
لیکواله: پاکیزه آرزو )کابل(

تېر کال د ژمي اخرنۍ ورځې وې، هوا سړه وه، واوره او باران ګډ اورېدل، د ښار فضا ته یې نوې ښکال او رنګ ورکړی 

و. د ښاري ژوند په راشه درشه کې دواړه انساين ذاته )نر او ښځه (ګام په ګام مله روان وو. یوه الروي خپل ملګري ته 

وویل: » ښځې په دغسې ورځ ولې له کوره راوځي، دا هوا ګوره او دوی ګوره، چې چرتۍ په رس نیولې روانې دي، کراري 

دې په کور کېني، له دوی کار څه غواړي.« ملګري یې ځواب ورکړ، » یاره، کار مار نه شته، مستې دي، چکر ته راوتې 

دي.« ... ۲ مخ

د نکاح غوره والی
لیکواله: نذرانه غفار یوسفزئ، پېښور

د جوړې )خاوند/ مېرمنې( د خوښۍ صفتونه:

د الله جل جالله له اصولو څخه په اسالمي ټولنه کي له بلوغه وروسته ازدواج 

کول د ژوند د پرمختګ له اړينو ټکو څخه دی. 

نارينه او ښځينه د انساين نفس د حرکت او الرښوونې په سبب تل کوښښ کوي 

چي د يوې ارسې له مخې د ژوند ملګری غوره کړي. انساين نفس له جوړښته طمعه 

کوونکی، اميد لرونکی، ارسه درلودونکی، سهولت خوښوونکی او تېروتونکی دی.

انسان  د  چي  دی  قوت  لرونکی  حرکت  پټ  هغه  نفس  کي  کالبوت  انساين  په 

اعضاوي د خپلو غوښتنو لپاره کاروي. نفس هېڅکله تکليف نه خوښوي، هيڅکله 

خپل څښنت ته وخت نه ورکوي، بلکې هر څه ژر غواړي، هغه خپل څښنت ښکاره 

ګټې او ظاهري خوښيو ته رابويل، د ښکاره ګټې او ظاهري خوښيو تر شا چي 

کوم پټ او معنوي زيانونه دي، هغه ورڅخه پټوي او ورته يې اسانه معريف کوي.

کله چي يو بالغ انسان د ازدواج اراده لري، طبعي ده چي د هغه پر وړاندي به په 

خپل مقابل کي د ډېرو صفتونو وجود ورته رشط وي. ... ۲ مخ

د پېژاندو خلکو ناپېژندل 

سوي خربي
ژباړه: درخانۍ، کندهار

ذهن  دنیا  )د  سټاین:  أین  الربټ 

په  چي  سټاین  آین  شخص  لرونکي 

فکر  ټمبل  او  احمق  د  کي  مکتب 

ورباندي کیده(

کله چي سټاین کوچنی هلک و  هیڅ 

چا هم دا فکر نه سوای کوالی چي هغه دي دومره بریالی انسان جوړ يس خو په 

اوسني نسل کي هغه ذهن لرونکی او هوښیار انسان بلل کيږي، په ټولو انسانانو 

کي ښه فکر لرونکی بلل کيږي دا هغه شخص دی کوم چي په کوچينوايل یوې 

نورو  د  کاوه، هغه  ورباندي  فکر  ناپوه  او  عقل، رشمېدونکي  کم  یو  د  استادي 

کوچنیانو په پرتله خربي هم په ډېر تکلیف زده کړې هغه تر دې اندازې ټمبل و 

چي د هغه استاد هغه ته په غويي او احمق ویل تر دې پوري چي د هغه مور او 

پالر ده ته د نورو کوچنیانو څخه کم او د کمزوري فکر کوئ! 

کله چي آین سټاین شهرت پیدا کړ هغه خپله حیران وو چي هغه په ټوله دنیا کي 

تر ټولو مشهورشخص څنګه جوړ سو؟ ... ۳ مخ

په پښتو لیکني ادب کې د 

لهجو کارول
ليکواله: مينا نظري، کابل

ماسکې ویل بر د فرشتو په عرش کې غونډه

تـــــه وې د حیا خوله پرته د ستا پر ټنډه وه

استاد پرسلی     

ډېرې  داسې  کې  ادب  لیکني  پښتو  د 

بیلګې موندلی شو  چې لیکوال خپله 

سیمه ییزه لهجه پکې کارولې ده. دې 

لهجو تر یو حده د لوستونکو له پاره 

ستونزه رامنځ ته کړې ده، کله چې یو 

اثر لیکنۍ یا چاپي بڼه اخيل نو لیکوال 

ته یې پکار ده چې د لوستونکو سیمې 

او ژبه په پام کې ونیيس، هغه ژبه دې د اثر له پاره غوره کړي چې عامه وي، د 

هرې سیمې لوستونکي پرې وپوهېږي. په پښتو ژبه کې پخوا داسې ډېر مثالونه مو 

لرل چې د لهجو تر سیوري الندې راغلی و. هغه که علمي اثار و که غیر علمي. په 

علمي اثارو کې ستونزه بیا جدي ګڼلی شو خو په اديب اثارو لکه ناول، لنډې کیسې 

یا هم شعري ټولګو کې دغه ستونزه نه بلکې په ښکال کې یې هم ونډه لرالی يش. 

اوسنیو ناولونو کې د لهجو راوړل ډېر لږ لیدلی شو ... ۳ مخ

د اسالم په اقتصادي نظام کي 

د ښځو اقتصادي حقوق

لیکواله: نورین نصیر، پېښور

دا چي د نړۍ پر مخ د انسان د دنيا او اخرت د ښېګڼو په 

اديانو کي د  الله جل جالله په خپلو ټولو راليږلو  موخه 

اسالم مبارک دين تل پايت او وروستنی دين وګاڼه، د دې 

الهي دين اصولو ته اسالمي رشيعت وايي... ۳ مخ

روغ صحت
ليکوال: ډاکرت فياض احمد    ژباړه: ورېښمينه اڅکزۍ، چمن

یو ځل حرضت موسی عليه السالم د الله پاک څخه پوښتنه وکړه 

چي یا پروردګاره! که چیري انسان ستا څخه ستا په نعمتونو کي د 

یو نعمت غوښتنه وکړي نو هغه به څه وي؟ پروردګار ورته وویل! 

روغ صحت. 

روغ صحت د رب لوی نعمت دی او شاید قدرت دومره منظم پالن 

د کایناتو د منظموايل لپاره نه وي جوړ کړی څومره چي یې د انسان 

د ښه او روغ صحت لپاره جوړ کړی دی. 

جوړ  رب  نظامونه  او  سیسټمونه  عجیبه  عجیبه  کي  بدن  په  زموږ 

کړي دي چي د انسان عقل او فکر هغه ځای ته نه يس رسېدالی. 

په موږ او تاسو کي هر کس د څلور نیم زره ناروغیو رسه نړۍ ته 

راځي او دا ناروغیاين هر وخت اماده وي چي انسان مترضره کړي 

بدن  نه ورکوي چي زموږ  اجازه  دفاعي سیسټم  بدن  د  خو زموږ 

مترضره کړي. د مثال په توګه زموږ خوله هره ورځ دايس میکروبونه 

جوړوي چي دا میکروبونه زموږ زړه کمزوری کوي خو کله چي موږ 

تیز پلی تګ کوو نو زموږ خوله خالصه يس او په زوره زوره سا اخلو 

او دا تیزه سا میکروبونه وژين. دايس زموږ بدن د دغه میکروبونه 

څخه ساتل کیږی. ... ۴ مخ

څنګه نوښت وکړو؟
ليکواله: زېبا ناز

دی،  ښایست  ژوند  او  کار  د  یوازې  نه  نوښت 

ټولو  تر  پرمختګ  او چټک  بریاليتوب  د  بلکې 

لوی عامل دی. همدا راز د بریالیتوب یوازېنۍ 

الر هم نوښت دی، نوښت یوه شعوري هڅه 

ده، نوښت نوې تقاضاوې رامنځته کوي او په 

نوښتګر  څوک  هر  وایي.  ځواب  یې  ډول  ښه 

کېدای يش، ځکه دا د فرد په هڅو، هوډ او پالن 

بدلونونه د نوښت  لري. د نړۍ سرت  اړه  پورې 

نتیجه ده. ... ۴ مخ

د ګل ګالب طبيعي ګټي
ژباړه: حمريا اڅکزۍ، چمن

د ګالب ګل د الله )جل جالله( له طرفه یوه 

تحفه ده چي نه یوازي د خوشبويي لپاره ګټه 

ځيني پورته کیږي، بلکي د صحت او روغتیا 

لپاره هم ښه درمل ګڼل کیږي.

په ګل ګالب کي  د ګل ګالب د روغنو ګټي: 

د پوپنک او ویروس له منځه وړلو قوت سته. 

د ګل ګالب په روغنو کي د زخم جوړولو او 

بد بويي لري کولو، یا ورکولو خاصیت پروت 

دی.  له دې رسه ــ رسه د ګل ګالب تېل قبض 

لري کوي؛ نو ځکه د ګل ګالب تېل یا روغن په 

خوړلو کي هم ډیري ګټي لري.

د ګل ګالب عرق: دا هم د  ګالب د روغنو په شان خاصیتونه لري. نیم 

کله خوشبويي انسان ته د ارامتیا احساس ورکوي. 

ګالب قدريت تیزاب لري چي د پوست ښه محافظ کېدالی يس. د خشک 

پوست لپاره د ګالب عرق ښه کریم بلل کیږي، ځکه خو د ګالب عرق د 

سرتګو خارش او سوځېدلو لپاره ښه درمل دي. ... ۴ مخ

ښځې په ښار او بازار کې 
څه اوري او څه زغمي؟

دويم کال، درېيمه ګڼه، لړم، ۱۳۹۸ل

د وطن پېغلې مې په غاړه وړي د اوښکو مېل

د پاريس پېغــــلو ته غمي له بدخشانه ريس

مهالنۍ، هلمند

ACKU



رسمقاله

ښځو  د  کموايل  ښځو  پښتنو  د  کي  ډګر  په  ليکوالۍ  د 
حقوق له پامه غورځويل دي.

