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AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۷/۰۱/۲۰۲۱                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  یمهرد 
 

 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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 . ژوند غواړو سيالي غواړو
 

 . دي تعليم سره وطن جوړيږي په 
 

 په پرديو وطن نه جوړيږي 
 

#PenPathMessage 
 

#penpathVolunteers 
 

د فعالیت بله برخه دا ده چې خلک په خپلو حقونو پوه کړي، غږ یې واوري او د خلکو غږ تر مسؤلو  قلمالر ټولنېد 
مقاماتو پورې ورسوي او هغه الرې چارې خلکو ته وښیي چې د هغو په چوکاټ کې د خلکو لومړنۍ او بېړنۍ 

ه هم باید وښوري او یو څه وکړي او هغه  ستونزې حل کېـږي. خلکو ته وایي چې هر څه له دولته ونه غواړي، خپل

 دي:  لیکلي څه چې په خلکو پورې اړه لري، باید خپله یې ترسره کړي. دوی داسې
 

 ! »دا کوچیان څه غواړي 
 

ټولو په یوه خوله د ښوونځیو غوښتنه کوله . دا سوونه کورونه کوچیان دي، دوئ اوس هم د ژوند هیڅ اسانتیاوې نلري
خو چا یي ږغ نه دی اوریدلي. راځئ  د دي معصومو ماشومانو پخاطر د کوچیانو د ښوونځیو د حقونو ږغ پورته 

 . کړو
 

  د کوچیانو ماشومان دي دوی اوس هم ښوونځي نلري دا. کندهار والیت سپین بولدک ولسوالي کوچیانو کلی
 

مؤسسې سره مو خبري کړیدي چي دوي ته ژر محلي ټولګئ جوړ کړي ترڅو دوي خپل بشري حق تر  د یو نړیوالي  
 . السه کړي

 

 .«  ماشومانو ویل زمونږ یو عکس واخله
 

 
 مطیع هللا ویسا د کوچیانو له نوي نسل سره
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 د خلکو د راویښولو په سلسله کې، د خلکو پام یوې ډېرې مهمې موضوع ته وراړول: 
 

 هر فرد مسؤلیت دی»خدمت د 
 . ډیر سیمي لرو ښوونځي، روغتون، څښلو پاکي اوبه، سړک، د ژوند ډیري اسانتیاوي نلري

 

 . ځوانان مو په نشیي توکو روږدي دي، دا لړئ نوره هم روانه ده
 

 . د هر مسجد مخته لسګونه میرمني ناستي وي فقر سوال کوي
 

 . سمندرونو غرق کړوډیر کسان مو له هیواده په تیښته دي الرو او 
 

 . هر کور کي کونډي یتیمان لرو، حتي د ماښام ډوډۍ نلري
 

 . دا ټول کارونه زمونږ ستاسو ټولو مسولیت دي هرڅه د دولت او مؤسساتو مه غواړئ
 

  راځئ بدون له دولته خپل مسولیت ادا کړو په رضا کار ډول د خپل قوم، ولس ، ټولني رښتیني خدمت وکړو
 تاسو ته ضرورت لري.«  دا هیواد مونږ

 

د ویسا ورونو له فعالیتونو ښکاري چې دوی د عدم تشدد فلسفې پیروان دي، خو کله، کله یې ناخوالو ته په کتو سره  
 زړه تنگېـږي او د انتقاد داسې خبرې هم کوي:

 

 . وکړیو ځل د کرزي حکومت کلونه ستاسو په سر تجارت . شل کلونه تجارت روان دیدا ستاسو په سر 
 . پري بلډنګونه جوړل کړل یې څو غله یي راوستل هغوي ستاسو په سر پیسي غال کړي بهر او داخل کي

 . غني حکومت ستاسو په سر تر اوسه تجارت کويد اوس بیا 
 

 . نور یي هم غټ کړل ،غلو سره حساب وکړي له کتاباو دي پر ځاي چي ستاسو د ښوونځیو  د
 

  نه پیسي راغلي پري خیالي ښوونځي ودان سولنوخو ستاسو په سر میلو  ،ناست یاستبس تاسو به همداسي حالت کي  
 

سبوکي کمپاینران یډیر تعلیم یافته ځوانان یي ف  ،ده چي دوه دري مشهور غله چي یو نسل یي خراب کړل  جالبه خو ال دا
 .« هم دي

 

