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۰۲/۱۰/۲۰۱۶          آصف بهاند
           

 پنځم کال دې بختور وي
 

 «کور اتوید ماشومانو د ادب»
 

 زهیکل مهځپن
 

 
 
ڼو له د فیسبوک د پاد خپلې پنځمې کلیزې زیري « دبیاتو کورد ماشوم د ا» ،کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه ۲۰۱۶د 

 پورې ورساوه:خپلو دوستانو  ترسره  تورو په دېالرې، 

 !درنو لوستونکو»
فیس  ېپه تېر یو کال کې د همدغ .تو کور خپله پنځمه کلیزه ونمانځيټاکل شوې چې د افغانستان د ماشومانو د ادبیا

ږ د کارونو په اړه ستاسې نظر څه دی؟ هیله الیتونو هم خبر شوي یاست، نو زموږ له فعبوک پاڼې له الرې تاسې زمو
 .کړئیې سره یې شریک  ده را

 «درنښت
زیتوب ال پخوا د دې کلیزې او دې سؤل ښاغلي اجمل تورمان د کور د نورو غړو په استام «د ماشوم د ادبیاتو کور»

 ویلي وو: داسې شن په بابج

 !کور محترمو غړو ستونکو او د ماشومانو د ادبیاتودرنو لو»
خوشحاله یم چې د ماشومانو د ادبیاتو کور د مسوول په توګه په لنډه موده کې چې ال یې په رسمي ډول د خپلې یو 

کړي چې یوې مسوولې  کلنۍ کیک نه دی پرې کړی هم ستاسې په وړاندې پړ نه یم او د ماشومانو لپاره مو دومره څه
 .دولتي ادارې به هم نه وي کړي

کور له تېرو څلورو کلونو را په دېخوا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې فعالیت لري خو لکه څنګه مې چې وویل له 
 .رسمي فعالیت څخه یې ال یو کال نه اوړي

 .کړيو جیبونو نه وي مونږ په تشو السونو هغه څه کړي چې ډېریو ښایي په ډک 
 .په دې اړه تفصیل به بیا د ماشومانو د ادبیاتو د کور د کلیزې په مناسبت له تاسې سره شریک کړم 
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یم ګرانو ماشومانو خوښه کړې  خو مشت نمونه خروار د کور رسمي فیس بوک پاڼه یې ښه ثبوت دی چې هیله من 
 .وي
نه دي ویلي او په یو  ،هر حال کې یې کار ته نهغواړم په دې توګه له خپلو درنو همکارانو هم مننه وکړم چې په  

 .ډول د ال نورو کارنو لپاره هم وهڅول شي
له ټولو هغو رسمي او غیر رسمي ادارو او اشخاصو هم مننه چې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په هدف  

 .چې زمونږ یواځنی موخه ده مرسته راسره کوي
  اوس همدومره 

 قيیار زنده صحبت با
 د ماشومانو د ادبیاتو د کور مسوول

 اجمل تورمان
  «کابل ۱۳۹۵ /۲۸/۲
 

 
 

د ډیر ویاړ او خوشالۍ ځای دی چې زموږ په هیواد کې، زموږ په ټولنه کې  د نوي نسل د روزلو یوه پته او یو امید 
په ماشومه ژبه، په هوښیارۍ او « د ماشوم د ادبیاتو کور»دومره شو چې اوس خپله پنځمه کلیزه په خپله لمانځي او 

  :په ویاړ سره وایي

 ، مدا دی زه پنځه کلن شوــ 
ه، له پار رونه کړي او هر پل مې د انسان له پاره، د افغاناپل پنځه کلن مزله کې مې دغومره کپه خــ 

 ره اوچت کړی دی. اني له پاره او د راتلونکي نسل له پچد ماشوم له پاره، د کو
 ،کړو کارونو ویاړمتر سره په خپلو هم م، خوشاله یهم ــ 
د خپلو مشرانو او خپلې ټولنې او خپل تاریخ د مثبتو تجربو په رڼا کې غواړم پر همدې الرې باندې ــ 

کاروان سره ګام په ګام مخ پر وړاندې والړ له له نوې تکنالوژۍ نه په استفادې سره، د نوي ژوند 
 شم.

په باب خپل نظر څرګند کړی او خپل مسؤلیت  «د ماشوم د ادبیاتو کور»یو کال وړاندې تر ټولو مخکې او ما ال پخوا 
نه، زه داسې نه کوم او بیا هم ، خو بسنه وکړمهسې په یوې عادي مبارکۍ ما کوالی شول چې  ؛ه کړی دیمې تر سر

د  د نوي نسل روزلو ته ار اود ال پاملرنې په پته کوچنیانو او  رې کلیزې په مناسبت، ماشومانواړم چې د دې بختوغو
 جو په خاطر څو کرښې ولیکم:ال جدي تو
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القې د خپلې عپه باب ما « د ماشوم د ادبیاتو کور» ښایي زه به لومړی شخص وم چې د کوچنیانو د ادبیاتو د دې پتې
د »ې یو کال مخک با  یتقری دي. ما لپه رڼا کې په مفصل ډول مقالې لیکاو معلوماتو د خپلو الس لرلو موادو پر اساس 