زړونو  د  دی،  سرتګي  ټولني  د  ))ليکوال،  کيږې:  ويل 
رازونو  د  دی،  ويښوونکی  را  ضمريونو  د  ده،  هينداره 
پرده  له حقايقو  غندونکی دی،  باطلو  د  پاشونکی دی، 
دی،  ورکوونکی  رڼا  ته  تيارو  تورو  دی،  کوونکی  پورته 
رسوا  ظامل  د  دی،  کوونکی  راپورته  اواز  د  مظلوم  د 

کوونکی دی او...(( 
دا چي د مسلامين انساين ټولني، چلوونکي غړي نارينه 
په  تطبيق  د  امر  د  الله جل جالله  د  نو  دي  او ښځينه 
تقاضا، لکه چي فرمايي: ) الرجاُل قوامون علی النساء. 
نارينه پر ښځو لوړوالی لري( په ټولنه کي په بشپړه توګه 
مرشتوب نارينه ته ورسپارل سوی دی. ښځينه قرش دې 
الهي امر ته غاړه ايښې ده. مسلامنه پښتنه ښځه، د پالر، 
ورور، کاکا، ماما، خاوند او خرس تر سيوري الندي ژوند 
کوي، د هغوی خدمتونه کوي، په هغوی وياړي او تر 
ډېره يې خپل حق و حقوق د هغوی تر خوښي قربان 
کړي دي. دا چي د مسلامين ټولني د اشرتاک اصول الله 
جل جالله ايښي دي، موږ اميان او باور لرو چي الله جل 
جالله عادل ذات دی، هغه حقوق چي  په انساين ژوند 
کي الله جل جالله ښځو ته ورکړي دي، که په بشپړه توګه 
ورکړل يس، د ښځو د دنيوي او اخروي ژوند د سالمتيا 
نارينه  کي  ټولنه  مسلامنه  په  چي  دا  خو  کوي؛  تضمني 
علی  قوامون  )الرجال  اصل  الهي  دې  د  سلنه  لوړه  په 
النساء( څخه ناوړه ګټه پورته کوي. د خپل حاکميت په 
مسلط سيوري کي د پرده لرونکي، د تکاليفو او ظلمونو 
ډيری  او  کوي  الندي  پښو  تر  حقوق  ښځي  زغمونکي 
نارينه خو ال پر ښځو تريی او ظلم خپل مسلم حق ګڼي. 
ټيټه  هغه  چلند  مريې  او  مور  د  رسه  قرش  ښځينه  له 
د  هغوی  ويل،  نه  حقوق  ته  حقوقو  هغوی  د  ګڼل، 
د  ته  ګڼل، ښځو  عجوبه  د سړولو  خواهشاتو  د  نارينه 
حيواناتو لقبونه ورکول، ښځه مال ګڼل، ښځه د نارينه 
د ساتريي سامان ګڼل، ښځه د نر خادمه ګڼل او دايس 
نور... د ورځو، مياشتو، کلونو او پيړيو خربه نه بلکي د 
تاريخونو خربه ده. د انسانيت لومړنی جرم د نارينه وو 
تر منځ د ښځې پر رس راځي او پر دې خربه نارينه د الله 
جل جالله هغه قانون ته غاړه نه ږدي چي د هغې ښځي 
او هغه نر ترمنځ يې ټاکلی و. بلکي هغه نارينه )هابيل( 
تجاوز کاوی، غوښتل يې چي خپله شهواين غريزه وپايل 
او هغه ښځه د ځان کړي چي الله جل جالله ورته حرامه 
مالمته  حاکامن  انصافه  بې  ځيني  هم  دلته  وه.  کړې 
بيا هم وايي چي ښځه د شيطان ځاله ده.  ښځه ګڼي، 
دواړي  قابيل  او  هابيل  د  سو،  تسليم  ته  حقيقت  که 
خويندي د الله امر ته تسليمي وې، هابيل و چي  الهي 
د  قِو  شهواين  نارينه  د  او  ايښودله  نه  غاړه  يې  ته  امر 

ياغيتوب په پايله کي يې خپل ورور )قابيل( وواژه.
لنډه دا چي د انسانيت د پيدايښت له ډېر ابتدايئ تاريخ 
رسه د ښځو رسه ناوړه چلند او د هغوی پر حقه حقوقو 
تريی را پيل دی بيا تر اوسه ورځ تر بيل مخ پر ډېرېدو 

دی. 
ټولو  په  سياستونو،  ټولو  په  مدنيتونو،  ټولو  په  دنيا  د 
قوانينو  کي دايس معتدل حقوق بېله اسالمه بل هيڅ 
او هيڅ  دين، هيڅ مذهب، هيڅ قانون، هيڅ سياست 
ټولني نه دي ورکړي لکه اسالم. خو دا چي په مسلامنه 
ټولنه کي د ښځو الهي حقوق تر پښو الندي کيږي، دا 

مسئوليت د مسلامن دی نه د اسالم. 
او مسلم حقوق هغه  ثابت  به د ښځو  پر مخ   نړۍ  د 
اسالمي  دايس  نړۍ،  ټوله  پر  چي  کيږي  ورکول  وخت 
د  نړۍ  پر  که  راشدينو.  خلفاء  د  لکه  يس  حاکم  نظام 
اسالمي نظام حاکميت نه وي، د ښځي بدبختۍ به ورځ 

تر بيل ډېرېږي. 
د  هم  کي  ټولنه  پښتنه  او  افغاين  مسلامنه،  په  زموږ 
ښځو حقوق په مختلفو بڼو تر پښو الندي کيږي. دلته نه 
يوازي دا چي د ښځي حق نه ورکول کيږي، بلکي ښځي 
غوښتنه  حقوقو  خپلو  د  چي   ازادي  دي  نه  هم  دېته 
وکړي. دلته هغه د شاعر خربه ښه صدق کوي چي  وايي: 

ظامل مي هم وهي هم مي ژړا ته نه پرېږدي
اقالً د ږغ  پر ښځو ظلمونه کيږي،  په نوره نړۍ کي که 
پورته کولو حق خو لري خو افغانه ښځه له دغه حقه 

هم بې برخي ده.
زما له نظره زموږ په ټولنه کي چي د نرانو واکمني عموم 
لوستي  او  عاملاين  يوازي  ده،  اړخيزه(  )هر  الشموله 
ټولو  د  ژوند،  مظلوم  د ښځينه  کوالی يس چي  ښځي 
ناخوالو څخه پرده پورته کړي، ځکه يوه ښځه د خپيل 
د  پوهيږي،  په ترشيح ښه  درد  د هغه  او  درد  په  خور 
ښځينه قرش په دردونو دردمن نارينه ليکوال خو لومړی 
خرب  که  يس،  نه  خربېدالی  ناخوالو  ټولو  په  ښځو  د 
د  نزاکتونو  د  نارينه ظلم  د خپل همنوعه  نو  هم يس 
غواړي  نه هم  او  انځوروالی  نه يس  کبله  له  مراعتولو 
چي  د ښځو دومره دفاع وکړي چي خپل جنس او سيال 
خفه کړي. خو که ښځه قلم ولري، په هغو حقوقو خربه 
وي چي الله جل جالله ورته ورکړي دي، بيا به هيڅکله 
د يوې خور مظلوميت ونه زغمي او د ځينو نرانو ظاملي 

واکمني ته به اعتبار ورنه کړي.... ۳ مخ

د تېر مني ګردجنه او سپېره ورځ وه، د ده افغانان  

په لور په تونس موټر کې څلور نجونې رارسه ناستې 

وې. له موږ څخه دوې په  خپلو متځایونو کې کښته 

شوې. موټر د ښار په لور وخوځېده. موټر چلونکې 

یو څو خربو  له  ویاند  د  کړه.  راډیو روښانه  د موټر 

نکنم،  نګه سویت  پیل شوه. » یک  وروسته سندره 

دمل در میګره، شانه به مویت نکنم، دمل در میګره... 

یو و ،  ماته وکتل، زموږ نظر  ناستې نجلۍ  « څنګ 

نجلۍ له موټر چلونکې د سندرې د بندېدو غوښتنه 

يب  يب  که  ایقه   « وویل:  ورته  چلونکې  موټر  وکړه. 

حاجي هستي، تکيس برایت میګرفتي.« نجلۍ ځواب 

ورکړ، » نزاکت اجتامعي را مراعات کو، حق نداري 

باالی مردم آهنګهای عجیب غریب را بشنوي.« موټر 

چلونکی غوسه شو، » مه رادیو ره ګول منیکنم.« دې 

غاملغال کې سندره هم ختمه شوه، نجلۍ په دهن 

باغ کې له موټره کښته شوه. د نجلۍ له کښته کېدو 

رسه موټر چلونکې یو دم تقریر پیل کړ، » از خانه 

پتلون پوشیده او آرایش کده میربایه، ده دفرت خدا 

میدانه چه کارها میکنه، باز ایجه خوده برای ما يب 

بی حاجي جوره کده.« د دې خربو په اورېدو  زه هم 

او  داسې  تر رسېدو مخکې کښته شوم  خپل منزل 

کانه را وشوه لکه، له بارانه چې ناوې ته ودرېدم.

