
 
 

 

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

        
 ۱۳/۰۱/۲۰۲۱                پوهندوی آصف بهاند 

       
 

 د »قلمالر ټولنې« نویو فعالیتونو ته یو ځغلند نظر 
 

 هره ورځ نوې هڅې، د تعلیم او نوي نسل دروزلو له پاره ټینگ هوډ 
 

 لومړۍ برخه 
 

 کړو ي ـل یـعـه مشـکـل ،اــــه رڼــم پـلــي د عـئ چـراس»
   «باید چي بل یي کړو  ، خپل کور هر ماشوم څراغ دی د 

 )؟(
 

 
 

 . رڼا پيغام ورسوو راځئ چې بيا د
 

 . چيري چي تاريکه ده هلته رڼا خپره کړو
 

 . تر هره کوره هره کلي پوري يو انقالبي چيغه را پورته کړو
 

 . چي مونږ ښوونځي غواړو تعليم غواړو

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_q_lar_zghaland_nazar1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_q_lar_zghaland_nazar1.pdf


  

 

 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

 

 . ژوند غواړو سيالي غواړو
 

 . دي تعليم سره وطن جوړيږي په 
 

 په پرديو وطن نه جوړيږي 
 

#PenPathMessage 
 

#penpathVolunteers 
 

 
 

په افغانستان کې د نوي نسل د روزلو د غیر رسمي فعالیتونو په لړ کې د قلمالر ټولنې فعالیتونه، د صداقت او ریښتیني 
کار په یوه بېلگه بدل شوي دي. د دې ټولنې مسؤلین او رضاکار ملگري په خپله خوښه د افغانستان د نوي نسل د  

ه دې خوا دومره کار کړی دی چې رسمي مسؤلې مؤسسې یې د  روزلو له پاره د د ې ټولنې د رامنځته کېدو نه راپ
 دولتي بودجې او تشکیل سره ـ سره نه شي کوالی. 

 

قلمالر ټولنه پر دې موټرسایکیالنو باندې د ټوپک پر ځای د وطن د نوي نسل له پاره کتابونه، بکسې، کتابجې او  
وي. د نوي او متمدن ژوند د تهداب ډبره ږدي، قلمونه وررسوي او د مرگ د زیري پر ځای د نوي ژوند پیغام ورک

 نوي نسل ته د ژوند په دایره، د انساني قوانینو په چوکاټ کې پراخوي او ژوند ته د امید له کړکۍ ورگوري. 
 

کله چې د لومړي ځل له پاره د تعلیم د عامولو او د تړلو ښوونځیو د پرانستلو په پار د ویسا ورونو له فعالیتونو خبر 
  شوم او بیا مې د دوی د ټولنې )قلمالر ټولنه( هڅې ولیدې، نو مې د دوی پر دې انساني او وطني فعالیتونو باندې د »

ولیکله او په هماغه وخت   مقالهویسا ورونه تعلیم، کتاب ویشنه، مطالعه او قلمالر ټولنه« تر سر لیک الندې یو اوږده  
 مې خپره کړه. د هغې مقالې په پیل کې ما داسې لیکلي وو: 

 

ه نوی نسل په علمي ډول،  »زه په دې عقيده يم چې د نوي نسل سمه روزنه، د ژوند نيالګي ته اوبه ورکول دي. ک
 د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي، د ژوند چينه او د راتلونکي نسلونه مو وچه وګڼئ!
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 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

د اوسني بحث اصلي موضوع د قلمالر ټولنې د پروګرامونو او د دې ټولنې د فعالینو پر هلو ځلو باندې راڅرخي. د  
قلم الر ټولنې او د هغې د مسولینو هلې ځلې د تعلیم، د تړلو ښوونځیو بیرته پرانستنه، د کوچنیانو او ځوانانو د زدکړو، 

ه دایره کې تر سره کیـږي. د سواد  زدکړې، د پوهې  تر السه کولو کتاب سره مینه او د مطالعې کلتور د عامولو پ
 اصلي منبع کتاب دی، له کتاب سره مطالعه تړلې ده، نو ځکه دا موضوعات ژوندي دي او هیڅکله نه زړیـږي.  

 

په هیڅ ځای کې او په هیڅ ټولنه کې د مطالعې دود، نه زړیـږي او نه هم خلک ور نه مړیـږي، یوازینی شی چې  
بدلیـږي هغه د مطالعې ډول او څرنګوالی دی، ځای بدلیـږي او له کتاب یا لیکل شوو موادو نه د استفادې ډول یا  

 څرنګوال دی چې بدلیـږي یا د مطالعې مواد دي چې په زړیدو سره بدلیـږي.  
 

