
 
 

 

 3تر 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

        
 ۰۸/۰۷/۲۰۲۱                  پوهندوی آصف بهاند 

 

 

 »لښکر د معارف یو موږ تیارې رڼا کوو...« 
 

 څې ه ې ن د تعلیمي انقالب له پاره د قلمالر ټول 
 

 لومړۍ برخه 
 

 

نوی نسل  زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه، د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي. که  ــ  
په علمي ډول، د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي، د ژوند چینه او د راتلونکي  

 نسل ونه مو وچه وګڼئ! 
 

د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي او پوهنځي  ــ  
 نه ځان لرې ساتي! 

 )آصف بهاند(                                          
 

 

 
 

د بشریت په تاریخ کې د بدلون له پاره هلې ځلې له ډېرو پخوا زمانو څخه دود وې او خلکو د خپل ژوند د ښه کېدو  
چې د سر له پاره کارونه کړی او زیارونه یې ایستلي دي، په دې لړ کې ډېر ځلې له داسې ستونزو سره مخ شوي دي  

 په بیه ورته تمام شوي دي. 
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 3تر 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

 

 

د افغانستان په اوسني کړکېچن حالت کې ځینو فرهنگیانو د گڼو هنرونو او پوهې له الرې په ټولنه کې د هر اړخیز  
بدلون هڅې کړې دي، خپل فکرونه او قلمونه یې کارولي دي چې په پایله کې د نوې تکنالوژۍ په مرسته محسوس  

ي؛ خو له دې ټولو سره ـ سره پایله دا راوتلې ده چې ترڅو په یوه ټولنه او خلکو کې ژور بدلونونه رامنځته شوي د
فکري بدلون رانوستل شي، د وړاندې تگ امکانات به رامنځته نه شي او فکري بدلون هغه وخت رامنځته کېدای شي 

 چې تعلیم عام کړای شي او پر خلکو باندې د پوهې او سواد رڼا ور خپره شي.
 

یو دولت په کچه کار دی چې له خپلو امکاناتو نه په استفادې سره د ټولو خلکو له پاره د تعلیم او فکري بدلن دا د  
زمینه برابره کړي، خو د گڼو شته ستونزو له امله دولت نه دی توانېدلی چې دا کار ترسره کړي، په دې ورستیو 

ې د خپلو نورو وطني او انساني هڅو په لړ کې، د وختونو کې د قلمالر ټولنې مسؤلینو او ورسره همغږو ملگرو ی
 »تعلیمي انقالب« په نامه یو کمپاین هم راپیل کړی دی.  

 

قلمالر ټولنه، د هغې مسؤلین او ورسره ملگري یې د تعلیم د عامولو د هڅو په لړ کې دې پایلې ته رسېدلي دي چې د  
کو ناپوهي او د سواد نشتوالی دی. د دې نیمگړتیا د له منځه افغانستان د ټولو بدمرغیو سرچینه، د تعلیم نشتوالی، د خل

وړلو له پاره یوازینۍ الر په خلکو کې د تعلیم عامول دي او دا کار باید د یوه تعلیمي انقالب په چوکاټ کې ترسره  
 شي.

 

ې یې دا هڅې  د تعلیمي انقالب له پاره هڅې د قلمالر ټولنې مسؤلینو ال پخوا پیل کړې وې، خو په دې وروستیو ک
نورې هم پسې گړندۍ کړي دي. کوم څه چې ما پخوا د ویسا ورونو او قلمالر ټولنې د فعالیتونو په باب لیکلي او 
خپاره کړي وو او د دوی موخې مې په نښه کړې وې، دوی د هماغه انساني او وطني پروگرام لړۍ الپسې ِوغځوله 

ه کې یې نوې موخې وټاکلې او دا ځل یې په وطن کې د یوه او د وطن د نوي نسل د روزلو او راوېښولو په برخ
  ( کال کې د دوی د موخو او نظریاتو په باب ۲۰۱۶تعلیمي انقالب له پاره کار پیل کړی دی. ما په دوه زره شپاړسم )

