
 
 

 

 6تر 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
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۲/۰۳/۲۰۲۱                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

 
 »ښځه ناقص العقله؟ ده.«

 
 ږي، ـکې ناقص العقله بلل کې ښځې، دننه په وطن افغانستان د 

 

 خو نور خلک د هوښیارۍ جایزې ورکوي 
 

 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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 6تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

په افغانستان کې ښځې د نارینه واکۍ په دایره کې په بېالبېلو بڼو توهینېـږي. د دې توهینونو په لړ یې یوه بڼه دا ده  
چې ښځه ناقص العقله بلل کېـږي. ښځې چې هر څومره ښه کار وکړي او د کورني او ټولنیز ژوند د بارونو درانه  
پیټي هم وچلوي، خو کله چې د نارینه لږ پام بدل شي او کارونه یې په مزاج برابر نه وي، نو بیا د توهین همدا یوه 

 »ښځه ناقص العقله ده.« جمله ورته کاروي: 
 

 »یو ځوانکي به ویل:
 

 ښځې عقل نه لري. 
 

 یو پوه په سړه سینه داسې ځواب ورکړ:
 

هو ښځه عقل نه لري، بېعقلي یې په دې کې ده چې تا غوندې یو جاهل یې نهه میاشتې په نس کې وروزه او له ځانسره 
یې وگرځاوه، دوه کاله یې له سرو غوښو سپېنې پۍ درکړې او شل کاله دې ته ودرېده چې تا غوندې یو احمق رالوی 

 ورته وکړي.« په ویلو سره سپکاوی »ناقص العقل« شي او خپلې مور ته د  
 

 
 

زموږ په ټولنه کې، عمالً دا ثابته شوې ده چې ښځې ناقص العقلې نه، بلکې ښې هوښیارې او ذهینې دي، په دې شرط 
 چې د زدکړو او کار زمینه ورته برابره شي. دلته به یې د څو بېلگو یادونه وکړم: 

 

ام کال کې د افغانستان    ۲۰۱۳په شکردخت جعفری  د افغانستان له دایکندې غوندې وروسته پاتې والیت څخه مېرمن
له لوري د سرطان ناروغۍ    (University of Surrey)د لوړو زدکړو وزارت او د انگلستان د »ساري« پوهنتون  

 شوه.  وپېژندل د درملنې وسیلې د مخترع په صفت
 

په انگلستان کې داسې څه کشف کړل چې په خپله انگلیسان ورته حیران شول او  شکردخت جعفری مېرمن دغه راز
 یې خپله کړله.  جایزهام کال د اختراع   ۲۰۱۶د 
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 6تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 
 

دننه په افغانستان کې او تر هېواد دباندې داسې السته راوړنې لري چې په ریښتیا د   یک ټیمت د افغانستان د نجونو روبا
حساب وړ او د هېواوادوالو له پاره د ویاړ وړ دي. امریکایي فوربز مجلې د دې ټیم السته راوړنو ته په کتو سره د  

 یوه برخه ده:  رپوټدوی نوم د غوره ځوانانو په نوملړ کې شامل کړ، دا یې د 
 

کلنې د کم   ۳۰کال په نوملړ کې د افغان د نجونو روباټیک ټیم د اسیا په کچه له    ۲۰۲۱»امریکایۍ مجلې فوربز د  
 .ځوانانو په ډله کې شامل کړی دی ۳۰عمره غوره 

 

افغانستان د نجونو   لپاره د فوربز مجلې لیکلي، د  له ناروغانو سره د مرستې  روباټیک ټیم د کوېډ نولس ناروغۍ 
 .مصنوعي تنفس اله جوړه کړې چې تمه ده له ارزونو وروسته به په دغه برخه کې د افغانستان اړتیا پوره کړي

 

ناروغانو ته د نولس    - د افغانستان د نجونو روباټیک ټیم په دغه هېواد کې د کورونا وېروس له خپرېدو سم د کوېډ  
 .موټرو له پورزو ټیټ بیه وینټیالټور یا د مصنوعي تنفس اله جوړه کړه

 

ددغه ټیم یوه غړې سمیه فاروقي وایي، کله چې په فوربز مجله کې د خپل ټیم له راتلو څخه خبر شوه، د ویاړ احساس  
 :یې وکړ

 

