
 
 

 

 5تر 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

        
 ۱۹/۰۱/۲۰۲۱                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   وستۍر او و مهڅلور
 

 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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 5تر 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 

 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 
 

 دا هم د قلمالر ټولنې د څو انساني کارونو لنډې بېلگې: 
 

  کوچیان  کندهار بولدک»
 

 . دا خلک اوس هم ښوونځي نلري
 

 . .روغتون نور د ژوند اسانتیاوې نلريد څښلو لپاره پاکې اوبه نلري 
 

دوئ ته مو بیا هم وویل چي اتفاق وکړئ ږغ پورته کړئ قلم الر تاسو سره یو ځاي ږغ پورته کولو کي همکاري 
 . کوي

 

 «  لومړي باید ستاسو د بچیانو ښوونځي غم وکړو
 

 ماشومان  يکندهار جنګځپل»
 

 . لس وکړقلمالر د جګړي له امله بي ځایه سویو خلکو سره مج
 

محلي ټولګي ورته جوړ سي تر هاغو چي    ،ماشومانو ته مو وویل چي لمړي باید ستاسو لپاره د زده کړو غم وکړو
 . ږي همدا ماشومان باید د زده کړو پاته نسيـبیرته حالت سمی

 

    ي.«دي ماشومانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړ دا ږغ باید پوهني وزارت او موسسات واوري او د
 

 
 د قلمالر ټولنې له خوا یو جوړ شوی مؤقت ټولگی 
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 5تر 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 

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

 

 

 . چي یو یتیم غریب ماشوم ته ښوونځي پیدا کړو په دي جنګي حاالتو کې همدا پکارده
 

 . زده کړو ته وهڅوواو خلک یووالي 
 

 . خپل مسولیت ادا کړو
 

 . د هر چاسره خپله بشري مرسته وکړو
 

 . نوي نسل وژغورو اوشپه او ورځ په ځان یو کړو خپل ولس 
 

شکایتونو نه دا ښه ده چي خپله یو کوچني   او  ګیلو  تر ،نو نور به هم خراب یو  ،که دولت یا پردیو مرستو ته امید کوو
 .«  دي وطن لپاره تر سره کړو کار په رښتني ډول د

 

 . امتیاز، شهرت مهم نه دید وطن ، ولس ، قوم ، ژبې په خدمت کي معاش ، »
 .« هلته یوازې په قوي اراده یو رښتینی خدمت کول پکار دي

 

ولسوالیو ته تر اوسه پوري د ماشومانو ادبیاتو کتابونه په رضا کار ډول او    300والیتونو    34قلم الر د افغانستان  »
 .«    وړیا توګه رسولي دي

 

 
 کتابونو رسول نوي نسل ته د کوچنیانو ادبیاتو  

 

او په پای کې د دوه زره یوویشتم کال له پاره د قلمالر ټولنې د نوي کاري پالن په باب خبره. د قلمالر ټولنې مسؤلین  
یوه علمي سنجول شوي پالن او پروگرام له مخې پرمخ بیایي. د  د  بې پروگرامه او اټکلي کار نه کوي، دوی هر څه  

 ې ویلي دي:دې ټولنې مسؤلین د خپل نوي کاري پالن په باب داس
 

 ! د لوی او بخښونکي خدای په نامه»
 

پیل کړم چي که ژوند و دي کال کي  یې  اول قوي اراده لرم چي د ځان څخه    .نوي کال لپاره نوي پالنونه لرو 2021
  م:   به دا کارونه ترسره کو

 

  م،  مړي غواړم ټول منفي عادتونه د ځان نه لیري کړوتر ټولو ل
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 5تر 4 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

 

 

 ،خو غواړم ډیره مطالعه اسالمي برخه کي وکړم ،وټاکممطالعه د ژوند هدف 
 

 م،    غواړم ځان کي حوصله زغم پیاوړي کړ
 

 م،     د درواغو، غیبت یو بل پسې خبرو څخه ځان کلک وسات
 

 م،   غواړم ټول کال هره شېبه مو د خداي د بنده ګانو په خدمت کې تیره کړ
 

 م،      سخت پرهیز وکړ ،کوچني وي که لوی ،ا ګڼليغواړم د ټولو هاغو کړنو چي اسالمي شریعت نارو
 

  ي،     د خداي په مرسته د پرمختګ د خدمت کال و  ،د قلم الر لپاره ځانګړې پالنونه لرو چې نوي کال به که ژوند و
 

 م،    د ځان نه پیل کو یې زه ،اول یې د ځانه شروع کړو ،که غواړو ټولنه کې مثبت بدلون راولو
 

 ، ډیر پالنونه د ځان د اصالح لپاره جوړ کړیديما تر ټولو 
 

 ی،     خو افغانستان چې زموږ روح دی د مور په شان د
 

 ، باید د مور حق پر ځای کړو او ورته یو رښتیني خدمت وکړو
 

 و،   راځئ فکرونه تغیر کړو، راځئ نن تصمیم ونیسو نوي کال په مثبت بدلون پیل کړ
 

 م،    څه خفه سوي وي یا مو پیغام فون نه وي جواب کړي بخښنه غواړم وڅوک چی تیر کال زما نه په ک
 

