
 پوهندوی آصف بهاند
 

  خلک یې نه غواړي،
 

 خلک یې غواړي
 

 ونځیو ستونزه( و)د نجونو د ښ
 

 
 

خپلو لوڼو ته تعلیم نه غواړي    وایي چې خلک   چارواکي خلک خپلو اوالدونو ته تعلیم غواړي، د طالبانو ځینې  
   ږدي.ـاو ښوونځیو ته یې نه پرې

 

د طالبانو د د لوړو زدکړو وزیر په خپلو نوو څرگندونو کې فرمایلي دي چې د نجونو زدکړه فحاشي او  
 کې داسې راغلي دي:   رپوټ عیاشۍ ته الر اوارول دي. د بي بي سي په یوه 

 

 ''تهښغو  اليی سره س ړۍ''امان هللا خان نونونه؛ګ ته غبر ندونو ګرڅ  ریطالبانو وز »
  ړوال ل، ړوک ه څکوي او وایي " امان هللا خان  ې وکی پر پاچا امان هللا خان ن  ېک  و یډی و  ېپه دغ  م ی ند  ی اغلښ

  ېناست   ې په کورونو ک ېول   ښځې ې چ ه ړدا فورموله راو یې خوا   ې او له هغ د ځېر ګاو کافرانو و بانو ی پر غر
 ".ي ځدي او مکتبونو ته نه 

 

'' بللي  لړراو ې نسخ ۍاو فحاش  اشيی"افغانستان ته ع  ونهڅ ه و ښځته د  وړد امان هللا خان له خوا زدک هغه
 .دلېودر  ېاند ړپر و یې عالمان   یې نا یپه و   ېچ  ه،ړوی مخ ته  الرهګاو وایي محمد ظاهر شاه هم همدا ت

 

له   ږ"زمو نا ی د هغه په و کهځنه مني،   ړېزدک  ولډ طالبان هم دغه  وایي،   ې ک و ېډی په دغه و ړی نومو
 ..« ".دي  ې ک کر ټسره په  رت یاو غ ت یاسالم، افغان 

    

https://www.bbc.com/pashto/63832868


 

  ې چ يیوا   ر ینورهللا من  ری وز ېطالبانو د پوهن دي چې: »  راغلي   رسنۍ کېج نیوز« نومې  اما»دغه راز په  
 ..« شي. ړې ته وال  وځی وونښ  ڼې لو  یې  ې ک طو یشرا و یاوسن  يړ خلک نه غوا

 

  و په داسې ی  ، ل کېدو او زدکړو مسألهتونځیو د پرانس د ښو   نجونو  د   او   د کار کولو   په افغانستان کې د ښځو 
نسخې او تجربې له ناکامېدو  ټپ باندې بدله شوې ده چې پر رغولو باندې یې د ټولې نړۍ د طبیبانو   ر ناسو

و نه توانېدل چې طالبان   افغانان او نړیوال  نه په استفادې سره  . له هر ډول فکر او الرېسره مخ شوې دي
. له دې دواړو کارونو سره د نویو واکدارانو  حق او نجونې د تعلیم حق لري کولو  ښځې د کار  کړي چې  قانع  

 .  ي گڼ  سره مساوي  او فحشا  کفران  گناه او    هد نجونو تعلیم لویمخالفت تر دې برید پورې رارسېدلی دی چې  
 

نویو ارشاداتو کې داسې  ست وزیر په  رکومت د لوړو زدکړو سرپحپه همدې تېرو څو ورځو کې د نوي  
د نجونو    او . د ښځو د کار کولو  خبرې شوې دي چې له هېڅ ډول ملي او نړیوالو قوانینو سره برابرې نه دي

  یې   او فکر کې بدلون رانغی، بلکې په یادو دواړو برخو کې د تعلیم په برخه کې نه یوازې د طالبانو په چلن  
 درولي دي. باندې پوله  ر لۍ پیړې ناه ـبشپهجه او عمل نور هم داسې توند شوي دي چې خلک یې د  ل
 

 راغلي دي:  داسې لۍ په باب ید بي بي سي په یوه وروستي رپوټ کې د افغانانو د یادې ناه
 

»... خلک وروسته له هغه ال ډېر ناهیلي شوي چې طالبانو له شپږم د پورته ټولګیونجونو ته ښوونځیو ته د  
 .بېرته ستنېدو اجازه ورنکړه 

 

