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   , Peace throuth Educationامن د تعليم په ذريعه
ې راپور، بن، افغانيک،    ٢٠٠٨ می ٢٣ د غون

  
  

وکېشند باچا خان  يشن اي  په اروپا کې مېشتو * خانمشر محمد رضا(http://www.bkefoundation.org)  فون
تنو ولنېته د افغانانو /پ ېدغه    . د فعاليت او د تعليم د الرې د امن د راوستلو په هکله خبرې وک

تنوهغه وويل چې  زې مخکې باچا خان دې نتيجې يتقريبا اوه لس. يافغانانو ستونزې د علم د کمي له کبله د/د پ
يز سنگر علم دیته رسيدلی و، چې د افغانانو د اصالح او پر  مقصد تر السه کولو په موخه  د دېاو. مختگ بنس

يو(يې د آزادو سکولونو  ودلو) وون  او بيا وروسته د پاکستاني واکمنانو د جبر انگليس له بده مرغه د .بنياد کې
ی پاتی شوپه نتيجه ک   .ې دغه مبارک کار نيمگ

  
اغليو اسفنديار ولی خان وونه د کال  اود خوشال خبره ده، چې د  ک په مشرۍ او الر  په ٢٠٠٧ افراسياب خ

ېشن پرانستل شو وکېشن فون رس تر سيوري الندې د باچا خان اي او د باچا  فبرورۍ مياشت کې د باچا خان 
ودل شو خان تنو په مرسته نوموړي . د يو لوی آرمان د پوره کيدلو په الره کې قدم کې ه موده کې د پ په ل
يدفتر، د استاذانو د روزنې او مرکزي  يولنې وون لکاډمي او دوه    . جوړ ک

  
ي وون   : الندې خصوصيات لريدغه 

تو ده- ١ وونې ژبې انگريزي او پ   . د 
ې يا پايزار ماش-٢ ي يونيفورم، پ وون د په وړيا  توگه ورکول ، کتابونه او نور تعليمي مواومانو ته د 

ی   .کې
يشن په خ-٣ تو ژبې لپاره فون تني تاريخ او کلتور نوې پله کتابونه  د پ پانگه يی د پ ي دي، چې من چاپ ک

  . کوينمايندگي
ي ترانه د غني خان مشهور شعر -٤ وون چې هر سهار يې . ده" ای زما وطنه د اللونو خزانې زما" د 

  .ماشومان په شريکه سره وايي
  

وکېشن يشند باچا خان اي ې په افغانست فون وون ي غواړي دغه راز    . ان کې هم پيل ک
  

ولن و کلونو کې دغه  ني ١٠٠ه په پالن کې لري، چې په راتلونکو پن ي، )پرايمري( لوم وون    لېسې،٣٦ 
ي" يونيورستی" کالجونه او يو پوهنتون ٥  تنو بچيانو د روزنې لپاره جوړ ک   .د پ
  

، اروپا او شمالي امريکا مېشتو پ ني ختي تونخوا، من و کې زموږ سره د پ افغانانو هراړخېزې /تنوپه دغو ه
  . ديمرستې شوې

خه وروسته وکېشن د باچا خان له خبرو  يشن د کارونو په هکله يو شل دقيقيي مستند فلاي ودل شوم فون   . و
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رس  ور کې د باچا خان   مرستيال مشر هم دی او په دی )http://www.baachakhantrust.org(محمد رضا خان په پي

واب کې داسی معلومات ورک تنې په    :هکله د يوې پو
  

 ، رس په د عبدالغفارخان د وصيت پر بنس لي عبدالولي خان په ٢٠٠٣باچا خان  مشرۍ  م کال کې د خدای ب
ک دینديار ولي او مرستيال يې افراجوړ شو چې اوسنی مشر يې اسف انگې لري. سياب خ رس الندې    :دغه 

  
نيز مرکز  ې   باچا خان 

نگ او د افغانانو تنو د تاريخي، کلتور/د باچا خان، خدايي خدمتگارۍ غور ولنيزو برخو په پ ي او 
نه کويهکله ې  .  

  
  باچا خان امن کتابتون  

نگ په اړه مواد  تنو د قومي غور ولويد باچا خان، خدايي خدمتگارانو او د پ   . را
  

تون رساله    پ
ته شوې وه کال کې د ١٩٢٨ دغه خپرونه په ت رامن مجله مياشتن س دغه ر. عبدالغفار خان په نو

ه ل بيا راژوندۍ ک   .يو 
  

  امن پرېس 
ی تو کتابونو، مجلو او نورو مطبوعاتي موادو چاپي چارې تر سره کې   .دلته د پ

  
 Audio Visual Studio  

تنو ملي ترانې، قامي سند يپهرې او د پ يوگانې او مستند فلمونه جوړي   . کلتور پورې مربوط وي
  

ر لې خپلېس غواړي په راتلونکي کې   باچا خان  يپه الندې برخو کې الپراخه  هلې    :ک
  يو تلويزيوني چينل 
   مرکزهنري/باچا خان کلتوري 
يشن   باچا خان روغتيايي فون

 

 
 

ی ده٢٠٠٦ په د رضا خانمحم * ون پوهنتون نه په بين المللي حقوقو کې ماستری ترالسه ک دی د امريکا د .  کې په واشنگتن کې د جورج 
يشن مشر ی، اوسمهال  د باچا خان ايجوکېشن فاون ولنې غ رس مرستيال مشر دیManaging Director) (وکيالنو    .  او د باچا خان 

يحيی وردک، : راپور wardak@afghanic.org کال٢٠٠٨ می ٢٥، بن،   