دا ځل کروال ډوله ښاري موټر ته پورته شوم، مخکې 

دوو  د   « وه،  دا  خربه  لومړۍ  کېناستم،  کې  سیټ 

مجبوره  ورکړ» هو  ما ځواب   » راکوې  کرایه  کسانو 

یم د ځان او غایب کس کرایه هم پرې کړم.« د موټر 

راډيو  آزادي  د  له خربونو  بعد  او  وه  راډیو روښانه 

یوه خپرونه پیل شوه. موضوع  یې په کيل او بانډو 

صفتونه  دالنونو  د  ویاندې  وه،  باندې  دالن  په  کې 

کول. دې وخت کې شاته ناست کس په غوسه شو، 

» تو سیل کو  ای فاحشه ره، خود شان ده قرصها 

زنده ګي میکنن و مردم بیچاره ره میګه که دالن جور 

متام  های  رادیو  ده   « وویل:  کس  بل  یوه  کنین.«  

دخرتا همی قسم است.« 

موټر   د  بادېدې،  دوړې  کې  ښار  او  نږدې  مې  منزل 

بدلولو حوصله رارسه نه وه، خپل فیسبوک پاڼه مې 

کتله او د دوی خربو ته مې ارزښت ور نه کړ. د ښار 

په سړکونو کې ټکيس په دوړو کې پټه شوه، له دوړو 

خدا  قهر   « وویل:  کس  ناست  شاته  وروسته،  وتلو 

است، وال ده ای وطن ایتو کارهای خراب میشه، اګر 

آتش هم بباره کم است.« هغه ما باندې غږ وکړ، » 

چطو خواهر ګپ مه راست نیست؟« ما ځواب ورکړ، 

د  مري،  انسانان  ګناه  بې  سلګونه  ورځ  هره  هو،   «

ورکړ  مې  مثال  برید  ځامنرګي  د  صدارت  چهاراهي 

به  انسانان شهیدان شول همدا دوړې  چې سلګونه 

د الله ج قهر وي.« سړي زیاته کړه » وال خواهر چه 

بګویم او مسله کشنت و کشنت یکطرف، مګر فساد 

هم زیاد است. » دیروز دو دخرت ده تکيس باال شد، 

باران  خداوند  میرتسم  میزد،  سګریت  دویش  هر 

سنګ نه بارانه.« ما ورته وویل: » فکر کوې دا غضب 

د نجونو د سګړیټ په خاطر نازل دی؟« ده وویل: 

»ها دیګه« نوره مې خربه وررسه اوږده نه کړه، د ده 

منطق په »ها دیګه« کې راته معلوم شو.

دارې  چادري  د  هغه  ته  ما  اورېدو  په  خربو  دې  د 

د  مېرمنه،  داره  چادرې  شوه،  یاده  را  پېښه  ښځې 

مني په وچ او یخ موسم کې د ښار د لوی مارکېټ 

د یوه دکان مخ ته والړه وه او له دوکاندار څخه یې 

پیسې غوښتې. » پیسې راکړه، ماشوم مې ناروغ دی.« 

 « وویل:  ته  دار ښځې  دکان  لېدو،  په  مشرتیانو   د 

مشرتیان راغيل الړه شه.« ښځه ځای په ځای والړه 

په خربه  وویل:»  ورته  بیا  دوکاندار  نه خوځېده.  وه 

کنځلې  دوکاندار  وتلو  په  ښځې  د  ووځه.«  یې،  نه 

وکړې، » دا بې حیا چادري دارې ښځې، هېڅ رشم 

نه لري. په خیرات غوښتلو آموخته دي.« ما دوکاندار 

حق  کنځلو  د  ورکوې  نه  خیرات  چې   « وویل:  ته 

کړل،  رشوع  ویل  سپک  بیا  دوکاندار  لرې.«  نه  هم 

او د  پېژنې دا د ورځې خیرات غواړي  نه  » ته دوی 

شپې نور کارونه کوي.« یوې ښځې ورته وویل: » ته 

زه څه خرب   « ؟«  یې  کارو څه خرب  نورو  له  د دوی 

یم، عامل پوهېږي چې د دې چادري الندې څومره 

را  ته  دکان  ښځه  کولو  په  دې خربې  د  دی.«  فساد 

ننوته او په قهرېديل او لړزېديل غږ یې دوکاندار ته 

وویل: » زه له تانه خیرات نه غواړم ما ته زما قیمت 

راکړه.« دوکاندار وارخطا شو، ښځې بیا ورته وویل:  

تا څخه پور  له  ته ځان ولې دومره پاک ښیې، زه   «

زما  مانه  له  ته   او  دی،  وږی  مې  اوالد  چې  غواړم 

ما  ته   وې،  مرداره  را  ته  چادري  زما  غواړې،  عزت 

د شپې نورو کارونو ته مجبوره وې؟« ښځې ستونی 

غریو نیولی و په لوېديل غږ یې وویل: » زه خیرات نه 

غواړم، پور غواړم.«

د چادري دارې مېرمنې په مجبورۍ ژړا راتله. فکر مې 

ټول خلک چېغې  او  اخیستی  اور  بازار  ټول  کاوه،  

وهي، خو نه له آسامنه غضب نازل و او نه هم د 

وم،  حیرانه  ته  دې خربو  خو،  اورېده،  باران  ډبرو 

چې د مني د دوړو بادېدل د نجونو سګریټ ته توجیه 

کېده. دا هغه یوه طرفه قضاوت او کنځلې دي، چې 

په ښار او باراز کې یې اکرثه اورم او زغمم یې. په دې 

هیله یې په ذهن کې قیدوم، چې یوه ورځ به داسې 

قضاوت هم ويش او داسې څه به هم واورم، چې 

» فاحش او فاحشه همجنسه دي.«

جل  الله  د  ته  وسلم(  عليه  الله  )صلی  کريم  نبي 

له هغو  او تل يې  له لوري الرښوونې کېدلې  جالله 

خربو څخه يادونه کوله چي ورته الله جل جالله به 

ښودلې، الله جل جالله په قرآن کريم کې فرمايې:

له  وسلم(  عليه  الله  صلی  کريم  )نبي  هغه  ژباړه: 

خپيل خوښي خربي نه کوي، بلکې هغه-هغه خربي 

ورته وحي  يې  لوري  له  الله جل جالله  د  کوي چي 

نبي  او د ښځې د خوښۍ اسباب  د نکاح  سوي وي. 

کريم )صلی الله عليه وسلم( څلور ښوديل، لکه:

کريم  نبي  له  عنه(  الله  )رضی  هريرة  ابو  ژباړه: 

نبي  عليه وسلم( څخه روايت کوي چي  الله  )صلی 

کريم )صلی الله عليه وسلم( وويل: ښځه د څلورو 

نکاح کيږي: د هغې  په  کبله  له  صفتونو د درلودلو 

کامالتو  او  قدرت  د  هغې  د  کبله،  له  مالدارۍ  د 

د  هغې  د  او  کبله  له  ښايست  د  هغې  د  مخې،  له 

نو  له مخې؛  الهيت پرستۍ  او  تقوا دارۍ  ديندارۍ، 

ته پر دين لرونکې ښځي ځان بريالی کړه!  السونه دي 

په خاورو سه!

په  سپيناوی  موضوع  د  چي  وي  به  ښه  وضاحت: 

اديب او ښکاليېزه بڼه وکړو.

هغه څوک څومره بختور و چي له نبي کريم )صلی 

نبي  لرله،  موقع  خربو  د  يې  رسه  وسلم(  عليه  الله 

کريم )صلی الله عليه وسلم( ورته د ژوند د ملګري 

هغه  و.  کړی  ور  فرصت  مشورې  د  کې  انتخاب  په 

به ورڅخه پوښتنه کړې وي: ))اې د الله جل جالله 

لرونکې  صفتونو  کومو  د  بايد  نارينه  يو  رسوله!(( 

ښځه په نکاح کړي؟

د لوړو اخالقو بيلګي د الله جل جالله استازي )صلی 

او  خوشحاله  څومره  په  ورته  به  وسلم(  عليه  الله 

انسانانو  ))د  چي  وي  ورکړی  ځواب  لهجه  مهربانه 

د  ښځه  کبله  له  اختالف  د  نفسونو  او  طبيعتونو  د 

څلورو صفاتو په درلودلو رسه خوښيږي:

ګوري،  ته  مالدارۍ  ښځي  يوې  د  کسان  ځيني  ۱ــ   

مال  ځکه  نو  وي  نه  مهمه  ورته  دنياداري  هغې  د 

لرونکې ښځه په نکاح کوي.

د يوې ښځي کامالتو، کسبونو،  بيا  ۲ــ ځيني کسان 

قدرتونو او د هغې لوړ قومي نسب ته ګوري، ځکه 

دايس ښځه لټوي چي ياد صفتونه ولري.

۳ــ ځيني کسان بيا يوازي د ښځي د ښکال او ښايست 

محتاج وي، تل کوښښ کوي چي ښايسته او حسينه 

ښځه په نکاح کړي.

او  لري  مينه  رسه  دين  له  بيا  کسان  نور  ځيني  ۴ــ 

دايس ښځه په نکاح کوي چي دينداره وي، تقوا لري، 

د الله جل جالله څخه ويريږي، تل کوښښ کوي چي 

تل  او  کړي  کي عميل  ژوند  ټول  په خپل  دين  بشپړ 

ځان د الله جل جالله له مسئوليتونو خالص کړي!

بريالی کړه چي دينداره  او ځان  ته! کوښښ کوه  نو 

ښځه په نکاح کړې! ((

د  ښځي  د  کي  ټولنه  انساين  په  چي  هم  رښتيا  په 

خوښۍ او يا هم د نر د خوښۍ لپاره ياد سوي څلور 

نبي کريم  دا چي  نيول کيږي.  په نظر کي  معيارونه 

مشوره  ته  مخاطب  خپل   ) وسلم  عليه  الله  )صلی 

نکاح  په  دينداره ښځه  ته  وايي چې  ورته  او  ورکوي 

لپاره  نر  د  يوازي  هدفونه  دغه  او  مشوره  دا  کړه! 

ځانګړي نه دي، بلکي همدا مشوره ښځې ته هم ده 

چي د خپل ژوند ملګری، د نبي کريم )صلی الله عليه 

وسلم( د مشورې پر اساس هغه څوک خوښ کړي 

چي په خپل ژوند کي دين لرونکی او د دين کارونو ته 

غوراوی ورکوي.