 لیکلي وو: داسې
 

کال د سپتمبر د میاشتې په پنځه لسمه    ۲۰۱۶د نړۍ په کچه د تعلیم د الرې ځوان رهبر ښاغلي مطیع هللا ویسا د  »
نیټه په خپله فیسبوک پاڼه کې د څو لنډو جملو په قالب کې  داسې پیام  خپور کړ چې ښایي د بصیرت او پوهې خاوندان  

کې کیښود، ده په یوه خبره کې، په یوه پیام کې یو تاریخ د لوستونکو په مخ    یې هم حیران او هم خوشاله کړي وي.
ښاغلی    دزموږ د ټولنې او خلکو اصلي ستونزه یې په نښه کړه او د ستونزې د حل کلي یې هم په الس کې ورکړه.  

 دا دي:»   جملېمطیع هللا 
 

  ،تعلیم، یوه خبره، یو تاریخ، یوه الره
 

»بارت، هندوستان د کتاب الره غوره کړه او له ذلت نه د ویاړ او نیکمرغۍ لوړو پوړیو ته وختل، اوس زموږ وار 
ضایع کړې دي، خو اوس هم د رڼا یو څرک زموږ الره روښانه کړې ده چې د ټوپک او  دی چې کلونه او پیړۍ مو 

 کتاب په منځ کې یو انتخاب کړو:
 

 کتاب  =  نیکمرغي 
 

 ټوپک  =  بربادي
 

 خوښه مو چې کوم یو غواړئ، کتاب او نیکمرغي غواړئ که ټوپک او ذلت غواړئ؟« 
 

 ولیکل: ما )آصف بهاند( په کامنت کې داسې ورته 
 

  م.ښاغلی مطیع هللا ویسا پر تاسو او ستاسو پر تعلیمي پروګرامونو ویاړ»
 

 « زه خپل نظر په کامنټ کې نه، بلکې د یوې اوږدې یا لنډې مقالې په چوکاټ کې ټولو لوستونکو ته وړاندې کوم.
 

پوه قشر په دې ټینګار کړی او او دا دی زموږ د تعلیم او پوهې څپې مخ پر وړاندې درومي. زموږ د ټولنې په یو څه  
کوي یې چې د دې ټولنې او خلکوو د خالصون الره نه ټوپک دی او نه هم تاو تریخوال، له بد مرغیو نه یې د  
خالصون یوازینۍ الر تعلیم دی. تر څو چې خلک، ځوانان، تنکي ځوانان کوچنیان او ماشومان د سواد زدکړې ،  

ته ور ننه نه باسو، با سواده او پوه یې نه کړو، تعلیم یافته یې نه کړو،    ښونځي، پوهنځي مطالعې او پوهې دایرې
نړیوالو سره سیال کړو، موږ   ټاپ په الس کې ور نه کړو، موږ نه شو کوالی هغوی او ځان له نړۍ اوپکتاب قلم او ل
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 3تر 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

 

نوي دنیا خبرې پر    ږو، موږ نه شو کوالی چې د نوي ژوند او نوي وطن اوېـنه شو کوالی د هغوی په لیکه کې و در
ژبه باندې راوړو او تکرار یې کړو. موږ هغه وخت دا کار کوالی شو چې له نړیولو سره د سیالۍ بیرغ جګ کړو 

 چې تعلیم ولرو، پوهه ولرو له نوې ژوند او نوې تکنالوژۍ سره آشنایي ولرو.
 

له پاره د آکسیجن تنفس او زموږ په د هر نسل او هر عصر له پاره تعلیم اړین دی، داسې لکه د ژوندي پاتې کیدو  
ټولنه کې د تعلیم له پاره د ویسا ورونو، قلمالر ټولنې او په ځانګړي ډول د تعلیم او ښوونځیو او زدکړې له پاره د  

هلې ځلې زما له پاره دومره د خوشالتیا وړ دي چې هیڅ یې تصور هم نه   (matiullah.wesa)ګران مطیع هللا ویسا 
 شم کوالی.

