
 
 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

 
 ۱۱/۰۷/۲۰۱۸                   پوهندوی آصف بهاند

   
 

 د رڼا او تیارې جگړه
 

 )د ښونځي جوړونکو او ښونځي سوزونکو تـقابل(
 
 

 په دې کــې څــه خـیـر د اسـالم دی؟ د کعـبې امامه!
 ژوند مې حرام دی، د کعبې امامه! مرګ مې حالل،

 )احسان هللا درمل(      

 
 ستا ښونځی امن کې پروت دی، ور روان کوچنیان
 اور یې بل کـړی زموږ پر بام دی، د کـعـبې امامه!
 )آصف بهاند(

 

 
 

پرون مې د نورو بدو خبرونو او راپورونو تر څنگ په لوگر کې د یوه ښونځي د سوزولو خبر او د سوزیدو د جریان 

 دا دی: متنعکسونه هم له نظره تیر شول او داسې راباندې تمامه شوه لکه زه خپله چې سوزیدلی اوسم. د راپور بشپړ 

 ،طالبانو په لوګر کې یو ښوونځی سوځولی»
 د لوګر والیت سیمه ییز چارواکي وایي چې وړمه شپه وسله والو طالبانو د مرکز پل علم اړوند د شولوک په نوم د

نجونو او هلکانو یو ښوونځی سوځولی. د لوګر د پوهنې ریاست یوې سرچنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل 
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 5تر 2 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

وړمه شپه مخ پټو وسله والو د مرکز پل علم اړوند د شولوک د نجونو او هلکانو ښوونځي ته اور ورته  :وویل ،شي
اتو په ځواب کې کړی، چې وړمه شپه په سیمه کړ. سرچینه وایي چې طالبانو دا کار د دولتي ځواکونو د هغو عملی

 ۲درسي ټولګي،  ۸کې شوي او ګڼ شمېر وسله والو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. په دې پېښه کې د یاد ښوونځي 
حاضري  څوکۍ، درسي کتابونه، کړکۍ، سلګونه مېزونه، اداري خونې، یوه تحویلخانه، د ښوونځي اسناد، دروازې،
 .«زده کوونکي لري ۴۲۰نجونو په ګډون ټول  ۲۲۰ګانې او البراتواري وسایل سوځېدلي دي. یاد ښوونځی د 

 

د  والکله مې چې د دویم ځل له پاره خپله مقاله د خپریدو په موخه له نظره تیروله، د ښاغلي ډاکتر محب زغم پر 

 ښاغلي  احسان هللا درمل یو شعر را ښکاره شو چې د کعبې امام ته یې لیکلی دی او په دې بیت پیل کیږي:
 

 په دې کــې څــه خـیـر د اسـالم دی؟ د کعـبې امامه!
 مرګ مې حالل، ژوند مې حرام دی، د کعبې امامه!

 )احسان هللا درمل(    
 

درد، گیلو او حقایقـو ډک و، ما هم په وطن کې د ښوونځیو د سوزولو د شعر مې تر پایه له نظره تیر کړ، سخت له 
 دود په تړاو، د ښاغلي احسان هللا درمل په اقـتـفا دا یو بیت ورته ولیکه:

 

 ستا ښونځی امن کې پروت دی، ور روان کوچنیان
 اور یې بل کـړی زموږ پر بام دی، د کـعـبې امامه!
 )آصف بهاند(

 

د افغانستان په اوسني تاریخ کې ښونځی سوزول او ښونکی آزارول لومړی د جهاد او ثواب په نامه پیل شوي، بیا دا 
 جهاد او ثواب گـټـل په یو دود باندې واوښتل او اوس هم دا  دود د ټوپکي ډلو له خوا ښه په مزه په ځای کیـږي. 

 لوستي وو چې: یو وخت چې زه ماشوم وم، د ښونځي په درسي کتاب کې مې
 

 آب دادن ثواب دارد، 
 او غوث نام دارد.

