
 
 

 

 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

        
 ۱۵/۰۱/۲۰۲۱                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 
 

 برخه  دویمه 
 

 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
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 4تر 2 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 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، 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 
 

 ه د قلمالر ټولنې د نويو فعاليتونو د څو بېلگو يادونه وکړم: دلته ب
 

( کال په دسمبر کې خپور ۲۰۲۰ښاغلي مطیع هللا ویسا په یوه ډېر تازه او لنډکي راپور کې چې د دوه زره شلم کال )

 شمېرلي دي:  داسېشو، د قلمالر ټولنې فعالیتونه 
 

 اکارانه فعالیتونه:کال کي جوړه شویده تر اوسه د قلم الر رض 2009قلمالر 
 

 هاغه بند ښوونځي بیرته پرانستل، کوم چي لیرو پرتو سیمو کي د ماشومانو پر مخ بند وو،    93ــ قلمالر تر اوسه 
 

 زره ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړیده،  45ــ قلمالر تر اوسه 
 

 کومو سیمو کي چي هلته هیڅ ښوونځي نه وه،نه زیات نوي ښوونځي امرونه اخیستي دي، په  40قلمالر تر اوسه 
 

 ، 310000قلمالر د کتاب راټولو کمپاین د الري دري لکه لس زره کتابونه را ټول کړیدي 
 

 عامه کتابتونونه د افغانستان مختلفو والیتونو کي جوړ کړیدي، 37قلمالر تر اوسه 
 

 رسولي ده،قلمالر تر اوسه دولس لکه افغان ماشومانو ته قرطاسیه 
 

 ولسوالیو ته په رضا کار ډول سفرونه کړیدي،    300والیتونو   34قلمالر تر اوسه د افغانستان 
 

 رضا کاران لري چي په هغو کې خویندي وروڼه شامل دي،  2200قلمالر اوس د افغانستان د ټولو والیتونو څخه  
 

 بره کړیده، یتیمانو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برا 3600قلمالر تر اوسه 
 

خویندو وروڼو ته په افغانستان کې دننه  او له هېواد څخه بهر د لوړو زدکړو زمینه برابره   280قلمالر تر اوسه  
 کړیده، یعني سکالرشپ یي ورته اخیستي دي، 

 

تګ نه زیاتو معلولو ماشومانو ته ولیچرونه برابر کړیدي چي د هغو په وسیله ښوونځیو ته    200قلمالر تر اوسه تر 
 کوي،

 

 قلمالر لس کلونه د افغانستان تر تر زرګونو کلیو د پوهني پیغام رسولی دی،    
 

 یو لک پنځوس زرو ماشومانو ته د ماشومانو ادبیاتو کتابونه رسولي دي،   150000قلمالر تر اوسه 
 

  قلمالر تر اوسه ډیرو ښوونځیو ته چوکۍ، میزونه، تدریسي توکي مرسته کړیده،   
 

 قلمالر تر اوسه دري کمپیوټر لیبونه جوړ کړیدي، 
 

 قلمالر تر اوسه په کلیو کي د فوټبال او کرکټ ډیر ورزشي ټیمونه جوړ کړیدي،   
 

قلمالر له بیوزلو سره مرستې، د بشري حقونو کمپاین، د چاپیلاير ساتني کمپاین او نور داسي ډیر کمپاینونه د افغانستان 
 . ضا کار ډول تر سره کړیديپه ټولو والیتونو کې په ر

 

#penpathVolunteers  
 

#PenPathHumanRightsCampaign  
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 4تر 3 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 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

#PenPathGirlsEduCampaign  
 

#PenpathAntipollutionCampaign 
  
#PenPathDoor2DoorEduCampaign 
  
#PenpathNonviolenceCampaign 
  
#InternationalVolunteerDay« 
 

ټولنې د فرهنگي کارونو په چوکاټ کې د افغانستان په ټولو والیتونو کې یو شمېر ځوانان )نارینه ویسا ورونو د قلمالر  
او ښځینه( دې ته هڅولي چې له دوی سره د قلمالر ټولنې د انساني او بشردوستانه کارونو په برخه په خپله خوښه 

افغانستان په څلور دېرش والیتونو کې، دوه  مرسته وکړي. د ښاغلي مطیع هللا ویسا د راپور له مخې قلمالر ټولنه د  
( تنه رضاکاران لري چې له دوی سره د قلمالر ټولنې په بېالبېلو برخو کې په خپله خوښه  ۲۲۰۰زره دوه سوه )

 مرسته کوي:
 

 د قلمالر ټولنې د رضاکارانو شمېر:
 

 . د رضاکارانو نړیواله ورځ دي ټولو رضاکارانو ته مبارک وي
 

 . لس کلونه د افغانستان لپاره رضا کار کار کووزه ویاړم  چي 
 

ولسوالیو کي مو د قلم الر رضاکارانو سره یو ځاي سفرونه کړیدي او هلته مو کار   300والیتونو    34د افغانستان  
 . کړیدي

 

 تنه رضاکاران لري  2200قلم الر اوس 
 

#penpathVolunteers  
 

#InternationalVolunteerDay 
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قلمالر ټولنه، د کتاب ټولونې او کتاب ویشنې پخوانۍ کامیابه تجربه لري او د همدې تجربې په رڼا کې یې، په دې  
وروستیو کې د »د سولې له پاره یو کتاب« تر شعار الندې، د کتاب ټولنې نوی کمپاین پیل کړ چې اوس هم روان  

رې سوه زره کتابونه راټول کړي چې روسته یې د  دی. دوی د دې کمپاین په ترڅ کې توانیدلي دي چې تر اوسه د 
خپل ټاکلي پروگرام له مخې په محرومو سیمو کې د نویو کتابتونونو د پرانستلو له الرې بېرته د خلکو خدمت ته  

 وړاندې کوي: 
 

ل شوي  »د سولې له پاره یو کتاب« کمپاین قلمالر ټولنې پیل کړ او په پایله کې یې تر اوسه درې لکه کتابونه راټو
 دي: 

 

 یو_کتاب_د_سولي_لپاره#
 

 یو_کتاب_د_سولي_لپاره
 

 د سولي ورځي په مناسبت
 

 . نوم د کتاب راټولو کمپاین پرانستقلم الر نن د سولي نړیوالي ورځي په مناسبت نن یو کتاب د سولي لپاره په 
 

چي قلم الر رضاکاران به هر والیت هره سیمه کي د خلکو څخه یو ـ یو کتاب راټولوي او بیا به د تل په شان په  
 . محرومو سیمو کي د خلکو لپاره عامه کتابتونه جوړوي

 

 . په کتاب، قلم او تعلیم سره سوله راځي
 

 . کتاب د سولي لپاره کتاب راټولو کمپاین ته یو ـ یو کتاب وسپارئ راځئ د سولي په خاطر قلم الر یو
  تر څو ټولو هیوادوالو ته کتاب ورسوو

 

  یو_کتاب_د_سولي_لپاره#
 

 یک_کتاب_برای_صلح« #
 

#1book4peace 
 

Matiullah Wesa 
 نور بیا 
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