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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

تأریخ۹/1۷۱/۴۱1۲ :

ناشر و نویسنده :دستگیر روشنیالی

ژوند له نه بدلیدونکو ذهنونو ډیر پیاوړی دی

.

ځوان نسل نه باید د روشنگري په وړاندي د جهالت د جگړي برخه وي.
ځوان نسل ،د نویو اندیښنو نسل.
ځوان نسل د څوگونو تضادونو ،جگړو ،شخړو .بي شمارو ستونزو سره لوی شوی نسل دی .دي حالت دا
نسل په مادي او ذهني برخوکي په کلکه متاثر او ستړی کړی دی .دا بي له شکه له ستونزو ډکه چاره ده او پراخ
کارغواړي چي ځوان نسل د منفي فکرونو ،عقدو ،کینو ،احساساتو ،رواني فشارونو ...له اسارت وژغول شي .د
افغانستان بری له تعصب د ځوانانو په ژغورلو کي دی .تعصب هم بالفعل او هم بالقوه یو لوی ړنگونکی خطر دی.
همدا شان د وروستیو لسیزو بلواگانو ،انقالبونو ،جگړو ،یو په بل پسي بحرانونو ...ځوان نسل له بي شماره
“څه بايد وکړو” او د “ولې” له پوښتنو سره مخامخ کړی دی او ورته د ځواب ویلوغوښتنه کوي .ځوان نسل د
وروستیو لسیزو پیښي له یاده نه و باسي .د دوي او راتلونکو نسلونو بري به دا وي چي د دي پیښو په یادولو سره د
هغوي د تکرار مخه و نیسي او د موږ دنده داده چي ځوان نسل ته د خپلو تیروتنو ،خپلو خطاگانو ،خپلو نیمگړتیاو،
خپلو ناکامیو او خپلو بي وسیو  ...په ویلو سره هغوی ته د دی امکان ورکړو چی راتلونکي په سمه توگه ترسیم او
موږ ته ورته تیروتني تکرار نه کړي.
ځوان نسل د دواړو کین او ښی له سطحی څیړونو او په بیړه قضاوت کولو زده کوالي شی .دوي د نورو د
مالمتولو په کار کي خورا پیاوړي دي .خو د هغه څه په لیدلو کي چي شاوخوا یي تیریږي بي وسي ښیي .دوي سره
د دي چي په همدي وطن او په همدي سیمه کي لوی شوي دي .تر اوسه یي د دي وس نه دی پیدا کړي چي د پیښو
او تحوالتو تل ته ورننوزي او یو ریالستیک تحلیل وړاندي کړي .دوي د پیښو ظاهر ویني او هڅه کوي چي په خپلو
ساده او افراطي شعارونو د خلکو ذهنونو بدل کاندي .همدا شان دوي د خپلو فکرونو او چلندونو په بدلولو کي هم
پاتي راغلي .دواړه ښی او چپ افراط فکري خپلواکۍ ته د شک په سترگه گوري اوهغوي چي د دوي په شان نه وي
ورته “مزدور” “وابسته” “تړلی”  ...ښکاري .د افغانستان تجربه ښیي چي له چپه ښی ته او له ښی چپ ته بدلیدل
ساده کار دي .خو له دي دو د خپلواک فکر په لور بدلیدل خورا مشکل کار دی.
دوي خپلو خطگانو اوتیروتنو ته د هغي جامي په سترگه نه گوري چي له تنه لري کیداي شی .دوي په همدي جامه
کي د پاتي کیدولو اراده لري او غواړي دنیا هغه شان وي چي دوي یي غواړي .دوي همدا اوس له یو بل سره د
پرون په انتقام اخستلو لگیا دي هغه پرون چي هیڅکله بیا نه راگرزي .ښه دی دوي به له خپلو فکرونو سره په
پرون کي پریږدو .خو د ژوند کولو راز له بدلونونو او زمان سره د ځان په عیارولوکي دی .ژوند له نه بدلیدونکو
ذهنونو ډیر پیاوړی دی.