په  وخت  پر  انتخاب  د  خاوند  او  ښځي  د  يادونه: 

څلورو صفتونو کي د ديندارۍ صفت ته غوراوی او 

ترجيح ورکول څه ګټي لري او که نورو دريو صفتونو 

ته ترجيح ورکړل يس نو کوم زيانونه لري؟

مال:

دی  نه  صفت  پاتېدونکی  تل  رسه  انسان  له  مال  ۱ــ 

بلکې دا د الله جل جالله يو امانت دی چي نن له يوه 

او سبا له بل رسه وي.

ارزښت  هيڅ  وړاندي  په  جالله  جل  الله  د  مال  ۲ــ 

نه لري.

بل  کوم  د  )نر/ښځه(  يو کس  لرلو رسه  مال  په  ۳ــ 

معنوي صفت څښنت کيدالی نه يس.

۴ـ تر ډېره مالدار کس، د نورو انسانانو د حقوقو له 

ادا کولو څخه بېغوره او تل مشغول وي، ځکه مال 

غوراوی  حقوقو  او  کارونو  ټولو  تر  مال  ته  لرونکي 

لري.

۵ــ مال لرونکي کسان تر ډيره غرور کوونکي وي.

نو  وي  غريب  خاوند  او  وي  مالداره  ښځه  که  ۶ــ 

کېدالی يس چي د هغه  پر نېستۍ قناعت ونه کړي 

او له خپلو مايل خوښيو تېره نه يس.

د  بيا  وي  ملګرې  دينداري  رسه  مال  له  که  يادونه: 

ديندارۍ له مخي د ترجيح وړ دی.

کامالت:

۱ــ انساين کامالت هم زوال لري او تل باقي نه وي.

او مادي کامالتو  انساين  د  انسانانو کي  په ډيرو  ۲ــ 

له مخي غرور پروت وي چي وررسه د ژوند د ملګري 

هره صحنه په زحمت تيږيږي.

وررسه  خو  ولري  کامالت  لوړ  انساين  څوک  که  ۳ــ 

بويل،  لوړ  ځان  کسانو  ټولو  تر  لري،  ونه  دينداري 

خپلو  د  ژوند  دنيوي  خپل  ما  چي  کوي  فکر  هغه 

کامالتو له مخي برابر کړی دی نه د الله جل جالله د 

مهربانۍ له مخي.

۴ــ په دنيوي کامالتو يوازي دنيوي سهولتونه تر السه 

د  له مخي  اکرثه وخت د همدې کامالتو  کېږي چي 

ژوند د ملګرې ټول ژوند مرصوف وي.

نو  ديندارۍ رسه ملګري يس  له  که کامالت  يادونه: 

ډيره غوره ده.

ښايست:

۱ــ په ازدواجي ژوند کي د ښايست اعتبار د ډير کم 

او لنډ وخت لپاره وي.

ارزښتونه  معنوي  هيڅ  ته  څښنت  خپل  ښايست  ۲ــ 

معنويته  بې  او  دينه  بې  بېکامله،  ورکوالی.  يس  نه 

ښايست د ښکلې نارغول سوي جامې په څېر دی چي 

هر څومره ښکيل وي اما څښنت ته ښکال نه ور بښي.

۳ــ په دنيوي ژوند کي د ښايست زوال د ګل په څېر 

حيثیت  رساب  د  يوازي  او  لږ  ډير  يې  عمر  چي  دی 

لري.

۴ــ ښايسته انسان مغروره وي خو غرور ته يې څوک 

د  بيا  وروسته  نکاح  له  خاوند  او  ښځه  وي.  نه  اړ 

ښايست په لرلو او نه لرلو عادت کېږي.

يادونه: که له ښايست رسه دينداري وي غوراوی يې 

ښه دی.

دينداري: ۱ــ الله جل جالله د انسان خالق او د دين 

بنسټګر دی. نبي کريم )صلی الله عليه وسلم( د دين 

ترشيح کوونکی او ژباړونکی دی، د دين اصول الله 

جل جالله ټول هغه څه ايښي دي چي هره برخه يې 

د انساين ژوند د بريا ضامنت کوي.

ژمن  ته  دين  الهي  )نر/ښځه(  ملګری  ژوند  د  که  ۲ــ 

وي، د دين اصول يې پرځان منيل وي، هغه د خپل 

ژوند په ټولو چارو کي د خپلې جوړې هغه حقوق 

وظيفه  ده  د  جالله  جل  الله  چي  کوي  ادا  بشپړ 

ګرځولې وي.

۳ــ د ژوند دجوړې ديندارۍ ته د ژوند په هره ګړۍ 

کې اړتيا ده، ځکه نر او ښځه د ژوند په اوږدو کي تل 

د خپل سيال ښه ژوند ته اړتيا لري، که کومه جوړه 

غورځوي،  شاته  خربې  ټويل  نوري  وي،  دينداره 

يوازي د دين اصولو ته غوراوی ورکوي.

۴ــ دينداري نه يوازي د خاوند او مريمنې اړتيا بلکه 

د دوی ترمنځ د حاکم الله جل جالله واسطه د دوی 

ترمنځ قوي کوي.

جوړې  خپلې  د  ښځه  او  خاوند  که  چي  دا  لنډه 

اسالميت او ديندارۍ ته غوراوی ورکړي نو تل به يې 

ژوند ارام او له کړاوونو په امن وي.

د نکاح...

ښځې په ښار او بازار کې څه اوري...
۲

ACKU



یو  ریايض  د  چي  وه  خربه  منونکې  نه  یو  دا   

عام پروفیرس دي د پنځو لویو وچو د ورځپاڼو 

لومړۍ صفحې ښایست جوړيس، هغه دي  د 

د ساینس پوه جیک ډیمپيس په څېر مشهوره 

هیڅ  خربه  دې  په  چي  منل  خپله  هغه  يس، 

دې  په  شخص  بل  هم  نه  پوهیدلی  دی  نه 

خربه  دا  کي  تاریخ  انساين  په  پوهېدی.  خربه 

او نه اورېدل سوې وه،  تر اوسه نه وه راغلې 

دغه شخص چي نوم یې این سټاین و د خپل 

یو  څېر  په  نظریو  سوي  وړاندي  پرمختليل 

عجیب او غریب وو، د شهرت، دولت او خوند 

ته   قربانولو  ځان  خلک  اکرثه  چي  کوم  لپاره 

تیار وي هغه له دې هر څه څخه نفرت کاوو، 

د مثال په ډول کله چي ده د سمندر اقیانوس 

آخوا دې خوا سفر کوی، نو په یوې سمندري 

ارزښتناکو خونو  د  کیپټان  د کښتۍ  کي  کښتۍ 

ده  خو  ورکړه  ته  سټاین  آین  چوکۍ  یوه  څخه 

ونه منل او ویې ویل چي د یوې ځانګړي چوکۍ 

بیعه خونو  ارزانه  په  د کښتۍ  پر ځای  قبلولو 

کي سفر خوښوي. کله چي آین سټاین پنځوس 

ته  هغه  خلکو  جرمني  د  نو  ورسېد  ته  کلنۍ 

ډېر عزت ورکړ، په موزیم کي یې د هغه یوه 

ښایسته  یو  يې  ته  هغه  او  ودروله  مجسمه 

کوچنۍ  یوه  یې  لپاره  تفریح  او  سیل  د  کور، 

خلګو  د  او  میني  د  قوم  د  چي  ورکړه  کښتۍ 

په زړو کي د هغه لپاره د نه ختمېدونکي عزت 

ښکاروندویي یې کوله خو وروسته له څو کالو د 

هغه ټول جایداد د هغه څخه واخیستل سو او 

هغه ته دا فکر پیدا سو چي خپل پلرين ټاټويب 

ته ځان ورسوي.

 تر څو هفتو پوري هغه دبیلجیم د زندان و 

یو سړی  پولیسو  د  شپه  هره  او  و  بندي  شاته 

آین  چي  کله  ويديده،  نژدې  ته  ځای  هغه  د 

مرکز  په  کړو  زده  عرصي  د  دپرنسټن  سټاین 

وروسته  جوړېدلو  پروفیرس  د  ریايض  د  کي 

نیویارک ته ورسېد، هغه ډېر کوښښ کوی چي 

نو  وسايت  ځان  څخه  مرکو  او  ژورنالیستانو  د 

د هغه یوه ملګري هغه د یوې بيل پټي الري 

څخه کښته کړ او د موټر په واسطه یې پرنسټن 

ته ورساوه.

آین سټاین ویيل دي چي یوازي دولس )۱۲( نفره 

د هغه په وړاندي سوي نظریې پوهېږي که څه 

کوښښ  په  ورکولو  وضاحت   په  هغه  د  هم 

کي نهه سوه )۹۰۰( کتابونه لیکل سوي دي هغه 

خپله د دې نظریې وضاحت په ډېر ساده ډول 

کاوه.

کله چي تايس د یوې ښایستې او ښې نجلۍ رسه 

یو ساعت کښینئ تاسو فکر کوئ چي یوازي یوه 

یوه  د  تاسو  کله چي  ده خو  تېره سوې  دقیقه 

کښینئ  دقیقه  یوه  رسه  انسان  بدرنګه  خسته 

یوه ساعت راهیيس  د  تاسو فکر کوئ چي  نو 

ناست یاست، هو همدا یې فرق دی زما په نظر 

او  لرئ  تاسو شک  که  ده  بیخي سمه  دا خربه 

هغه ازمایل غواړئ نو سمه ده.

خوښي  ناسته  په  رسه  نجلۍ  یوې  د  زه 

محسوسوم تر کومه ځایه چي د نجونو خربه 

اويل  د  وه  کړي  ودونه  دوه  سټاین  آین  ده 

مېرمني څخه یې دوه زامن درلودل دواړه د ښه 

فکر او قوي ذهن لرونکي وو.