 

 اوس دا پاسنۍ جملې، په سر چپه ډول پر دې عملي شعارونو بدلې شوې دي:
 

 مکـتب سوختاندن ثواب دارد، 
 او مجاهد نام دارد.
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 5تر 3 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

غې غمیزې ته په کتو سره، د ښوونې روزنې او نوي نسل د روزنې یو فعال په طنز ډوله زهر لړلو تورو سره په د

 لیکلي وو: داسېخپله فیسبوک پاڼه کې 
 

 :جنګ ځکه روان دی، چې»
 

 ..«.ښوونځي سیزونکي تر ټولو جنتي وګړي ګڼل کیږيښوونکي تر ټولو بېوزله او ... 
 

دا ورانی او سیزل له کلونو را په دې خوا روان دي، خو په مقابل کې پر وطن او خلکو زړه سواندي او مین داسې 
  وطنوال هم لرو چې د مکتب جوړنې، ښونځي پرانستنې او د وطن د بچیانو او نوي نسل روزنې ته یې بډې وهلې دي.

 

به د بیلگې په ډول د ښونځي جوړونکو د ډلې په استازولۍ، د معارف او زدکړو د عامیدو ډیره ځوانه فعاله، دلته 
مریم امرخیله او نه ستړي کېدونکي ویسا ورونه او د دوی قلمالر ټولنې ځینې کارونه یاد کړم چې د ښونځي سوزونکو 

 د سوزونو او ورانیو په مقابل کې تر سره شوي دي.
 

د عامولو او نوي نوي نسل د روزنې په برخه کې د دوی د فعالیتونو راپورونه هره ورځ په میډیا کې یا د د معارف 
دوی له لوري، یا د بیالبیلو ویبپاڼو او خبري آژانسونو له خوا په میډیا کې خپریږي، چې دلته یې راوړل مقاله اوږدوي، 

 وه د نظریاتو بیلگې په جال، جال ډول را واخلم:یوازې به د تعلیم د ارزښت د عامیدو په برخه کې د هر ی
 

 مریم امرخیله په یوازې تن په لرې او نږدې والیاتو او کلو باندې گرزي کتابونه ویشي او د تعلیم د ارزښت تبلیغ 
 کوي.

 
 د تعلیم په برخه کې د مریم امرخیلې شعار دا دی:

 

 !«تعلیم_سوله_راولي#»
 

   :بیلگې د تعلیم په برخه کې د مریم امرخیلې د نظریاتو او فعالیتونو څو
 

 !!د تعلیم اړوند له کوچیانو واورئ»
 

 _په_لوردهکړو_او_پرمختګزکوچیان_د_#
 
 کوچیان_ژوند_تعلیم_سوله_پرمختګ#
 
 تعلیم_سوله_راولي#
 
 امرخیل مریم#
 

 .ما مینه دهزتعلیم ته کار کول 
 

 !ما تعلیمي پروګرام په اړوند راسره نظریات شریک کړئز
له کوچنیوالي تر نن مې تعلیم ته کار کړى او کوم یې او تر نن مې د نجونو د تعلیم او هڅونې لپاره که هر څه کړي 

 حالل کار نه مې ورته اخیستي دي. له خپل جیب او خپل
 

کله داسې وشي چې قرطاسیه هر څه برابر کړم خو هغې سیمې ته د تګ او تلو مې ټول مخالف وي چې ناامنه  ،کله
ورغلې یمه او د هغې سیمې نجونو، کورنیو،  ،ه په هر حال هره سیمه چې یاده کړمزده د سر خطر دى درته، خو 
 . هر وګړي سره مې لیدلي ديمشرانو، عالمانو، ښوونکو او 

 

 ،خو هغوى راته نه ؛درس ووایي ،ده کړې وکړيزږي چې ـله هغوى مې ژمنه اخیستې چې خپلې لوڼې به تر اخره لی
یات زه ورته زیاتې وي چې زخو د هغوى غوښتنې  ،ما خبرې منلي او راسره په تماس کې ديزنه ده ویلې تل یې 

 .کورنیو تر څنګ نور اضافي ګټه دوى ته کتاب، قلم او نور واخلم ما وس همدومره ده چې دزکار وکړم خو 
 ..نجونو سره وغږیږمه او تعلیم ته یې وهڅوم. ، لهګوټ ته الړه شمه، ه تل هڅه کوم د هېواد ګوټز
 تعلیم_سوله_راولي#
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 5تر 4 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

