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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

  

  
 11/04/2015                 څپاند احمد نصیر

 

 ښارګوټی ښوونکو استاذانواو بیوزلو د کښی سیمه په سنګ سیاه د
 کی منګولو په دغاضیبیونو

 

په سیمه کښی د د سره رود ولسوالی د سیاه سنګ ګرانو هیواد والو او ننګرهاریانوته بهتره معلومه ده  چی د حکومت  لخوا   
 غضب  لپاره چی کومه ساحه ځانګړی شوی ده  هغه د  زورواکانو او سیمیزو خلکو لخوا ښارګوټی او ښوونکوبیوزلو استاذانو

 .سرګردانه او در پر در ګرځیبی سرنوشته  اللهانده  بیوزلو استاذان شوی او

 

وایو سلیم عقل په سالم بدن کې وي،د سالم دا چی  ښوونکو په اړه داسی لیکی))د استاذانو او  رفیع هللا روشنځوان لیکوال   
ي چې څه مو د بدن لپاره اړین دی او له بدن جوړولو او دښې روزنې لپاره هم ښوونکي ته اړتیا شته ترڅو مو په دې وپوهو

 .څه شي څخه باید پرهیز وشي ترڅو مو له ستونزو سره مخ نکړي
داچې ښوونکی څوک دی راځئ په هکله یې پوه شو،ښوونکی د شاګرد یا زده کړیال معنوي پالر دی،ښوونکی هغه څوک دی  

ی چې موږ له خپلې ټولنې،هېواد،جغرافیوی چې زده کوونکی د علم او تعلیم په ګاڼه سمبالوي،ښوونکی هغه څوک د
نهي او منکر څخه خبروي او ښوونکی هغه څوک دی چې تل خپل ځان په ستونزو کې  ، ،کفر ،اسالم مذهب ،دین ،موقیت،اقلیم

ورکوي خو زموږ له ستونزو څخه د وتلو لپاره کوشش کوي،تل یې هڅه داوي چې موږ زده کوونکی له 
روزنځای څخه ډک دماغ کورته ستانه شو،ترڅو دوی خپله ایماني او اسالمي وجیبه ښوونځی،مدرسې،پوهنتون اوبل هر 

اومسؤلیت په سمه توګه سرته رسولی وی، نو ویلی شو چې ښوونکی د هغې شمعې په مثال دی کومه چې خپله تنه دخپل مال 
.(( د ننګرهار والیت د کوي تیر په وسیله سوځوي خو نوروته رڼا ورکوي او په تیروکې دهدف تر السه کول ورته اسانه

چارواکو د ډیرو کوششونو با وجود یاده ستونزه الپرخپل ځای پاتی ده او تر اوسه دا ښار ګوټی  د استاذانو په واک کی  ندی  
محمد حنیف ګردیوال وایي،د سیاسنګ ښارګوټي مشران دې، په یاد ښارګوټي ښاغلی  ننګرهار والیت مرستیالورکړل شوی د
ګردیوال وروسته له هغې دا خبره وکړه،چې د یاد ښارګوټي ښاغلی  لپاره د نمرو په ورکړه کې همکاري وکړيکې د ښوونکو 

ر مشرانو،ښوونکو،امنیه قوماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد او د ولسي جرګې غړې فرشتې انوري ورسره د یاد ییوشم
زه په خپله سیاه سنګ سیمی ته والړم ، د  یوای د ولسي جرګې غړې فرشتې انوري ښارګوټي پر ستونزو خبرې وکړې

 .غاضیبیونو له خوا په تیږو، سوټویو، د ټوپک په ډزو می هرکلی وشو
 
د  شي لغوښتنه وکړه،چې په یاد ښارګوټي کې ټول غیرې قانوني کورونه دې ونړول شي،ترڅو حق حقدار ته وسپار دی 

دې امنیتي ادارې په یاد ښارګوټي کې امنیتي فضاء جوړه ننګرهار امنیه قوماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په مشرۍ 
کړي،څو ښوونکو لپاره د نمرو وېش لړۍ په ښه شان سره ترسره شي او جالل اباد ښاروالۍ دې د ښوونکو لپاره د نومرو د 

رشته اغلي فد ننګرهار والیت دخلکو ریښتنی استازی  ولسي جرګې . او داسی هم وویل کیږی  چی په وېش لړۍ پیل کړي
خه داستادانو زمكي څانوري دسیاسنگ موضوع تر اولسمشره رسولي كیداشي نژدي وخت كي دولسمشر په امر دغاصیبینو 

په دننګرهار والیت کی نړیوال اسالمی پوهنتون د  اغلي فرشته انوري. یاده دی وی دخلکو ریښتنی استازی ترالسه شي
الن او توطیه جوړه شوی وه دحل لپاره هم  خپله مبارزه په خورا قوت او جوړښت مسله چی له ننګرهار کابل ته یی د انتقال پ

جذبه سره پیل کړی وه او ترڅو نړیوال اسالمی پوهنتون ننګرهار کی د جوړیدلو مکتوب یی د لوړوزده کړو له وزارت  راو 
و او وطن ته خدمت کوی. دا چی ړو هیله مند یو چی داستونزه هم حل کاندی او مونږ دهغه چا قدر او مالتړکوو چی خپلو خلک

سیاسی  ‚ قومی مشرانو ‚ د والیتی شورا غړو‚  دیو السه ټک نه خیژی نو بنآ په ولسی جرګه کی د ننګرهار والیت استازو 
مدنی ټولنو او صاحب نظر شخصیتونو غږ کو چی دخپلو ټولو امکاناتو نه په استفاده او کارولو سره د یادی ستونزی ‚ ګوندونو
 او سر پناه ستونزه حل شی اود ښارګوټی او ښوونکود بیوزلو استاذانوی او حل لپاره مال وتړی او عمآل دغه د  هوار
ځکه همدا استاذان دی چی مونږ ته زمونږ اوالدونو او  او ښوونکو د بی کوری ستونزه ته دپای ټکی کیښودل شیاستاذانو

  .ه او كدرونه تولني ته وراندي كويټولنی ته جهت ورکوی او رڼایی ته یی بیای او سالم نسلون
 
 

 په درنښت
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