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 اهدا:

 

 ټولو هغو ښاغلو او آغلو ته

 چې د نیکمرغه افغان او راتلونکي 

 سمسور افغانستان په خاطر، د تعلیم د عامېدو 

 له پاره عمالً کار کوي او د نوي نسل د علمي 

 او مدرنې روزنې له پاره گام اوچتوي!
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 د کتاب پېژندنه:
 

 د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه )د مقالو ټولگه(،د کتاب نوم: 
 

 : آصف بهاند، لیکوال
 

  فبروريکال  ۲۰۱۹د خپریدو نېـټه: د 
 

 ین پورتالخپریدو ځای: افغان جرمن آنالد 
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 :د سرلیکونو فهرست
 

  د سر خبرې
 

 لومړی څپرکی
 

 رول: ېد کتاب او مطالع ېد نوي نسل په روزنه ک
 
 

 ۸   مقاله ړۍلوم ،ېستونز ېوندړسره ا ېله مطالع مطالعه او •
 

 ۱۷           مقاله مهیدو ،ېلیه ېاو نو ېنسل، مطالعه، ستونز ینو •
 

 ۲۲                   مقاله مهیدر ،یځدر ږکتاب، مطالعه او زمو •
 

 ۲۶                مقاله لورمهڅ، وونهځکتاب سو •
 

 ۲۸            مقاله مهځپن ،ېمقال ۍوروست ېدود او دو ېد مطالع •
 

 ۳۱             مقاله مهږشپ ،ېزر خبر ر،یتصو وی •
 

 ۳۷          اومه مقاله ،...د نهضت ېمطالعد نوي نسل د روزلو له پاره د  •
 

 ۴۱           اتمه مقاله ام،ګ ینو وی ېپه دودولو ک ېد مطالع •
 

 ۴۶           نهمه مقاله ت،یمسول ږنسلونه او زمو سوادهیب وڅ •
 

 ۵۳         لسمه مقاله ،یځدر ږتعلمي نصاب، امکانات او زمو ه،ړد سواد زدک •
 

 ۵۷        مقاله ولسمهی ،ېستونز ېوندړدود او ا ېد کلي کتابتون، د مطالع ږزمو •
 

 ۵۹              دولسمه مقاله ه،یکتاب، مطالعه او مال •
 

 دویم څپرکی
 

 :د تعلیم د عامولو څو تنه مخکښې څېـرې
 

 )د تعلیم هغه مخکښان چې زموږ په ټولنه کې د ډیوو حیثیت لري(
 

 ۶۱                دیارلسمه مقالهډوکتور محمد تنها،  •
 

 ۷۳        ، څوارلسمه مقالهځانګړې کیسې پارهه د ماشومانو ل نجیبه لیمه، •
 

 ۹۰           پنځه لسمه مقالهاو د کوچنیانو ادبیات،  محمود مرهون •
 

 ۱۰۵        شپاړسمه مقالهد کوچنیانو ادب،  احمد ولي اڅکزی او •
 

 ۱۳۵          اوه لسمه مقاله، د تعلیم ډیوهثنا صافۍ  •
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5د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 ۱۴۶       ، اتلسمه مقالهد مریم امرخیلې غږمریم امرخیله،  •
 

 ۱۶۸        نولسمه مقالهاو قلمالر ټولنه،  ویسا ورونه •
 

 ۱۹۱      غوره بیلگه، شلمه مقالهیوه ډاکتر وحید آرین، د عملي کار  •
 
 

 دریم څپرکی
 

 مقالې:تعلیم پورې اړوند څو نورې اړینې 
 
 

 ۱۹۵        یوویشتمه مقالهد تعلیم ارزښت،  •
 

 ۲۰۱       دوه ویشتمه مقالهد ښوونځي درویزگر،  •
 

 ۲۰۴      درویشتمه مقاله ،نوی تعلیمي نصاب، نوې ستونزې •
 

 ۲۰۸      د سواد زدکړې نړیواله ورځ ، څلیریشتمه مقاله •
 

 ۲۱۲    ویشتمه مقالهسا لرونکي کتابونه او زموږ د مطالعې کچه، پنځه  •
 

 ۲۱۵      شپږویشتمه مقالهیو لیک، یو کتاب او څو نسلونه،  •
 

 ۲۱۷          د لیکوال بیوگرافي •
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 د سر خبرې
 

زموږ  ،گڼې نورې سونامي گانې راغلې ،سونامي نه رازیږیدلېله پر افغانستان باندې د جگړې 
ټولنه او خلک یې له هره اړخه ځپلي دي. زموږ د ټولنې او هیواد د ټولو برخو بنسټونه یې 

چې پایله یې زموږ د هیواد او د نوي نسل د روزلو لړۍ، ویجاړ کړي، په تیره ښوونه او روزنه 
ولو بې سواده یا کم سواده پاتې کیدل دي؛ خو له دې ټله تعلیمه سره مرورېدل، د څلورو نسلونو 

هر کله او هر چیرې چې ډیر لږ  ،لیوال و او دی ته نا خوالو سره، سره زموږ نوی نسل زدکړو
امکانات هم ورته برابر شوي دي، له هغو نه په استفادې سره یې، پر ځان هر رنگ زحمتونه 
گاللي دي او د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د خپل ټـټر او ذهن کتاب پرانستی دی او زدکړې 

 یې کړې دي.
 

 ما څو ځلې په ټینگار سره ویلي دي:
 

قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي او د هغو خلکو او ــ 
 پوهنځي نه ځان لرې ساتي!

 

سمه توگه و نه روزل شي، نوې او مدرنه بڼه په دا ښه په یاد ولرئ: تر څو نوی نسل په ــ 
هیڅکله د سمون تمه و نه کړئ. د نوي نسل له روزلو پرته به تل له ستونزو او بدمرغیو سره 

 س گریوان اوسئ!ال
 

د نــوي نسل د روزلو له پاره هــر پل چې اوچــتـیـږي، زه یـې داسې انگیرم چې د نـوي ژوند ــ 
 د کال پر دیواله یوه نــوې او زریـنه خښته ایښودل کیږي.

 

که په یوه ټولنه کې زدکړي لږ او د گوتو په شمېر وي یا هیڅ نه وي، هغه ټولنه او هغه ــ 
 ورځ ال هر ساعت له لسگونو ستونزو سره په عملي ډول الس گریوان وي.خلک هره 

 

په ټوله نړۍ کې دا یوه منل شوې خبره ده چې: چیرې چې ښونکی وي، هلته ډیوې وي، ــ 
 هلته رڼا وي او چیرې چې ښونکی نه وي، هلته نه ډیوې وي او نه د رڼا څرک.

 

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

 راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ!
 

اوس چې زموږ د هیواد ډیره سلنه وگړي د سواد له نعمت نه محروم دي، د هغوی د سواد زدکړه 
سټیز شرط ګڼل ند سواد زدکړې مسأله په هره ټولنه کې د پرمختګ یو ب هم مهمه مسآله ده.

ورپسې د پوهنځی او ږي، بیا ښونځی، ـکـیږي. د نوي نسل روزل د سواد له زدکړې پیل کی
؛ بیا نو د نوي او مدرن مطالعې نهضت پیاوړي کیدو او مطالعه په یوه منلي دود باندې بدلول دي

 ه او رڼا کیـږي.انسان د روزلو له پاره الر سم
 

په ژوند کې د بریالیتوب یو راز، بینا او رڼې سترګې دي. کله چې سواد نه وي، سترګې ړندې 
وي په هره ټولنه کې سواد او د سواد له الرې تر السه شوې پوهه، د هغه څراغ حیثیت لري 

ستونزو  په رڼو سترګو چې هر انسان کوالی شي د ژوند تیاره الر پرې روښانه کړي او پرته له 
 د ژوند پر الره په استوار ډول قدم کیږدي.
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نن سبا لیدل کیږي چې زما او ما ته ورته د نورو فرهنګي دوستانو د هیلو غو ټۍ په غوړیدو 
دي او په دې ورستیو کې په لومړي ګام کې د کوچنیانو د ادبیاتو په بر خه کې د پاملرنې وړ 

 کارونه شوي دي. 
 

ان کې د ورستیو څلورو لسیزو د ستونزو هر اړخ ته چې نظر واچول شي، د رامنځ په افغانست
ته کیدو عوامل او منفي پایلې یې موږ ته وایي چې د تعلیم نشتوالی د ټولو ستونزو د رامنځ ته 
کیدو مور او المل ده. نو پر دې بنا د هر ډول تحلیل پایله دا وایي چې په افغانستان کې یو ژور 

 لون ته اړتیا لیدل کیږي.تعلیمي بد
 

ډیری روڼ اندي په دې فکر دی چې څو په ټولنه او خلکو کې بنیادي فکري بدلون را منځ ته نه 
شي، په ټولنه او عیني عملي ژوند کې د مثبت بدلون تمه یو نا سم کار دی. په مثبت لوري د 

همدې دلیل له مخې باید په خلکو د ژوند د هر اړخیز بدلون له پاره  یوازینۍ الر تعلیم دی، د 
څو د تعلیم د نهضت  تعلیم او زدکړه باندې ډیر ټینګار وشي، که ډیر په ابتدایي بڼه هم وي

 .کارکونکي او الرویان نور هم تشویق او وپالل شي
 

ما د همدې نیک کار د یو الروي په توگه له ډېرې مودې را په دېخوا د تعلیم د نهضت مال تړلې، 
کار مې ورته کړی دی او د دې عملي کار په لړ کې مې د مطالعې د کلتور د  عملي او تبلیغي

 عامېدو له پاره د خپل عملي کار په لړ کې لسگونه مقالې لیکلې او خپرې کړېدي.
 

د تعلیم د نهضت د پیاوړو او مخکښو غړو د زدکړو او عملي کارونو د معرفۍ له پاره مې گڼې 
په پار لیکلې دي او په وار ـ وار سره مې پر دې خبره ټینگار  مقالې د هغوی او نورو د ال تشویق

 کړی دی چې:
 

چې د خرافاتو  وژونکی او قاتل قهرمان نه گڼم، زما له پاره قهرمان هغه څوک دی ،زه ټوپکوال
 ېهپو زدکړې ـ ښوونځي او پوهنځي پلوی وي، د د سواد پر ځای د علم پلوي او الروی وي،

ي، زما قهرمانان هغه څوک دي چې ړکواو نوي نسل په روزلو کې عملي کار  د تر السه کولو
، ښونځي پرانیزي، په نوې بڼه د نوي نسل د روزلو په فکر د راکټونو په ځای کتابونه ویشي
 .کې وي او عملي کار ورته کوي

 

مقالو ټولگه ده چې د نوي نسل له روزلو سره تړاو لري او د تعلیم  وشتشپږوی زما دا کتاب د هغو
د نهضت د پیاوړتیا په پار او د مطالعې د دود د عامېدو له پاره مې لیکلې دي، دغه راز د تعلیم، 
پوهې او مطالعې هغه سر الري مې معرفي کړي دي، چې په دې برخه کې تر نورو مخکښ دي 

 برخه یې همدې انساني او وطني کار ته ځانگړې کړې ده.او د خپل ژوند ډېره 
 

 په درنښت
 

 د تعلیم ډېوه دې روښانه وي
 

 د تعلیم ډېوې رڼا دې هر چېرې خپره وي
 

 پوهندوی اصف بهاند
 

 هیدرسلیف
 

 ډنمارک
 

 فبروريکال  ۲۰۱۹د 
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 لومړی څپرکی
 

 د نوي نسل په روزنه کې د کتاب او مطالعې رول 
 

 

 زدکړې مسأله د ځوانانو او کوچنیانو د پردی چاپیریال او
 

 له مطالعې سره اړوندې ستونزې مطالعه او
 

 لومړۍ مقاله
 

 ېلري. د مطالع تیثید پلونوح ځاو نسلونو تر من ونوګد فرهن ان،یش دونکيیمطالعه او مطالعه ک
او... خبر شي؛  نوړعلمي السته راو ،ګفرهن خ،یله خپل تار ېشي چ یهر نسل کوال ،ېله الر
پوه  واليګرنڅپه  خدمتونو د سره آشنا شي، تجربو او کارونو سره شویو تر وخت او رید خپل ت
په  ېراتلونک د او ید ېریچ ېچ يړحالت درک ک یاوسن شي، خبر نادودو او په ناکردو شي،
 د هڅ دا هر .يړغوره ک یځدر او یاځله پاره  انځ د او يړالسه ک توان تر ېنیو اندړو باب د
 شي. یدایترالسه ک ېله الر ېمطالع

 

 :یېبه  لیو تکراروله او ایب ـ ایخبره تل ب به دا همکار او دوست وی  زما
 

 « او... ووارلوستلوارزيیهرکتاب په »
 

 راوي و، ید یېده خپله وه که به  دا جمله به د ېچ یخالص نه د ېسرورباند ېم ېترنن پور
  :ده ېدلیته در وګستر غهین ېم خبره دا ،ید ړیتکل ک لوستلو کوم کتاب د د ېچ ېکله م هر خو
 

 ارزي. وار لوستلو ویکتاب په  هر  ې؛هوک«ارزي. لوستلو وار ویپه  تابک هر»
 

 وی ېمخ له رونویتوپ قويیسل خلک د ېچ ېدغس شوي دي، دایپ رسرهیانسانان په توپ ېچ هګنڅ
برداشت  او ېستنیاخ نه د ېله مطالع او ېمطالع کتاب لوستلو، د یې ېدغس؛ دي لیبل نه ب له
 دا یکټ ګډ ېک ځپه من لوستونکو ولوټ د اصلي موضوع او رګم سره لري. ریهم توپ یوالګرنڅ
 .يړپاملرنه ورته وکجدي  او يړاوچته ک هګټوه ی خهڅ ېله مطالع دیبا ېچ ید
 

نه هم په  لري او هړا ېنه په مسلک پور دا ده. ایتړا وهی ېهرسن ک په هر وخت او مطالعه
تنکي  پلرونه(، او ېندی)م ږسره مو ـ سره ستونزو روډیله  ېدا چ .ېسن پور او یاځ وخت،

 ېهر ،لایریچاپ هر ،ېولنټ ېپه هر دا و،ړک ديږرو ېباند ېپه مطالع هګنڅ ان،یکوچن او وانانځ
 ه لري.ړا ېپور يګړشخص او و هر او ۍکورن

 

نه  دا د ېچ دي، ېبرخ ېب خهڅله نعمت  لوستلو ایسواد  خلک د یرډی ږله بده مرغه زمو
 تښپه ارز ېمطالع د ای ایب سواد لري، ېهغه چ اصلي ستونزه ده. او لیدل یله پاره لو ېمطالع
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 سواد هم لري، ېهغه چ ــ وخت نه ورته لري او ېاستدالل له مخ د یدو هم ــ د ای او يیږنه پوه
 سره مخامخ دي، ستونزو ولډله بل  ایب ي،یږهم پوه تښارز په وستلول د وخت هم ورته لري او

 یې ېنځی ېچ ېستونز ډېرې ېنور ېدغس او یکوال دایکتاب نه شي پ ړو ښېخو ېخپل د ېعنی
په خپله ستونزه واال خلک  ېستونز ېنځی شته وي او ېژوند ک په کسانو نوځی د ولډپه طبعي 

 خو لري، ېله پاره په واک ک ېمطالع د هکتابون رډی تن وی ول،ډساري په  د .ويړجو انتهځ
 :ېاستدالل کوي چ

 

 دي، اسيیس غلط دي دا دا کوي، ېالر ېب ړیدا کتابونه س نه شته، یش هڅله پاره  ېمطالع د
 مذهبي دي او... دا م،یږژبه نه پوه ېپه د

 

 ده، ېکلي بدله شو هړوا وهی په ،ېک رهیدا په ازوګان د ولونوډد  زمیلوبلګ د ړۍن ېچ ېله د سره
 ومرهڅکلي  هړوا ېد د ږزمو ېچ میږنه پوه ېپه د هګپه تو کلیوال وی کلي د هړوا ېد زه د خو

مواد په  نایيیښبر لوستلوله پاره چاپي او د کتابونه او ومرهڅله پاره  ېاستفاد د وال،یافغان کل
 ېله پاره په واک ک لوستلو د یېته  نورو دي که نه؟ يړک ریت یېله نظره  ي؟لر ېارکیاخت
 او شاعر کوال،یپالنکي ل د ېده چ ړېبسنه ک ؟ړایو ېپه د ېوازی ېی ای دي که نه؟ او يړورک
 یې ېباند لرلو ای دلویل ېهمد په او ؛یېلرم  او دليیل ېدغه عنوان کتابونه م دغه، استوال،یس
 بدمرغي ده. او ایتګړمین وهی هدا په خپل ېچ ،ید یخوشاله ساتل انځ
 

 ېک باسواده وخت لرونکي شخص په کور وهی د کتاب، عنوان وی ېشوي دي چ دلیهم ل ېداس
 يیږک دلیل چا ته په الس ورشي، ولډپه تصادفي  ېکله چ لس کاله لکه بندي پروت وي. ای هځپن
باسواد  ېهمد ېعنی وي؛ ېتښسره ن ېله وخته هماغس لوړراو نه د ېله چاپخون ال، یې ڼېپا ېچ

 . ړېورو ینه د یې ېوتګ او ړیک ریزه ینه د انځ ېدپه مخکاته بان یې الال؟
 

 ېبندي ب د هم رډی په حال او با سواد الال؟ ېد د دیبا هڅ ږل نو ایب ني،یوو ړیس ېحالت چ دا
 ېپر ېوتګ او يړک ېتو ېکښاو يړحال وژا پر کوالیل کتاب د د سرنوشته مظلوم کتاب او

وي نا  ېچ ولډ په هر نو ایب ي؛ړک ېلیب ،ڼېپا ېتښسره ن ېمنتظر اوهغه په کلونو يړک ېلمد
 ق،یکه علمي حقا او لیکه هنري مسا وي، استیکه س خ وي،یتار ېکه په کتاب ک وخته به وي،

 وي. دليیله موده لو او هړبه زا هغه
 

او  نظامي اسي،یس له تودو ېچ ید یحاکم شو حالت وی ېداس ،ېباند افغانانو لوستو اکثرو
سره  ګټې له فکر او یې که ي؛ښی نهیم ۍنیړب سره لویمسا او تبصرو مقالو، وندوړورسره ا
 .يیږخپه ک عکس وي، که بر خوشاله وي او برابروو،

 

 یهغو د ېانساني الره باند علمي او ورهګټ په سمه او او ېپالن نسل د نوي ،دېروزن ېوونښ د
 هړرزډیموضوع سره په  ېکه د کوالیل میکوم ن نه کوو. پام ي،یاښ ېته دومره چ ېوونښالر

 .وريګورته  ۍارز ېپه ب ال ورپام هم نه وي او خلکو یرډی د سوي برخورد هم کوي،
 

 سندونه او یلو ېدا د نه مطالع ېچ دي، ېشو دلیل او ېشو دلیاور ښېپی ېونګپه سل ېدغس
 .یيښکلتورتسلط  د ېنه مطالع د ېباند خلکو او ولنهټ پر ېچ شو، یبلل ګېلیب ښې

 

 ېندیم ېنځی ږزمو ېمسأ له ده چ دیتهد او وهلو د ستونزه، هیبله لو ېپه برخه ک ېمطالع نه د
په  دا او باسي،ړته ا ېسره ماشومان مطالع دیتهد او په وهلو ېندیخو ورونه او مشران ایپلرونه 

 ېاوسه پور دود تر هړدغه ناو ېچ ویووا دیسره با ۍنیپه خواش .ید یبدل شو ېدود باند وهی
او اوس هم  ېشو دولیږنسل نه بل نسل ته ل وهیدا جمله له  .ېپه اروپا ک یحت هم لري، روانیپ

 رډی انځسره  په تکرار ېجمل ېد د ېپه وخت ک وهلو ضارب د او يځرګخوله په خوله 
 «ادب نه وي نه وي، بډ ېچ» :يګڼپه جانبه هم  حق اراوښیهو
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 ېداس په ،یحاکم د ېباند خلکو او ولنهټپه  ږدغه دود زمو ېنن پور ال تر ېچ شامتهبده  له او
 د یې یاځخپل  او ید یتلل وخت کولوټ وهلو اوس د لري، ولونهډ شکل او هیتنب ېچ ېحال ک

 .ید ییښیپر نوتهیقوان وینو ویاوسن ېاو روزن ېوونښعصري 
 

مشرتوب نه  او ېوونښالر ،ۍمهربان ېله دغ ریاو... ت مشره پالره، ه،یوونکښ ،ېخور وروه،
 عقدو، د ېوپه کرونده ک تاخان ذهن د کوچني د سره ته د وهلو ېپه د ېسن ک هړپه وا ېچ ېد

 .ېکو وانیرګالس  سره ویناروغ رواني زویخړراتلونکي نسلونه له هرا او ېکر يړز ارډ نفرت او
 

 دیبا او یاصل د یبدل شو ېباند قتیمنل شوي حق وهیاوس دا په  ده، ایتړا وهیمطالعه  ېچ دا
 ای ارډ که مطالعه د .وړبدله ک ایتړا ۍنځور ېویپه  دیمطالعه تل با ېپام وي چ ته مو ېد

 وي. کهډ اوویتګړمیبه له ن لهیپا وي، ېله مخ تیمجبور
 

له  ګړېج د ېوخت ک وهیپه  ېباند افغانانو افغانستان او پر ېده چ کارهښته  والو ایدن ولوټ
 هم راغلي دي: ېانګسونامي  ېنور وڅ ،ېدلیږیسونامي نه ز

 

 سونامي، ږېلو د ــ
 

 فقرسونامي، د ــ
 

 سونامي، ۍسوادیب د ــ
 

 ،سونامي ۍباور ېب د ــ
 

 د ... سونامي  ـ
 

 سونامي. ېنه مطالع د او ـ
 

له سره  ګړېج د ږوروره مو هځ ېنظر دي چ ېله بده شامته الپه د وطنوال مو شتيیبهرم ېنځی
 ېود يیږک ېچ هڅ هر کوو، هڅ مطالعه ږمو و،یپراته  ېک په جنتونو اوس و،یاورنه راوتلي 

 کوو او... هڅ یې ږمو شي،
 

سره الس  له سونزو قدم واخلي، ېلوري چ په هر ایله برکته ب ۍسیپال ېدغ ېخپل خلک د ولډ دا
 ېخلي چاکوم کتاب راو شي او ړکتابتون ته وال هړمه ک یکه خدا ولډساري په  د وي. وانیرګ
پخوا په شان کوم  لکه د ېپه کتابتون ک هلته وسي،یلوستلو له پاره  ته د کور یېسره  انځله 

په  ایاو نا خبرت ېنه مطالع په خپله د ید او يړمرسته ورسره وک ېموظف شخص نه وي چ
په وخت  سفر د ېدغس .يړک راجستر ثبت او ېک نیماش اکليټهغه په  ېچ یوجه نه شي کوال

سودا  دکانونو او مغازو نوځیله  اخستل، ټکټ نه د نیله ماش ېک یاځبس په تم ای لیر د ېک
 .يیښیږرپو ېله وج ېنه مطالع ته د خلکو ېداس ولټ اخستل او... دا

 

 وهی دلیخبر بدلونو او ونوګپرمخت او نویقوان ویله نو ېژوند په هره چاره ک د ېچ ید دلته
 هڅنوي ژوند په کو د ېچ یشوکوال نه ږمو و،ړمطالعه ونه ک که ي،یږبدل ېضروري چاره باند

 .وړقدم اوچت ک ېک
 

 د وي هم، ېشانت ږکه ل نه شته او یڅه ای کلتور ېمطالع د ېک ږپه مو ېستونزه دا ده چ اصلي
په وخت  سفر خلک د ولټ ېدلته اروپا ک .ید ېسطحه ک هټیټ په رډی ېله مخ عواملو لویب الیب
 ای اخبار مجله، له پاره کتاب، ېمطالع خامخا د کاروي، ېچ ېلیترانسپورتي وس ولډر ه ېک

 بوختوي، ېپر انځ روي،یت ېپر هښوخت  خپل ،یې ليلو سره اخلي، انځ لهاو تیلیفون  وتریکمپ
 .ويډلن ېورباند الر سفر د خبروي او انځویښپ وینځور له روي،ډیخپل مالومات 
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 دليیل ېلځ ونوګپه لس ېبلک وارنه، وی ما په خپله، ېک څتر په سفرونو د الرو دوږاو همدغو د
 او ېمجل ۍهم بهرن یې ای کوي او تونهیشکا اوف و چوف او ای وي، دهیو ای افغان الال ېدي چ

کرارناست وي  چندان ورته مهم نه وي، یېنه لوستل  لوستل او وي، ېولیته ن ېاخبارونه مخ
 .وريګ یېعکسونه 

 

 ېکوي چ هږل رهډی یې ای مطالعه نه کوي، یڅه ایافغانان  ېده چ ېودلښ دا وتجربو ا ېدنیل نيیع
 او مجلو کتابونو، د ړیمخامخ س کلټا ېنه مطالع افغانانو د د .یهم نه شي راتال ېپه سلنه ک
مثال  د ېباند د خهڅله افغانستان  ایدننه  ېپه افغانستان ک شي. ینه هم کوال راژیله ت اخبارونو

افغانستان له نفوس سره  د ایب او شي ولیون ېنظر ک په راژیت کتابونو دونکویکه د چاپ ولډپه 
 شي. یدالیپوه هښ رډی ېپه سلنه باند ېنه مطالع ود ن شي، سهیمقا
 

 ایزرو  د ایب شي او ولیون ېپه نظر ک لونهیم ۳۰ ای ۲۹ ېله مخ کلټا افغانستان نفوس د د که
سلنه  ومرهڅ ېچ شو یالیو نو ته وکتل شي، راژیچاب ت د کتابونو اندازه د په وکونوټ زرو دوو

چاپ شوي کتابونه هم  وکهټدوه زره  ایهمدا زر چې  ېحال ک ېپه داس افغانان مطالعه کوي،
عنوان کتاب  هر نفوس لري، ونهیلیاوه م ېچ ېتاجکستان ک ډاونګ په ږزمو نه لري. ستونکيیاخ

اوس  هم. يیږلوستل ک هم، يڅیږخر (،18) يیږاندازه چاپ په وکونوټ زرو تویشپ کمه د کم تر
 سلنه خپله سره وسنجوئ. ېمطالع د وادونویه وړدوا د
 

که کوي   مطالعه نه کوي، سره عالقه نه لري، ېهم مطالع يګړباسواده و یرډی ېولنټ د ږزمو
زده  وځیوونښ د ولډساري په  د مطالعه نه کوي. ررسميیغ ه کوي اوعرسمي مطال هم، یې

نوره  بسنه کوي، ېباند لوستونو او په خپلو رسمي کتابونو ېوازی نیپوهنتون محصل کونکي او د
خاورو  د ېک کتابتونو او که شته هم په کورونو نه شته او ایکتابونه  .يګڼمطالعه ضروري نه 

 .يیږخوراک ک
 

 ېپه باب دومره چ تښارز د ېمطالع کتاب او هم د ایډیم ږزمو ېستونزه دا ده چ بله
 هم، ارولډ او سانسورول ستانویژونال او کوالویل د. نه کوي غاتیتبل او ادونهی ي،پاملرنه،یاښ

 ېد هم د« دلیلیته قا انځ»مو ېک وګړلوستو و اندو او ڼپه رو کموي. نهیلوستلوسره م کتاب او
 سره د ېمطالعله  او ېمطالع د ږمو دیبا ړیلوم شي. ېپات ېه لرڅخمطالعه  ېچ يیږسبب ک

نورو خبرو  به د ېپه مورد ک ېمطالع د و،ړوک ېخبر ستونزو په باب فکر او وینړلوم وندوړا
 ېک لایریچاپ ولډکوم  په کوم حالت، په کوم وخت او ولډساري په  د کوو. په باب وروسته فکر

 اڼر ولډ هڅپه  شي، ولیون ېدږوته نګستر ای ېلر ونهګله ستر ومرهڅکتاب  وشي، دیمطالعه با
په  ېلع مطا د و،ړکتاب انتخاب ک ایموضوع  ولډ هڅله پاره  ېمطالع د مطاله وشي، دیبا ېک

 شي. یاړک هښپه ن ولډ هڅ له پاره، ېاستفاد او کولو دایپ ایب موضوعات د ولډکوم  ېک انیجر
هدف  او زهګیان ېمطالع د ته، تیکم نه و،ړته پام وک تیفیک ادولوی د دیبا ېک ړپه ل ېمطالع د
 معلوم وي او... دیبا
 

 خبروي، هڅ انسان له هر ېده چ مطالعه ي،یږله چا نه مرور کلهیڅه ېچ یدوست د ېداس کتاب
 مطالعه د کتابونه لوستلي وي. ونهګسل  ای ونهګپه لس دیبا له کمه مو کم کئ،یول هڅ ئړکه غوا

ورنه  هڅ وی ېوشي چ دیله پاره با ېد د ېبلک انسان مصروف شي، ېچ يونه ش دیله پاره با ېد
 .يښیمطالعه انسان ته الر ور او کتاب ،ید یوونکښ ابکت ېچ کهځ زده شي؛

 

 فکر شو یکوال ېک ړپه ل ېمطالع د ېدا ده چ هګټبله  ېمطالع د پرتله، په ویراد او ونیزیتلو د
په وخت که  ېمطالع د انتخاب حق ولرو، د خالص الس او ېباند دایپوه په مویمفاه د او وړوک
 ېقضاوت ورباند او فکر ولولو، یې ایب ـ ایشو ب یکوال و،یږنه پوه هګموضوع په سمه تو وهیپه 
له  ګپرمخت د ړۍن د کوي، هیاډال ب خزانه معلوماتو د ږزمو العهمط ميیدا ولډ ېپه د .وړوک
 چمتو کوي. ولډپه علمي  پاره مو له کلویل او لویو هڅ وی د خبروي او نه مو واليګرنڅ
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 د او ږل ربه ډی که وي، او نه ده دود، ای ځپه من افغانانو کتاب لوستل د د آواز ړته په لو ماشوم
آواز کتاب  ړماشوم ته په لو ېده چ ېوولښدا  تجاربو ولنوټپرمخ تللو  د خو وي، شمار په وتوګ

په  مواد برابرول، نيړله پاره لوم ېمقال ېهمد د ېچ ېم ېموده مخک هڅ دي. ورګټ رډیلوستل 
 ېبرخه ک ېپه د اسدهللا غضنفر اغليښ سره مخ شوم. ېتجرب ېویله  کوالیل وی دننه د ېک وادیه

 ده د مهم دي، ومرهڅکتاب لوستل  ماشوم ته د آواز ړپه لو ېوه چ ېوولښ ېتجربه داس وهیخپله 
 مهمه بللي ده: ېدا مسآله داس ېک څپه تر انیب د ېتجرب ېوی ېخپل
 

 د ېم خور ېمشر ېچ هړک دایپ نهیله کتاب سره هغه وخت م لځ يړپه لوم ېژوند ک په ما»
په اول  دیدغه وخت به زه شا ولوست. آواز ړراته په لو کتاب ویپه نوم  «امبریپ مادر آمنه،»
 ته سپارله، خاورو همدا خور مو ېچ هیټن ړۍجدي په لوم د( ۱۳۹۰) کال ریت د وم. ېک يګولټ

زما په حافظه  او ېپه فارسي ترجمه شو ېچ ېهماغس جمله، وهیکتاب  يړنوم و د ېک رهیپه هد
 مادرم از :ليیفرما ېبي بي په باره ک مور ېخپل )ص( دغمبریپ شوه. ادهیرا ایب ،ایب وه، ېپات ېک
 ېوچ ېالندي غوند د دیقد ېچ وو ليیخور راته و خورد. ېم دیقد وشتګ و بود شیقر لهیقب
 (1« )ته وایي. ښېغو
 

دلته په پرمخ  ېچ هڅ ېکتاب لوستل په افغانستان ک د آواز ړپه لو انوتهیکوچن ېبده مرغه چ له
هم  ای او نه په عذابوو انځ ای دومره نه ده دود. ېک هم په افغانانو ېک امکاناتو شته او ولنوټ تللو
 ولټ ،ېباند نه د وادیله ه دننه او ېک وادیپه ه .وروګورته  هګپردي دود په شان په بده ستر د

لوستل  کتاب د ږغ ړته په لو ماشومانو ېچ يړموضوع ته جدي پاملرنه وک ېد دیبا نمشرا
 نکلونه اوري، او ېسینه ک کلونو وینړژوند له لوم د ېرسوي. هغه ماشومان چ هګټ رهډیته  یهغو
 ېد لوستل د کتاب ږغ ړماشوم ته په لو شتمنه ژبه ولري، او هیاډب ېک ېبه په راتلونک یهغو

 دیله پاره با ېهمد د خاوند شي؛ لیتخ دونکيیپراخ د ېک ېلونکماشوم په رات ېچ يیږسبب ک
 ېژب ماشوم د د شي. لیورته وو ېآوازسندر ړولوستل شي او په لو کتاب ږغړماشوم ته په لو

په  ېک امګ يړپه لوم دیماشوم ته با .يیږک ودلیښا ېک کلونو ژوند په همدغو اساس د او هیپا
 په نورو ژبو. ایب ژبه کتاب ولوستل شي، ۍمورن

 

 که ي،ړوک ېژبه خبر ۍپه مورن ېک امګ يړله ماشوم سره په لوم ېده چ دنده پلرونو ندویم د
 ماشومان، .يیږورته آسان هړزدک ژبو نورو د ي،ړزده ک هګژبه په سمه تو ۍماشوم خپله مورن

 ړېزدک شي د یکوال پوه شي، ېباند هڅ په هر ېله الر ېمطالع شي د یکوال انیلو او وانانځ
شته  ېولټ ېسره مرسته کوي چ له انسانانو هړزدک او يړک انیب او حیتوض هڅ هر ېله الر
 سره په آرامه خپل ژوند پرمخ بوزي. بل ویله  او يړحل ک ېپوهاوي له الر خبرو او د ېستونز

 