 
 تعلیم_سوله_راولي#

 ه مې د ژوند لومړیتوب او مینه ده... زد افغان ماشومانو د تعلیم لپاره مبار
ښاغلي  د تعلیم، سولې او د ښځو د اقتصادي بسیاینې پروګرامونو )پر( اړوندو مسایلو مې نن د کابل والیت له والي

هڅونې تر څنګ د هر ما د کارونو د تقدیر اوزمحمد یعقوب "حیدري" صاحب سره ولیدل، ښاغلي حیدري صاحب 
ده کړو زمرستو ژمنه وکړه په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم برخه کې چې اوس هم د کابل د ولسوالیو نجونه له ز را

 بې برخې دي، خپله لیوالتیا څرګنده کړه...
ده کړو غوښتنه کوله چې باید د دوى په وینا زده کړې تر څنګ د عصري زکوونکو د دیني علومو د  دهزد مدرسې 

 «د هلکانو سره یو شان دوى ته هم پاملرنه وشي...
تر  «د تعلیم لپاره هڅې؛ مریم امرخیل پر ماشومانو درسي توکي ویشي»په همدې نږدې ورځو کې امریکا غږ د 

 .خپور کړ رپوټ ویپه باب  ه کې، د مریم امرخیلې د هڅوسرلیک الندې، د تعلیم په برخ

او  د ویسا ورونودغه راز د کتابونو د ویشلو، د تعلیم د عامولو او د تړلو ښونځیو د بیرته پرانستلو په برخه کې 
 له فعالیتونو او هڅو نه هر څوک باید خبر وي. قلمالر ټولنې
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 5تر 5 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

 دوی د تعلیمي انقالب په نامه یو حرکت راپیل کړی دی چې اصلي موخه یې دا ده:
 

 تعلیمي انقالب
 د قلم الر کاروان کلی په کلي

 خلک تعلیم ته رابولوو.
 .بند ښوونځي دي خالص سي

 

#penpath 
 

 د دوی د عمل او کار ځینې شعارونه او سرلیکونه دا دي:
 

ماشوم باید له ماشومتوبه له کتاب او مطالعې سره بلد سي ترڅو تل مطالعه وکړي لومړی ورته د ماشوم ادبیاتو »
 زموږ د ماشوم ادبیاتو لپاره ډیر کار باید وسي لیکوال و هڅول سي او ادبیات یې غني سي.کتابونه برابر سي خو 

#penpath 
 

 هلمند ګرشک کي تعلیمي انقالب
 سوو.هلمند والیت ګرشک ولسوالۍ کي دتعلیمي انقالب لپاره کمپاین ترسره 

 تعلیم زموږ حق دی تعلیم غواړو.
 

penpath# 
 هلمند_ګرشک#
 

 ،خان ولسواليزن
غزني زنخان ولسوالي کي هاغه ماشومان چي باید ښوونځي ته روان وای؛ خو دوۍ پسونه ګوري او یا هم غرونو 

 .کي جاروګان ریبي بیا یي ښارته خرڅولو ته راوړي
 

  .تعلیم کولو ارمان لري هرماشوم د ،هرماشوم انساني حق دی تعلیم د
 

penpath# 
 غزني#
 

 ،کتابتون بامیانام  22
کتابونو نه  څانګې ته کتابتون جوړ کړ؛ چي محصلین به دپښتو  بامیانو پوهنتون کي د د ،نن مو بامیانو والیت کي

 استفاده کوي.
 عې ته رابولو.لځوانان به مطا، هري سیمي به کتاب رسوو تر
 

 #بامیان
#penpath 

 

په دې لنډه مقاله کې د تعلیم د عامولو په برخه کې د مریم امرخیلې او ویسا ورونو قلمالر ټولنې هڅې د بیلگې په 
هغو روانه وي چې یو لوری مغلوب  توگه په لنډ ډول وښودل شوې. زه فکر کوم چې د رڼا او تیارې دا جگړه به تر

او ښوونځي سوزونکو تـقابل به که خیر و، د ښوونځي جوړونکو په  د ښونځي جوړونکوشي او زه چې ورته گورم 
 هڅو سره، د ښونځي او د هغو د جوړونکو په گټه پای ته ورسیږي.

 

 د تعلیم ډیوه دې تل روښانه وي!
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