د هغو ځوانانو شمیر هم کم نه دی چي د ټولني له موجودو جوړښتونو سره یي عادت کړی او د بدلونونو په
وړاندي مقاومت کوي او تر اوسه په دي نه دي قانع شوي چي په عمل کي همدي جوړښتونو ټولنه په کلکه کمزوري
کړي او د پرمختگ په لور یي خڼد دي.
لیږد “ گذار” د نفي کولو ،نابود کولو او شلیدولو په معني نه دی.
افغانستان د یوه سخت او څوگوني اقتصادي ،ټولنیز ،سیاسي ،فرهنگي او فکري لیږد “گذار” په حالت کي
دي .د ژوند هره برخه په بدلیدو دی او ټول هغه څه او په ځانگړي توگه هغه څه چي د ټولنې په سیاسي ژوند کي
واقع کیږي د همدي لیږد “گذار” نښاني دي .لیږد یوازي د یوې وروسته پاتي ټولني ځانگړتیا نه دي .پرمختللي ټولني
هم لیږد ته ضرورت لري .دا ډول ټولني بدلون منونکي دي او د یوه نوي لید او نوي تفکر په درلودلو سره د یوې
نوي راتلونکي په لور حرکت کوي .خو د افغانستان په شان په یوه ټولنه کي د راتلونکي په لورلیږد سخت ،پیچیلی
او زیاته قرباني غواړي .همدا اوس اوس ټولنه د الندي سختو لیږدونو په درشل کي دی.

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ــــ له جگړې د سولې په لور لیږد.
ــــ له استبداد د دموکراسي په لور لیږد.
ــــ له قومیت د ملت کیدلو په لور لیږد
ــــ له دودیزې او سنتي ټولنې ،د یوې مدرني ټولني په لور لیږد.
ــــ له شی د څوک په لور لیږد .له ښځې سره د څوک په ځای د شی په شان چلند کیږي.
ــــ له کرکې ،تعصب او کینې د پوهای ،باور او زغم په لور لیږد.
ــــ له خرافاتو او افسانو د خپلواکې اندیښنو په لورلیږد.
ـــــ له دروغو ،غال اوغولولو د صداقت او رښتیولی په لورلیږد.
سره د دي چي دا پورته هر یو لیږد ساده او په کمه بیه نه تر سره کیږي ،خو پاتي را تلل به یي نه یوازي یوه
ټولنیزه ټمبلي وي ،بلکي افغانستان به د یوې بدلیدونکي نړۍ برخه نه وي او سبا به بایلی .هره ټولنه بدلون ته
ضرورت لري .بدلون ټولنه په حرکت کي ساتي او د ټولني دواړه مادي او معنوي حرکت په بدلونونوکي پیږندل
کیږي .انتخابات یو حرکت او یو بدلون وو چي له موږ سره یي د خلکو د پیږندنی په کارکي مرسته وکړه.
ځوان نسل د زماني غوښتنې ومنی او راتلونکي ته ځان چمتو کړي.
ځوان نسل باید ځان د هغوي له منځه را وباسي چي کلنو او لسیزي همداسي کرل شوي پاتي کیږي .نن په
ټولنه کي د دي پیاوړي نښانې شته دي چی ځوان نسل له آرماني هدفونو ځان را باسي او په اسانه په آرماني هدفونو
پسي نه ځي .په ځوان نسل کي عاقالنه چلند وده کوي او ورستي سیاسي تحوالت او په ځانگړي توگه انتخابات د دي
خبري روښانه ثبوت دی .د ځوان نسل سیاسي لید خورا پیاوړی دی .د دي نسل سیاسي شعور په چټکه توگه وده
کوي او ورسره د دي ضرورت را منځ ته شوي چي دا وده له قومیت ،مذهب ،سمت  ...خپلواکه وي .که د سیاسي
شعور وده خپلواکه نه وي ډیري بدي پایلي درلودالي شی.
