالښ کاوه. دغه ډول د غزنوي پاچاهانو د 
تاریخ  په  وه.  او ښکار سیمه  مېلو  عیاشۍ، 
بیهقي کي د سلطان مسعود غزنوي دايس 
يوه کیسه راغلې ده: ))سلطان مسعود یوه 
په خپله کښتۍ  په رود کي  شپه د هلمند 
ناڅاپه  چي  و  نیولی  غوږ  سازونوته  کي 
د  پاچا  چي  و  نژدې  سوه.  سورۍ  کښتۍ  
هلمند په اوبو کي ډوب يس، خو  المبوزنو 
یې  سبا  په  او  وژغوره  مرګه  له  ساتونکو  او 

درې میلیونه درهمه خیرات کړل((.
 سلطان عالءالدین غوري د غزين تر سوځولو 
وسوځاوه  هم  ښار  بُست  د  ځکه  وروسته 
یو  قدرت  د  پاچهانو  غزنوي  د  ښار  دا  چي 
جوړي  پکښي  ماڼۍ  هغوی  او  مرکز  مهم 
کړي وې. وروسته دا ښار بريته ودان سو او 
پخوانی عظمت يې وموند، خو د چنګيزیانو 
سو.  بدل  کنډوالو  په  بیرته  کي  یرغلونو  په 
او  تر يرغل وروسته د خپلو مېړنو  د چنګېز 
برکته  له  سیند  څپاند  او  بهاند  د  هلمند 
ګوډ  مغويل  اباد سو، خو  بیا  بست ښار   د 
تيمور بيا له خاورو رسه برابر کړ، خو  دا ښار 
بیا هم اباد سو، د بست ښار وروستی ځل 
د نادر افشار په یرغلونو کي دومره وران سو 
چي بیا تر ډېره وخته پوري د پخوا په شان 
اعلیحرضت محمدظاهرشاه  د  نه سو.  جوړ 
تولو  تر  افغانستان  د  هلمند  کي   زمانه  په 
ښارونو زیات اهمیت پیدا کړ او یو ځل بیا 
بده  له  خو  سو.  ژوندی  را  عظمت  تېر  یې 
په وروستيو داخيل جنګونو کي  مرغه چي 
دا تاريخي ښار یو ځل بیا خراب سو. زموږ 
هیله دا ده چي ګوندي دا تاريخي ښار یو 
ځل بیا یې اباد او له سیاله رسه سم ووینو، 
متل دی وايي: په هغه ویاله کي چي يو وار 

اوبه بهېديل وي، بیا هم پکښي بهېږي.

که دوې دي دوې دي، د کالبست سرلیکنه
دروازې دوې دي

فقر د ښځو د ناتوانۍ 
اسايس عامل

ياني له مسلمان هیواد  له دې کار څخه، 
استازي  يوه هندو  د  ته  څخه هندوستان 
هندوستانیانو  چي  دی  دا  هدف  لېږلو 
خپلواکي  هم  تاسي  چي  وښیي  ته 

اخیستالی سئ.
پېغله  ډېره ښکلې  رادو جانه  څرنګه چي 
وه، نو د هر چا به خوښېدله، ان دا چي د 
کابل ډېرو ځوانانو زړونه ورباندي بايللي او 
په هر بانډار کي به د دې د ښايست يادونه 
رادوجاني  چي  څرنګه  کېدله.  ستاينه  او 
او  دربار  سلطنتي  سره  پالر  خپل  له  تل 
غونډو ته تګ راتګ کاوه، نو َمینانو يې دا 
جرئت نه سو کوالی چي هغې ته د خپلي 
میني په اړه څه وواي، نو د دې لپاره چي 
باندي مین ځوانان د خپل  پر رادو جاني 
زړه بړاس وباسي هغه به يې په ډول ډول 
ښکلو نومونه يادوله او وروسته خو بیخي 
سندرو ته ولوېده. ځوانانو به ويل چي کله 
نو  سي،  مړه  پېغله  ښکلې  غوندي  ګل  دا 
مخي  له  مراسمو  ديني  خپلو  د  يې  پالر 
غوندي  ګل  د  دا  خو  سوځوي،  خامخا 
سوځول  نه  و  بايد  پېغله  ښکلې  او  نازکه 
سي، هغه و چي دا خبره وروسته په دې 

ولسي سندره واوښته:  
او دختر )ديوان( ) بی بی رادو جان(

)الله( را قسم دادم که )رادو( را نه سوزان.
دا  چي  دی  )الال(  هدف  څخه  )الله(   له 
زياتره د هندوانو  افغانستان کي  په  کلمه 
وروسته  سندره  دغه  استعمالېږي.  لپاره 
خپل  په  )ناشناس(  فطرت  صادق  ډاکټر 
خواږه اواز کي وويل چي له دې الري نوره 
هم مشهوره سوه.رادو جاني په ارګ کي 
نژدې  دننه د شاهي کورنۍله ښځو سره 

درلوده،  درشه  راشه  ښه  او  والړه  ناسته 
اوس نو هغه دومره مهمه سوې وه چي هر 
چا زړه نه سوای کوالی مرکه ورته وکړي، 
اصطالح  په  اوس  جانه  رادو  چي  ځکه 

سردارخېله بلل کېده .
په  کال  میالدي   )۱۸۶۷( په  نرنجنداس 
کي  حکومت  په  او  زېږېدلی  کي  کابل 
د  ده  دي.  کړي  اجرا  وظیفې  مهمي  يې 
هلکانو  مشهورو  ځینو  له  طبقې  لوړي 
داسي  او  سینګ  موتي  امیرچند،  لکه 
ښوونځي  حربي   په  سره  هلکانو  نورو 
په  پوځ  د  يې  وروسته  او  ووايه  درس  کې 
ډګروال   د  او  وکړ  کار  کي  برخو  بېالبېلو  
هندوستان  په  ورسېد.  پوري  رتبې  تر 
کي )دېوان( د نوابانو او راجه ګانو د مشر 
وزير وظیفه وه. څرنګه چي نرنجنداس  د 
مالي  د  کي  حکومت  په  امیرعبدالرحمن 
د  ته  ده  امله  دې  له  نو  و،  مسئول  چارو 

)دېوان( لقب ورکول سوی و.  
نرنجنداس به تل په پوځي يونیفورم کي 
ګرځېده چي توره به يې هم په الس کي 
دولت  افغان  د  دی  چي  کله  وايي  وه. 
د  ځای  يو  سره  احمد  علي  له  لوري  له 
راولپینډۍ غونډي ته والړ هلته وروڅخه 
له  توره  دي  لومړی  چي  سوه  وغوښتل 
مذاکراتو  د  دي  بیا  او  کړي   لیري  ځانه 
تاالر ته ننوزي،  خو دېوان ورته وويل: )) 
موږ دلته د دې لپاره نه يو راغلي چي خپله 
وسله  انګريزانو ته تسلیم کړو، بلکي د دې 
لپاره راغلي يو چي انګريزان د افغانستان 
و  هغه  وپېژني((.  رسمیت  په  خپلواکي 
چي ښاغلی دېوان له خپلي توري سره د 

غونډي تاالر ته ننووت. 

