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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

۱۵/۰۶/۲۰۱۸                پوهندوی آصف بهاند
             
           

 تعلیمي انقالب
 

 د مرگ په خوله کې، د اور په منځ کې،
 

 خو بیا هم د نوي نسل د روزنې فکر
 

 
 

روزنې او د افغانستان د معارف له پاره ریښتینی کار کول، له انیت نه وروسته، د دې وطن د افغانستان د نوي نسل د 
 په لومړیتوبونو کې باید ودرول شي.

زموږ په وطن کې له معارف سره ډیرې ناخوالې او جفا گانې شوې دي. څه چې طالبانو وکړل، هغه به پر خپل ځای 
و نه وروسته هغه څه چې د معارف سره شوي دي، په ریښتیا چې د باندې پریږدو؛ د طالبانو د واکدارۍ له ړنگید

 ژړا وړ دي. 
هغه مرستې چې له افغانستان، په تیره د معارف د غوړیدا له پاره شوې دي، د هغو ډیره لږ سلنه هم د معارف له پاره 

 ه بل چا نه لیکله.نه دي مصرف شوي، که مصرف شوې وای، نو له پوهنتون نه یو فارغ په د کار موندلو عریضه پ
دا چې د معارف د غوړیدو او مړاوي کیدو له پاره اړوندو ادارو او مقاماتو څه کړي دي، هغه هیڅ د یادولو او باور 
وړ نه دي او تر ټولو د خواشینۍ او ژړا وړ خبره خو ال دا ده چې له معارف سره جفا کونکي هم د کارونو د نه تر 

 سره کیدو پړه پر جگړې او نا امنۍ باندې ور تپي. 
ه معارف او د دې وطن د نوي نسل د روزلو له پروسې سره چې څه شوي دي، هغه یوې لویې غمیزې او نه ل

ته ورته ده چې یادول او لیکل یې نور هم انسان خواشینی کوي؛ خو د دې ټولو نا خوالو تر  \تمامیدونکې خواشینۍ
د معارف ځینې خواخوږي شه چې په  څنگ ځینې تش السي پر وطن او خلکو مین او له دولتي چوکاټ نه د باندې
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تشو السو یې دمعارف د غوړیدا او د دې وطن د نوي نسل د روزلو له پاره یې دومره کار کړی دی چې ال له ټولې 
 دولتي دستگاه سره د مقایسې وړ نه دی.

خوا هم د دوی ر تیري ویسا ورونه دي او د قلمالر ټولنه. ما پ\د معارف دا خواخوږي او د نوي نسل د روزلو دا س
د « ر ټولنهتعلیم، کتاب ویشنه، مطالعه او قلمال»د یوې مقالې سرلیک  پر دې خیریه کارونو څو مقالې لیکلې دي.

 لیکلي وو: داسېهغو مقالو د لومړۍ برخې په پیل کې ما 
 

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

او د دې ټولنې د فعالینو پر هلو ځلو باندې راڅرخي. د د اوسني بحث اصلي موضوع د قلم الر ټولنې د پروګرامونو 
قلم الر ټولنې او د هغې د مسولینو هلې ځلې د تعلیم، د تړلړ ښوونځیو بیرته پرانستنه، د کوچنیانو او ځوانانو د زدکړو، 

ه کولو اصلي کتاب سره مینه او د مطالعې کلتور د عامولو په دایره کې تر سره کیږي. د سواد زدکړې، د پوهې تر الس
 ..«.منبع کتاب دی، له کتاب سره مطالعه تړلې ده، نو ځکه دا موضوعات ژوندي دي او هیڅکله نه زړیږي

 

 
 

ویسا ورونه او په قلمالر ټولنه کې د دوی نور ملگري او الرویان له هماغه پیل نه تر اوسه پورې نه ستړي شږل او 
عامولو او تړلو ښږنځیو د پرانستو له پاره کلي په کلي او ښار په ښار نه نا امیده، دوی په هر خالت کې د تعلیم د 

وگرزیدل او اوس یې د تعلیمي انقالب لړۍ پیل کړې ده، هرې خوا ته منډې وهي، له خلکو سره خبرې کوي او هغوی 
 ږي.تشویقوي چې له دوی سره د تړلو ښونخیو په پرانستلو کې مرسته وکړي او خپل کوچنیان ښوونځیو ته ولی

خو د دې د دې تعلیمي انقالب او د معارف له پاره د تبیلیغاتي کار په لړ کې دوی ته کله کله امنیتي ستونزې هم 
 ورپیښیږي چې له خوارۍ، ستړیا او نورو ستونزو نه عالوه ان د دوی ژوند هم تهدیدوي.

