
 
 

 

 5تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۸/۰۳/۲۰۲۱                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 دوه شعارونه، دوه دریځونه 
 

 »ښځه یا په کور یا په گور« 
 

 که 
 

 ه د نارینه د الوت یو زرین وزر« ځ »ښ
 

 مارچ اتمه  
 

 د ښځو نړیواله ورځ 
 

 

م( مې چې د مارچ د اتمې په پار کومې مقالې خپرې کړې وې، د هرې مقالې په پیل کې مې دا مقدمه  ۲۰۲۱تېر کال )
مې چې بیا د مارچ د اتمې په پلمه څه لیکلي دي، د هرې مقالې په پیل کې یو ځل   (۲۰۲۲)  سږکالخپره کړې وه،  

 بیا دا مقدمه خپروم. 
 

هم لکه د تېرو کلونو په شان غواړم د ښځـو د نړیوالې ورځې په پار گڼې داسې مقالې ولیکم چې    (۲۰۲۱)  سږکال
وتوانېـږم چې په ټولنه کې او د خلکو په  د مېرمنو په باب زموږ د ټولنې منفي او مثبت افکار څرگند کړي، څو  

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 

 ټوله هڅه دا وي چې د مېرمنو په باب د خلکو د اذهانو منفي اړخ په مثبت ډول بدل کړو.    اور بلېدو تر څنگه به مو
 

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  
په باب له دوی سره د تاوتریخوالي   یې د ښځو په باب نظر دی چې باید د بدلولو هڅې یې گړندۍ کړو. زه چې د ښځـو

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! 
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د نورې نړۍ د ښځو له دریځونو سره بیخي ډېر بدل او ډېر واټن    نرواکې ټولنه کې د ښځو دریځافغانستان غوندې  په  
سره لري. زموږ په ټولنه کې له نرواکیتوب سره ـ سره شته داسې نارینه گان چې د ښځو د حقونو د دفاع کوي او  

 پوره درناوی یې کوي. 
 

ره تاوتریخوالی کوي، داسې داسې هم نه ده چې ټول نارینگان د ښځو حقونه تر پښو الندې کوي او تل له میرمنو س
گڼي د ژوند په چارو کې تر هغو پورې ښځه کاروي چې سا په کې    »ښځه یا په کور یا په گور«نظریات شته چې  

گڼي او په ډېر درناوي سره په گډه د ژوند چارې  »ښځه د نارینه زرین وزر«  چلېـږي او داسې نارینگان هم لرو چې  
دې دواوړو شعاونو یا دواړو نظریاتو نه یوه ـ یوه بېلگه راواخلم چې دا بېلگې څنگه    په مینه پرمخ بیایي، زه به دلته له

 افغان نارینه د ښځو پلوي او د ښځو ضد نظریات لري. زه دواړه نظرونه دلته رااخلم، قضاوت یې پر تاسو:
 

ایلو یو جالب نظر خوندي د شعار د پ  »ښځه یا په کور یا په گور«یوه فیسبوک کارن اقبال احمد په خپله پاڼه کې د  
 : وگورئکړی دی، 

 

 !ښځه»
 

 بازار ته ځو ښځې لږ مرسته راسره وکړه 
 

 سمه ده سړیه 
 

 زرنج ته را پورته شه 
 

 سمه ده سړیه 
 

 دا لرګي راټول کړه
 

 سمه ده سړیه 
 

 زرنج ته یې پورته کړه
 

 سمه ده سړیه 
 

 شوې؟ستړې 
 

 نه سړیه
 

 د زرنج شاته وخیژه
 

 ځای نشته سړیه
 

 ستا د پالر الوتکه کومه ده هله خیژه 
 

 سمه ده سړیه 
 

 لږ ځای خو راته پکې جوړ کړه سړیه؟ 
 

 ځان ته یې خپله جوړ کړه کنه
 

 سمه ده سړیه 
 

 لږ کرار ځه سړیه 
 

 لږه تږې شوم سړیه 
 

 .به یې وڅښېکار خو ټول ما کړی بیغمه ناسته یې چپ شه کور کې 
 

 سمه ده سړیه 
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 ...کور
 

 ښکته شه دروازه خالصه کړه
 

 سمه ده سړیه 
 

 لرګي راښکته کړه
 

 سمه ده سړیه 
 

 ماته چای اوبه راوړه سمه ده سړیه
 

 ډوډۍ راوړه  
 

 سمه ده سړیه 
 

 ویده کیږم غالمغال ونکړې 
 

 سمه ده سړیه 
 

 بیرون ووځه ماشومانو سره بلې خونې ته الړه شه چې ستړی یم 
 

 سمه ده سړیه 
 

 ...ټک ټک ټک دروازه ده
 

 ورشه ښځې 
 

 سمه ده سړیه 
 

 څوک؟؟؟ 
 

 .س یم، د کلي د نجونو ښوونځی پرانیستل شوی دی خپلې لوڼې دې ښوونځي کې داخل کړهیٔ د کلي د شورا ر
 