 ه:پ هماغه وخت مې په شپږو برخو کېسر لیک الندې یوه ښایسته اوږده مقاله ولیکله او  تر« ماشوم د ادبیاتو کور

 دات کام، پلــ تاند 

 ډي کا، داتــ نهیمي 

   خپره کړه.کې  آنالین ــ افغان جرمن

په جوړیدو او په دولتي ادارو کې یې منظوریدل او په « د ماشوم د ادبیاتو کور»مقاله کې ما په مستند ډول  په یاده
عملي  سټنڅرنګوالي او تاریخچه باندې خبرې کړې دي. د دې ب رلیت باندې پیل کولو پارسمي ډول یې د کار او فع

 هم په شفاهي ډول او هم په ،ې سره مې اړینې مشورېفعالیتونه مې په نښه کړي دي او له خپلو تجاربو نه په استفاد
ه یوه برخه پسره شریکې کړې دي. زما د لیکلې او خپرې کړې مقالې له مسؤلینو« د ماشوم د ادبیاتو کور» ،کلې بڼهیل

  ي:راغلي د داسېکې 

په نوې زمانه کې، د نوې میډیا په دایره کې، زموږ د نوي متعهد نسل نوې تجربې دي چې  «د ماشوم د ادبیاتو کور«
ولو د پیاوړې ک (ماشومان، کوچنیان)د زړه په وینو او خپلو مادي امکاناتو یې چلوي او د راتلونکي ژوند د نوې ارابې 

زما هیله دا ده چې دا هڅې او دا تجربې د تیرو نسلونو او فرهنګیانو  .او پر مخ بیولو له پاره، په اساسي ډول کار کوي
ړې شي او نورې هم پسې غني او عملي د مثبتو تجربو په رڼا کې د نوي تمدن له کاروان سره موازي پر مخ وال

 «.شي
اتو په دایره کې درنو لوستونکو ته خپل معلومات او نظر وړاندې مت کې د خپلو معلوما په هغې مقالې کې، په هغه وخ

ول ولولي؛ او ار څنګه درانه لوستونکي کوالی شي ښودل شوو مآخذونو ته په مراجعې سره یې په مفصل ډ کړی وو،
 :ویل غواړم چې یې دا

تو ه په کمسؤلیتونو ت ن د نوي نسل د روزلوکې فرهنګیا دی چې نور قلموال او په ټول یاوس د دې وخت را رسیدل 
او په عملي ډول په دې الر کې قدمونه اوچت کړي او تر ټولو مخکې  خپل نظرونه څرګند ،خپل مسؤلیتونه درکسره 

ژوندۍ ساتلو او  د« د ماشوم د ادبیاتو کور»نو او کوچنیانو د دغې بلې شوې ډیوې د نوي نسل د روزلو او د ماشوما
 .پاره مادي او معنوي مرستې وکړي و لهلال ځلید

و امقالې په کومه برخه کې لیکلې وې،  له پاره د پخوا خپرې کړې« کور د ماشوم د ادبیاتو»دا څو الندنۍ جملې مې 
 اخلم:یو ځل بیا را د بختورې پنځمې کلیزې په ارتباط یې « د ماشوم د ادبیاتو کور»دلته یې 

ټولو مسؤلیت دا دی  د ږنوي نسل د روزلو په برخه کې زمو د ماشومانو، کوچنیانو او په ټول کې د
و یسره سم یو باسواده، چیز فهمه، په نو مانې له غوښتنوز ۍاوسن دموږ باید له ځان نه وروسته،  چې:

او له نوې تکنالوژۍ سره څنګ په څنګ تلونکی نسل پریږدو،  العلومو پوه، له نوي عصر سره پخ
مانه یې په اوسنۍ ز شتوالیزمانه کې ژوند وکړي او فزیکي په زر کاله پخوا نه داسې نسل چې فکرا  

 .کې وي او د مغزو د فعالیت پر ځای یې د معدې فعالیت ډیر وي
د ماشوم د ادبیاتو »د نوي نسل روزل دي او دې هدف ته د رسیدو له پاره په نوې بڼه، په هر صورت، ټول هدف 

د همدغو بریالیتوبونو په رڼا کې په ویاړ سره خپله پنځمه  اندازې زیاته تر سره کړې ده او خپله دنده تر هیلې او« کور
 کلیزه لمانځي.

 ، مبارکه وي دا بختوره کلیزه دې په لومړي سر کې ټولو ماشومانو او کوچنیانو ته
 ،  مبارکه وي ټولو افغانانو تهدې  بیا

 لیت کوي، ااو کوچنیانو او نوي نسل د روزلو له پاره فعټولو هغو قلموالو ته چې د ماشومانو دې ور پسې 
 مبارکه وي، ټولو مسؤلینو ته « د ماشوم د ادبیاتو کور»بیا د 

 مبارکه وي.هم ته  خاص ډول مادې په  کېاو په پای 
 پای
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