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

 
 ۱۸/۰۹/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               
 

 د لنډیو په څپو کې د تړلو ښوونځیو ازانگې 
 

 برخه ه  یمرد
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه اویاییوسلو
 

 گوره چې څه به وشي پالره
 د ښوونځی ور خو یې بېرته وتاړنه 

 

 راخالص کړه خدای خو دې ژر راته 
 بـنـده مـکـتـبـه انـتـظـار کــې نــاسـتـه یـمـه 

 

 ما ښوونځی نه دی پرېـیـښی
 ناپوه ظالم راته تـړلي مکتبونه 

  
له خپل سیاسي او نظامي واک نه په استفادې سره هرچېرې کښېني    ،ده  تعلیم سره یې جوړه نه  له هغه ډله خلک چې  

په ږم پورته یې د نجونو ښونځي تړلي دي او  ـترشپ  ،او وایي چې د افغانستان خلک د نجونو لپاره تعلیم نه غواړي
هغوی    ؛سپین سترگۍ سره بیا، بیا وایي چې خلک خپله د خپل دود دستور له مخې د نجونو له پاره ښوونځي نه غواړي

دا خلک    ، د افغانستان خلک چې د نجونو تعلیم نه غواړي،ته باید دا اسناد په مخکې کېښودل شي او پوښتنه ځنې وشي
 او ښوونځي غواړو: مـ چیغو وایي چې موږ خپلو لوڼو ته تعلی وبیا د کوم ځای دي چې په چیغ

 

 ، کندهار ډنډ ولسوالي»
 

 ،ښاره د کلي او د
 

 ، غره نه د کوڅي او د
 

 ،  د زاړه او ځوان
 

 ، د نر او ښځي
 

 .نجونو ښوونځي غواړو، تعلیم غواړو د هر افغان همدا هیله او غوښتنه ده چې مونږ د
 

هر کس    ،زیاتو ولسوالیو ته تللی ېم  ۳۳۰څو ځله د افغانستان ټولو والیتونو    ـ  کلونه څو  ۱۴قلم الر رضاکارانو سره د  
 . سره تعلیمي برخو کې مرسته وکړئ همدا غوښتنه کوي چې مونږ

 

ابادۍ جوړښت الره تعلیم دی ځکه خو هر افغان نن همدا غوښتنه کوي   ټولو افغانانو ته دا مالومه سوېده چې زمونږ د
 «.احتېاج نه خالص سو پردېو د چې د نجونو ښوونځي خالص سي ترڅو نور مونږ د
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 یدیو لینک دی چې خلک د خپلو لوڼو له پاره تعلیم او ښوونځي غواړي: دا یې هم د هغې و
 
https://www.facebook.com/100004296817412/videos/532664501960838    

 

 ې دي:ړکدې برخې له پاره دا راټولې    غه لنډۍ مې ددد نجونو د ښونځیو د خالصېدو او اړوندو ستونزو پورې تړلې  
 

 

 نجونې یې بېرته ورستنې کړې 
 ښوونځی کولپ دی اوس به څنگه شي درسونه 

 

 بند شو ښوونځی ولې ورته  
 ازار تا پسې درځینه  و د خویندو میند 

 

 گوره چې څه به وشي پالره
 د ښوونځی ور خو یې بېرته وتاړنه 

 

 اخر به بند ښوونځي خالص شي 
 په دې زورېـږم چې مې وخت د زدکړو ځینه 

 

 خدای خو دې ژر راته راخالص کړه
 بـنـده مـکـتـبـه انـتـظـار کــې نــاسـتـه یـمـه 

 

 کال پوره شو د بندېدو یې 
 څوک نه پوهېږي چې بې کله خالصوینه 

 

 په نن سبا به څه ونشي 
 د بغاوت په دود به پورته کړو غږونه 

 

 زموږ مکتوبونه امیدونه 
 هر څه برباد شول اوس خو ټول تړلي دینه 

 

 چې څنگ مکتب ته خلکو مخ کړ 
 ظالم واکدار هم ورته واچول کولپونه 

 

 د الرښوونې مې څوک نه شته 
 ال ښه یې کور کې وایي کتابونه ته خو 

 

 ښوونځی وتړل شو خدایه 
 په ناپوهۍ کې به زه عمر تېرومه 

 

 د شکایت پته هم نه شته 
 ناچاره یو بل ته کوو شکایتونه 

 

 ما ښوونځی نه دی پرېـیـښی
 ناپوه ظالم راته تـړلي مکتبونه 

 

 مکتب تړلی زړونه مات دي 
 نجونې په کور کې ورته نن سبا کوینه 
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 پـټـه خوله حق موندی نه شي په  
 که مکتب غواړئ نو را پورته کړئ غږونه 

 

 د بغاوت ناره شوه پورته 
 زموږ غوښته ده پرانیستي مکتبونه 

 

 د حق نا حق مقابله ده 
 تې بندوه، زې خالصوم د مکتب ورونه 

 

 زما د زدکړو وخت همدا دی 
 چې ښوونځی راخالصوي غټه به یمه 

 

 قلم کاغذ هرڅه تیار دي 
 ر همدا دی چې تړلي مکتبونه لوی وی

 

 زړه کې مې بل کوم ارمان نه شته 
 ارمان مې دا دی چې بیا پیل شی مکتبونه 
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