 اها... اوس دا بیغرتي راغله؟ 
 

 دا...؟ زه پښتون، پالر مې پښتون غیرت لرم ایمان لرم اسالم لرم او اوس به 
 

 !نه نه نه کیږي والړ شئ
 

 ښځه: څوک و سړیه؟ 
 

 پر تا اړه نلري غلې کینه
 

 سمه ده سړیه 
 

 ناروغه یم سړیه 
 

 څه درشوي؟ 
 

 .اخر د اته میاشتو ماشوم لرم، ټوله ورځ می درسره کار وکړ اوس مې په نس درد دی سړیه
  کرار کینه )ښځه د کور ده یا د ګور(

 

 سمه ده سړیه 
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 څه لیکلي دي:  داسېد شعار په پیروي  »ښخه د نارینه زرین وزر«او یو بل چا بیا د 
 

 ښځه د نر زرین وزر »
 

د نړۍ په ټولو موجوداتو کې ښایسته موجود ښځه، د ښځې زړه او د ښځې عاطفه ده، د ښځې زړه ډېر کلک او هم  
 مهاله ډېر نازک دی، که د ښځې زړه د ډېر درد د زغملو توان لري نو ژر ماتیدلی هم شي. 

 

د روان دور په دې ویرجن څپرکي کې ښځه هم هغه قشر دی چې له نر سره اوږه په اوږه درد زغمي، او تل یې پرې  
 غږ کړی چې: 

 

 په غم کې تانه کمه نه یم 
 لیونۍ نه یم چې به کلي خبرومه 

 

ورور په سینه ټپ خوري، نو خور یې ژاړي او که خاوند یې له درده زګیروی کاږي، نو ښځه یې له سترګو که  
 اوښکې تویوي، که ښځه مور شي په پښو کې یې جنت وي او که خور شي نو بیا د ورور ارمان کوي او وایي: 

 

 بې وروره خور په کلي راغله
 اواز یې وکړو چې د چا کره به ځمه 

 

ارمان کاږي، خور د ورور او مور د زوي، په هر حال یې عظمت ته سالم په کار دی، د ښځې لپاره د  لور د پالر  
 ورور او خاوند دي.  پالر، هغې تر ټولو لویه شتمني د هغه سپیڅلی زړه،

 

 که څوک خور نه لري نو خېر دی څه خبره نه ده 
 دا ډېره سخته وي چې ګڼې خویندې ورور نه لري 

 

 وارې خولګۍ داسې وویې ـه خـماشوم پم ـیـتـوه یـی
 ا مور نه لريــیــوله دنــه ټــ ه بـم کــوازې زه یـــی
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 هو!

که په یوه الس زانګو زنګولی شي نو څه شک     ښځه مور ده،ښځه خور ده او ښځه د دې ټولنې سمبالوونکې ده،دا
خبر یاست، که تاریخ ته ځیر شو نو ښځې  دی چې په بل الس ټوله نړۍ زنګوي، د ښځې د خړې لوپټې له عظمته ټول  

 له نر سره اوږه په اوږه د جګړې میدان هم ګټلی او دا ټپه یې ورته ویلې:
 

 که په میوند کې شهید نه شوې
 خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دې ساتینه 

 

چې سړی  له عمل سره په خوا کې د خبرو په میدان کې هم ښځې له سړو سره یوځای روانې دي او هڅه یې کړې  
 هم د عظمت الس پورته کړی او ورته یې ویلي:  یوازې پرېنږدي، کله ناکله خو یې لوپټې ته شمله ورو

 

 چې خبرې یې له کاره کمې نه دي 
 ه دستاره کمې نه دي ـو لـټې مـوپـل

 

 ښځې خو تل له خپل ټول کمال جمال سره یوځای پر نر غږ کوي او وایي: 
 

 ته که ْسر یې زه دې ساز یم
 از یمـــې زه اغـام یـجـان هـک

 

که غم راشي او که خفګان، که ولږه وي او که تنده خو دا یې په ډېره مېړانه تېروي، او په ډېر صداقت سره وایي  
 چې:

 

 ته که یې سترګې نو نظر دې زه یم 
 ر دې زه یم ـ بـو خـ ې نـ دا یـتـبـ ه مــک

 

 او ستا د نازکو خیالو 
 زرین وزر دې زه یم 
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