آین سټاین منل چي هغه د خپل خاوند  آغلې 

په وړاندي سوي نظریې نه پوهېږي. مګر هغې 

د  چي  پېژنده  توګه  ښه  ډېره  په  خاوند  خپل 

مېرمني لپاره ډېره مهمه خربه ده.

کي  کور  په  همزويل  خپيل  وخت  ځيني  هغې 

د چای څښلو په خاطر راګرځولې او بيا به يې 

خپل خاوند ته د الندي راتلو او هغه ته به يې 

غوښتنه  کښېناستلو  ځای  يو  د  رسه  دوی  له 

کوله. هغه به په ډېره سخته دا خربه ردول او 

ورته ويل به يې، يا زه نه راځم، زه له دې ځای 

کار نسم کوالی زه دايس  دلته  څخه ځم، زه 

مداخله تر ډېره وخته پوري نسم زغمالی.

فراو آين سټاين به  په دا وخت کي بېخي چپ 

درېدله تر څو چي هغه خپل ټول درد )غوصه( 

څه  څېر  لږ  په  پخوا  د  به هغې  بيا  نو  ایسته، 

څو  د  او  چای  ګیالس  یوه  د  کوله،  چاپلويس 

شیبو د آرام کولو لپاره چي د هغه لپاره ډېري 

مهمي وې الندي راوستې.

اوتو  نا  او  زړو  په  کاو،  ژوند  ساده  ډېر  هغه 

به  خولۍ  تلی.  ته  ځای  هر  به  کي  کالو  سويو 

يې ډېره لږ پر رسوله  او په غسل خانه کي به 

يې په شپېلکي وهلو رسه زمزمه کوله، هغه د 

غسل په ټپ کي په ناستي رسه ږيره خريل او د 

ږيري خريلو صابون او کريم څخه  يې هيڅکله 

استفاده نه کوله، هغه به په هغه صابون رسه 

ږيره خريل په کوم صابون چي ملبېدی. هغه 

حلولې،  معاملې  تریني  سخت  دنیا  د  چي  چا 

ژوند  استعامل  صابونو  دوو  د  چي  یې  ویل 

سختوي.

آين سټاين په خپل خوشحاله طبیعت درلودلو 

خوښۍ  د  هغه  د  کړم.  متاثره  ډېر  زه  رسه 

ډېر  نظریې  تر  نظافت  د  هغه  د  ماته  فلسفه 

اهميت لري، زما په فکر دا ډېره ښه فلسفه ده، 

دی  ويل چي دی ځکه خوښ خوشحاله  هغه 

نلري،  غوښتنه  هيڅ يش  د  هيچا څخه  د  چي 

اميد  کله  او عزت هيڅ  هغه د دولت، شهرت 

نه درلوده.

هغه په وايلن ږغولو او کښتۍ چلولو رسه ډېره 

خوښي احساسوله، د آين سټاين وايلن ده ته په 

ژوند کي تر هر يش ډېره خوښي ورکړې وه. ده 

فکر  په موسيقي کی  ويل چي هغه هر وخت 

د  هم  کي  خوبونو  په  ورځو  د  خپل  او  وهي 

موسيقي د خوږ ږغ څخه خوند اخيل کله چي 

هغه په برلني کي په یو ميني موټر )ویګن( کي 

سفر کاوه هغه کلیرن ته وویل چي پوره پييس 

واخیستې  ځيني  بیرته  کلیرن  راکړي  دي  نه  دي 

بیرته  یې  ویلو رسه  دې  په  او  ويې شمیرلې  او 

سم  ستاسو  چي  ده  دا  خربه  اصالً   (( ورکړې 

شمېرل نه دي زده!((

پښتون  چې  لهجې  هغه   

هيڅ  په  وننګوي  لوستونکی 

د  کې  پخوانیو  په  خو  شمیرو، 

د  تېره  په  ناولونه  ترکي  نورمحمد 

بنګ مسافري یې ښه مثال راوړلی 

داسې  ګڼ  یې  کې  ناول  په  شو. 

چې  راوړي،  لغتونه  لهجوي 

لوستونکو ته د لوست پر مهال له 

د  کړاو رسه مخ کړې دي.  سخت 

یې  پار  په  همدې ستونزې د حل 

د ناول په وروستۍ پاڼه کې د دغو 

راوړې  توضیح  او  رشحه  لغتونو 

ده. چې زه یې دلته یو دوه د مثال 

په توګه راوړم.

الس رسه: شکرانه

) ته جګ شه او ووایه چې د دغو 

غاړه  هسکه  په  حق  مسلامنانو 

ورکوم او له هر ځایه چې وي، د 

دوی هغه وړۍ به ورکوم چې پر 

ما یې حق کېږي، البته ستا »الس 

رسه« به نه هېروو او له سوداګر 

به درته یو شی واخلم.(

د دې پورتني مثال په څېر ډېر نور 

موندلی  هم  یې  مثالونه  داسې 

پوهېږي،  نه  پرې  ټول  چې  شو 

تېره  ډېره  وايې:  ځای  بل  یو  لکه 

یا سییل خواستږی.  یوړه  مې دې 

په  دا ستونزه  ناولونه  اوسني  خو 

هغه کچه نه لري، د نصیر احمد 

لهجوي  هم  ناولونه  احمدي 

یې  ځای  ځای  چې  لري  لغات 

راوړې ده، دې لهجې بیا په ناول 

دي  راوړې  خواږه  ډول  یو  کې 

دومره درانه او سخت لغتونه نه 

پوه  پرې  دې  لوستونکی  چې  دي 

نيش. مثال دی راوړي )ساخت( دا 

لغت په پښتو د کمو لهجو لغت 

هغه  لیندې  د  یې  مانا  چې  دی، 

ایښوول  پکې  تیږه  چې  ده  برخه 

کېږي، او په نورو لهجو کې ورته 

کاسۍ هم وايي. 

غلی شو یو دم یې وویل:

ـ ساخت جوړولی شې

ومې خندل

ـ وبه یې ازمویم

شېبه  واخیسته،  منډه  ماشوم 

ویې  راوړ  بوټ  یو  یې  وروسته 

ویل:

ـ چرم دی ښه ساخت ترې راځي، 

نه؟

هم  نور  یې  خوا  ورها  دې  له 

داسې لغتونه لهجوي راوړي چې 

په عامه او معیاري ژبه کې یې لرو. 

لکه افغانۍ یې په اوغانۍ راوړې، 

ټیکه ) صرب(، ډومبکان )پوقانې(، 

مبربو )غومبسې(، څړمونی )منی( 

او چوتره ) سوفه(

په چوتره کې مې یوه ناره ونیوله

ـ حاجي صاحب

له یوې کوټې د حاجي غږ راغی

ـ راځه!

تر دې ور ها خوا په شعري برخه 

او  شته  ونډه  لهجو  د  هم  کې 

شاعرۍ  په  لهجې  خپلې  شاعرانو 

پرسيل  د  دي.  راوړې  هم  کې 

صاحب پورتنی بیت نه یې پیلوو:

ماسکې ویل بر د فرشتو په عرش 

کې غونډه

ته وې د حیا خوله پرته د ستا پر 

ټنډه وه

په دې بیت کې ماسکې د ما فکر 

وکړ په مانا دی چې ده په لهجوي 

بڼه راوړی دی. هم  یې د بیت په 

ښکال کې ډېره ونډه لرلې او هم 

زیامنن  پرې  خیال  او  شعر  یې 

شوي نه دي او له تصنع یې ځان 

ساتلی دی. ... ۴ مخ

رسمقاله...

د اسالم د مبارک دين مسلم اصول مسلامن ته 

پر لوی سمندر د پله حيثيت لري. د نبي کريم 

الله عليه وسلم له هغو پېرزوينو څخه  صلی 

چي د خپل امت پر ښځينه قرش يې کړي دي، 

يوه هم دا ده چي خپلو مېرمنو ته يې په دې 

موخه الهي احکام ور زده کول چي د اسالم د 

دين سم نياميي پريواين ښځي دي.

دا چي د ښځو او نارينه وو، حقوق او حدود 

د  چي  کوالی  يس  نه  نارينه  يو  دي،  بېل  رسه 

لکه  کړي  ترشيح  دايس  احکام  ديني  ښځو 

ښځه. و دې نبوي اصل ته په کتلو په ټولنيزو 

کړنو کي هم يو نارينه نه يس کوالی او نه هم 

کوي چي د ښځو ټول حقوق ترشيح کړي، له 

ټولو حقوقو يې دفاع وکړي، د ښځو پر وړاندي 

د نارينه ناوړه اعامل وغندي او الس نيوی يې 

وکړي.

او پښتنې خوري! نور د  اې مسلامين، افغاين 

الله جل جالله له درکړي حق څخه دفاع وکړئ، 

له  ښځو  د  مټ  په  ليکوالۍ  د  درواخله،  قلم 

زمانې  د  ستا  لومړی  وکړه.  دفاع  حقوقو  حقه 

افغاين  ستا مظلومي  بيا  وګوره،  نړيواله ښځه 

او پښتنه  افغانه  به  تر څو  ته نظر وکړه!  خور 

ښځه د قاتالنو په روغه کي ورکول کيږي! تر څو 

به ال خور په مرياث کي حق نه لري! تر څو به 

د لور ولور پالر د زوی پر تعليم لګوي او يا به 

ورته ښځه په کوي! تر څو به خور د ورور  پر 

کوزده ورکول کيږي! تر څو به نجلۍ د مېړه په 

انتخاب کي نه ږغول کيږي؛ خو د همدې نجلۍ 

ورور بيا د ښځي د انتخاب حق لري! تر څو به 

د ورور خدمتونه په خور کيږي! تر څو به ښځه 

د خاوند د ټول کور د پاکولو او جارو کولو لپاره 

وديږي! تر څو به ال ښځه وهل کيږي!