راسي بايد زده کوونکي او کارګران په چټکۍ سره 
چي  کړي  زده  مهارتونه  اړوند   ټیکنالوژۍ  نوي  د 

ځانونه له بېکارۍ څخه وژغوري. 
د  کړه  زده  ولي  چي  کي  جواب  په  پوښتني  دې  د 
نوي ټیکنالوژۍ په راتلو سره د بېکارۍ د مخنیوي 
لپاره غوره الره ده، بايد ووايو چي لومړی بايد د کار 
ساحه مطالعه کړو او وګورو چي د کار په ساحه کي 
کومو مهارتونو ته اړتیا ده او د راتلونکي لپاره کومي 
کار  د  چي   لپاره  دې  د  خوري.  درد  په  کړي  زده 
ساحه دقیقه مطالعه او هر څه دقیق وڅېړو، جامع 
تحلیل او څېړني ته اړتیا لرو. دا تحلیل پر دوو برخو 
بله يې  او  يا فکري  يوه يې عقلي  وېشالی سو چي 

تخنیکي برخه ده.  
وړ  مشاهدې  د  او  روښانه  خورا  يې  برخه  تخنیکي 
ده. دا برخه له هغي پوهي څخه عبارت ده چي د 
کار په ساحه کي د نوي ټیکنالوژۍ ځای پر ځای 
ماشیني  دې  د  ډول  په  بېلګي  د  څېړي.  کېدل 
پروګرامونو  تکړه  لپاره  اتومات ماشینونو  يا  انسانانو 
اړتیا ده. دغه ډول داسي  ته  او سافټوېر جوړوونکو 
شمېرو  نويو  د  چي  دی  ضرورت  هم  ته  کارپوهانو 
او  خونديتوب   سايبري  څېړني،  تحلیل،  راټولولو، 
اپلیکېشنونو لپاره نوي ساحې او  الري چاري پیدا 
کړي. د کار ماشیني کېدل د کاري فرصتونو داسي 
هم  استثمار  کي  هغه  په  چي  خالصوي  دروازې 
کېدای سي او کارګر خپله دې ته اړ کېږي چي دا 
نوې تخنیکي پوهه زده کړې تر څو  د کار کولو ډېر 

چانسونه ورته برابر سي. 
هم  ته  مهارتونو  ذهني  او  فکري  سربیره   دې  پر 
دي  مهارتونه  هغه  کي  واقعیت  په  دا  سته،   اړتیا 
يو  دا  کوالئ.  سي  نه  يې  ماشینونه  اتومات  چي 
کوونکي  زده  او  کارګران  بايد  چي  دی  فرصت  ښه 
مهارتونو  دې  د  دوی  موږ  بايد  او  واخلي  ځني  کار 
ته  ځانونو  الري  دې  له  چي  وهڅوو  ته  کړي  زده 
وه  ويلي  وار  يو  پیکاسو(  )پبلو  کړي.  پیدا  کارونه 
چي کمپیوټر بې ګټي وسیله ده ، ځکه چي موږ ته 

يوازي جواب راکوي. د پیکاسو خبره سمه وه، ځکه 
چي کمپیوټر د انسان له مرستي پرته هیڅ کار نه 

سي کوالی.
اړتیا لري، د بیلګې  انتقادي مفکرينو ته   ټولنه تل 
سي،  څارالی  کارونه  ماشینونو  د  وکیالن  توګه  په 
کوالی  خپله  کارونه  خپل  جوړوونکي  پالیسي 
ښه  ادارې  منابعو  بشري  د  مديران  ډول  دغه  سي، 
چي  دي  خلک  هغه  ټول  دوی  سي،  سمبالوالی 
ښې  خورا  اړيکي  منځ  تر  انسانانو  او  ماشینونو  د 

تنظیموالی سي.
د دې دوو مهارتونو په پام کي نیولو سره کوالی سو 
چي په کار کي مهم رول ولوبوو. په واقعیت کي يوه 
حالتونه  متضاد  دوه  دا  چي  رسېږو  ته  ځای  داسي 
سره يو کېږي. يو وکیل که څه هم د انتقادي تفکر 
له مخي پر خپلو پښو والړ دی، خو بیا هم تخنیکي 
پوهي ته اړتیا لري. نن د کار په ساحه کي هغه چا 
يې  مهارتونه  ډېر  چي  کېږي  ورکول  لومړيتوب  ته 
زده وي. د راتلونکي وخت زده کړه د اوس په پرتله 
پر زده کړه  نن  د  بايد  لري،  بڼه  او  فردي  محدوده 
ښه فکر وکړو چي په راتلونکي وخت کي مو په درد 

خوري که نه؟ 
خو پوښتنه دا ده چي څوک دا څو اړخیزه زده کړه 
کوالی سي؟ جواب يې ښکاره دی چي دا کار زده 
کوونکي او کارګران کوالی سي. که د مک کینسي 
 )۲۰۵۵( تر  چي  ومنو  اټکل  دا    )McKinsey(
میالدي کال پوري به سم نیمايي کارونه ماشیني 
د  ال  اوس  همدا   بايد  نو  سي،  وسپارل  ته  انسانانو 
نوي  ال  اوس  ته  دوی  او  وخورو  غم  کار  د  کارګرانو 
مهارتونه وروښیو. بايد اوس ال تعلیمي او تحصیلي 
ځکه  راولي،  بدلون  کي  نصاب  خپل  په  موسسات 
چي د کار ساحې ته په پام سره خلک نويو مهارتونو 
راتلونکي  په  چي  مهارتونه  داسي  لري،  اړتیا  ته 
راپیدا  امله  له  انسانانو  ماشیني  د  موږ  کي  وخت 

سوي بېکارۍ څخه وساتي.    

زده کړه، کار او ماشيني انسانان يب يب رادوجانه، د اماين دورې يوه جالبه څېره ACKU
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ته  لنډۍ  يې  يا  او  لیکلې  مقدمه  لپاره 
تشريح کړې وي، لکه دا ټپیزه:

چې د ماښام خړه خپره شي
پر ما له غمه توره شپه شي

جوړه له اوښکو مې چینه شي
شي  سترګې  غټې  رايادې  دې  چې 

مینه.
اثارو هنري قوت  ابهام او تلوسه د ادبي 
ادبي  يو  چې  اندازه  هره  په  کېږي،  بلل 
اثر تشريح کېږي په هماغه اندازه ساده 
کېږي  ساده  چې  څومره  هر  او  کېږي 
او په عادي  نو عادي خبرو ته ورته وي 
هنري  چې  ده  خبره  ښکاره  کې  خبرو 
قوت نه وي، نو ويالی شو چې په ټپیزه 
د  چې  دا  يوازې  نه  تشريح  ټپې  د  کې 
تلوسه  بلکې  نه کوي،  ټپې سره مرسته 
او ابهام يې له منځه وړی او ټپه له هنري 

پلوه کمزورې کوي.
دا  چې  ده  دا  موضوع  بله  کې  ټپیزه  په 
څرګند  د  که  او  ولس  د  فورم  يا  صنف 
ټپیزې د  اند  په  زما  شاعر ملکیت دی؟ 
ده،  کړې  پېچلې  ډېره  موضوع  ملیکت 
څرګند  د  نیمه  او  ولس  د  ټپیزه  نیمه 
ښه  ته  موضوع  که  دی،  ملکیت  شاعر 
تفسیر،  د  لیکنه  يوه  هیڅ  نو  شو،  ځیر 
تحلیل او تفصیل له امله د چا ملکیت نه 
شي کېدای، زما په نظر دا يو ادبي بدعت 
دی چې شاعر خپل شخصي نظريات له 
ډول  مصنوعي  په  سره  افکارو  ولسي 
ګنډي او بیا يې خپل تخلیق او ملکیت 
د  چې  شوي  لیدل  ځايونه  اکثره  ګڼي. 
ولسي لنډۍ او معلوم شاعر د پینه شويو 
بندونو تر منځ د محتو او  الفاظو تر منځ 
په  بېلګې  د  واټن موجود وي،  لوی  ډېر 
توګه به د ملي اتل وزير اکبر خان په اړه 

د بابر خټک ټپیزه راواخلو:

