
 
 

 

 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۳/۰۷/۲۰۲۱                          پوهندوی آصف بهاند

 
 

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

 څې نې ه ر ټول ب له پاره د قلمالد تعلیمي انقال
 

 برخه او وروستۍ  یمهرد
 

 

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

 

 
 

دغه راز قلمالر ټولنې د خپلو تعلیمي هڅو په لړ کې لکه د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او د بیوزلو 
کورنیو له کوچنیانو سره یې د خپلو مرستو لمن نوره هم غوړولې ده، دا یې یوه هغه بېلگه ده چې په دې ورستیو 

 خپور شو:  رپوټورځو کې یې 
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 : د قرطاسیې مرسته»
 

درنې او وطن دوستې میرمنې اغلې نجیبه میوندي یو زیات شمیر قرطاسیه قلم الر ته وسپارله تر څو په کلیو کې په  
 . غریبو ماشومانو وویشل سي

 

 . په کلیو کي تر ماشومانو قرطاسیه ورسوود آغلې میوندي نه نړۍ مننه ډیر ژر به 
 

  .« راځئ د غربیو او کلیوالو ماشومانو سره زده کړو برخه کي مرسته وکړو
 

د وطن د نوي نسل په روزلو کې به دومره کارنده او فعاله ونډه د دولت اړوندو مسؤلو ادارو هم نه وي اخیستې، لکه  
چې دوی د خپلو تبیلغاتو او عملي کارونو په ترڅ کې داسې کلو بانډو ته د قلمالر ټولنې مسؤلینو او کمپاینرانو؛ ځکه 

ځي، له خلکو سره گوري او روحیه ورکوي چې د دولت د مسؤلو ادارو استازي په کلونو ـ کلونو هغو سیمو ته سر 
 نه شي ورښکاره کوالی. 

 

د تعلیم فکر او روحیه ورکول، د نوي نسل د روزلو لومړنی گام دی او دا کارونه قلمالر ټولنې له ډېرې مودې را  
 په دې خوا کړی دی او اوس یې هم پرمخ بیایي. 

 

دا د مطیع هللا ویسا په فیسبوکپاڼه کې د قلمالر ټولنې هغه وروستی پیام دی چې د دوه زره شلم کال د جون پر اته 
 ه پورته شوی دی: ویشتم

 

   :زمونږ شعار ،زمونږ کمپاین»
 

  ،ښوونځي تعلیم غواړو
 

  ،خپل ټول بشري حقوق غواړو
 

  ،د نجونو لپاره ښوونځي تعلیم غواړو
 

  ، سوله ، امن او ژوند غواړو
 

حقونو او ترڅو خپل بشري ي، قلم الر رضاکاران کندهار ولسوالیو کي کلي په کلي ګرځي خلکو ته همدا پیغام ورکو
  .تعلیمي حقونو لپاره یو موټي یو اواز سي

 

 ***** 
افغانستان کې ال داسي ډیري سیمي سته چې تر اوسه هم ښوونځی نسته په سلګونو کورنۍ اوسیږي خو ماشومان یې 

لیت دی باید ورته کار وکړو او راتلونکی نسل ؤله زده کړو محروم دې د همدي نسل ژغورل زموږ او ستاسو مس
 « penpath#، وژغورو

 

له موټرسایکلونو نه پخوا هم استفاده شوي او اوس هم دا کار روان دی، ځینې افراد همدا موټر سایکل د خلکو د امنیت 
ان له  د خرابولو او وژنو له پاره کاروي، ټوپک او چاودېدونکي توکي پرې لېږدوي، خو د قلمالر ټولنې رضا کار

همدې موټرسایکلونو نه په استفادې سره د تعلیم تبلیغات کوي، د ښونځیو زده کونکو ته قرطاسیه، د کوچنیانو ادبیاتو  
 کتابونه او درسي مواد رسوي: 

 

 ، قلم الر رضاکاران په کلیو کې په موټرسایکلونو ګرځي»
 

 ي،دوي د پوهي پیغام تر خلکو رسو
 

  ي:ماشومانو ادبیاتو کتابونه او قرطایسه رسوموټر سایکلونو کې کلیو ته 
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ماشومانو موټرسایکلونو خواته ور ځغستل   ،سیدلرکله چي د کندهار یو لیري پراته کلي ته قلم الر رضاکاران راو
 . دوي خوشحاله وو چي مونږ ته کتاب او درسي مواد راکړي

 

سیمي خلکو ته یې   رضاکارانو ماشومانو ته کتابونه او قرطایسه ورکړل دوي یې نور هم درس ویلو ته وهڅول او د
 .د ژغورلو لپاره یو ږغ سي ږي او ټول خلک د نوي نسلـخپل پیغام ورکړ چي خپل بچیان ښوونځیو ته ولی

 

 ...«د کلیو ماشومانو تراني وویلي او هم قلم الر رضاکارانو ورته د کتاب څخه یوه کیسه وکړه
 

#penpathVolunteers  
#PenPathHumanRightsCampaign  
#PenPathGirlsEduCampaign 
#PenpathDoortoDoorCampaign  
#PenPathEducationCampaign2021 
#PenpathNonviolenceCampaign 
#PenPathKandahar 
 

 . قلم الر په کلیوالو ماشومانو د ماشومانو ښوونځي بستۍ بکسي وویشلي
 

 . السونو یا پالسټیکي کڅوړو کې تدریسی مواد وړلاکثره ماشومانو به 
 

 . کله چي هر ماشوم ته بکسه ورکول کیده ورته خوشحاله وو
 

 . ټول ماشومانو وعده وکړه چي ښه درسونه به وایي تر څو راتلونکي افغانستان لپاره ښه خدمت وکړي
 . د کلیو ماشومانو فوق العاده استعداد لري

 

 .کلیواله سیمهکندهار بولدک یوه 
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د افغانستان د ابادی او د افغان انسان د نیکمرغۍ په پار، د نوی نسل روزل، له بنسټه یعنې له ماشومتوب نه یې 
 روزنې او تعلیم ته پام کول، د تېرو هڅو په لړ کې د قلمالر ټولنې یو بنیادي کار دی. 

 

قلمالر ټولنې او د هغوی رضا کاره ځوانانو دا هڅې له پیل نه تر پایه پورې ما څارلي، وخت په وخت مې تایٔیدي او 
تشویقي لیکنې ورته کړي او تل مې د دوی په دې ملي وطني او انساني فعالیتونو کې ځان شریک گڼلی دی؛ اوس هم 

د دوی د »تعلیمي انقالب« هڅې تایٔیدوم، د هڅو عملي مالتړ  د دوی دا هڅې، په تېره بیا د نوي نسل د روزلو په پار  
 یې کوم او په دې الره کې د هر ډول بریاوو هیله ورته کوم.  

 

 
 

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

 

 آصف بهاند
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