چلوې،  ونه  قلم  ته  که  نن  ښځي!  لوستي  اې 

مظلوميت  سيايل خور،  د  دي  به  بيل  تر  ورځ 

ډيريږي او پورته چي کوم لقبونه د ليکوال په 

اړه تیر سول هغه به يوازي د نارينه امتياز وي 

او بس...

د پېژاندو خلکو ناپېژندل سوي...

په پښتو لیکني ادب کې...

د اسالم په اقتصادي نظام کي د 

ښځو اقتصادي حقوق
لیکواله: نورین نصیر، پېښور

دا چي د نړۍ پر مخ د انسان د دنيا او اخرت د ښېګڼو په موخه الله جل جالله 

په خپلو ټولو راليږلو اديانو کي د اسالم مبارک دين تل پايت او وروستنی دين 

د  رشيعت  اسالمي  وايې.  رشيعت  اسالمي  ته  اصولو  دين  الهي  دې  د  وګاڼه، 

انساين ژوند لپاره دايس اصول ټاکيل دي چي د الله جل جالله د ذات عدالت، 

د انساين ټولنې ترمنځ د ممکنه ستونزو حل، بشپړ معقوليت او اُخروي ژوند د 

بشپړي بريا ضامنت يې عمده ټکي دي.

اسالمي رشيعت خپل احکام لومړی پر دوو برخو وييش: 

۱: عبادات

۲:  معامالت.

عبادات په خپل ځان کې ډير ډولونه لري؛ خو معامالت بيا پر دوه ډوله ويشل 

کېږي: 

۱: احوال شخيص

۲: احوال عامه. 

د اسالمي رشيعت په اصولو کې د اسالم اقتصادي حق د احوال عامه وو د مايل 

حقوقو له برخې څخه ګڼل  کېږي.

د اسالمي  اقتصاد درې ارکان: 

د اسالم اقتصادي نظام پر دريو بنسټونو والړ دی لکه:

۱: دوه ګوين اقتصادي ملکيت )خاص او عام ملکيت(.

۲:  د اسالم له اصولو رسه مقيده اقتصادي ازادي. 

۳: د ټولنيزو ستونزو د حل ضامنت )ټولنيز تکافل(.

په  اسالم  د  ملکيت(:  عام  ملکيت،  )خاص  ملکيت  اقتصادي  ګونی  دوه   :۱

اقتصادي نظام کي د ملکيت حق دا دی چي نر او ښځه دواړه په مساويانه توګه 

په مرشوعو الرو د ترالسه سوي حالل مال مالک کېدالی يش، بيا که دغه مالکيت 

خاص وي او که عام. 

يو مسلامن انسان )نر/ښځه( چي د مالکيت حق ولري، وررسه د مالکيت په اړه 

د دريو عمده اصولو حق هم لري لکه: مال په مرشوع طريقه ترالسه کول،  په 

مال کي د مرصف او ترصف حق لرل او خپل حالل مال ذخريه کول او ساتل.

د نارينه او ښځينه د رشعي ملکيت د ټولو اصولو اساس د قرآن کريم دا آيت 

دی: 

ژباړه: سړيو ته هغه برخه ده چي دوی ترالسه کړې وي او ښځو ته هغه برخه 

ده چي دوی ترالسه کړې وي.

لنډه دا چي دا ملکيت چي د کومو اجناسو جايز وي او د يوه معلوم جنس لپاره 

د هغه د ترالسه کولو کومي طريقې جايزي وي د هغه مال د مالکيت لپاره چي 

پرکومو الرو نارينه حق لري، مسلامنه ښځه هم هغيس حق لري. 

د بېلګي په توګه د پلورلو او رانيولو )تجارت( له الري ملکيت، د هبې له الري 

ملکيت ، د مزدورۍ په کولو رسه ملکيت، د میراث له الري ملکيت، د مهر له 

الري ملکيت، د غنميت د ترالسه کولو له الري ملکيت، د زکات د ورکړي له الري 

ملکيت، د دندي د اجراکولو له الري ملکيت او دايس نور... له دې ټولو الرو 

چي کوم حالل مال مسلامن ته په الس ورځي، ښځه او نر يې په مساويانه توګه 

مالک ګرځي او په کامله توګه رشعي ترصفات د دواړو حق دی، هيڅ يو پر بل 

غوراوی نه لري. 

۲: د اسالم له اصولو رسه مقيده اقتصادي ازادي: د اسالمي اقتصاد د ترالسه 

کولو لپاره چي نارينه په کومو اصولو کي ازادي لري، ښځينه هم د حالل رزق د 

ګټلو لپاره ازادي لري او د حالل رزق په ګټلو کي چي کوم کارونه نارينه ته حرام 

وي، ښځې ته هم حرام دي.

د يادونې وړ ده چي پر مسلامين ښځي د الله جل جالله له لوري حجاب او سرت 

فرض عني دی. دا فرض د نر له لوري نه بلکې د الله جل جالله له لوري دی. 

کومي ښځي چي ځان د اسالم دين ته تسليم کړی دی او ځان ته يې د مسلامنې 

ښځي لقب ور کړی دی او پر ځان يې د الله جل جالله ټول اصول فرض کړي 

دي، دا د الله جل جالله او يوې مسلامين ښځي ترمنځ تعهد دی چي بايد پوره 

يې کړي. په مسلامنه ټولنه کي ځيني هغه ښځي چي د اسالمي رشيعت په اړه 

ډير معلومات نه لري. د پردې او حجاب د مراعتولو په اړه کوتاهي کوي، ځکه 

خو وررسه ډير رشعي حدود ماتيږي. د اسالمي اقتصاد په ترالسه کولو کي چي 

مسلامنه ښځه د ملکيت د السته راوړلو لپاره هر جايز کار کوي د حجاب او پردې 

مراعت ورباندي فرض دی، دا ځکه چې پرده ځان ته د الله له لوري يو مستقل 

فرض دی، دايس هيڅ وخت جواز او اجازه نه لري چې د يوه عمل په کولو رسه 

د الله جل جالله بل اصل بې عمله پايت يش. 

لکه څنګه چې موږ وويل چي د اقتصاد په ډګر کي د مسلامن لپاره مقيده ازادي 

شته، مقيده ازادي په دې معنا چي د الله جل جالله ټول اوامر به پرځای کېږي. 

د بېلګي په توګه کله چي يوه مسلامنه ښځه ملونځ کوي چي يوه الهي فريضه ده 

هغې ته جواز نه لري چي د پردې حد وررسه مات کړي.

۳: د ټولنيزو ستونزو د حل ضامنت )ټولنيز تکافل(: د اسالمي اقتصاد له عمده 

موخو څخه يوه موخه دا ده چي د انساين اړتياوړ ټويل پرتې ستونزي حل يش او 

د اسالمي ټولني ژوند د بشپړي سوکالۍ او ارامۍ څخه برخمن يش او د انسانانو 

ژوند په کيل توګه د امن او خوشحالۍ ځانګو يش. 

د انساين ټولني د عمده ستونزو د حل حق نر او ښځه دواړه لري چي ورته الله 

جل جالله د اقتصاد د السته راوړلو لپاره روا کړي دي.

په اسالمي اقتصاد کي د ښځي پر نر امتيازات: دا چي د نر او ښځي د ټولنيز 

ژوند په ځينو حاالتو کي يو څه توپريونه شته او ښځينه ژوند د هغې د فزيکي او 

معنوي جوړښت له مخي يو څه مقيد دی، يعني ښځه نه يش کوالی چي د حج 

لپاره بېله محرمه سفر وکړي؛ نو د اقتصادي ګټي لپاره خو بيخي نه يس کوالی، 

ځکه هلته د پردې او حجاب د مسايلو د مراعتولو ستونزه ده نو ځکه ښځې ته 

د محرم شتون الزمي دی. 

د ښځينه وو د دې محدوديتونو بديل الله جل جالله د مهر او د هغې د نفقې 

حق پرخاوند ورکړی دی. دا چي الله جل جالله عادل ذات دی. دلته يې عدل له 

ورايه معلومېږي چي په نکاح رسه د مسلامين ښځي ژوند يو څه محدوديږي، د 

هغه محدوديت بديل الله جل جالله ورکړ چي مهر او نفقه يې پر خاوند فرض 

کړه او نور د ملکيت ټول حقوق له نکاح وروسته او وړاندي برابر لري. د پردې 

په ټولو چارو کي مراعتول  پر مسلامين ښځي د ژوند  او حجاب فرضيت هم 

برابر رضوري دی.

۳

ACKU



ټپ )لنډه کيسه(
لیکواله: صفیه وردګ

چېرې تللې وې؟
کافر  د  وې؟  تللې  چېرې  وایم  تاته 

لورې ځواب راکړه!
ټس شو... څاپېړه يې تر مخ ورتېره کړه. 
کوټلې  په  ولوېده.  ځمکه  په  زرغونه 

ژبه يې کړل:
ه... هغه پالر مې ناروغه و. د هغه...

چوپ شه خوله دې بنده کړه ،چې در 

ماتوم يې
زرغونه يې تر کمڅیو ونیوه، له ځمکې 
يې را پورته کړه، رس يې څو څو ځله 

له دېواله رسه ور وجنګاوه.
به  مرګ  په  چې  ویيل  درته  وو  نه  ما 

هم هغه کور نه وینې!
ټس شو. څاپېړه يې ورکړه!