 ړېته دومره پاملرنه نه ده ک تښارز ېمطالع ایلوستلو  قلموال هم د ږزمو ېخبره دا ده چ بله
 ړیک دایپ یته افغانانوالسرس واویآسانت نایيښبر او وتريیکمپ ېچ ځېور ېله هغ کوي. یېاو نه 

 یبل ته رسوال ویژر  رډی ېک ټپه چوکا امکاناتو ېهمد د اتینظر او امونهیپ ،ېکنیل ېخپل او ید
 رپوټونه ژورنالستانو هم د ای او ېمقال کتابونه، ړپام و په باب دومره د تښارز د ېمطالع د شي،

 د ېم ېک په هغو شوي دي، ېریزما له نظره ت ېچ ڼېپا ناښبر ېکوم شوي. وګنه دي تر ستر
 ایلوستلو  د ولډ)ضمني(  نيګځنڅهم په  ای او غهیپه ن ای وند،ړپه ا موضوع د ریشم په وتوګ

. کوم ادونهی هډدلته لن یېزه  ېچ دي، ېدلیل ېادونی او زارشونهګ ،ېمقال ېنځی وندړپه ا ېمطالع
 کلیاوسه ل تر ېشوي وي چ ریت هڅهغه  ولټزما له نظره به  ېدعوا نه لرم چ ېد البته زه د
 ي،یږنه ک ادونهیدلته  یې که دلي،یبه ما نه وي ل انیش کليیل ېنځی ېبه وي چ ېداس شوي دي،

 هم نه کوي: لهګی ېد وکڅ او مګڼ هن یې خپل قصور خو وي، نیمگړتیا وهیکار  زما د به دا
 

 اسدهللا غضنفر، کتابونه، ــ
 

 تاند ویبپاڼه، سي،یکتابونه ن وتريیکمپ ،یاځ کاغذي کتابونو د ــ
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 اکترزغم،ډ وو،څته وه ېمطالع هګنڅماشومان  ــ
 

 ،یکلښاجمل  مطالعه، ــ
 

 افغان، فیظر وو؟څته وه ېمطالع هګنڅماشومان  ــ
 

 سالک، یمصطف ،یراغ ړیلوم ېنندارتون ک والړیپه ن کتابونو افغانستان د ــ
 

  ،پاچا ،سلطانید یشو رډیپخوا  دود تر ېمطالع د پلوراو کتابونو د ېک ایپه پکت ــ
 

 مسترز، می،تیتجربه کتاب خوان در رفګش یتحول ن؛یآنال یکتاب ها ــ
 

 غضنفر، اسدهللا تنه،ښغو وهی خهڅ ۍمډیاکا له علومو ــ
 

 روزنامه هشت صبح، فروش کتاب درکندز رونق ندارد، ــ
 

 ه،ڼبپایو نوایب شول، ېاندړته و ېلوستن او ېکتابونه نندار وکهټ ۱۲۰۰۰ ېپه خوست ک ــ
 

 صبح،۸ بدخشان راه اندازي شد، سه روزه کتاب در اهګشینما ــ
 

 اند،څحکمت هللا ه نندارتون، کتابونو د ېپه کابل ک ــ
 

 ،یالرو لیاسمع وده، ېسار ېب وځیکتاب پلورن د ېک ایپه پکت ــ
 

 بلخ،هشت صبح، مطالعه در ګفرهن جیترو ــ
 

 ،یهللا ستانکز عیرف :نهډاو او هړژبا مطالعه، ماشومان او ــ
 

 وله فارسي، چهیدو کتاب فرانکفورت، اهګشیتوجه نما مرکز نوجوانان در کودکان و ــ
 

 احمدشاه عبادي، چند به بهانه روزجهاني کتاب، ېسخن ــ
 

 او ...  ــ
 

 د ېکنوکیل قيیتخل او قيیتحق خپلو په انوګیفرهن او کوالویل ږزمو شي، رځی ړیته س قتیحق که
موضوع  ېکه د ېک کنویل نوځی په. ړېدومره پاملرنه نه ده ک ېبرخه ک په قولویتشو د ېمطالع

پاملرنه نه ورته  لولي نه او وکڅپه وجه هغه  کلتور فیضع د ېمطالع د ده، ېته پاملرنه هم شو
 والي،ګرنڅ د ېمطالع مضمون د ینوم (1«)کتابونه»غضنفر هللااسد د ولډساري په  د کوي.
 فیضع د ېمطالع د خو ،ید مضمون ړو ېپاملرن د او موثر وی ،ېپه برخه ک قیتشو او تښارز
 .يړچا پام هم نه ورته او په وجه د ېنه مطالع خيیب ای کلتور

 

دومره پرمخ  اینوره دن خو ،يړچمتوک ينه د انونهځله پاره  ېمطالع د کاغذي کتابونو د ال ږمو
لوستلو  کتابونو نایيښبر د او ولويټور غرټ ېمطالع د کاغذي کتابونو اوس د ـ اوس ېده چ ېتلل
 وخت د هم د شي او یدایترالسه ک هیپه ارزانه ب آسانه او هم ژر، ېچ ده، ړېمخه ک یېته 
 .يیږک ولیمخه ن اعیض
 

 ای او ېاویتګړمین ېزیولنټو ا اقتصادي ،ېستونز ېلیالبیب نه کولو د ېمطالع د نه کول، مطالعه
 د ېمضمون ک ایسره په کتاب  لوستونکي له ژوند د او یوالړزو معلوماتو د ېک په کتابونو
 یدایهم ک دلیک په درد نه دوا ېپه روزمره ژوند ک نه تعلق او موادو د شوو لړاو راو معلوماتو
 شي. رلیوشم لیدال ویدوړجو د ونوډخن د ېک مخپه  ېنه مطالع د ېشي چ
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 کتون،ړو تر ایب ،ېولیله شخص نه ن رواجول؛ ګفرهن ېمطالع د نه،یسره م ېمطالع له مطالعه،
کتاب  کوي. دایپ هړا ېپور ولوټ شخصي دفترونو؛ او ادارو دولتي پوهنتون، ي،ځپوهن ي،ځوونښ

 یغل ړېوغوا ېهرکله چ او يږیږهرکله درسره غ .ید یرګسرمل درد ېب مدعا او ېب ارزانه،
 ېخبر ښې ،ړېخالص ک یې که ي،ړدرنه غوا هڅ ومنه ک او يیږنه درنه خپه ک هم، يیږک

درنه  ړېبند ک یېکه  خبروي او ېد نه قویحقا درکوي، مالومات ،ېخوشالوي د درسره کوي،
په هرحالت  کتاب ي،یږله چانه نه خپه ک کلهیڅه ېچ یکتاب هغه دوست د هم نه، يیږخپه ک

 کوي. سرهمرسته در ېک په کمولو غمونو د او رويډی ېد يښخو ،یاردګمدد او اریانسان  د ېک
 دي: ليیو هښ هڅباب  په وښیګڼ کتاب د پوه د وهی
 

 (18) «ته ورالوزوي. ړۍن اڼر روح د ږزمو ېهغه وزرونه دي چ ڼېکتاب پا د»
 

ته  وګجمله ستر دا هرکله دیبا په خاطر دویک هښ د کار د قانع نه شو، دیبا ږصورت مو هر په
 ګفرهن کتاب لوستلو د .ید فیضع رډی ېک ولنهټپه  ږزمو ګفرهن لوستلوکتاب  د ېچ ودروو

 ولډدا کار په هر  .وړبدله ک ېعادت باند ميیدا وهیمطالعه په  دیله پاره با عامولو او رواجولو د
 انوګیفرهن ېک تیافغانستان په خوست وال د ېدي چ هڅهغه  یې ثالم هښ شي. یدایک ېک طویشرا
په  څېهم کلتوري ه ایب خو ي،یږک رلیشم خهڅ مویس امنو افغانستان له نا خوست د دي. يړک
 ېاندړله پاره و ېمطالع کتابونه د ېک یپه پا ... او ېولنټ کلتوري ،ډېکلتوري غون شته. ېک
 .زيیبازار پران ېمطالع د ېک په بازار ګمر د دي، هښ نه روډیله  یدو ؛(۱۱) .يیږک
 

 ېولنټ او ۍکورن د ږزمو ېچ ېوونښهغومره الر ېچ ایيښمشرسره  ۍکورن د او يګفرهن هرله 
 او ږمو دي؛ ړېپاره ورک له ږزمو نسلونو رویت ېچ ۍقربان هغومره ي،ړته ک کشرانو مشرانو
 دیبا دا مو .وړورک هږاو ته ویقربان او سل چنده کار لس چنده او هغو د ېچ ایيښ ته نسلونو نور
 :ېنه شي چ رهیه کلهیڅه
 

 ساتل دي. ېاروکینوي نسلونه په ت ناهګ ستره ولوټ تر
 

 ېد .يد له نعمت نه محرومه سواد ،دتیاکثر ېولنټ د ږزمو ېچ ید تیواقع نيیع خیتر وی دا
لوست  ېخلک چ هغه: ده ړو ېپاملرن جدي او ادولوی موضوع د دا ته په پام سره، تیترخه واقع

 نه امکاناتو زوږیله پاره غ دویخبر د نه موضوعاتو او لویله مسا دیبا ،یمطالعه نه شي کوال او
 .يړک کډ لیوسا زږیغ یاځ ېمطالع د ېد ېپور تروخته دویباسواده ک د ېعنی استفاده وشي،

 يړلوم د ېمرغه چ کهیله ن خو وي، یشو دا کار ېک ونویاځ نوځیپه  ولډ زیپخوا په دود ایيښ
اوس  .ید یشو ورپام انوګیفرهن د ته کولوډ ېتش ېد د ولډشعوري  له پاره په علمي او لځ

 ېته م عموضو ېد .ید ړیک لیپ کار یې ېبرخه ک ېپه د وهلي دي او ډېممنون مقصودي ب
 «ایتړا ږزمو او کتابونه زږیغ» شوي کلیجاللزي په قلم ل مید هم ېک هڼبپایپه بي بي سي و

ته پام  ېمسآل اتيیح جدي او ېپه وخت د او یاځ په رډیجاللزي  میهم .تښمضمون ته پام واو
 :کيیل ېک ړخپل مضمون په ل د ید .ید ړیک

 لیپ هڅده ه کوي. سره کار ویراد ېزیی مهیس ېویله  ېمقصودي دا مهال په کابل ک یاغلښ»... 
 .يړزکږیکتابونه غ دري او توښپ ریشم وی ېچ ،ړېک

 دي. يړک دا مهال چمتو یېکتابونه  ېدغس نور وڅ اوشاس او و ارشاک نو،یلیا )او( الم زهره،
ته هم ورسوي  خلکو هغو ېولنټ د کتابونه ورګټ ېنځی ولډ ېپه د ېچ يړمقصودي غوا یاغلښ
 (19...« ) یلوست نه شي کوال کیل ېچ
 

 د ستونزو زویولنټ شخصي او روډی د ېله شکه چ پرته ي،ړمطالعه وک خلک لوستي وي او که
درنه  رهډیتله  زهیوونښ او ميیتعل ویرسن د ږزمو شي. یالسه کوال تر ېالر په مطالعه ک حل
 ېشو یاړک ته جال لویمذهبي مسا اسيیس سلنه مو رهډی خپرونو د هم درنه نه ده. هږل ،ېچ هڅ
 ېچ يیږک دلیل ولډ نيیع په خو ادوم،ینوم نه  په خاطر دویپار د تونویحساس دلته د یېزه  ده.
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نه هغه  کتابونه تکراري مذهبي کتابونه دي، نیسلنه آنال نوي کتابتونونو، د تونویبسایو نوځی د
 شي. یاړمرسته وک ېعلومو په برخه ک اوعصري وینو نسل سره د نوي او وانانوځ ېکتابونه چ

 د. سره لویمسا زویوونښنه له  عالقه لري، سره لویمسا حيیخلک له تفر یرډی ګنڅ تر ېد د
په  ېچ يیږپاملرنه ورته ک هږدومره ل ای ده او رهیه  ً کامال ای مساله روزلو د نسلونو راتلونکو

له  دیبا کلهیڅنوي نسل روزل ه د ېچ قلموالو هم د ده او دنده ونویاسیس دا هم د نشت حساب ده.
له پاره  دویرس ته د روا او ناروا هدفونو خپلو ېشي چ یدایک ونیاسیس خو وي،ځپامه ونه غور

نه  رهیه دا دیبا انوګیفرهن د ږزمو خو ي،ړورته ونه ک پام ای او يړک رهیه ایکله دا جدي مسآله 
ه ریه کلهیڅه دیخبره مو با دا وسیکنفوس د .ید کار اديیبن وینوي نسل سمه روزنه  د ېشي چ

 :ېشي چ نه
 

که سل  او نوهیک ونه ،ړېغوا که دوه کلن ثمر وکره، غنم ،ړېثمرغوا کلن ویکه »
 «وروزه خلک ،ړېغوا کلن ثمر

 

درسي  شي، یاړک ړلو تیفیک ېروزن او ېوونښ د شي، یاړسواد عام ک دیبا ېمخک ولوټ تر
 د ېافسوس خبره ده چ زما له نظره دا د جدي پاملرنه وشي. دیته با درسي کتابونو نصاب او
 یاځ پر یاځ لیمسا نړیا ریغ ېنصاب ک ميیوزارت په تعل ېروزن او ېوونښ افغانستان د

 هښ استفاده وشي، ولډله امکاناتو نه په بل  ړېزدک د ټکیکر که د ولډساري په  د شي، یاړک
 ېژوند ک ولټپه  ېچ ته لویمسا هغو که نه، انویش ضروري ریله غ ېزه فکر کوم چ به وي.

 وي.لکه: هښبه  رهډی پاملرنه وشي، شتون لري، ېنصاب ک ميیپه تعل ایدن ېولټ د دي او نړیا
 

 ه،ړزدک مرستو وینړلوم د ــ
 

 ه،ړموادو زدک اساسي قانون د د ــ
 

 ه،ړزدک وګټملي  د ــ
 

 ه،ړزدک نویقوان کيیتراف د ــ
 

 ،هړزدک ۍنالوژیملي ترم او تیملي هو د ــ
 

 او ... ــ
 

 ېپه د شي توقع نه لرم. یڅه نه د ۍسیپال ېحاکم له اوسني حاکم نظام او ېپه افغانستان ک زه
 سره سره، امکاناتو ولوټله  ېولنټ ېوالړین د ېده چ ېودلښ ېتجرب ېناکام ېدولس کلن ېخاطر چ

 وهیته په  پخواني نظام کارکوونکو د هلته ي،یږنه ک پاملرنه ایي،ښ ېته دومره چ نظام زیوونښ
 .ید یدلځیرګ شعار ځېور د ،لیو هښته په بل نامه  نویاوسني نظام مامور د او لیونامه بد رد 

 يیږخیته س ېالر ېنظام سم زیوونښ نه ي،ړیږوران وطن جو نه شعارونو، او لوځکنښ ېپه د
 شي. یدایبرابر نهیزم ېمطالع او ړېزدک نه هم نوي نسل ته د او
 

المل  یلو بل دویحاکم د کلتورد نه کولو  ېد مطالع ېباند د خهڅ وادیله ه دننه او ېک وادیه په
 دغه د مساله ده. نشتوالي و،یبهتره ده ووا ضعف او اعتماد د باور او د ېک ځافغانانو په من د

 یېنه  ه کتاب نه اخلي،څخله چا  وکڅ چاته کتاب نه ورکوي، وکڅ ېچ ید یباور نشتوال
اصلي موضوع  یېنشتوالي موضوع  اعتماد د د خو وشوه، ېمخک یې خو ادونهی بهانو د لولي.
 .ادويینه  یې وکڅ خو ده،
 یروان د ېاندړمخ و ۍکټکاروان په چ ۍتکنالوژ او تمدن د و،ړونه غوا که وړوغوا که ږمو
په  ېمطالعتعلیم او نه نه  کاروانه د ېله د انسانان وګستر ېب او وښپ ېب السو، ېب لکهږمو او

 ردونهګ وښپ تلونکي کاروان د د او یدالیل نه شو یې وګپه ستر ېچ وی ېوروسته پات ېداس وجه،
 د خو ؛ړیآشنا ک یسره نه د ېمطالع اخبارله ،ېمجل کتاب، د انځال ږمو دي؛ دونکيیهم پناه ک
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 ده. دویپه لو خهڅکاغذي چاپ مطالعه له رواجه  د ېک ځمن په انویالرو کاروان د د ګپرمخت
 له ،ېکاو موبایلونو  وترونویکمپ کتابتونونه په خپلو درلودونکي کتابونو ونوګزر اوس د یدو
 .یېلولي  او یې زيیپران ،يړوغوا هړز ېچ یې یاځهر او بهیشه هر وي،ځرګسره  انځ
 

 لیاصل پربنا و ېهمد د .ید تیواقع نيیع او یشو منل وی ېک والوړیولونټپه  باور ېسبا باند په
 :ېچ يیږک لیو شوي او

 

 ؛«دي. ونکيړجو ړۍراتلوکي ن د ماشومان، ځېنن ور د»
 

 -۱۹۰۷) رنګندیدلیآستر کوال،یل دنيیسو مشهور وانانوځ او انویکوچن د ېنه ده چ هیاځ ېب دا نو
 دي: ليیو ېک یپه پا تجربو یوالیبر رویشم ېب خپلو د( ۲۰۰۲

 

 او لیپه تخ هغو کسانو د مانهیپه پراخه پ وي، ولډ هڅبه  ړۍن ېراتلونک ېچ دا»
 (20) «اوس لوستل زده کوي ېچ ده، ېلړت ېپور تصور
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نوې هیلې نوی نسل، مطالعه، ستونزې او  

 دویمه مقاله

 
پردی چاپیلایر اودکوچنیانواوځوانانودزدکړې مسآله »د فبرورۍ پیل کې مې، م کال د ۲۰۱۳ د

پرموضوع باندې یوه « مطالعه اوله مطالعې سره اړوندې ستونزې »ترسرلیک الندې د « 
پاملرنې  د دومره چې زما هیله وه، تاثیر، د دې مقالې انعکاس او( ۱) .مفصله مقاله خپره کړه

دوی له  راته وویل چې زما یاده مقاله د قلموالو حساب وړ د حتی تر دې چې ځینو نه و. وړ
ته یا پام وکړي، یا په  چې هلته په نښه شوو ستونزو ؛ دا خو ال پرېږدهنظره تیره شوې هم نه ده

دې ستونزې  لیکلو او د نورو مقالو د یا په دې برخه کې د څه ولیکي او کې زما په مالتړ دې کار
ته مې ادامه  زه مآیوسه نه شوم، خپل کار خو حل له پاره څه وړاندیزونه راته مخ کې کیږدي؛ د

 –د ښوونې  نوي نسل، سواد، کې مې د رسمي فرهنګي ناستو شخصي او په بیالبیلو ورکړه،
 ته دوام ورکړ. باندې نورهم خپل ټینګاردود رواجېدو روزنې او په تیره مطالعې 

 

 په تیره یاده مقاله کې ما ویلي وو:
 

 ېلري. د مطالع تیثید پلونوح ځاو نسلونو تر من ونوګد فرهن ان،یش دونکيیمطالعه او مطالعه ک»
او... خبر شي؛  نوړعلمي السته راو ،ګفرهن خ،یله خپل تار ېشي چ یهر نسل کوال ،ېله الر
پوه  واليګرنڅپه  خدمتونو د سره آشنا شي، تجربو او کارونو سره شویو تر وخت او رید خپل ت
په  ېراتلونک د او ید ېریچ ېچ يړحالت درک ک یاوسن شي، خبر نادودو او په ناکردو شي،
 د هڅ دا هر .يړغوره ک یځدر او یاځله پاره  انځ د او يړالسه ک توان تر ېنیو اندړو باب د
 (۱« )شي. یدایترالسه ک ېله الر ېمطالع

 

 نورو مطالعې اړتیا چې څومره د کې د ګورم چې په دغه عصر څومره چې زه میډیا تعقیبوم،
 د کاغذي کتابونو ال د موږ دا اړتیا نه ده درک کړې. موږ اړینه ده، له پاره محسوسه او خلکو

خلک په دې پوه شوي چې  نور؛ اړتیا نه ده درک کړې ساتلو او کې یې دلرلو په کور پیداکولو،
 دله ځان سره اوس نور خلک  ډیکوریشن له پاره کارول کیږي، اوس کاغذي کتابونه یوازې د
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موبایل کې  آییپد او څه په بریښنایي ډول په کمپویتر، هر کتاب وړلو ته اړتیا نه احساسوي،
 مطالعه کوي یې. هرڅه چې یې زړه وغواړي هملته یې په جیب کې پراته دي، او ورسره دي

اړتیا  ښیګڼه او پر اوچت کړي او راړتیا چیرته غږ کتاب پ مطالعې او کله یونیم قلموال د ،کله
 ته پام وکړئ: مثالونو دغو یې غږیږي.

 

 ( ۲ــ ګټوره مطالعه به څنګه کوو؟) 
 

 (۳افغانستان)ــ قفسه خالي کتاب کودک در 
 …او
 

مطالعې په باب لیکل  کتاب او کې چې د مقالو نورو یا دې ورته ځینو کې او مضامینو په پاسنیو
اصلي  خو کیسه به ډیره اوږده شي. بحث وشي، خبرې او ستونزو ې پرعمطال که د شوې دي،

باید په کوچنیوالي  له کوچني والي نه پیل شي. کیسه داسې ده چې په مطالعه باندې عادت کیدل باید
کوچنیوالي کې کتاب  په ډیر باید ال مطالعې ارزښت وروښودل شي. کتاب او کې ماشوم ته د

ماشوم ته په  داستانونه ورته واورول شي چې ژبه یې غني شي. کیسې او ورته ولوستل شي،
موږ نه یوازې دا  …تخیل له ودې سره مرسته کوي او هغه د د کتاب لوستل، سره د غږ لوړ
 ډول نادودې هم ورسره کوو. ،بلکې نورې ډول نه کوو، کار

 

 ځای چې وړکتون، دې پر هلته په افغانستان کې ډیری ماشومان داسې دي چې میندې پلرونه یې د
دی  مړ یا یې پالر کوي. ګدایي له پاره یې چمتو مزدورئ او د پوهنځي ته ولیږي، ښوونځي او

لوست په  ښوونځي او ،سواد پالر د او یا یې مور اوپه غم کې وي  روزي پیدا کولو باید د
 …ارزښت نه پوهیږي او

دې  ډیره سلنه میندې پلرونه د دی، چاپیلایر ښه برابر شرایط او وړیا زدکړو په اروپا کې چې د
ترالسه کولو له پاره یې  د پیسو د ،پوهنځي ته تشویق کړي ځای چې خپل بچیان ښونځی او پر

 هر پیسې پیدا کړه درس خو اوس خو»کوي چې: کې یې ورته پو غوږ په پیزاري ته لیږي او
هغه  زدکړې وخت څه وخت وي او ځوان د ماشوم او په دې نه پوهیږي چې د« وخت شته!

 …بیا نو شو، وخت چې تیر
 

 عامولو فرهنګ د مطالعې د کتاب، کې د څنګه مې په دې نږدې ورځو تر منفي خبرو دغو د خو
 سترګې ولګیدې چې په رښتیا د خبرونو کې په دوو رسنیو په ټولنیزو اړوند،په  رواجولو او

 څه هیله من شوم. ته یو هڅو دغو خوښۍ وړ وو او
 

شخصي دا  څخه، کې له دولتي کتابتونونو والیتونو افغانستان په ځینو له مخې د مالوماتو زما د
چې له هغې ډله نه په  دي. ښوونې روزنې په برخه کې فعاله فرهنګ او ډیرې په مینې سره د

اوسه په باب  وما یې تر خ یادولو وړ دی، استاد آصف صمیم شخصي کتابتون د مشرقي کې د
 . شوی سترګو په میډیا کې کوم رسمي ګزارش نه دی تر

 

ویبپاڼه کې بیا هم په مشرقي کې په « nahimi.dk» کې په مې په په لړ خبرونو همدې ښو د
په یوه برخه  خبر د شو. ترسترګو جوړیدو خبر یوه فرهنګي مرکز د کې د الینګارلغمان کې په 

 کې داسې راغلي دي:
 

فرهنګ ټولنې  افغانستان د په ډنمارک کې د تیرو دوو کلونو په جریان کې، دوستانو! د ګرانو»
ادارې  د مهاجرینو دڼمارک د او هلوځلو په ګډو صحي بنیاد نعیمي تعلیمي او کې د په الینګار او

 او نړیوال ستاندرد د په سیمه کې، الینګار ښکلي لغمان د موږ وکوالی شول چې د ۍپه همکار
حل په  د مشکالتو د اوسیدونکو شریفو سیمې د کتابتون د او فرهنګي مرکز یو نورم سره سم 

 (۴« )ګټې ته وسپارو. او آباد خاطر
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دې ته مې سترګې په  مبارکي وایم او کور ودانی اوته  ټولګټې مرکز جوړونکو دغسې یو زه د
سالمې  سالم مصروفیت او د ځوانانو ټولنې د د زموږ څو نور هم عام شي، کلتور الره دي چې دا

دې عام المنفعه فرهنګي  له مسولینونه یې هیله لرم چې د وي او ریښتینی مرکز روزنې له پاره یو
دغه راز زه هیله ورنه کوم چې په  کړي. خپور کې مفصل ګزارش په باب په راتلونکو مرکز

فعالیت زمینه برابره نه  او ننوتو ته د خلکو کې غرض درلودونکو دغسې فرهنګي مرکزونو
 منفي الرې ته به یې سوق کړي. په رنګ ورنګوي او تشدد څه به د هر که نه نو ،شي

 

کیږم چې زمولوي مې او بیا سره مخ  شیانو کې هره ورځ له داسې نا پسندلو دمخکتاب په پاڼو 
نامه الندې وګوره ځوانان څه دي چې  نه مې ګیله راځي چې ستا تر« بي بي دیموکراسي»له 

انځور الیک کړی  چا کوم فرهنګي یو د کوڅو یو یار مخکتاب د آبله ورځ مې د خو نه کوي،
 :ه انځورد دغ مطالعې کیسه وه او کتاب او په لیدو مې یې زړه وغوړید چې کاته مې د و،
 

 
 

 په اړخ کې یې داسې لیکلي وو:
 

 :ننګرهار میدیوتیک کتابتون ته هره ورځ لسګونه کسان مراجعه کوي د»
 

ننګرهار میدیوتیک کتابتون ته هره ورځ لسګونه کسان راځي او د مطالعې لپاره کتابونه اخلي. 
څومره کتابونه، چې شته بیا که څه هم چې د میدیوتیک کتابتون ډېر پراخ او غني نه دی، خو 

 .خدمت لپاره چمتو شوي ختیزو سیمو د ځوانانو د هم د
 

ژورنالیزم  اکثرو فنونو او علومو اړونده کتابونه شته، خو د میدیوتیک کتابتون کې دپه ننګرهار  د
خپل کتابتون د الپراختیا او پالنې ژمنه  زده کړې برخه په کې تر نورو ډېره ده. میدیوتیک د د
 (۵« )ننګرهار میدیوتیک سنتر ي.کو
 

په مطالعه  کتابونو او اخبارونو د چې ځوانان ناست دي او نور انځورونه یې هم ایښي وو څو
سره پله الندې ځوانان هم راپه زړه  پل سوخته او په کابل کې د مې وایست، شکر بوخت دي.

 شول بیا مې هم وویل:
مستې شړقنده څڼې  الندې بې سده ځوانان هم کتاب په الس،پله  خدایه څه به شوي وای چې دا تر

 یا یې لپ ټاپ په بکس کې پروت وای او پوهنځي ته روان وای او ښوونځي او ،یې باد اړوالی

http://www.taand.com/wp-content/uploads/2014/04/192.jpg
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تازه مالوماتو په باب  نویو او په خپل مسلک کې د وروستیو اختراعاتو او نړۍ د هره شیبه یې د
 مطالعه کوالی.

 

 

 د 
 لږ سره مو ته په کتو فعالیتونو او مثالونو پاسنیو عامیدو په برخه کې دغو کتاب د مطالعې او

 باید له خوبه راویښ شو، موږ حرکت شته. لرونکی یوامید يښیګڼې په لور تمه پیدا کیږي چې د
 ځکه چې اوس وخت بدل شوی، باید دغسې وکړو، موږ او علم په زدکړې پسې بډې ووهو د

په جګړه کې کارول کیدونکې سالح هم  فعالیت او جګړه کې حرکت او په او جګړه تیزه شوې،
  بدله شوې.
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 خبرو ښه ګواهي کیدای شي: یودغه انځورته وګورئ چې دپاسن
 

 
 

نوی  سره بدلیږي او هرې پاڼې له بدلیدو ژوند د د، نه هم زړیږي دی او دغه بحث نه زوړ
 د اوسنیو اوسني بحث او بلکې وایم چې د کې،خبرو په پای  دغو ځکه زه نه وایم چې د کیږي؛
 را واخلم:بیا کنفوسیوس دا نه زړیدونکې خبره  د الهڅونې په خاطر ښه پای له پاره به د خبرو د

 

 که یوکلن ثمرغواړئ،غنم وکرئ،»
 که د دوه کلن ثمرهیله لرئ،ونه کینوئ،                          

 «که موسل کلن ثمرپه کار وي، خلک وروزئ.                                                      
 

 کنفوسیوس()                                                                                              

 مآخذونه:  
 

1-http://tolafghan.com/posts/26938        
 

2-http://www.taand.com/archives/3112   
 

3_http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/04/130423_k05_
afghan_book_world_day.shtml   
 

4-http://www.nahimi.dk/web/index.php/ps/2012-08-11-18-15-
31?start=40 
 

5_https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611630218916950&s
et=a.102862586460385.5787.100002099323336&type=1&theat 
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 کتاب، مطالعه او زموږ دریځ

 دریمه مقاله

 
 

 په یادو مقالو (۲ـ۱) دي. ېنشرشو مقالې پخواکتاب لوستنې په باره کې زما دوې  د مطالعې او
پرله پسې  پوهې او وړاندې تګ اصلي الر کړی دی چې د دې ټکي باندې ټینګار کې ما پر
که موږ په دې پله  حیثیت لري، پلونو منځ د تر تمدنونو کتاب د له کتاب سره مینه ده. مطالعه او
السته  او نورې دنیا له پرمختګونو کې د برخو بیالبیلوکوالی چې په  نه شو ونه کړو، باندې ګذر
 رسوالی شي. مقدس هدف ته مو مطالعه ده چې دې پاک او یوازې کتاب او شو، نه خبر راوړنو

 

 د نه هم زړیږي. مطالعې موضوع نه زړه ده او کې ما دا هم ویلي وو چې د په تیرو دوو مقالو
هغومره  یاده شي، څومره تبلیغ او وع چې هردا موض په خاطر رواجیدو فرهنګ د مطالعې د

 ګټوره ده. ښه او
 

 یې خبرې منو یا هغه لیکوال سره ځان مخامخ دروو، په حقیقت کې د لولو، کتاب چې موږ هر
هغه په نه شتون کې  د د رد له پاره زموږ په ذهن کې دالیل پیدا کیږي او افکارو هغه د یا د او

 له هغه سره مناظره کوو.
 

په دې حساب په نړۍ کې اوه میلیارده  انسان. کتاب یو هر کتاب دی او انسان یو حقیقت کې هرپه 
په مخ  یوه کتاب په بڼه زموږ تجربې د خپل اوږده ژوند لیکوال د نالوستي کتابونه شتون لري.

 زحمت یوازې په څو کلونو، کلونو هغه د د کوالی شو موږ کې په ډیرې مهربانۍ سره ږدي او
 السه کړو. کې په وړیا ډول تر یا څو ورځو وساعتون
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 حمان بابا سره مو له حمید اور خوشال وخت ته بیایي، الس نیولي د همدا کتابونه دي چې موږ
دعایې په لیکه کې  بیټ نیکه د د خبروي، نه مو دیني افکارو پیرروښان له فلسفي او د کینوي،

 …سره آشنا کوي او څپو له مستو پسرلیو د قصیدې له الرې مو ښکارندوی د د دروي او مو
 

 حمید د کې لمبوي، مثنوي په بحر غزلیاتو او قصایدو، خوشال د د همدا کتابونه دي چې موږ
 آسمان ته خیژوي. مو وزرونو تصوف پر درحمان بابا د موشګافیانې راته مخکې ږدي او

 

 کې تر کلونو په بیه په اوږدو تیرولو د زندانونو او او وینو خپل سر هغه تجارب چې خوشال د
ورځو کې په وړیا ډول په  مطالعې په برکت کوالی شو په څو کتاب او د موږ السه کړي وو،

تبلیغ او  کې عام شي، مطالعې کلتور په موږ په دې شرط چې د خو السه کړو؛ کې تر خپل کور
 په لوستلو ګټورو آثارو ځوان نسل وهڅول شي چې خپل فارغ وخت د وشي، ته یې کار رواجولو
 ډک کړي.

