
 
 

 

 4تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۲۴/۰۳/۲۰۲۲                           پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 
 

 ...« هر انسان د ښوونې او روزنې حق لري»
 

 لومړۍ برخه 
 

 له پاچا نه به څوک وپوښتي حیرانه 
 تب د ټالۍ زنګ ولې والړ دی؟ ـد مک

 

 حنیف حیران( )         
 

 
 

 د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې د شپـږویشتمې مادې په لومړي بند کې راغلي دي چې:  
 

»هر انسان د ښوونې او روزنې حق لري، ښوونه او روزنه، په تېره بیا لومړنۍ او بنسټیزې زدکړې  
باید وړیا او اجباري وي، د څانگـیـزې )حرفوي( ښوونې شونتیاوې )امکانات( باید د ټولو پر مخ  

انستې وي، د پوهنتونونو او نورو لوړو زدکړو مؤسسو ور باید د هر چا پرمخ پرانستی وي،  پر
 چې د خپل استعداد او وس په اندازه له هغو څخه گټه واخیستلی شي.« 
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 4تر 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

 

د نجونو د تعلیم مخه نیول د څو نسلونو د بدمرغۍ د غمیزې پیالمه ده، که د دې مخه ونه نیول شي، اوسنی او څو  
 نسلونه دې برباد او د بدمرغیو کندو ته لویدلي وگڼئ.نور 

 

د نجونو د تعلیم په برخه کې نویو واکدارانو پر خپلو کړو ژمنو وفا ونشوای کړی او د »امر ثاني« په نامه یې تر  
 یوې نامعلومې نېټې پورې د افغانستان د نیماي بدن د تعلیم مخه ډب کړه.

 

نجونو د تعلیم مخه ونیول شوه، خو کوردننه او له هېواده بهر له گڼو غبرگونونو    د نویو واکدارانو له راتگ سره سم د
سره مخ شوه. د افغانستان د خوارو او وږو خلکو غږ هسې هم څوک نه اوري، خو نړېوالې ټولنې له هماغه پیل نه  

شي. د نویو واکدارانو   نویو واکدارانو ته وویل چې نجونو ته باید په سمالسي ډول ښوونځیو ته د تگ اجازه ورکړل
د واک په پیل کې د بښنې نړیوال سازمان غوښتنه وکړه چې نجونو ته دې د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. هماغه  

 کې داسې راغلي وو:  رپوټوخت په دې هکله د بي بي سي پښتو ویبپاڼې په یوه 
 

»د بښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې افغانستان کې دې نجونو ته په سمالسمي توګه ښوونځیو ته د تګ اجازه  
 .ورکړل شي

 

 .یاد سازمان وایي، له ګڼ شمېر نجونو زدکوونکو او ښوونکو سره د مرکو پر بنسټ یې خپل تازه رپوټ چمتو کړی
 

اوتریخوالي سره مخ دي او ان د طالبانو لخوا ورته ګواښونه په رپوټ کې راغلي چې ګڼې نجونې او ښوونکې له ت
 .کېږي

 

افغانستان له بشپړې ولکې وروسته د تېرې سپتمبر میاشتې پر   مه نېټه هلکانو لپاره ښوونځي بېرته ۱۷طالبانو پر 
 .پرانیستل، خو د منځنیو ښوونخیو نجونې یې په کورونو کېنولې

 

ستي رپوټ ته ال غبرګون نه دی ښودلی، خو چارواکي یې وایي، نجونې باید  دې ډلې د بښنې نړیوال سازمان دې ورو
 .'د مناسب درسي چاپېلایر تر برابرېدو' کورونو کې پاتې شي

 

ښوونکو او د ښوونځیو له مدیرانو سره یې شل مرکې کړې دي او    خو د بښنې نړیوال سازمان وایي، له زدکوونکو،
ګواښونه او ځورونه د دې المل شوې چې ان لومړنیو ښوونځیو کې د شاګردانو  ورته مالومه شوې چې د طالبانو لخوا  

 .حاضري، په ځانګړې توګه د نجونو ورتګ کم شوی
 

 کندوز او سرپل والیتونو کې ی شمېر نجونې منځنیو ښوونځیو ته ستنې شوې دي،   یاد سازمان مني چې په کابل، بلخ، 
 ..« دا حق ولري. خو ټینګار کوي چې د ټول هېواد نجونې باید 

 

په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه دباندې تر ډېرو انتقادونو او وړاندیزونو وروسته د نویو واکدارانو لوړپوړو  
 چارواکو ژمنه وکړه چې په نوی کال کې به د نجونو پرمخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. 