سلنې ویلي، ماشومان یې دغه هېواد کې د زده کړې او ودې    ۱۱ویو وګړو یوازې  تېر اګست کې د پوښتل ش
فرصت لري. د خپل هېواد ښوونیز نظام د کیفیت په اړه د افغانانو ناهیلي د ګالوپ د رپوټ بل مهم ټکی  

 .دی
 

انګېري   د رپوټ په وینا اوس په ریکاډ کچه افغانان افغانستان کې د معارف له کیفیته ناراضي دي او داسې
چې ښوونیز نظام له ګډوډۍ سره مخ دی. یوازې شل سلنه خلکو داسې باور ښودلي چې ګواکې د هېواد له  

 ښوونیز نظامه خوښ دي...«
 

ږم ټولګي پورته د نجونو  ـ افغانستان کې واک ته د طالبانو له راګرځېدو راهیسې اکثریت والیتونو کې له شپ
وښتنو  غ طالبانو دې ټولو  خو   ږي. ـبیا د پرانیستلو غوښتنې کې  ،یې بیاښوونځي تړلي چې په کور دننه او بهر  

 ته منفي ځواب ورکړی دی. 
 

نویو حاکمانو خو د علم زدکړه له »فرض« نه »مباح« ته راټیټ کړ، اوس نو د دې ډار هم رامنځته شوی  
 دی چې د حراموالي فتوا ورته را ونباسي. 

 

ړل شوې غوټې بڼه  ـتعلیم مسأله اوس هم په افغانستان کې د یوې ناسپږم پورته ټولگیو د نجونو د  ـتر شپ
لري، اوس چې د طالب چاواکو د نظرونو اختالف مالگه مرچ هم پرې ودوړول شول، ښایي موضوع یا  
نوره هم پېچلې شي او که په طالب چارواکو کې د نجونو د تعلیم پلوي ډله برالسې شي، نو بیا به موضوع  

 گټه راوڅرخي او د نجونو د ښوونځیو تړلې دروازې به بیا پرانستل شي.  د علم پلوو په 
 

د نجونو د ښوونځیو پر موضوع باندې د طالب چارواکو اختالف د بي بي سي پاینده څرگند څېـړلې ده، د  
 راغلي دي:  داسې هغه د لیکنې په یوه برخه کې

 

د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شېر محمد عباس ستانکزی چې پخوا د   ... »
دوی د مرکچي پالوي مشر و، له هغو ګوتو په شمار طالب مشرانو یو دی چې دا مسله یې په زغرده ننګولې  

 .ده

https://aamajnews24.com/ps/girls-schools-7/
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-63830902
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-63056980


'ګرځندوی صنعت' په اړه یوې غونډې ته وویل، تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او  هغه پرون په کابل کې د  
 .په دې برخه کې باید د هېچا شخصي نظر مهم نه وي 

 .هغه د نجونو د زدکړې پر مخالفینو دا غږ هم وکړ چې که کوم دلیل لري راوړاندې دې شي 
 .ډول استدالل مخه ډپ کړي  ښاغلي ستانکزي د ډېرو جزیاتو په وړاندې کولو سره هڅه وکړه د هر 

خو تر هغه وروسته په همدې غونډه کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد خالد حنفي وویل،  
 .دنیاوي تعلیم مباح، او که څوک یې د اسالمي نظام لپاره کوي نو مستحب دی 

تانکزي د څرګندونو په تړاو  برتانیا کې د عالمانو او امامانو شورا غړي سید مستقیم شاه د ښاغلي حنفي او س 
بي بي سي ته وویل چې تعلیم فرض دی او د ده په وینا څه چې ښاغلي حنفي حدیث بللی، هغه حدیث نه دی  

 .بلکې د امام شافعي قول دی 
 .د ښاغلي حنفي او ستانکزي خبرو پر خواله رسنیو هم غوغا جوړه کړې

ګډونوالو د ښاغلي ستانکزي د خبرو په پلوي    پرون ماښام د بي بي سي خبر او نظر خپرونه کې هم ډېرو
 .برخه واخیسته 

د حاالتو یو شمېر څارونکي وایي د طالبانو ډېر نور جګپوړي چارواکي هم د نجونو ښوونځیو د پرانیستل  
 .کېدو پلویان دي خو په زغرده د دې خبرې کولو زړه نه لري 

