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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 
 

        

  ۲۴/۰۲/۲۰۱۶         پوهندوی آصف بهاند
 

 تعلیم، کتاب ویشنه، مطالعه
 او قلمالر ټولنه

۲ 
 زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه، د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي.

 علمي ډول، د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي،که نوی نسل په 
 !د راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ د ژوند چینه او

 
د ویسا ورونو دې کور ودان وي چې زما د وړاندیز پر اساس یې د خپلو فعالیتونو لنډ ګزارشونه پر وخت په ځیونو 

 راوبرل ویبپاڼه روهي ،ویبپاڼه تاندویبپاڼو او فیسبوک کې له عکسونو سره خپاره کړل. د دوی د هڅو ګزارش په 
او ځینو نورو پاڼو کې د هیواد والو د خبرتیا او د مطالعې او کتاب ویشنې د دود د عامیدو په ویبپاڼه  افغان ټول ویبپاڼه

 ویبپاڼې د ګزارش په یوه برخه کې داسې راغلي دي: روهيخاطر، په خپل وخت کې خپور شوی دی. د  
ته د  ټولوي او بیا همدا کتابونه لیري پرتو سیمو ه ده چې مسئولین یې له خلکو کتابونه راقلم الر ټولنه یوه مدني ټولن»

 ،چي ال تر اوسه د لیرو پرتو سیمو ځوانان د ګڼو ستونزو سره الس او ګریوان دي دا ،پاره رسويه ځوانانو د لوست ل
هغه ستونزي دي چې  ،شتونه نورو وسایلو ند ښوونځي او  قلم، کتاب، د یوې خوا غربت او ناچاري او د بلي خوا 

د قلم الر ټولني مسئولینو تر اوسه د هیواد په  .ایښي دي ېزموږ ځوانان یې د زدو کړو او پرمختګ څخه شاته پر
ړې هغوي دا ستونزه یې حل ک پاره هغوي ته کتابونه رسولي او ده د لوست ل وپنځو لیري پرتو ولسوالیو کې د ځوانان

د زابل ښار صفا او پنځم یې هم د خوست  ه،جد هلمند مار پنجوائي، بتونونه، دکندهار په سپین بولدک،ده چې یاد کتا
 «.په یعقوبیو ولسوالي کې پرانیستلی

ویسا ورونه د یو ستر انساني ارمان د پوره کیدو له پاره کار کوي چې هغه د تعلیم عامول او د نوي نسل روزل دي، 
و او کلو باندې ګرځي، د کتاب ټولولو د کمپاین په ترڅ کې د کتابونو خیر ټولوي او بیا لکه ملنګانو غوندې په ښارون

 مې د ښاغلي مطیع هللا پروګرافیې بیرته هغو سیمو ته رسوي چیرته چې خلک کتاب ته السرسی نه لري. دغه یو 
 ه پاڼې نه د ګزارش په ډول را واخست:ویسا ل

 بیا هم دخوشحالۍ خبر»
 کنړ والیت خاص کنړ ولسوالي کي پرانستل سو.  نن اووم عامه کتابتون د

ښاغلی رضوان هللا شپون نه نړۍ مننه چي راسره  د .پاره ورڅخه استفاده کويه مطالعي ل سیمي خلک به د چي د
یواد هري ه ترڅو د ،ټولو هیوادلو هیله کوم کتاب راټولولو کمپاین ته کتابونه وسپاريله پوره مرسته وکړه او هم  ېی

دا هم ،کور یی ودان ،وه ېکړیې کتابونو مرسته  ټولو هاغو دوستانو نه مننه کوو چي د د .سیمي ته کتاب ورسوو
 «لړۍ به نورو سیمو ته هم غځوو.