غلیم يې ډاري له پرتمه
کړه يې ور پرې د ښکېالک تمه

غازيان راټول پرې  له هرچمه
د توريالي اکبر له برمه

ځوانان د ننگ تورې وهي، سر ورکوينه.
)ښکېالک(  د  کې  بند  دوهم  په  دلته 
کلمه له ورايه ښکاري چې د وزير اکبر 
توپیر  ډېر  سره  ژبې  له  زمانې  د  خان 
ادبي  لري، ځکه چې )ښکېالک( کلمه 
د  چې  ده  اصطالح  سیاسي  بلکې  نه، 
کې  برخه  وروستۍ  په  پېړۍ  شلمې 
دود شوې ده. په ټپیزه کې د دې کلمې 
راوړل دا عیب لري چې عام ولس يې نه 
جوړه  نوې  کلمه  دا  چې  دا  بل  او  وايي 
څخه  کلمې  له  )استعمار(  د  او  شوې 
سیاسي  چې  څرنګه  ده،  شوې  ترجمه 
ګنډل  سره  کلماتو  ادبي  له  اصطالح 
شوې، نو پینه شوي نښې او داغونه يې 

له ورايه ښکاري. 
کېدای شي يو تکړه شاعر په ډېر مهارت 
تقلید  او ژبي  د لنډۍ د پخوانۍ محتوا 
کړی او لنډۍ ته ورته بندونه جوړ او بیا 
يې له لنډۍ سره وګنډي، خو د محتوا 
تر  بندونو  او پخوانیو  نويو  د  به  له مخې 

پاته  ځای  پر  هم  بیا  واټن  زماني  منځ 
وي. مثال دا لنډۍ په )۱۸۸۰( میالدي 
ده  شوې  ويل  کې  غزا  په  میوند  د  کال 

چې وايي: 
که په میوند کې شهید نه شوې

خدايږو اللیه بې ننګۍ ته دي ساتینه. 

شعر  زاړه  او  نوي  د  کې  ټپیزه  دې  په 
ورايه  له  واټن  زماني  او  توپیر  منځ  تر 

ښکاري:
پر وطن جنګ دی ياره څه شوې؟

ته له )ناټو( په تښتېده شوې
نه د میدان نه د کهاله شوې

که په میوند کې شهید نه شوې
خدايږو اللیه بې ننګۍ ته دي ساتینه.

 
ورايه  له  واټن  زماني  کې  ټپیزه  دې  په 
پر  غزا  د  میوند  د  چې  ځکه  ښکاري، 
ناټو  پلوه  بله  له  او  وه  نه  )ناټو(  مهال 
ولسي  ټپې  د  او  ده  نه  کلمه  شاعرانه 
تر  بندونو  د  دی،  کړی  پیکه  يې  رنګ 
لکه  ښکاري  داسې  يې  جوړښت  منځ 
شوي  ګنډل  سره  چې  بورۍ  او  غالۍ 
وي، نه يې محتوا سره ورته ده او نه يې 

هم لفظي جوړښت.
د ټپیزې تعريف يوه بله ستونزه ده. هر 
ادبي ژانر او فورم خپل ځانګړی تعريف 
د  ته  موږ  چې  دی  تعريف  همدا  لري، 
يو  اړه  په  محتوا  او  شکل  د  ژانر  هغه 
کې  حقیقت  په  تصور  دا  راکوي،  تصور 
زموږ  چې  دي  بنسټونه  ژانر  هماغه  د 
په ذهن کې ترسیم کېږي، د بېلګې په 
ډول کله چې موږ د )لنډۍ( کلمه اورو 
دا مانا چې دا ژانر د پښتو په ټولو ادبي 
ژانرونو کې کوچنی يا لنډ ژانر دی، خو 
پرېږده  خو  لنډۍ  نو  وګورو،  ټپیزه  که 

چې تر څلوريزې هم اوږده ده.
کتونکي  کره  او  شاعران  ځینې  ښايي 
اړه  په  قوت  هنري  او  محتوا  د  لنډۍ  د 
په شان  لنډيو  د  ټپیزې هم  ووايي چې 
که  چې  وايم  زه  خو  لري،  قوت  هنري 
په شان هنري قوت  لنډيو  د  رښتیا يې 
دا  کېږي؟  لیکل  نه  بېلې  ولي  درلودای 
هدف  کېږي  ګنډل  سره  لنډيو  له  چې 
هنري  خپله  شاعر  چې  دی  دا  يې 
په هنري قوټ پټوي  لنډيو  کمزوري د 
رنګ  طاليي  ته  سیکو  ناچلو  خپلو  او 
تالی  خپله  موټر  زموږ  که  ورکوي. 
شي نو ولي يې په بل موټر پوري وتړو، 
نه شي  خامخا زموږ موټر خپله حرکت 
کوالی، ځکه نو د بل موټر ټېله کولو ته 

اړتیا لرو. 
 زما په اند ټپیزه د لنډيو نوې څېره نه، 
نه  ده،  بڼه  سوې  مسخه  لنډۍ  د  بلکې 
ښکال  او  جوړښت  ټپې  د  چې  دا  يوازې 
ته  روح  ټپې  د  بلکې  کړې،  زيانمنه  يې 
د  شاعر  يو  که  دی.  وراړولی  زيان  يې 
پنځوالی  اثار  هنري  اندازه  په  لنډيو 
تړلي،  سره  ټپو  له  ولې  يې  بیا  نو  شي، 
لکه نور شعرونه کوالی شي چې په بېل 

فورم کې يې ولیکي او چاپ يې کړي.  

وړي، نو ښه به دا وي چې پاڅېږو او په دفتر کې قدم 
ووهو، د دفتر په زينو کې پورته او کښته شو، د دفتر 
کافیټريا ته ورشو او د څښاک يا خوراک لپاره څه شی 
راواخلو، که کافیټريا ډېره نژدې او لږ قدم وهو، نو بايد 
نژدې دوکان ته ورشو، هدف دا دی چې پلي وګرځو، 
مو  به  خوب  او  شي  بله  په  يو  پام  مو  به  ډول  دې  په 
پوهنتون د خوب  لینډا  لوما  د  کالیفورنیا  د  وتښتي. 
  Ralph Downey( څېړنې د مرکز مشر رالف ډوني
( وايي چې حرکت کول د انسان مغز دې ته هڅوي 

چې سترګې يې رڼې او ويښ پاتې شي.
۴: د خپل کار ساعتونه تنظيم کړئ!

دفتر  په  هم  بیا  چارو  الرو  دريو  دې  په  چېرې  که 
دوام  ستونزې  او  شوه  نه  حل  ه  ستونز  خوب  د  کې 
وکړ، نو کوالی شو چې کاري وختونه تبديل کړو، د 
خپل دفتر له رئیس يا بل مسئول سره خپله ستونزو 
خو  ده،  ستونزمنه  الره  دا  هم  څه  که  کړو.  شريکه 
ناوخته  تر  شپې  د  ته  موږ  که  مثال  ده.  نه  ناممکنه 
پورې خوب نه راځي او بیا چې سهار له خوبه راپاڅو 
نو ټوله ورځ خوبولي يو، نو د کاري وختونو بدلول دا 
ستونزه حل کوالی شي، مثال که موږ سهار پر اتو بجو 
راځو،  ته  کور  بجو  څلورو  پر  ماځیګر  او  ځو  ته  دفتر 
کېدای شي چې سهار پر نهو يا لسو بجو دفتر ته والړ 
شو او د څلور بجو پر ځای پنځه يا شپږ بجې کورته 
راشو. البته دا د هر دفتر په کاري جوړښت او امکاناتو 

پورې اړه لري.

څنګه کوالی شو چې د دفرتي کار...