 

دی د تعلیم د عامولو   ، چیز فهمه خلکو له ویناوو او خبرو نه د پاسه په نړیواله کچه  ، د ده فعالیتونو ته په کتو سرهد  
  ۍ په الر کې د نړۍ په تر ټولو ځوانو رهبرانو کې و شمیرل شو چې دا زموږ د خلکو، د افغانستان او زموږ د اوسن

چې له دې بد مرغیو د خالصون اصلي الر په تعلیم کې    ی دیاړ او سر لوړۍ وړ  و ډلې روڼ اندو له پاره د    ېهغ
 «  ویني، ویسا په خپلو دې فعالیتونو سره د افغانستان له پاره د ویاړونو یو هسک بیرغ دی.

 

ما په بېالبېلو وختونو کې په خپلو مقالو کې د نوي نسل د روزلو په برخه کې پر دې خبرې ټینگار کړی دی چې د  
ستونزو اصلي رېښې د تعلیم په نشتوالي او ضعیفوالي کې دي. د دې ستونزې د حل له پاره باید   افغانستان د موجوده 

نوی نسل په سمه، مدرنه او نوې بڼه وروزل شي. زما د همدې خبرو خالصه د تعلیم په باب زما د یو خپاره شوي  

 ده:  خالصهپه مقدمه کې راغلي دي، دا یې ( مورنۍ ژبه، تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې) کتاب 
 

کومو ستونزو کې چې نن افغانستان او افغانان را ایسار دي، له دې څخه د خالصون تر ټولو غوره، کم مصرفه  »په 
 دا ښه په یاد ولرئ: او له کشکړپه خالي او نرمه الر، د نوي نسل روزل دي. 

 

له روزلو پرته به تل   شي، هیڅکله د سمون تمه و نه کړئ. د نوي نسل روزلتر څو نوی نسل په سمه توگه و نه 
 له ستونزو او بدمرغیو سره الس گریوان اوسئ!

 

ټولې هغه مقالې او کتابونه چې ما د نوي نسل د روزلو په موخه لیکلي دي، په هغو کې مې دا ویلي دي چې د جگړې  
یواد د څلورو نسلونو له تعلیم سره مرورېدل، بې سواده یا کم سواده  زموږ د هپه تودېدو سره د نورو ورانیو تر څنگه  

پاتې کیدل دي؛ خو له دې ټولو نا خوالو سره، سره زموږ نوی نسل زدکړو ته لیوال و او دی، هر کله او هر چیرې  
اللي دي  چې ډیر لږ امکانات هم ورته برابر شوي دي، له هغو نه په استفادې سره یې، پر ځان هر رنگ زحمتونه گ

 او د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د خپل ټـټر او ذهن کتاب پرانستی دی او زدکړې یې کړې دي.
 

 : او اوس بیا هغه په تکرار سره رااخلم او وایم چې ما څو ځلې په ټینگار سره ویلي دي
 

پوهنځي نه ځان لرې د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي او  ــ  
 ساتي!

 

ل چې اوچــتـیـږي، زه یـې داسې انگیرم چې د نـوي ژوند د کال پر دیواله یوه  پ  ــ د نــوي نسل د روزلو له پاره هــر  
 ږي. ېـنــوې او زریـنه خښته ایښودل ک

 

خلک هره ورځ ال هر  ــ که په یوه ټولنه کې زدکړي لږ او د گوتو په شمېر وي یا هیڅ نه وي، هغه ټولنه او هغه  
 ساعت له لسگونو ستونزو سره په عملي ډول الس گریوان وي.

 

په ټوله نړۍ کې دا یوه منل شوې خبره ده چې: چیرې چې ښونکی وي، هلته ډیوې وي، هلته رڼا وي او چیرې ــ  
 چې ښونکی نه وي، هلته نه ډیوې وي او نه د رڼا څرک. 

 

سمه روزنه، د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي. که نوی نسل په علمي ډول،  ــ زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل 
 د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي، د ژوند چینه او د راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ!

 

 بیا نور
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