 

( ۸۷اوه اتیا ) نوبل جایزې ګټونکی لیکوال کولمبیایي ګابریل ګارسیا همدا څو ورځې مخکې د د
نومی اثر یې دیرش « سل کاله یوازېتوب»یوازې  په عمر له نړۍ نه سترګې پټې کړې. کلونو

اخلي  لري، مطالعې کلتور دا په دې چې خلک یې د( ۳) میلیونه نسخې خرڅ شوی دی( ۳۰)
زما په وطن  زما په مورنۍ ژبه او خو کوي؛ قدر آثارو هغه د د خپل لیکوال او د لولي یې، یې،

 په شمیر چاپیږي، نسخو( ۲۰۰۰) زرهه یا دو ،(۱۰۰۰) زر ،(۵۰۰) پنځه سوه کتاب د کې یو
مطالعې کلتور عام شوی  کې د اوسه په موږ ځکه چې تر دا دوه سوه نسخې هم نه خرڅیږي، خو

 لیوال نه لري. کتاب دومره چې ښایي لوستونکي او. نه دی
 

ژورنالست عبیدهللا محک په  اوړي په پیل کې مې لیکوال او پسرلي په پای او د کال د۱۹۹۲ د
جنګونو له وحشت نه دواړه روغ رمټ راوتلي  کابل د پیښورکې په داسې حال کې ولید چې د

بیا  )الر ورکي الرویان( کې په مفصل ډول لیکلی دی. ې په خپله سفرنامهلیدلو داستان م د وو،
بیا بل پردي  چیرته لرې یې په کوم پردي او او پسې واخیستو لکه وچې پاڼې بادونو هم موږ

بي بي سي  یوې آزموینې له تیرولو وروسته په لندن کې د دی بیا د وطن کې سره وغورځولو.
زره دولسم ه دو د زه هم ولویدم په ډنمارک نومي وطن کې. هلته الړ، او په دفترکې کار پیدا کړ

 چې په کوپنهاګن کې په یوه فرهنګي محفل کې وروسته له شلو په اولسمه نیټه مو نومبر کال د
زما لومړنۍ پوښتنه له  له جوړتازه نه وروسته کومې څنډې ته شوو،، بیا دیدن سره وشو کلونو

 محک نه دا وه:
 

 یې؟په څه لګیا 
 

 ده ناببره راته وویل:
 

یعنې له السه مې  ل شوږڅه پرې وشول ټول وتو ی و،لناول مې مخامخ په کمپوترکې لیک یو
یې په څه  خو ما سمدالسه وغبرګه کړه نو… خو بل ناول راپیل کړی دی، اوس مې یو ووت او
 ده وویل: کې ده؟

 

 هغسې چې ستا تمه ده هغسې به نه کیږي.
 

 په داستاني ادبیاتو بل ناول زموږ خوشالۍ خبره ده چې پښتوکې یو د ولې دا خوما ورته وویل 
بلکې په  نه، ده وویل چې دا کار ځکه نه کیږي چې زه دا ناول په پښتو اضافه شي. کې ور

نا امیدۍ څپې را روانې شوې په یآس مې ورته وویل ولې په  زما پرزړه د انګریزي ژبه لیکم.
 پښتونه؟انګریزي ولې په 

 

 ده په ټیټ غږ راته وویل:
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 پښتانه یې نه لولي.
 

ځکه چې له دې خبرې څو موده مخکې ما د  استدالل له پاره نور څه نه درلودل، ځواب او ما د
مطالعې په باب په خپله یوه مقاله کې دې موضوع ته په ټینګارسره اشاره کړې وه چې په موږ 

 په ټیټه سطحه کې دی. ه وي هم ډیر ضعیف اوک هیڅ نه شته او مطالعې کلتور کې یا د
 

 کال د دا تیر لوستونکو سره شریکه کړم. درنو بله خاطره به هم تاسو نه کولو مطالعې د د
ګډون له پاره هالند ته تللی  ف په ځنازه کې دتفرهنګي شخصیت عبدالرحیم ها سیاست پوه او

پرکاره چلوونکي ښاغلي  ځوان او« بر او لر» جنازې او فاتحې له مراسمونه وروسته د د وم.
 ده په استوګنځي کې د فرهنګیان د ریراغلي ګڼ شم څخه عبدهللا احسان په بلنه له بیالبیلوهیوادو

خبرې . نظري ناست و زما په څنګ کې ډاکتر واحد یوه فرهنګي بنډارله پاره سره راټول شول.
ډاکتر صاحب  ه باندې ټینګار کاوه اونوي نسل په روزن یې یو ما په همدې مطالعې او د ډیرې سر

 تاسو دنده ده چې خپل زدکړي علمي تجارب د او واحد نظري ته مې وویل چې دا اوس زموږ
دوی مخکې  سالمې روزنې له پاره یې د نوي نسل د د او ځای کړو سره یو نوي زمان له غوښتنو

 کیږدو.
 

 باندې اوبه وشیندلې: احساساتو په بل کړي اور سره زما د یوې جملې په ویلو ډاکتر صاحب د
 

چاته یې  نو نه لري، کله چې سړی مخاطب و هسې یې هم څوک لولي نه، چا ته یې لیکې،»
 «چا ته یې ووایي. ولیکي او

 

باید مایوسه نه  خو کې شته؛ په تیره په پښتنو افغانانو دا هغه تریخ واقعیت دی چې په موږ او
 له پاره باید نور هم کار وشي. عامولو د کلتور مطالعې د د تې نه شو،کې پا په نیمه الر شو،

 په لغمان کې د میدیوتیک کتابتون او ننګرهار د ،کې لکه په تیره برخه کې مې چې په ننګرهار
له پاره  عامولو د کلتور مطالعې د دا د .کتابتون نمونه وړاندې کړې وه نعیمي فرهنګي مرکز

نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې  کتاب د په هغه پسې دا دی د .ګامونه ديباوري  او موثر
موثر ګام  بل ډیر ستر او ځل بیا په دې الره کې یو یو( ۴) نندارتون پرانستل کیدل د کتابونو د

سیمه  ،قومي سیاسي، د وغځول شي، هم عام شي، دستور نور هیله ده چې دا دود او بلل کیږي،
 او السه کولو ته وهڅول شي پوهې تر د ځوانان مطالعې او ځای باید پر ژبنیو تضادونو او ایزو
 ورو په عامیدودی. ،ورو دا کار

صاحب محب زغم  ډاکتر مطالعې په باب د کتاب او څو ورځې مخکې مې په تاند ویبپاڼه کې د
 ټینګار شوی وو، اړتیا مینې پر مطالعې او له کتاب سره د چې د مقاله سترګې روښانه شوې، پر

 ته داسې اشاره کړې ده: دې کار اړتیا خپلې مقالې په پیل کې د صاحب زغم د ډاکتر
 

خو په  ،په انټرنټ کې مې د کتاب په اړه مقولې لټولې. په پارسي کې سلګونه مقولې راغلې»
پښتو کې یوه هم نه وه. له یوه انګریزي سایټ مې دا وجیزې وژباړلې، کیدای شي د نورو هم 

 (۵) «په کار شي.
 

وروسته له دې نه یې دکتاب په باب دسترولیکوالودوه شپیته مقولې را اخیستې دي،چې رښتیا 
به الر یې ګڼالی دکتاب ارزښت په کې ښودل شوی دی اومطالعې دعامیدو له پاره یوه ښه اومناس

 شو.
 

نوي نسل ته باید  مثبت شی. ښه او یو زده کړو، څه ور نوي نسل ته یو موږباید مطالعه وکړو،
 او وښیو مینې الر ځای د نفرت پر باید نوي نسل ته د موږ زدکړې الروښیو، د علومو نویو د

 د دوامدارې مطالعې له الرې ښه کیدای شي. دا کار
 

 سترو ټینګار له پاره دلته هم د ارزښت باندې د مطالعې پر کتاب او دبې ځایه به نه وي چې 
 خبرې را واخستل شي: څو مفکرینو یو او پوهانو
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 ــ مطالعه پرذهن باندې داسې مثبت اثرلري لکه ورزش یې چې پربدن لري.)ریشارد ستیل(
 

 الوزوي.)ولتر(ــ دکتاب پاڼې هغو وزرونوته پاتې کیږي چې دانسان روح درڼا پر لوري 
 

ــ نیکمرغه هغه څوک دی چې له دې دووڅیزونوڅخه یوه ته السرسی لري:کتاب یا دکتاب له 
 اهل سره دوستي.)ویکتورهوګو(

 

ــ اصلي پوهنتون هغه ځای ته ویل کیږي چې دکتابونویوه ټولګه په کې راټوله شوې وي.)توماس 
 کارالیل(

 

 )پلو تارک (لیونی به شم. ــ که یوه ورځ کتاب ونه لرم،
 

 ــ دا کتاب وچې زه یې له خوسا ډنډ نه راویستلم،که نه نومړبه وم.)ګورکي(
 

 …(ــ کله چې ښه کتاب پرانیزئ،فکروکړئ چې خپل کوم ډیرښه دوست ته ورغلي یاست.)
 

 ــ که مورنه وي،دانسان جسم نه شي جوړیدای؛که کتاب نه وي روح نه روزل کیږي.)پلوتارک(
 

 مرغۍ اساسي رکن کتاب دی.)فریدریک شیلر(ــ دانسانانودنیک
 

 ــ دشلمې پیړۍ دتمدن اصلي ستن کتاب دی.)روزولت(
 

 ــ داسې غم به نه وي چې په مطالعې سره لرې نه شي.)مونتسکیو(

 مآخذونه:

1_http://tolafghan.com/posts/26938 

2_http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_nawy_nasel_motala.p

df 

3_http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2014/04/140405_l41_marque

z_obituary.shtml 

4_http://www.bbc.co.uk/pashto/multimedia/2014/04/140421_hh-

kabul-book-show-pg.shtml 

5_ http://www.taand.com/archives/23559 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2014/04/140405_l41_marquez_obituary.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2014/04/140405_l41_marquez_obituary.shtml
http://www.taand.com/archives/23559
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 کتاب سوځوونه
 

 ټوپکیاناو زموږ د وطن  د عربي هیوادو داعشیان

 څلورمه مقاله

د جګړې له توري نه وروسته په قوس کې وژنه، وینې تویول، لوګي، تباهي او ورانی لیکل 
رې او هر وخت کې چې وې، جګړه ده. آبادي په کې نه شته، ورانی دی ـکیږي. جګړه هر چی

 او خرابي. رښتیا یې ویلي دي: 
 

 «په جګړه کې آسونه نه چاغیږي»
 

کال د جنورۍ په یو دیرشمه نیټه مې د بي بي سي په ویبپاڼه کې یو مطلب ولوست چې  ۲۰۱۵د 

په موصل کې ) رپوټداعشیانو په خپل قلمرو کې کتاب سوځول پیل کړي دي. د بي بي سي په 
د داعش کتاب سوځونه( کې د داعشیانو د کتاب سوځونې په باب راغلي دي چې د عراق په 
شمالي ښار موصل کې داعشیانو د دوو زرو شاو خوا کې کتابونه، د غیر مذهبي کتابونو په نامه 

 له کتابتونونو څخه را ایستلي دي. 
 

ه چې یوه پیړۍ پخوا خپاره شوي وو، اوس د دې ډار شته چې د عراقي ورځپاڼو هغه کلکسیونون
 له منځه نه وي تللي.

 

عیني شاهدانو ویلي دي چې وروسته له هغه چې داعشیانو له مرکزي او عمومي کتابتونونو څخه 
 کتابونه وایستل، خلکو ته یې ویلي چې کفر آمیزه کتابونه باید وسوځول شي.

 

ټوپکیان او له کتاب او کتابتون سره یې چلن را په د دې مطلب په لوستلو سره مې د خپل وطن 
زړه شو او د ککرې په کومبزه کې مې د خپل وطن جګړه، د جګړې اور او لوګي یو وار بیا 
تاو را تاو شول. ټولې هغه نا خوالې، نا دودې او نا کردې چې ټوپکیانو کابل ته او افغانستان ته 

ا زما د سترګو او ذهن په آیینه کې را ښکاره شوې په راتګ سره کړې وې، یو وار بیا لکه بریښن
 او ډیر ژر مې دوه منفي یادونه د ذهن له تا خانو څخه را بر سیره شول:

 

یو دا را په زړه شول چې د نجیب هللا د حکومت له سقوط سره سم کله چې ټوپکیان د کابل په 
کله به یې چې د خلکو او  بیالبیلو سیمو کې حاکم شول او په خپل منځي جګړو یې پیل وکړ، نو

یو د بل غولولو او خپلو اکماالتو په غرض د څو ساعتونو او یا څو ورځو له پاره اوربند سره 
وکړ، نو د بیکارۍ په وخت کې به یې کوڅه ډب سپي او الرویان په نښه ویشتل. دا پیښه ما نه 

لیدلی حال دي چې زما د اوریدلې ده او نه مې په کوم کتاب کې لوستلې ده، بلکې زما د سترګو 
اوسیدلو په ځای کې، کابل پوهنتون ته ورڅیرمه د دهبوري په سیمه کې ایله جاري او خپلسرو 

 ټو پکیانو تر سره کوله.
 

او بل مې دا را په یاد شول چې د کابل د نوي ښار په سیمه کې د افغانستان د لیکوالو په ټولنه 
یکوالو ټولنې له ګدامونو څخه په زرګونو کتابونه را کې د همدې ټوپکیانو د یوې ډلې له خوا د ل

ښه نه اوریدل ـیـفري کتابونو په نامه سو ځول کیدل. دا هم لکه د دهبوري پـایستل کیدل او د ک
شوې او نه هم په کوم کتاب کې لوستل شوې ده، بلکې د هغه وخت د لیکوالو د ټولنې څو تنو 

http://www.bbc.com/persian/world/2015/01/150131_l26_iraq_mosul_library_books_islamic_state_isis
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و نه چې شاعر او لیکوال هم دي، دا د سترګو لیدلی غړو په خپلو سترګو لیدلې ده او یو له هغ
 حال په هنر مندانه ډول لیکلی دی. دا شاعر او لیکوال پرتو نادري دی.

 

کتاب سوزان در انجمن » پرتو نادري د خپلو سترګو لیدلی حال په ډیر سوز ناک هنري ډول د
سویدن له ستاکهولم نه په تر عنوان الندې لیکلی دی. د ده دا لیکنه د « نویسندګان افغانستان

مجله کې زما له نظره تیره شوې ده. د دې لیکنې په یوه برخه کې داسې « فردا»خپریدونکې 
 راغلي دي:

 

هم قبضه کړ او موږ ټولو د  س دفتریافغانستان د لیکوالو ټولنې د ری د په پای کې ټوپکیانو»
فغانستان د لیکوالو په ټولنه کې انجمن د تحریراتو رییس، سید حاکم دفترته ورپه څټ شوو. د ا

دا زموږ وروستی سنګرو، که کومه ورځ داسې شوي وای چې موږ دا کوټه هم له السه ورکړې 
 وای، نور به د لیکوالو ټولنه یوازې یوه عسکري قطعه وه اوبس.

 

 تیرې کړي.کوټه ډیره وړه وه او د افغانستان د لیکوالو ټولنې پاتې غړي مجبور وو، چې خپلې ورځې په کې 
 

یو قومندان او د هغه نږدې یار، د افغانستان د لیکوالو ټولنې له ریا ست نه د خوب کوټه جوړه 
مغزله درانده لرګي څخه جوړ، یو غټ میز ایښودل  کړې وه. د ریاست په کوټه کې د چهار

 …زړه وړونکي نقشونه پرې کیندل شوي وو شوی و، چې ښکلي او
 

جاهدینو د دوران له ټپونو او ناخوالو سره، د طالبانو دورې ته هم دا میز له لویې حوصلې، د م
په میراث پاتې شو. ښایې یو دلیل یې دا وي چې د دروندوالي په وجه یې رستم ډولی سړی په 

 …کار و، چې بل ځای ته ولیږدول شي
ل چې نه د خوب د کټ استفاده کوله او موږ په ورځو، ورځو لید د ټوپکیانو قومندان له دې میز

 یو څوک پرې ویده وي.
 

څنګه بخارۍ کیښودل شوه. د بخارۍ  لمریز کال ژمی راورسید، د دې میز تر ۱۳۷۱کله چې د
 خوله د بې ادبانو د خولې په څیر، تل خالصه وه.

 

یې په رښتیا  شپه او ورځ یې لوستل، خو د شپې له خوا عجیبه بخارۍ وه، کتابونه یې لوستل. او
کوله. لیکه په لیکه یې لوستل نه کول، بلکې فصل، فصل او ټوک، ټوک مطالعه یې ډیره مطالعه 

 کوله. وازه خوله یې درلوده او له کتاب نه یې یوازې درې پایلې تر السه کولې:
 

 تودوخه، لوګي او ایرې.
 

د رییس کوټه چې نور د قومندان د خوب کوټه وه، کله به چې موږ د دې کوټې د کړکۍ له مخې 
تیریدلو، تر سترګو الندې به مو دې عجیبې بخارۍ ته کتل، لیدل مو چې بخارۍ پر له پسې 

 «… مطالعه کوي 
، د سرطان او اسد ګڼې، شلم ۱۳۸۱)پرتو نادري، کتاب سوزان در انجمن نویسندګان افغانستان، فردا )مجله(، 

 مخ.(
 

کوڅه ډب سپي او  شول، نوزموږ ټوپکیان به چې د اور بند په موده کې کې له جګړې بیکاره 
غوږونه د څلویښتو هیوادونو د ایتالف له  والرویان به یې په نښه ویشتل او اوس چې د داعشیان

بمباریو لږ آرامه شي، نو یا خپل اسیران آزاروي او سرونه ورنه غوڅوي او یا په داسې نویو 
لوبو الس پورې کوي چې هیڅ څوک یې انتظار ونه لري چې اوسنۍ کتاب سوځوونه یې یوه 

 بیلګه ده.
 

نو د داعشیانو ډیری کارونه سره ورته څنګه چې زموږ د وطن د ټوپکیانو او د عربي هیوادو
دي، نو د دې له پاره چې د دوی په حق کې جفا نه وي شوې، نو ښایي چې سکني ورونه او د 

 یوې الرې الرویان وګڼل شي.
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 د مطالعې دود او دوې وروستۍ مقالې
 

 پنځمه مقاله
 

شاګردانو او نوي نسل  استادانو،د خوشالۍ خبره ده چې د لوست، کتاب او مطالعې په لوري، د 
شي او د مطالعې کلتور دومره عام او گړندۍ پام اوړي. هیله ده چې دا هڅې نورې هم بیړنۍ 

 شي چې کوراکور د کتاب او مطالعې په ارزښت باندې خلک پوه شي.
 

چې پوهه وي د کتاب او مطالعې وال خپله الر د ، کله چې مطالعه وي، نو ورسره پوهه وي
ښیګڼې او پرمختګ پر لوري پرانیزي. کله چې کتاب او مطالعه وي، د نا پوهۍ او تیارې لمن 
 ټولیږي، د خلکو او ټولنې سترګې غړیږي، بیا نو خپل منزل ته د رسیدو الر پیدا کوالی شي.

 

د کتاب، مطالعې او مطالعې ته د هڅونې په باب چې هر څومره وویل شي، ولیکل شي او خپاره 
ټې، تکراري او زاړه به نه وي. په دې وروستیو کې د نورو لږو، خو ګټورو مقالو په شي، بې ګ

سلسله کې دوې په زړه پورې او ګټورې مقالې خپرې شوي چې په رښتیا سره د کتاب، مطالعې 
 او زدکړې په باب نوې او د ښیګڼې پر لوري هڅونکې خبرې لري.

 

 دوې مهمې مقالې خپرې شوې دي، هغه دا دي:د کتاب او مطالعې د ارزښت په باب چې کومې 
 

  ، لیکنه راسدهللا غضنف ، د ښاغليد کور کتابتون او ماشومانـ ۱
             

 ،لیکنه بارکوال میاخېل ، د ښاغليملګري کتابونهـ ۲
 

ښاغلي غضنفر د مقالې په پیل کې په عالمانه ډول ټینګار کوي چې کتاب د ماشوم په ذهن باندې  
څومره مثبت اثر لري، که په یوه کور کې کتابتون یا حد اقل څو ټوکه کتابونه وي، د ماشوم 

لږیږي، هغه هغه ماشوم څومره مطالعې او زدکړو او ال لوړو سترګې هره ورځ په کتاب باندې و
زدکړو ته هڅول کیږي. ښاغلی غضنفر د یوې اوږدې څیړنې پایله په یوه جمله کې را اخیستې 

 ډول: ده، په دې
 

كه په یوه كور كې هیڅ كتاب نه وي او په بل كې پنځه سوه عنوانه كتابونه وي، د كتاب لرونكي »
 «كوونكى ممكن تر هغه بل درې كاله ډېر سبق ووایيكور زده 

 په ترڅ کې ټینګار کوي چې: خبرو ښاغلی غضنفر د خپلو
خو د اوالد  ،خیر دی که میندې او پلرونه نالوستي وي یا یې له مطالعې سره دلچسپي نه وي»

په خاطر دې د خپل وس په اندازه خامخا یو څه کتابونه رانیسي او په کور کې دې یوه کوټه، 
 «یوه المارۍ یا یو کونج کتابونو ته ورکړي.

 د د کتاب شته والی او لوستل په یوې ورځنۍ اړتیا بدله کړای شي.یخالصه په هر کور کې با
 

له کې هم د کتاب او مطالعې په باب نوې او د پام وړ دغه راز د ښاغلي بارکوال میاخیل په مقا
خبرې راغلې دي. ښاغلي میاخیل په خپله مقاله کې د کتاب لوستنې او مطالعې د عامیدو په باره 
کې داسې بیساری مثال راوړی دی چې زما له خوښۍ نه ورته اوښکې تویې شوې. ښایې دا 

له پاره نوي وي چې په موږ کې داسې یو زړه نوښت به یا زما له پاره نوی وي او یابه د ټولو 
سواندی شخص، داسې یو زړه سواندی پالر او داسې په وطن او پوهې باندې مین څوک پیدا 

هم ږدي. د میاخیل  کتابونه کیږي چې خپلې ودیدونکې لور ته د واده د نورو توکو په ډله کې
 صاحب د مقالې په استناد دا کار ښاغلي ډاکتر عبدالروف رفیقي کړی دی. 
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زما په نظر  دا په اوسني وخت کې داسې نوښت دی چې تر اوسه هیڅ چا نه و کړی او دا ډالۍ 
چې یو پالر خپل اوالد ته د ګاڼو په څنګ کې کتابونه هم ډالۍ کوي؛ دا د علم په لوري، د زدکړې 

خوا یو حرکت دی او د پوهې او مطالعې بام ته زینه ایښودل دي. خپل اوالد او خپل نوی  پر
نسل د پوهې لوړو پوړیو ته تشویقول او خیژول دي. ښاغلي رفیقي په فرهنګي محافلو کې دې 
کارته نور هڅول، خو خپله یې عمال د خپلې لور د واده په توکو کې  د ډالۍ په ډول څو ټوکه 

 ایښي وو.کتابونه هم 
 

ږم ـدا زما له پاره ډیره د خوشالۍ او سر لوړۍ خبره ده چې داسې یو نیک او متمدن عمل نه خبری
او زده کوم یې. دا زما له پاره یو نوی زیری دی چې یو افغان پالر د خپلې لور په جهیز کې 

ې ودیدونکې څو ټوکه کتابونه هم ږدي. زه فکر کوم چې د پالر له خوا او د پالر ګنۍ له خوا یو
جلۍ ته او دهغې نوي ژوند ته له ټولو ګاڼو، جامو او نورو ورکړل شوو توکو نه به قیمتي ډالۍ 
همدا وي چې اثرات به یې په جلۍ، دهغې په نوي ژوند، نوې کورنۍ او بچیانو باندې هم ښه 

 محسوس وي او مثبت اثرات به ولري. 
دغه نوښت په خاطر د زړه له کومې مبارکي  زه ډاکتر صاحب رفیقي نه پیژنم، خو د دغه کار او

ورته وایم، ځکه چې د دې نوښت سر الری دی شو او هیله مې دا ده چې دا دود په ټولو کې 
 باب شي.

نورې کې د دې زیري تر څنګ د مطالعې د ارزښت په باب  مقاله ښاغلی میاخیل په خپله ګټوره
نوې خبرې هم لري او د ټولو خبرو اصلي موخه یې دا ده چې د مطالعې فرهنګ باید عام شي. 

 دی وایي:
موږ ال په ټولیز ډول د پیتاوي خبرو له کلچره کتابي کلچر ته ور داخل شوي خلک نه یو. که »

پاره په دې ټولنیزه ه دو او په خلکو کې مو د مطالعې د ذوق د پیدا کولو لید کتاب د کلچر د عام
رسنۍ کې جدي مبارزه وکړو، په یوه کال کې به مو زرګونه تعلیمیافته ځوانان له مطالعې سره 

پاره نه، په ټولنه کې د ه کړي او په دې پوهولي وي، چي تعلیم یواځې د نوکرۍ ل يروږد
 «پاره باید وکارووه موجودو هر ډول ناروغیو د له منځه وړله ل

نوښت دا دی چې د خپلې مقالې په ترڅ کې یې د خپلو ورستیو لوستلو کتابونو ښاغلي میاخیل بل 
 لنډه یادونه هم کړې ده، چې دا یو نیک او په ځای کار دی. زما وړاندیز خو ال داسې دی: 

د خپلو مطالعاتو پایله په خالصه ډول د یوې لنډې مقالې په  ، کهچې هر کتاب لولي انفرهنګی
ډول ولیکي او ټولنیزو رسنیو او یا کوم داسې عام ویبسایت کې چې ډیر لوستونکي ولري، 
خپاره کړي، ګټې به یې زښته ډیرې وي او هغه کسان چې هغو نوو چاپ شو کتابونو ته 

 السرسی نه لري ورسره آشنا به شي.

 په پای کې وایي: مقالې دی د خپلې
 .«دونکي ملګري کړویلیپکار ده، چي کتابونه مو د ژوند نه ب»... 

د کانونو د او  د وطن د بیا آبادولو په سلسله کې ډیری خلک د سرکونو د غځولو، د ودانیو
خړوبولو په باب او... په هکله سوچونه کوي، پالنونه جوړولو په باب، د مځکو د آبادولو او 

جوړوي، وړاندیزونه لري او د عملي الرو چارو په هکله یې هڅې کوي. دا ټول سم او په ځای 
زه یې داسې انګیرم چې د لوړ پوړیزو ودانیو په هسکولو او په لوکسو موټرو  ،کارونه دي، خو

تمدن نه شي راتالی. تر څو چې د خلکو هغه  کې په سپریدلو سره، ترقي او زدکړه، سواد او
ذهنیت چې په جګړې عادت شوی دی، د جګړې په لوګو دودغړن شوی دی او ډیر ځلې په 
منفي لوري په حرکت کې وي، بدل کړای نه شي، ټولنه نه شي بدلیدالی. تر څو چې د ذهن 

ي کیدای او دا سرک پوخ او سم نه شي، تر څو چې د فکر ودانۍ لوړه نه شي، هیڅ هم نه ش
 کار د زدکړې او مطالعې له الرې ښه تر سره کیدای شي.

موږ باید لومړی په ښوونه روزنه کې بدلون او انقالب راولو، ښوونیز نظام سم او له اوسنیو 
غوښتنو سره یې برابر کړو، په ټولو نسلونو کې د کتاب لرلو او مطالعې دود دومره عام کړو 

http://www.taand.com/archives/32881
http://www.taand.com/archives/32881
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ورته د کمبود احساس وکړي او د ټولنې هر غړی یې داسې اړتیا چې لکه تنفس او خواړه خلک 
 وګڼي لکه د آکسیجن تنفس، د خوراک خوړل او د جامو اغوستل. 

فرهنګیانو او قلموالو له څو کلونو را په دې خوا دې نیمګړتیا ته په پام سره، د کتاب د لوستلو 
او مطالعې د مهم والي او عامیدو په برخه کې یادونې کړي، مقالې یې لیکلي دي، د کتاب 

 رانستي دي، چې هر یو یې په خپل وار سره د قدر وړ دي.پنندارتونونه او ښار ګوټي یې 
له له څو کلونو را په دې خوا د نوي نسل د روزنې، زدکړې، مطالعې او کتاب لوستنې ما په خپ

پر مهم والي باندې یو شمیر مقالې خپرې کړي دي. په ځانګړي ډول د کتاب او مطالعې په باب 
 زما د مقالو سر لیکونه دا دي:

 

 ،ستونزې ــ مطالعه او له مطالعې سره اړوندې

  ،هیلې ــ نوی نسل، مطالعه ستونزې او نوې

 ،دریځ زموږ ــ کتاب، مطالعه او

 .مسؤلیت بیسواده نسلونه او زموږ څو
 بچې کتاب تر غرونو او تر ډیرو جګو څوکو ال لوړ دی. راځئ چې له کتا زه داسې فکر کوم

 میلمه کړو او د لوستلو دود یې عام کړو. یې سره مینه وکړو، په هر کور کې
کتاب او د کتاب لوستل لکه وقایوي طب د انسان وجود، ذهن او ضمیر د ډیرو بال ګانو په مقابل 

لکه خوب خوراک د خپل ورځني ژوند یوه برخه  کې وقایه کوي. راځئ چې کتاب او مطالعه
وګرځوو او دې راسره نسل ته او راپسې نسل ته د مطالعې دود د یوې ښې ډالۍ په ډول په 

 میراث پریږدو.
زه خو یې داسې ګڼم چې د کتاب، مطالعې او زدکړو په باب بحث، خبرې او تبلیغ هر څومره 

ږي. په تیره ځوانانو او نوي نسل ته. له مطالعې سره د ـچې ډیر وي، ګټه به یې ټولو ته رسی
 ځوانانو او نوي نسل روږدیدل، له پوهې سره د خپلوۍ مانا لري.    

له بده مرغه چې زموږ یو نسل نه، بلکې څو نسلونه له وسلې او د وسلې  له کارولو سره روږدي 
شي، د کارولو ډول او دود  شوي دي. زما خو وړاندیز دا دی چې دا سالح اوس باید بدله کړای

 یې باید بل ډول شي. که یې طنز ډوله ووایم، نو داسې به وي:
که د ټو پک ګرځول په اوږه باندې ډیر اړین وي، نه شي کیدای چې د کالشینکوف په توره 

 شپیلۍ کې یو قلم وټومبو؟
 د انځور جوړونکي او ټولو ته یې د رسوونکي منتبار، پور وړی او منندوی یم:

 

 
 

http://tolafghan.com/posts/26938
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_nawy_nasel_motala.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_ketab_motalia_auw_zamug_dariz.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_zubeswada_nslona.pdf
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 یو تصویر، زر خبرې

 )د مطالعې د پلویانو نوي ګامونه(

 شپږمه مقاله

  داسې غم به نه وي چې په مطالعې سره لرې نه شي.

 )مونتسکیو)      

 رڼا پر لوري الوزوي. انسان روح د دکتاب پاڼې هغو وزرونوته پاتې کیږي چې د

 )ولتر)

کلتور د عامیدو له پاره خبرې کول، مقالې او کتاب لیکل د مطالعې له پاره تبلیغ او د مطالعې د 
هیڅ کله نه زړیږي. له دې نه مخکې هم ما د مطالعې د ښیګڼو، اړتیاوو او د مطالعې د دود د 

 ما دا هیله څرګنده کړې وه: هلتهپراخیدو په موخه پنځه مقالې لیکلې او خپرې کړې دي.
 

د خوشالۍ خبره ده چې د لوست، کتاب او مطالعې په لوري، د استادانو،شاګردانو او نوي نسل »
چې  ياو د مطالعې کلتور دومره عام ش يبړنۍ شبله ده چې دا هڅې نورې هم یپام اوړي. ه

کله چې مطالعه وي، نو ورسره ي. کوراکور د کتاب او مطالعې په ارزښت باندې خلک پوه ش
ګڼې او پرمختګ پر لوري یر د ښالچې پوهه وي د کتاب او مطالعې وال خپله ، پوهه وي

ږي، د خلکو او ټولنې یارې لمن ټولیزي. کله چې کتاب او مطالعه وي، د نا پوهۍ او تیپران
د کتاب، مطالعې او مطالعې  ي.ی شالدا کویر پالدو یا نو خپل منزل ته د رسیږي، بیسترګې غړ

، بې ګټې، تکراري او ياو خپاره ش يکل شی، وليل شیته د هڅونې په باب چې هر څومره وو
 ...«زاړه به نه وي

 

او دا ده د مطالعې د دود د عامیدو له پاره دا هڅې نورې هم پسې ګړندۍ شوې، بریالۍ شوې او 
ږي او له هغه نه مهمه دا چې په ټولنیزو شبکو ـاوس هم مخ په بره رونې دي، مقالې لیکل کی

کې هم د مطالعې د دود د مهم والي او پراخیدو له پاره کار کیږي. د ماشوم د ادبیاتو کور فیسبوک 
 پاڼې په دې اړوند یو په زړه پورې  انتباهي کارتون خپور کړی دی:

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_demutalia_dod.pdf
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پیام رسوي چې مطالعه، د علم او پوهې زدکړه انسان له سل رنګه مرضونو او دا کارتون داسې 
بالوو نه ساتي او که څوک هسې الس تر زنې ناست وي، ډیر ووړ شی هم کیدای شي ډیر مضر 

 ور ته تمام شي.
 

کال د دسمبر په دیرشمه نیټه  د ماشوم د ادبیاتو کور پر فیسبوک  ۲۰۱۵کله مې چې دا عکس د 
، ښه اوږده شیبه مې سترګې پرې ګنډلې وې او بیا مې کاپی کړ او دا جمله مې تر عکس پاڼه ولید

 الندې ولیکله:
 

 « یو تصویر، زر خبرې»
 

بیا مې د مطالعې په باب خپلو یاد داشتونو ته سر ور ښکاره کړ او اړینه مې وګڼله چې بیا د 
 یو څه ولیکم.مطالعې د اړتیا په باب او د مطالعې د دود د عامیدو په خاطر 

 

په دې ورستیو کې د کتاب لوستنې او مطالعې ته د هڅونې له پاره د افغانستان په ډیرو سیمو کې 
 هڅې کړندۍ شوې دي، د ثابتو او سیارو کتابتونو د جوړولو او پرانستلو کوششونه شوي دي. 

 

ډیر ځلې آګاه مطالعه نه کول په ټولنه او خلکو کې د یوه ستر ویر او ناورین حیثیت لري او 
خلکو د مطالعې د دود د رواجیدو په غرض له دې حالت نه شکایت ډوله لیکنې کړې، دا یې یوه 

 ښه بیلګه ده:
 

کال د سپتمبر اولسمه تنها په خپل مخکتاب کې د افغان او مطالعې د اړیکو په باب   ۲۰۱۵د 
 و لیکل: داسې

 

ډګر کې د افغان پېژندلو یوه ستره نښه دا ده چې نورو به مخ ته کتاب، ډي، بس او هوایي په ګا»
لوړ غږېږي او یا به یې خپل پاسپورټ  مجله او یا اخبار نیولی وي خو افغان به یا ټلیپانه کې لوړ،

مونږ کې د مطالعې او معلوماتو حاصلولو هیڅ او ټیکټ را ایستلی وي او هغه ته به ګوري. په 
 .«همدا اوس مې څنګ ته یو ځوان په همدې کوایفو ناست ده تنده نسته

 

کال  ۲۰۱۵د سواد او مطالعې د عامولو هلې ځلې په دې وروستیو کې ښې ګړندۍ شوې دي. د 
و مطالعې او کتاب د اګست په پنځمه نیټه مې د ښاغلي ډاکتر یاد په ویبپاڼه کې د سواد د عامولو ا

 تر سترګو شو: مطلبلوستلو د دود د عامولو له پاره دا 
 

https://www.facebook.com/tanha.university?fref=nf
https://www.facebook.com/latif.yad.5?fref=nf
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 ښاغلي ویسا صیب هلې ځلې،  تکړه او نوښتګر ځوان هیواد د راغونډولو لپاره د کتابونو د د»
 :هڅې او کو ښښونه

 

  و!آغلو او ښاغل
 

هیواد یو داسې  دی د ښاغلی مطیع هللا ویسا صیب موږ او تاسو ټولو ته یوه پیژندل شوې څیره ده .

