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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په 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 : یادښت 
 

 ۶۰/۲۰//۰۶/                   تاند

 کې یوشمېر ښوونځي  په اندړو ولسوالۍ
 د خلکو له لوري پرانستل شول

   
 ۲۰د غزني په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو پرضد د خلکو له پاڅونه وروسته له 

تړل شویو ښوونځیو څخه دېرش د ولس او چارواکو په هڅو بېرته پرانستل 
شوي خو راپورونه وایي چې طالبانو د خلکو د بېرولو لپاره د فومي مشرانو او 

 .سپین ږیرو ترور پیل کړی دی

په تېرو څو ورځو کې د اندړو لږترلږه څلور قومي مشران یا پخواني جهادي 
 .انو له لوري وژل شوي ديقومندانان د وسله والو طالب

د سیمې اوسېدونکي وایي چې دا کسان په دې خاطر وژل شوي چې خلک 
 .وبېریږي او د طالبانو په وړاندې له پاڅونه الس واخلي

د اندړو څو تنو اوسېدونکو تاند ته وویل، طالبانو نه یوازې ښوونځي بند کړي وو، په زوره به یې ډوډۍ غوښته او چې 
 .به تعقیب کړل د دوی په کلیو به ننوتل امریکایي الوتکو

وروسته له دې چې خلکو د طالبانو پرضد پاڅون کړی د سپین ږیرو په هڅو »:د اندړو اوسېدونکي بهرام جان وویل
 «.څو ښوونځي پرانستل شوي دي

دې خاطر په . خو د اندړ ولسوال شېرخان یوسفزی وایي چې ال هم طالبان نه پرېږدي چې ځیني ښوونځي پرانستل شي
 .د چهارشنبې په ورځ هم د سیمې د اوسېدونکو او طالبانو ترمنځ وسله والو نښته وشوه

ښوونځي وروسته له دې بند کړل چې حکومت په غزني والیت کې پر بې اسنادو  ۲۰طالبانو د اندړو ټول 
دونو کې کار اخلي چې اسناد چارواکي وایي چې طالبان له هغو موټرسایکلونو څخه په بری. موټرسایکلونو بندیز ولګاوه

خو طالبان وایي چې د حکومت د دې پرېکړې په اعتراض کې یې د دې لپاره ښوونځي بند کړي چې پر . نه لري
حکومت فشار راولي څو د خلکو د تګ راتګ پر دې تر ټولو مهمې اسانتیا یعني موټرسایکلونو باندې بندیز پای ته 

 .ورسوي

په یوې کې یې په دې زیات . رځو کې د ښوونځیو په اړه دوې اعالمیې خپرې کړېد طالبانو تحریک په وروستیو و
تاکید کړی چې د ښوونځیو زده کوونکي د دوی له لوري نه دي مسموم کړای شوي خو په بله کې یې د ښوونځیو په اړه 

 .خپله تګالره روښانه کړې ده

چې موږ له هغو ښوونځیو او تعلیمي ادارو سره  اسالمي امارت یوځل بیا ابالغوي، »:په دې اعالمیه کې ویل شوي
پکې نه تدریسیږي، د   زیان څه  هیڅ کوم مشکل نه لرو ، چې د سپیڅلي دین اسالم اوزموږ د مشترکو ملي اقدارو په

 «...یهودیت، نصرانیت او غیري شرعي اعمالو روزنه نه وي پکښې

ي د تصویب شوې تعلیمي الیحې ځینو مادو ته اشاره شوې او د طالبانو د اعالمیې په دوام کې د دوی د مشرتابه له لور
ځانته دعمل کولو حق ورکوي، کله چې د   اسالمي امارت یوازې هغه وخت د تعلیمي ادارو په وړاندې» :ویل شوي

رو د هیواد ماشومانو او ځوانانو ته غیراسالمي فکر تلقین کیږي، یا د عادي تعلیم ترپرده الندې د نو  تعلیم په نامه
 :په تعلیمي الئحه کې داسې راغلي دي  دښمنانه موخو لپاره روزل کیږي، په دې اړه د اسالمې امارت

په هره منطقه کې چه مکاتب موجود او شروع وي باید استاذان او کتابونه یې کنترول او تر څارنې الندي  :ــ ماده/۰
 .ورت کې باید اکمال شيونیول شي، دبندیدلو اقدام دي ئي نه کیږي بلکه دامکاناتو په ص

  



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

اوناروا مضامینو ته به فرصت نه ورکول کېږې چي تدریس شي لکه د جهاد د مخالفت مضامین،  غلط :ــ ماده۰۰
  .سي نور نو میرمنو د نارواا زادي مضامین، د کفري طاقتونو د ناروا قوانینو ته دغاړه اېښودو مضامین اودا دمسلمانا

  
سیمو په تېره بیا اندړ، ګیرو او قره باغ کې خلک وایي چې طالبان ښوونځیو ته ورځي او د غزني والیت په مختلفو 

ښوونکو ته وایي چې انګلیسي، فزیک، ریاضي، کیمیا، الجبر او بیالوژي یا هیڅ تدریس نه کړي او یا یې په اوونۍ کې 
 .یوځل تدریس کړي او د دغو مضامینو وخت هم دیني مضامینو ته ورکړي

 .دې سربېره له کتابونو هغه پاڼې شکوي چې دوی ته په نظر شکمنې ښکاري طالبان پر

د خلکو په وینا همدا وجه ده چې د کانکور په ازموینه کې د دغو سیمو تقریبًا هیڅ شاګرد پوهنتون ته د بریالیتوب 
 .چانس ته مومي

مو کې چې هزاره مېشت دي او د پښتنو په هغو سی. د غزني والو په وینا طالبان خپل مقررات یوازې په پښتنو تحمیلوي
له ښوونځیو سره یې فاصله څو سوه متره ده، نه یوازې له ښوونځیو سره څوک کار نه لري بلکې هر کال نوي نوي 

 .ښوونځي جوړېږي

 پای

 
 