ځوان نسل ،د ما د نسل په شان دا او هغه ایدیولوژي ټولو ستونزو ته ځواب نه بولې .پرون موږ خپل چلند
دعقل په ځای د یوې ایدیولوژي په بنیاد پیل کړ .آرماني هدفونه مو درلودل ،شعارونه مو ورکول ،نه پخالکیدونکي
مبارزه موکوله ،دسیستم د بدلولو په ځای مو د هغه د ړنگولو غوښتنه کوله ،له زور ،کودتا ،انقالب ،نفي کولو،
وژلو ...پرته مو بله الره نه پیژندله .موږ په بدلون او رفرم نه پوهیدو د سیستم انحالل او یا هم د سیستم چپه کول مو
شعار وو.
ښه نیت او بد عمل.
نیت مو د ښو کول وو ،خو په عمل کي له ډیرو بدو را ووتو .اوس پوهیږو چي د قضاوت معیار د نیت په ځای عمل
دی .زه فکر نه کوم چي تا ریخ به د ما له نسل سره په مهربانی چلند وکړي او دا امکان شته دی چي تاریخ ووایي،
”همدي انقالبی نسل افغانستان برباد کړ“طبعا موږ هغه نسل نه یو چي افغانستان ته مو ثبات او نیکمرغي راوړي او
تضمین کړي وي.
ځوان نسل هغه نسل نه دي چي څلوویشت ،پنځوس او شپیته کاله پخوا وو .دا د خالقیت او ابتکار کولو نسل
دی .دا د فردیت او استقاللیت نسل دی .دا د ایدیولوژي په ځای د پراگماتیزم نسل دی او د خیالونو او آرمانونو په
ځای د عقلی لید او د تجربوي چلند نسل دی.
ځوان نسل د تکنولوژیکي چټکو اړیکو د پراختیا او پرمختگ نسل دی .همدا پرمختگونو دي چي ټولنیز ،کورنۍ او
فردي ژوند بدلوي او ځوان نسل ته یي د دي پراخ امکانات ورکړي چي خپله پوهه زیاته او په ټولنیز او سیاسي
ژوند کي خپله ونډه پیاوړي کړي .دنیا هره ورځ بدلیږي او په همیشنی تحول کي دی که ځوان نسل په دي بدلونونو
کي د گډون په ځای یوازي د هغوي تماشا کونکی وي بي له شکه به راتلونکي وبایلي .نن ځوانان د پرون کلیوالی،
قبیلوي ،محلي  ...ذهنیت په خالف په نړیوال ذهنیت کي ژوند کوي.
له ایدیولوژیک ښوونځیو د ځان ژغورل.
د ما د نسل تر ټولو لویه بدمرغي او ناکامي دا وه چي په پراخه پیمانه د ایدیولوژیگانو ښکار شو .دي نسل هم له
شماله او هم له جنوبه د افراطي فکري توفانونو په وړاندي ښکاره کمزوري وښودله .دي دو فکري ښوونځیو

د پاڼو شمیره :له  ۹تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

افغانستان ته له یوې خوا د پورته او کښته طبقو او له بلي خوا د اسالم او کفر په بنیادونو نوی ټولنیز ویش ،نوی
تعصب او نوي دوښمني راوړل او په دواړو سیاست او سیاسي فرهنگ کي د زور عنصر په نوې بڼه اولویت پیدا
کړ .همدي دو فکرونو د افغانستان راتلونکي ټاکله .ملت ،ملت پالنه ،وطن ،وطنپالنه  ...پاتي شول .ښکاره بیگانه
پالنه پیل شوه او دواړو هڅه کوله د زور له الري واک تر السه کړي او په ټولنه خپلي نظریی تحمیل کړي او همدا
هڅې د دي اوږدې غمیزي المل شوې چي تر اوسه هم ادامه لري.
د ځوان نسل بری په دي کي دی چي ځان له ایدیولوژیکو ښوونځیو وژغوري او له ناکام فرهنگ ځان را
وباسي .دي فرهنگ خپله فرهنگي ځانگړتیا له السه ورکړی او دیوې توتالیتر ایدیولوژي په بڼه عمل کوي او هره
ورځ د انسانانو قرباني غواړي.