افغانستان په  افغانستان پر ګوټ ګوټ وګرځید او د دی چې په تیرو څو کلونو کې دتکړه ځوا ن 
نه کتابچي او قلمو، ښوونځي بکسونه لیرې پرتو سیمو کې یې پر بیوزلو زده کوونکو کتابونه، د

 .په وړیا توګه وویشل
افغانستان په  یو بل نوښت الس پورې کړی دی او هغه دا چې دی غواړي چې د اوس ده پر

لیرې پرتو سیمو کې چیرې چې هلته زده کوونکي کتابتونونو او کتابونو ته الس رسی نه لري 
 . راغونډولو له الرې کتابتونونه جوړ کړي کتابونو د د
 

افغانستان په هر والیت کې یو تن استازی لري او تاسو کوالی شئ چې خپل کتابونه  نوموړی د
خیر او ښیګڼې په کار کې مرسته وکړئ.  دغه ستر د د دغه استازي په واک کې ورکړئ او د

خپرولو په الر کې مرسته وکړئ  علم د په دغه کار سره به یوې خوا په ګران افغانستان کې د
کتابونو د اخیستلو وسه نلري.  هغو زده کونکو سره هم مرسته وکړئ چې داو له بلې خوا به له 

یو یو ټوک کتاب په ورکولو سره به په دغه ستر  ستاسو ټولو نه هیله لرو چې په وړیا توګه د
 «ومن هللا التوفیق! هیوادني کار کې مرسته وکړئ

 

 :لسمدالسه مې داسې ور ته ولیکبیا مې چیرې د همدې مطیع هللا ویسا په باب څه ولیدل نو 
 

زه چې چیرې له مازې د کوچنیانو، ماشومانو او نوي نسل ته د پام اړولو او روزنې له پاره 
یو ټکی، یو توری، یوه جمله، یو پروګراف، یو مطلب یا کتاب وګورم، داسې یې انګیرم چې 

 ه الرې تګ کې مرسته راسره کوي او...پزما الس څوک نیسي ا و 
 

 یټه په فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي  ویسا دا مطلب په مخه راغی:نکال د اکتوبر په شلمه  ۲۰۱۵د 
 

 ماشومان او چاپیلایر»
زموږ  .سوې ده نه ،د ماشومانو او چاپیلایر ساتنه ډیره مهمه ده خو دلته دواړو ته سمه پاملرنه 

چې زموږ ډیری ماشومان  زورونکی دا دی وخو تر ټول ،چاپیلایر هم له یو عالم ستونزو ډک دی
 د خپل حقه محروم دې

تعلیم د ماشومانو بنیادي حق دی خو دلته په ډیرو سیمو کې تري اخیستل سوی دی ښوونځي یې  
پر مخ تړل سوي دې د کندهار سفر او له یو شمیر سیمو لیدنه د خلکو سره د تعلیم په هکله 

 «.دوي غوښتني د چارواکو بیغوري مرکې او د خبري،
 

زه ور ته خوشاله شوم چې ځه اوس دومره څوک پیدا شول چې د ماشومانو، کوچنیانو او نوي 
نسل روزلو ته عملي پام کوي او نورو ښارونو، کلو او بانډو ته ورپسې ورځي، نو ما هم له 

 معمولي خوښولو)الیک( نه وړاندې داسې ور ته ولیکل:
 

 !ویسا صاحب کور دې ودان»
و کوچنیانو د ژوند، ښونې روزنې او د دوی د ادبیاتو په باب ژوره پاملرنه که د افغان ماشومانو ا

 او دغسې عملي کارونه وشي، تر ډیرو هوایی خبرو به ښه وي.
 

له تشو خبرو نه که یو کتاب الس کې ورکړو او فکري لوري یې له جګړې نه د زدکړې، تمدن 
شتونکي پر ځای د ښه او ذهین زده او نوي ژوند خوا ته واړو، بهتره به وي، که د ښه نښه وی

 «کونکي خطاب ورته وکړو، ډیر په ځای کار به مو کړی وي.
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 را ته ولیکل: داسېاو بیا ده په ځواب کې 
 

  ډیره مننه بهاند صاحب»
ماشومانو لپاره خپله هڅه کوئ څښتن تعاال مو ستاسو یې زر ځله کور ودان چې د هیواد لیرو د 

 تل بریالي لره.
زه هره مشوره منم کوښښ به په ګډه کوو چې افغان ماشومانو ته کتاب، قلم او نور درسي مواد 

 ورسوو زه خپله ځان مسئول ګڼم. څښتن تعاال دې توان راکړي. 
 «بیا ستاسو د نیکي مشوري مننه بهاند صاحب

پرتو سیمو کې د کتابونو ویشل خو یې ال بیخي حیرانونکې او د خوشالتیا  په سیار ډول  په لرو
خبره ده. ویل کیږي چې د کتابونو د ویشلو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. د دې برخې فعال صابر 

 د فغالیتونو په باب داسې راغلي دي: کې یې راپورحسیني نومیږي. په  
صابر حسینی" داستان نویس بامیانی که با یک کتابخانهء سیار به اطفال این والیت کتاب فراهم »

جلد کتاب داستان و نقاشی را از پول شخصی خود خریداری نموده  200او نزدیک به  می کند.
قرار می دهد و آنان را تشویق به مطالعه می و طبق تقسیم اوقات در اختیار اطفال والیت بامیان 

 «.کند

 
 

د کتابتونونو د جوړید، پرانستل کیدو، تر لوستونکو پورې د کتاب د رسولو او وروسته له لوستلو 
په ټولنیزو شبکو کې یې خالصه او نتیجه له نورو سره شریکول او په دې ډول د مطالعې د دود 

 کولو دا خبرونه به ښه وي، که دا خبر چې: عامول او د پوهې او علم د تر السه 

په روهي  سرلیکله فالني هیواد نه لس زره میله سالح او مرمې افغانستان ته راوړل کیږي. دا 
 ویبپاڼه کې له یوه عکس سره راغلی و:

 «زره کالشینکوف او مرمۍ ورکوي. ۱۰مسکو افغانستان ته »
 

https://www.facebook.com/attaullah.wesa?fref=nf
https://www.facebook.com/Ariyana.Afghanistan/?ref=hovercard
http://rohi.af/fullstory.php?id=42713
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ږي. ـاوس فکر وکړئ چې د کتاب د کارولو او لوستلو پایله څه ده، سالح او مرمۍ باندې څه کی
کتاب د ژوند او نیکمرغۍ دروازې پرانیزي، سالح او مرمۍ مو په هماغه شیبه کې د مرګ 

 ږي.ـکومې ته لی
د کتابتونو د جوړولو او پرانستلو په څنګ کې له نیکه مرغه په میډیا کې هم د مطالعې د کلتور 
د رواجولو او تشویق له پاره ځینو قلموالو د موضوع مهم والي ته په کتو سره مقالې لیکلي دي 

ینو ښاغلو د مطالعې د ارزښت په باب خپل نظریات ځاو په ټولنیزو شبکو کې هم کله نا کله 
رګند کړي دي. هغه ویبپاڼې چې زه ګورم، زما له نظره په دې تیر یوه کال کې دغه مقالې څ

 تیرې شوې دي:
 

 ،خانزاده تراب، تاندڅنګه کوالی شو د مطالعې کلتور پیاوړی کړو؟ ــ 
 

 ،، فیسبوک ژ: حمیدهللا حمیدي  څنګه مو اوالدونه له کتاب لوستلوسره عادت کړو؟ــ 
 

، افغان جرمن مطالعه و نقش کتابخانه های عامه در افغانستان بهزاد شهزادیرکود فرهنگ ــ 
 ، نالینآ
 

 ،، تاندفېسبوک او پر مطالعه یې اغېزې/ نظرمحمد افغانــ 
  
 ،، تاندکتاب او مطالعه د پوهانو له انده / ژباړه: عبدهللا عابدــ 
 

 ،، هشت صبحنوروز رجا، کتابخانه در پشت زین بایسکلــ 
 

 ،افغان سباوون ماشومان څنګه له مطالعې سره اشنا کړو؟ــ  
 

 ،ــ فرهنگ کتاب و کتابخوانی ، نویسنده :دکتور شهیرنثاری، افغان جرمن آنالین
 

 ،، تاندڅنګه مو اوالدونه له کتاب لوستلوسره عادت کړو؟/ ژباړه حمیدهللا حمیديــ 
 

 .، تاندد کتابونو ویش/ فدامحمد بارانــ 
 

کال د دسمبر یو دیرشمه نیټه چې زه د همدې مقالې په لیکلو او ترتیبولو لګیا  ۲۰۱۵همدا نن د 

 :آنالین شوه چې سرلیک یې دی مقالهیم، په تاند ویبپاڼه کې د مطالعې په باب یوه ډیره ګټوره 
 

http://www.taand.com/archives/60809
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 «ګټوره مطالعه کومه ده؟مطالعه څه شی ده او »
 

 پښتو ته را ژباړلې ده.  حمیدهللا حمیديچې ښاغلي 
 

ویبپاڼه کې د ماشومانو، کوچنیانو او د هغوی د میندو پلرونو له پاره د پام  «پل»دغه راز په 

ږي چې څنګه له کوچنیوالي نه ماشوم له مطالعې سره روږدی ـوړ مقالې خپرې شوې او خپری
شي چې دا د نوي نسل په روزلو او له کتاب، مطالعې او علم له زدکړې سره د کار اساس 

 جوړوي. 
 

یي چې زموږ په ښپه میډیا کې د مطالعې د ارزښت په باب د دغسې مقالو او مطالبو خپرول دا 
ې د مطالعې دود مخ په رواجیدو دی او هیله ده چې دا ښه او ره په نوي نسل کېـټولنه کې او په ت

 مثبت دود نور هم عام شي.
موږ باید هر کله دا په زړه کې غوټه کړو او دایمي هیله ولرو چې زموږ ماشومان، کوچنیان 
او نوی نسل هوښیار او فعال را لوی شي. موږ باید د پوهې او زدکړو په تر السه کولو کې تل 

 اره ښه مرستندوی اوسو. د هغوی له پ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pal.taand.com/
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 د نوي نسل د روزلو له پاره

 د مطالعې د نهضت پراخیدل او غني کیدل

 اومه مقاله

 زما له پاره قهرمان هغه څوک دی

 چې د راکټونو په ځای کتابونه ویشي.

 )آصف بهاند(

کوچنیانو ادبیاتو ته د اړینې پاملرنې د نوي نسل د روزلو په سلسله کې ما په لومړي ګام کې د 

د »)د کوچنیانو ادبیات( او ورپسې مې د مهاجرت په چاپیلایر کې  په خاطر لومړی یو کتاب

، تر نامه الندې یو شمیر مقالې لیکلې دي« کوچنیانو ادبیات تاریخي پس منظر او اوسنی حالت

 عنوانه خپرې شوې دي.  ( ۲۸) ویشتچې تر اوسه اته 

د هغو تر څنګه مې د مطالعې د عامیدو له پاره د مطالعې د مهموالي، د مطالعې په برخه کې  
ینو سر لیکونه د شته ستونزو او د دې ستونزو د حلالرو په باب ګڼې مقالې لیکلې دي، چې د ځ

 یې دا دي:
 

 ،لړۍ کتابونو زموږ تعلیمي نظام او د جهاديــ 
 

 جامعة الصالحات، اشرف المدارس یا د نوي نسل... ؟ نظام د افغانستان ښوونیزــ 
 

 ،او نوې هیلې ستونزې نوی نسل، مطالعهــ 
 

 ت(،د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسب(دریځ  زموږ کتاب، مطالعه اوــ 
 

 ،او زموږ مسوولیت نسلونه بیسواده څوــ 
 

 ،او دوې وروستۍ مقالې دود د مطالعېــ 
 

 ،سوځونه کتابــ 
 

 ،او یو یاد داشت څپیړې څو مقالې، څوــ 
 

 تخم کرلی ولې؟ ټوپک مشرانو تاسې دــ 
 

 ه(،    د مطالعې د پلویانو نوي ګامون(خبرې  زر یو تصویر،ــ 
 

 ،ټویک او چکچکې قلم،ــ  
 

 ، ر ټولنهاللماو ق مطالعه تعلیم، کتاب ویشنه،ــ 
 

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_as_zemonj_talimi_nezam_ao_jehadi_ketaboona.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_afghanistan_showenis_nesam.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_nawy_nasel_motala.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_ketab_motalia_auw_zamug_dariz.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_zubeswada_nslona.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_demutalia_dod.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_ketab.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_somaqali.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_mashrano_taso_de_topak_tokhom_karalay_waley.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_yaw_taswir_zar_khabary.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kalam_topak_aw_chak_chake.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_talim_motlia_kalamlar.pdf
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 )د نوی نسل نوې روزنه(،  »ښاد کړئ نسل راتلونکی«ــ 
 

 ، نه وي ښوونکی چیرې چېــ 
 

د دغو یادو مقالو په ترڅ کې مې وخت په وخت ټینګار کړی دی چې د نوي نسل روزنه یو اړین 
لنې د پرمختګ، آبادۍ او کار دی او که نوی نسل و نه روزل شي، ممکنه نه ده چې د یوې ټو

ښیرازۍ بنسټ دې کیښودل شي او د دې هیلې د پوره کیدو بنسټ سواد زدکړه او منظمه مطاله 
 ي.وجوړ

 

نن سبا لیدل کیږي چې زما او ما ته ورته د نورو فرهنګي دوستانو د هیلو غو ټۍ په غوړیدو 
ادبیاتو په بر خه کې د پامالرنې وړ دي او په دې ورستیو کې په لومړي ګام کې د کوچنیانو د 

 کارونه شوي دي، چې غوره بیلګې یې:
 

 فعالیتونه، بنسټــ د ماشوم د ادبیاتو کور 
 

 ــ  اطالعات او فرهنګ وزارت له لوري د ځینو محفلونو جوړیدل،
 

عنوانه ډیر کتابونه  پنځوســ د ښاغلي محمود مرهون په هڅو او زیار د کوچنیاو له پاره تر 
 لیکل، ژباړل او خپرول،

 

 هڅې، حمد ولي اڅکزیا ښاغليــ د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د 
 

او په دویم ګام کې د مطالعې په برخه کې هم داسې د پاملرنې وړ کارونه شوي دي چې د 
 بیالبیلو رنخونو سره الس ګریوان ټولنه او په نظامي ستونزو اخته ټولنه کېافغانستان غوندې له 

 یې تصور هم نه کیده. 
 

د افغانستان په بیالبیلو ځایونو کې ښایي د مطالعې په باب او د مطالعې د عامیدو له پاره ګڼو 
ل قصور ښاغلو او آغلو هلې ځلې کړې وي چې له ځینو نه به یې زه خبر هم نه یم چې زه یې خپ

ګڼم او ځینې یې چې زما له نظره تیرې شوې دي، په رښتییا سره د پاملرنې او خوشالتیا وړ دی، 
 داسې چې د امید سترګې ور اوښتی شي. 

 

ستیو هڅو یادونه دلته د نمونې په ډول د دې له پاره وکړم چې د مطالعې، وزه به یې د دوو ور
طرز تفکر د تبلیغ او رواجیدو له پاره نور  کتاب لوستنې او د نوي نسل د روزلو د نهضت او

 هم الره آواره کړای شي: 
 

کیدونکی هڅاند الروی  ییو سر سپارلی او نه ستړ ېښاغلي مطیع ا هلل ویسا ، چې د دې الر

ام کال د جون په دریمه په خپل فیسبوک پاڼه کې د مطالعې د رواجیدو او کتاب  ۲۰۱۶دی، د 

 ارش په دې شرحه خپور کړ:ویشنې د عامیدو په باب یو ګز

 اتالن ( ۳) نومیالي دي چي یادیږي!»

سایکل په مرسته کتابونه ویشي او  بامیانو والیت کي پر ماشومانو د حسیني ښاغلی صابر ـ۱

یې د بامیانو والیت کي  ،کتابونه رسويماشومانو اړوند  ګرځنده کمپاین کوي ماشومانو ته د

 پاره څو کتابتونه جوړ کړیدي.ه ماشومانو ل

کابل  ،يلکیسي لیک ،پاره لنډ شعرونهه کلونو څخه ماشومانو ل ښاغلی اجمل تورمان چي د -۲

څو افغان  تر ،ماشومانو ادبیاتو کور په نوم بنسټ جوړ کړیدی پاره ده ماشومانو ل کي د

 .مان برخه کتابونه چاپ کړي او سهار ماښام لګیا دی زحمت باسيماشو ماشومانو ته د

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_ratlonkay_nasal_shad.pdf
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39د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 پاره ده ماشومانو ل ښاغلی حمدهللا ارباب او ښاغلی احمد ماهر مومند ننګرهار والیت کي د ـ۳

څو ننګرهار او مشرقی والیتونو ماشومانو  تر ،ګرځنده کتابتون په نوم بنسټ خالص کړ مسکا

  کتابونه ورسوي.ماشومانو برخه  ته د

یاده دی وي دا کار ښاغلی احمد ماهر مومند کړیدی چي اصال بهر کی اوسی خو ننګرهار کی 

سره  ښاغلی مومند تصویر او کارونه به بل وخت در د .کارونه ښاغلی ارباب مخته وړییې 

 .شریک کړم

الی دی ته هاغه څوک نومی خو ما ،ته به څوک اتل نومیالی وی چا ،څوک خپل نظر لری هر

  .پاره خدمت کوي همدا دری واړه زما نومیالی ديه ماشومانو تعلیم ل وطن د چي د

افغان  دیو واړو بنسټونو سره تر خپله وسه مرسته وکړي ترڅو د ټولو دوستانو هیله کوم د د

 «ماشومانو ښه روزنه وکړو او همدا بنسټونه پراخ سي.

 

رواجیدو او د کتاب او مطالعې د عامیدو له پاره ښاغلي دغه راز په همدې نیټه د مطالعې د 

انجنیر زهیر شینواري هم په خپله فیسبوک پاڼه کې د یو بل فعالیت ګزارش په دې شرحه خپور 

 کړ:

 رځنده كتابتون!ګپه نامه  مسکا نن د»

باد په سپین غر هوټل كې د یوې مجللې آجالل  د یو شمیر با احساسه افغانانو په مالي مرسته، د

  كې پرانستل شو! څغونډې په تر

بیلو كوڅو كى ماشومانو ته، د هغوي د دغه كتابتون به په یو زرنج موټر كې، د ښار په بیال

خوښى كتابونه رسوي، ماشومان به یې په دوه درې ورځو كې لولي او بیا به یى بیرته همدې 

 ...«كتابتون ته سپاري
 

https://www.facebook.com/zaheer.shinwari?fref=nf
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40د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 

د ښاغلو حمدهللا ارباب او احمد ماهر مومند د هڅو په باب د ښاغلي ویسا په ګزارش کې تفصیل 

 پاس اقتباس کړی دی.لږ څه ډیر راوړل شوی دی چې ما 

اجمل تورمان او صابر حسیني د هڅو  ښاغلوما د مطالعې او کوچنیانو ادبیاتو په باره کې د 

ننګرهار کې د ماشومانو  یادونه کړې ده، خو د ښاغلو حمدهللا ارباب او احمد ماهر مومند، چې په

له پاره د موسکا ګرځنده کتابتون جوړ کړی او هڅې یې پیل کړیدي، زما له پاره نوی، 

خوشالونکی او تازه خبر دی. د دوی دې کور ودان وي چې دې اړینې موضوع ته یې پام ور 

ل اوښتی دی او د نوي نسل د ښې روزنې له پاره یې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې هڅې پی

 کړي دي. 

 د دوی دې ځکه دوه ځلي او ال سل ځلي کور ودان وي

 چې نور راکټونه ویشي دوی کتابونه ویشي.

د نوي نسل د روزنې د پلویانو له  هد مطالعې او کتاب لوستنې د مهم والي په نظر کې نیولو سر

لوري د نوي نسل د روزلو په موخه د داسې فعالیتونو عامیدو ته چې زه ګورم یو څه هیلې مې 

په زړه کې غوټۍ کوي چې د نوي نسل د روزلو او د نوي ژوند او نوې ټولنې د رامنځ ته کولو 

 له پاره کار او عملي هلې ځلې نور هم مخ پر وړاندې روانې دي.

 کتاب هغه ډیوه ده چې د ژوند الرې رڼا کوي،

 نوی نسل هغه ځواک دی چې

 هم ژوند او نړۍ ورانولی شی

 او هم یې ژغورلی او ودانولی شي

 

 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian17.pdf
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41د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 
 
 
 

 د مطالعې په دودولو کې یو نوی ګام
 

 اتمه مقاله
 

د یوې ټولنې هغه وګړي چې په راتلوکې باندې عقیده او باور لري، تل هڅه کوي چې په ټولنه 
او خلکو کې د سواد، تحصیل، کار کولو، د تولید فکر او ورسره د مطالعې کچه لوړه کړي. د 

چیز فهمه غړو له لوري تل ټولنې د همدې هڅو په لړ کې زموږ د میډیا په بیالبیلو برخو کې د 
 شوې چې مطالعه په ټولو خلکو کې په یوه منلي دود باندې بدله شي. دا هڅه

 

کال د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه په فیسبوک کې له  ۲۰۱۶د همدې هڅو یوه ښه بیلګه مې د 
 پاڼهمحمود سعید په خپله  Mahmood Saeedنظره تیره شوه. دا جملې او عکسونه ښاغلي 

 کې ایښي وو:
 

 
 

ک په غاړه دا ډول واړه، وړیا کتابتونونه دي. خلک کتابونه اخلي؛ لولي په نوره نړۍ کې د سر»
 .یې او بېرته خپله کتاب یا یې پر ځای بل کتاب اېږدي

 

که موږ هم وکړای شو لږ تر لږه یو له بل سره کتابونو د لوستلو له پاره بدل کړو یا په ځینو 
 «سیمو کې دا ډول تجربې وکړو؛ ډېرې به ګټورې وي

 

https://www.facebook.com/saeedafghan?fref=nf
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په عکسونو کې چې له لرګیو جوړې وړې کوټنۍ له کتابونو ډکې لیدل کیږي، په اړخو نو باندې 
 یې دا له مینې او مهربانۍ ډکې جملې لیکل شوې دي:

 

 ــ وړوکی وړیا کتابتون،
 ــ یو کتاب ولولئ، 

 ــ یو کتاب شریک کړئ،
 ــ یو کتاب بیرته را وګرځوئ.

منتونو کې ځینو هیواد والو خپل نظریات داسې څرګند د ښاغلي محمود سعید د دې پوست په کا
 »کړي وو:

 ــ   محمود سعید وروره د کتاب په هکله ستاسو ژوره مینه ستایم!،
 ــ بهترینه مشوره:

 که مطالعی ته مخ کړو ایله به وطن جوړ شي،
 ــ دلته که جوړ شي ټول به خلک وړي په چپس پلورونکو به یې خرڅوي،
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43د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 «او...
ود سعید د فیسبوکي ملګرو دا څو بیلګې چې ما د نمونې په ډول را واخیستې، لیدل د ښاغلي محم

کیږي چې دا نظرونه زموږ پر ټولنه باندې د حاکمو اخالقو په تله برابر دي. د مطالعې د کلتور 
د عامیدو له پاره هم مثبت نظریات شته او هم داسې نظریات شته چې کتاب د مطالعې له پاره 

)در ګران( او یا د شیانو )چپس یا نور خوراکي توکي( د تاوولو له پاره  وځولونه، بلکې د س
 کارول کیږي.

 اوس نو په داسې یو حالت کې هغه ډله چې د سواد، مطالعې او پوهې پلویان دي، څه باید وکړي؟
دوی سره ښایي چې له پراخې حوصلې نه کار واخلي او د خپل انساني هدف د پوره کولو له 
پاره له خنډونو سره، سره خپل کار ته دوام ورکړي. کتاب باید تر هغه چا پورې ورسول شي 
چې د لوستلو مینه او علم د تر السه کولو تلوسه او هیله ولري، کتاب باید هغه چا ته په الس 

ې په قدر یې پوهیږي او دا کار په پراخې پیمانی شوی او کیږي چې غوره بیلګه ورکړل شي چ
په )ویسا ورونه( انساني فعالیتونه دي چې په ټول افغانستان کې یې تر اوسه  ټولنې قلمالریې د 

 زر ګونه او لکونه ټوکه کتابونه تر هغه چا پورې رسولي دي چې لولي یې او اړتیا ور ته لري.
البته دا ډیره اړینه ده په دې باب هم فکر وشي چې د کتابونو په چاپولو او خپرولو په مسآله کې 

یکنې، زموږ د ټولنې دې ګوډ او مات اقتصاد ته په کتو سره، د چاپ او خپرولو له پاره داسې ل
مقالې او کتابونه انتخاب کړای شي، چې هغه لوستونکي ته یو څه ورکړي، داسې څه ورکړي 
چې د وړاندې تګ له پاره یې په اوسنۍ زمانه کې د الرې څراغ شي، نه داسې څه چې په هغه 
باندې مصرف وشي، په چاپولو او لوستلو یې وخت ضایع شي، خو د لوستوکو په تیره نوي نسل 

ری په نا سمه الر ور برابر کړي او په دې ډول له کتاب یا مقالې یا چاپ شوي متن فکري تګلو
نه بیخي منفي نتیجه تر السه شي او یا داسې مبهم وي چې هیڅ مانا و نه لرې. د دغسې مبهم 

 متن یوه وړه بیلګه ښاغلي محمود سعید د بل چا له پاڼې را پور کړې ده:
 .خت، کاغذ او ماغزه )که درلودل یې!( مصرف شوي ديدلته په داسې کتابونو هم پیسې، و»

 «انځور د آغلې سویتا له پاڼې
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زه فکر کوم چې د مطالعې د دود د عامولو په برخه کې محمود سعید ډیر فعاله دی. دا یې په 
 فیسبوک کې د مطالعې له پاره یو پوست دی:

 

افغانۍ ځانګړې کړو؛ په میاشت  ۱۰باور وکړئ کتابونه تر هر څه ارزانه دي. که هره ورځ »
 «کې دوه د منځنۍ بیې کتابونه اخستلی شو. په کتابونو پیسې نه ورکیږي.

 

 په یو بل پوست کې محمود سعید د مطالعې له پاره داسې پته ښودلې ده:
 

مالوماتي کتابونه پورته شوي دي. ورشئ؛ وړیا یې تر کتابتون ته په لسګونو نوي علمي او »
 «.السه کړئ او ویې لولئ

 

البته که د محمود سعید فیسبوک پاڼې ته څوک سر ور ښکاره کړي، تر نورو پوستونو یې د 
مطالعې او کتاب په باب د پوستونو تله درنه ښکاري او د کتاب او مطالعې په باب تل داسې 

 ټولو په ګټه وي. دغې الندې مشورې ته یې پام وکړئ: مثبت نظریات شریکوي چې د
 

 .دغه کتاب که نه وي ژباړل شوی؛ ښه به وي چې وژباړل شي»
 «.البته یو بل خبر کړئ چې د دوو کسو وخت ضایع نه شي

 

 
 

د محمود سعید د همدې پوست الندې څو تنو ځوانانو په ډیره مینه د ژباړلو وعده کړې او د 
 »اوچتولو وعده په دې ډول کړې ده:چاپولو د بار 

 

 ــ دا چې هر څوک ژباړي، چاپ ته یې زه اوږه ورکوم او نور یې هم نازوم.
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ــ ما خو مخکی وویل چی زه یی ژباړلو ته وخت ورکوم، خو داسی نه چی بل چا پری شروع 
 «کړی وي.

و ژباړن کارونه زه فکر کوم دا کار یو ساده او عادي مدیریت ته اړتیا لري چې د سپانسور ا
 منسجم کړای شي کتاب چاپ او تر لوستونکو پورې ورسول شي.

په پښتنو کې د مطالعې د کلتور َضعف یا نشتوالی یوه محسوسه ستونزه ده چې ډیر ځلې په نښه 
 اشاره کړې ده:ته  نیمګړتیاشوې ده. محمود سعید هم دې 

د نړۍ په هر ګوټ کې مهم خپرېدونکی کتاب په ډېره لنډه موده کې پارسي ته ژباړل کیږي؛ »
په یوه ورځ پلورل کیږي او بیا د کلونو په اوږدو کې لسګونه ځله چاپیږي. د کتابونو د پلورل 

 .کېدلو ګټه دا ده چې ژباړونکي ورته کار وایي او له مالي اړخه پرې بسیا کیږي
دلته په شپېته میلیونه پښتنو کې د یوه علمي کتاب زر ټوکه ایله په یوه یا څو کلونو کې په ډېره 

 «.سختۍ پلورل کیږي. که څه هم بیه یې د یوه څاښت خواړه وي
پښتانه د کتابونو پېرلو او لوستلو دود نه لري؛ ځکه نو له نورو ژبو د کتابونو ژباړلو بهیر پڅ »

باسواده پښتانه هم د نړۍ د غوره کتابونو د نه لوستلو له کبله له یوه ډېر ستر روان دی. حتی ډېر 
 «.نعمته محروم دي

له دې سره، سره بیا هم محمود نه دی مایوسه او د مطالعې د دود د رواجیدو او پوهې د تر السه 
 هم کوي: توصیهکولو له پاره داسې 

ځوانان باید هغه پیسې چې د انرژۍ په څښلو، قیلون او سګرټ څکولو او نورو روغتیا ضد »
خوړو ورکوي؛ په کتابونو ورکړي. په دې ډول به خپله معنوي او د هېواد د کتابونو او لیکوالۍ 

 «.دواړو پانګې ځواکمنې کړي
که ښه پام وکړو او حقیقت ته ځیر شو، په ټولنه او خلکو کې  د سواد او مطالعې رواجیدل، د 
ژوند په هره برخه کې کوالی شي مثبت بدلون راولي، کوالی شي د شخص، اشخاصو، کورنۍ 

 به یې وړاندې کړم: ثالماو ډیرو خلکو ژوند وژغوري. یو وړوکی او لنډ 
په ښخینوو کې د تیو سرطان او په نارینوو کې د پروستات سرطان یو ډیر عامه او شایع نا 
روغي ده یو ډاکتر په ډیره روانه او نرمه ژبه د تیو د سرطان رامنځ ته کیدل او مخنیوي په باب 

و که سواد نه وي یوي طریقه او... ښیي، خنډیره علمي څه لیکي، د ناروغۍ څرنګوالی، د مخ
او و نه لوستل شي، نو ګټه به یې څه وي. لکه زموږ په ټولنه کې چې ډیره سلنه خلک سواد نه 

 لري او که لري یې هم داسې اړینو لیکنو ته بیا یا السرسی نه لري او یا یې لولي نه. 
ي نسل د د محمود سعید د فیسبوک پاڼې ډیره سلنه پوستونه د مطالعې د دود د عامیدو او د نو

 څو جملو ته یې پام وکړئ: الندېنوې روزنې په موخه شوي دي. دې 
تر هغه چې تر ټولو زیاته پانګونه په زدکړو او د نوي نسل په روزنه ونه شي؛ افغانستان به »

څومره زیات تورفکري ووژل؛ ورټل او وشړل باثباته او افغانان به سوکاله نه شي. که هر 
شي؛ په مقابل کې یې څو برابره نور روزل کیږي او د دې ټولنې او خلکو په ضد کارول 

  ي.کیږ
 

له زرګونو کالو راهیسې جګړې ګټو او سرونه بایلو خو د جګړو په مخنیوي او عواملو کله 
 «.هم فکر نه کوو

 

سیعد او قلمالر ټولنې د فعالیتونو په څیر د زړه له کومې زه یې داسې انګیرم چې که د محمود 
د کتاب د خپرولو، د مطالعې د کلتور د دودولو او د تعلیم د تر السه کولو د فکر د عامولو له 
پاره کار وشي، لرې نه ده چې دا خلک به یوه ورځ د مطالعې او زدکړو له الرې، له دې اوسنیو 

 ړیو ته به ځان ورسوي.بدمرغیو خالص او د ترقۍ لوړو پو
 

 

https://www.facebook.com/saeedafghan?fref=nf
https://www.facebook.com/saeedafghan?fref=nf
http://www.taand.com/archives/53457
http://www.taand.com/archives/53457
http://www.taand.com/archives/53457
https://www.facebook.com/saeedafghan?fref=ts
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 څوبیسواده نسلونه اوزموږمسولیت

 نهمه مقاله
 

 رینزي سره دزړه خواله(ا)له ښاغلي احسان 
 

 روزنې مسآله: نوي نسل د د مطالعې او سواد، بیا هم د
 
ګران دوست ښاغلي آرینزي  ویبپاڼه کې د« لراوبر»جون په نهم ماښام مې په  کال د ۲۰۱۴د

 تیرو واکدارانو له نیکه نه، له غورنیکه او، نه شوه چې له ځان نه، له پالر سترګو یوه مقاله تر
 هغوی ته یې د دې چې ښیراوې یې کړي دي او آن تر ورته په قهردی، نه یې ګیلې کړي دي،
 (۱جهنم غوښتنه کړې ده.)