 هم د عطا هللا ویسا دي: جملېدا 
 دا راته .هغه د خپلي ټولني او رنځور ولس چوپړ دی ،په کوم څه چې ډیر خوشاله کیږم او روحي سکون پیدا کوم»

خو  ،زه ژمن یم چې خپل ولس ته څه وکړم .خو زما هیودوال او زما ولس د ی ،مهمه نه چې څوک او کوم ځای دی
د خوست په یعقوبیو ولسوالي کې مو د ځوانانو د لوست  تاسو هم راسره مرسته وکړئ تر څو تر ولسه مو څه ورسوو،

 په توګه خپلي ټولني ته وړاندي کړي ېپاره ستاسو ملګرو هغه راټول کړي کتابونه ورسول کوم چې تاسو د صدقه ل
 .«د هغو خوستوالو ټولو ملګرو یې کور ودان .وو

نه په دې نظر دي چې تعلیم د ټولنې په ژوند کې د ډیرو ستونزو د حل الره ده. د همدې پالیسۍ پر بنا ښاغلي ویسا ورو
   کې یو وار داسې ولیکل: پاڼهمطیع هللا ویسا په خپله فیسبوک 

 ،راځۍ تعلیمي انقالب راولو»
 ،حل الره یوازی تعلیم دی ټولو ستونزو د هیواد دد 

 «ینده وژغورو.آهیواد او ولس  ترڅو د ،ښوونځي خاوند کړو هر افغان ماشوم د ئراځ
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 

دا ښه خبره ده چې موږ باید د یو بدلون په لټه کې اوسو او دا کار د نوي نسل د سمې روزنې، سواد عامولو، کتاب 
سره کیدای شي، خو د دوی پام دې دې ټکي ته هم وي چې څه ډول کتابونه ویشي، ویشلو او مطالعې له الرې ښه تر 

 د کتاب محتویات لوستونکو ته څه ورکوي او ... 
ولنې ټکه د ویشل کیدونکو کتابونو محتویات، د هغو له لوستونکي سره د نوې او پرمختللې ټولنې په پیژندلو او په هغې 

کې د ور ګډیدو او د تولید په ور پیژندلو کې مرسته وکړي ښه به وي، تر دې چې هغه تکراري موضوعات په کتابونو 
 کې لیکل شوي وي چې لوستونکي ګنګسوي او الره ور نه ورکوي.   

اب تونو په بنیکو کارونو په باب که هر څومره ولیکل شي، کمه به وي. د دوی د ورستیو فعالید ویسا ورونو د دې 
 ډیرو فرهنګیانو او قلموالو خپل نظرونه څرګند کړي دي چې د څو تنو لنډه یادونه به یې وکړم:

 نظر څرګند کړی دی: داسېنجبیب هللا ژمن د ویسا ورونو د دې فعالت په باب 
ڼه، چې د هیواد د ټولو ماشومانو د زده کړې، په لویانو او ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ دودولو دوه ځوان ورو »

ښوونځي تړلي  ۱۳۰۰او بندو ښوونځیو د خالصون له پاره هڅه او مبارزه کوي. دوی وایي له بادغیسه تر نورستانه 
 دي او اصلي المل یې طالبان نه، بلکې مافیایي کړۍ دي.

عامه  ۷د علم په برخه کې د دوی بل ستر کار د هیواد د مختلفو والیتونو په ولسوالیو کې په شخصي لګښت د 
 «پر علم مئین ولس له تاسو سره دی. بریالي اوسئ.ړکتابتونونو پرانیستل دي.

 دي: لیکليسعید زابلي 
 ،دې ته وایي اتالن»

نه له چا  ،نن یې د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې کتابتون پرانیست ،د هېواد ګوټ ګوټ ته یې کتابتونونه ورسول
له کندهاره تر  ،له فراه تر خوسته ،چې له زابله تر کابله ،دې ته یې کار ویلی ،او نه له چا ناز امتیاز غواړي

 له بادغیسه تر کونړه افغان زلمو او افغان بچو ته د علم رڼایي ورسوي.  ،ننګرهاره
 ژوند ژوند

 «matiullah Matiullah Wesa Attaullah Wesaدوه_وروڼه_دوه_اتالن#
شپون چې په کنړ کې یې له ویسا ورونو سره د کتابتون  په جوړولو کې برخه اخیستې  رضوان هللادغه راز ښاغلي 