 

ام کال د جنورۍ پر شپاړسه ویلي وو چې د نوي هـ ش کال د حمل په پیل کې د نجونو ټول  ۲۰۲۲نویو واکدارانو د 
  ښونځي پرانځي. 

 

   :پښتوبي بي سي 
 

 .«طالبان;د نجونو ټول ښونځي په نوي لمریز کال کې پرانیزو»
 

   تاند:
 

 نجونو تړل شوي ښوونځي به په نوي لمریز کال کې بیرته پرانیستل شي.« »د 
 

 راغلي و:  داسېد تاند د یاد رپوټ په یوه برخه کې 
 

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح هللا مجاهد هیله مندي ښودلې، چې په نوي لمریز   »تاند:) یکشنبه، د جدي شپږ ویشتمه(  
 کال کې به په ټول هېواد کې د نجونو ښوونځي بېرته پرانیستالی شي. 

 

رکه کې وویل، چې دوی د نجونو او هلکانو د ښوونځیو او جال زده کړو په ترسره کیدو ټینګار  هغه په یوه تازه م
 لري. 
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 4تر 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

 

 مجاهد په یو شمېر والیتونو کې اوس هم د ټولو ښځینه ښوونځیو د فعالیت د دوام خبر ورکړی، خو نه یې 
 

 توپیر موجود دی؟  دي ویلي چې د پرانیستل شویو او تړل شویو ښوونځیو د تدریسي ماحول تر منځ څه
 

 طالب ویاند مخکې د ښځینه ښوونځیو د تړلو اصلي دلیل د شرایطو نا برابروالی ګڼلی و.
 

 خلکو بیا په دې اړه پلمې ردولې او ویل، چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پخوا هم سره جال وو.
 

 طالبانو فشارونه زیات شوي.په وروستیو کې د نجونو د ښوونځیو د بېرته پرانیستل کیدو په اړه پر 
 

طالبانو د افغانستان له یو شمېر محدودو والیتونو پرته نور په ټول هېواد کې نجونو ته له شپږم ټولګي څخه د پورته 
 زده کړو اجازه نه ده ورکړې.« 

 

 خو اوس نویو واکدارانو پر کړو وعدو باندې پښې واړولې او نجونې یې ښوونځي ته له تگ راوگرځولې.
 

ټولنیزه میډیا کې تر ټولو ډېر او تود خبر همدا دی چې د نجونو پر تعلم بندیز تر یو نامعلوم وخت پورې وغځول شو.  
 په همدې هکله د بي بي سي پښتو په 

 کې راغلي دي:   رپوټیوه 
 

 یو بندیز ''غځولی دی'' »طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر ښوونځ 
افغانستان کې د طالبانو حکومت چې ژمنه یې کړې وه سر له ننه )وري درېیمه( به په یخو سیمو کې ټولې نجونې  

 پورته نجونې ښوونځیو ته بیا هم پرېنښودې.  له شپږم ټولګي ښوونځیو ته پرېږدي،
 

سطه ښوونځیو دروازو پرانیستلو پرېکړه ځنډول د باختر دولتي اژانس په رپوټ کې ویل شوي، د نجونو لپاره د متو
 شوې ده.

 

د باختر اژانس په رپوټ کې د طالبانو پوهنې وزارت له قوله ویل شوي: ''د نجونو ټولو هغو ښوونځیو او لیسو ته  
چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي، خبر ورکول کېږي چې دیادو مکاتبو او لیسو درسونه تر امر ثاني پورې ځنډېدلي 

 ي. '' د
 

د باختر اژانس رپوټ زیاتوي، هر کله چې ''له شریعت او افغاني دود سره سمه طرح چمتو شي، بیا به دې تعلیمي 
 ادارو ته خبر ورکول کېږي. ''« 

 

 تاند ویبپاڼې هم له شپـږم تر دولسم ټولگي پورې د نجونو د ښونځیو ځنډول خپور کړ، په دې شرحه: 
 

مه( طالبانو نن په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیستل خو په وروستۍ شېبه کې یې حکم   ۲تاند)چهارشنبه، د حمل  »
صادر کړ چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه شي تللی ځکه چې د دوی په وینا د ځای شرایط نه دي  

 برابر او تخنیکي ستونزې شته. 
 اڼه کښلي:»د نجونو ټولې لېسې به تر بلې خبرتیا پورې بندې وي.« د پوهنې وزارت پر خپله ټویټرپ

 

خو وروسته بیا تاند په نورو رپوټونو کې دا هم ورزیات کړل چې د نجونو د ښونځیو ځنډول د طالبانو په لیکو کې 
 کې داسې راغلي دي:  رپوټخپلمنځي اختالفات رامنځته کړي دي. په دې هکله د تاند په یو  

 

د طالبانو یو شمېر مشهورو تبلیغاتي مبلغانو هم له عامه ذهنیت څخه په متاثریدو تاند:)چهارشنبه، د حمل درېیمه(  »  
 د نجونو د ښوونځیو د تړلو د دوام په اړه د خپلو مشرانو پریکړه نقد کړې ده.

