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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  
  

 ۰۷/۰۳/۲۰۱۶         انجنیر سلطان جان کلیوال

 په ټولنیز ژوندانه کی د ښـځـو ونډه
 

 د ښځو د نړیوالي ورځې په مناسبت
 

څنګه  یوالي او شریکو هلو ځلو نتیجه ده او لکه د ټولنیز ژوند او ټولنیز پرمختګ پیل د نارینه او ښځینه نسل، دواړو د
دی، د ژوندانه د پر مختګ ټول اړخونه هم په دواړو پوری اړه لری. که د ژوندانه د  یچی ژوند په دواړو پوری تړل

 نو وینو چی د فزیکی ،خو یعنې سختو او ظریفو باندی و ویشوسرته رسولو د پاره ټول ورځني کارونه په دوه بر
ا د ی يرسامی، نقاشی، اوبدل، ګنډل، سفال :جوړښت او طبیعی ویش له مخې ښکلی او ظریف کارونه او هنرونه لکه

لوښو جوړول، سینګار او ښکلی کول، د راز راز خوراکونو تهیه کول، فیشن، دیکوریشن یا په مناسبو ځایونو کی د 
ندانه په اني ژوسبو شیانو ایښودل او تر ټولو زیات د اوالد روزنه او تربیه او دارنګه په لسګونو نور څیزونه د انسمنا

 یی دوام او انکشاف میندلي دې.  ېله خوا کشف شوی او تر دا ننه پورځینه نسل ښټولو اوږدو کی د 
و بار په هره برخه  توګه د ژوندانه د کارښځې د یوې مور، یوې خور او یوې میرمنې په  ،د دی برخې نه ور آخوا

نو ته ګړې میدانووندې ته تللي، مالداري یی کړیده او حتی د ګرمې جرکی د نارینه سره څنګ په څنګ کار کړیدی. ک
 توګه یی د نارینه نسل د پاره د پرمختګ او لوړتیا ټولې دروازې پرانستې دې.  ېتللې ده او په د

په پام کی ونیسو او له هماغو  ،ی خپله افغانې ټولنه چی یوه مشره او زړه ټولنه دهکه د نورو بشري ټولنو په منځ ک
یانا له رآاو د هغوی ټولنیز دریځ د لرغونې په خپله ټولنه کی د ښځینه نسل ژوند  ېپخوانو زمانو څخه بیا تر ننه پور

ږ د ښځینه نسل د رخو کی زمونو وبه ګورو چی له بده مرغه، په ډیرو ب ،را و څیړو ېوختو څخه بیا تر ننه پور
ه نیم زره کاله پخوا پ ېدر ې،قوس یی و هلی دی. در يه والې پر ځای ښکته تللي او نزولژوندانه بهیر د لوړتیا او ښ

باور  ېله اوداسلمرغۍ او خوشالۍ بڼسټ او بنیاد ب ریا ئی ټولنو کی د ښځو ډیر درناوی کیده، آریایانو ښځه د نیکآ
. خدای)ج( يرضایت یی په برخه و چی د ښځې يپه هغه نارینه خاصه پیرزوینه لر رب النوعیی درلوده چی د دوی 

مخ  ۱۲۳ټوک په  يتاریخ افغانستان د لومړ ،بخښلی اوستاد احمدعلی کهزاد د هیواد پیاوړی مورخ د خپل تاریخی اثر
تاد اوس« لکه د لیندۍ د پاره غشید آریایانو په سرودونو کی ښځه د نارینه د پاره دومر اړینه ده » :لیکې ېکی داس

نو ځکه یي ټول ښکلې او ظریف کارونه ښځو  ،آریائی نارینه ته ښځه تر بل هرڅه ښکلې بریښیده»  :کهزاد زیاتوی
همدارنګه اوستاد کهزاد د همدی اثر « يش ېوختپه درنو کارونو ب ېد ېریښي وو او داېې نه خوښیده چی ښځته ور پ

د هماغه وخت د نارینه شاعرانو سره یی مساوی  ېچ يد ياعرانو نومونه هم راوړمخ کی د هغو ښځینه ش ۱۲۵په 
 ۱۱۷شهزاده )میرمن ګوشا( چی اشعار یي د ریګویدا د سردونو په لومړی کتاب کی په » :لکه .او برابر حیثیت درلود

د کالم نمونه یی د  شماره کی قید دی،) لو پامودرا( بله د هماغه وخت شاعره ده چی ۴۰او  ۳۰او د لسم کتاب په 
شماره کی قید شویدی، په همدی توګه د نورو شاعرانو او هنرمندانو  ۱۷۹ریګویدا د سرودونو د لومړی کتاب په 

د ریګویدا د  )ماماتا(، )ایاال(، )سوریا(، ))اندرانی(، )ساسی( او نوری چی د کالم نمونی یي :نومونه هم یادوی لکه
 لپمحقق دوست محمد دوست شینواری د خهمدارنګه مرحوم سر«. نو کی درج دیسردونو په بیلو بیلو ګاتو تو کتابو

د ټولنی په سیاسی جوړښت کی د ښځی کار او  مخ کی د ساکی آریایانو ۴۶څیړنیز اثر) افغانستان په اوستا کی( په 
وه لویه په پیل کی یساکو د اومی قبل المیالد پیړۍ په پای او د شپږمې قبل المیالد پیړۍ » :ونډې ته داسی اشاره کوی

سیاسی اتحادیه جوړه کړه چی ټول کوچي او میشت آریا یی قومونه یی سره متحد او په یوه مرکز راټول کړل، د دی 
خپله آریا یی ټولنه د  ې( نومیده په غاړه و. نومړی ملکزرینه)ستری اتحادیی مشرتوب د یوی مدبری ښځي چی 