ټپيزه د لنډۍ نوې څېره او که د 
لنډۍ مال ماتول؟

ته  مور  مړي  د  يې  به  سره  ويلو  په  نارو  شهید 
تسلي ورکوالی. څلوېښتي به ال بله ډرامه وای، 
وريجې،  خیرات  د  راتالی،  او  تالی  به  ښځې 
غوښې، مصرفونه، ويش، واخ او په دغسې نورو  
بې مانا ايکټونو سره به يې د مړي مور ته تسلي 
اجل  هلک  د  چې  ويالی  به  ټولو  ورکوالی.  
پلمه  ورته  هسې  ټاير  زوړ  موټر  د  او  و  راغلی 
شوه. موټرچلوونکي ته به ځکه چا ښیراوي نه 
کوالی چې هغه هم مړ شوی و، هر چا به ويالی 
چي دا نو د نصیب کار و، د خدای په کارونو کې 

څوک څه نه شي ويالی. 
د  مالويي(  )فرانسیس  مور  مايکل  ځوان  د 
راپور کې  په  ترالسه کړ.  راپور  پلټنو  د  حادثې 
ويل شوي و چې د الرۍ ټايرونه دومره زاړه وو 
چې )۱۹( کاله مخکې الرۍ ته ورلګول شوي 
او  ټاير شلېدلی  وو، د سفر پر مهال د الرۍ يو 
دې  ته  فرانسیس  و.  اوښتی  موټر  امله  دې  له 
خبر ټکان ورکړ او فکر يې وکړ چې که د الرۍ 
ټايرونه زاړه نه وای، نو موټر به نه چپه کېدای او 
زوی به مې هم نه مړ کېدای.  دې مېرمنې ته 
يو شمېر څېړنو وروسته څرګنده شوه چې  تر 

هیڅ  لپاره  ټايرونو  د  موټرو  د  کې  بريتانیه  په 
قانون نه و. هغې فکر وکړ چې د دې زوی خو 
بايد  خو  کېدای،  راژوندی  شي  نه  بیرته  اوس 
په  دې  د  او  شي  نه  تکرار  بیا  پېښې  ډول  دغه 

شان نوري میندي بوري نه شي. 
هغې په يوه محلي اخبار کې دا پوښتنه چاپ 
په  ټايرونو  د  موټرو  د  ولې  حکومت   ( چې  کړه 
قانون  يو  دغسي  که  جوړوي؟(   نه  قانون  اړه 
او  کمپنۍ  هغه  او  شي  جوړ  بايد  نو  وي،  نه 
قانون  دا  چې  شي  جرمانه  دې  موټرچلوونکي 
ماتوي. فرانسیس په سوشل میډيا )اجتماعي 
نوم  په  قانون  ټايرونو  د  موټرو  د  کې  رسنیو( 

کمپاين پیل کړ.
د  يې  سربېره  کمپاين  پر  رسنیو  اجتماعي  د 
سټیو   ( استازي  له  پارلمان  د  سیمې  خپلې 

رادرم( سره هم خبرې وکړې او د خپل کمپاين 
يې  نه  هغه  له  کړه،  ياده  ورته  يې  موضوع 
وغوښته چې د ټايرونو د  قانون په جوړولو کې 
له دې سره په دې کمپاين کې مرسته وکړي.  
د پارلمان غړي د فرانسیس او د سیمې د نورو 
میندو په غوښتنه  د ټايرونو جوړولو د کمپنیو 
د  راوبلل.  ته  غوندې  يوې  پارلمان  د  خاوندان 
غونډې پايله دا شوه چې د موټرو لپاره د  قانون 
ورووېشل  ته  غړو  پارلمان  د  او  چمتو  مسوده 
شوه او ځنې وغوښتل شوه چې د دې مسودې 

په پلوي رايې ورکړي.   
د بريتانیې د پارلمان تګالره داسې ده چې کله 
لپاره  بحث  د  ته  پارلمان  مسوده  يوه  قانون  د 
وړاندې شي، نو دا لومړۍ کامیابي ګڼل کېږي. 
په  دويمه مرحله کې دا مسوده يوې ځانګړې 

کمېټې ته وړاندې کېږي او د کمېټې ټول غړي 
مکلف دي چې دا مسوده په دقت سره ولولي 
)سیکنډ  يا  کتنه  بیا  ته  پړاو  دې  انګرېزان  چې 
نو  شي،  تېر  پړاو  دا  چې  کله  وايي.  ريډينګ( 
مسوده د پارلمان په عمومي غونډه کې د رايو 

اخیستلو لپاره وړاندې کېږي.
فرانسیس په خپله سیمه کې د )فیسبوک( او 
چې  وغوښتل  خلکو  ډېرو  له  الرې  له  )ټويټر( 
د دې قانون پلوي وکړي چې په سوونو خلک 
ورسره مله شول. د مسودې تر دويمې لوستنې 
رايو  زرو  لپاره  تصويب  د  قانون  دې  د  وروسته 
اړتیا وه.  فرانسس د ټويټر له الرې د هرې  ته 
سیمې له  خلکو هیله وکړه چې خپلو پارلماني 

استازو ته د دې قانون د تصويب کولو ووايي.
فرانسیس  مېرمن  کې  بهیر  دې  په  کمپاين  د 
ځايونو  ځینو  په  کوله.  واويال  يې  نه  او  ژړل  نه 
کې د خبرو پر وخت به د هغې سترګې سرې 
او رنګ به يې ژيړ ښکارېده، خو هغې به په ډېره 
خبره  مړينې  د  زوی  خپل  د  ارامه  او  حوصله 
يادوله.  هغه پوهېده چې پارلماني سیسټم ډېر 
پیچلې او ممکن د دې خبرو ته د څو چارواکو 

پرته بل څوک هډو پام و نه کړي، خو هغې بیا 
هم خپل کلکه اراده او زغم له السه ور نه کړ او 

دا سختې ورځې يې پر ځان ومنلې.
الرۍ  د  چې  وښودله  پلټنو  پېښې  د  الرۍ  د  
نتیجه کې  په  او  پر سړک چاودلی  ټاير  زوړ  يو 
الرۍ چپه شوې ده. فرانسیس پارلمان ته د تلو 
تر څنګ د ټاير جوړولو له خرڅوونکو سره هم 
مالقاتونه وکړل. فرانسیس پر حکومت باندې د 
نور فشار اچولو لپاره يوه عريضه ولیکله، پر دې 
عريضه يې د زرو خلکو السلیکونه راټول کړل او 
بیا يې وزيراعظمې )ټريسا مي( ته يووړ. داسې 
هیله کېږي چې دغه قانون به ډېر ژر د پارلمان 

له خوا تصويب کړل شي.
چې  موټر  هغه  به  مخې  له  قانون  نوي  دې  د 
چلولو  د  باندې  سړک  پر  وي،  زاړه  يې  ټايرونه 
اجازه نه لري، ځکه چې د چپه کیدو خطر لري، 
خو اوس راشئ حساب وکړو چې په افغانستان 
کې هره ورځ د موټرو په پیښو کې څومره خلک 
ټرافیکي  د دې  ولس  ايا  ټپیان کېږي؟   يا  مړه 
پېښو په علتونو پسي ګرځېدلی او د دې وژنو د 

مخنیوي لپاره يې کمپاين کړی دی؟

مور او قانون

السه شي.
الندې  بايد  اړه  په  معايناتو  البراتواري  طبي  د 

پوښتنې په پام کې ونیول شي:
ـ  ايا توصیه شوي معاينات دردناک دي؟

وخت  څومره  د  يې  به  درد  نو  وي،  دردناک  که  ـ  
لپاره دوام وکړي؟

ـ  ايا دا معاينات خطر لري که نه او که يې لري، نو ايا 
دا خطر به د ناروغۍ تر خطر زيات وي؟

ـ  ايا ناروغ د معايناتو مالي لګښت پوره کوالی شي؟
ـ  ايا د دې معايناتو داسې بديل شته چې خطر يې 

کم وي؟
بیا  واورېدل  ناروغ د دې پوښتنو ځوابونه  کله چې 
وکړي  معاينات  چې  شي  کوالی  پرېکړه  ځای  پر 
له  کې  جريان  په  معايناتو  د  چېرې  که  نه؟  که 
ناروغه کومه تېروتنه وشي؛ بايد دا تېروتنه له خپل 
ډاکټر سره شريکه کړي چې هغه يې جبران کړي. 
مېرمنې بايد د خپلې امیدوارۍ او جنسي ناروغیو 
ډول  دغه  ورکړي،  معلومات  پوره  ته  ډاکټر  اړه  په 
يې کوم ډول  مهاله  تر دې  ووايي چې  ورته  دا هم 