 

ټویټر پاڼې لیکلي:» که موږ خپلو  د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رییس شفیع اعظم پر خپلې  
بچیو ته په اسالمي روحیه دیني او عصري زده کړو زمینه وطن کې برابره نه کړو؛ نور به ورته خپلې ښونیزې 
دروازې خالصې او زموږ د مقدساتو خالف به یې وروزي. زرګونو ځوانانو د همدې هدف لپاره سرونه نزرانه کړل 

 ځوان نسل نباید د اغیارو دروازو ته مجبور شي.«  چې راتلونکی نسل دلته وروزل شي.
 

شفیع اعظم، چې د طالبانو له مشهورو تبلیغاتي مبلغانو څخه دی، په یوه بل ټویټ کې منلې چې د ښوونځیو په اړه د  
 طالبانو دې پریکړې په ټولنیزو رسنیو کې سخت ننګولی.
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 4تر 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

 

تر باغو اړول. اوس له سهار راهیسې په خپله د باغ په  یو وخت به ما خلک  هغه په طنزیه انداز په دې اړه لیکلي:»
 دیوال ناست یم.«

 

تاسې را  د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ رییس خیرهللا شینواري بیا په کنایوي انداز لیکلي:» 
 واچوئ لږ د غم ټپې« 

 

ۍ مخکیني ویاند مبین په طنزیه انداز د خپلو مشرانو د طالبانو یوه بل مشهور مطبوعاتي مبلغ او د کابل د امنیه قومندان
تر شپژم ټولګي وروسته دې بیا دوهم ځلې تر شپږم ټولګي ووایي نو دولسم پاس  وروستۍ پریکړه داسې نقد کړې ده:» 

 به شي. موږ را پورته کیګو«
 

ه طالبانو دا ځل سیاست  د کابل پوهنتون استاد او مشهور طالب پلوه مبلغ فیض محمد ځالند خبرداری ورکړی چې ک
 بایلود، د ده په وینا وطن، دین، ولس، عزت او تاریخ به هم وبایلي. 

 نوموړي له طالبانو غوښتي چې د خواشیني کیدو پر ځای الس په کار شي او له پېښو سره عاقالنه چلند وکړي. 
 

ن د  لیکلي: »د شپږم صنف پورته  بیا  فقیري  تبلیغاتي مبلغ وحید  د مکتبونو نه پرانیستل یوه د طالبانو یو بل  جونو 
کرغېړنه فیصله ده. داسې ښکاري چي یوې مخصوصي افراطي ډلي سبوتاژ ته مخه کړې ده. د اسالمي امارت د  
مشرۍ څخه زموږ مطالبه دا ده چې خپلې ژمنې عملي کړي. د مظلومو ماشومانو حق تلف نه کړي. پر تعلیم چنې 

 وهل څرګند شرم دی«. 
 

لیمي نظام خالف د طالبانو د اقداماتو او تبلیغاتو په لړ کې نن د طالبانو د رییس الوزرا استازي او د  د افغانستان د تع
چارو ادارې مرستیال مولوي نورالحق، وویل:» د مخکېني حکومت تعلیمي نصاب بهرنیانو جوړ کړی و او هغه 

 « .نه د افغانستان نسلونو ته پوهانو په دغه کار کې ونډه لرله چې د امریکا ګټو ته ژمن کسان وو،کار
 

د طالبانو پوهنې وزارت نن په هېواد کې له شپږم ټولګي څخه د نجونو د پورته ښوونځیو د پرانیستلو ژمنه نقض او  
 ویې ویل چې د دغو ښوونځیو درسونه تر امر ثاني پورې وځنډول شول. 

 

له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سمه جامع  د طالبانو په اړونده اعالمیه کې راغلي:»هر کله چې په دي اړه  
 به مکاتبو او لیسو ته رسما خبر ورکول شي.« طرحه جوړه او داسالمي امارت د مشرتابه حکم وشي بیا 

 

 «دا پریکړه په داسې حال کې شوې، چې د تړلو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو ژمنه نن باید پوره شوې وای.
 

په هر ډول چې وي، اوس نجونې ښونځیو ته نه دي پرېښودل شوې او د افغانستان د میلیونونو وگړو زړونه د دې   
 پرېکړې په تیغ غوڅ شوي دي.
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