
 
 

 

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

        
 ۲۰۲۱/ ۰۱۰/۰۷                          پوهندوی آصف بهاند

 

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

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

 برخه  دویمه
 

 

ورکول دي. که نوی نسل  زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه، د ژوند نیالګي ته اوبه  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(                                          
 

 

 
 

په افغانستان کې د ورستیو څلورو لسیزو د ستونزو هر اړخ ته چې نظر واچول شي، د رامنځته کیدو عوامل او منفي 
نو پر دې بنا د هر ډول تحلیل    ؛پایلې یې موږ ته وایي چې د تعلیم نشتوالی د ټولو ستونزو د رامنځته کیدو المل ده

 ږي. ېـبدلون ته اړتیا لیدل ک انقالب او پایله دا وایي چې په افغانستان کې یو ژور تعلیمي
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 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

له پاسنیو یادو ستونزو نه د خالصون یوازینۍ الر د تعلیمي انقالب په رڼا کې، په نوې بڼه د نوی نسل روزل دي  
 داسې چې د خپل وطن د ملي، تاریخي حقایقو په رڼا کې په نوې پوهې او هنرونو سمبال ټولنې ته وړاندې شي.«    

 

ستان په بېالبېلو سیمو کې کلي په کلي گرځي او د خلکو په  د قلمالر ټولنې مسؤلین او ورسره کمپاین کونکي، د افغان
 منځ کې د خپلو کمپاینونو پالیسي او موخې بیانوي.  

 

 
 

 دی:»  لنډیزدا یې په څو والیتونو کې د کمپاینونو په ترڅ د خبرو 
 

 ،د ولس د ویښتیا کمپاین
 

 . ږيېـالر نوي کمپاین کلی په کلی ېې خلک وهڅو تر څو خپل بچیان لوڼي او زامن ښوونځیو ته ولقلم 
 

 . د خپلو بشري حقونو تر السه کولو لپاره ږغ پورته کړي
 

 . خپله سیمه کې ښوونځي وغواړي
 

 . اواز سي یو  د بندو ښوونځیو پرانیستلو او تعلیم عام کولو لپاره ټول یو موټی
 ئ.ویډیو کې وګورئ راځئ قلم الر سره تاسو هم په رضا کار ډول د خپل ولس لپاره اساسي خدمت وکړنور په 

 

 ***** 
 ، د کندهار بولدک ولسوالي

 

 .جمعي په ورځ قلم الر رضاکارانو کلي په کلي ګرځیدل خلکو ته د پوهي ، سولي او امن لپاره شعارونه ورکول
 

#penpathVolunteers  
#PenPathHumanRightsCampaign  
#PenPathGirlsEduCampaign 
#PenpathDoortoDoorCampaign  
#PenPathEducationCampaign2021 
#PenpathNonviolenceCampaign 
#PenPathKandahar 
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

 

 ،کور په کور د قلم الر موټرسایکلونو کاروان
 

 . قلم الر یو ځل بیا په کلیو کې خلکو ته د پوهني پیغام ورکوي
 

په موټر سایکلونو دا کاروان د کلیو کوڅوکې تعلیم غواړو ، نجونو تعلیم غواړو ، ژوند غواړو ، امن غواړو، سوله  
 . غواړو او خپل حقوق غواړو شعارونه ورکول

 

 . تعلیم سوله راولي راځئ ورته په ګډه کار وکړو
 

 ***** 
 ، د رڼا پوهي یو انقالبې کمپاین

 

 .پرون جمعي ورځ قلم الر رضاکارانو لخوا کندهار بولدک ولسوالي کي د تعلیم لپاره یو ستر کمپاین ترسره سو
 

رضا کاران په هغو کلیو کي ګرځیدل چي هلته ښوونځي نسته خلک یي هڅول چي د ښوونځیو غوښتنه وکړي خپل 
 لوڼي زامن ښوونځیو ته ولیږي

 

 . او هم په کمپاین کي د تعلیم په ارزښت ، سولي او امن لپاره شعارونه وویل سول
 

 . همدا لړئ به روانه وي ترڅو د هیواد په هر ګوټ کې هر ماشوم ته قلم ، کتاب او ښوونځي پیدا کړو

 
 ***** 

 تعلیم زموږ انساني، بشري، اسالمي حق دی، موږ یې د هر افغان ماشوم له پاره چې په هره سیمه کې اوسي، غواړو.  
 