د کافر لورې له ننه وروسته به د ژوند 
څکه ونه کړې، والکه دې بلې ساه ته 

پرېږدم.
حسه،  بې  لکه  ویل،  نه  هېڅ  دې 
په  ژبې.  بې  ،یا  خولې  بې  روحه  بې 

لکه  اوښکې  يې  کې  مخ  چاوديل  خړ 
نیولو  پرتي  په  وې.  روانې  ملغلرې 

شونډو يې وینه ور وچه وه.
له ځمکې يې راپورته کړه، کدانې ته يې 

کش کړه او دړه يې ورپسې کلکه کړه.
کړه  تېره  کلیمه  نو  دې  اوس  هاهاها 

دوزخي!
یو ساعت پس يې د کدانې ور خالص 
يې  زرغونه  وه،  حاکمه  چوپتیا  کړ، 
دوړه  مړه  غويل  له  واچوله  ځمکه  په 
پورته شوه. وارخطا و، فکر يې کار نه 
کاوه. د چره يې د خولې دوړې يې په 

ملن پاکې کړې د زرغونې تر څنګ يې 
ور کېښوده.

***
زرغونه په وښو کې ستونی ستغ پرته 

وه.
کمڅۍ يې نیمې خالصې وې، په بڼورو 
سرتګو يې دوړې پرتې وې او د اوښکو 

الرې يې پر مخ وچې وې.
پالر يې مخ ور واړاوه

په دې کې خو د چره يي ټپ نشته
چت ته يې وکتل، زېړ سولېدلی چربل 

په وینو ککړ و.
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ډار هم د ژوند مالګه ده بې خیاله 

پراته مړي وي

سرتګه مو د ستورو غوندې تل له هر 

قدمه کړی

پرسيل صاحب په دې بیت کې داسې 

پښتنو  ټولو  د  چې  کارولې  اصطالح 

ډېری  يش  کیدی  ده،  عامه  ترمنځ 

لوستونکي یې سمه مانا وانه خيل خو 

په اصل کې موږ دا اصطالح په بیله 

بڼه لرو لکه، سرتګه یې وسوه په دې 

مانا چې وډار شو دې او دې ته ورته 

نور کلامت او لغتونه هم لرو. لکه:

ما ویل جانانه جې ته ځې زه به یوازې 

شم

ده رقیب را مخ ته کړ چې پاتې به يش 

دی دلې

په دې بیت کې درویش صاحب دلې 

راوړی چې سمه بڼه یې دلته ده. خو 

په شعر کې یې خواږه راوړي او ښه 

لګېږي. همداسې قرار وايي:

یو نیم سیوری لکه فکر د قم پاتیږي

نور د هر چا بی د عمل نقش د قدم 

پاتیږي

ده هم دلته پاتې کېږي په پاتېږي را 

لنډ کړی دی.

اې د مغرب په ارسه ناستو خلکو

ملونځ د شیطان په ملن نه يس کیدای

داسې ماشوم او داسې رسه زخمونه

نه يش کیدای  دا اصلن  نه ملګرو  نه 

د  لهجې  چې  شو  ویلی  کې  پایله  په 

ونډه  ژوره  کې  ښکال  په  اثر  اديب  یو 

تېره  په  کې  برخه  په  نرث  د  که  لري. 

اديب  نورو  او  ناولونو  کیسو،  په 

ژبه  تصویري  وغواړو  کې  چوکاټونو 

وکاروو نو دا ډېره ښه ده چې له لهجو 

کار واخلو، نرث د ولس په ژبه ولیکو 

او په کرکټرونو هغه ژبه وکاروو چې 

کيل  په  ژبه  ډاکټر  د  وي  ژبه  دوی  د 

ځای  کار  خپل  په  او  ده  ډول  یو  کې 

کې بل ډول. ډاکټر هامغه ډاکټر دی 

په  ډاکټر  دی.  بدل  یې  چاپیریال  خو 

او  ژبه  هغه  رسه  کلیوالو  د  کې  کيل 

له  چې  کوم  کاروي  نه  اصطالحات 

خپلو همکارانو رسه یې کاروي.

کې  کیسه  یا  ناول  یو  په  ډول  دې  په 

له یوې خوا خوږ والی او طبیعيتوب 

یې  تصنع  له  او  شو  راوړی  پکې 

ایستلی شو له بل پلوه په نرث کې یې 

رنګیني راځي او نرث مو پرې تصویري 

کولی شو. 

عملیات  پاس  بای  لومړی  زړه  د  کي  نړۍ  په 

په ۱۹۶۰ ميالدي کال کي وسو، خو د بای پاس 

کلونه  میلینونه  قدرت  وال  هغه  عملیات 

وړاندي د انسان په تله کي ایښی وو، که چیري 

دا وال نه وای نو د زړه بای پاس به امکان نه 

درلودای. همدايس د پښتورګو ټراسپالنټیشن 

)له یوه ځای څخه ایستل او په بل ځای کي 

ایښودل او یا د یو انسان څخه ایستل او بل 

انسان ته ور لګول(۱۹۵۰ ميالدي کال پیل سو 

د  زموږ  وړاندي  کلونه  میلینونه  قدرت  خو 

دوو پښتورګو تر منځ دومره ځای یا خايل ګاه 

پیدا کړې وه چي هلته په ډیره هوسایي رسه 

یو بل پښتورګي ځایېږي. 

هډوکي  کوچني  کوچني  کي  پښتیو  په  زموږ 

بې  او  پالتو  تل  هډوکي  دا  او  لري  شتون 

سوه  جوته  خربه  دا  نن  خو  کېده  ګڼل  ځایه 

چي ځیني دايس ماشومان زیږي چي دهغو 

برخي کوچني کوچني  یا سینې  غاړي  د وچي 

یې  السه  له  چي  وي،  نښتي  رسه  هډوکي 

هم  نه  ښوروالی،  نيس  مغزی  ماشومان 

عادي  د  هم  نه  او  يس  تیروالی  خواړه 

ماشومانو په څېر خربي کوالی يس.

د  ماشومانو  ددې  ډاکټرانو  جراحي  چي  کله 

کوچني  برخي  سینې  یا  غاړي  وچي  او  پښتۍ 

کوچني هډوکو تجزیه وکړه نو پوه سول چي 

د پښتۍ دا بې ځایه هډوکی او د غاړي د برخي 

بیا ډاکټرانو د پښتۍ  هډوکي یو رقم دي نو 

په  ماشومانو  د  او  کړل  پرې  هډوکي  کوچني 

دا  دايس  او  کړل  ځای  پر  ځای  یې  کي  غاړه 

ناتوانو ماشومانو یو نارمل ژوند پیل کړ.

د  بدن هغه مهم غړی دی چي  د  زموږ  ینه 

پرېکېدلو وروسته بیا را پیدا يس، ساینس پوه 

د  زموږ  قدرت  چي  ول  پاته  حیرانه  ته  ودې 

بدن ودې غړي ته دا صالحیت څنګه ورکړی 

دی؟

نن دا ټولو ته جوته ده چې ینه د بدن د ټولو 

غړو رئیس دی، ددې پرته ژوند ناشونی دی او 

ددې صالحیت پر اساس دا د یوه ځای څخه 

بل ځای ته پیوند کيدالی يس. همدايس موږ 

نورو ته خپله ینه هم ورکوالی سو.

د  د قدرت ځیني دايس معجزې وي چي  دا 

انسان عقل ال نه ورته رسېده، زموږ په بدن 

کي دايس په زرهاوو نوري معجزې سته چي 

شپه  هره  چي  موږ  سايت.  روغ  بدن  زموږ 

ویدیږو نو دا ویدېدل زموږ د مرګ یو زنګ 

دی، د انسان ارږمۍ، خوب، ژور خوب، بې 

هوښي او مرګ دا پنځه رسه د یوې دورې بېال 

بېيل مرحلې دي. کله چي موږ په ژور خوب 

کي یو نو زموږ او د مرګ تر منځ فقط د بې 

دا  مو  کله  آیا  وي،  پاته  مرحله  یوه  هوښۍ 

احساس کړی دی چي موږ هر سهار د مرګ 

له زندانه بیرته راځو/راګرځو؟

که چیري موږ یوه ورځ د رس ویښتیانو څخه 

نیولې بیا تر پښو تر نوکه خپل ځان ته ځیر سو 

نو پوه به سو چي په موږ کي هر یو څومره 

عضلې  ځیني  باڼوګانو  پر  زموږ  دی.  مالداره 

)نسجونه( دي چي دا ځیني عضلې )نسجونه( 

زموږ باڼوګان پورته او کښته کوي که چیري دا 

ځیني عضلې )نسجونه( خراب يس نو انسان 

باڼوګان  به  نه  او  به سرتګي نيس خالصوالی 

هیڅ  مرض  دا  کي  نړۍ  په  چي  يس  اړوالی 

داره  پیسه  پنځوس  نړۍ  د  لري.  نه  درملنه 

فقط  دوی  او  دي  اخته  ناروغۍ  پدې  خلک 

نړۍ  د  لپاره  کولو  کښته  پورته  د  باڼوګانو  د 

ته  ورکولو  پیسې  بېلیونونه  په  ته  ډاکټرانو  و 

د  کي  غوږونو  په  زموږ  همدايس  دي.  چمتو 

مایعه ده چي  یو  اندازه  په  کوترې د اوښکي 

ددې مایعې په شتون موږ پر الره سیده تګ 

کوو که چیري دا ضایعه يس نو موږ به الره 

او  انسانانو  به د  پر الره  او  نسو معلوموالی 

شیانو رسه ټکریږو. 

همدايس انسانان د روغ پښتورګي لپاره دیرش 

تر څلویښت زره پیسې خرڅوي، د سرتګو د 

د  او  کوي  خاوري  پیسې  لکونو  په  لپاره  دید 

زړه قیمت و لکونو ته رسیږي.

که چیري زموږ  پر تله درد يس نو موږ ددې 

پیسې  لکونو  په  لپاره  خالصون  د  څخه  درد 

خاوري کولو ته اماده کیږو. بې شمېره خلک د 

مال د درده کړیږي، د مغزي د هډوکو خرايب 

د  چیري  که  او  کوي  بېزاره  ژونده  د  انسان 

ګوتو په بندو کي مالګه جمعه يس نو انسان 

د مرګ خواست کوي. همدايس د بواسیر  او 

کړي  بېزاره  ژونده  د  انسانان  ناروغي  قبض 

تابه  بې  شپې  د  انسان  درد  غاښونو  د  دي. 