 

 رینزی!اښاغلی 
 

 بلکې څو غوندې خپه یم چې یو نه،دې ته لکه تا  سره همغږی یم او ډیرې اندازې در زه هم تر
 سره همدا اوس ژوندي بیسواده دي: نسلونه را

 خاوند نسل، جګ او زاړه عمر ــ د
 نسل، منځوي عمر ــ د

 ــ ځوانان نسل،
 .ــ او نوی دنیا ته راتلونکی نسل 
 

 قوانین او نه داسې ټولنه شرایط، تیرو واکدارانو پالر، نیکه او هغه بدبخته نسل چې له ټولنې، 
 ،تفکر ورته په میراث پاتې دی چې هغه نوي زیږیدونکي ماشوم ته پرته له بیسوادۍ طرز

ژړا او غم وړده، دا پوښتنه باید  د دا خو بدبختۍ بل څه په الس نه شي ورکوالی. ناپوهۍ او
څه له کوم آدرسه ورسره  دا هر ټولنې سره دا جفا چا وکړه، او مطرح شي چې له دې خلکو

 له کوم آدرسه همدا اوس کیدونکي دي. وشوي ا
 

 رینزی صاحب!ا
 

اوس دا کار روان  ،هغه دا چې دا دی اوس په برخه شوه، له لیکنې نه یوه خوشالتیا هم را سوستا
 پوهنځي ته د ښوونځي او بیسوادۍ، اکثریت د ټولنې د پلویان پیدا کوي چې د دی پیل شوی او

 عواملو په دالیلو او والي مسایل مطرح کیږي او ېلر ژوند نه د له تمدن او ناپوهۍ او ،نه تګ
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مخ پر وړاندې حرکت  په تایید کې یو مقالو هغو خپلو زه ستاسو دا مقاله د باندې یې فکر کیږي.
تشویق له پاره  ته د رواجیدو او زدکړو کلتور د مطالعې د د روزنې، نوي نسل د چې ما د ؛بولم

 دې سلسلې ته دوام ورکوم. مقالو لګیا یم دلیکلې دي او اوس هم 
 

کال په اوړي  ۲۰۰۷ چې د زما داسې په یاد دي لکه دا اوس، خو به په یاد وي که نه، سوستا
په  سوهغه مهال تا لرې والي وروسته، کابل ته درغلم. کلونو( ۱۷) کې له وطن څخه، له اولسو

 عالقه نه درلوده چې په دریمه کارته کې دما هیڅ  ریاست چارې چلولې. آریانا تلویزیون کې د
ما دا  خو مې چې کړې وي، ځان داسې ولټوي لکه غال آریانا تلویزیون ساتونکي زما جیبونه او

دې  نه د لیدل خپل فرض ګاڼه، سومې ستا ځان ومنل چې وروسته له کلونو دې له پاره پر ټول د
دې  ډیوهقلم  لیکوال یې او د دوست یې، دې له پاره چې زما یو بلکې د له پاره چې ته ریس یې،

کې په الس کې نیولی  ډول حاالتو خالصون له پاره په هر او وطن د خلکو له تورې تیارې نه د
 دی.

 

 یو راوښودل، ،تا راته یو پوښتنه وکړه، فرهنګي کارونو سره کړو تر څخه د تاسو هماغه مهال ما
ټولې نړۍ په باب مالومات  انسایکلوپیدیا په بڼه دې د کتاب ته دې اشاره وکړه چې د خپل هغه پنډ

کې هغه وخت ال  نښې په سترګو ۍیآس او نا امید يما دې دا اوسن خو په کې راټول کړی و.
 احساسولې. لیدلې او

 

 په هرصورت،
 

طبعي آفاتو په  کې د سیمو افغانستان په نورو د باریک آب او بدخشان د کوم چې د زه فکر
ً چې واقع سترې انساني غمیزې رامنځ ته شوې،سره  پیښیدو هر بادرده  د دي او وړ ژړلو د ا

نه ستره غمیزه همدا  زه یې داسې ګڼم چې له دې ټولوغمیزو خو اوښکې بهوي، انسان له سترګو
 څو د یوه نه، ټینګارکوم او وایم چې د .بیسواده پاتې کیدل دي نسلونو څو بلکې د یوه نه، د

 ل دي.بیسواده سات نسلونو
 

ته له هماغه یوه آدرسه ویل شوی چې ښوونځي  نیکونو او ستا پلرونو زما او ستا نسل ته، زما او
 ګڼل کیږي. کامآل کفر تلویزیون خو بریښنا ښه نه ده، ،قیرسرک سواد ښه نه دی، ته تګ ګناه ده،

کوټه داسې ځای ورپیښې شي چې په  تصادف له مخې پر اوس هم زموږ کلیوالې میرمنې که د
 سره مخ پټوي. نارینه په ښکاریدو پرده د تلویزیون پر د تلویزیون خپرونې روانې وي، کې د

 

په هره پاڼه  ډکه ده، هره پاڼه چې اړوي له دردونو ژوند د خلکو افغانستان د د ،«آبۍ ټوله بۍ»
 رنګونو رسامي شوي دي.  تپل شوي دردونه په تورو زرګونو ال کې په سلګونو

 

مالیانو یوې غونډې ته په  فیسبوک په راښکاره کیدو سره رباني د او کمپیوتر په افغانستان کې د
 ښکاره ډول په لوړ آواز ویلي:

 

 « طرف فیسبوکي ها چپه میشین... فکر تان باشه که از علمای کرام! او»
 

دوی  کوي یې. خپلې بقا له پاره کړی او دوی د له هماغه پیل نه تر اوسه دا کار خبره مالومه ده،
زما ښه په  سترګو ومني. ناحق فتواوې په پټو دوی حق او ړانده ساتي چې د ټول خلک ناپوه او

نرخ ولسوالۍ  د میدان ښار د مورني کلي کې، زما په پلرني او همدې استازو،ې تیار یاد دي چې د
 له ګناه ډک عمل وباله. ناروا او)اتڼ(  ملي نڅا د دادل په دره کې زموږ

 

 ښاغلی آرینزی!
 

یوویشتمې پیړۍ په څوارلسم کال کې خط په  د کور او وطن کې اوس هم، ستا په کلي، زما او
دوبی پورې ده چې  ایران او منډه یې تر نیم ځوان که لږ وزرې پیدا کړي، یو مال لوستل کیږي.

پردي  کله چې بیرته راشي د پیدا کړي. ره ولورخپل واده له پا کورنۍ له پاره روزي او یا د د
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یا داسې  زهرو حیثیت لري او ټولنه کې یې د خلکو او په هغو توکو لړلی وي چې په خپلو کلتور
 نه وي. هیڅ کار په مخدراتو روږدی وي چې بیا د

 

راوړل شول ټولنې باندې  کې داسې حاالت پردې خلکو او کلونو په تیرو څه کم و زیات څلویښتو
 زه کار نه ورباندې لرم چې سور د ژوند ټول اړخونه یې ورته ګډوډ کړل. روان او چې روح،

ټولنه  زما خلک او خو؛ که څه نور او که شین ِجهاد و انقالب و که سپینه کودتا، عادي بدلون و
 یې دغسې کړه چې اوس ټول ورته الس تر زنې یو او رغولی یې نه شو.

موږ  جهاد وکړ، موږ کړل، روسان په ګونډو په پایله کې ویل کیږي چې موږ هلوځلو دې ټولو د
کړي به مو وي،  چې کړي، څه مو هر هغه وکړل. موږ دا وکړل موږ کړه، امریکا په ګونډو

 کړی چې ګټه یې چا ته رسیدلې ده؟ فکر دې مو پر
 

 ناپوه او ته بیسواده، اوزه  خو اتمي سالح خاوند شو، جګړې له برکته پاکستان د افغانستان د د
ایران  افغانان پاکستان او ال اوس هم په ملیونونو کې او همدې مودې په اوږدو د نان ګدایه یو.

 په نامه یادوي. « افغان آشغال» هغوی یې د مزدوري ورته کوي، خو ي،د یرغملسره 
 

افغانان  هغوی موږ نور.نه هم  نه امریکایان او چې نه روسان په ګونډو دي او په دې باید پوه شو
 بیایې لکه دالسو یا تشناب کاغذ ایسته وغورځولو. او له پاره وکارولو رسیدو ته د موخو خپلو

 

 یو، بیسوادۍ له السه په ګونډو خپلې نا پوهۍ او افغانان د موږ په دې باید پوه شو چې اصالً 
چې له هماغه یوه آدرس  دا ښکاره ده او چې اوس بیرته جګیدلی نه شو داسې پړمخې لویدلي یو

 بې تعلیمه ساتل شوي یو او اوس هم هماغه پروسه روانه ده او بې سواده ، داسې نا پوه او موږ
مسآله  همدغه غږ نه جګولو د آدرس نوم هم نه شي اخیستالی. د څوک غږ هم نه شي کوالی.

 مې یو وار ګران احمد تکل سره په یوه ایمل کې داسې شریکه کړه:
 

 دی مې ویرمخ کې »
 

 غواړم وژاړم
 

 ژړلی نه شم،
 

 ډیر هم ترخه دي
 

 چې یې وایم
 

 «خو ویالی نه شم
 

له  روان له جګړې سره عادت شوی دی. وګړو روح او ټولنې د له بده مرغه چې زموږ د
 د لیک لوست کوالی شي، هغه وګړي چې سواد لري، خو هسې هم ګیله نه کیږي، بیسوادو خو
ښه او  غولونکي سیاسي مطالب ډیر جنګي او ځای نظامي، پر لوستلو مطالبو دهنري  علمي او

 په مینه لولي.
 

 حملې خبر باندې د هوایي ډګر په پاکستان کې پر په تاند ویبپاڼه کې،( ۰۹،۰۶،۲۰۱۴همدا نن )
 په تاند کې د سهار لس نیمې بجې دي، پاسنۍ نیټې د همدا اوس چې په اروپا کې د خپورشو.
په  او( ۲ځلې الیک شوی دی ) ۵۶۱دا مطلب  خبرله خپریدونه لس نیم ساعته تیر دي، حملې د

 همدې تاند پر د نومی شعر« باد»لیوال غوندې شاعر غفور نیټې کله چې د( ۲۰،۰۴،۲۰۱۴) 
دا خواشینونکې نه ( ۳) ږ ورځې آنالین و، یوازې یو وار الیک شوی دی.ـمخ راښکاره شو، شپ

 باروتو بوی خوښوو؟ ځای د پر ګالنو ده چې د
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کې  خوا په شاو پخوا د دیرشو کورنیو دلته په ډنمارک کې په کوم کلي کې چې زه اوسیږم،
ً کې تقریب په دې افغانانو افغانان اوسیدل. څه  هغه چې یو ښځې بیسواده دي. نوي سلنه نر او ا

خپلې  ماشومان یې د کوالی شې.کې کتاب پیدا  نه یې په کور نه مطالعه کوي او ،هم لري سواد
 که یې څوک وریاده هم کاندي وایي چې څه یې کوې؟ ،مورنۍ ژبې په لیک لوست نه پوهیږي

 افغانې میرمنې ته ویلي ووبلې یوه ورځ زما میرمنې یوې  مورنۍ ژبه یې څه په درد خوري.
 په خپله ژبه خبرې سره کوئ! کې خو چې حد اقل په کور

 

 ورته په ځواب کې ویلي وو: ؟هغې محترمې
 

 ښه زده شي او... دې ځای ژبه مو پریږده چې د خوري، خپله ژبه، څه په درد مو څه کوو
منارو  او ځایونوو لوړ جنت ځان یې تلقین کړی دی چې د دا ټیپ خلک په رښتیا فکر کوي او

 کوي.خپل کلتور څه  مورنۍ ژبه او وطن خلک، د ته رسیدلي دي، نور نو وطن،
 

یې په کیسه کې  دولت خو څوک خپل مسولیت لري، پرته له شکه چې په داسې حاالتو کې هر
مسولیت ژوراحساس کوي  کوم چې په دې ګډوډ حالت کې یوازې فرهنګیان د هم نه دی. زه فکر

 احساس تر مسولیت د د او دې زوریدلو مګرد حالت زوریږي، دې بد دې بیسواده نسل پر د او
 بیسوادۍ او چا د بیسوادي چا راوسته، پوښتنه هم باید مطرح شي چې پردې نسل داڅنګه دا 

 ناپوهئ په دې دایره کې  وساتل.
 

 ینزی صاحب!ار
 

هرڅه  برداشت ناسم دی او مذهب نه هم زموږ له دین او اشاره ورته کړې ده، سوڅنګه چې تا
تنظیمي  ښاغلو؟ تردې چې ځینوآن  مذهب نه قربان کړي، ناپوهۍ کې له دین او په غلطه او مو

 د او ته ایښی و.« دو»الندې وطن هم په کې  شعار تر« اسالم سرحد نه لري»د خو مشرانو
 به بیل او نوي نسل ژوند داسې تباه کړی دی چې ټول عمر د خپل او جنت په نامه مو آخرت او

 پړی په غاړه ګرځوو.
 

 غالمۍ دایرې کې ساتل د د بیسوادۍ او ل دنوي نس باید له ما نه ته ښه په دې پوه شې چې د او
 څه باید ورسره وشي؟؟؟ چا مسولیت دی او

 

 رینزی صاحب!ا
 

 خپلې مقالې په یوه برخه کې لیکلي: د چې تاسو دا
 

خپلوانو او عزیزانو په کمکیو مجالسو کې وایم چې السونه پورته کړئ  زه کله نا کله د خپلو،»
پلرونه، نیکونه او غورنیکونه نه بښي؛ ځکه چې موږ ته یې او ووایئ چې خدای دې زموږ ډېر 

ډېر بد میراث پرېښی دی. د قبیلوي ژوند مضبوط حصار، د اسالم ډېر وروسته پاته او کلیوالی 
تفسیر، خپلمنځي شخړې او دښمنۍ، تربورګلوۍ، له سواد، پوهې، تعلیم، کتاب او قلم سره پټ او 

 (۱) «رمختګ او نوي فکر سره دښمنۍ او داسې نور.علني مخالفت، له مدني ژوند، بدلون پ
تمدن له  دا زه درسره منم چې له تیرونه موږته د راپاتې میراث ډیره سلنه منفي ده چې اوس د

ده چې دا حالت زما  پوښتنه دا خو لرې یو، کاروانه په کیلومترونو نه، بلکې په کلونواوالپیړیو
نا پوه  نیکونه خو پلرونه او څنګه راووست. تا باندې چا او ما و او نیکونو او په پلرونو ستا او
کې مو هم سترګې اوښتې را اوښتې دي  بهر دننه او سواد هم لرو، ته خو زه او بیسواده وو، او
څنګه دا حالت تحمیل کړ  تا باندې ولې او چا او ما او پر هم پوهیږو، په ډیرو سیاسي مسایلو او

 ُکلنګ پر اوږه ګرځوي؟؟؟ ځای پړی بیل او لپ ټاپ پر کتاب او نوی نسل د چې نن مو
 

 زړه غږدی: یوه مزدور افغان د دا په ایران کې د
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 په ایران کې مې زړه تنګ دی ورک دې شي ایران،
 ې ُکلنګ دیــیب کې مـه الړ شم په نصـت هـر شرکت

 

 ره جنګ دیـس ندس راـهـم د م،ـه یــناه نـه ګـوه پـپ
 (۴) «بیا روان یم بستروسره... پوره نه وي،میاشت مې       

 

ده ګناه مالومه  د« پوه په ګناه نه یم...»چیرې تلونکی هیواد وال خو وایي چې: ستا هر زما او
پړی باید  ُکلنګ او یوازې بیل، تخصص نه درلودل دي، او ، تعلیمزدکړې ګناه یې د سواد، د ده،

 او وطن کې ورته ویل شوي دي چې: کوردا ځکه چې دلته په خپل کلي  استعمال کړي،
 

 ښوونځی ته تګ ګناه ده،
 

 دسوادزدکړه ګناه ده،
 

 دا دنیا دکفارو دنیا ده او...
 

 :خاطرو ته سوراغلم ستا
 

زه یې  خو هسې یوه فانتازې یې وګڼي، ږي اوـزړه ته هم ونه لوی ځینو دا خاطرې کیدای شي د
 لیدلي دي. سترګو ځلې ما هم په خپلو څو ،نه څوبلکې یو وار  نه یوازې دا چې درسره منم،

له دې نه یې هم بد تره مخې ته درځي او دا  ورښکاره کړې، داسې ځایونه هم شته چې که سر
هډوکي هم  با درکه انسانانو بادرده او غوښه ال څه چې د حالت داسې زورونکی دی چې،

  سوځوي.
 

هیڅ ډول  زدکړو هغوی ته د هلته خو تعلیمه لیدلي دي،ی کې ځوانان بې سواده بې ابوظب په سوتا
په همدې بیسواده حالت راغلي دي مزدورۍ ته کورنۍ ته رزق ګټي  هغوی خو امکانات نه شته،

خور  چا لور او غوندې د پیسې به هم وګټي چې لکه څارویو ولور د که ډیره میړانه وکړي نو او
 ځانته واده کړي. 

 

 یې نه غواړي. افغان الال خو ټول امکانات په وړیا ډول شته دي، دکړوز راشه دلته اروپا ته. د
زه یې نوم نه اخلم داسې  ښوونځي ته نه. ږي،ـته لی« پیزاري»له پاره خپل اوالد  ګټلو د پیسو د

کورنۍ مې ولیدلې چې وایي ځم له افغانستان نه خپل زلمي زوی ته داسې ښځه کوم چې السونه 
 وکړي چې په هیڅ هم پوه نه شي او...خوشایو بوی  یې د

 

کورنۍ اصلي مقصد دا دی چې هغه را ودیدونکې جلۍ بیسواده وي په هیڅ  ؟هغې محترمې د
زوی تر حکم الندې ژوند وکړي.همدا  دوی د دوی او د پایه د ژوند تر خبره نه وي چې دلته د

ه عیني واقعیت په ډول روانه یوه ډیر ترخ کې داسې غمجنه ډرامه د اوس په اروپا میشتو افغانانو
غیرانساني دود نور هم په عامیدو دی  تر څنګه دا نا سم او ناجایز دې نا سزا کارونو او د ده.

نورو  هغوی د ناوې په ډول راولي، چې دغسې کورنۍ چې له خوشیو ډک نوکان نجونې دلته د
 درنولوپه موخه وایي:زوی  د  خپلې نږور او په منځ کې په ویاړ سره د افغانانو

 

 «دیرش زره ډالره مې پرې ورکړل او...»
 

ترالسه کولو هیله یې په زړه  دې مبلغ د کې چې بیا دلته لور ورکوي د او په ځینو نا پوه کورنیو
هلک کورنۍ په پتناسه  ژوند کوم تړون وشي او د د ځوانانو کې غوټه کړي وي او که چیرې د

ښکاره رامنځ  کورنیو په منځ کې په پټه او یوعالم ستونزې د دواړو نو کې لوی مبلغ کینږدي،
طالق پورې هم  په دایره کې تر بیلیدو او« دیموکراسي بي بي»ږي چې خبره یې د ـته کی

 رسیږي.
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 رینزی صاحب!ا
 

ښه خبره  دا موضوع ډیره په ځای او مسولیت خبره مطرح شوې ده. مقالې په پای کې د د ستاسو
دې سترې  ،سره خپل مسولیت په درکولو یو باید په خپل ځای او وخت سره د ده. موږ هر

 سواد، کتاب، قلم کاغذ، د ،پر ځای کلتور د ساتلو لرلو او ټوپک د د غمیزې ته پام وکړو او
 سره کړو. تمدن په عامولو کې خپله ونډه تر پوهنځي علم زدکړې او ښوونځي، مطالعې،

تر سرلیک « زدکړې مسآله د ځوانانو او د کوچنیانو پردی چاپیلایر او»ما دلته په اروپا کې د 
څخه په  کال کې پیل کړه چې لومړنۍ مقاله یې له ماسکو ۱۹۹۴سلسله په  مقالو الندې د

سواد زدکړې  همدې نوي نسل د اوسه هم د سلسله تر دا اخبارکې چاپ شوه.« نوید»خپریدونکي 
سویدن په مالمو  کال کې کله چې د ۲۰۱۰په  خو ي ساتلې ده،تشویق له پاره ما جار مطالعې د او

هلته مې  تر سرلیک الندې مقاله لیکلې وه او« ګالن اور او»سمینار له پار ه ما د  یو کې د ښار
 ما په هغې مقاله کې لیکلي وو: له منفي چلن سره مخ شوم. واوروله،

 

لنډکۍ بیلګې  څو یو کارونو د تربرونو ضد د فرهنګ پر ژبې او او زموږ د زموږ دا خو»... 
 باید په خپل ګریوانه کې ښکته کړو موږ خپله څه کوو؟ خپل سر خو رابه شو خپل ځان ته. وې؛

 او څومره مو د ادب او فرهنګ له پاره مثبت کار کړی، خپلې ژبې، چې: څومره مو د او ووایو
 دي؟ خنډونه پیښ کړی فرهنګ له پاره مزاحمت او ادب او خپلې ژبې،

 

ته روان شول چې په هغو کې  کې ډیر افغانان بهر په لړ او بدلونونو انقالباتو په افغانستان کې د
په زده کړه  اً قومونو زلمیان اکثر نورو چې د توپیر یې په دې کې و خو پښتانه زلمیان هم وو؛

 ځای کړه چې ویلي یې وو:  الفت صاحب خبره یې پر د پسې والړل او
 

 ؛«علم رڼا له ځان سره راوړي ځوانان باید په علم پسې والړشي او د»
 

کورنیو ویاړپه  د هغو د او اکثریت ځوانانو زموږ د ځوانان په بله خوا روان شول. خو زموږ
 چې ځوانان یې دوبی ته په مزدورۍ پسې تللي دي. دې کې و

 

 کې دې موضوع ته ډیره ښه او مستنده اشاره کړې ده. «یو شپون و ،نه و ،و» شپون صاحب په
خبرو په ترڅ کې شپون صاحب  د آشنا و، شپون صاحب زورور کوم پښتون جهادي رهبر د

 ته ولیږئ چې علم زده کړي، هیوادونو دا ځوانان بهرنیو لرئ، امکانات خو ورته ویلي وو:
 زده کړي او... کمپیوتر

 

لمنې ته ور  کفر په لوی الس یې د بهر ته یې ولیږم او ویلي وو: هغه په ځواب کې ورته
 وغورځوم او...

 

 وچوغرو د او کفر له ډاره نه لیږو، ته یې د بهرنیو هیوادونو وګورئ! که ښه حقیقت ته ځیر شو،
خرو په لکۍ پسې  وزو او پسونو، یا د قهریدلي شنه یا وریځ آسمان تر چتر الندې، لمن کې د
نوي علوم  او کله چې مو نوي عصر نوي علوم زده کیدای نه شي، سره خو د تیرولو ټول عمر

 له تمدن سره به بیګانه او له کاروان څخه به یې ډیر وروسته پاتې اوسو، نو فنون زده نه وي، او
 نه هم پښتني فرهنګ ته...  نه هم پښتو او بیا نو نه پښتنو ته څه کوالی شو او

 

 تمدن په ارابه پسې ځغاستل نه دي، دعلم او دودیزې ټولنې ویاړ مرغه زموږ ددغه راز له بده 
 دې مانا نه لري چې په علم پسې تلل دې د دا خبره د. دین په لمن پورې زوړندیدل دي بلکې د
علم زده کړه به هم نه  او د خپله دینداري به هم کوو هیرولو په مانا وانګیرل شي. دین د

 ( ۵) «هیروو...
 

 له خوا غبرګون راسره وښودل شو همدې افغانانو مهال د تفریح پر له مقالې نه وروسته دزما 
 یې تورن کړم.  دیني ضد افکارو په تور د او
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کلتور  سیاستونو غلطو جګړې او دا باسواده لوستي قشر باندې هم د له بده مرغه چې زموږ
غلطو سیاسي  ؛ځای پرمختګ پر ښوونې روزنې او ،هنر شعر او ،پوهې علم او د .مسلط دی
 پرمختګ ته دومره پام نه کوي. په مقابل کې علم هنر پوهه او سره ډیره مینه ښیي او مسایلو

 

دې نیمګړتیا رفع کول  چې د باید دا هم ومنو نو ترخه واقعیت په ډول ومنو،ه یو که دا د اوس نو
 دې ټولنې په جګړي عادت ماغزه او د خلکو او ددې  ته اړتیا لري چې څنکه د کار وخت او

 هنري ذوق ورکړل شي، عاطفې باندې پریولل شي، او جګړې په دود لړي ماغزه بیرته په هنر
محبت سره علم  په مینې او تشدد الره پریږدي، جګړې او وښودل شي چې د مینه ور عاطفه او
 قلم او ځای کتاب، سالح پر د کې سواد او مطالعې الره غوره کاندي او په کور زدکړې، د
الره  نوي ژوند پر تمدن او سره د السه کولو تعلیم په تر ښوونې روزنې او د وساتي او کمپیوتر

 روان شي.
  

 مآخذونه:
 
1-http://larawbar.net/40516.html        

 2- http://www.taand.com/archives/26506                                  
3- http://www.taand.com/archives/23711   
4- 

http://www.youtube.com/watch?v=H3fW9H35BCQ                            
                      
5- http://tolafghan.com/posts/19791 
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 نصاب، امکاناتد سواد زدکړه، تعلمي 

 

 او زموږ دریځ
 

 لسمه مقاله
 

 د سواد زدکړې مسأله په هره ټولنه کې
 یږي.ـد پرمختګ یو بسټیز شرط ګڼل ک

  

 
د نوي نسل د روزلو په موخه زما د فعالیتونو او لیکنو یوه برخه د سواد د نهضت د پیاوړي 
کیدو او مطالعه په یوه منلي دود باندې بدلول دي. د همدې هیلې د تر سره کیدو په موخه کله، 
کله د محسوسې اړتیا له مخې یا د ځینو مناسبتونو په پار داسې څه لیکم چې ټول دې د سواد او 

 طالعې حیاتي موضوع ته پام واړوي. م
 

شپیته سلنه بیسوادي، یو »همدا څو ورځې مخکې مې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت د 
 ولیکله. د هغې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي: مقالهتر سر لیک الندې « سلنه بودجه

 

ژوند کې د بریالیتوب یو راز، بینا او رڼې سترګې دي. کله چې سواد نه وي، سترګې ړندې په »
وي په هره ټولنه کې سواد او د سواد له الرې تر السه شوې پوهه، د هغه څراغ حیثیت لري 
چې هر انسان کوالی شي د ژوند تیاره الر پرې روښانه کړي او پرته له ستونزو  په رڼو سترګو 

 الره په استوار ډول قدم کیږدي.د ژوند پر 
 

د سپتمبر اتمه د سواد زدکړې نړیواله ورځ ده. په دې ورځو کې چې بیا د سواد د نړیوالې ورځې 
لمانځل او یادول را رسیدلي دي، زموږ په هیواد کې په لوړ غږ تبلیغ ور ته کیږي، مسولې 

مهمه ګڼي او په ژوند کې یې د ادارې د نوې بودجې د تر السه کولو په خاطر سواد زدکړه 
پرمختګ تر ټولو مهم رکن ګڼي، خو په څنګ کې یې د میډیا په ځینو برخو کې داسې ارقام 
وړاندې کیږي چې د افغانستان د وګړو شپیته یا دري شپیته سلنه وګړي بیسواده دي او ځینې 

پاره د معارف نورې رسنۍ بیا وایي چې د دې شپیته سلنه بیسواده وګړو د سواد زدکړې له 
 وزارت د بودجې یوازې یوه سلنه په نظر کې نیول شوې ده.

 

که یې د فورمول په ډول په نظر کې ونیسو، بیسوادي د ټولو ستونزو مور ده. کله چې سواد نه 
وي، مطالعه، پوهه  او علم نه وي او کله چې پوهه نه وي د هغې ټولنې وګړي به تل له داسې 

 «وس چې زموږ ټولنه او خلک عمالً ور سره الس ګریوان دي.ستونزو سره مخ وي، لکه ا
 

اوس بیا د ښونې او روزنې وزارت د سواد د زدکړې مسأله را مخته کړیده، د جوړو شوو 
 کورسونو شمیر، په کورس کې د شاملینو ارقام، د فارغانو شمیر او... وړاندې کوي.

 

 :کې داسې راغلي دي رپوټپه دې باب د بي بي سي په یوه 
 

منځه وړلو او د سواد زده کړې ه د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي؛ په هېواد کې د بېسوادۍ ل»
 اجباري کولو طرحه یې جوړه کړې ده.

 

http://www.taand.com/archives/75697
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د افغانستان د پوهنې سلب صالحیت شوي وزیر اسدهللا حنیف بلخي د یکشنبې په ورځ )عقرب/لړم 
 ۸۰دوی له ډلې  سلنه خلک بېسواده دي او د ۶۰مه( په یوه ناسته کې وویل؛ د دغه هېواد ۳۰

 سلنه ښځې دي.
 

 ۵۰۰ه ډلې میلیونه بېسواده کسانو ل ۱۱کلونو د ډېر عمرلرونکو  ۱۵ښاغلي بلخي زیاته کړه؛ تر 
زره مرکزونو کې په زده کړو بوخت  ۱۵زره کسان په ټول افغانستان کې د سواد زده کړې په 

زره کسان بریالي کېږي چې په دغو مرکزونو کې  ۳۵۰تر  ۳۰۰د هغه په وینا، هرکال له  دي.
 «د سواد زده کړې پروګرام بشپړ کړي او د لیکلو او لوستلو جوګه شي...

 

( کې ویلي و چې مسؤلین د څه شپیته سلنه بیسوادي، یو سلنه بودجهتیره یاده مقاله )ما په خپله 
 له پاره او په کومو ځانګړو وختونو کې ارقام وړاندې کوي او ولې.

 

ډیری دغه کسان چې د افغانستان په حکومت او دولت کې لوی یا واړه منصبونه لري، دوی په 
ا تنظیمونه چې دوی ور پورې اړه لري او یا یې دوی خپله، یا هغه سیاسي نظامي سازمانونه ی

په سهمیه کې پر ټاکلو څوکیو ډډې لګولې دي؛ دوی هغه ډلې او هغه کسان وو چې په کلونو، 
کلونو یې د سواد زدکړې سټې ړنګې کړې، ښونکي یې حالل کړي او د کورس شاملین یې په 

د ثواب د ګټلو په موخه تر سره کاوه؛  بمونو الوزولي دي، هغه وخت دوی دا کار د جهاد په نامه
خو اوس د دیموکراسۍ شمال ته همدغه کسان شړقنده څڼې اړوي او غواړي هغه  څوک باسواده 
کړي چې د همدوی د ثواب ګټلو په اړودوړ کې د سواد زدکړې له نعمت نه محروم شوي دي او 

 لکه د چا خبر ړانده دي او څه لوستالی نه شي.
 

دونکو د ارقامو په باب یو د افغانستان د اړوندو مقاماتو شمیرې دي او بل د د سواد د نه درلو
نړیولې ټولنې د ځینو اړوندو مقاماتو ارقام. که دا دواړه سره پرتله شي، ډیر توپیر په کې لیدل 
کیږي. دولتي مقامات یوازې د ښارونو د شمیرنو له مخې ارقام وړاندې کوي چې د هغو له مخې 

ر شپیته سلنه ښوول کیږي، خو نړیوالې منابع په اټکلي ډول وایی چې په کلو او د بیسوادو شمی
 بانډو کې د بیسوادو سلنه څو ځلې تر ښاري ارقامو لوړه ده. 

 

 کې راغلي دي چې:  راپورپه یوه ډیر نوي 
 

د یونسکو رییسې او استازې پیتریشیا مک فیلیپس وویل، د زده کړو په برخه کې له بې »... 
ملیون تنه لیک لوست نه شي کولی او په  ۱۱کلونو کشر  ۱۵وقفې هڅو سره سره، ال هم تر 

 ابتدایي حساب نه پوهېږي.
نه او په ناری ۳۴دې همداراز وویل، په افغانستان کې د سواد د ملي پالن پر اساس په سلو کې 

 ښځو په ټیټه سویه سواد زده کړی دی. ۱۸سلو کې 
 

 نارینه لیک لوست نه شي کولی. ۶۳ښځې او په سلو کې  ۹۰په کلیوالي سیمو کې په سلو کې 
افغانان بې  ۴۰په دې غونډه کې د افغانستان د پوهنې وزیر اسد هللا حنیف وویل چې په سلو کې 

 «سواده دي.
 

دغه راز د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې په یوه راپور کې چې په همدې نږدې ورځو کې خپور 
 دي: راغليشوی، داسې 

 

 ،میلیونه افغانان له بې سوادیه کړېږي ۱۱یونېسکو: الهم »
په سلو کې ښځینه له کافي  ۱۸په سلو کې نارینه او  ۳۴د یونېسکو د شمېرو له مخې یوازې 

میلیونه  ۱۱د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي  سواده برخمن دي. د یونېسکو یا
 «افغانان اوس هم له بې سوادۍ څخه کړېږي.

 

http://www.taand.com/archives/80699
http://pa.azadiradio.com/a/28129063.html
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له دې راپورونو او په ټولنه کې د عیني لیدنو او ستونزو د شتون له مخې لیدل کیږي چې د 
لو یې څومره ستونزې رامنځ ته کړې دي؛ خو افغان مقامات د بیسوادۍ کچه څومره ده او پای

ستونزې د حل له پاره کوم خانګړی پروګرام او نوې پالیسي نه لري، همغه د څو کلونو زاړه 
پروګرامونه او شعارونه وړاندې کوي او د نویو ستونزو د حل له پاره د نویو امکاناتو نه د 

 حل الره نه لري.استفادې کومه نوې پالیسي، پروګرام او 
د دې تر څنګه د ښونځیو په تعلمي نصاب کې هم ګڼې ستونزې شته. تر ټولو لویه ستونزه دا ده 
چې په تعلمي نصاب کې د نورو هیوادونو، په تیره د ګاونډیو هیوادونو د تعلمي نصاب تاثیرات 

 له وریه ښکاري.  
 