ځوان نسل باید د دودونو ،زړو عادتونو له جبره ،کوم چي کرکه ،زور او توهین توجیه کوي ازاد شي تر څو
د خپل ژوند او خپلي راتلونکي په هکله د انتخاب کولو حق ترالسه کړي او انتخاب وکړي .دا حیوانات دي چي
انتخاب نه کوي .انسانان انتخاب کوي او انسانان باید د انتخاب کولو ازادي ولري .دولتونه دنده لري د ځوانانو د
انتخاب حق خوندي او ساتنه یي وکړي او ځوان نسل په دي پوه وي چي د ازادی او د انتخاب د ازادي ترالسه کول
د مسؤولیت منل هم دی.
ځوان نسل د دواړه ازادي او پرمختگ هیله ده او د پوهي او ابتکار کولو نه تمامیدونکي ځواک دي .ځوان نسل د
مدني ټولني او انساني فرهنگ د ایجاد او ودي له کار سره مرسته وکړي او په دي هکله د دواړو تاریخ او خلکو په
وړاندي ډیر دروند مسؤولیت لري.
د هیلو د پلي کولو ځای په راتلونکي کي دی.
ځوان نسل په نن ډاډه او په راتلوکي باور ولري .که نن ډاډ او په سبا باور نه وي .پرون اهمیت پیدا کوي .په
بل عبارت که ځوان نسل په راتلونکي او سبا باورله السه ورکړي په طبعي توگه به خپله نیکمرغي په پرون کي
لټوي او دا شا ته گرزیدل دي .که نن بحراني وي ،که نن جگړه وي او راتلونکي هم روښانه نه وي ،پرون نه یوازي
اهمیت پیدا کوي ،پرون نه یوازي د الهام په منبع بدلیږي ،بلکي پرون د الرښووني رول هم ترالسه کوي .پرون هغه
وخت بي اهمیته کیږي چي نن ژوند نیکمرغه ،سوله ایز او په ټولنه کي ثبات موجود وي .په دي ډول یوه حالت کي
نه پرون دالهام په منبع بدلیږي او نه څوک خپله نیکمرغي په پرون کي لټوي.
ځوان نسل نه باید په بي خبري او بي تجربگي کي د پرونیو او د موږ پیروي وکړي .پیروي او تقلید کول
وړکتوب ته د انسان په شا ورگرزیدل دي .واړه باید د لویانو پیروی او تقلید وکړي .په پیروي کولو او تقلید کي نه د
شک کولو او نه هم د انتقاد کولوځای شته دی .شک کول د دواړو عقل او علم بنیاد دی او د دی دو کار په شک
کولو سره پیل کیږي .شک او انتقاد کول همیشه د سنجش ډاډ من معیارونه دي.
ځوان نسل د بت جوړولو نسل نه دی.
ځوان نسل نه باید د طوطیانو په شان د نورو خبري او د نورو چلند تکرار کړي او خپل ځوان تفکر او
ځوان ذهن د نورو له خبرو او حکمونو سره وتړي او له هغوي بتان جوړ کړي چي سبا به یي په خپله ړنگوي.
پرون موږ همداسي وکړل یو په بل پسي مو بتان جوړل کړل ،ورته سندري مو وویلې ،ورته اټنونو مو وکړل ،ورته
اوږده نومونه او لوی لوی القابونه مو ورکړل او خپلې هیلې او راتلونکي مو په هغوي پوري وتړلې او هغوي هم بي
له معطلي موږ په خپلو یرغملو بدل کړو .خو ډیر ژر موږ دي ته اړ شو چي خپل جوړ شوي بتونه په خپله ړنگ
کړو .لښکرو هم خپله جوړه شوي سره ماڼي په خپله ړنگه کړه.
له بده مرغه نن هم د بت جوړولو زیامن دود شته دی .دا ډول چلند دځوانانو د فکرکولوځواک زیانمن کوالي
شی .که ځوانان د خپلو فکرونو په ځای یوازي په تکرارونو لگیا وي نه یوازي فکري ځواک او فکري خپلواکي له
السه ورکوي ،بلکي د خپل هویت او شخصیت جوړولو چاره هم نورو ته سپاري .ځوانان د خپلواک تفکر او ابتکار
په لرلو سره په ټولنیز ذهنیت کي ونډه اخستالي شی او هغه ته لوری ،نوی لوری او سم لوری ورکوالي شي او
همدارنگه کوالي شي ټولنه د بي تفاوتي او انتظار له حالته را وباسي.