مال محمد یعقوب، د تصفیې کمیسیون مشر مولوي  د طالبانو په یوه کلنې واکمنۍ کې د دفاع چارسمبالی وزیر  
کسان،   نور  څو  او  ستانکزی  عباس  شېرمحمد  مرستیال  سیاسي  وزارت  چارو  بهرنیو  د  حکیمي،  لطیف 
حکومت کې دننه د ځینو اړینو ګامونو د اوچتېدو پر اهمیت او هغو بایدونو غږېدلي، چې د دوي په خبره د  

 .حکومت او ملت ترمنځ واټن کموي 
ړیوالو سازمانونو او ګڼو افغانانو په باور بل اړخ ته د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د  خو د ن

طالبانو حکومت هغه بنسټ دی چې د دوی په دواړو دورو کې یې ان پخپله د طالبانو ترمنځ نارضایتۍ پیدا  
 « .کړي

 

یلي وو چې خلک نه غواړي  د نویو واکدارانو د معارف سرپرست وزیر په خپلو ورستیو څرگندونو کې و 
رگانې یې ښوونځیو ته والړې شي؛ خو د ده د څرگندونو په غبرگون کې د افغانستان په بېالبېلو سیمو  وچې ل

کې خلکو وویل چې موږ د خپلو ټولو اوالدونو او نوي نسل له پاره ښوونځي او تعلیم غواړو، په تېره د  
بېلگې وړاندې کړم چې خلک راټول شوي دي او په خپله خوله نارې  نجونو له پاره. دلته به یې څو مستندې  

 وهي چې موږ ښوونځي غواوړو او موږ د نجونو د ښونځیو پرانستل او پیل کېدل غواړو: 
 

   تاند: 
 .« پکتیا کې د نجونو الریون د خبري پوښښ له کبله یو شمېر خبریاالن توهین شوي»
 

    سمندر:  وفا
 

انسان پر خزان خزان ذهن او  پکتیکاوپکتیاوخوست، په نوي پاڅون سره، تر سپوږمۍ، تېزه رڼا، د افغان »
 : زړه راخوره کړه

 

https://taand.net/?p=213858
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228935445313021&set=a.10210850883050267


 
 

 ټولنه:  قلمالر
 

 ! ولس د نجونو ښوونځي غواړي »
 تعلیم په نر او ښځه فرض دی  

 .په ټولو اسالمي هیوادونو کې نجوني ښوونځیوته ځي
 .دخپلو لوڼو، خویندولپاره ښوونځي غواړي ولس یو کال زغم او حوصله وکړه نور حوصله نسي کولي 

 .نور بهاني کول د وخت ضایع کول دي پوره کال تیر سو خو دنجونو ښوونځیو خالصون فیصله ونسوه 
 .که اراده موجوده وي دا یو ورځي کار دی

 . که دنجونو ښوونځي ژر خالص نسي بیا که ولس هر اقدام وکړو مسولیت به د وزارت او مسولینو وي 
 . ر غواړي د خپل خویندو عالج یی ښځېنه په خپل وطن کې وکړي ولس نو

 .ولس غواړي لوڼي یی د تعلیم اسالمي فرضي حق تر السه کړي 
 . ولس غواړي د پردیو د احتیاج نه ځان د تل لپاره خالص کړي 

دنجونو ښوونځیو لپاره ږغ پورته کړئ نور چپ پاته کیدل د خپل ولس سره ظلم دی همدا یې وخت دی  
تیا دولس مالتړ وکړئ او ټول ولس وهڅوئ چې دنجونوښوونځیو خالصون لپاره نور راووزي او ږغ  دپک

 .« پورته کړي 
#PenPathGirlsEduCampaign 
#supportpaktia 
#LetAfghanGirlLearn 

 

  گانې ښوونځي ته ورسوي او ما رڅو لو  ، ږي چې دولس کیلو متره الر یې وهلهـ دا سړی میاخان کاکا نومې
رگانې ښوونځي ته  ودغه ښاغلي خپلې ل؛  د ده پء دې کار او فداکارۍ باندې مقاله هم ولیکله  )آصف بهاند(