 لیکلي دي: داسېوه، د دوی د هڅو په باب 
ونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د قلم الر ټولنې په مرسته پرون خوږو ملګرو عطاءهللا ویسا او مطیع هللا ویسا د ک»

عامه کتابتون جوړ کړ، دا د قلم الر ټولنې له لورې د ټول هېواد په کچه پرلپسې اووم کتابتون دی چې پرانیستل 
کېږي، دا عامه کتابتون د خاص کونړ تنر کلي ګې د ښاغلي شاه محمود مېاخېل په دېره کې جوړ شوی چې د ټولو 

 پرمخ به خالص وي. وګړو
 مال د همت وتړو په خپله هلې ځلې کړو

 «ځئ چې ډیوې بلې کړو.
افغان فزیکپوه او د ښوونې روزنې د نهضت یو پلوي او عملي کار کونکی استاد محمد تنها د ویسا ورونو د فعالیتونو 

 دي: لیکليپه باب داسې 
پروفیسورانو، ډاکټرانو، انجینیرانو، جنراالنو  صابر حسیني دې په ډېرو هغو پوهاندانو،د مطیع هللا ویسا او اُستاد »

چارواکو او زور واکو بالګۍ ګرده ورده وګرځي چې یواځې د خپلو شخصي ګټو لپاره هرڅه ته بېځایه هوا ورکوئ 
 .واجب االحترام بولي    او بیا ځان هم په خلکو 

 «. آمینيخاوره ډېر کړ رب دې ویساګان او ُحسینیان په دې
 

ویسا ورونه او د دوی په څیر نور د علم، کتاب او مطالعې پلویان هم شته چې د کتابونو د ویش او مطالعې د رواجیدو 
ناپوهۍ پایله نن دا ده چې له هرې سیمې داسې خبرونه هم راځي چې له پاره کار کوي، خو د څو بیسواده نسلونو، د 

د تباهۍ زیري په کې دي. د ناپوهۍ، بیسوادۍ او جهالت دوې ښې او دوه ډیر نوي او تازه مثالونه به یې له منابعو 
 سره دلته وښیم:

 را تر سترګو شو: سرلیک یوه ورځ د میډیا په ستره نړۍ کې دا
 «سال هیچ فارغ صنف دوازدهم ندارند 14سه ولسوالی پکتیا در »
   

تر دې سرلیک الندې له څو عکسونو سره یو ګزارش او د هغې سیمې له خلکو سره خبرې راوړل شوې وې، خو 
 د مار او لړم د نیش تر زهرو هم زورونکی او وژونکی دی:  پروګرافزما له پاره یې دا 

 واحد اداری )ولسوالی( تقسیم شده است 14شرق افغانستان به والیت پکتیا در جنوب»
ارند و این د« لیسه»ها تنها یک گویند که این ولسوالیپکتیا می شرقیگان سه ولسوالی والیت جنوبشماری از باشنده

 ...«  آموزی از صنف دوازدهم فارغ نداده استسال گذشته دانش 14لیسه نیز در 
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 

   
بله بیلګه یې بیا د فیسبوک په پاڼو کې را ښکاره شوه. څو ورځې مخکې د همدې خلکو په ویر او غم یو غمجن او 

فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې په ځینو والیتونو کې ال یوې ښځینه مخلوق هم د پوهنتون د  خوا خوږي دوست په خپل
 لیکلي وو:  داسېکانکور په آزموینه کې ګډون نه دی کړی او په ډیر درد او قهر سره یې 

  !شریکې کړي یغې دېد چا چې پر خپل قام زړه سوځي دا چ»
 !!!دې ته وایي غیرت

د شمله ورو، مجاهدو، زړورو او پر دین مینو، غیرتي پکتیکاوالو او ارزګانیانو!!! لوڼو او خویندو د قسم له پاره هم 
 .یوې د سږکال په کانکور کې ګډون نه دی کړی