نه په امن کی و ساتله، زرینه هسی یو مشره وه چی په ټولو   )Zarinaګاونډیو ټولنو د لښکر کشیو او تاړاکونو
جنګونو کی یی خپله ونډه اخسته او د لښکر په سر کی به روانه وه ترڅو په یوه ګرمه جګړه کی یی خپل ژوند د السه 

ـې په او د کتســـ د یونانی مورخ هیرودوت په روایاتو کی د )ملکی توموریس (»دوست شینواری وایی: «. ورکړ
ملکی ســـپـریــتـری( نومونه چی د آریایی قبیلو مشرانی وی او ستری جنګې لښکری یی درلودی هم روایاتو کی د )

 « راغلی دی
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

په همدی ترتیب د آریانا د تمدن له دوری وروسته د خراسان او ګندهارا په ټولنیز ژوند کی د ښځو ونډه نوره هم پراخه 
بلکی د اوالد ټوله روزنه، د جکړی په میدان کی د نارینه مالتړ او د  ،ظم مسؤله وهشوه او ښځه نه یواځی د کورني ن

 دی تر څنګ په ادبې او هنرې ساحو کی فعاله ونډه اخستنه هم تر ډیره حده د ښځو په غاړه وه. 
زم او ښځینه کرکټرونو نومونه راغلي چی هره یوه یی د هنر، د مینی او محبت، در ۱۸د فردوسي په شاهنامه کی د 

 عری اوبزم او د نارینه د شخصیت د جوړونې ځانګړی داستانونه لری. تر هغی را وروسته د بلخی رابعی درنه شا
ږ د ټولنې د هماغه وخت د ټولنیز ژوندانه یوه هسی واقعی بڼه ده چی په نورو ټولنو کی د نیمګړی محبت داستان زمو

وښانیانو په سیاسی مبارزو کی د االیی په څیر ډیری نوم ورکی به یی کمی نمونې پیداشی. تر دی بیا راوروسته د ر
مبارزی میرمنی لرو چی د پیژندنی د پاره یی زیاتو څیړنو ته اړتیا ده. په معاصر افغانستان کی، د نازو انا، زرغونې 

 ه کی د پخود ادب او هنر په الر ،انا، عینو بی بی، مخفی بدخشې او نورو د غیرت او میړاني د داستانونو تر څنګ
ږ د ویاړونو ستره برخه ده. د میوند د ماللۍ ایمان چی د لومړی شپې ناوی وه او د ماتی زمو ،ګامونو پورته کیدل

 بیا بریالیتوب ابدی ویاړ یی وګاټه، دا لنډۍ خو یی اوس هم د هر افغان وینه په جوش راولی:  خوړلوغازیانو د
 که په میوند کی شهید نه شوی

 بی ننګئ ته دی ساتینه. خدایګو اللیه
ږ د ښځینه نسل ونډه او د ملی مبارزینو سره په مبارزه ره د مبارزی په ډګرونو کی هم زمود پرونی سره استعمار س

کی برخه اخستنه د مهنی په لحاظ په هیڅ وجه د نارینه و نه کمه نه چی حتی درنه هم ده. د نن نه زیات و کم پنځه 
یدی او د هغوی د سلګونو نورو خویندود قربانیو کیسی له هیچا نه هیره نه ده. د دین او د ویشت کال پخوا د پتمني ناه

رانو له منګلو څخه د دی مقدس کتاب ګنه د ناوړی ګټې اخستنې او د جادوخدای)ج( د مبارک کالم قرآن عظیم الشان 
مخنیوی د پاره یی د بل هر نارینه نه د ساتني په منظورد شهیدی فرخندی د پرون کیسه مو هم ولیدله چی د خرافاتو د 

ږ د ژوندانه په ړۍ ته په ډاګه کړي. همدارنګه زمود مخه ځان قربانې کړ او د تورو مخونو توری څیری یی ټولې ن
ږ شاعراني، ادیباني او هنر منداني دومره د ویاړ او ډاډ وړدی چی که ږ سیاستوالی میر مني، زموروان بهیر کی زمو

خواو، جاه طلبو، عیاشانو او حریصانو د زور زیاتی له منګلو نه  تاریکزهنو، خود ، کوتا نظرو،تد زماني د وحش
ۍ کی د ښځو او ښځینه نسل د قهرمانۍ ننو په یقین سره به یو وار بیا د آریا یی ساکانو په واکم ،وژغورلی شی

د ګاونډیو له زیان او ضرر څخه  داستانونه را ژوندی او لکه څنګه چی هماغه وخت د مدبرو ښځو په تدبیرونو سره
ږ مدبری خویندی، کی ژوند وکړی. نن به بیا هم زمو غوښتل چی د دوی سره په سوله يګاونډ په امن کی وه او هر

ی پوهیدنی له الری په د میندی او پتمني لورانې و کوالی شی چی د ګاونډیو ټولنو د ښځینه نسل سره د ګډې ژبې او
نډیانو سره په سوله کی د ژوند کولو زمینه برابره کاندی او د ژوند له هری شیبی څخه لکه چی د ټولو ګاو يو توانیږ

 د متمدنی بشری ټولنی د انسانانو په څیر خوند او ګټه اوچته کړی. 
د ژوندانه په ټولو برخو کی د خپل  ،ږ خویندې، میندې او لوڼې د پوره انساني آزادۍ په لرلو سرهپه دی هیله چی زمو

 د کامله روزنه او پالنه وکړای شی، ټولو ته د ښځو د نړیوالې ورځی مبارکی وایم. استعدا
 

 په درنښت
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