درمل خوړلي او نتیجه يې څنګه وه؟
ناروغ حق لري د ډاکټر له خوا د توصیه شويو درملو 
په اړه له ډاکټره وپوښتي چې دا درمل څومره بیه 
لري او د جانبي عوارضو په اړه يې هم ځان پوه کړي 
او ډاکټر مکلفیت لري چې ناروغ ته په دې اړه پوره 
معلومات ورکړي. ناروغ بايد ځان پوه کړي چې دا 
درمل ُمَسِکن ياني اراموونکي او که د درملنې لپاره 
الره  کومه  بله  درمنلې  د  پرته  درملو  له  ايا  دي؟ 
به يې څومره وي؟  بیه  نو  نه؟ که وي  هم شته که 
وخت  د  استعمال  د  درملو  د  ناروغ  بايد  ډول  دغه 
هغه  ټولې  دا  کړي.  پوه  ځان  هم  اړه  په  اندازې  او 
پوښتنې دي چې د ډاکټر له لورې د توصیه شويو 
درملو د څرنګوالي او استعمال په اړه ناروغ ته ډېره 

ګټه رسوالی شي.
مهمه  يوه  هم  عملیات  جراحي  کې  درملنه  په 
اړه  دې  په  ناروغ  بايد  چې  ده  پروسه  ضروري  او 
ضروري معلومات تر السه کړي. د طب له نظره له 
هر ډول جراحي پروسې سره خطر تړلی دی، ناروغ 

عملیاتو  جراحي  د  چې  دی  څوک  هغه  يوازې  نه 
دا حق هم  بلکې  لري،  پرېکړې کولو حق  د  اړه  په 
لري چې د جراحي عملیاتو په ټولو جزياتو ځان پوه 
کړي. وروسته ناروغ پرېکړه کوي چې ايا په همدې 
او که جراحي عملیاتو  حالت ژوند ته دوام ورکوي 
ته غاړه ږدي. ناروغان بايد له ډاکټر څخه د جراحي 

عملیاتو په اړه دا پوښتنې وکړي:  
يې  پروسه  او  نومېږي  څه  عملیات  جراحي  دا  ـ  

څنګه ده؟ 
ـ  دا جراحي عملیات ولي ضروري دي؟

ـ  ايا له جراحي عملیاتو پرته د دې ناروغۍ د عالج 
بله الره هم شته که نه؟

ـ  بايد د ډاکټر د تجربي او پوهې په اړه هم معلومات 
دې  چې  کړي  پوه  ځان  ډول  دغه  کړي،  ترالسه 
ډاکټر د نورو ناروغانو جراحي عملیات کړي نتیجه 

يې څنګه وه او اوس د هغوی وضعیت څنګه دی؟
يا نشې پرته دا  له بې سدۍ  امکان لري چې  ايا  ـ  

عملیات وشي؟
ناروغي په  به دا  ايا  تر جراحي عملیاتو وروسته  ـ  

بشپړ ډول جوړه شي او که به يې اثرات پاته وي؟
ـ  تر جراحي عملیاتو څومره وخت وروسته به ناروغ 

جوړ شي؟
ـ  د جراحي عملیاتو او روغتون نور مالي لګښت به 

څومره وي؟
ايا د  پايواز فکر وکړي چې  ناروغ  د  يا  ناروغ  بايد   -
دغه  نه؟  که  شي  کوالی  پوره  لګښت  عملیاتو  دې 
عملیاتو  جراحي  تر  چې  ده  کار  په  ته  ډاکټر  ډول 
مخکې له ناروغ څخه پوښتنه وکړي چې ايا مخکې 
يې بل عملیات کړی که نه او که يې کړی، نو نتیجه 
يې څنګه وه او له کومو ستونزو سره مخ شوی دی؟ 
تر  دې  د  ناروغ  چې  کړي  پوه  ځان  بايد  ډاکټر   -
څنګ بله کومه ناروغي لري. که ناروغ بله ناروغي 
ولري بايد ډاکټر يې د هماغه ناروغۍ متخصص ته 
واستوي او يا له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره 
که  وروسته  راغونډولو  تر  معلوماتو  دې  د  وکړي. 
ناروغ عملیات کېږي، نو هم به ناروغ ډاډه وي او هم 

به د عملیاتو نتیجه ښه وي. 

له ډاکټر سره خپله روغتیايي ستونزه شريکه کړي، 
خو بايد ډاکټر ته تر تلو مخکې هغه ضروري خبرې 
په ذهن کي راغونډې، روښانه او خالصه کړل سي 
په  معلومات  ټول  يې  که  کوي،  يې  ته  ډاکټر  چي 
حافظه کې نه پاته کېدل، کېدای شي چې پر کاغذ 
يې ولیکي او يا کوم دوست ته ووايي چې ورته ويې 

لیکي.    
خبرې  داسې  کې  زړه  په  ناروغ  د  وخت  ځېنې 
به  خبرې  هغه  کېږي  فکر  چې  وي  موضوعات  او 
ډاکټر ته دومره مهمې نه وي؛ خو ځینې پوښتنې 
او موضوعات بیا د ډاکټر لپاره خورا مهم او ضروري 
نیمايي  په  خبره  ناروغ  د  ډاکټر  وخت  ځېنې  وي. 
په  کوي،  مطرح  پوښتنه  خپله  او  کوي  پرې  کې 
بده  پوښتنه  ډاکټر  د  ناروغ  بايد  کې  حالت  دغسې 
ارامو اعصابو جواب  او  او په ډېره حوصله  و نه ګڼي 

ورکړي. 
لږ  له  مهال  پر  مالقات  د  سره  ډاکټر  له  بايد  ناروغ 
وخت څخه ډېره ګټه واخلي. تر هر څه مخکې خپل 
هدف ياد کړي او فکر وکړي چې ډاکټر د ناروغۍ په 
عالج کې له ده سره مرسته کوي او يا انتظار وکړي 
له ده سره څه مرسته کوالی شي. که  ډاکټر  چې 
لپاره البراتواري  ناروغۍ د کره تشخیص  د  چېرې 
معايناتو ته اړتیا ولري؛ نو دا پرېکړه يوازې او يوازې 
معايناتو  د  بايد  ناروغ  لري، خو  اړه  پورې  ډاکټر  په 
آن  وغواړي،  معلومات  بشپړ  څخه  ډاکټر  له  اړه  په 
اړه  او مجهر البراتوار په  دا چې د يوه ښه، معیاري 
هم معلومات وکړي، ځکه ډېر وختونه داسې پېښ 
شوي چې د معايناتو نتیجه دقیقه او تثبیت نه وي 

او کېدای شي چې دا نتايج ولري:
False Negative( :۱( سهواً منفي نتیجه، ياني د 
معاينات راپور ښیي چې ناروغي نشته، خو د ناروغ 

نورې نښې نښانې ښیي چې ناروغي شته.
د  ياني  نتیجه،  مثبت  سهواً   :  False positive  ۲
ناروغ  د  ناروغي شته، خو  راپور ښیي چې  معاينانو 
د نورو نښو او عاليمو څخه معلومېږي چې ناروغي 
تکراري  ډاکټر  کې  حاالتو  دواړو  دې  په  نشته. 
معاينات توصیه کوي چې دقیقه او اصلي نتیجه تر 

له ډاکټر رسه د مالقات پر مهال بايد کوم ټکي په پام کې ونيسو؟

د ګليرسينو ګټي

لپاره يې  ګلیسرين ډېري ګټي لري، خو د پوستکي 
ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. پوست نرم، غوړ او ځالنده 
ساتي. که غواړئ چي پوستکی مو تل نمجن او غوړ 
او  يې ګډ کړئ  سره  له عرق  د ګالبو  نو  سي،  ښکاره 
خپل پوستکی په غوړ کړئ.  بله ګټه يې دا ده چي د 
انسان مخ ته ګالبي رنګ ورکوي او پر مخ د دانو ټپونه 
هم له منځه وړي. د جوړولو الره يې دا ده چي لیمو، 
اندازه سره ګډ  په مساوي  او د ګالبو عرق  ګلیسرين 
کړئ او د شپې تر ويده کېدو مخکي يې د پنځو دقیقو 
لپاره په خپل پوستکي پوري وموښئ، تر سهاره پوري 