ځوان نسل او ټولنه.
ټولنه نه باید د ځوان نسل د غوښتنو او اندیښنو په وړاندي غلي پاتي شي .په دي هکله د غلي پاتي کیدو معني له
راتلونکي ژوند سره بي پروایي دی .د ژوند نیکمرغه کول له موږه غواړي چي ټول پام ځوان نسل او راتلونکو ته
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وي .ځوان نسل ته د مذهبي او قومي کرکو ،د وژلو او مرگ په ځای د ژوند کولو او یو د بل د منلو درس ورکړل
شي او د راتلونکي په هکله په هغوي کي امید ایجاد شي.
د ځوان نسل غوښتنو اوانتظارونو ته موجود وروسته پاتي سنتي واکمن جوړښتونه او ارزښتونو ځواب نه
دي .دا ارزښتونو د حل په ځای بحران جوړونکي دي .دا ارزښتونه له دواړه پرمختگ او نویوالی سره په جگړه کي
دي .دا ارزښتونه ځوانان له دواړو زماني او دنیا بیگانه کوي او له زماني اودنیا بیگانگي له ژوند بیگانگي دی .د
یوې بیلگي په توگه موږ نږدي هره ورځ ددي ډول بیگانیگي شاهدان یو او د ځان په تباه کولو سره لسگونه بی گناه
انسانان ،ښځې او ماشومان هم تباه کوي.
د ځوانانو د غوښتنواو د هغوي د استعدادونو د ودي او پراختیا امکانات هغه وخت منځ ته راځي چي په
ټولنه کي د موجود ذهني استبداد او عقلی خال په ځای یو فکری نظام واکمن شي چي ابتکارونو ،نویوالی او خالقیت
ته الره پرانیزی او له ستونزو اوپرابلمونو سره د عقل په بنیاد چلند وشي .د چلند عقلی کول د احساس او عواطفو او
د هغوي د زور او تاثیر نفي کول نه دي ،خو د سنجش کولو الره له عقله تیریږي.
ځوان نسل د نن او راتلونکي ځواک دی او دا خپلواک او مثبت فکر دی چي په ځوانانو کي د راتلونکي په
هکله هیلي او امیدونه ایجاد وي .هیلې او امیدونه د راتلونکي له پاره دي او همدا هیلې او امیدونه دي چي ځوانانو ته
ځواک ورکوي او ځوانان د همدي هیلو او امیدونو په اساس خپلې راتلونکي تگالري جوړوي .هیلې او امیدونه په
ځوانانو کي د خالقیت پیاوړي انگیزي پیدا کوي اوانگیزي باید واقعي وی او دلته دی چي ریالیزم دواړو خپلواک او
مثبت فکر ته الس ورکوي.

مثبت فکر
سره د دي چي موږ هره ورځ بد ،د وژلو ،د ړنگولو اوسوځولو ،د انسانانو د ځړولو ،د انسان په حقونو او
آزادیو د یرغلونو ،د ښځو د پزو ،شونډو ،گوتو ،غوږونو د پریکولو ...خبرونه آورو او په افغانستان کي له دریو
لسیزو زیاته موده کیږي چي دا ډول خبرونه اوریدل کیږي .دا بي له شکه د میلیونونو انسانانو فکرونه او چلندونه
متاثیرکوي ،ذهنونه یي مصروف ساتي او په طبعي توگه دا حالت که له یوې خوا هر چا ته سخت او آزار ورکونکی
دی او له بلي خوا په پراخه اندازه د عقدو ،کینو ،دوښمنیو ،رواني فشارونه او منفي تفکر له ایجاد سره مرسته کوي.
منفي فکر د احساس او عقل تر منځ تعادل له منځه وړي او دواړو پیږندنه اوچلند زیانمن کوي .پوښتنه داده،
په دا ډول یوه س خت حالت کي څه ډول کیداي شي په منفي تفکرغلبه وشي ،د احساس او عقل تر منځ تعادل را منځ
ته شي او د پیښو په وړاندي عقالنه چلند او خپلواک قضاوت وشي او په سم لوری د ټولني الرښوونه وشي.