 م،    خداي اول د ځان لپاره هدایت بیا د ټولنې خدمت کولو توفیق غواړ له
 

 ي،   خدایه! قلمالر په پالنونو کي چي ستا د بنده ګانو خدمت مو هدف دی توفیق راکړ
 

 ! نوی کال مو مبارک
 

 ي،   خداي دي نوی کال ټولو لپاره بختور کړ ی،اتحو تیر کړتیر کال خو مو ډیر په جنازو ف
 

 ي،     تر څو دا ورور وژنه بنده س  ،خدای دي په همدي کال برکت افغانستان ته یو دایمي سوله راولي
 

 .« خدایه بیا هم ستا مرسته غواړم د ټولو دوستانو نه دعا غواړم چي یو نوی کال په یو مثبت بدلون پیل کړم
 

د  دا مقاله ما بشپړه کړې وه او د بیا کتنې له پاره مې شېبې شمېرلې چې د ښاغلي مطیع هللا ویسا او قلمالر ټولنې  

. بده به نه نظره تېر شو  او وړاندیز مې په فیسبوک کې له  نظر  فعالیتونو په باب د منلي او ښاغلي هنرمند فرهاد دریا

 » : وي چې د دې بحث په پای کې راوړل شي
 

 : اتل
 

دا دخدای سړی مطیع هللا ویسا نومیږي؛ د قلم دالرې/راه قلم دمدني ټولنې بنسټ اېښودونکی او مسؤل دی. ددې اتل  
ټاکلی. مطیع هللا   العاده ځکه دی چې هغه کتاب یې دټوپک پر ځای  دهیواد لري پرتو ځوان کار مقدس او خارق 

ولسوالۍ چې دجنګ په لومو کې ایسار دي؛ په کوم ځای کې چې ټوپک برخلیک ټاکي او ماشومان دهوا پر ځای  
 .نفرت او دباورت لوخړي تنفس کوي؛ هغه ) مطیع هللا( دعلم ډېوه روښانوي

 

چې د دې ماشومانو په تعلیم پرته له شکه، د یوه هیواد اعتبار د ماشومانو له برخلیک سره تړاو لري، او کوم خلک  
 .او روزنه کې هڅې کوي، السونه یې دښکل کولو دي

 

دا پښتانه ماشومان )په الندې انځور کې(، دپښتون ټبر داوسني وضعیت تر ټولو ښۀ بېلګه ده: مظلوم، محروم، او لرې  
 .له هر ډول لومړنیو حقوقو څخه

 

نې کچه په ټېټه پیمانه له نورو څخه دی. ستونزه دلته ده چې  پښتون توکم تعلیمي وړتیا، دخویندو او وروڼو د روز  د
 .پښتون میشتې سېمې ددې څو لسیزو په اوږدو کې د پنجاب د شیطاني موخو په خبیثه دایره کې سېځل کیږي
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 5تر 5 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

 

پنجاب دپښتانه روڼ آندي خپله ورانتیا بولي، او په بشپړ ځواک سره دپښتون دبربادۍ او بد نامۍ په هڅو بوخت دي.  
هغه موده را رسېدلي چې پښتانه دخپل الس ټوپک بېرته خپل اصلي څېښتن یعني پنجاب ته ور وسپاري، او د هغه   نن

 .پر ځای کتاب او قلم را پورته کړي
 

افغانستان ماشومان او ځوانان، څه په مکتب او څه هم په پوهنتون کې، تعلیم او زده کړې ته اړتیا لري. نو په تعلیم  د
وېښ، مخکښ او رضا کاره واوسئ! ځکه دا الره دهیواد د ژغورلو یوازینۍ الره ده. یوازي دعلم    او روڼ آندۍ کې

 .له الرې دجهل د طلسم او بربریت لښکر ماتیږي. هر والیت او هر کلی، دویسا په شان ځوانانو ته اړتیا لري
 

اړېکې شمیره لري، مینه دې وکړي هېله لرم چې له مطیع هللا خان ویسا سره اړېکه ونیسم. کوم ملګرې چې دویسا د
  :او په دې برېښنالیک کې یې راسره شریکه کړي

 

BaabaDarya@gmail.com    
 

غواړم وپوهېږم چې له هغه سره په دې ستر کار کې څه کوالی شم. غواړم دتل په څېر په خپلو خبرو دعمل جامې 
 .واغوندم. خوږو ملګرو! زه دعلم، هنر او عمل سړی یم

 

 اخالص په 
 

 « فرهاد دریا
 

 
 

 د دې مقالې لیکل پایته رسېدلي وو چې د قلمالر ټولنې دا الندې نوي معلومات پر لیکه کړل:
 

 تعلیم د هر ماشوم انساني حق دی»
 

 .«خو افغانستان کي اوس هم شپږ میلونه ماشومان ښوونځي نلري سوونه ښوونځي اوس هم د ماشومانو پرمخ بند دي
 

 . کلیو کي ډیر داسې ماشومان لرو چې د یو قلم یو کتاب یوې کتابچې وس نلريمونږ په »
 .«  کله چي دوي ته کتاب ، کتابچه ،قلم ... ورکوي ډېر خوشحاله وي

#penpathVolunteers 
 

  پای
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