ې زماني واټن کال پور( ۲۰۱۴کال نه بیا تر  دوه زره څوارلسم )( ۲۰۰۱له دوه زره لومړي )
دواړو برخو ته نظر واچول شي، په هر ټولګي  درياو  پښتوکې، که د افغانستان تعلمي نصاب 

نیول شوي دي، کې له شپږو نیولې تر لس دولس مضمونه چې د یو ټولګي له پاره په نظر کې 
دوه، درې او کله ال څلور او پنځه په کې داسې مذهبي مضامین ځای پر ځای شوي دي چې له 
یوې خوا خپله ښونکي په هغه باندې سم نه پوهیږي او بل لوري ته که پوه هم شي د هغو 

یون مضامینو د محتویاتو د پوهیدو په پایله کې د ښونځیو له اتیا سلنې شاګردانو نه مذهبي افراط
جوړیږي او اوس د همدې تبلیغاتو او تعلیمي نصاب د تطبیق په پایله کې، په ټولنه کې یې نظامي 
 او غیر نظامي نتایج له ورایه محسوس دي چې هره ورځ څومره ورانی او وژنې روانې دي.

 

دغه راز په خصوصي ښونځیو کې، لیدل کیږي چې کټ مټ د نورو هیوادونو تعلمي نصاب 
د څارنې او پوښتنې یې هیڅ څوک نه شته. د روهي ویبپاڼې د ډیر نوي رپوټ له  تطبیقیږي، او

 رپوټمخې همدا اوس د افغانستان په ځینو خصوصي ښونځیو کې پاکستانی نصاب تدرسیږي. په 
 کې راغلي دي:

 

تان کې د ازاد بازار له برکته خصوصي ښوونځي دود د طالبانو له سقوط راوروسته په افغانس»
شول، افغانستان، چې په دې برخه کې پوره کدر او ظرفیت نه درلود، نو هر خصوصي ښوونځي 

 د پاکستاني ښوونکو سربېره، پاکستاني نصابونه هم له ځان سره راوړل.
 

ښوونځیو نصابونه، چې ځینې داسې ښوونځي هم شته، چې د اکسفورډ او کمیرج د خصوصي 
په پاکستان کې په ناقانونه توګه او په غال بیا چاپ شوي، د ښوونځیو مالکینو په همدې پاکستانۍ 

 بڼه دلته راوړل او په کابل او والیتونو کې تدریسول.
 

اوس، چې خواله رسنیو کې د کوم خصوصي ښوونځي اړوند پاکستانی نصاب الندې باندې کیږي 
، جمیل الکوزی د کابل ښار استوګن درې کاله وړاندې، د تکبیر له لیسې څخه دا نوې خبره نه ده

 خپل بچیان د همدې پاکستاني نصاب له کبله وویستل.
 

هلته د کمپیوټر ساینس په کتاب کې د قاید اعظم انځورونه او د ریاضي په کتاب کې کلداره انځور 
شریکه کړه، ادارې ورته ویلي وو،  شوې وه، کله، چې یې یاده مساله د ښوونځي له ادارې سره

 دا مهمه ده، چې شاګرد څه زده کړي، نصاب پسې مه ګرځه.
 

د افغانستان ډیری خصوصي ښوونځي دا ستونزه لري، خو وزارت یې د کنترول وړتیا او 
امکانات نه لري، ان د پخواني وزیر فاروق وردګ په وخت کې ځینې پاکستانۍ نجونې د مشاور 

اد وزارت کې دندې درلودې، نو په داسې یو وضعیت کې به وزارت څرنګه په توګه هم په ی
 څارنه وکړي.

 

د بېلګې په توګه په تایمني کې د هوسۍ اندړ اړوند د دانش په نوم خصوصي ښوونځی هم یادولې 
 «شو، چې په کابل کې دا حال وي په والیتونو کې به وضعیت څنګه وی؟!

 

http://moe.gov.af/ps/page/2049
http://moe.gov.af/fa/page/2049
http://rohi.af/fullstory.php?id=50868
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مانا نه لري چې هغه دې یا د پردیو د جاسوسۍ ځالې شي، خصوصي پوهنتونه او ښوونځي دا 
یا دې  د تروریستانو پټنځایونه او سالح کوټنونه ورنه جوړ شي او یا دې د پردیو د تعلمي نصاب 
د تطبیق او د هغو د کلتور د خپرولو یوه پته وګرځي. اړوندې ادارې د دې مسولیت لري چې د 

وطني ملي ګټو په نظر کې نیولو سره، تر نظر الندې  هغوی ټول فعالیتونه او پروګرامونه د
 ونیسي.

 

په دې ډول لیدل کیږي چې په ټولنه کې د سواد د نه شته والي او په تعلیمي نصاب کې د نا 
انډولۍ او بې پروایئ په پایله کې، ګڼ شمیر ستونزې رامنځ ته شوې دي او د تیرو څوارلسو 
کلنو په موده کې که د نړیوالې ټولنې د مرستو ګراف ته وکتل شي، لیدل کیږي چې د دې ستونزو 

پاره تر نورو وختونو افغانانو ښوامکاناتو ته السرسی درلود، خو سمه استفاده نه ده ور  د حل له
 نه شوې. 

 

اوس هم باید فکر وشي چې څنګه کیدای شي د دې ستونزو د لرې کولو له پاره له دې امکاناتو 
 نه څنګه اعظمي استفاده وشي؟ 

 

 زما له نطره یې بیړنۍ د حل الره داسې ده چې:
 

دې له میډیا سره په ګډې همکارۍ د سواد د ارزښت او ګټو له پاره په وطني کچه د  ــ لومړی
 تبلیغاتو یوه پراخه لړۍ د یوه ستر ملي او انساني نهضت په ډول په دوامداره توګه را پیل شي، 

 

ــ په دویم ګام کې دې د تعلیمي او کلتوري ارګانونو د ادارو واک، له تنظیمي او سیاسي 
 له دایرې را خالص کړای شي،ویش)غنیمت( 

 

ــ په دریم پړاو کې دې د تعلمي او کلتوري لوړو او عادي ادارو په رأس کې، د لوړو زدکړو او 
 ښو تجربو درلودونکي مسلکي او زړه سواندي کسان وګمارل شي.

 

په دې ډول کیدای شي چې د سواد زدکړې نهضت داسې راپیل کړاي شي چې د وروستي بې 
تر زدکړې پورې دې، دې نهضت ته داسې دوام ورکړي چې په ټول هیواد کې  سواده، د سواد

یو نالوستی شخص پاتې نه شي او دا کار دې له یوې خوا اجباري کړي او له بل لوري دې 
په څیر داسې ټولګي ور ته جوړې کړې چې د سواد  پروګرام د« غنم د کار په مقابل کې»د

زدکړې د هر کورس مشمولینو ته یو څه د مرستې په نامه یا نقدې مرسته وکړل شي او یا دې 
یوه اندازه لومړني خوراکي مواد دولت پر ځان ومني او هر څومره چې د سواد د زدکړې د 

کوي، په هماغه اندازې دې د مرستو اندازه هم لوړه  کورس ګډونکوني لوړ ټولګي ته ترقي
 کړای شي، څو ګډونکونکي په مینې سره د سواد زدکړې کوروسونه پای ته ورسوي.

 

په دې ډول به د سواد زدکړې د کورسونو د تعقیب په لړ کې هیڅ کله د کورس ګډونکونکي د 
یني، نو د کورنۍ او دې شکایت و نه شي کړای چې دوی که د سواد زدکړې په کورس کې ک

 اوالدونو د روزي پیدا کولو مسأله به څنګه شي؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kassi_z_gandom_dar_moqabel_kar.pdf
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 زموږ د کلي کتابتون
 )د مطالعې دود او اړوندې ستونزې( 

 

 یولسمه مقاله
 

ږي چې زه د ډنمارک په جنوب کې، د جرمني پولې ته نږدې د ـشپاړلس کاله او څو میاشتې کی
هیدرسلیف په ښار کې ژوند کوم. دې ښار ته مې له راتگ نه څو ورځې وروسته د کتابتون لټه 
وکړه، پیدا مې کړ او ورغلم. د پښتو او دري ژبو د کتابونو پوښتنه مې چې وکړه، یوې میرمنې 

 « فالو مي!»ه شوم، بیا یې په انگلیسي راته وویل: په ډنمارکي څه راته وویل، خو زه پوه ن
د کتابتون په دویم پوړ کې یې یوې اوسپنیزې المارۍ ته ودرولم او پوه یې کړم چې دا ستا مورد 

 نظر کتابونه دي، وې گوره، که دې کومه پوښتنه لرله، بیا هم ما ته راشه.
د پور کولو له پروسې وروسته مې ما په بیړه کتابونه وکتل، څو ټوکه مې په کې خوښ کړل او 

 کور ته له ځان سره یوړل.
دا دی اوس وروسته له شپاړسو کلونو هغه د افغانستان د کتابونو المارۍ تشه پرته ده او لکه د 
چا خبره وتړل شوه، هغه هم په دې وجه چې افغانان یا سواد نه لري او یا هم له مطالعې سره 

نه ساتو، که یې وساتو، نو بیا په ژوند کې د هغه پاڼې نه مینه نه لري. په کور کې خو کتاب 
 اړوو او په دې بڼه یې ساتو:

 

 
 

دلته په ډنمارک کې د زدکړو او مطالعې له پاره بیحده امکانات ډیر دي. دا امکانات په څلور 
ړو سکندنویاي هیوادو کې یو شان دي، چې هر ډول کتاب دې چې د نړۍ په هر گوټ کې په او

ځانگړنې یې مسؤلین در نه غواړي، پته دې لیکې، په شلو ورځو یا یوې میاشت یا لږ  کار وي،
و ډیره موده کې کتاب راپیدا کوي او تا ته یا ایمیل له الرې او یا هم لیکنی خبر درکوي چې 
ستاسو د اړتیا وړ کتاب مو را پیدا کړ کوالی شئ کتابتون ته تشریف راوړئ او کتاب په امانت 
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خو که کتاب مطالعه نه شي او څو تنه یې په امانت وانخلي، یانې له کتاب نه که  ډول واخلئ؛
استفاده و نه شي، بیرته یې په هماغسې بیړه ایسته کوي، ځای نه ورباندې بندوي، حتی کیدای 

 شي په فزیکي ډول یې له منځه یوسي.
لس یا شل ورځې وروسته پخوا به په هرو شپږو یا اتو میاشتو کې د افغانستان المارۍ تشیده او 

به یې نور نوي کتابونه له مرکزي کتابتون څخه راوړل. دا راوړل شوي کتابونه به چې هر 
څومره ډیر پور کړای شول، هغومره ډیر به یې نور را پیدا کول، خو اوس د افغانستان کتابونو 

 پورې اړوند المارۍ بیخي تشه پرته ده.
خوا کې افغانانو کتابتون ته سر ورښکاره کاوه او کتابونه به پخوا به د لسو یا دولسو تنو په شاو 

ویې د مطالعې له پاره وړل، وروسته بیا د وخت په تیریدو سره شمیر را لږیده، تر څو چې درې 
 تنه پاتې شول: زه، زما میرمن او جنرال صاحب حسن خان. 

له پاره وړل کیږي، همدې  د دې له پاره چې د کتابتون مسؤلین پوه شي چې دا کتابونه د مطالعې
دریو یادو اشخاصو به یو کتاب په شپږو میاشتو کې درې ځلې پور کړ. او دا کار په همدې 
شپاړسو کلونو کې دومره تکرار شو چې نور موږ د راوړي کتاب له عنوان او لیدلو څخه ستړي 

 شوو او ښایي کتاب به له موږ څخه ستړی شوی وي.
فغانستان برخه لکه د چا خبره تعطیل شوه، دا مانا چې افغانان اوس کار دې ته ورسید چې د ا

 نوره هیڅ مطالعه نه کوي یا ښه ده و ویل شي چې اوس نو جنت ته رسیدلي دي ، نور نو مطالعه څه کوي او...
یوه ورځ په الره کې د کتابتون یو مسؤله په مخه راغله وې درلوم په کتابتون کې یې د مهاجرو 

دونکې غونډې ته وبللم، ما هم له موقع نه په استفادې سره د افغانستان د کتابونو په باب یوې جوړی
او د المارۍ د تشیدو ور یاده کړه. هغې و ویل چې د کتابتون په کمپیوتر کې دا ډیره موده یو 
داسې کتاب نه دې راجستر شوی چې د افغانستان له المارۍ نه دې چا پور کړی وي، د هغه له 

ټول کتابونه د بهرنیانو کتابتون ته ورستانه کړل، هغوی هم ښایي له منځه وړي پاره مو هغه 
وي، ځکه چې ساتل او پالل یې هم مصرف غواړي او موږ په هغه څه مصرف نه شو کوالی 
چې د چا په کار نه وي. او دا یې هم زما د ډاډ له پاره ور اضافه کړه چې ته مه خپه کیږه، ستا 

 ږو او ډیر ژر به یې درته را وغواړو. ـ، د هغه فرمایش به موږ ولیکه کوم کتاب په کار وي
زه خو یې داسې انگیرم چې په کوربنو کې هیڅ نقص نه شته، ټوله ستونزه په موږ کې ده. موږ 
یو چې له مطالعې او پوهې تر السه کولو نه ډیر، هغه بنډارونه خوښوو او ترجیح ورکوو چې 

  ځانونو څخه سپینې کوترې جوړې کړو او...نور پکې تور کارغان وباسو او 
 

 ویکتور هوگو()«په هغه ځای کې چی انسانی عقل شتون ولری، هلته باید کتاب هم شتون ولري.»
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 کتاب، مطالعه او مالیه
 

 پر کتاب باندې د مالیې لوړول، د پوهې درمند ته اور اچول دي
 

 مقالهدولسمه 

 
 

او ستاسو  مړک لیبحث را پ تښپر ارز ېاو مطالع ېدلته د کتاب، پوه ایب لځ وی مړزه نه غوا
 : ېچ مړغوا لیخو دومره و سم،یاو آغلو وخت ون اغلوښ
 

په موخه  ېاو د نوي نسل د روزن ید ړیقلم اوچت ک تیپه ن کلویل هڅما د  ېچ ځېور ېهغ له
 يړک يړاو ماغزه ست ېوتګله پاره خپل قلم،  ګته د ت يځاو پوهن يځونښ ،ېد کتاب لوستن ېم

 یکوم تور کال یخو دا د ورم،ګ هګدرمند په ستر يړک ولټرا  ویته د  لوځهلو  ېدي، زه خپلو د
پر کتاب  ؛یافغانستان ته، افغان ته، انسان ته اور اچونک من،ښد ېد علم او پوه یغزاو تور م

 ېکروند ېدلیاو په ثمر رس ېعمر کرل ولټاو زما د  ويړلو ېهم پس یېنوره  وي،ګل هیمال ېباند
 اور ور اچوي. ،یاو اور سره راغل لویته له ت

او  کلویمقالو په ل ومرهڅخوارو قلموالو د  وڅنوي نسل د روزلو په موخه ما او ما مانندو  د
 کهځ ي،ړته مخه ک ېمطالع ېوو چ ستليیا ړته ا ېتنه د وڅ وینسل  وهید  لهیخپرولو سره، ا

 :ېچ
 

  ي،ړکتاب او مطالعه ژوند جو
 

 دروي، وښته په پ ۍالیعالم او نورو خلکو سره مو س له
 

 ... او
 

د  ېچ يړاو غوا بويډپه نامه مخه  یېد مال یېاستازي  ارویخو د ت ،ید یکاروان روان شو دا
 ېک ارویپه ت یېاو د تل له پاره  يړور و نغا ېک ادرڅپه  اروید ت یېپه موخه  ۍمزدور ميیدا

 و ساتي.
 

 شم؟  یکوال هڅ رڅیامپراتور په  کرهښل ېب وینه د  یله پا اید ُدن زه
 

 :ېشم چ یالیدومره و ېوازی
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 وي، که کودن، زه کار نه ور سره لرم، يړنابغه ک که
 

 کوي او...  یې وکڅ ل،ړوک چا
 

روانه وي   سيید استازو دا پال ۍکه د نا پوه ،ېک رهیپه توره دا ادرڅ دليړیجهالت د تور غو د
 :ېپوه شي چ ېپه د یې ېد نیبه هم تور کارونه وشي، خو عامل ېتر د

 

 ډستر مزاحمت او خن ویکاروان ته  ېاو پوه ېدا د مطالع دل،ړینه د اقتصاد غو ینه خدمت د دا
 دي. ولړغو ادرڅبل تور  وهید  ېباند ولنهټپر  ،ید ولړجو
 

دومره به نه شي لکه د واک په  ئ،ړهم ک ولهټپه صداقت سره  هیتاسو سل کاله د کتاب مال که
 .مایيیشوي بل ن لید نه تحو نایښبر ړېد مصرف ک اغلي؟ښناست  وهیتاسو سره د  ېک رهیدا
 

د  ۍد نا پوه ول،ړجو والید د بروډد  ېک ټد علم د کاروان په وا ول،ګل هیمال ېکتاب باند پر
 دي. ولږآواز غ ړپه لو ولډ ېُسر کول او د د ولډ
 

 .يڼور ته سک ګپرتو ولډ هڅ وکڅ ېچ هښمو خو نور
 

 ده، هګړج ېاریاو ت اڼد ر دا
 

 نه لري یپا هګړدا ج
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 د تعلیم د عامولو څو تنه مخکښې څېـرې 
 

 )د تعلیم هغه مخکښان چې زموږ په ټولنه کې د ډیوو حیثیت لري(
 

 

 ډوکتور محمد تنها
 

 د افغانستان د تیارو له پاره یوه بله ډیوه
 

 «PH.D»د محمد تنها پي اِچ ډي 
 

 دیارلسمه مقاله
 

 زما په قهرمانانو کې یو محمد تنها دی
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 څپرکی دویم
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زما له پاره قهرمان هغه څوک نه دی چې د خدای مخلوق په عذابوي او د ژوند له نعمت څخه یې محروموي، 
زما له پاره قهرمان هغه څوک دی چې د خدای مخلوق ته د ښه ژوند کولو او د وطن د آبادولو علمي الرې 

 چارې ښیي او د ښه ژوند کولو، پرمختگ آسانتیاوې ورته برابروي او...
 قهرمانانو کې یو محمد تنها دی.دغو زما په 

 

محمد تنها درې کاله  او اته میاشتې مخکې له خپل وطن افغانستان څخه، د امیدونو له یو کاروان 
سه کولو په پار راغلی سره د جرمني هنوور پوهنتون ته د لوړو زدکړو او نویو تجربو د تر ال

و او دا دی اوس په هسکه غاړه او د خپلو خلکو او وطن له پاره ال نورو هیلو سره ډک الس د 
 خدمت له پاره چمتو شو. 

 

محمد تنها نه یوازې د ځان او خپلې کورنۍ له پاره د ویاړ یوه شمله شوه، بلکې د ټولو افغانانو 
علمي  ټولو نه وړاندې د افغانستان د پوهنتوني کورنۍ اواو ټول وطن له پاره ویاړ شو او له 

کورنۍ او د هغوي د اصلي ټاټوبي کابل پوهنتون له پاره، چې په افغانستان کې د پوهنتونونو 
په  مور گڼل کیږي؛ د ویاړ داسې هسکه څوکه گڼل کیږي لکه د پامیر او شمشاد هسکې څوکې

 . څېـر
 

« PH.D»  ،خوشاله زه یم ورته او داسې ورته خوشاله یم، لکه خپله ډگري محمد تنها دفاع کړه
 مې چې دفاع کړې وي.

 

دیخوا مې، د ژوند په لومړیتوبونو کې یو لومړیتوب د لوړو زدکړو سر په له تاندې ځوانې نه را 
پورې ورجگ شوم، په بریالیتوب  (M.A)تر ام اې  ې.کچ تر « PH.D»ته رسول و، هغه هم د 

د زدکړو له پاره آسانتیاوې نه وې.  «PH.D»د هغه وخت سره مې هغه هم دفاع کړ، کوردننه 
را ورسیدل هر څه سره گډ وډ شول، د روزگار ناخوالو وچ کړل، د  ؟بیا وروسته چې پتنگان

 جفا گانو بادونو په هوا کړل او...
 

اوس پوهنتوني او علمي کړیو ته گران او ما ته گران محمد تنها زما ارمان پوره کړ. نن 
( سهار مې د ده د بریالۍ دفاع پر خبر سترگې خوږې شوې. کوم بل دوست ۰۱/۱۲/۲۰۱۷)

له څو  متنلیکلې و، خو ما د ده فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کړ، هلته مې د ده په قلم دا 
 عکسونو سره تر سترگو شو:

 

پرون مې د آلمان هانوور پوهنتون د هستوي او وړانګو فزیک له څانګې څخه له پوره دری »
کاله او اته میاشتو څېړنیز او تدریسي کار وروسته، په اعلی درجه خپله ډوکټورا دفاع کړه. د 

ږو، اوبو، خاوره او هوا کې د ـهغه ته څېرمه سیمو په تی د کابل او»ډوکټورا موضوع مې 
 وو. « یورانیمو، توریمو، پوتاسیمو او راډون اندازې مالومول

 

کاله دمخه، پوهاند ډاکټر عبدالحی  ۴۳په دې څانګه کې وروستۍ ډوکټورا له نن څخه پوره 
او یو بل نامي خبر هم نظیفي د پخوانۍ یوګوسالویا د بلګراډ له ښار څخه اخیستې وه. په دې تړ

به یې د پوهنتون له رسمي اعالن څخه وروسته درته ووایم. د کورنۍ،  ۱۲سته خو د ډیسمبر په 
خپلوانو، خاصو نږدې ملګرو او مخلصو آشنایانو له مینې او اخالص څخه جار سم چي په مادي 

زښته برابر ده،  او معنوي هڅو یې تر دې ځایه را ورسولم. خدای مو په عزتونو لره. توبیت مې
 « ورکړئ زړونه چې ډوکټوراوې ډېرې سي!

 

»After 3 years and 8 months of research work, I successfully 
defended my PhD. Thank you all individuals who helped me in one 
way or another in reaching this milestone. Special thanks goes to my 
distinguished professors and lovely colleagues« 

 

https://www.facebook.com/mohammadRtanha
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کله مې چې دا خبر تر پایه ولوست، د سترگو حویلۍ مې له خوښۍ نه را نمجنه شوه. په زړه 
 کې مې او پر ژبه باندې مې پر له پسې داسې تکراریدل:

 

تر السه داسې یې انگیرم لکه خپله مې چې د ډوکتورا ډیگري دفاع کړې وي او سند مې یې 
 کړی وي.

 

استاد ډاکتر تنها ته د خپل ځان او خپلې کورنۍ له خوا، د افغانستان د علمي او پوهنتوني 
کورنۍ د یو غړي په توگه د زړه له کومې مبارکي وایم او هیله څرگندوم چې په کومه انساني 

لې همدا او وطني مینه چې ښاغلي تنها خپلې زدکړې پای ته ورسولې، په هماغې مینې سره خپ
زدکړې د وطن او خلکو د آبادۍ او ښیرازۍ له پاره وکاروي او د وطن د نوي نسل په روزلو 

 کې ال کارنده ونډه واخلي.
 

ما تر اوسه استاد ډاکتر محمد تنها له نږدې نه دی لیدلی، حتی د فیسبوک ملگرتیا هم نه سره 
دوستانو له برکته د ده افکار او خبرې تر ما لرو، ښایي ما هیڅ ونه پیژني؛ خو د میډیا او ځینو 

پورې هم کله، کله رسیدلي دي، زما پام وراوښتی دی، ډیرې ښې د کار خبرې او ډیر نوي علمي 
نظریات لري، په تیره له نوې نسل او د هغوی له زدکړو او روزنې سره د ده لیونۍ مینه ډیره د 

 پاملرنې وړ مسأله ده.
 

ټه کړې وه چې د استاد تنها په علمي شخصیت او د ځوان نسل له ما پخوا هم په زړه کې غو
روزلو سره د ده پر مینې به داسې یوه څه لیکم لکه محمود مرهون، ثنا ساپۍ او... ته مې چې 

 لیکلي و. اوس دا دی د استاد تنها د بریالي فراغت په پار به زه یوڅو کرښې ولیکم:
 

 محمد تنها څوک دی؟
 

د استاد ډاکتر محمد تنها بیوگرافي هر چیرې چې په مخه راغلې، ما کاپي کړې ده. اوس مې 
چې پرتلیزه بیا کتنه پرې وکړه، تقریباً ټول هماغې یوې مرجع نه کاپي شوې ده. ما ته یې د 

کې دغه متن په مخه  لومړیتوب( نیټه په ۱۷کال د جون په اولسمه ) ۲۰۱۵لومړی ځل له پاره د 
 راغی:

http://lomritob.com/archives/7120
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محمد رحمت هللا تنها اندړ د قضاوت پوه مولوي میرزاخان عاطفي زوي دی. نوموړی د كابل »
 .ي کې د فزیك په څانگه كي استاد دی او علمي رتبه یې پوهنیار دهځپوهنتون د ساینس په پوهن

 

رحمت هللا تنها د غزني والیت د اندړو ولسوالي اصلي اوسیدونکی  افغان هستوي فزیکپوه محمد
لمریز كال د سلواغې په دویمه نیټه یې د كابل په ښار كي دې نړۍ ته سترگی  ۱۳۶۲دی. خو د 
 .غړولي دي

 

لومړنۍ او دیني زده كړې یې له خپل پالر څخه زده كړي او په یوولس كلنۍ کې د سویې د 
آزموینې په تیرولو سره اووم ټولگي ته تللی، مانا دا چې زده كړې یې په ښوونځي كې له اووم 

 ټولگي څخه پیل كړې دي. 
 

ه وتلی او په زیږیدیز كال كې د خیرخانې مېني د غالم حیدرخان له عالي لیسې څخ ۲۰۰۰په 
كال كې یې د كابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د فزیك په څانگه كې زده کړي پیل کړې.  ۲۰۰۱
زیږدیز كال كې د همدې پوهنځي د فزیك له څانگې څخه په لوړه درجه وتلی او  ۲۰۰۴استاد په 

او تر زیږدیز كال كي یې په همدغه څانگه كې د استاد په بڼه په خپله دنده پیل كړی  ۲۰۰۵په 
اوسه هم په همدې دنده پاتې شوی دی. نوموړي د خپلې دندې په موده كې د نړیوالې اټومي 

 انرژي ادارې په بېالبېلو نړیوالو فیلوشیپونو کې گډون کړی. 
 

کال کې د یوه تحصیلي بورس څخه په استفادې سره د آلمان هیواد ته والړ  ۲۰۰۸نوموړی په 
پوري  ۲۰۱۴تر  ۲۰۱۱چې هلته یې په هستوي فزیک کې خپل د ماسټري سند تر السه کړ او له 

په کابل پوهنتون کې د استادي تر څنګ د افغانستان اټومي انرژي کمیسیون د هستوي ټکنالوژۍ 
کال له اپرېل را په دېخوا د خپلو ډوکټورا زدکړو لپاره  ۲۰۱۴ه د مشر هم پاتې شوی. نوموړی ل

بیرته آلمان ته تللی او هلته د هانوور پوهنتون کې د علمي غړي او ډوکټورا محصل په حیث 
اګسټ کې د آلمان فزیکپوهانو ادارې لخوا جوړشوي  ۲۰۱۴دنده تر سره کوي. نوموړي د 

پایلو په وړاندې کولو سره په لمړي ځل د یوه افغان په مینار کې په ګډون او د خپلو څېړنو د یس
حیث د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو هستوي څېړنو کې برخه واخیسته. د څېړنو پایلو یې 
چې د افغانستان په اړه وې د ګډونوالو خاص پام ځانته را واړاوه او په همدې سره یې ده ته د 

ورکړ. استاد اټومي او هستوي فزیک پوه دی او له افغان آلمان فزیکوالو اتحادیې غړیتوب هم 
هستوي فزیک پوه پوهاند ډاكتر عبدالحي نظیفي سره یې په گډه د كابل پوهنتون لپاره د هستوي 
فزیك په اړه په پښتو ژبه دوه كتابونه لیكلي او چاپ شوې دي. د استاد تنها اندړ گڼ شمېر مقالې 

ویبپاڼو کې خپرې شوي. استاد په ډېرو نړیوالو کانفرانسونو او په ځینو ملي او نړیوالو مجلو او 
سیمینارونو کې گډون کړی او په ځینو هغو کې یې بشپړه ونډه اخیستې ده. نوموړي د یوه کال 

پورې په برلین کې آلمان تر ټولو ستر او د نړۍ دریم ستر هستوي  ۲۰۱۱تر  ۲۰۱۰لپاره له 
ندوی په بڼه کار کړی، د نوموړي ځیني لیکنې د نړیوال البراتوار کې د یوه کال لپاره د څېړ

اټومي انرژي آژانس په کتابتون کې هم د ماخذ په توګه کارېدلي دي. ډېری لیکنې یې د ده په 
بی بی سي او پښتو اخبارونو او  :پانو لکهبمورنۍ ژبه پښتو باندې دي چې ډیری یې په پښتو وی

 مجلو کې خپرې شوې دي. 
 

و انگریزي باندې روانې خبرې او لیكنې كوالی شي او په عربي، آلماني او په پښتو، دري ا
ارودو ژبو پوهېږي، خو لیکنې نشي پرې کوالی. نوموړی دا محال د آلمان هانوور پوهنتون کې 
د خپلو ډوکټورا زده کړو د ترسره کولو لپاره په څیړنو بوخت دی. په دې وروستیو کې د 

 .«زیکپوهانو د ټولنې غړیتوب ترالسه کړنوموړي په هڅو افغانستان د ف
 

زه خپله د نوي نسل د نوې او مدرنې روزنې سخت پلوي یم او ښایسته ډیر کار مې هم ورته 
کال راپه دې خوا د استاد تنها نظریات لیدلي او تعقیب کړي دي،  ۲۰۱۵کړی دی. ما چې له 

 بیخي ډیره سلنه ورسره موافق یم.
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تنها کوم نظریات چې زما له نظره تیر شوي دي، د هغو په استناد ویالی شم د استاد ډاکتر محمد 
چې استاد تنها یو ریښتینی او هیواد پال ښوونکی دی. پر نوي نسل باندې زړه سوی، له هغوی 
سره بیسارې مینه او د هغوی د مدرنې او سالمې روزنې فکر؛ دا د استاد تنها د هلو ځلو هغه 

 ورځ عملي کړي دي.ځانگړنې دي چې ده هره 
 

په رسمي او شخصي ډول د پوهې د ترالسه کولو دومره لیوال دی چې ما یې تر اوسه ساری نه 
، چې ځینې یې انتقادي بڼه هم لري، دلته وړاندې بیلگېدی لیدلی. د استاد تنها د همدې لیوالتیا څو 

 ډیر پخوا کاپي کړې او ساتلې وې: کوم چې ما
 

د آلمان او اُتریش اکاډمیکو همکاریو ادارې د نړۍ ټولو هیوادونو له پوهنتونونو سره په څېړنیز »
ډګر کې اکاډمیکې همکارۍ لري، خو د افغانستان په برخه کي یې څراغ سور دی. مونږ ته 

تون هر استاد فکر کوي چې دی یواځې خبرې او د بل تخریب را پاته دی، زما په ګډون د پوهن
جناب تر ټولو پوه دی، کله د ارستو خبرې په خپلو ویناوو کې کوټ کوي او کله هم د انشټاین، 
خو د څېړنو چې پوښتنه ورنه وکړی داسې ورته ښکاري لکه سړی چې په دوزخ کې له چا د 

 ریخ پوښتنه وکړئ.یش
 

دایمي غیرحاضرین یو، که مو په دې ډګر کې څېړنیزه او اکاډمیکه کورنۍ کې مونږ د نړۍ په 
 «حاضري پوره نکړه، نو بویه چې تر قیامته به خلک مونږ ته د پسونو په سترګه ګورئ

 

 !الالپښتون »
 

ډېر ډېر له ښوونځي او پوهنځي فارغ کړې، نورو ستا د اکثریت دعوه به هله ومنو چې ته تر 
ډېرو مېرمنو ته په ټولنیزو او زدکړیزو چارو کې برخه ورکړې. داسې نو نه ږې او ـپوځ ته ولې

ډېر ښوونځي به ته سوځوې، په دې کمو محصلینو کې به دې نیم ځاندربي وي، په ږي چې ـکې
مېرمن به دې کور کې تړلې وي او بیا به هم ته ګېله من یې چې  پوځ کې به په نشت حساب یې،

 ولې مې خلک په اکثریت نه مني. 
ږي، را ویښ سه ـالال مې سې اکثریت او اقلیت د تنو په شمېر نه، د سرونو په شمېر منل کې

 .یویشتمه پېړۍ سوې، اوس مټې نه ماغزه حکومت کوي
 

 «خوړین کړ. پښتونه! رب خو دې نور پوه کړه، زړه دې را
 

کوربان مو سم! د اسالمي اُمت او اسالمي ورورګلوي په نامه والکه له سره څه موجود »... 
نو له هر ممکن فرصت څخه په استفادې سره ځان په پیاوړي  ،ږيـوي، که دې په ځان خوا بدې

اقتصاد، ساینس او ټکنالوژي سمبال کړه، تر کله به د اسالمي ورورګلوي په نامه په خپل هیواد 
 کې د عربو نیابتي جګړه کوو؟ 

 !!!«   خو د نوي نسل افکار مه ورستوئ ،په لیاز د خدای خپل افکار خو مو هسې وراسته دي
 

کال د اکتوبر په شپږمه د کوم څلوربول د لیکنې پر اساس  ۲۰۱۵افغان ساینسپوه  محمد تنها د 
 ولیکل: داسېپه خپله پاڼه کې 

 

نو کوالی شي ښه شین خر  ي،ه کوښښ وکړږ خاشـنوې څېړنې ښیي چې که څوک مازي لی»
ړنو یو ژوندی مثال ولید، ځوان راته ویل چې ستا دا ـله ځانه جوړ کړي. نن مې د دغو څې

 «.ځکه ته په کفري ملک کې زدکړې کوې ،زدکړې هیڅ ګټه نلري
 

سوریایي کډوالو تر څنګ به زه دا خپل افغان د دلته مې له پوهنتون سره چنې ووهلې چې »
کډوال هم درولم چې پوهنتون کې شامل شي، ول ښه. په روانه پښتو مې دوه اونۍ د مخه خبرتیا 