ند کولو او ژوند  یو وار مې ویلي، اوس یې بیا هم وایم چې په نورو ټولنو کې د تکنالوژۍ له پر مختګ سره د ژو
جوړولو سیستم او وسایل او له هغو نه د استفادې څرنګوالی هم بدلیـږي، خو زموږ په ټولنه کې یا نه بدلیـږي او یا  
دا پروسه دومره پڅه ده چې هیڅ نه محسوسیـږي، چې یو له هغو نه کتاب، کتاب لوستنه او مطالعه ده. زموږ د ټولنې 

کاغذي کتابونو د لوستلو دود نه دی رامنځته شوی، خو په نورو ټولنو کې له کاغذي   په ډیره سلنه خلکو کې تر اوسه د
کتابونو نه بریـښنایي کتابونو ته خبره اوښتې ده او له بریښنایي کتاوبونو نه اوس، اوس خبره غږیـزو کتابونو ته  

 رسیدلې ده... 
 

لمالر ټولنې په چوکاټ کې تر سره کوي. له عطا هللا ویسا ورونو)عطا هللا ویسا او مطیع هللا ویسا( خپل فعالیتونه د ق
 کال د اپریل په میاشت کې په کابل کې و پیژندل، بیا مو اړیکې ساتلې وې.  ۲۰۱۵ویسا سره مې د 

 

  ۲۰۱۶هلته په کابل کې او څو وارې یې د تیلیفون او سکایپ له الرې د خپلو فعالیتونو په باب معلومات را کړل. د  
 کال د فبرورۍ په اتلسمه نیټه یې د »قلمالر ټولنه« په باب داسې مالومات راکړل:

 

 
 

کال کې پیل کړې، خو دا ټولنه مو یو کال مخکې په اړوندو ارګانونو کې    ۱۳۸۷»د قلمالر ټولنې هڅې موږ په  
او معارف په برخه  کې  راجستر کړه او د فعالیت جواز مو ورته واخیست. د دې ټولنې د کار اصلي ساحه د تعلیم  

ده. اوس یې دا پروګرام مخته کړی دی چې په لومړي ګام کې د افغانستان په نا امنو سیمو کې تړلي ښوونځي د دولت 
او خلکو په مرسته بیرته پرانیزي. کومه احصایه چې زموږ ټولنې په نا امنه سیمو کې د تړلو ښوونځیو د شمیر په 

 ته رسیـږي. (  ۱۲۵۰امنو سیمو کې د تړلو ښوونځیو شمیر یو زرو دوه سوه پنځوس ) برخه کې تر السه کړې ده، په نا  
 

فعالیت بله برخه دا ده چې بې سر پرسته ماشومان تر روزنتونونو پورې رسوي او هغه بیوزلي او  د قلمالر ټولنې د  
ونځیو ته ور پیژنو چې له ښونځیو پاتې ماشومان چې سن یې تر اوو کلنو پورته وي، په کابل کې یې هغو دولتي ښو

 لیلیه ولري، لکه د خوشال خان او رحمان بابا لیسې.
 

په قلمالر ټولنه کې زموږ د هڅو بله برخه دا ده چې ځینې بیوزله ځوانان د لوړو زدکړو له پاره بهر ته هم لیـږو.  
مینه برابروو چې ترکیې لومړنی ګروپ مو یو کال مخکې هند ته لیـږلی دی او اوس د یو بل ګروپ ځوانانو له پاره ز
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ته واستول شي. قلمالر ټولنه د لوړو زدکړو له پاره ځینې داسې مراجع لټوي چې له موږ سره بهر ته د ځوانانو په 
 لیـږلو کې مرسته وکړي...« 

 

 له الرې، تر عادي مطالعې ډیره پراخه ده. د دوی د کار پروګرام دغه برخې را نغاړي:  د قلمالر ټولنېویسا ورونه 
 

 مسأله،  د هیواد د ټولو ماشومانو د زده کړېــ 
 

   ،په لویانو او ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ دودولــ 
 

   له پاره هڅه او مبارزه. بیا پرانستو ښوونځیو د  ــ د تړلو
 

اوو   لګښت دو والیتونو په ولسوالیو کې په شخصي  ځیند هیواد د  د همدې هڅو په پایله کې تر اوسه     قلمالر ټولنېد   
 .عامه کتابتونونو پرانیستل دي (۷)
 

 ویسا ورونه له دغو فعالیتونو سره حق لري چې و وایي: 
 

  ارو سره په جنګ يمهـتي ته دـلـه»
 « لمر هم رڼا نه رسي چيرته چي د

 

بلکې نور هم  د ویسا ورونو او قلمالر ټولنې د فعالیتونو لړۍ روانه ده، دوی نه یوازې دا چې نه دي ستړي شوي،  
 خه کړې ده.اهوډمن شوي دي او د خپلو یادو فعالیتونو لمن یې پر

 

 نور بیا 
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