جابي ډاکتر ته پرته وي او پردی لونډ سبا یې چې بیا ناروغه ښځه، خور او لور پړمخې یا د شا په تخته هندي یا پن
 .یې پر پستو اندامونو السونه ورته وهي بیا به همدا غیرتي او شمله ور پښتانه له حکومته ښځینه ډاکترانې غواړي

وه زما د جهل پر نیلي سپور قامه! آخر ترڅو؟ لږ له خپلو نورو هیوادوالو شرم وکړئ، په بدخشان، مزار ، هرات، 
دي کې تر نارینه وو د کانکور ښځینه ګډونوالې ډېرې وې. ولې ستاسو غیرت او مسلماني تر بامیان او دایکن

ای تش په نوم ، ای جهل ځپلیو بدخشیانو، غیرتي هزاره ګانو او مزاریانو ډېر دی که تر هغو ښه مسلمانان یئ.
وایو له غمه یې وایو، دا مو څه لوبه را اخیستې؟ دا په تاسو ای مالوې مو ماتې شه، د شرم بوټو! چې نه  غیرتیانو،

څه شویدي؟ له ځان سره دښمني او دومره دښمني؟ وه غرق شئ، هغه خور و لور دې چې پنډې چلوي هلته غیرت 
نه درته درېږي؟ هغه ځوانه جانه ښځه دې چې ځنګله ته په خسو پسې روانه وي په هغه نه شرمېږې؟ هغه پنجابي 

لنډغر دې چې ته یې، که نه یې په حجرو کې د ټالیب او مجاهد په نوم ښکته پورته کېږي او له ګودره ستا او عرب 
د را روانې خور لور د شنو او سرو ټیکریو په لیدو اودس په اوړي او بیا تا دیوث نه د غسل اوبه غواړي، هلته 

، جګې، خیرنې او په جهالت والړې شملې غیرت نه درته درېږي ، خو مکتب ته د خور و لور په لېږلو دې غیرت
 ته تاوان رسېږي؟

زړه مې ډک دی نن مې زړه غواړي چې یو قوي الوډوسپیکر مې لرالی او په زوره زوره مې خپل جهل ځپلي او 
 :جهاد وژلي قام ته نارې کړی وای چې

 ای بیغرتو، بیغرتو، بیغرتو! 
 لکه چې الوزئ،  ئای په توپو والوز

وایي د وطن د نورو جنکو سیاله شي او  ې لور مکتب ته نه پرېږدئ، دا غیرت دی چې مکتب ودا غیرت نه دی چ
 .سبا له تپیاکو جوړولو خالصه وي

 «تباه کیږئ، تباه کیږئ ئ،پښتنو قسم دی چې له مال، تالیب او د دین په نوم جهل نه ځان خالص نه کړ
دې د ناپوهۍ او بیسوادۍ د بال حاکمیت نن تر دې پورې را د همدې نا خوالو نه را زیږیدلو ستونزو او پر ټولنه بان

رسولي یو چې د خپلو مساپرو لیک هم په بل لولو او د خپلو عزیزانو د زړه حال د بل چا له خولې نه اورو، د َستر 
وي او ک ډیر شوقیان یو، خو ټول ناروغان مو د پردیو ډاکترانو پر میزونو او کټونو باندې پراته وي، هغوی یې معاینه

 ... 
که یې لنډه او ځای پر ځای و وایو د دې اصلي دلیل همدا بیسوادي، د ښونځي، پوهنځي او د زدکړو او مطالعې 

 نشتوالی دی.

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

 چینه او د راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ.
د معارف، زدکړو او مطالعې د رواجیدو په برخه کې د ویسا ورونو فعالیتونه او د نوي نسل روزلو ته د نورو زړه 

و خلک سواندو قلموالو او فرهنګیانو پاملرنه او جدي هلې ځلې سړی دې ته امید واره کوي چې یو وخت به پر وطن او
 باندې د خپرې تیارې ځای رڼا ونیسي.

 
 د دویمې برخې پای
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