 
 مکتبونو حال به  داسې وي. د معارف بودجه چې د خیالي مکتبونو په نامه الړې شي، د اصلي 
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دا   او ښوونخي ته یې ولېـږي. دوی په علمي ډول  تعلیم ته وهڅوي  ټولنه خلک هڅوي چې خپل اوالدونه  قلمالر 
موضوع طرحه کوي چې د نوي نسل د روزلو له پاره هڅه، د یوه یا څو نسلونو د ژغورلو مسؤلیت دی او دا کار 

څرگند کړی    داسېدې برخه کې خپل نظر  باید هر څوک، په هر ځای کې ترسره کړي، د قلمالر ټولنې مسؤلینو په  
 دی: 

 

 ! »دلته د یو نسل د ژغورلو خبره ده
 

 . دا په سپـیـرو خاورو کي را ټول خلک د راتلونکي نسل د تعلیم لپاره راټول دي
 

نو... سیاالن کول غواړئ، نو خپلې لوڼي او زامن  دي سپین ږیرو ته مو وویل چي که ځان د نړۍ، سیمي، قومو
 . ښوونځیو ته ولیږئ

 

 . تعلیم مو له جګړي خالصوي، پرمختک ته مو بیایي
 

 . که غواړئ ژوند وکړئ، نو د نوي نسل د تعلیم لپاره شپه ورځ زحمت وباسئ
 

 . ي کړيچا ته اجازه مه ورکوئ چي تاسو له خپل اسالمي، انساني حق یعنې تعلیم څخه بي برخ
 

 قلمالر به د خپل ولس د بیدارئ لپاره تر کوره کوره خپل پیغام رسوي.« 
 

 
 

د قلمالر ټولنې د انساني مسولیتو او فعالیتو بله برخه د دولتي مسؤلینو تر غوږ پورې د خلکو د غوښتنو رسول دي. 
زما د معلوماتو له مخې دوی له گڼشمېر دولتي مسؤلینو سره لیدلي دي چې دلته یې د یوه لوړ پوړي مسؤل د لیدنې 

 را اخلم چې د قلمالر ټولنې له خوا وړاندې شوی دی:  راپورلنډ هغه 
 

 :د ملي امنیت شورا له سالکار سره»
 

د ملي امنیت شورا سالکار ډاکټر حمدهللا محب سره مو د قلم الر په فعالیتونو او یو شمیر ستونزو خصوصا ولسوالیو 
 . کي مجلس وکړ

 

 . فعالیتونه مو ورته وویل چي مونږ لس کلونه په رضا کار ډول سوونه کسان کار کوو نېد قلمالر ټول
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  خلکو غوښتني هم نه اوري دولت خو تر اوسه هیڅ همکاري نه دي کړي حتي زمونږ د پوهني برخه کي د
 . تر اوسه هم په ډیرو ولسوالیو کي ښوونځي نسته خیالي ښوونکي ښوونځي موجود دي

 

 . ژوند هیڅ اسانتیاوې نلري ات صفر دي خلک دپه کلیو کي خدم
 

خلکو په زوره پیسي اخلي چي کندهار هلمند الره یي ښه له  پولیس    ،په یو شمیر سیمو کي چي مونږ کلیو ته تګ کوو
 . مثال ده

 

خپلي    دوي دوالیتونو کلیو نماینده ګي نسي کولی حتي د،  والیتونو ځان نماینده ګان ښیي  په کابل کي ډیر کسان چي د
 . والیتونو سیمي په نوم امتیاز اخلي خو دلته د  ؛حاالتو خبر هم نه دي ولسوالي سیمي د

 

همدي روان حالت نه خوشحاله نه    لههیڅوک    ، ولس خصوصا د کلیو خلک د فساد او دي بد وضعیت نه ستړي دي
 . دي

 

سیمه کي سم   او دوي تاسو ته وایي چي زما والیت ،ولسمشر ته صحیح راپور نه راوړي ته او دولتي چارواکي تاسو
  . ټول وضعیت نه خبر یو ولس د د ،مونږ په کلیو کي ګرځو خو اصال هلته هیڅ هم سم نه دي.  ،وضعیت دي

 

 . ښاغلي محب د همکاري مالتړ وعده وکړه چي تر وسه به همکاري کوي
 «میلمه پالنې نه مننهد ښاغلي محب دوخت 

 

 
 

 نور بیا 
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