چې د پوهنتون داخله کې مرسته درسره وکړم. پرون په ټاکلي وخت  ئخپره کړه چې ملګرو راش
د  .ایرانیان راغلل، د افغانانو درک نه وو ۴سوري او  ۷او ځای حاضر وم، یو ساعت تېر سو، 

https://www.facebook.com/mohammadRtanha
https://www.facebook.com/tanha.university/posts/999760920090625
https://www.facebook.com/tanha.university?fref=nf
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دویم ساعت په پیل کې دوه هزاره وطنوال چې دلته یې مزدورکاري کوله راپیدا سول، د خټو 
نت وایه چې د پوزه یې را جوړه کړه، له پوهنتون څخه ناهیلی را ووتم په ځان او پښتنو مې ال

و د هرې تېرېدونکې نجلۍ په کالیو، ګاډي تمځای مخې ته یوه کوټه افغان ځوانان والړ دي ا
، یوه ډله یې بیا کلک په سیاست کې نښتي چې هله يبوټونو او کش و پش پوچ نظریات ورکو

 ...غني د پښتنو حق په هزارو وخوړ او
 

سیاسي  ،څوک د تعلیم په ځای پښتون په خوسا قومي سیاست، ډزنو هې! په وهللا باهللا چې هر
دا ځوانان  .د پښتون تر ټولو ستر دښمن دی ي،مظاهرو او ناندریو او تشو باټو باندې بوخت کړ

له چا الهام اخلي؟ خو له همدا یو څو بوتالنو چې د تعلیم او سړیتوب په ځای یې د خپلې شخصي 
 .عقدې په اساس خوسا سیاست کې ښکېل کړي

 

تعلیم  ،ږي، که غواړې هم دولت ولرې او هم عزتـپښتون الال! نور په وچ زور دولتونه نه چلې
  !څوک دې په سړو کې نه شماري ،دې یواځینۍ الره ده، که سیال نسوې

 

 «مړه دې وي بېغیرته غیرتیان
 

 ...پښتون صیب، عرض شود به خدمت شما که»
 ۱۸۰۰کسانو چې  ۴۰۰۰سږ کال د کانکور آزموینې لپاره د غزني له جاغوري ولسوالۍ څخه 

کسانو او د  ۴۰په دې کې د آب بند شریف له جهادي ولسوالۍ  .یې نجونې دي نوم لیکنه کړې
کسانو نوم لیکنه کړې چې ټول یې الحمد هللا برېتور  ۱۰۰ګیالن رحمته هللا علیه له ولسوالۍ 

 .پېغله نسته پکې، همداسي یې د نورو پښتنو ولسوالیو درواخله ځوانان دي او
 

نو چې ته د خپل ښوونځي سېځونکي ټالیب ته د ادې بړستن کې شپه ورکوې، ته چې د  ،آښه
خپل او پردي د دین په متر اندازه  خپل ښوونځي پیسو غله ته ملي او قومي مشر وایې، ته چې

ځان او مړوند خولې لګوې، ستا چې کابل او غرب مېشتی زدني   کوې، ته چې په خپله په خپل
نه(، ستا چې انجنیر، ډاکټر او آن د پوهنتون وستاذ د ټالیب چمچه وي، ته  فعال ټالیب دی )ټول

نو په دې کې د هزاره، ازبک،  ،کې مخکي یېچې له هر حسابه په تعلیم کې وروسته او جګړه 
  تاجک او بل څه ګناه ده؟ ته ولې د خپلې ناراستۍ او سر ناخالصۍ پړه پر بل اچوې ؟

 

دروړی! در جار مي کړې، ستا لمړی دښمن ښار مېشتی غل پښتون الال د خدای روی مې  
قومي مشر، کابل مېشتی مړ سترګی باټو زدني فعال او غرب مېشتی د کلیسا خیرات ته پروت 
ټالیب فکره پښتون دی، ته والکه په دې مخته والړ سې چې خپل ځان مظلوم او نور ظالم وښیې، 

 ،ه خپل سرالری د پوهې او انسانیت په تله نهچا دمخه ته په خپله په ځان مالمت یې، ت تر هر
 .بلکې د تعصب او دینکاري په تله تلې

 

  «پښتونه! حال دې تر دغو بدتر سه
 

په دا دومره موده کې چې زه د استاد ډاکتر محمد تنها علمي هڅې او لیکنې تعقیبوم، د نورو 
برخو تر څنگ یې درنه برخه د ده علمي لیکنې دي. زه د دې علمي صالحیت نه لرم چې د یوه 
فزیک پوه په علمي مقالو او لیکنو د کره او نا کره یا علمي او غیر علمي قضاوت وکړم؛ خو د 

الرې د یو الروي په توگه مې تل د استاد تنها علمي مقالې په ډیره مینه لوستلې دي،  پوهې د
 پتې دي: مقالو بیلگې اوورنه مستفید شوی یم. دغه یې د څو علمي څیړنیزو 

 

 ،په اکاډمېکه کورنۍ کې نااعالن شوې جګړه افغانستان لوړې زده کړې: دــ  
 

 د چاپېلایر اروایي اغېز، بهیرــ  د لوړو زده کړو پر 
 

 ،یل په پلمهکال د پ درسي د نويــ  
 

http://www.bbc.com/pashto/columns-38291800
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2016/08/160812_hh-tanha-column-higher-education
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2016/03/160322_hh-new-edu-year-teacher-method
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 ،: بورسونو ته کله غوښتنلیک ورکول مناسب ديزدکړې لوړېــ  
 

 اټومي وسله جوړوالی او کاروالی شي؟ کله یو هېوادــ  
 

 ، : په نړیوال څېړنیز او ملي فکري ډګر کې غیر حاضره کورنۍزدکړې لوړېــ  
 

 او...
 

 
 

د ډاکتر تنها لیکنې او قلم زما ډیر خوښ دی. یو ځل ده په خپله د یو محصل په توگه د نوي 

 »څه ولیکل: داسې تعلیمي کال د پیل له پاره
 

 لوړې زده کړې
 

 د افغان محصل تجربه، نوی کال نوی پیل
 

کله چې انسان له څو ځلې تکرار سره سره د یوه کار په ښه ترسره کولو کې پاتې راشي، نو 
ارواپوهان وایي چې د بد تر سره کولو په ځای یې نه ترسره کول غوره دي او دلته باید دمه 
وشي، خو له یوې دمې وروسته د یوه ښه او تازه پیل لپاره اړینه ده چې ټولې ممکنې 

 .آسانتیاوې، خنډونه او کړنالرې وڅېړل او یو کوټلی پالن یې ترسره کولو ته جوړ شي
 

ژوندانه کې له داسې حاالتو سره ډېر مخامخ کېږو، د ځوان کهول لپاره د دغو اړینو موږ تل په 
 .کارونو له ډلې یو هم لوړو زده کړو ته الره موندل دي

 

ډېری وخت ځوانان بېالبېلو تحصیلي ادارو او بورسونو ته د کال په ترڅ کې درخواست ورکوي، 
خو د اسنادو او شرایطو نه بشپړتیا د دې المل شي چې هیلي یې مړاوې او زده کړو ته یې تبه 

http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2016/02/160227_hh-tanha-column-higher-education
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2015/11/151121_gn_when_a_country_can_make_use_nuclear_wepons
http://www.bbc.com/pashto/columns-39694815
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2015/12/151231_hh-tanha-column-higher-education
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پرې شي، دوی ډېری وخت خپلو نیمګړتیاوو ته په نه پام سره فکر کوي چې ستونزه په ټاکونکو 
 .یا اشخاصو کې ده نو ځکه ناهیلي او د لوړو زده کړو ترسره کولو څخه الس په سر شيادارو 

 

زما شخصي تجربه دا را ښیي چې دې چارې ته یو حل دا دی چې نوې ورځ، نوې اونۍ، نوې 
میاشت او یا هم نوی کال د خپلو هڅو بیا پیل لپاره یو نوی څپرکی وګڼو، دا کار دوه ګټې لري، 

ې نوې نېټې تر راسېدو د کار اجرا لپاره په کافي اندازه پوټانیشیل انرژي زېرمه یوه دا چې د دغ
کېږي او دویم دا چې هم د نېټې نوی پیل او هم ستاسو د لوړو زده کړو نوی پیل تاسو په اروایي 

 ډول دېته چمتو کوي چې د ژوند په دې پړاو کې نوی څپرکي پرانیستلو ته تیار یاست
 

 
 

 زما ته زدهکړو لوړو هغه کړې مرسته ډېره کې اخیستلو په بورس د یې ماسره له چې څه هغه
 لپاره پیل نوي د کې الره دې په هڅه، درخواست د ځلې بیا بیا سره سره ناکامېدو بیا بیا د تنده،
 .پرانیستنه څپرکی نوی او نېټه نوې

 

ېلو بورسونو ته کلونو کې مې بېالب ۲۰۰۵او  ۲۰۰۴دا تجربه په ما کټ مټ تېره شوې، په 
درخواستونه ورکړي ول خو د شرایطو نه بشپړاوي له امله مې درخواستونه رد شوي او نا هیلی 

کال ډسمبر میاشتې همدا شپې ورځې وې چې موږ د جرمني ورځبورګ  ۲۰۰۵شوی وم، د 
پوهنتون لخوا د یوې لنډې مودې لپاره په علمي سفر دې پوهنتون ته را وبلل شو، دې لنډ سفر 

 ۲۰۰۶د لوړو زدکړو هغه پخوانۍ تبه بیا را پیدا کړه، له ځان سره مې هوډ وکړ چې نوی  مې
 .کال باید زما لپاره نوی پیل وي

 

د کال پاتې څو شپو او ورځو کې مې د جرمني بورسونو په اړه ښه ځان مال کړ، شرایط مې 
پیل سره مې د مشرانو مکمل ولوستل او د اسنادو برابرولو ته مې تابیا وکړه، د نوی کال په 

اُستادانو په مرسته او هڅونې د بورس اخیستلو چارې پیل او باالخره مې له اوږده ځنډ وروسته 
 .بورس تر السه کړ

هغه څه چې له ماسره یې د بورس په اخیستلو کې ډېره مرسته کړې هغه لوړو زدهکړو ته زما 
ست هڅه، په دې الره کې د نوي پیل لپاره تنده، د بیا بیا ناکامېدو سره سره بیا بیا ځلې د درخوا

 .نوې نېټه او نوی څپرکی پرانیستنه
 

د درخواست په پروسه کې د اسنادو او شرایطو په اړه د مشرانو او تر ما مجربو کسانو څخه د 
مرستې غوښتنه، اسناد مکمل او په خپل وخت سپارل او تر ټولو مهمه دا چې یوې مرجع ته د 

 .کتفا نه کول او بېالبېلو مراجعو ته مکرر درخواستونه ورکولدرخواست په ورکولو ا
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 ورکوي، درخواست کې ترڅ په کال د ته بورسونو او ادارو تحصیلي بېالبېلو ځوانان وخت ډېری
 تبه یې ته کړو زده او مړاوې یې هیلي چې شي المل دې د بشپړتیا نه شرایطو او اسنادو د خو
 شي، پرې

کال د لوړو زدکړو کال ونوموو او ټول لوړو زدکړو ته الرې  ۲۰۱۶راځئ په خپل مینځ کې
کال د افغان ځوانانو لپاره په ټولو ډګرونو  ۲۰۱۶موندنې لپاره هڅې وکړو. . په دې هیله چې 

 .په تېره بیا د نړۍ پوهنتونونوکې لوړو زده کړو ته د الرې موندنې تر ټولو بریالی کال وي
 

 «ه!نوی کال مو بختور ش
 

 پل نظریات په خپله فیسبوکپاڼه کې لیکي:خډاکتر تنها ډیر ځلې 
 

 :نظر د نوې ښوونې روزنې په باب د ډاکتر محمد تنها
 

د سوریې او افغانستان مهاجر په غیر قانوني ډول اروپا ته راشي، اروپایان یې ډودۍ، کالي او 
د ګلونو ګېډۍ په الس یې هر کلی ته الرو ته را ووځي، بلې خواته یو بې وزلې افغان د اسالم 

سعودي او نورو عربي هیوادونو ته په رسمي کاري ویزه والړ سي خو عرب یې غوړېدا مرکز 
له سره د سړي زوی نه بولي، د یوې روپۍ انساني ارزښت نه ورکوي آن د س.پ.ي او .خ.ر.ه 
خطاب ورته کوي خو له کابله زما یارانو د اسالمي وروګلوي ډول غاړې ته اچولی او د اسالمي 

  ي.اُمت په کې قصیدې وای
 

کوربان مو سم! د اسالمي اُمت او اسالمي ورورګلوي په نامه والکه له سره څه موجود وي، که 
ږي نو له هر ممکن فرصت څخه په استفادې سره ځان په پیاوړي اقتصاد، ـدې په ځان خوا بدې

ساینس او ټکنالوژي سمبال کړه، تر کله به د اسالمي ورورګلوي په نامه په خپل هیواد کې د 
بتي جګړه کوو؟ په لیاز د خدای خپل افکار خو مو هسې وراسته دي خو د نوي نسل عربو نیا

 !!! افکار مه ورستوئ
 

 :افغان او مطالعه
 

 کال د سپتمبر اولسمه تنها په خپل مخکتاب کې د افغان او مطالعې د اړیکو په باب ۲۰۱۵د 
 ولیکل: داسې

 

ډګر کې د افغان پېژندلو یوه ستره نښه دا ده چې نورو به مخ ته کتاب، ډي، بس او هوایي په ګا»
خپل پاسپورټ لوړ غږېږي او یا به یې  مجله او یا اخبار نیولی وي خو افغان به یا ټلیپانه کې لوړ،

او ټیکټ را ایستلی وي او هغه ته به ګوري. په مونږ کې د مطالعې او معلوماتو حاصلولو هیڅ 
 .«همدا اوس مې څنګ ته یو ځوان په همدې کوایفو ناست ده frown-humørikon تنده نسته

 

 ال ډیر پخوا په الر ورکو الرویانو کې داسې لیکلي وو: (آصف بهاند)ما 
 

د ماسکو په مترو کې نور خلک مطالعه کوې د افغان الال یو شی غم او بل شی یې شلغم کرار »
 «.ناست وي د نجونو لغړو عکسونه ګوري

 

 ډاکتر تنها سره له دې چې ساینس پوه دی، خو کله، کله د سیاسي، ټولنیزو او ادبي مسایلو په
باب هم نظر ورکوي. په همدې لړ کې یې یو ځل د کوچنیانو د ادبیاتو په باب داسې یو څه خپاره 

 دا دی: توريکړل چې زه یې ال هک حیران کړم. هغه 
 
زمونږ نسلونو د مثبتې فکري ودې نه کولو یو ستر المل دا هم دی چې زمونږ د ماشوم »

ادبیات تر اوسه له مینه ناکو کیسو، ترانو او سندرو ندي ماالمال شوي. په کتابونو او کورونو 
کې زمونږ ماشومانو ته اوس هم د زمریانو او لېوانو د ځناورتوب، کرکې او تبعیض کیسې 

https://www.facebook.com/tanha.university?fref=nf
https://www.facebook.com/tanha.university?fref=nf
https://www.facebook.com/mohammadRtanha?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARA-BkF7gzkSRx0XRW3gSgUaiijBphmtX5TjJa9igNUeyMl5d0yW7Xn-x6La-7wP2ES8sCpEwAnF7knB
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درې او شعرونه له جنسي لوږې بوغارې وهي، نږدې ګرده ادبي نثرونه مو کېږي، زمونږ سن
پر نرواکي او ښځه ځپنه کې غوټې وهي. پداسې ادبي فقر کې له نوي نسل څخه د سړیتوب څه 

 تمه لرې برخوداره؟
  !«لیکوالو حضراتو؛ دا چاره بدلول غواړي

 

 آنالین او افغان جرمن تاندکله او په ما هم د ډاکتر تنها پر همدې ارزښتناکه خبرو یو مقاله ولی
 کې مې خپره کړه، بشپړ متن یې دا دی:

 

 هنظرله د کوچنیانو ادبیات د یوه ساینسپوه 
 

 
 

 

ماشوم زمونږ نسلونو د مثبتې فکري ودې نه کولو یو ستر المل دا هم دی چې زمونږ د »
ادبیات تر اوسه له مینه ناکو کیسو، ترانو او سندرو ندي ماالمال شوي. په کتابونو او کورونو 
کې زمونږ ماشومانو ته اوس هم د زمریانو او لېوانو د ځناورتوب، کرکې او تبعیض کیسې 
کېږي، زمونږ سندرې او شعرونه له جنسي لوږې بوغارې وهي، نږدې ګرده ادبي نثرونه مو 

اکي او ښځه ځپنه کې غوټې وهي. پداسې ادبي فقر کې له نوي نسل څخه د سړیتوب څه پر نرو
 تمه لرې برخوداره؟

 دوکتور محمد تنها() !«لیکوالو حضراتو؛ دا چاره بدلول غواړي
 

 

دا پاسنۍ خبرې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د ډوکتور تنها نوی نظر دی چې ډیر تازه یې 
 فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی.په خپله 

 

( کړې ده او اوس PhDکې پي اچ ډي )په څانگه « هستوي فزیک»تنها د استاد ډوکتور محمد 
تدریس هم کوي، خو د نوي نسل د تعلیم ، د جرمني هېواد په یوه پوهنتون کې په همدې برخه کې

او ځوانان  ، کوچنیانماشومانپه برخه کې په عملي او نظري بڼه داسې فعاله دی لکه چې ټول 
 یې د خپلې کورنۍ غړي او یا خپل اوالدونه وي. 

د خپل مسلک، زدکړو، په تېره لوړو زدکړو په برخه کې یې علمي لیکنې په بي بي سي پښتو 
 ږي. د لوړو زدکړو په برخه کې یې د څو علمي لیکنو سرلیکونه دا دی:ـویبسایت کې خپری

 

 ،بحران اورد زدکړو په بهیر کې د بــ 

http://www.taand.com/pal/?p=3525
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_tanha_nazar.pdf
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2015/12/151206_gn_muhammad_tanha_studying
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 لوړو زدکړو ته مخه کړو؟  څنگه له اوږده ځنډ وروسته بېرتهــ 

 

 برخه کې باید لوړې زده کړې وکړو؟ کومهپه ــ 
 

کتور تنها پر ژوند، علمي شخصیت او افکارو باندې، د ده د ډوکتورا د وما پخوا هم د استاد ډ

 .هړک خپره ېپه پلمه یو مقاله لیکلې وه، چې تقریباُ یو کال مخکې م ع د خوښۍبریالۍ دفا
  
په فیسبوک کې یې د سیاست په برخه کې ژبه ډیره تونده ده، خو ډیره اصالحي او را ویښونکې 

په بورسونو خبروي، ورته بڼه لري. د ډیری پوستونو مخاطبین یې ځوانان دي چې دی یې 
 رمو د ډکولو الرې چارې ورښیي.وهڅوي یې او د ف

 

ډاکتر تنها دومره د نوي نسل د روزلو لیوال دی چې بل ساری یې ما نه دی لیدلی. دا یې د نوي 

 ده: بېلگه یوهسره د مینې نسل د روزلو 
 

 !چې نن نه وم خوشاله نو کله به خوشاله وم ؟»
کلنۍ کې له کلي یوازې را روان  ۱۴د خپلوانو له ډلې مو یو ځوان کورته راغلی وو، ول په 

سوی یم او په خپل سر مې خوشال خان لېسه پیدا کړې، هلته مې سبک ویلی، اوس باختر 
پوهنتون کې د انجینري تر څنګ په آمریکایي پوهنتون کې د ټافل آزموینې ته تیاری نیسم او 

ري او بیسواده غواړم چې هارورډ کې لوړې زدکړې وکړم. ول پالر مې په دوبۍ کې نانوایي ل
دی خو زما د تعلیم خرڅې ته چې هر رقم وي پیسې پیدا کوي او را لېږي یې. چې داسې کیسې 

 .اورم نو د خوشالۍ تر څنګ مې دې هیواد ته مظبوطه هیله پیدا شي
  !«دا وګړي ډېر کړې خدایه

 

 لړخو په دې نږدې ورځو کې یې د نوي نسل د روزلو د افکارو او پالنونو د وړاندې کولو په 
کې، د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې داسې یوه ټکي ته اشاره کړې ده چې: لکه د چا خبره 

 دی:  متن . دا د ده د یاد پوست بشپړخبره یې کړېده« ټک او پتری»
 

زمونږ نسلونو د مثبتې فکري ودې نه کولو یو ستر المل دا هم دی چې زمونږ د ماشوم »
ادبیات تر اوسه له مینه ناکو کیسو، ترانو او سندرو ندي ماالمال شوي. په کتابونو او کورونو 

کیسې کې زمونږ ماشومانو ته اوس هم د زمریانو او لېوانو د ځناورتوب، کرکې او تبعیض 
کېږي، زمونږ سندرې او شعرونه له جنسي لوږې بوغارې وهي، نږدې ګرده ادبي نثرونه مو 
پر نرواکي او ښځه ځپنه کې غوټې وهي. پداسې ادبي فقر کې له نوي نسل څخه د سړیتوب څه 

 تمه لرې برخوداره؟
  !«لیکوالو حضراتو؛ دا چاره بدلول غواړي

 

پوست کې د ماشومانو او کوچنیانو  دېساینتست دی، خو بیا یې هم په خپل چې نها سره له دې ت
په نظر کې نیولو سره، داسې ټکي ته اشاره کړې ده چې ډیره اساسي  پېـژندنېرواند د ادبیاتو 

 او ټاکونکې ده. 
 

و ته چکې خپلو باو یا د کوچنیانو له پاره په نورو ځانگړو کتابونو په درسي کتابونو  چې تر څو
د نوي و د خپل هیواد ؛ نسلسله جاري ساتولو وتوی د وژلو او وینو ،تشدد او دوښمني ورزده کوو

 . تخم شیندو او وژنو وینوکرکې،  ذهن په کروندو کې به دنسل د 
 

د کوچنیانو ادبیاتو لیکوالو سره ښایی چې د ماشومانو له پاره مینه، وطنپالنه ، انسان او ژوند 
خوښونه او راتلونکې ته امید وښیو او داسې کړکۍ ورته پرانیزو چې د نوې تکنالوژۍ او د نویو 

خوانیو کې بند یو او د پ تارنوخامو ه په بزدکړو او تمدن په لوري د حرکت یوه الره وي، تر څو 

http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2015/12/151219_hh-tanha-column-higher-education
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2016/01/160131_hh-tanha-column-higher-education
http://www.taand.com/archives/99956
https://www.facebook.com/mohammadRtanha?fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCEgM1MWU9y5blUKO-DYnTom39LoqcKH_O-Azbb_BhJSZvzrUyWKMd7b4SxAmtt7ejVvzil0QMRlOvYPOTdXbMF_ibVduXVsFRA6uRQPfWEn4Bt6IYI2LR-HTlnTGq1NIo-ErnC-Apue9w--kdP7xusaX0dLWJrMxwMOxKI4NRPn9ngV6MKU77jK0qB8GbJOo9Fq9zP6hcMXN0LL1ihlw-RQCVToYx5XoYlqNV_8A&__tn__=m-R
https://www.facebook.com/mohammadRtanha?epa=SEARCH_BOX&jazoest=2651001225471527956699579718679655710211210250735452815354749990669510110679117108801046511078111119701058158651001225610068984551118845471571187411612067734911383861121211051051121064511645849711656748754451115011790103
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هغو افکارو په دایره کې ښورو چې نورو ملتونو ال پخوا خپل ځان او خپله ټولنه او خپل نوی 
نه را ایستلي دي او د پوهې ډیوه په الس د نوي او متمدن ژوند په لوري  له دایرېهغو  دنسل 

 روان دي. 
 

تو کار اانو پر ادبیما  چې له ډیرو کلونو راپه دیخوا د نوي نسل د روزلو په سلسله کې د کوچنی
د استاد ډوکتور تنها دا نظر تایدوم، خو دا یادونه هم د هغو د تجربو په رڼا کې ، دی او پام کړی

لموالو تخلیق کړي یا ژباړلي قاړینه گڼم چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره کوم آثار چې زموږ 
رامنځ ته  دي، تر ډېره پورې یې دې مسالې ته پام ساتلی دی، په تېره په دې وروستیو کلونو کې

خبره صدق  د ښاغلي تنهارف وزارت د نصاب په برخه کې ؛ خو د افغانستان د معاشوي آثار
کوي، چې ما په خپلو ځینو اړوندو مقالو کې د هغو ځینو نیمگړتیاوو ته اشارې کړې دي. تقریبا 

تر سرلیک الندې مقاله خپره  «د تعلیمي نصاب پښتو کتابونه» دیارلس میاشتې مخکې مې د

 لیکلي وو: داسېکړه. هلته ما 
 

پرته له شکه چې اوسنی تعلیمي نصاب بیشمیره ستونزې او نیمگړتیاوې لري چې هغه باید د »
. زما د دې تورو لیکل دا مانا نه رسوي چې دا تعلیمي نصاب زما د شي سمون په نیت په نښه

تایید وړ دی، زه کوالی شم چې د هر ټولگي د درسي کتابونو او تعلمي نصاب په باب مقاله نه،، 
  ي.بلکې مقالې ولیکم؛ خو د نه لیکلو یوه وجه یې دا ده چې نه یې څوک لولي او نه یې تطبیقو

فرمایش سوهنې سره، د گوندنونو اوتنظیمونو په په درسی نصاب کې د بهرنیانو په غوښتنه او ال
داسې درسي نصاب جوړ، چاپ او تطبیق کړای شوی چې له گڼو تیروتنو سره یې د وږي 
افغانستان په ملیونونو ډالره په چاپ او خپرولو باندې ولگیدل. هر ډول چې دی، اوس خو د 

 ..«.تعلیمي نصاب په نامه د وطن نوي نسل ته په مخ کې ایښودل شوی دی
 

د سمونې په خاطر او د هغو قلموالو له پاره چې د ماشومانو  د داسې یوه نیمگړي تعلیمي نصاب
او کوچنیانو له پاره قلم چلوي، د تنها د اصالحي نظر او دې ته ورته نظریاتو په پام کې نیول 

 او د هغو تطبیقول یو اړین کار دی.

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_pashto_taalemi_nesab.pdf
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 نجیبه لیمه
 

 کیسې« Lallo Lallo»کوچنیان او د لـلو، لـلو 
 

 (ځانګړې کیسېد نجیبه لیمه پاره ه د ماشومانو ل)
 

 څوارلسمه مقاله
 

 
 

 د نجیبه لېمه پېـژندنه:
 

په  مالوماتما چې د نجیبه لیمه په بیوگرافۍ پسې لټه پیل کړه، په ویکیـپـیـدیا کې د دې په باب 

 :چې زه یې لنډیز دلته وړاندې کوم مخه راغی
 

نجیبه لېمه د بي بي سي پښتو راډیو یوه خبریاله او ویانده ده. نوموړې په لندن کې د خبریالۍ په 
زده کړې کړي او له ډېرو کلونو نه راپدېخوا د بي بي سي پښتو راډیو کارکوونکې څانگه کې 

 .ده
 

نېټه د کابل په ښار ( ۲۹ویشتمه ) لمریز کال د قوس یا لیندۍ پر نه ۱۳۴۷اغلې نجیبه لیمه په 
 .کې د ډاکټر صالح محمد زیري په کور کې سترگی دې نړۍ ته پرانستي

 

 : زده کړې
 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%87_%D9%84%DB%90%D9%85%D9%87
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زده کړې یې په کابل کې تر سره کړې او لوړې زده کړې یې د مسکو په د ښوونځي لمړنۍ 
ز. کال کې د ژورنالیزم په څانگه کې د ماسټرۍ بریلیک  ۱۹۹۰دولتي پوهنتون کې کړي. په 

 .تر السه کړ
 

 :دندې
 

ز. کال د مۍ په میاشت کې د بي  ۱۹۹۲کې په باختراژانس کې وه . د  ۱۹۹۱لمړۍ دنده یی په 
ي او پښتو څانگو سره په کار پیل کړی او تر همدې دمه یې د بي بي سي د پښتو، بي سي د فارس

فارسي، روسي او انگلیسي څانگو سره د ویاندې او خبریالې په توگه کار کړى. د بې بې سي 
 اغلي نجېبې د کار ځینې بېلگې په دې توگه په گوته کوالي شو:  راډیو سره د

 

  ،راډیویي داستانونه او د خیالي کرکټر "خړکى سویکې"جوړونهد ماشومانو له پاره 
د راډیویې لنډو کیسو لیکنه. په دغه لړۍ کې یې تر سلو ډېرې کېسې لیکلې او د خیالې کرکټرې 

کال کې په پېښور کې چاپ شوې  ۲۰۰۰"خړکۍ" سره یې ثبت کړي. د دغو کیسو یوه ټولگه په 
 . ده
 

 :د بي بي سي مرکچي
 

لېمې د بي بي سي راډیو لپاره د مرکچي په توگه دنده هم ترسره کړې او په دې توگه د نجیبې 
  :یو شمېر مخورو سره یې مرکې ترسره کړي

 

د طالبانو د واکمنۍ پر محال په جالل آباد کې د ختیځ زون له مسول مال نیازى سره ۱۹۹۷په ــ 
 مخامخ مرکه. 

 

سره د "ډاونینگ سټریت" په  د لمړي وزیر تونی بلیر د برتانیا( ۹پر ) زکال داکتوبر ۲۰۰۱د ــ 
 ،ماڼي کې مخامخ مرکه

 

ز کال د نوومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشر د ویاند ډیک چیني سره په سپینه  ۲۰۰۱د ــ 
 مانۍ کې مرکه . 