يې پرېږدئ او بیا يې سهار په ساده اوبو ومینځئ. 
ګلیسرينو  له  نو  وي،  وچ  يې  پوست  چي  څوک  هغه 
سره د مخ کريم يا واسلین ګډ کړئ او خپل پوستکی 
په غوړ کړئ. که غواړئ چي مخ مو ځالنده او روښانه 
ښکاره سي، نو له ګلیسرينو سره لږ د پکوړو اوړه ګډ 

کړئ، د شلو دقیقو لپاره يې په مخ پوري وموښئ او 
بیا يې په داسي اوبو پرېولئ چي نه ډېري تودې او نه 
ډېري سړې وي، دا کار په اوونۍ کي دوه واره تکرار 
کړئ. که مخ مو ګونځي ولري، نو په ګلسرينو يې غوړ 
کړئ. که پر مخ يا د وجود پر بل ځای مو دانې راختلي 
پرله پسې غوړي کړئ. که  په ګلیسرينو يې  نو  وي، 
له ګلیسرينو څخه  نو  غواړئ ګټور صابن جوړ کړئ، 
يې جوړوالی سئ. د جوړولو الره يې دا ده چي درې 
کاچوغي اومې شیدې او يوه کاچوغه ګلیسرين سره 
ګډ کړئ، بیا پنبه په ولړئ او په مخ پوري يې ټینګ 
مخ  مو  بیا  ورکړئ،  مساج  ته  مخ  ياني  ووهئ،  ټینګ 
وموښئ،   ورپوري  محلول  سوی  جوړ  دا  او  پرېمنځئ 
خو دا وار مساج مه ورکوئ او تر سهاره پوري يې پر مخ 
باندي پرېږدئ، په دې ډول به مو مخ هم له میکروبونو 
څخه خوندي ساتل سوی وي او هم به نرم او روښانه 
وي. که له ګلیسرينو سره د کینو جوس ګډ کړئ، نو 

دا هم ښه صابن کېدای سي. 
که د چا پر زنه يا پزه تور خالونه وي، نو د بادامو تېل 
او په دې خالونو پوري ووهئ،  له ګلیسرينو سره ګډ 
ټوټه  پاکه  يوه  په  ټوکر  د  يې  وروسته  دقیقې  دېرش 
پاک کړئ. ګلیسرين د فنګس ضد خاصیت لري او د 
وچو وېښتانو لپاره هم ښه دوا ده. له ګلیسرينو سره 
بیا د وېښتانو  او  اوبه ګډي کړئ  او  لږ د وېښتانو تېل 
بېخونه په غوړ کړئ. که د سر وېښتان مو د خولې کولو 
له امله بد بوی کوي، نو وېښتان مو په ګلیسرينو غوړ 
کړئ چي هم يې نرم وساتي او هم يې بدبويي ورکه 

سي.    

ژباړه:ګاللۍ ظريف، کوټه
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خاوند  شهید  خپل  د  يې  السونو  رېږدېدلو  په 
ناست  کې  غیږه  په  هغې  د  راواخېست.  تصوير 
دوه کلن ماشوم له تصوير سره خپلې ماشومانه 
خبرې پېل کړې. هو! کټ مټ هغسې خبري 

لکه څنګه چې يو کوچني ماشوم له خپل مور او 
پالر سره خبرې کوي.

لېوالتیا  او  مینې  سپېڅلې  دې  د  ماشوم  د   
نندارې له امله دکونډې سترګې له اوښکو ډکې 
ولمبېد،  کې  اوښکو  په  تصوير  شهید  د  شوې، 
هڅه  پاکولو  اوښکو  د  څخه  تصوير  له  ماشوم 
کوله، خو دکونډې سلګۍ ال پسې زياتي شوې 
باندې  تصوير  پر  يې  ټیکري  څیرې  خپل  په  او 

پرتې بې وسه اوښکي پاکې کړې.

وارخطا  ورغی،  ته  دوکاندار  کوڅې  د  ماشوم 
مې  مور  دی  خیر  وويل:  يې  خوله  خواره  په  و، 
ناروغه ده، له خولې يې وينې راغلې دي، مري، 

د ډاکتر او دوا پیسې په پور راکه. 
واړاوه،  بېرته يې مخ  ور وکتل،  يوازې  دوکاندار 

په تله کې يې څو سرې مڼې کېښودلې. 
 دوکاندار ډکه کڅوړه مڼې مشتري ته ورکړې، 
پیسې يې د لرګي په دخل کې واچولې، د ټوکر 
يوه ټوټه يې ور واخیسته او د دوکان پر ښېښه 

يې تېره کړه. 
ماشوم والړ و او دوکاندار ښیښه پاکوله. 

له  ته ودرېد، سترګې يې  او قصاب  ماشوم والړ 
اوښکو ډکې وې، پیسې يې غوښتې. 

د قصاب په مال پورې تړلي چاړې له يوبل سره 
د  وه  ويل:  ويې  شوه،  تروه  يې  ټنډه  ولګېدې، 
عبدالغني زويه! پالر دې  ښه سړی و، تر مرګه 
يې چاته الس اوږد نه کړ، خښتي يې وهلې، خو 

ته.
ماشوم په خبره کې ور ولوېد: کاکا، خدايکه مې 
مې  مور  خو  وي،  کړی  خواست  چاته  اوسه  تر 
نه شته، خیر  يوه روپۍ  په کور کې  ده،  ناروغه 

په  ښاروال  د  غونډه  دا  کمیسیون  فرهنګي  د 
مشرۍ د دې لپاره راغوښتل سوې وه چي د ښار 
افغانستان  باندي د  يا چوک  پر يوه څلور الري 
د  کښېږدي.  نوم  ښاغلي  او  نومیالي  يوه  د 
سر  د  تازه  يې  نن  چي  غړي  يوه  کمیسیون 
ورسره  هم  يې  غوږ  ښی  او  کړي  رنګ  وېښته 
رنګ کړی و، د خبرو نوبت ونیو: زما خو د غازي 
ناست  مخامخ  دی.  خوښ  نوم  خان  اهلل  امان 
او پکول  سړی چي لکه توتي چنګ پزه يې وه 
يې پر سر و، پزه په برګ دسمال پاکه کړه،  لکه 
مست اوښ غړومب وهل: نه دا بد نوم دی، امان 
اهلل خان يو بې دينه سړی و، د يوه ښه مسلمان 
سړي نوم به ورباندي کښېږدو، زما په نظر خادم 
دين رسول اهلل حبیب اهلل کلکاني ښه نوم دی. 
څنګ ته ناست لوېشتکی سړی چي برېتونه يې 
د چارلي چاپلین په ډول جوړ کړی وه سترګي 
يې رډي راوختلې، داسي نارامه سو لکه غوا ته 
چي ډوول ووهې، پر يوه او بل انډي سو او بیا يې 
وويل: دا خو يو بې سواده، د انګرېزانو جاسوس 
با  او  عالم  روشنفکره،  يوه  د  بايد  و،  غل  سور  او 
په  زما  کښېږدو،  ورباندي  نوم  سړي  شخصیته 
نظر د نورمحمد تره کي نوم ښه دی، خو دا نوم 

