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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۶/۰۹/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               
 

 د لنډیو په څپو کې د تړلو ښوونځیو ازانگې 
 

 برخه ه دویم
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 شپـېتمه برخه ه نهیوسلو
 

 د بادشاهي بنیاد دې سست شه
 زموږ دې سست کړل بې مکتبه بنسټونه

 

 قانون کې نه شته دا خو په هېڅ 
 چې جنکۍ دې وي بې برخې له درسونه

 

 جلۍ ژړل دا یې ویلې 
 ښوونځی بند دی اوس به څنگه شي درسونه 

 

 
 جنکۍ ډلې ـ ډلې ژاړي 

 کور ته روانې دي چې بند دي مکتبونه
 

ټول افغانستان کې  په عام ډول د ټول نوي نسل له پاره د تعلیم مسأله او په خاص ډول د نجونو د تعلیم مسأله اوس په 
یوه مطرح او د اکثریت خلکو په لومړنیو غوښتنو کې راوړل شوې ده. په ځینو والیتونو کې خلک راوتلي دي او د  

 نجونو د تعلیم حق یې په جدي ډول مطرح کړی دی. 
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دوی    پکتیا کې خلکو جدي غوښتنه کړېده چې باید د نجونو تر شپـږم ټولکې پورته ښوونځي پرانستل شي، که نه د
 اعتراضیه غونډې به همداسې روانې وي.

 

 دغه رااز د کندهار، هلمند او روزگان خلکو هم د نجونو د تعلیم غوښتنې کړېدي. 
 

 د ښوونځیو د پرانستلو سرالری مطیع هللا ویسا داسې لیکلي دي: 
 

 د کندهار تر ټولو لیري وروسته پاته ولسوالي  »
 . اړخه وروسته پاته ولسوالي دهمعروف د کندهار تر ټولو خدماتو له 

 . دلته مو د خپلو خلکو سره یو ځاي د تعلیم، نجونو تعلېم ، ښوونځي ، مدرسي ږغ بدرګه کړو
 . چیري چي کلونه ښوونځي ، مدرسي نه وي
 . اوس باید هلته ښوونځي ، مدرسي جوړ سي

 . ټول تعمېرونه جوړ سي
اېې اتحادېې پارلمان ، او ټولو داخلي او نړېوالو موسساتو پوري دا ږغ به ډېر ژر د ملګرو ملتونو تر دفتر ، اروپ

 . رسوو
چي د معروف ولسوالئ چي کلونه د هره اړخه خصوصا د تعلیم له اړه پاته سویده نن باید تر ټولو سیمو هلته ډېره 

 . توجه وسي
وږغ به د هر کلي کلي د افغانستان د تعلېم ږغ ، دنجونو تعلېم ږغ ، ټولو بشري حقونو ږغ ، د یووالي ږغ ، دخپلو حقون

 .هر کونج ته رسوو
 .«  دا زمونږ مسولیت دی د خپل ولس خپل هیواد دخلکو ږغ رسول خدمت کول په مونږ فرض دی 

 

 د خلکو له خوا د ښوونځیو د پرانستو غوښتنه په الندې لینک کې:
 

https://www.facebook.com/matiullah.wesa/videos/1541991876203050    
 

ي دي او دغه راز په انفرادي  ود افغانستان په بېالبېلو سیمو کې په ډلیز ډول د ښوونځیو د بیا خالصیدو غږونه ډېر ش
ځینو خلکو د لنډیو له قالب نه په استفادې سره خپلې    .هم خلکو د ښوونځیو د بېرته پرانستل کېدو هیله کړې دهډول  

 غوښتنې او اعتراضونه اوچت کي دي او په میډیا کې یې له نورو سره شریکوي. 
 

تعقیبوم او راټولوم یې،  د ښونځیوو د تړل کېد او بېرته پرانستلو موضوع پورې اړوند تخلیق شوې لنډۍ هره ورځ زه  
 د دې برخې لپاره مې دا لنډۍ راټولې کړې دي: 

 

 بېرته چې راغله په ژړا وه 
 ویلې مورجانې بیا یې بند کړل مکتبونه 

 

 جنکۍ ډلې ـ ډلې ژاړي 
 کور ته روانې دي چې بند دي مکتبونه 

 

 چې مکتب خالص شو په خندا شوه 
 اوس راته ژاړي چې نور نه شته مکتبونه 

 

 کال یو عمر غوندې اوږد شو یو 
 ښوونځی نه شته پر ما بار دی ډېر غمونه 

 

 د بادشاهي بنیاد دې سست شه 
 زموږ دې سست کړل بې مکتبه بنسټونه 

 

 که څوک زموږه خوښي غواړي
 راته دې مات کړي د مکتب دا تور کولپونه 

 

 دا خو په هېڅ قانون کې نه شته 
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 چې جنکۍ دې وي بې برخې له درسونه 
 

 ه درسه وي بې برخې څوک چې ل 
 زړه یې تنور شي بدن سوځي په اورونه 

 

 د چا چې یو کال مکتب بند وي
 چې هرڅه وکړي رنگ یې ځایته نه راځینه 

 

 مکتبۍ نه دي مالمتې 
 له کال نه ډېر شو چې بندي دي په کورونه 

 

 زموږ سیاست سره کار نه شته 
 په موږ مو ولي دي تړلي مکتبونه 

 

 کولپ شي چې مکتبۍ ته مکتب 
 جهان پرې تنگ شي ژوندون خوند نه ورکوینه 

 

 زما تلوسه ده د درسونو 
 ښوونځی کولپ دی چا ته وکړو فریادونه 

 

 مکتب دې کولپ کړ، کولپ یې پرېـږده 
 زه کور کې وایم له الال سره درسونه 

 

 د ناپوهۍ پر خره سپور شوی
 کښته به نه شي که زر ورکړې قسمونه 

 

 راغلل د جهالت استازي 
 اول یې وتړل د نجونو مکتبونه 

 

 چې نور به څه کانې راوکړي
 جنکۍ ژاړي چې یې بند دي مکتبونه 

 

 خاونده روغ یې لیونی کړې
 چا چې تړلي دي زموږ د مکتب ورونه 

 

 خاونده بیا دې نوی کال کړ 
 ښوونځي بند دي نور په څه خوشاله شونه 

 

 جلۍ ژړل دا یې ویلې 
 څنگه شي درسونه ښوونځی بند دی اوس به  
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