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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۰۲1۲۱11۱۰۲         ستانکزی امیني شیردمحم
 

 دي پرانیستل دروازو د ناپوهۍ د مخنیوى کړو زده د
 

 له ناپوهۍ او جهالت د انسانان چې ده، پوهه او کړه زده همدا. ده فرض دواړو ښځینه او نارینه پر کړه زده علم د
 .بیایي لورې پر پرمختګ د او ژغوري څخه تیارو تورو
 وینو، تاسو او مونږ یې نن چې پرمختګونه، او اختراعات نړۍ د ورسره چې ورکوي، وده ته دماغ انسانانو د پوهه
 او پوهي علم، خاورې، د هېواد د ورځ نن چې مرغه، بده له خو کېږي، ترالسه الرې له پوهې او علم همدغه د ټول

 له نسل راتلونکي او نوي زمونږ چې غواړي، او کوي برخې بې څخه نعمت دې له ماشومان زمونږ دښمنان سوكالۍ
 .وکړي مخنیوي پرمختګ د هېواد د زمونږ سره دې له او شي برخې بې څخه سواد

 ترخه کولو برخې بې د دوي د څخه سواد له او جهالت ناپوهۍ، د کې موده په جګرو او جنګ لسیزو تېرو د افغانان
 نه مونږ پر به بدبختۍ شوې تیرې هغه نو وي، یا او واي لوړه کچه علم د کې هېواد په چیرې که لري، تجربه

 د نور افغانان دې اوس. کړي بدرګه منزله تر پرمختګ د کاروان، پوهې د چې ده، الزمه ته افغانانو ټولو. راتالي
 نه و بهیر کړو زده د کې افغانستان په چې کړي، زده دا تجربو ترخو تېرو له باید او وځي تېر نه لمسون په پردو

 .کړي پېل هڅې اړخیزې هر لپاره کولو روښانه د ذهنیتونو د ولس عام د بلکې دروي،
 او ده کړې پیل مبارزه موخه په وړلو منځه له د ناپوهۍ او بیسوادۍ د مهال دا افغانانو ډېر چې دي، ځاي خوښۍ د

 د ماشومان خپل چې ده، وجه همدا. دى ګران او ستونزمن ژوند پوهې له بې چې دي، شوې پوه دې په خلک ډېر هم
 له السوهنه پردېو د کې چارو په هېواد د هم سربېره دې پر خو لېږي، ته مدرسو دیني او ښوونځیو لپاره کړو زده

 سیمو امنو نا اکثرو په او دي مخامخ سره ګواښ له تړلو د هم ال ښوونځي نجونو د کې هېواد په محسوسېږي، ورایه
 پوښتنه. دي شوې برخې بې کړو زده له نجونې شمېر ګڼ سره دې له چې دي، شوي تړل ښوونځي نجونو د هم کې

 ښكاره په کې شریف حدیث نبوي په ځکه هو، ورکوي؟ اجازه کړو زده د ته ښځو دین مبارک اسالم د آیا چې داده،
 ښوونکي، ښځینه چې غواړو، نه مونږ آیا. ده فرض دواړو ښځینه او پرنارینه په کړه زده علم د چې دي، شوې ویل

 په اصولو اسالمي د ځکه. ولرو یې باید چې سره، یقین په ولرو؟ متخصصینې کې برخو نورو په او ډاکټران
 ځینو په چې مو، میندې او خویندې ولري، ښوونکې ښځینه مرکزونوکې په کړو زده د مو به نجونې کې، مراعتولو
 چې کې، کارونو ورته نورو په راز همدا او وشي درملنه یې به خوا له ډاکټرانو ښځینه د کیږي، اخته ناروغېو

 .ولرو کارکوونکي ښځینه چې وي، به ښه ولري، اړتیا ورته برخې ښځینه
 دي کړنې هېوادونو هغو د دا بلکې ندي، کار افغانانو د ځنډ، او خنډ وړاندې پر علم د چې جوتېږي، خبرو یادو له

 خپله تل دوي ځکه لري، الس لوي کې کولو رامنځته په ناامنیو د او مخنیوي په پرمختګ د افغانستان د چې
 ورونه پوهې او علم د مخ پر هغوي د وژنه ملت یو د. ګوري کې والي پاتې وروسته په افغانانو د پیاوړتیا اقتصادي

 ښایي، ته افغان هر نو دي، پرانیستل ورونو د جهالت د یعنې ،بندول بهیر د کړو زده د وړاندې پر دوي د. دي تړل
 خپل شو، وکوالي څو تر شي، ورکړل الس په مشال پوهې د ته یو هر او ټول ټغر جهالت د لنېټو خپلې له چې

 .کړو سیال سره هېوادونو پرمختللو د هېواد
 پای
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