هم د کفر په تور رد سو.
سیاسي،  بېالبېلو  د  هیواد  د  وروسته  دې  تر 
علمي او فرهنګي شخصیتونو نومونو ياد سول، 
خو هر يو يې د يوه دلیل له مخې و نه منل سو. 
چرګان  جنګي  ستړي  لکه  غړي  کمیسیون  د 
سره  لغتو  او  مښوکو  په  بل  يو  پوري  غرمې  تر 
يو  يې  نه  او  سو  خالص  جنګ  نه  خو  ووهل، 
چي  وسوه  پرېکړه  دې  پر  اخیر  کړل،  مات  بل 
غوره  نوم  حیوان  يوه  د  به  لپاره  الري  څلور  د 
کوي. پکول واال وارمخکي کړ او ويې ويل، زما 
پرې  خبره  يې  بل  دی.  نوم  ښه  )وزه(  نظر  په 
کړه: نه بابا دا خو د جمعیت او تاجکو  سمبول 
وټاکو.  نوم  قومي  او غیر  بايد غیر سیاسي  دی، 
کوچیانو  د  چي  سو  رد  امله  دې  له  هم  )اوښ( 
سو  رد  امله  دې  له  بېچاره  )خر(  دی.  سمبول 
چي د جهاد سمبول دی، د رد دلیل دا و چي 
مجاهدينو  به  مهال  پر  جهاد  د  سره  روسانو  له 
پسه  ډول  دغه  وړل.  مهمات  او  وسلې  خرو  پر 
په  وبلل سو. آس هم  ته منسوب  هم کوچیانو 

ماشومانو  دوو  الندې  آسمان  شنه  تر  و،  نه  و، 
ژوند  نژدې  ته  يو ځنګله  له خپلې کورنۍ سره 
د  ورور ول چې  او  ماشومانو سره خور  دا  کاوه. 
د  نومېده.  )نواب(  يې  ورور  او  )زهرا(  نوم  خور 
له  او  والړ  ته  ځنګله  وختي  سهار  به  پالر  دوی 
خاشې  لپاره  پخولو  ډوډۍ  د  يې  به  ځايه  هغه 

)خس( راوړل.
يوه ورځ د زهرا دوی پالر ناروغه شو، ټوله 
پخولو  ډوډۍ  د  چې  وه  وارخطا  کورنۍ 
لپاره به خاشې څوک راوړي؟ نواب مور ته 
وويل چې نن به زه له ځنګله څخه خاشې 
راوړم. مور يې په يوه شرط دا خبره ورسره 
ومنله چې د هغه خور زهرا به هم ورسره 
دواړه  نواب  او  زهرا  چې  و  هغه  بس  ځي، 

ځنګله ته په خاشو پسې روان شول.
ښه  يې  پورې  غرمې  تر  څخه  سهاره  له   
يې  کي  پټو  په  او  راټولې  خاشې  ډېرې 
خاشو  د  غوښتل  نواب  چي  کله  وتړلې. 
شروع  باران  تېز  نو  کړي،  شا  په  پلنډه 
امله چې خاشې  له  شو. نواب دوی د دې 
الندې  ونې  يوې  تر  کړي  نه  لندې  باران 

کښېناستل، په دې وخت کې يې  نا اشنا چیغې 
واورېدلې. نواب او زهرا شاوخوا وکتل، خو باران 
شی  چندان  چې  وه  کړې  جوړه  تیاره  دومره 
نه  نواب ښه غوږ ونیو، خو  او  نه ښکارېده. زهرا 
په دې  اواز وي؟  به د څه شي  دا  پوهېدل چې 

او  دی  سمبول  بزکشۍ  د  چي  سو  رد  تور  دې 
ازبکانو قومي لوبه ده، تر اوږده بحث  بزکشي د 
د  کي  سر  په  راغله.  ته  مرغانو  خبره  وروسته 
نه  و  تور  دې  په  چرګ  خو  سو،  ياد  نوم  چرګ 
منل سو چي سهار وختي اذانونه کوي او خلک 
نوم د لیست  باسي، ورپسې د فیلمرغ  له خوبه 
سر ته راغی، خو له دې امله و نه منل سو چي 
دی.  سمبول  فحاشۍ  د  او  اغوندي  نه  پرتوګ 
باز د پښتنولۍ د سمبول په تور و نه منل سو، 

دلیل يې دا ياد سو چي خوشال بابا د باز په اړه 
يو بشپړ کتاب لیکلی دی. څرنګه چي د کورنیو 
وحشي  د  نو  سوه،  نه  و  موافقه  اړه  په  حیواناتو 
ځناورو خبره راپورته سوه. په دې لړ کي لومړی 
د زمري نوم ياد سو، خو د کمیسیون يوه غړي 
بې واره وويل: دا خو د پښتنو سمبول دی. امیر 

کروړ دوولس سوه کاله پخوا ويلي وه چي:
زه يم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته
پر هند و سند و پر تخار و پر کابل نسته

بل پر زابل نسته
له ما اتل نسته.

شور  منځ  تر  غړو  د  کمیسیون  د  خبره  دې  پر 

وخت کې زهرا وويل چې اواز د هغې ونې له شا 
نو  ته ورغلل،  څخه راځي، دوی چې د ونې شا 
شوې  بنده  کې  تلکه  په  مرغۍ  يوه  چې  ګوري 

له  مرغۍ  منډه  په  زهرا  او  نواب  وهي.  نارې  او 
تلکې څخه راخالصه کړه، ګوري چې د مرغۍ 
وزر ويني شوی دی. زهرا له خپل پوړنې څخه 
او د مرغۍ د وزر  يوه ريښکۍ )ټوټه( پرې کړه 
ويني يې پاکي کړې. په دې وخت کې باران هم 

کي  غونډه  په  مهال  دې  تر  ښاروال  سو.  جوړ 
يې  خرهاری  داسي  او  و  ويده  خوب  درانه  په 
لکه په خوب  لکه غويی چي حالل کړې،  کاوه 
خوبه  له  وارخطايي  په  وي،  وېرېدلی  چي  کي 
څه  وويل:  يې  اواز  لړزېدلي  په  او  راکښېناست 

خبره ده، ولي غالمغال کوئ؟ 
لپاره چي )ټرت( په  د ښاروال مرستیال د دې 
په  او  يووړه  ته  خوا  بلي  خبره  کړي  پټ  )پرت( 
وبخښئ  صاحب  ښاروال  وويل:  يې  غوړمالۍ 
چي د ټلويزيون اواز جګ و، ها دا دی کښته به 
يې کړم. له دې خبري سره سم يې وويل چي 

زما په فکر )موږک(  ډېر مناسب نوم دی.
خوشاله  دومره  اورېدو  په  نوم  دې  د  ښاروال 
غیر  ورواچوې،  هډوکی  چي  ته  سپي  لکه  سو 
ارادي يې تر خوله ووتل: واه واه! ډېر ښايسته 
کمیسیون  د  سم  سره  خبري  دې  له  دی.  نوم 
د  په دې وخت کي  ګډونوالو چکچکي وکړې. 
کمیسیون يو غړی چي تر دې مهاله يې خبري 
وويل:  انداز  معصومانه  او  ارام  په  کړي  وې  نه 
صاحب دا نوم به د شر او فساد سمبول نه وي؟ 
ښاروال يې خبره بابېزه وګڼله او ويې ويل: شر 
د  وايي:  دی  متل  دی،  نه  عیب  دومره  فساد  او 
دې  تر  دی.  عیب  نه  عیب  يو  نجلۍ  ښايستې 
وروسته ښاروال بحث راټول کړ او ويې ويل: د 
ښاروالۍ د فرهنګي کمېټې وروستۍ پرېکړه دا 

ده چي د موږک نوم سم دی. 
د  کي  الرې  څلور  په  وروسته  میاشتي  دوې 
يې  خېټه  پر  او  جوړه  مجسمه  لويه  يوه  موږک 
کونډو،  سرتورو  يتیمانو،  ګرېوانونه  شلېدلي 
جسدونو،  خلکو  ملکي  سوو  وژل  د  سوالګرو، 
ډول  ډول  ماشومانو،  خوارځواکو  معلولینو، 
وسلو او کنډواله کورونو انځورونه وکښل سول. 
چي  پوهېدل  ښه  تېرېدل،  تفاوته  بې  الرويان 
يوه غټ او خونخوار موږک د يوه ملت اکثريت 
پاته  په  او  خوړلي  شتمنۍ  مادي  او  معنوي 
لګولي وي، خو   تېره غاښونه  شتمنیو يې خپل 
دوی څه نه ويل، دوی لکه يو  بې سده ملت چي 

نه ښوري او نه د درد احساس کوي.    

