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 هد ښــځــې سپــېڅلي السونه او سپېـــڅلې غــېــږ
  
 

د ښــځې د ورځې لمانځنه که څه هم زه شخصاً صرف د یوه دود په سترګه ورته ګورم او دا لمانځنې زما له نظره د 
و ــغد د تبل عبار ښــځې د هغه عظیم شخصیت او هغه عظیم حیثیت سره هــېڅکله هم نسي پرتله کــېدالی یا په

ې هغه حقیقي عظمت چې لوی او متعال خدای ورته لمانځ غونــدو په وسیله موږ هـېڅکله هم نسو کوالی چې د ښځ 
  .ورکړی ده، ولمانځو

  :زه صرف دومره وایم چې
او د بشریت ستر نجات ورکوونکی علیه السالم د ښځــې په غېږه کې لوی  د بشریت ستر الرښود، د کائناتو سرداد

ه او د همدغه مقام نه بیا هغه عظیم شوی، په بل عبارت حتی د رسول علیه السالم لومړنی معراج همدا د ښځې غېږه و
  .مقام ته ارتقا کړی او باالخره معراج ته رســېدلی

کله چې ورباندې وحی راځي او د هغه عظیم الشان ملک نه د انساني فطرت مطابق ډارېدلی وه، خدیجة الکبری ته 
   ظمتونو ډاډ ورکوي.پناه وړي او خدیجة الکبری د یو لوی غر په شان ورته تکیه سي او د راتلونکي د ع

لومړنی کس همدا د عظیم الشان مقام خاونده خدیجة الکبری ده چې د کائناتو د سردار په نبوت باندې یقین کوي او  
  .ګواهي ورکوي چې ای محمده صلی هللا علیه وسلم ته د خدای رسول یې

او  يۍ راوړد ښځې د ستر مقام لپاره همدا کفایت کوي چې کله خدیجة الکبری غواړي چې رسول علیه السالم ته ډوډ
په پخلنځي کې ده چې جبرئیل امین د لوی رب لخوا راځي او رسول علیه السالم ته فرمایي چې ای د هللا پاک رسوله! 
هللا پاک زه رالیږلی یم چې د کائناتو د خالق سالم و حضرت خدیجة الکبری ته راورسوم، کله چې خدیجة الکبری 

ته وایي چې ای خدیجې! هللا پاک د عرش له پاسه د جبرئیل امین په کوټې ته را داخلیږي نو رسول علیه السالم ور
  .الس تاته سالم رالیږلی. دا عزت او دا عظمت بل چاته نده ورکړ سوی

ادیسون د بریښنا ستر مخترع او د تکنالوژي په برخه کې لوی عالم د ښځې په الرښوونه او د ښځې په تشویق ادیسون  
  :هسوی د

ادیسون ته یو لیک په پاکټ کې ورکوي او ادیسون ته وایي چې دا لیک خپلې مور ته ورکړه،   کله چې د ښونځي مدیر
ادیسون چې کله له ښونځي کور ته راځي او پاکټ سوی لیک خپلې مور ته ورکوي چې دا مدیر د ښونځي راکړی 

  :لي چې مور ته دې ورکړه. د ادیسون مور پاکټ پرانیځي او لیک کې ګوري چې مدیر د ښونځي لیک
او د احمقانو او ناالیقو شاګردانو ځای نده، دلته ټول ذهین  وکند ذهن راسه د زوی دې لدې ښونځي نه وباسه، دا د

شاګردان درس وایي او د تا زوی نه درس وایي او نه هم لیاقت د دې ښونځي لري....... ادیسون چونکه ماشوم ده نو 
  ؟پوښتنه کوي چې مورجاني لیک کې څه شی لیکل سوی وه

او موږ د   یسون ډېر الیق او پوه شاګرد ده او خورا ذهین دهمور ورته واي چې: مدیر د مکتب راته لیکلی ده چې اد
خاطر خپل زوی بل  ده په سویه بل شاګرد نلرو او همداسې زموږ دا ښونځی د ادیسون تر سویې ډېر ټیټ ده نو پدې

ښونځي کې شامل کړه چې هسې وخت یې بېځایه ضایع نسي. ادیسون چې کله بل ښونځي ته داخلیږي، د مور خبرې 
د مور تشویق د ادیسون د پټ استعداد   ویق ادیسون یې وختي بدل کړی وي، ادیسون نور هغه شاګرد نه وه بلکهاو تش

. )د ادیسون د  يد راویښولو یوه معجزه وه چې باالخره ادیسون یو ستر شخصیت باندې بدلیږي او نړۍ راښانه کو
  .(خاطراتو له کتابه

  ساما افسو
ونه لري، سترې ښځې پکې تېرې سوي دي هم د علم په ډګر کې او هم د جګړې زما خاوره سره لدې چې ډېر ویاړ

  .او ښکلیالک په ضد مبارزو کې، خو تر اوسه ښځه خپل مقام نده تر السه کړی
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ښځه ال تر اوسه د تحصیل نه محرومه ده، ښځه ال تر اوسه مشقت کې ژوند کوي، ښځه ال تر اوسه خپل ژوند په 
ه د خپل راتلوکني ژوند د ملګري د انتخاب حق نلري، ښځه ال تر اوسه د حیواناتو په بدل خپله خوښه نسي ټاکلی، ښځ 

  . ودیږي، ښځه ال تر اوسه په بدو ورکول کیږي.......
د لویدیځوالو عوامفریبه سیاست نسي کوالی چې زما د هېواد د ښځو حقوق تامین کړي، دا مجلسونه او غونډې هېڅکله 

د د ښځې په ژوند کې مثبت بدلون رامنځ ته کړي، دا د امن د خونو جوړول هېڅکله هم  هم نسي کوالی زما د هېوا
لویه او ستره جفا ده د  هونسي کوالی زما د هېواد د ښځو هغه ناخوالي کم کړي چې دوی یې تېروي او برعکس دا ی

   دوی د حقوقو د ترالسه کولو په الره.
ه خاطر د حقاني علماوو کار او زیار ده چې د عامه وګړي ذهنیتونه د  و د حقونو د ترالسه کولو پځ یواځینۍ الره د ښ

اسالمي اصولو په بنا روښانه کړي، واضح ده چې وخت ته اړتیا ده، هڅو ته اړتیا ده او دا کېدای سي نیمه پېړۍ 
سي،   وخت ونیسي چې ځوان نسل د دودونو او اجتماعي فشارونو نه راووځي او په نوي علمي اصولو باندې سمبال

نو بیا به وکوالی سو د هــېواد د پتمنو ښځو او د خپلو خویندو او میندو حقیقي مقام ووینو، او کنه دا سمبولیکې غونډې  
  .او خبرې هماغسې چې تر ننه کوم ځای نده نیولی همداسې به تر لیرې راتلونکو به ځای ونه نیسي
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