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آصف بهاند

«توره شپه»
لور د کــور ډېـوه ده
لور د مینې خزانه ده
(د جلۍ زوکړه)
د مارچ اتمه ،د ښځو نړیواله ورځ
سږکال هم لکه د تېرو کلونو په شان غواړم د ښځـو د نړیوالې ورځې په پار گڼې داسې مقالې ولیکم چې د مېرمنو
په باب زموږ د ټولنې منفي او مثبت افکار څرگند کړي ،څو وتوانېـږم چې په ټولنه کې او د خلکو په افکارو کې د
افغان مېرمنې اوسنی حالت خلکو ته وښیم .په مثبتو پاینتونو به یې خامخا ویاړو او په منفي به یې هغه څوک
زورېـږي چې د ښځو د حقونو پلوي دي ،پر متضررې خو هسې هم سور اور بل دی .د دې زورېدو او اور بلېدو تر
څنگه به مو ټوله هڅه دا وي چې د مېرمنو په باب د خلکو د اذهانو منفي اړخ په مثبت ډول بدل کړو.
که زما په مقالو کې د تلې منفي خوا درنه وي ،ما به نه مالمتوئ ،همدا مو خلک دي ،همدا مو ټولنه ده او همدا
یې د ښځو په باب نظر دی چې باید د بدلولو هڅې یې گړندۍ کړو .زه چې د ښځـو په باب له دوی سره د تاوتریخوالي
او منفي کړونو یادونه کوم ،اصلي موخه مې د ښځو د غږ جگول او له دې ناوړه حالت او ستونزو نه د دوی ژغورل
دي.
افغان مېرمن:
د مارچ د اتمې تر لمانځلو او ډالیو نه مو زه درتېره یم،
مه مې وهئ!
مه مې رټئ!
مه مې ښکنځئ!
نور څه مه کوئ ،د انسان په سترگه راته وگورئ!
زموږ په هېواد افغانستان کې حاکم ذهنیت دا دی چې ښځې ته ،لور ته ،خور ته او په ټول کې ښځینه وو ته په ټیټه
سترگه کتل کېـږي .که د چا زوی وشي خوښي کوي ،جشنونه جوړوي او د خوښۍ ډزې خو ال په
هماغه اوله ورځ پرې کوي؛ خو که لور یې وشوه ،خپه وي ،تندی یې تروش وي ،د ویر څپې پرې غالبې وي او ټوله
مالمتیا یې ښځې ته ورله غاړې وي ،نارینه فرښته او سپـینه کوتره وي ،ښځې ته وایي چې دا تا زېـږولې ده.
تر ټولو جالبه او خندونکې کیسه خو ال دا ده چې زموږ په ټولنه کې هر نارینه غواړي له ښایسته نجلۍ او ښکلې ښځې
سره واده وکړي ،خو یو هم هیله نه لري چې لور ورکره وشي.
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وه د خدای بنده گانو!
چې هېڅ یو لور نه غواړئ ،نو دا ښایسته نجونې او ښایسته ښځې به له کومه شي ،دا خو نه شي کېدای چې لکه باران
له پاسه راووري یا لکه شنېلی له مځکې سر راپورته کړي.
یو چېرې مې په مخکتاب کې همداسې یو مضمون ترسترگو شو چې یو پالر د خپلې لور د زوکړې له خبر سره سم،
په قهر سره ویلي وو چې:
دا شپه ،توره شپه ده.
د هغه لنډ مضمون بشپـړ متن دا دی:
«لور خور او مور د خدای لوي نعمت دي ،وړي خوری ویاړ می یی.
وایی توره شپه وه!!
نهه زامن یې وو ،لسمه یې لور پیدا شوه،
چا د لور زیری ورکړ ،دی په غوصه شو او هغه شپه یې «توره شپه» وبلله.
زامن یې لوی شول ،ودونه یې وکړل او هر یو پر خپله مخه الړ،
پالر سپـینږیری او په سترګو ړوند شو،
د خدمت ،ښکته او پورته کولو لپاره یې یوازې لور ورپاتې وه او هغې یې په مینه او اخالص خدمت ته مال تړلې وه.
یوه ورځ یې لور له بهر نه راروانه وه پالر یې غږ پرې وکړ:
څوک یې؟
لور یې وخندل:
«توره شپه یم!»
پالر یې موسکا وکړه ،ویې ویل:
کاش دا تورې شپې مې ډېرې وای!؛
لور د مینې خزانه ده».
خو ښایي زموږ د ټولنې ټول خلک منفي فکر و نه لري .د مهربانه او پوهو پلرونو بېلگې هم لرو چې لور او زوی
دواړه د خدایتعالی نعمت گڼي او د جلۍ او هلک توپیر نه کوي .څومره به ښه وای چې په خپله ټولنه کې مو د داسې
فکر خاوندان ډېر درلودلی ،څومره به ښه وای که ټولو افغانانو داسې نظر درلودالی.
زموږ په هېواد کې د ښو او پوهو پلرونو یوه بېلگه دا ده:
«د لور مینه بې غرضه وي .کله چې غږیـ ږي ،ته وا کور کې واده دی .کله چې خاموشه وي ،ته وا کور نه ،بلکې
هدیره ده .اوالدونو کې فرق نه کیـ ږي ،نارینه او ښځینه دواړه د زړه توکړې وي؛ خو بیا هم لوڼې بېخي ځانګړې
وي .منحیث د پلرونو یې تاسې درک کوالی شئ.
دا ځوان د دې معصومې ګلې پالر دی .ویښته یې ور ږمنځوي.
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زه هم خپلو اوالدونو ته ویښته ږمنځوم،
جامې مې ور اغوستې.
څپلکۍ ــ بوټونه ور پوښو کوم،
بنګړي ورته السونو کې اچوم؛
ان سنګاروم یې هم.
معموالً لویه برخه پښتانه نارینه په دې باور دي چې اوالد زېـږول او بیا یې روزنه او پالل ،یوازې د میندو(میرمنو)
کار دی»...

موږ سره ښایي چې خپل نیمایي بدن (ښځې)؛ په خپله غوڅ نه کړو،
موږ باید د ښځو درناوی وکړو ،د زدکړو او ښه ژوند زمینه
ورته برابره کړو ،طبعي حقونه یې تر پښو الندې نه کړو،
دویمه درجه انسان یې ونه گڼو او...
او په تشو خبرو سره د مارچ د
اتمې ورځې د لمانځلو پر ځای،
عمالً داسې څه وکړو چې
ښځه د ټولنې له خوا،
له بل کړای شوي
اور نه را وباسو.
(آصف بهاند)
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