کړی دی. د نیم رس درد انسانان لېونیان کړي 

لپاره  فشار  لوړ  او  غوړ  ویني  د  شکره،  دي. 

ډالرو  په  کال  کمپنیاين هر  دواوي جوړونکي 

پوستکي  کوم  د  تاسو  چیري  که  ګټي.  پیسې 

په ناروغۍ اخته سئ نو په ډیرو پیسو به هم 

ستونزه  بوی  بد  د  خولې  د  مومئ!  ونه  شفا 

څخه  خربو  ټولو  ددې  نو  ده.  ځای  پر  خپل 

دا ثابیتیږي چي انسان که هر څه وکړي بیا به 

هم د روغ صحت په شان لوی نعمت د هیڅ 

ډاکټر او جراح څخه الس ته نه راوړي ځکه دا 

د رب له خوا انسان ته ورکول کیږي. 

السونه  لپاره  دعا  د  ته  رب  چي  کله  ځل  هر 

غواړئ،  صحت  روغ  لومړی  نو  کوي؛  پورته 

خو متاسفانه نن سبا خلک د صحت پر ځای 

روغ  چي  کله  او  دي  لیوين  پيس  پیسو  په 

هغه  هم  په  بیا  نو  ورکړي  السه  د  صحت 

پیسو صحت نه يس رانیوالی.

به  وخت  هېڅ  وای  نه  نوښت  که   

ټکنالوجي، انساين متدن او اسانتیاوې 

دومره زیاتې نه وای. نړۍ ورځ تر بلې 

پر مخ روانه ده، د پرون مفکورې، د 

نن  د  االت  او  چارې  الرې  کولو  کار 

لپاره ځواب ویونکي نه دي. که کومه 

تېرې ورځې  د  ټولنه  او  اداره، رشکت 

په فکر، تولید، رسم او کړنالره باندې 

متکي وي، نه یوازې چې بې عیبه به نه 

په  یې  به  پرمختګ مخه  د  بلکې  وي، 

لوی الس ډب کړې وي. که تاسو پنځه 

ورځې له بزنسمینو )کارو باري کسانو( 

تاسو  به  ورځ  شپږمه  نو  کینی،  رسه 

د بزنس په اړه فکر کوی او ورو ورو 

له  ورځې  پنځه  که  شی.  بزنسمني  به 

نوښتګرو رسه کینی نو شپږمه ورځ به 

تاسو د نوښت په اړه فکر کوی او ورو 

ورځې  پنځه  که  شی.  نوښتګر  به  ورو 

کینئ، شپږمه ورځ  له سیاسيونو رسه 

یاست.  لګیا  کې  سیاست  په  تاسو  به 

محیطې  او  پاستې خلک  ناستې  د  نو 

رشایط مهم دي. که تاسو غواړئ د ژر 

پرمختګ لپاره لومړی ګام واخلئ، نو 

ملګري مو فېلټر کړئ. هغه کسان له 

او  تاسو  په  کړئ چې  لرې  ځان څخه 

ته  نوښتګرو  لري.  نه  باور  مو  نوښت 

ستونزې او ننګونې فرصتونه دي؛ ځکه 

دوی د حل، فرصت او بزنس له عینکو 

ورته ګوري چې اغېزمنه حل الره ورته 

ومومي.

ليکواله: رنګينه انوري، کندهار

په  اسالم   د  خندا  او  طبعي  خوش 

مبارک دین کي یو روا عمل ګنل کيږي 

ګڼل  هم  اړتیا  فطري  انسانانو  د  او 

سوې ده. په اسالم کي د خندا لپاره 

حدود ټاکل سوي اما هیڅ یو یې هم 

له خندا  اسالم  ده چي  نه  مانا  پدې 

رسه مخالفت لري. خو زموږ  په ټولنه 

کي د ښځو خندا عیب ده. په دايس 

په  وو  نارينه   د  ښځه  چي  کي  حال 

د کرامت، رشافت  ټولنه کي  په  څیر 

او  عزت حق لري. په دې هکله الله 

جل جالله فرمايي: ))ولقد کرمنا بنى 

ادم((

عزت  ته  بچيانو  ادم  د  موږ  ژباړه: 

ورکړی دى: 

خو زموږ افغاين ټولنه د دې هر څه 

څخه سرتګي پټوي او ښځي د خندا 

له حق څخه بې برخي کوي او د دوی 

ورکوي؛  نوم  رشم  د  ته  خوښۍ  و 

دا  وو  نارینه  ډيرو  يس  کيدالی  خو 

کله چي  کړې،  نه وي درک  موضوع 

کومه ښځه د خندلو څخه منع کوي 

به  څومره  لري؟  احساس  څه  دوی 

کړیږي؟ 

څخه  ماشومتوب  له  مي  څه  هر  دا 

کړوي، ما او زما همزولو ونه خندله، 

په زړه کي ونیوله  فاتحه مو  د خندا 

افغان  د  کي  ټولنه  ساالره  مرد  ځکه 

ښځو خندا عیب ده ،خو زما پوښتني 

بې ځوابه پاته سوې. هر هغه وخت 

چي مي خوشحايل د خندا په بڼه نه 

پوښتمه:  ځانه  له  نو  بیانوالی  سمه 

اوسمه؟ ويل  و  خاموشه  تل  زه  ويل 

زما اواز رشم دی؟! 

او واجباتو   اسالم  یواځي د آوامرو 

د  انسان  یو  د  بلکې  دی  نه  دین 

یې  رازونه  نیکمرغۍ  او  خوشحالۍ  

هم په پام کې نيويل دي او دوکتور 

عمر عبدالعیص وايې چي!

خوښۍ  )د  دفرح  کې  کریم  قران  په 

او خندا ( کلیمه ۲۲ ځيل په مختلفو 

موږ  خو  ده.  راغلې  رسه  شکلونو 

حاالتو مجبور کړي يو چي پښتو وپالو 

رسه  شونډي  پلۍ  او  هیره  مو  خندا 

ګرځو، خربي مو ناویيل پاته يس.

د چپيل کباب 

پخولو طرز
ليکواوله: پښتنه الکوزۍ، کندهار

څرخي  دانې  درې   :۲ )کوفته(  غوښي  کيلو  نيم   :۱

متوسط پياز ۳: درې دانې پټاټې ۴: دوې دانې هګۍ 

۵: اوږه  ۶: شنه ميده سوي ګشنيز ۷: وچ ګشنيز ۸: 

تور مرچ ۹: دوې کاچوغي ترميده اوړه ۱۰: د رضورت 

وړ مالګه

د جوړولو طرز:
پياز، پټاټې او اوږه تر ماشني باسو او له ميده سويو غوښو 

وروسته  ماتوو،  پکښي  هګۍ  اومې  بيا  ګډوو،  يې  رسه 

ور  مرچ  تور  او  اوړه  ترمیده  مالګه،  مرچ،  تور  مصالحه، 

اچوو، وروسته يې رسه اغږو. البته دا د څلورو نفرو لپاره 

دي. له نيم څخه نيولې تر يوه ساعت پوري يې همدايس 

پرېږدو چي خيشت وکاږي او بيا ټکۍ ځني جوړوو او په 

رسه کړو غوړو کي يې رسې کوو.

د وچ پوست لپاره د ګالب د روغنو 
ګټي: د ګالب روغن د مړاوي او خشک 
پوست  د  کیږي.  کارول  لپاره  پوست 
ورک  چينجی  او  خشکي  خارش، 
پوست  د  تاثیرات  عمر  زیات  د  کوي. 
څخه لري کوي نو د دې لپاره تاسو پر 
پوست د ګالبو روغن مالش کوئ. دا به 
مو د څیرې ګونځي هم لري کړي او 
د پوست حجرې د ماتېدلو څخه هم 

ژغوري.
زخمونه  پوست  د  چي  کسان  هغه 
د  کېدل؛ هغوی  نه ښه  درملو  په  يې 
ګالب روغن د زخمونو لپاره وکارول او 

زخمونه یې ښه سول.
روغن  ګالب  د  سیسټم:  هاضمې  د 
د معدې او کوملو چينجي وژين او د 
خواګرځی  کوي،  ښه  زخمونه  معدې 
ختموي، کوملې قوي کوي او د کوملو 

سیسټم سموي.
زیات  کوي:  لري  پاړسوب  د سرتګو 
وروسته   ویښېدلو  را  له  سهار  وخت 

سرتګي پړسېديل وي؛ نو په دايس حال 
کي مو پر سرتګو دګالب عرق ووهئ! یا 
د ګالب په اوبو کي پمبه خیشته کړئ 
یوازي  نه  یې کښېـږدئ،  پر سرتګو  او 
دا چي د سرتګو پاړسوب به ورک کړي، 
بلکي د سرتګو ښایست به مو هم ډېر 

کړي.
ګټي:  اوبو  د  ګالب  د  ته  وېښتانو 
نو  په شامپو وینځو  کله چي ویښتان 
وېښتان  سببه  له  شامپوګانو  ځينو  د 
ویښتانو  د  چريي  يس،که  خشک 
د  اوبه  ګالب  د  وروسته  وینځلو  د 
ویښتیانو پر څوکو وپاشئ نو ویښتان 

به له خشکوايل څخه وسايت.
په  لپاره دګالبو ګټي:  د څېرې )مخ( 
ګالبو کي وټامن يب، يس، ډي او اي د 
څېرې پوست تل تازه سايت؛ نو تاسو 
اوبه د مخ د  کوالی سئ چي د ګالب 
وينځلو په اوبو )فیس واش( ګډي کړئ 
او مخ په ووینځئ ترڅو مو مخ تل تازه 

و اويس.

څنګه نوښت...

د ګل ګالب طبيعي...

روغ صحتپه پښتو ليکني ادب...

خندا مې ويل رشم دی؟!
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