په افغانستان کې درې څلوېښت کاله کېږي چې جگړه ده، د جگړې اصلي المل همدا بېسوادي ده، چې موږ نن ورور  
و هغه دا دی چې موږ سواد نه لرو، د دې له پاره چې  سره وژنو افغانستان تر ټولې نړۍ وروسته پاتې دی ا  رـ ورو

موږ له دایمي جگړې څخه خالص سو او د تل له پاره له ټولې نړۍ سره سیال ژوند ولرو، موږ هم د نورو قومونو 
او هېوادونو رقم ژوند ولرو، یوازینۍ الره دا ده چې موږ په خپلو بچیانو باندې په جلۍ او په هلک باندې ښوونځی  

، ډاکتران یې کړو، انجینیران یې کړو، خبریاالن یې کړو عالمان یې کړو چې د دې ټولنې له پاره سبا خدمت  ووایو
وکړي. د همدې له پاره موږ کور په کور ــ کوڅه په کوڅه گرځو او دا کمپاین نور هم روان وي او تاسو به له موږ 

 .. موږ به یې د تعلیم حق خامخا غواړو...«  سره هکاري کوئ چې تر څو یو ماشوم هم له زدکړو څخه پاتې وي.
 

 ،رڼا کاروان تعلیم انقالبي کمپاین نن بیا د د
 

 .علم پیغام رسوو  کلي په کلي د
 

 .افغان ترهره کوره رسوو تعلیم رڼا به د د. دلته نور تعلیمي انقالب غواړو
 

 کلیواله سیمه زموږ تعلیمي کمپاین پکتیکا والیت خیرکوټ ولسوالي 
 

 پکتیکا #
 

Path Pen 
 

 ، پوهني موږ تیاري رڼا کوو لښکر یو د
 

 .تعلیم ږغ رسوو تر هره کوره، کوره به د
 

 . یو افغان ماشوم باید بي ښوونځي پاته نسي
 

   ...«پکتیکا والیت مټاخان ولسوالي زموږ تعلیمي کمپاین
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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 قلمالر ټولنې مسؤلین له خپلو رضاکارو ملگرو سره د افغانستان په بېالبېلو والیتونو کې د بېالبېلو ولسوالیو په کلو  
او کوڅو کې له خپلو تعلیمي شعارونو سره گرځي، کله ـ کله له خلکو سره کیني او د تعلیم پر ارزښت خبرې ورته 

ه د تعلیم کولو ذهنیت ورکوي او د نوي راتلونکي ژوند پر ارزښت کوي، د خپلو شعارونو او بیانیو له الرې خلکو ت
باندې یې پوه کوي، دا په سپینه ورته وایي چې: که مو کوچنیانو تعلیم ته مخه کړه راتلونکی ژوند به یې سمسور او  

 خوښ وي او که تعلیم ونه کړي، نو هر څه به مخ په وراني روان وي.  
 

 
 

 کمپاین کونکو په السونو کې دا شعارونه لیدل کېدل:د تعلیمي انقالب د 
 

 ــ تعلیم غواړو، 
 

 ــ تعلیم روښنایي ده،
 

 ــ تعلیم پرمختک راوړي،
 

 ــ زموږ شعار تعلم،
 

 ــ تعلیم ازادي راوړي، 
 

 ــ تعلیم د ازادۍ الره، 
 

 ــ  زموږ شعار تعلیم ـ تعلیم،
 

 ــ یوازې تعلیم افغانستان جوړولی شي، 
 

 خویندو د تعلیم مالتړ کوو،ــ موږ د 
 

 ــ علم پر نر او ښځې فرض دی،
 

 ــ د ښونځیو ساتنه پر مړو فرض دی، 
 

 ــ مکتب جای معرفت است...
 

 بیا نور
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