 دي: شوې ویسا ډزې مطیع هللا کال د جون په لسمه نیټه په غزني کې پر ۲۰۱۸لرې نه، د 
   

 مه: ۱۱د جون 
 دا څووم ځل دی چې موږ رب له بال ساتي »

 نن مې پر ورور مطیع هللا ویسا د اندړو په چاردیوال سیمه کې ډزي سوي دي خو رب ساتلی دی
د وسلوالو سیمو کې له ډزو او نورو ستونزو سره مخ  ګواښونه، ،استړی اخطارونه، موږ په دې الره کې ټکرونه،

 خو هیواد مو کار غواړي موږ به کار کوو ستاسي دعاګاني به مو له هري بال ساتي. ،سوي یو
 «رب مو دې ستاسو سره وساتي.ئ کړوموږ ته دعا  ،مبازره اسانه نه ده

 

#penpath 
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څو خلک وهڅوي چې زدکړو او معارف ته مخه کړي،  د دغو ستونزو له شتوالي سره، سره دوی بیا هم کار کوي 
 ځکه چې پرته له زدکړو او معارف څخه په اوسنۍ زمانه کې ژوند یو څه نه، بلکې بیخي گران دی.

 

 «بې علمه ژوندون گران دی»
 

کله چې د دوی د تعلیمي انقالب تبیلغاتي گروپ یوه نا امنه والیت، غزني ته ورسید، د دوی پیامونه بیا هم د معارف 
سره خپل کار پر مخ بیوه. دا یې د بیلگي له پاره د « خوف و رجا»د غوړیدو او عامیدو شعارونه وو، خو دوی له 

 څو پیامونو نمونې دي: 
 

۱۱/۰۶/۲۰۱۸ 
 ولسواليغزني اندړو »

موټر ټکان وکړو چي تاسو ولي پر دي الره راغالست  پر طالبانوکې الره ، نن سهاراندړو ته تعلیمي کمپاین ته والړو
. 

 خو استاد تکړه وو موټر یی وځلوه تري والړو.
 خدای او ستاسو دوعا برکت ترټکانو روغ ووتو. بس د

 .دا وطن کار غواړي کار قرباني غواړي
 

 «#غزن_اندړ
 

۱۱/۰۶/۲۰۱۸ 
 غزني والیت اندړو ولسوالي»

 وویشل .ښوونځي پرماشومانو قرطاسیه او نور مواد  اندړو ولسوالۍ کي یوه لیري پرته کلیواله سیمه کي د نن مو د
 دلته جنګي حاالت وو دا ماشومان دښوونځي تعمیر هم نه لري .

 .نور مو هم زده کړو ته تشویق کړل
 نوربیا

#penpath 
 «#غزني_اندړ

 

۱۲/۰۶/۲۰۱۸ 
 غزنی اندړ ولسوالي»

 دلته جنګي حالت دی همدي روژه کي څو ښوونځي هلته وسوځول سوو.
 سره خبري وکړو . موږ اندړو ته ځکه همدي وخت سفر وکړ چي خلکو

 چي باید خپل بچیان دښوونځیو ونه ګرځوي .
ډیرو ماشومان ښوونځیو ته تشویق کړو، دمعارف برخه ستونزي واورو ، دتعلیمي انقالب لپاره مالتړ واخلوو،له 

 خلکو سره مو ولیدل خو ځیني امنیتي ستونزو له امله هاغه عکسونه نه خپرو.
ئس سره مو مشکالت شریک کړي اندړو معارف کي به که هرڅومره جنګ وي حتما دغزني والیت دپوهني ځوان ری

 .مثبت تغیرات راځي
 

#penpath 
 «#غزني_اندړ

 

۱۰/۰۶/۲۰۱۸ 
 غزني والیت زنخان ولسوالي»

 دښوونځیو مو لیدنه وکړه دمعارف ستونزي مو واخیستي 
 ځیني خلک بیا دویري عکسونه نه اخليدلته دوه حکومتونه دي نو زیات خلک نه وو او 

 

#penpath 
 « #زنخان_غزنی

 

له دغومره ستونزو ، تهدیدونو او ان د مرگ تر بریده خطرونو سره، سره دوی بیا هم په هغه نا امن والیت کې د 
 معاف غوړدا ته امیدواره دي :
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دپوهني ځوان ریئس قوي اراده لري چي دفساد مخه  ډیر مثبت تغیرات راځي ؛غزني کي به دپوهني برخه کي »
 ص سي ، یو قوي معارف جوړ سي .ونیسي ، بندښوونځي خال

 دمعارف سره دټولو مالتړ اړین دی.
 

 «#غزنی
 

 :رونو سره خپلو تبلیغاتي کارونو ته دوام ورکويادوی له دغو شع
 

 !هر ماشوم انساني حق دی تعلیم د
 !تعلیم حق غواړو افغان ماشوم ته دهر 

 !افغانستان کي تعلیمي انقالب غواړو
 

#penpath 
 

 
 

 پای
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