مثبت تفکر له کرکي ،تعصب او کیني د ژغورولو ښه الره ده.
له تعصبونو ،ک ینو ،عقدو او دگمونو خالص فکر مثبت فکر دی او مثبت فکر د هدف د رسیدو په لور د
انسان فهم او اراده پیاوړي کوي او د هدف په لور د هغه حرکت ته ځواک او قوت ورکوي .انسان د خپلواک او
مثبت فکر پوسیله په ډاډمنه توگه کوالي شي د نورو په منځ کي خپل فردیت وښیی ،د یوه شخصیت په توگه را
څرگند شي ،له گوښه والی را ووزي او په خپلو احساساتو ،تعصبونو اوکینو غلبه وکړي .مثبت فکر په انسان او د
هغه په چلند ډیرلوی تاثیر لري او رښتیا هم په مثبتو کلمو او عبارتونو کي څومره لوی قوت شته دی او منفي کلمات
او عبارتونه څومره ځورونکي او څومره ړنگونکي دي .مثبت فکر جوړونکي او انگیزه پیدا کونکي فکر دی .بي
انگیزو ژوند یو ټمبل او بي حرکته ژوند دی .مثبت فکر په ځان د باور درلودلو سبب کیږي او د نویو اندیښنو او
نظریو په ایجاد کي مرسته کوي.
امید ،عقل او عمل.
یو هوشیار رومي وایي“ :تر څو چي ژوند وي امید به هم وي” امید د ژوند نه بیلیدونکي برخه ده .امید مثبت
شی دی او یو شمیر پوهان امید د ژوند کولو او پرمختگ “محرکه قوه” بولې او د امید په کار کي د عقل او عمل په
عنصرونو ټینگار کوي .که عقل د امید الرښوونه و نه کړي او عملي نشي یو بي مفهومه شی دی .امید په عمل تکیه
کوي او عمل فکري پشتواني ته ضرورت لري .که عمل فکري پشتوانه و نه لري یو بي هدفه عمل دی او پایله یي
هم ماتي ده .بي فکره عمل  ،په یوه لویه دښته کي حرکت ته پاتي کیږي چي لوری یي معلوم نه وي .افسانوي او
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آرماني امیدونه نه یوازي په عقل تکیه نه کوي ،بلکي د افراط ،تباهي ،ځان وژنو ،سوزولو ،ړنگولو او وژلو په لور
د ځوانانوالرښوونه کوي.
هو ،قدم په قدم او په سم لوری.
دا ډیره معقوله او منطقي خبره دي چي ټولنه او ټولنیز ژوند د پرمختگ او ودي په لور د “شليدلو” “نفي
کولو” “ محوه کولو” په ځاي په “پيوستون” کي قدم په قدم بدل شي .خو دا هم په یاد ولرو چي د هر قدم پورته
کول د منزل په لور د نږدي کیدلو او رسیدلو په معني نه دی .یو شاگرد ښوونځی ته په ننوتلو سره نه ډاکتر کیږي او
نه هم انجینر کیږي .شاگرد باید قدم په قدم له څومرحلو تیرشي ترڅو ډاکتر ،انجنیر ...شي.
د قدم پورته کولو او یا هم د حرکت کولو له پاره د هدف ټاکل ضرور دی ،کوم چي حرکت ته لوری ورکوي
او دا د “جبر” او “تقدیر” په ځای د وگړی او وگړو کار دی چي هم هدف وټاکي ،هم د هدف په لور د حرکت
الرښوونه وکړي او هم هدف ته د رسیدو وسیلې او امکانات برابر کړي .تجربه وایي چي دا هدفونه او دهدفونو ټاکل
دی چي ژوند ته انگیزه ورکوي او انسانان د هغوی په شاوخوا را ټولوي .د هدف ټاکلو په کارکي اندیښنه او عمل،
بحث ،استدالل کول ،انتقاد کول ،بیا او بیا توجیه کول هم شته دي .کله چي د هدف عقلي توجیه نه وي دلیلونه او
استدالل هم ختم کیږي او کله چي استدالل او دلیل نه وي هدفونه هم آرماني کیږي.
پای
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