ودرېد، نواب او زهرا مرغۍ خوشي کړه،  مرغۍ 
جوړه ښکارېده او له خوشي کېدو سره سمه په 

خوشالۍ والوته.
ته  خوا  پلنډي  د  خاشو  د  بیرته  زهرا  او  نواب 
سترګې  زهرا  د  کې  وخت  دې  په  خو  ورغلل، 
د  زهرا  ولګېدې.  سپي  خډل  او  لوی  يوه  پر 
چې  دا  آن  شوه،  وارخطا  سخته  لیدو  په  سپي 
ته  زهرا  نواب  ژبه ګنګوړه شوه، خو  يې  ګرسره 
او ورته ويې ويل چې مه  د زړه ډاډ ورکړ 
شوی  وږی  سپی  شي  کېدای  وېرېږه، 
وي، موږ خو له ځانه سره لږ ډوډۍ لرو، 
هغه به ورواچوو. زهرا هم دا خبره ومنله 
سپی  ورواچوله.  ډوډۍ  يې  ته  سپي  او 
او  نواب  او  وکړ  پیل  خوړلو  په  ډوډۍ  د 
پلنډې سره د کور خوا  له  زهرا د خاشو 

ته روان شول.
يو  چې  ګوري  نو  والړل،  چې  ګامه  څو 
خوا  دوی  د  چیغو  او  قهر  په  لېوه  وږی 
دوی  چې  غواړي  او  راوهي  منډي  ته 
زهرا  او  نواب  لیدو  په  لېوه  د  وخوري. 
ډېر  ته  دوی  لېوه  شول،  وارخطا  سخت 
رانژدې شو او نژدې و چې دوی وخوري. 
نواب او زهرا له ډاره په زوره چیغي پیل 
چې  سپی  خډل  هغه  چې  ګوري  کړې، 
دوی ډوډۍ وراچولې وه راښکاره شو او په لېوه 
نو  ولید،  سپي  چي  لېوه  کړه.  منډه  يې  پسې 
او جوړ  او زهرا روغ  نواب  او  سمدالسه وتښتېد 

د خاشو له پلنډي سره کور ته والړل. 

جګړه خو کله کله د څو وروڼو تر منځ رايس

 خو کرښي دي خدای نه کړي چي د زړونو تر منځ رايس 

زموږ وطن به هله له سیاالنو رسه سیال يس

 یووالی چي هر وخت د ولسونو تر منځ رايس

 نو نه به وي نصیب کي چي هر وخت اراده وکړم

 بیلتون زما او ستا د دیدنونو تر منځ رايس 

د یو وطن وګړي د یوې باغچې ګالن دي

 نو ويل نفرتونه د قومونو تر منځ رايس 

ارمان به د َميَنو د زړه هغه وخت پوره يس

 واټن چي د انسان او نفرتونو تر منځ رايس.

رسونه جوړ لرو، خو رس کې مو فکرونه جوړ کړه!

خدایه! په دې ښکليو ډبرو کې لعلونه جوړ کړه!

وخته نامرده! چې دې بېل کړو اوس خو دومره وکړه

چې رسه نه ګورو تر منځ مو دېوالونه جوړ کړه!

تاند احساسات مې را نه غواړي لیوين خویونه

هله راغاړي وزه، هی زر شه قیامتونه جوړ کړه!

خدایه! کوژدنه مې په مته د واده زړېږي

سږکال باران وکړه، سږکال خو مې فصلونه جوړ کړه!

خلک مې پوښتي چې جالنه! شاعري څنګه يش؟

زه ورته وایم له سکروټو نه ګلونه جوړ کړه!

دی، يو زرګون په پور راکه. 
هله  درکړي.  يې  دې  خدای  وويل:  لنډ  قصاب 

نو! ورک شه! 
ماشوم روان شو. کور ته نږدې د يوه سپین کالي 
صاحب!  حاجې  ويل:  ويې  ودرېد،  ته  مخ  بوډا 

مور مې مري، پیسې غواړم. 
په  بچو!  ګوره  ويل:  ويې  وکتل،  ور  حاجي 
ښکارې،  بد  کړه،  شل  خدايکه  دې  خیرات 
ورشه کار وکړه، ستا په منګ  هلکان ټوله ورځ 
اډه  په  وي،  نه  نور  که  کوي،  کار  ګالي،  سختي 
کې خو موټر شته. وړو موټرو ته سورلي رابوله، 
بس مازې نارې در نه غواړي، کمپنۍ، کمپنۍ. 
هاغه دی که تر ماښامه  د شلو موټروانانو لپاره 
کېږي.  اوغانۍ  شل  يوسلو  سل،  ووهې،  چیغې 
که دا هم نه کوې، کسب زده که، يو وخت به د 

پیسو په شمېرلو ستړی يې. 
په  اوس   همدا  زما  خو  واخیست:  غريو  ماشوم 

کار دي. زما مور...
سپک  ډېر  خواست  لوېد:  ور  کې  خبره  په  بوډا 
مې  نه  کوي،  آموخته  دې  غیرته  بې  دی،  کار 

لورېږې، د ښه سړي زوی يې...
يې   خور  وړې  وکتل،  ور  ماشوم  راغله،  ناره  يوه 
راغله،  ماشومه  وهلې.  ور  منډې  سر   تور  سر 
سترګې  مور  د  ورورکه!  وويل:  يې  کې  ژړا  په 
ورته  مې  ښځه  ګاونډي  د  راوختې،  سپینې 
راوسته، وايي چې مړه ده د ګور او کفن غم يې 

وخورئ. 
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ليکنه: اوښکه امېل، ننګرهار

ليکنه: عبدالنافع همت، کابل

ليکنه: ناجيه نجات، کابل

ليکنه:نصري احمد احمدي، کابل

د چرګي د مرګ اعالن په ورځپاڼه کي

ايالت يوه  ايالتونو د ټیکساز  امريکا د متحده  د 
ناڅاپي  د  ماما(  )بیګ  چرګي  خپلي  د  کورنۍ 
دا  کښېناسته.  ټغر  پر  وير  د  امله  له  مړيني 
خپلي  د  چي  سوه  خواشینې  دومره  کورنۍ 
چرګي د مړيني خبر يې په ورځپاڼو کي خپور 

کړ، وروسته دا خبر په اجتماعي رسنیو کي په 
چټکۍ سره خپور سو او ډېرو خلکو خواخوږي 

ورسره وښووله. 
کرکه  هغه  او  وه  سره  چا  بل  له  پخوا  چرګه  دا 
او  بوتله  ته  روغتون  يې  ورځ  يوه  کوله.  ځني 
پېچکارۍ  زهرو  د  چي  وويل  يې  ته  ډاکټر 
ورکړي او غوښتل يې په دې ډول يې مړه کړي، 
خو ډاکټر مشوره ورکړه چي د وژلو پر ځای يې 
بل چا ته ورکړي، هغه و چي په دې ايالت کي 

ورکړه.  ته  کورنۍ  يوې  نوم  په  )سورډ(  د  يې 
بیګ ماما د سورډ 
ډېره  کورنۍ  پر 
د  او  وه  ګرانه 
کال  )۱۳۱۷م( 
پايه پوري يې  تر 

د  سره  دوی  له 
په  غړي  د  کورنۍ 

توګه ژوند کاوه.

ژباړه: ډېوه الکوزۍ، کندهار
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