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 محاکمه  وژني پسله
 

  وایي   وکړه،  شروع   اعدامولو   او   وژلو   په   مخالفینو   د   نویې   کړ،  غصب   واک  کي   اېران   چي   اخوندانو 
 ۰ده  خوښه ستاسي   کول محاکمه مو  که  بیا   او ووژنئ اول  باید   متهمین چي و  کړی   امر ورته   خمیني

  کړي  زده  او  تعلیم   نجونو  د   چي  کوي  پلټني   دوی  دې  پسله  سوی،  وتړل  دروازې  مکتب   د   اول  هم   دلته
 یا؟  که  لري جواز

 

 تړلې؟  ولي  دروازې ښوونځی د  مو  بیا  نو   خبر، یاست   نه چي  نو 
 

  چي   وای  کړي  خبر  دې  په   مغزونه   بېشعوره  دا  خپل   به   تاسي   او  وای،  پرانیستي  دي  دروازې   ښوونځی 
  تحقیق،   بیا  او  کوی  وژني  اول  تاسي  وای،  کړی  عملي  تصمیم  خپل  مو  به  بیا  نه،  که   دی  جایز  تعلیم 
 . دی  کار  په  هم ته   واالو  البي  هغه ستاسي  شرم

 

  که   سته  اجازه  ته   تعلیم   نجونو   د   چي  خبر  دی  نه   دې   په  اوسه  تر   خو  دی،  امیرالمومنین   چي  ده   عجیبه
 نسته؟ 

 

 یاست؟  خبر  شي  څه  په  کي  اسالم  په   تاسي نو 
 

 خبر؟  یاست  نه  مسایلو  ښکاره  او  ساده  دومره په   اوسه تر  خپله   تاسي چي  راولی  نظام  اسالمي  کوم  او
  تر  تاسي   خو  دي،  فرض   ښځه   او   نر   پر   کړه   زده   او   تعلیم   چي   وي   معلوم   اصل   دا   هم   به  ته   ماشومانو 

 .دي هن  که  دي فرض  چي  کړی  اظهار  نظر  خپل چي خبر یاست  نه   اوسه
 

  غوښتنه   علماو   افغاني  او  پاکستاني  د   امیرالمومین   چي   راغلي  کي  پیغام   یو  په   وزارت   د   چارو  بهرنیو  د 
  یو   هم  امیرالمومین  به  بیا او  ورسیږي،  ته  اجماع یو او  وکړي  بحث  اړه په تعلیم  د  نجونو د  چي  کړې
 .ورکړي   فتوا

 

  ورکوې، ته به خو  وي فتوا  اوسې، خبر ښه ته  ټولو  تر احکامو په اسالم د  باید  او  امیر ټولو د  خو ته
 درکړي؟  مشوره څنګه   تاته  به  علما   کښته تا  تر  بیا  نو 

 

 کوی؟   نه  ولي   وختي  مو  کار  دا او
 وی؟  مساعده ورته زمینه وهني الس د کي مسایلو کورني په  افغانستان  د  چي  دي  څوک  علما  پاکستاني  بیا   او

  دې   پسله   او  ناخبره   اسالمه   د   خپله   اما  غولولي   نوم   په   اسالم  د   مو   ګان  بېچاره  ډېر  چي  یم   متاسف  زه
 نه؟  که  سي  کوالی  تعلیم  نجوني   چي خبروی  ځان 

 

  کیږي   شمېرل  کي  کارانو   جنایت   او  خاینینو  ملي  په  هغوی دي  کړي  بند   چا  هر چي  مکتبونه  نجونو  د 
 .سي محاکمه ځای   یو سره  غرو لنډه  پخوانیو  د  باید   او
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