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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۱۱/۰۴

آصف بهاند

یو درسي ټولگی
د جهاد او مقاومت د یو مدعي په کلي کې یو درسي ټولگی
او څو نور عکسونه

ویل کېږي چې دا د افغانستان په بدخشان کې یو درسي ټولگی دی
په دې ورځو کې په ټولنیزو شبکو  ،په تېره په فیسبوک کې یو زورونکي عکس ښکته پورته کېږي چې په لیدلو سره
یې د هر با احساسه او وطندوست شخص په زړه کې گرځي:

«نو زه به نه لیونی کېږم!»
د ټوپکي کلتور له راتگ سره ،زموږ ټولنه او خلک له داسې سونامي گانو سره الس گرېوان شول چې له تصور او
خیال نه وتلې خبره وه او اوس هم زموږ خلک ،په تېره نوی نسل په همدې منجالب کې الس پښې وهي او د ډوبېدو
او تباهئ پر پوله والړ دي.

د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زموږ د معارف حال دومره خراب او شړېدلی دی لکه د شگو پر بند باندې چې سیالو راشي او د سترگو رپ کې یې
داسې پر مځکې هوار کړي چې ته به وایي دلته هیڅ شی نه و .که تعلیمي نصاب ته گوري یو عالم ستونزې په کې
پرتې دي ،که له تعلیم سره د دولت د مسلح اپوزیشن مخالفتونو او وژنو ته پام وکړې ،بیا د ستونزو غرونه د سړي
په مخ کې هسکېږي ،دغسې که اداري فساد ته گورې نو خیالي ښوونځي ،خیالي ښونکي ،خیالي کلینیکونه ،خیالي
پولیس او ...که د ښوونکو او زده کونکو خراب اقتصادي حالت ته وگورې نو په سترگو یې وینې چې ډېر ځلې واړه
ماشومان لوڅې پښې او شکېدلو جامو سره پرته له درسي کتاب او کتابچې ښوونځي ته روان وي؛ چې هر یو په خپل
وار سره د سړي زړه قلم ،قلم کوي.
دې ټولو ستونزو ته په کتو سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې د ښوونې او روزنې په نظام کې یو ژور بدلون او یوې
داسې مسلکې رهبرۍ ته اړتیا ده چې هر څه په سمه الره سیخ کړي ،څو د دې وطن بچیانو او نوی نسل ته د زدکړو
داسې م درنه علمي چاپېلایر برابر کړي ،لکه خپل اوالد ته یې چې سړی غواړي.
زه د ټولو ستونزو د حل اساسي الر د نوي نسل په علمي او مدرنه روزنه کې وینم ،همدې موخې ته د رسېدو په پار
زما د لیکنو او مقالو ډېره سلنه د نوي نسل د روزلو له پاره وقف شوې ده .زما زدکړې ،زما تجربه او زما عملي
کارونه داسې وایي چې:

دا ښه په یاد ولرئ:
تر څو نوی نسل په سمه توگه و نه روزل شي ،هیڅکله د سمون تمه و نه کړئ .د نوي نسل له
روزلو پرته به تل له ستونزو او بدمرغیو سره الس گریوان اوسئ!
د نوي نسل روزل داسې نه وي چې د واکدارانو او مشرانو کوچنیان دې په لوکسو موټرو کې تگ راتگ کوي او هر
څه یې د اروپا په کچه مدرن او په خپله خوښه وي؛ خو زموږ بدخشاني ،ننگرهاري ،کندهاري ،وردکي او ...کوچنیان
دې یا تر سوځونکي لمر الندې ناست وي او یا دې په ټوگي کې تر ښنگرو پورې اوبه او خټې پرتې وي.
د بدخشاني زدکونکو له چیکړو ډک ټولگي پورې اړوند لومړی د دوو قلموالو نظریات او بیا د بېلگې په ډول د
افغانستان د تعلیمي نظام د خوار حالت څو انځورونه او ورسره زما له خوا څو لیکلې جملې:
ښاغلي نعمان دوست یاد عکس ته داسې لیکلي دي:
« ویل کیږي چې دا د مرحوم رباني د والیت ماشومان دي.
هغه رهبر چې د شتمنۍ او جایداد یې حساب نه کیږي .خیر د جهاد او مقاومت برکت دی څه به نه وایوو.
په هر صورت مړو پسې خبرې ښې نه وي او زوی چندان شی نه دی چې حساب پرې وشي.
اصلي خبره دا ده چې که د معارف وزیر او د معارف رئیسان د تعلیمي کال په پیل کې د زده کوونکیو په کثرت ویاړ
کوي؛ نو بد کوي.
دا ډیروالی د ولس بیداري او تعلیم سره د مینې له برکته ده.
حکومت دې وشرمیږي چې د ډالرو په باران کې د تنکیو زده کوونکیو دغه حال دی».
دغه شان ښاغلي آرش ننگیال لیکلي دي:
وایی؛ دا د بدخشان درسي ټولګی دی.
استاد رباني یا هم جمعیت اسالمی د جهاد له زمانې نه تر ننه او په تېرو  ۱٥کلونو کې چې ټول نظام او واک له دوی
سره وو خپلو جمعیتانو او خپلو سیمو ته څه کړي؟
دوی خپل عام ولس تیاره او بې سوادۍ کې ساتلي څو د دوی ټوپک په غاړه کې واچوي۔ دوی او کورنۍ یې وساتي.
که دا ولس باسواده شو بیا د دوی ټوپک وړي؟ د دوی بیاډیګارډي کوي؟
د افغانستان د تعلیمي نظام د خوار حالت څو انځورونه او ورسره زما له خوا څو لیکلې جملې:
د پاڼو شمیره :له  2تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ښې الس ته د جهاد او مقاومت او حجاب د مدعي لور
او چپ الس ته یې گورئ چې څوک ده او څه کوي.

د پاڼو شمیره :له  3تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دې کوچني ته له مشرانو څخه دا میراث ورپاتې دی.

دا هم د جهاد او مقاومت د مشرانو د فکر زېږنده یو ټولگی دی

د پاڼو شمیره :له  4تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زما دوطن د نوي نسل روزنه داسې ځای کې کېږي.

د جهاد او مقاومت د یو بل مدعي مال صبور خبره ده چې ویلي یې وو:
وسله گرځول سنت دي.
دا کوچنی سر له اوسه سنت پر ځای کوي.

د پاڼو شمیره :له  5تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د یوه انسان وژونکي پر قبر باندې پنځه سوه میلونه ډالر لگښت کېږي،
خو زموږ د کلیوالو مکتبیانو دغه حال دی.

«د مینې کور یې زموږ
وطـنـه مور یې زموږ»

د پاڼو شمیره :له  6تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