https://www.facebook.com/matiullah.wesa
https://www.facebook.com/hashtag/penpathgirlseducampaign?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0jb3TCSlarziTGh13Gh54gspXVa2OcBmlRcPjYWPY_-IoCYFCPEjI7027p__w7ctDDLkS3mRekihP2Q_huuqkh9VUSOUPi5zd9S7C9nKOxDN9elJa0TpbmwxiIMi0Kpk_X_mQmZd5_J9q9kT1bbVkXnKkBjlpcLmUTWg-9HlT_EHsBvpMH50jk5rS7UE2PejdLmBkSB5GVWL__Eo2jRY4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/supportpaktia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0jb3TCSlarziTGh13Gh54gspXVa2OcBmlRcPjYWPY_-IoCYFCPEjI7027p__w7ctDDLkS3mRekihP2Q_huuqkh9VUSOUPi5zd9S7C9nKOxDN9elJa0TpbmwxiIMi0Kpk_X_mQmZd5_J9q9kT1bbVkXnKkBjlpcLmUTWg-9HlT_EHsBvpMH50jk5rS7UE2PejdLmBkSB5GVWL__Eo2jRY4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/letafghangirllearn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0jb3TCSlarziTGh13Gh54gspXVa2OcBmlRcPjYWPY_-IoCYFCPEjI7027p__w7ctDDLkS3mRekihP2Q_huuqkh9VUSOUPi5zd9S7C9nKOxDN9elJa0TpbmwxiIMi0Kpk_X_mQmZd5_J9q9kT1bbVkXnKkBjlpcLmUTWg-9HlT_EHsBvpMH50jk5rS7UE2PejdLmBkSB5GVWL__Eo2jRY4&__tn__=*NK-R


د    ک ې خلچد زدکړو له پاره روانې کړېدي، نه کومې میلې ته. اوس سرپرست صاحب څوک خبر کړي  
 واړي که نه؟ غلورگانو زدکړې   

 

 

 
محروم زدکونکي، د هغوی کورنۍ او د نوي نسل دروزلو    و په افغانستان کې له ستونزو سرهـ  سره، له زدکړ

دې سره هڅې روانې دي چې نوی نسل خپلو زدکړو  اامکاناتو نه په استف  و پلویان کرار نه کیني او له ډېر لږ
ته دوام ورکړي او پرمخ والړ شي. د دې هڅو په لړ کې له زدکړو محرومو زدکونکو ته د رادیو له الرې  

شوې ده. »بیگم« او »ارمان« په نامه هغه رادیوگانې دي چې د لومړي ځل لپاره یې    د زکړو زمینه برابره 
 : ، دا یې لینک دیدا لړۍ په دري او پښتو ژبو پیل کړې ده

 

https://www.youtube.com/embed/0_ltPuL8XRQ    
 

https://www.youtube.com/embed/0_ltPuL8XRQ


دارانو ټینگار، خبره دې برید ته رسولې ده چې د  کد نجونو د ښوونځیو پر نه خالصون باندې د نویو وا 
په یوه رپوټ کې داسې راغلي    تاند  افغانستان ښوونیز نظام د سقوط خطر ته نږدې شوی دی. په دې باب د 

 دي: 
 

د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان په یوه تازه ارزونه کې د افغانستان    مه( ۱۲تاند:)سې شنبه ،د میزان  »
ی او ویلي،چې په نړیواله کچه تر ټولو سقوط ته ډېر  د ښوونیز نظام د تر ټولو بد وضعیت خبرداری ورکړ 

 .نیږدې ښوونیز نظام دی
یاد شوي سازمان د تېر میالدي کال په ارزونه کې د افغان ښوونیز نظام دغه خطرناک مقام څلورم و،    د  

 .خو سږکال لومړي مقام ته رسېدلی
ور هېوادونه دي،چې ښوونیز نظامونه یې  سوډان، سومالیا او مالي له افغانستان څخه وروسته د نړۍ درې ن 
 .په نړیواله کچه تر ټولو بد او سقوط ته نیږدې وضعیت کې دي

میلیونه ماشومان د کرونا ویروس، جګړې او اقلیمي بدلون د  ۴۹په دغو څلور واړو هېوادونو کې ټولټال  
 .اغېزو له کبله په خطرناک وضعیت کې دي او د زده کړو الزم شرایط نه لري

هېوادونو د ښوونیزو نظامونو    ۱۸۲شومانو د ژغورنې نړیوال صندوق سږکال په دویم ځل د نړۍ د  د ما
 .ارزونه کړې ده

په سږنۍ ارزونه کولمبیا هغه هېواد دی،چې ښوونیز نظام یې تر بل هر هېواد ډیره مثبته وده کړې او ورپېښ  
 .ګواښونه یې منځنۍ کچې ته ښکته شوي 

طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته، څه باندې یو کال کیږي چې نجونو ته له شپږم څخه په  په افغانستان کې د  
 .پورته ټولګیو کې د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي 

طالبانو دغه چلند د ځینو منځالرو طالب مشرانو ترڅنګ د دیني عالمانو، ملي او نړیوالو ادرسونو له    د 
 .سختو اعتراضونو سره مخ شوی 

نۍ د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د شته خنډونو د ختمولو لپاره  تېره او 
 .زرګونه نجونو مظاهرې وکړې

د طالبانو چارواکو د خپلې یادې پرېکړې په اړه بېالبېلې څرګندونې کړي، چې خلکو د قناعت وړ نه دي  
 ه.«    ل کیدو غوښتنه یې کړې د ګڼلي او د نجونو د تړل شویو ښوونځیو د ژر پرانیست

 

او هرمناسبت چې پلمه  د    وي،  په هره  نجونو  د  له مسؤلینو څخه  ټولنه  نړیواله  او  د  ښخلک  یا  بوونځیو 
ام کال د اکتوبر پر یولسمه د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملگرو ملتونو    ۲۰۲۲پرانستلو هیله کوي. د  

وکړه چې د نجونو تړلي ښوونځی پرانیزي. په همدې مناسبت د بي بي  یو ځل بیا ل طالبانو څځه غوښتنه  
 کې داسې راغلي دي:  رپوټ  سي پښتو په یو

 

نو غوښتنه کړې چې "نجونو ته د زدکړو  مشر انتونیو ګوتېرېش یو ځل بیا له طالبا  »د ملګرو ملتونو عمومي 
 ".اجازه ورکړي 

 ګوتېرېش په یوه ټویټ کې ویلي "په افغانستان کې له ښوونځیو د نجونو پر ایستلو ډېر اندېښمن یم.   ښاغلي 
دا کار نجونو او دغه هېواد ته خورا ډېر زیان رسوي. زه بیا له طالبانو غواړم چې نجونې ښوونځیو ته  

 ".پرېږدي 
پورته نجونې یې ښوونځیو ته  ملګري ملتونه وایي، افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې له شپږم ټولګي 

 .له تللو منع شوې دي
ورځې کېږي چې افغانستان کې له شپږم پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي.    ۳۸۵اوس څه باندې  

 ې یو ډول رواني ستونزې پیدا شوې دي...« پښتو ته ډېرو کورنیو ویلو چې نجونو ته ی  سي  بي  بي 
 

د بي بي سي په یوه وروستي رپوټ کې، د نجونو د ښوونځیو نه پرانستل کېدو په باب د خلکو خواشیني او  
 ښودل شوې ده:  داسې ناهیلي 

https://taand.net/?p=214792
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-63215575
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-63830902


 

»... خلک وروسته له هغه ال ډېر ناهیلي شوي چې طالبانو له شپږم د پورته ټولګیونجونو ته ښوونځیو ته د  
 .بېرته ستنېدو اجازه ورنکړه 

 

سلنې ویلي، ماشومان یې دغه هېواد کې د زده کړې او ودې    ۱۱تېر اګست کې د پوښتل شویو وګړو یوازې  
فرصت لري. د خپل هېواد ښوونیز نظام د کیفیت په اړه د افغانانو ناهیلي د ګالوپ د رپوټ بل مهم ټکی  

 .دی
 

د رپوټ په وینا اوس په ریکاډ کچه افغانان افغانستان کې د معارف له کیفیته ناراضي دي او داسې انګېري  
نظام له ګډوډۍ سره مخ دی. یوازې شل سلنه خلکو داسې باور ښودلي چې ګواکې د هېواد له    چې ښوونیز

 ښوونیز نظامه خوښ دي...«
 

گ حالت کې په معلق ډول  په یوه تیاره او گن  په افغانستان کې د ښځو د کار کولو او نجونو د زدکړو مسأله 
په یوه بد رواني حالت کې ساتل    ې او په دې حالت سره د افغانستان په میلیونونه ښځې او نجون  ساتل شوې ده 

او په عام ډول د    لپاره   نجونو   ــد دې ښځو  په ځانگړي ډول  ي، که دا حالت په مثبت ډول حل نه شي،  کېـږ
 . بدې پایلې ولري   ېډېر  لپاره به د اوس او راتلونکې ټول افغانستان 
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