طبعا ډېر خوشاله یوو چې یو ځل بیا مو  نوملیکنه مو ورته کړې وه، خو بیا خبر نه وو چې پکې منل شوي یوو.  "
وکولی شول ځانونو او افغانستان ته ویاړ ور په برخه کړو. ما ان فکر هم نه شو کولی چې یوه ورځ دې د فوربېز په 

 ".څېر مجلې په نوملړ کې راشو
 

ه فوربز مجلې  د افغانستان د نجونو روباټیک ټیم بنسټګرې او الرښودې رویا محبوب له بي بي سي سره خبرو کې پ
 په وروستي نوملړ کې د افغان نجونو راتلل ستره بریا او دا یې د افغان ښځو د ځواکمنتیا نښه وبلله...« 
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 6تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 
 

دا دویم ځل دی چې د افغانستان پوهنتونونو ته د ننوتلو په عمومي کانکور کې د غریبو کورونیو تش السې نجونې تر 
 نومرې گټي. دا دوې نجونې یوه شمسیه نومېـږي بله یې سلگۍ.ټولو لومړی مقام خپلوي او تر ټولو جگې 

ام کال. ما د شمسیې او سلگۍ د بریاوو د خوشالۍ   ۲۰۲۱ام کال د کانکور اول نومره شوه او سلگۍ د    ۲۰۲۰شمسیه د  
 په پار په خپل وخت کې مفصلې مقالې لیکې دي. 

 

 د شمسې د بریا د خوشالۍ له پاره زما د لیکلې مقالې لینک:
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_shamsyia_barya.pdf    
 

 د سلگۍ د بریا د خوشالۍ له پاره زما د لیکلې مقالې لینک:
 

http://dawatmedia24.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%90/133587/ 
 

 د وطن د دغو دوو پېغلو دا ستره بریا ناقص العقلتوب دی، که هوښیاري او پوهه؟ 
 

وتوانیده چې په بریالیتوب سره مسافر وړونکې الوتکه له کابل څخه    میرضایيدسه  حمدغه راز افغان دوه ویشت کلنه   
د ریکارد بڼه لري    د سویلې اسیا په کچههرات ته والوزوي او تر اوږده سفر وروسته یې بېرته کابل ته راولي. دا   

 ښځې ناقص العقلې؟ دي. او هغو کسانو ته ډېر ښه او عملي ځواب دی چې وایي: 
 

کې د ناقص العقلۍ پاینټ    هغوی دې ووایي چې په دې پاسنۍ بېلگېلې دي،  قوایي ښځې ناقض الع  هغه ښاغلي؟ چې
 یا نښه کومه ده؟ 

 

 دي:»  ترسره کړې خپله افغان مېرمنو د الوتنې ټولې چارې لپاره لومړي ځل یوه برخه ده چې د  رپوټ دا د هغه 
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 6تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 
 

 .په افغانستان کې په لومړي ځل افغان مېرمنو د یوې سپرلۍ وړونکې الوتکې د الوتنې ټولې چارې ترسره کړې دي
د  دسه میرضایي د سویلې اسیا په کچه هم لومړنۍ مېرمن ده چې  حکلنه م  ۲۲د افغانستان هوایي چلند ادارې ویلي  

 .نورو نجونې عملې سره یې د یوه سوداګریز ملکي هوایي پرواز د کپتانې رول ترسره کړی
 

دغه الوتنه تېره چارشنبه له پالزمینې کابله هرات او له هغه ځایه بېرته د کابل په لوري د کام اییر خصوصي شرکت 
 .لومړۍ الوتنې ریکارډ خپل کړیلخوا تر سره شو چې د سویلې اسیا په کچه هم د مېرمنو په مدیریت یې د 

 

  ۶د کام اییر خصوصي هوایي شرکت سوداګریز مسوول سلیمان عمر بي بي سي ته وویل: "په دې الوتنه کې زمونږ 
تنو کارکوونکو برخه اخیستي وه دوه تنو یې د الوتنې الوتلو مسولیت او څلور نورو یې مسافرو ته د خدماتو رسولو  

هرات او له هغه ځایه بېرته کابل ته وار له مخه پالن شوی سفر و چې په خپل وخت د  مسولیت درلود دا له کابله  
 ".افغان مېرمنو لخوا په خپلواکه بڼه د ترسره کېدو ریکارډ یې ثبت کړ

