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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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شیرمحمد امیني ستانکزی

په هېواد کې د ښوونکو ورځ
د ښوونکي نړیواله ورځ د تلې د میاشتې په  1۳مه نیټه هرکال په ټوله نړۍ کې په بېالبېلوجشنونو ،خوښیو او محفلونو
سره لمانځنه یې کیږي .خو مخکې په افغانستان کې د ښوونکو ورځ د غبرګولي د میاشتې په دریمه نیټه یادونه کیده
ولې اوسمهال یاده ورځ د ښوونکي د نړیوالې ورځې سره سم د تلې په میاشت کې لمانځل کیږي .
ښوونکى هغه څوک دى ،چې د مور او پالر څخه وروسته په ټولنه کې د درناوي په دویم مقام کې ځای لري ،ځکه
ښوونکی زموږ د اوالدونو په روزنه کې ستر رول لري ،چې ټولنې ته لوړ لوړ شخصیتونه ،کادري او مسلکي کسان
روزي .
که د ټولنې پرمختګونو ته ځیرشو  .نو دا به جوته شي ،چې ښوونکى دانسانیت دجوړښت او تمدن ځالنده ډیوه ده ،کوم
پرمختګونه ،چې د نړۍ په هرڅنډکې لیدل کیږي او یا په خپلو سترګو یې وینو دا دښوونکي دزیار او زحمت ثمره ده،
چې ښوونکى په خپل زیار زموږ او الدونه دزړه په وینو روزي پوهه ،تربیه او علم ورزده کوي او پایله یې بیا د
روزل شوي کسانو چې جوړونو او کشفیاتو ته مخه کړې او عمالٌیې وینو داد همدې ښوونکو برکتونه او زحمتونه دي
د ښوونکي مقام ته که د اسالم له نظره وګورو .نو څرګنده به شي ،چې د اسالم ستر الرښود حضرت محمد(ص) هم
په دې ویاړکړى او دایې خپل امت ته ویلې دي؛ چې زه لوى خداى(ج) تاسو ته د یو الرښود او ښوونکي په صفت
راولیږلم او تاسو ته هغه الرې درښیم چې په هغې کې تاسو د دنیا او آخرت کامیابي وي .
بل ځاى کې بیا حضرت محمد (ص) فرمایې :هر هغه څوک چې یو چاته یو توری وروښوده ،نوهغه د ورښودل شوي
کس الرښود دی .
نو له دغه دواړو نبوي خبرو څرګندیږي ،چې دښوونکي مقام په ټولنه کې له هرڅه ډیر لوړ او اوچت دى او ښوونکی
ده ،چې دنړۍ لرو او پرتو سیمو ته دپوهې بلې ډیویې لیږدوي او تورې تیارې ورباندې رڼا کوي .
ښوونکی دانسان په ښوونه او روزنه کې سترالرښود او دانسانیت دجوړونکي لومړی شخص به وي ،چې دخپلو ترالسه
کړي پوهه په زده کوونکو کاروي او زده کوونکي لوړو مرامونو ته رسوي.
بیاهم له دغو سترو توصیفونو ،چې دښوونکي په اړه څومره پرې ولیکل شي بسنه یې کلونه کلونه هم نشي کیدای،خو
زموږ په هېواد کې دغه قشر ته په درنه سترګه نه کتل کیږي او دولت هم ورته ځانګړې پاملرنه نه کوي ،د ډیرو
ښوونکو حقونه التراوسه نه دي ورکړل شوي .
بله خبره دا چې هغه زده کوونکي د دولسوکلونو د زده کړو په پایله کې چې دکانکور له الرې ټیټې نومرې ترالسه
کوي ،بیاهغه دښوونکو روزنیزو مرکزونو ته پیژندل کیږي ،باید په دې اړه اړونده اداره یوه منظمه طرحه جوړه کړي،
چې کوم زده کوونکي دښوونکو روزنیزو مرکزو نوته ور وپیژني ،ترڅو په ښوونیز نظام او د زده کوونکو دښې
روزنې په پایله کې بدلون رامنځته شي .
دښوونکو حقونو ته پاملرنه په جدیت دټولوهېوادوالو غوښتنه ده ،د دوی په معاشاتوکې زیاتوالی او داوسیدو ځایونه
ورته په پام کې ونیول شي .په ټولنه کې دخلکو غلط او ناسم فکرونه اوچال چلند چې دښوونکي پروړاندې په سترګولیدل
کیږي ،بیا هغه وخت دغه کلتور له مینځه تللی شي ،چې دښوونکي ټول حقونه دولتي اړونده اداره په نظرکې ونیسي،
بیا نو ولسونه هم ښوونکي ته په درنه سترګه او په ټولنه کې لوړمقام ترالسه کولی شي .په تیرو څو لسیزو جګړو کې
ښوونکي هم ډیر زیانونه لیدلي ،زموږ ډیری ښوونکي قرباني شوي ،چې باید دهغوی پاتې کورنۍ دولت له یاده ونه
باسي او ورسره هر اړخیزې مرستې ترسره کړي .
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