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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۶/۰۳/۲۰۲۱                آصف بهاند

 
 ماشومانو رضایي مور یوه مېرمن د څو 

 

 غوره بېلگه د مورولۍ، عاطفې او مهربانۍ
 

 
 چې مورمړو ماشوانو ته یې خپلې شودې ورکړي دي   ،د مورولۍ، مینې او عاطفې هغه غر فیروزه عمر

 

ه نه یوازې دا چې له نارینه څخه کمه نه ده، بلکې تر نارینه لوړه ده او ډېرې ځعیني ژوند او تجربو ثابته کړېده چې ښ
رآن شریف کې د نارینه په قښېگڼې لري. هغه څه چې یو ښخه کوالی شي، ډېر ځلې یې یو نارینه نه شي کوالی. په 

ښاغلي ولي  گي  ورت نه شته، خو د ښځې په نامه سورت راغلی دی. څو ورځې مخکې زموږ یو دانشمند فرهنسنامه  
« ترسرلیک الندې یوه مقاله ولیکله، د  ښځه او سیاسي واکمنيد مېرمنو د پیاوړتیا او ښېگڼو په باب د »هللا ملکزي 

 دي: راغلي  داسې هغې مقالې په یوه برخه کې
په نوم سورت   (میرمنې)پارې کې د النساء  ـپه نوم سورت نشته، خو په پنځمې سی  (سړي)په قرانکریم کې د الرجال  »

راغلی دی. د حضرت مریم پاک لمنۍ او مورولۍ ته د درناوي له امله، په قران شریف کې یو سورت د هغې په نوم، 
وه، په تفصیل  (ملکه)نومول شویدي. د النمل په سورت کې د حضرت سلیمان د میرمنې، بلقیس چې د یمن پاچۍ 

تعالی په سپیڅلي کتاب کې د فرعون د   هللاادونه شوېده. د سره د هغې د سیاسي پوهې، واکمنۍ او عسکري قیادت ی
د ژوندي   (حضرت موسی)د ژورې پوهې او فرعون ته په سیند کې د نیول شوي ماشوم  (آسیه(ایماندارې میرمنې 

 ..« .ساتلو او نه وژلو مشوره ذکر شویده چې د هغې د ذکاوت بیلګه ده
 په یوه بله برخه کې داسې وایي: مقالېدغه راز ښاغلی ملګزی د یادې  

ږي، بلکې هغه د کرامت، شخصیت او عزت څښتنه ده. ـښځه عورت نه دی کوم چې د شرم ځای ته ویل کی»... 
ړه د جنسي خواهشاتو وسیله وګڼل شي. دین او قانون دواړه  ـاو موسکا ده، خو حوره نه ده چې یواځې د می  ښځه ښکال

ر او ورور نه شي کَولی چې خپله لور او خور د  هغې ته حق ورکوي چې د خپل ګډ ژوند پریکړه پخپله وکړي. پال
  .هغې له موافقې پرته چا ته په زور نکاح کړي یا یې په بدو کې ورکړي

ندی دې. سړي نه شي کَولی چې وریښمین لباس واغوندي او سره زر  ر په ځای، د میندو د قدمونو الجنت د پال
 « .ل دي ځکه چې ښځه د عاطفې سرچینه او د سکون او رغون څلی دیاستعمال کړي، مګر د میرمنو لپاره حال

عاطفې او مهربانۍ سرچینه او هغه لومړنی څوک ړنه وشي، ښخه د  ـد نړۍ په هره څنډه او هر ډول خلکو کې چې څې
، د مهربانۍ دا سندره په ربانۍ سندره ورته زمزمه کويهږي ماشوم ته خاندې، مینه ورکوي او د مـدی چې هر نوزې
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هره ژبه کې شته او د هرې ژبې د ویونکې مور له خولې نه راوزي او هغه د »للو« سندره ده چې هره مور یې په 
ې په  رږېدلي ماشوم په غوږ کې په ارامئ او مهربانئ سره زمزمه کوي، ښځه د همدې سندـنوي زې خپله ژبه د خپل

ږي چې په هره ژبه کې یې د مهربانۍ او عطوفت غږ د ـاعره گڼل کېشرامنځته کولو او تخلیق سره د نړۍ لومړنۍ 
 ښځې یعنې مور له خولې را وتلې ده. 

د ویر لړلي تاریخ په   ږوینه کې اخښل شوې ده، د همدې اصل پر بنا زمومهرباني او عاطفه د ښځې په سرشت او 
وژلو په  اوروانه ده، د دې وینې تویولو  ډول اوسعملي برخه چې په کومه  ې د ډرامېژ باندې د غمیزـیـاوسني ست

و، د  غتون برید شوی دی چې هلته ټول ښځې او ماشومان وداسې هم شوي چې په کابل کې پر یوه داسې ر ېک لړ
د پېښې   ږي، میډیا هره شیبهـږي، تیخوري ماشومان ورنه پاتې کېـږي او نوزېـایله کې گڼشمیر مینې وژل کېپحملې په  

 چې د میندو مړي گوري او  خپروي، یوه مور هله ځایه خبرون
 

 
 

بې موره ماشوانو  ،ماشومان، نو دې ته حاضرېږي چې د نورو چارو تر سنجولو پورېوږي او بې موره پاټې ورنه 
 ته پاملرنه وکړئ: رپوټي، روغتون ته ځان رسوي او دا کار کوي، دې ړته تی ورک