 

 .ښاغلی عمر وایې له دې بریالي سفر وروسته به د مېرمنو په الس د الوتنو لړۍ روانه وساتي
 

 .هه هېوادونو ته الوتنې لريوالیتونو او ن  ۱۴کام ایر شرکت 
 

په افغانستان کې اوس د کام اییر خصوصي شرکت تر څنګ، د اریانا او باختر دولتي هوایي شرکتونه فعال دي چې 
 .د چارواکو په وینا د مېرمنو ونډه په کې تر ډېره خدماتي جوړوي

 

  ۳۵۰فغان مېرمنو لخوا په خپلواکه ډول د  کلنې مهدسې میرضایي په کپتانۍ د ا  ۲۲د افغانستان د هوایې چلند ادارې د  
نیوټیکل میله الوتنې تر سره کول، د سویلي اسیا په کچه ریکارډ بللی او په وینا یې دا د مېرمنو او افغان هوایي سکتور 

 .پیاوړتیا ښیي
 

تخنیکي چارو مدیریت د یادې ادارې مشر قاسم وفایې زاده بي بي سي ته وویل دا ښیي چې افغان مېرمنې ان د ډېرو 
 .په یوازې سر کوالی شي

 

په افغانستان کې په پرلپسې ډول د څو هوایې شرکتونو سقوط او په ځینوهغو یې بندیزونو د دې هېواد هوایي شرکتونو  
په فعالیت او خدماتو بد اغېز پرېښی خو د دې هېواد هوایې چلند ادارې ویلي شته هوایې شرکتونه اوس یو په بل پسې  

 « لکیتوب او معیار خوا ته ګامونه اخلي.د مس
 

 داسېد افغانستان، افغانانو او افغان مېرمنو یوه خواخوږي، د افغان مېرمنو د دې بریا په پار په خپله فیسبوکپاڼه کې  
 ولیکل:

 

هېواد په ټول تاریخ کې په لومړي ځل دوه ویشت کلنې پېغلې محدثې میرزایي د نن ورځې د ویاړ خبر دا دی چې د  »
زاده له کابل څخه هرات ته یوه ملکي الوتکه والوځوله. د الوتکې ټولې کارمنانې مېرمنې وې. پر دې هیله چې یوه 

 «.ورځ افغان مېرمنې سپوږمۍ، مریخ او نورو سیارو ته والوځي
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

افغانستان مېرمنې ناقص العقلې گڼې، ښایي د هغو له نظره د اروپا دا دوې ښځینه مشرانې هم ناقص هغه څوک چې د  
 العقلې وي، خو دا دواړه مېرمنې په ملي او نړیواله کچه د کار او هوښیارتیا ډېرې ښې بېلگې دي:

 

تر ټولو اوږده موده د  هم یوه ښځه ده، هغې د صدراعظمې په حیث، په اروپا کې  (  Angela Merkel)انگال مرکل  
جرمني غوندې هېواد بریالۍ الرښوونه وکړه، دا د داسې هېواد مشره وه چې د پرمختللي تخنیک او ستر اقتصاد یوه 
غوره بېلگه ده. مرکل په عمل کې ثابته کړې ده چې دا  ناقص العقلې نه، بلکې د کار، هوښیارتیا، زدکړو له خپل  

 اله مشره وه.  ثیوه بې م وطن، خلکو او انسانیت سره د مینې
 

 
 

« مېرمن  برحالې صدراعظمې  د  ډنمارک  څومره  Mette Frederiksenد  هغه  چې  ثابتوي  دا  زیار  او  کار   »
هوښیاره او ذهینه ښځه ده. دا د دولت د بریالۍ الرښونې تر څنگ حتی خپل شخصي کارونه هم خپله ترسره کوي. 

 «  لیدل کېـږي چې د خپل کور کړکۍ په خپله پاکوي: FrederiksenMetteپه الندې عکس کې مېرمن »
 

 
 

د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو ډېر ورانی او وژني نارینه وو کړي په ټوله نړۍ کې تاریخي اسناد گواهي ورکوي چې  
 ې.نو هغه ښاغلي؟ چې اوس هم ښځې ناقص العقلې گڼي، گڼي ددي، خو ناقص العقل بیا ښځې ته ویل کېـږي؛ 
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