له ټلویزیونه خبره شوه، چې په کابل کې پر یوه روغتون خونړي برید کې د مېندو او نرسانو   ،کلنه فیروزه عمر ۲۷»
کسان وژل شوي دي. پر خواله رسنیو د بوږنونکو تصویرونو له لیدو او له دوستانو سره له غږېدو  ۲۴په ګډون 

 .سته د وضعیت سختوالی ورته معلوم شووور
 

میاشتني ماشوم مور ده. خپل ماشوم ته د تي ورکولو پر مهال یې هغو نویو زېږېدلو ماشومانو فیروزه خپله د یوه څلور  
 .ته پام واوښت چې مېندې یې په دغه برید کې وژل شوې

 

 .له همدې فکر سره یې پرېکړه وکړه، چې د دې یتیمو ماشومانو مرستې ته به ورځي
 :دا وایي

 

ړه سره خبرې وکړې، ورته مې وویل، غواړم له دې  ـمې په دې هکله له مېد روژه ماتي وخت له رارسېدو سره سم  ''
  ''.یتیمو ماشومانو سره مرسته وکړم

 

 .مېړه یې سمالسي ورسره خبره ومنله او ډاډ یې ورکړ، چې د دې د خپل ماشوم پاملرنه به کوي 
 

ښځې او ماشومان اتاترک روغتون ته خوندي لېږدولي   ۱۰۰تر هغه مهاله افغان ځانګړو ځواکونو د پېښې له ځایه 
 .وو، چې د فیروزې له کوره یې واټن نژدې دوه کیلومتره لېرې دی

 

ته دغه سفر چې هغې په ګاډي کې لنډ کړ، ښایي دومره وخت نه وای نیوالی، خو پر ښار له دغه خونړي بریده وروس
 .وېره او تره خپره وه

 

 :هغه وایي
 

ماشومان یې هلته راوړي، ځینې یې ټپیان وو، له نرسانو سره  ۲۰روغتون ته له رسېدو وروسته مې ولیدل چې ''
  ''.وغږېدم، هغوی راته ویل، لومړی هغو ته تی ورکړه، چې ډېر ژاړي
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ځینو ماشومانو په لومړي سر کې شیدې نه څښلې، خو کله چې مې ماړه کړل، خپله مې هم د ذهني ارامښت احساس  ''
  ''.کاوه، خوښه وم چې مرسته مې ورسره کړې

 

 .کور ته له ستنېدو وروسته یې خپل ماشوم منتظر و. دا وایي، خپل زوی ته مې نژدې دوه ساعته وروسته تی ورکړ
 

فیروزې خپله تجربه پر خواله رسنیو هم شریکه کړې او له نورو مېندو یې غوښتي چې روغتون ته د وږیو ماشومانو 
 .مرستې لپاره ورشي

 

تاو تریخوالي دغې لړۍ په خفګان اخته کړې، چې په ظاهره یې پای هم نه  فیروزه وایي، په خپل ښار کې د... 
 :ږي. هغه وایيـمعلومې

 

 . ''دغه ماشومان خپلو مېندو راوړي، خو په روغتون کې پراته دي او پردۍ ښځې شیدې ورکوي ''
 

لوبوي چې ډېری  فیروزه غواړي چې د روزل شوې اروا پوه په حیث د هغو ژورو ټپونو په درملنه کې مثبت رول و
 .ږيـافغان کورنۍ ترې ځورې

 

نوموړې له دوستانو سره هم اړیکه نیولې چې د تي نه رودلو په صورت کې د ماشومانو لپاره د ورڼیو او وچو شیدو 
 .د مرستې لپاره بسپنه وشي

 

وینا یې د هغو لپاره فیروزه وایي، له ټپیانو پرته نور ماشومان اوس له روغتونه کورونو ته استول شوي دي، خو په 
 .اندېښمنه ده چې په کورونو کې یې څوک نه دي پاتې

 

 :په ټینګار سره وایي
زما لومړیتوب به یتیم ماشومان وي. له زړه به خوښه شم، چې که د خپل زوی تر څنګ له دې ماشومانو هم یو ''

 « . ''وپالم
 

ت سره ـ سره زموږ د ټولنې په خلکو کې انسانی  او تاوترخوالي  ږي چې له دومره جگړو او وینو تویولوـله دې معلومې
ومت کوي او دا کار د یوې مېرمنې له خوا قام ،ږيـژوندی او عاطفه ال کار کوي د تاوتریخوالي په مقابل کې درې ال

تویولو ترسره شوی دی، ځکه په ټینگار سره ویالی شم چې ښځه د عاطفې او مینې سرچینه ده او د قهر، وژنو، وینو  
 . دی والړ غر سپر او او تاوتریخوالي په مقابل کې یو

 

 )ښځې(؛ په خپله غوڅ نه کړو، موږ سره ښايي چې خپل نيمايي بدن 
 

 موږ بايد د ښځو درناوی وکړو، د زدکړو او ښه ژوند زمينه 
 

 ورته برابره کړو، طبعي حقونه يې تر پښو الندې نه کړو، 
 

 دويمه درجه انسان يې ونه گڼو او... 
 

 او په تشو خبرو سره د مارچ د 
 

 اتمې ورځې د لمانځلو پر ځای،
 

 عمالً داسې څه وکړو چې 
 

 ټولنې له خوا،  ښځه د 
 

 له بل کړای شوي 
 

 اور نه را وباسو. 
 

  )آصف بهاند(
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