 

افغان کرزی او نورو  همدا ډول یې د طالبانو د مشر مال محمد عمر اخوند په گډون د حامدــ 
 . پوړو دولتی چارواکو سره مرکې د یادولو وړ دي لوړ

 

 : رسمي سفرونه
 

کال کې یې د پښتونخوا د کوټې او پېښور ښارونو ته سفر وکړ او د پښتنو ښځو د ۱۹۹۷په 
رواني ناروغیو په اړه یې د رادیویي پروگرامونو یوه ځانگړې لړۍ جوړه کړه. د همدې راډیویي 
خپرونې څخه دا دردونکې پاېله اخیستل کېده چې په ډېرو پېښو کې د مېرمنو د عقلي او عصبي 

رملنه د روغتوني درملنې پرځاى په زیارتونو کې کیدى. د همدې سفر په ترځ کې یې ناروغیو د
 ې مرکې هم وکړې . یجالل اباد ته هم سفر وکړ او د یوشمیر طالبو مشرانو سره 

 

اغلي نجبې د یوې فعالې او پېژندل شوې ژورنالیستې په توگه د افغانستان په اړوند په یو شمیر 
 :کنفرانسونو کې گډون کړینړیوالو 

 

 .،کال په ژنو کښي د افغانستان په اړه د ملگرو ملتونوکنفرانس ز ۱۹۷۱په ــ 
 

 ،کړی کال یې کابل ته کاری سفر ز ۲۰۰۱په ــ 
 

 س،افغانستان په اړه د ملگرو ملتونو نړیوال کنفراند کي  ښاره پ توکیو ز کال د ۲۰۰۱په ــ 
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په روم کې د افغانستان د قانون جوړولو نړېوالو غونډو کې کی  کلونو ۲۰۰٦او   ۲۰۰۳په ــ 
 ن.  گډو

 

 : کي د کنفرانس د جوړونکې او ویناوالې په توگه سفرونه هیوادونو شمېر نړۍ په یو د
 

 ،ز کال کی په هانگ کانگ کې د چینایي ژبې د کنفرانس جوړول ۲۰۱۳په ــ 
 

 س،   چیني ژبي او ژورنالیزم کنفرانچین گوانجو ایالت ته د  کال کی د ز ۲۰۱۴په ــ 
 

 ،  ته سفر ز کال د بي بي سي د اکاډیمې د هندى ویبپاڼې د جوړولو له پاره هغه هیواد ۲۰۱۴په ــ 
 

ز کال نه تر همدا نن پوري د بې بې سی اکاډمي د هغو ژبو له پاره د ځانگړو  ۲۰۰۸له 
 ې لري. اغلې نجیبه وایي: ویبسایټونو د جوړولو کار پیل کړ چې بي بي سي خپرونې پر

 

دغه کار له پاره مې استدالل دا و چې د بي بي سي خبریاالن په خپله مورنۍ ژبه خبرونه لیکي  د
دغو ژبو د مالتړ ځانگړي ویبپاڼې جوړې سى. بې  او وړاندي کوي یې، ځکه نو اړینه ده چې د

ژبو ویبپاڼې لرى. اغلې نجیبه لیمه له  نورو ۲٦څنگ اوس مهال د  بي سي اکاډمی د پښتو تر
نړیوالو ویبپاڼو مسولیت پر  ژورنالیزم په پوهنځی کې د بې بې سي اکاډمي د اوسه د تر ۲۰۰۸

 . غاړه لري
 

 :ستاینه او هڅونه
 

 : تراوسه اغلې نجیبه لیمه درې ځله ستایل شوېده
 

 .”Sony Award“ ز کال کښي د توني بلېر د مرکې وروسته د راډېو سونى ډالۍ ۲۰۰۱په ــ 
مشرتابه لخوا  دوستۍ فرهنگی ټولنې د مه په سویډن کښي د ۱۹اگست  ز کال د ۲۰۱۰د ــ 

  ک،   ستاینلی
 . کال کی په لندن کې د مسلکي افغانانو له خوا ډالۍ ۲۰۱۴په ــ 
 

 لستان ته کډواله شوه. د واده ثمره یې دوې لوڼې دي،ز، کال انگ ۱۹۹۱اغلې نجیبې لیمې په 
 . ځای په لندن کې ژوندکوي اوس د خپلي کورنۍ سره یو

 

له ډېـر پخوا نه د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د کیسو لیکل پیل کړي و، خو د نجیبه لیمه 
کوچنیانو له پاره د ځانگړو ام کال په دسمبر کې یې په بي بي سي کې د ماشومانو او  ۲۰۱۷

کیسو پیلیدل، د نوي نسل د روزلو او مورنۍ ژبې د ساتلو او پاللو په برخه کې، د دې د فعالیتونو 
په ډله کې داسې نوی باب دی چې د نه هیریدو او د ډېر قدر وړ کار دی. ما )آصف بهاند( د دې 

 وخت کې الندې مقاله ورته ولیکله: کیسو د ارزښت او د نجیبې د کار د قدرداني په پار په هماغه
 

 لـلو، لـلو
 

«LalloLallo» 
 

 (پاره ځانګړې کیسېه د ماشومانو ل)
 

 للو، للو، للو»
 خوب دې درسي په لیمو
 زرغونه ده ښه نجلۍ
 ده تر ټولو گاللۍ

 خبرې نه کوي بیدیږي
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 سبا گل غوندې ویښیږي
 للو، للو، للو

 «خوب دې درسي په لیمو
 

 

 وځانګړکال د دسمبر په اتمه نیټه د بي بي سي له خوا په پښتو ژبه د ماشومانو له پاره د  ۲۰۱۷د 

 :ولیکل دل پیل شول. په دې باب بي بي سي پښتو داسېخپرېو کیس
 

اوونیو پورې له بي بي سي د للو للو په نامه ماشومانو  ۱۰سر له ننه هره جمعه به تر راتلونکو »
 .لپاره ځانګړې کیسې خپرېږی

 

د کیسو دغه لړۍ له بي بي سي پښتو او دغه راز افغانستان کې له شمشاد ټلویزیون او پاکستان 
 .کې له مشرق ټلویزیونونو کتلی شئ

 

 «.دغه لومړنۍ ګڼه د زرغونې او شاپېرۍ کیسه ده
 

اړین، په ځای او ښه عمل دی. زه د خپلې مقالې په پیل کې، د نوي نسل د روزلو د دا یو ډیر 
نهضت د یو الروي او پلوي په توگه د دې پروگرام له جوړونکو، لیکونکو او خپرونکو نه مننه 

نه بیا، بیا مننه کوم چې دا کیسې لیکي او د ماشومانو « نجیبه لیمه»کوم، په ځانگړي ډول له آغلې 
 یانو له پاره یې، د دوی له خوښې سره سم په خپل خواږه غږ کې اوروي.او کوچن

 

کله چې په میډیا کې د دې خپرونې لومړني خبرونه راښکاره شول، زه ډیر خوشاله شوم، 
سمدالسه په دې باب د یوې مقالې د لیکلو فکر راته پیدا شو، نو مې په لومړي سر کې دغه 

 جمالت ولیکل:
 

 وختونو کې د بي بي سي پښتو له لوري د ماشومانو له پاره د کیسو ځانگړې خپرونهپه دې نږدې 
پیل کیدونکې ده. د دې پروگرام « پاره ځانګړې کیسېه د ماشومانو ل( LalloLallo) لوـل، لوـل» 

نالین مشر اسمعیل میاخیل او د بي بي سي اکاډمۍ نړیوالو پاڼو مشرې آد پښتو په مسؤلینو کې 
 نومونه یاد شوي دي. نجیبې لېمې 

 

د دې زیري له خپریدو سره سم، د نوي نسل د روزلو ځینو پلویانو چې شمیر یې بیخي لږ دي 
 خپل نظریات څرگند کړل. د څو تنو نظریات را اخلم:

 »ولیکل: داسېکریمه نعیمي 
 

 >> للو للو <<
نن د بي بي سي تر خبري  -د کوچینانو لپاره کیسې چي نجیبې لېمې لیکي او وړاندي کوي یې 

�  .تلویزیون : په کوچینانو یې لیدل مه هېروئ ��خپرونې وروسته پر شمشاد  � � � � � � � » 
 

 ولیکل: داسېبیا ثنا ساپۍ 
 

ډېره خواري که خپل بچي او په کور کې ماشومان لرئ دا کیسې پرې ګورئ. نجیبه جانې پرې »

 �🁏🁌�  .کړې ده

 «LiterateAfg# ️☮#تعلیم_فرض_دی  
 

مرکه کې وویل او هم یې په خپله فیسبوک پاڼه کې په خپله نجیبه لیمه هم له بي بي سي سره په 

 ولیکل: باب د دې کیسو په
 

 للو للو، د ماشومانو لپاره د بي بي سي پښتو ځانګړې کیسې»
 «هر جمعه پر بي بي سي پښتو پاڼو، شمشاد او مشرق تلویزیون

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-42288663
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D9%84%D9%88?source=feed_text&story_id=10214853431159276
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D9%84%D9%88?source=feed_text&story_id=10214853431159276
https://www.facebook.com/hashtag/lallolallo?source=feed_text&story_id=10214853431159276
https://www.facebook.com/KarimaNahimi16/?hc_ref=ARTkiduCDbG1dNyC_c0my3Qtl16Ng0URRxi0Uv6T9Ioyk-QnJn0zEgSP8iB2bptqOPc
https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/najiba.kasraee
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#LalloLallo #للوللو #PashtoChildrenStories 
 ډیر ژر له بي بي سي نه

 

 :دکوچنیانو له پاره د کیسو نوې لړۍ
 

 

Starting soon! A new series of bedtime stories for children on BBC 
Pashto, Online and TV.« 

 

او د دې کیسو ځینو مسؤلینو د دې پروگرام او د دې کیسو د شکل او محتوا په باب د بي بي سي 

 دي: کړي خپل نظریات داسې څرگند
 

 :د بي بي سي افغان څانګې مشره مینه بکتاش یې په اړه وایي»
 

واخلي او زده زموږ دغه نوې لړۍ د ماشومانو لپاره ده او هدف یې دا دی، چې دوی ترې خوند 
کړه وکړي. دغه راز دا کیسې د ماشومانو د مېندو او پلرونو لپاره هم دي، چې هیلمن یوو زموږ 

 .خپرونې په فعاله توگه وگوري، واوري او له محتوا یې برخمنې شي
 

 :د دې پروژې مشر او د بي بي سي پښتو ډیجټل څانګې ایډېټر اسمعیل میاخېل په دې اړه وایي
 

د ماشومانو لپاره د دغه ډول مطالبو لږوالی له ورایه لیدل کېږي. له دغې نوې پښتو ژبه کې 
لړۍ سره چې په انځوریز او ویدیویي بڼې په زړه پورې کیسې په کې وړاندې کېږي، موږ هغو 

 نویو مخاطبینو ته رسېږو چې له دغه ډول موادو لږ برخمن دي
یل شوې دي. دغه کیسې نجیبې لېمې لیکلي د للو للو لړۍ کیسې په اسانه، روانه او پسته ژبه و

مۍ نړیوالو وېبپاڼو ایډیټره ده او له بي بي سي سره یې پښتو برخه کې د چې د بي بي سي اکاډ
 .ژورنالیستې په توګه دنده پیل کړې وه

 

په دغو کیسو کې د رښتینولۍ، په الرو کوڅو کې د خوندیتوب الرښوونو، الس مینځلو او غاښونو 
ت په هکله خبرې شوې او دا له ماشومانو سره مرسته کوي، چې خپل شاوخوا پاکولو اهمی

 .چاپېلایر ښه وپېژني
د کیسو لپاره انځورونه کابل مېشتې ځوانې انځورګرې نسیمې محمدي کښلي دي، دغو خوځنده 

ماشومانو تصویرونو د کیسې ویلو پر مهال د نجیبې گرد چاپېره داسې چاپېلایر جوړ کړى چې د 
 «.لپاره خوندور او زړه وړونکى دی

 

د جگړې د سونامې او له هغې سونامې د رازیږدلو ناخوالو په دایره کې، زموږ د ټولنې د ډیری 
وگړو، په تیره ماشومانو او کوچنیانو د ذهن په هر کونج او پیچومي کې، د وینې په هر څاڅکي 

کې یې، تاوتریخوالی، وهل ټکول، وژل، د  کې، په کتلو او حرکاتو کې یې او ال په هر تنفس
 وسلې کارول، ویر او... له ورایه ښکاریږي او احساسیږي.

 

د ټولو خلکو او په تیره ماشومانو او کوچنیانو له ذهن نه د دغو شیانو توږل، پاکول او لرې کول 
چې ماشوم ته، یوې سترې عاطفې ته اړتیا لري او دا عاطفه یوازې د ادبیاتو له الرې کیدای شي 

 کوچني ته او نوي نسل ته ور ډالۍ شي.
 

اوس چې بي بي سي د ماشومانو له پاره د کیسو ویلو او وړاندې کولو دا لړۍ پیل کړې ده، 
ډیر امید دی چې دا هیله به پوره کوي او په معنوي لحاظ به د افغان ماشوم عاطفي السنیوی 

 کوي. 
 

او س چې د یوویشتمې پیړۍ د دویمې لسیزې په نیمایي کې د تکنالوژۍ له دومره امکاناتو سره 
ژوند کوو، نوالزمه ده چې هغه قلموال چې د کوچنیانو د ادبیاتو په باب فکر کوي او څه تخلیقوي، 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-42288745
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داسې څه دې ولیکي چې هغه د کوچنیانو له پاره د درک او پوهیدو وړ وي، یعنې ساده او د 
 وی په ژبه لیکل ورته وکړي.هغ

هغه لیکوال او شاعران چې کوچنیانو ته څه لیکي، باید د کوچنیانو دنیا ته ور ننوزي، ځان هلته 
احساس کړي، کوچنی درک کړي او بیا د هغه له غوښتنو سره سم قلم وچلوي او داسې څه ورته 

ورکړي، هغه څه  ولیکي چې کوچني ته د اوسنۍ زمانې له غوښتنو او پوښتنو سره سم څه
 ورکړي چې د کوچني په راتلونکي ژوند کې له هغه سره د الرښود په ډول مرسته وکړي.

 

ما ولیدل او ګورم یې، له هغې ورځې چې زه په ښه او بد پوه شوی یم، له هغې ورځې مې چې 
ې قلم چلول زده کړي دي، په تیره بیا له هغې ورځې مې چې د کوچنیانو په باب، د هغوی د روزن

په باب او د هغوی د دنیا او ادبیاتو په باب فکر کړی؛ موږ ډیر وخت او امکانات له السه ورکړي 
دي چې اوس یې په ارزښت پوه خلک، حسرت او افسوس کوي، خو تش حسرت او افسوس 
کول څه ګټه نه کوي. موږ باید له اوسنیو امکاناتو او ټولو تجربو څخه استفادې وکړو، په خپله 

کوچنیان وپیژنو، د هغوی روان او دنیا درک کړو او د نوي ماشومان او ټولنه کې کورنۍ او 
زمان له غوښتنو سره سم هغوی ته د کوچنیانو د ادبیاتو په نامه داسې څه ولیکو چې کوچنی د 
خیال او هوس له نړۍ نه وروـ ورو را وباسو او د ده په ژوند کې د راتلونکې نړۍ نه یې خبر 

 کړو.
 

له کوچنیانو سره په خپل چلن کې ژور بدلون راولوو. په ډیری افغان کورنیو کې موږ باید 
ماشومان په ډار او تهدید ویده کولو ته اړ ایستل کیږي، چې دا د هغه په ذهن او راتلونکي ژوند 
باندې ژور منفي اثر بریباسي. هغه ته باید د خوب په وخت کې کیسې و ویل شي یا ولوستل 

ولنه کې ډیری کورنۍ د خراب اقتصاد له کبله، د سواد د نشتوالي له کبله او شي، خو زموږ په ټ
د نه پوهیدنې په وجه ماشوم باندې د خوب په وخت کې نه یوازې پټکې کوي، بلکې د راتلونکې 
ورځې د جبري فزیکي کار او نویو ستونزو یادونه هم ورته کوي او کوچنی د ستونزو له یوه 

 تشویش او ډار سره ویده کیږي.درانه بار، روحي فشار، 
 

په پرمخ تللو هیوادونو کې د ماشوم د پالنې، روزنې، خوب خوراک او هر څه له پاره امکانات 
برابر دي او له پروګرام سره سم تطبیقیږي هم. په دې دلیل چې د ټولنې د پوهې کچه او د کورنیو 

درک کوي یې او هر هغه څه چې ورته او میندو پلرونو د پوهې سطحه لوړه ده . کوچنی پیژني 
هغسې یې ورته برابروي او هماغسې ورسره کوي، خو زموږ په هیواد کې او زموږ  ،اړین دي

په ټولنه کې په دې برخه کې یا قوانین نه شته او که کوم قانون وي هم، هغه څوک نه تطبیقوي 
لمي ته د پرمخ تللو ټولنو د او زموږ د ټولنې ماشوم ته او بیا زموږ د ټولنې کوچني او تنکي ز

امکاناتو دوه درې یا پنځه سلنه هم نه وي برابر او پر ټولنه باندې د ډیر پخواني حاکم کلچر په 
دایره کې ماشوم او کوچنی د ژوند په داسې یو مجبور او تنګ چاپیلایر کې را ګیر کیږي چې 

 یږي.کوچنی له فزیکي او رواني پلوه د تباهۍ کندې ته ور پورې وهل ک
 

په دغسې یو منفي او بد چاپیلایر کې د کوچني د جسمي ودې مخه نیول کیږي، د ذهني جوړښت 
تهداب یې خرابیږي او د هغه د راتلونکي ژوند د تباهۍ بنسټ ایښودل کیږي. کله چې کوچنی 
په دغسې یو جسمي او ذهني خراب حالت کې لوی شي چې د هغه د کوچنیتوب د حق دوه سلنه 

ړل شي، بیا نو هیڅ څوک حق نه لري چې له هغه نه د مثبت عمل او کومې ښیګڼې هم ور نه ک
 تمه ولري. نه مور پالر، نه کورنۍ او نه هم ټولنه.

 

په هغو هیوادونو کې چې د ماشومانو اوکوچنیانو په ارزښت پوهیږي، کوچني ته او د هغو ادبیاتو 
ناتو په چوکاټ کې، که په کمپیوتر کې ته دومره پاملرنه شوې چې د نوې تکنالوژۍ د نویو امکا

او کلیک شي، د کوچنیانو له پاره په سل ګونو او ال زر « د کوچنیانو ادبیات»یوازې ولیکل شي:
ګونو کیسې او شعرونه تر السه کیدای شي. په یادو هیوادونو کې د کوچنیانو په مورنۍ ژبه په 

 سل ګونو کارتوني فلمونه او نور امکانات شته دي.
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ټول د دې ګواهي ورکوي چې په هغو ټولنو کې ماشوم، کوچنی او د هغو نړۍ او روان پیژتدل دا 
شوې او درناوی یې کیږي، د پالنې او روزنې الزم چاپیلایر ورته برابریږي، د هغوی له عمر 
او غوښتنو سره سم اړین کتابونه، کیسې او فلمونه ورته برابریږي. دا په حقیقت کې د هغو ټولنو 

پانګونه ده چې راتلونکو نسلونو او راتلونکو ټولنو له پاره یې کوي. سم یې روزي چې په هغه 
او په وطن … راتلونکې کې یو سالم او روغ کارګر، پوه انجنیر، سم ښوونکی، زیرک طبیب 

   او خلکو مین رهبر ولري.
 

هیله ده چې د اوس چې بي بي سي پښتو د ماشومانو له پاره د کیسو دا لړلۍ پیل کړې ده، 
هغوی د کیسو او پروگرامونو د وړاندې کولو له الرې د یادو ښیگڼو څو سلنه زموږ د ټولنې 

 ماشومانو ته ور په برخه شي.
 

 للو، للو، للو»
 

 خوب دې درسي په لیمو
 

 زرغونه ده ښه نجلۍ
 

 ده تر ټولو گاللۍ
 

 خبرې نه کوي بیدیږي
 

 سبا گل غوندې ویښیږي
 

 للو، للو، للو
 

 «خوب دې درسي په لیمو
 

 کیسو تاریخي پس منظر ته یوه کتنه: للو للو په شانزموږ په هیواد کې د 
 

پخوا له دې چې په افغانستان کې جګړه او له جګړې نه را زیږیدلې سونامي ګانې پیل شي، د 
کوچنیانو کوچنیانو ادبیاتو ته د هغه وخت د پوهې او امکاناتو په چوکاټ کې پاملرنه شوې وه. 

خپرونې درلودې، کیسې او شعرونه ورته چاپیدل، ځانګړې مجلې یې درلودې او په رادیو 
افغانستان کې د کوچنیانو په نامه مطالب خپریدل او د کوچنیانو د روزلو په نامه ټاکلی وخت 

 ورته ځانګړی شوی و.
 

م نه عالوه، ماښام زما د خپل تنکي زلمیتوب وخت په یاد دی چې رادیو د کوچنیانو د پروګرا
مهال د ماشومانو د ویده کیدو په وخت کې د ماشومانو په ژبه، په ډیر خوږ او مهربانه انداز 
سره د پنځو دقیقو له پاره د کوچنیانو د آرامه ویده کیدو په غرض یوه کیسه خپروله او زه خپله 

کیسو دومره خوند راکاوه وب دوره مې نوره پای ته رسیدلې وه، خو دې تسره له دې چې د کوچنی
غوږ  ،ماشومانو او کوچنیانو په ډله کې به ورته ناست وم چې ما به ټول کارونه پریښودل او د

 …او خیال کې به ویده کیدمه، خو اوس ربه مې ورته نیوه او حتی د هغو کیسو په فک
 

او د ډیرو  د ظاهر خان او داود خان د واکمنۍ په وخت کې، په هماغه وروسته پاتې زمانه کې
غم تر یوې اندازې خوړل کیده. یعنې هیر نه وو،  لږو امکاناتو نه په استفادې سره د کوچنیانو

خو د سرو، شنو، سپینو او اوس ال تورو بادونو له را الوتلو سره سم د کوچنیانو له پاره هغه 
 په اوبو الهو شول.  لپروګرامونه، فکرونه او پالنونه الړ
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ونه ال څه کوې چې خپله کوچنیانو باندې څه راغلل او څه به ور باندې د کوچنیانو پروګرام
راشي. د ادبیاتو اوروزنې غم خو نه شته چې نه شته، د یوې مړۍ ډوډۍ او ژوندي پاتې کیدو 

 سوال یې را مخته شوی دی.
 ۳۲ ما )آصف بهاند( د کوچنیانو د ادبیاتو په باب په خپل یو اثر )د کوچنیانو ادبیات، دویم ټوک،

 کې لیکلي دي چې:  پایلهمخونه( کې د یوې اوږدې څیړنې په   ۳۴ــ 
 

د ظاهر شاه او دواود خان د واکدارۍ په زمانه کې د کوچنیانو له پاره ټاکلې چاپي خپرونې او 
په رادیو کې د کوچنیانو له پاره له ټاکلی پروګرام نه عالوه، ماښامنۍ کیسې اورول کیدې. پخوا 

په یاد نوم  ستاره امینيیې زما د کار کوونکو نومونه ال په یاد وو، خو اوس مې یوازې د آغلې 
 ده، هغه هم بل چا را په یاد کړ.

کله مې چې د کوچنیانو د ادبیاتو د مقالو پر همدې لړۍ او همدې برخې باندې څیړنه کوله، د 
ستاره امیني نوم مې هم هیر شوی و، نو مې لطیف الال)ډوکتور لطیف بهاند( ته په چت کې 

 ولیکل:
 

من وه چې د ماښام له خوا به یې د پنځو د قیقو پخوا له انقالب نه په رادیو کې یوه میر سالمونه،
 د ماشومانو په ژبه د خوب په وخت کې کیسې کولې، هغه څه نومیده؟ ،له پاره ماشومانو ته

 بیرته راته داسې ولیکل: الال
 

سالمونه ، یوه خو ستاره امیني وه او لږ بوډۍ زلیخا فخري. له هېواد دوسته هم وپوښته. هغه »
 «انو خپرونې ته ورته.کله د ماشوم ،کله

بیا مې پر کاره فرهنګي، ښاغلي یوسف هیواد دوست سره د تیلیفون له الرې دا موضوع مطرح 
 کړه او وریاده مې کړه چې د ستاره امیني کیسه کول دې په یاد دي که نه؟

 

هیواد دوست صاحب لطف وکړ او له ستاره امیني نه ور وړاندې یې څه نور خلک را یاد کړل 
 دې باب یې مفصل ځواب را کړ. لنډیز یې په دې ډول دی:او په 

 

  :کلونو کې ۱۳۴۷او  ۱۳۴۶په »
 

 د ساالر زي په نامه څوک و چې د ماشومانو له پاره به یې کیسې کولې،ــ 
 

بله میرمن ظریفه نومیده چې د وړو له پاره به یې نصیحت ډوله کیسې او نکلونه برابرول او ــ 
 اورول،

 

وروسته بیا کاکا منجاني را پیدا شو چې همدا اوسنی مرزا قلم یا استاد امان اشکریز دی چې ــ 
  د ماشومانو په ژبه به یې دوی ته خوږې کیسې کولې،

 

  بیا د ویاند په نامه هم چا کیسې کولې،ــ 
 

  بیا بل څوک راغی چې طوطاخیل نومیده او همدا د کوچنیانو پروګرام یې چالوه،ــ 
 

 وسته بیا صایمه مقصودي راغله او څه موده یې دا پروګرام وچالوه،ورــ 
 

بیا همدا ستاره امیني راغله او ښایسته ډیره موده یې په ډیره ښه وجه د ماشومانو د کیسو ــ 
 پروګرام پر مخ بیوه،

 

ږ له ستارې نه وروسته بیا خپله ماشومانو ته وخت برابر شو او تمثیل به یې کاوه او په خپل غــ 
 «او هڅو سره یې د کوچنیانو د خوښې وړ مطالب برابرول او خپریده به.

 

وروسته له هغه چې په وطن کې د ټوپک شپیلۍ ُسر شوه، نو لکه سونامي چې راغلي وو هر 
 څه گډوډ شول چې تر یوې اندازې یې ما جریان د کوچنیانو ادبیات دویم ټوک کې لیکلی دی. 

http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/bahand_a_de_kochanyano_adabyat2_ketab2.pdf
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ام کال کې زه له خپلې کورنۍ سره د وطن پریښودلو ته اړ شوم،  ۱۹۹۲وروسته له هغه چې په 
انو بد حالت ته په پام سره او د نوي نسل د روزلو د نهضت د بیا خوځولو په نو مې د کوچنی

غرض د یو لړ مقالو لیکل پیل کړل او چې بیا ډنمارک ته را ورسیدم او لکه د چا خبره لږه مې 
دمه جوړه شوه، نو د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزلو په نیامت مې خپله مطالعه او خپل 

 کړل چې د پایلو یوه برخه یې د کوچنیانو ادبیات دویم ټوک دی.لیکل سم منظم 
 

اوس چې د بي بي سي درنو همکارانو دا سلسله راپیل کړه، نو زما د هیلو یو بله غوټۍ هم 
وغوړیده، خو له ډیرو ښیگڼو سره دې نه یوازې د بي بي سي د همکارانو دې ستونزې ته پام 

تر ټولو ماشومانو او کوچنیانو پورې نه رسیږي، او  وي چې د دوی خواري او غږ د افغانستان
د دې په باب بیا فکر کول په کار دی. زه فکر کوم چې په رادیو او تلویزیون کې د ماشومانو او 
کوچنیانو له پاره د کیسو ویل له ډیرو اړخونو نه تر کتاب ښه دي او د دې پروگرام د لیکونکو، 

 او مسؤلینو پام دغو ټکو ته را اړوم:
 

ـ ښه الر مو انتخاب کړې چې دا کیسې په وړیا ډول پرته له مصرف نه تر ماشومانو او کوچنیانو  ـ
 پورې رسیږي،

 

ــ که سواد ولري که یې ونه لري، هغوی په پښتو باندې پوهیږي او د کیسه ویونکې مطلب 
 اخیستالی شي،

 

له یوې خوا هغوی ته په ــ مهمه دا ده چې داسې مواد او کیسې ورته برابرې کړای شي چې 
زړه پورې وي له بلې خوا د جگړې، کرکې او نفرت بوی او فکر د هغوی د ککرې له دایرې 

 نه وباسي،
 

ــ او دا کار داسې کیدای شي چې کیسې د معلوماتي اړخ تر څنگ باید ډیر عاطفي اړخ هم ولري 
 یعنې ډیره عاطفه په کې نغښتې وي،  

 

و پلرونو پورې اړه لري چې ماشومان او کوچنیان د رادیو له اوریدلو ــ دا مسأله ډیره سلنه میند
سره او د تلویزیون له لیدلو سره عادت کړي، په تیره د دې کیسو له اوریدلو سره یې بلد کړي 

 او ارزښت یې ورته بیان کړي،
 

د کیسو ــ هغه ماشومان او کوچنیان چې د تلویزیون د لیدلو امکانات نه لري، باید د بي بي سي 
 د محلي رادیو گانو له څپو نه، له ځانگړو توضیحاتو سره مل خپاره شي.دا لړۍ 

 

زرغونه او »کیسه  لومړنۍ څنگه چې پاس یادونه وشوه د ماشومانو له پاره د کیسو د دې لړۍ
کال د دسمبر په اتمه نیټه خپره شوه. په دې کیسه کې ماشومانو  ۲۰۱۷نومیږي چې د « ښاپیرۍ

ته د عاطفي مسایلو تر څنگ د ریښتیا ویلو او له مور پالر سره د ښو اړیکو یو لوی درس 
او نجیبه لیمه یې هم په داسې ماشومانه انداز او د ماشومانو په ژبه وایي چې هر  نغښتی دی.

 ماشوم فکر کوي چې نجیبه هم ماشومه ده او له دوی سره ډیره صمیمي ملگرې هم ده. 
 

د کیسې په پای کې داسې ښکلي منظوم جمالت راوړل شوي دي چې ماشوم په ډیر آرام ډول 
ډوله جمالت د ښاپیرۍ له خوا ماشومې زرغونې ته داسې ویل  ورسره ویده کیدای شي. دا شعر

 کیږي:
 

 للو، للو، للو»
 

 خوب دې درسي په لیمو
 

 زرغونه ده ښه نجلۍ
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-42288663
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 ده تر ټولو گاللۍ
 

 خبرې نه کوي بیدیږي
 

 سبا گل غوندې ویښیږي
 

 للو، للو، للو
 

 «خوب دې درسي په لیمو
 

 
 

او زلبخا فخري ځایناستې ده او له نوې تکنالوژۍ او  ستاره امینيزه فکر کوم چې نجیبه لیمه د 
نویو امکاناتو سره او د همدې امکاناتو پر مټ په هر کور کې او د هر ماشوم په څنگ کې ناسته 

 ده او ماشومانو ته کوي.
 

 دا ماشوم ته پاملرنه ده،
 

 دا کوچني ته پاملرنه ده،
 

 ل ته پاملرنه ده،دا نوي نس
 

 او دا د وطن راتلونکې ته پاملرنه ده.
 

د لیمې قلم، غږ او فکر دې تل تاند او مهربانه وي چې زموږ ماشومان، زموږ کوچنیان او زموږ 
 نوی نسل په نوې بڼه، تاند او ښیرازه وروزي.

 

ټولو امکاناتو نه  په پای کې زما هیله دا ده چې د للو للو د پروگرام مسؤلین باید د بي بي سي له
په استفادې سره، چې د دوی په واک کې دي، د دې کیسو لړلۍ ِوغځوي او د نورو لیکوالو له 
لیکنو، تجربو او ټولو الس لرلو امکاناتو څخه دې، د افغان ماشوم او افغان کوچني په روزلو 

 کې خپله انساني او افغاني دنده تر سره کړي.
 

 :منظر لیکلو پسد لیمې له قلمه د دې کیسو د 
 

 بـیـبـو، بـیـبـو ښـایـستـه ده
 

 دا د مــور د زړه ټـــوټـه ده
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 خـپــل غــاښـونــه بـــرسوي
 

 غـــاښ له درده، ځان ساتي
 

 بـیـبـوگـکـه اوس بـیدیـــږي
 

 سبـا گـل غــــوندې ویښیږي
 

 لــــــلـــو،لــــــلـــو، لــــــلـــو
 

 پـــــــه لیمـوخوب دې درسي 
 

 
 

مخکې له دې چې زه په اصل مطلب پیل وکړم، د دې خبرې یادول راته اړین دي چې  د للو للو 

تر « زموږ په هیواد کې د داسې کیسو تاریخي پس منظر ته یوه کتنه» کې د برخهپه لومړۍ 
کیسو پر لومړنیو تومنو غږیدلی وم. هلته مې دا موضوع هیره شوه چې سر لیک الندې د دې 

 دلته یې یادم:
 

په پخوانیو وختو کې به په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشرانو د ماخوستن له خوا ځینې کیسې 
 بودرۍ جماله،  او ... ،کولې لکه: آدم خان درخانۍ، شرین فرهاد

 

پیریانو ډارونکې کیسې هم کولې. دا کیسې به کله، کله دومره او کله کله به یې د دیوانو او 
ډارونکې وې چې  تر کیسو وروسته به ماشومان له ډآره له کوټې نه هم نه شوای وتلی چې په 
دې صورت کې د دې کیسو له گټې نه تاوان ډیر و او له رواني پلوه به یې ماشومانو ته ضربه 

   ور رسوله.
 

 یمه برخه:او اوس هم د للو للو دو
 

http://www.taand.com/pal/?p=3240
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د للو للو لومړۍ او دویمه برخه چې ما ولیدلې او د زړه په غوږ مې واوریدې، دا کیسې په خورا 
 ا چېددقت او نوې بڼه د ماشومانو او کوچنیانو له روحیې او غوښتنوسره سمې لیکل شوې دي. 

 د دې کیسو د لیکلو د انگیزې دا په خپله نجیبې لېمې څنګه د ماشومانو کیسو لیکلو ته مخه کړه

 دي: لیکليپه باب په ډیره هنري او ښکلې بڼه داسې 
 

 :له خړکۍ تر للوللو»
 

کاله مخکې مې لیکلې په منظمو لیکنو کې اوږده وقفه  ۱٦د خړکۍ د کیسو نه وروسته چې 
 .یي پاته وراغلې وه، ځان ته مې لیکلې خو د خپرېدو کار 

 

زه د د بي بي سي پښتو انالین مشر اسماعیل میاخېل نه منندویه یم چې د کیسو د لیکلو غږ یې 
 .راباندى وکړ

 

میاخېل صاحب د تل په شانې د نوښت په ډگر کې تر موږ ټولو دمخه دى، هغه راته د ټلویزیوني 
وروسته د کتاب انځور مخ ته سټدیو، نوي ډیزاین، پر ډیجیټلې نړۍ او ټلویزیون د خپرېدو او 

 .کېښود، د ده د الوتنو کچ او لیوالتیا چې مې ولیده نو ما هم ورته تکل وکړ
 

یو وار بیا مې هغه لمبه را په زړه شوه کله چې مې خړکۍ ته کیسې پېل کولې، هغه وخت دوو 
 .پېښو پر ما خورا سخت اغېز کړى و

 

 څنګه مې خړکۍ ته پام شو؟
 

کلونو د کورنیو جگړو پر مهال مي څو کوچنیانو ته کتل، زه په دوهم پوړ  ۱۹۹۰په کابل کې د 
کې والړه وم او د څلورو پنځو کلونو کوچنیانو الندې د بالک مخ ته لوبې کولې. دوي منډې 
وهلې، خندل یي او یو بل یي پوري وهل، خو چې غوږ مې ورته ونیوې نو د دوي خبرې د 

 .لي ټوټه شوي کابل جگړو د دوي خبرې هم اغېزمنې کړې وېماشومانو په شان وې، د سوځېد
د دوي په منځ کي یو څلور کلن هلک پروت و، د همدغه عمر نجلۍ نارې وهلې " ژوندۍ به 

 ".پاته شى، امبوالنس راوغواړئ
 

بل کوچني هلک بیا ویل" ډېره وینه یې نه ده توې شوې، که خداى کول پاته به شي." او بیا بله 
 .امبوالنس په شان د "تیو تیو" په غږ کې راغلهنجلۍ د 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-42295361
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دوهمه خاطره مې د بلوچستان د سرانانو د کمپ ده، د افغان کډوالو یوې کوټې ته ننوتم، څلور 
پینځه کوچنیان مې شاوخوا والړ وو، د دوي ویښتان د لمر په شان ځلېدل، بس په ټوله کوټه کې 

له امله نسوارې رنگه خیږ نیولى و، کالي یي شلېدلي هم دغه رنگ و، د دوي مخونه السونه د یخ 
او خیرن وو، شاو خوا په کوټه کې هر څه خړ پړ وو، د دغو کوچنیانو د شنو سترگو له پاره په 
دې کوټه کې رنگ نه و، هم هلته مې دا هیله را وټوکېدله چې کاشکي رنگه کتابونه راسره وای 

 .کاشکې د کوچنیانو کیسې راسره وای
 .ه له را رستنېدو وروسته مې د کوچنیانو کیسې پیل کړېلندن ت

 

نن ورځ که په افغانستان او پښتونخوا کې په پښتو ژبه خبري رسنیو، او ټلویزیونونو پرمختگ 
 .کړې خو په پښتو ژبه د ماشومانو له پاره د لیکنو ډېره اړتیا لیدل کېږې

 

کلنه  ۱۹کیسو انځورگره مې د کابل یوه هیله لرم د "للو للو" دغه لړۍ تر کوچنیانو ورسېږي. د 
نسیمه محمدي ده چې زما کرکټرونو ته یي په خورا مینه مخونه ورکړى. د میندو او پلرونو نه 
مو هیله دا ده چې د کوچنیانو غبرگون په ویډیویي توگه تر موږ راورسوي، چې د راتلونکو 

    .«لیکنو پر مهال یي په پام کې ونیسو
 

د ماشومانو او کوچنیانو په ژبه او د دوی له د للو للو په دویمه برخه کې لیمې د بیزوگۍ کیسه 
دنیاگۍ سره برابره او په ماهرانه ډول یې ماشومانو او کوچنیانو ته په خطاب کې ویلې هم ده. 
په دې کېسه کې د میندو پلرونو او ماشومانو په منځ کې د باور موضوع چې د وړو په راتلونکې 

ح شوې او دغه راز د پاکوالي په برخه ژوند کې ډیره د ارزښت وړ موضوع بلل کیږي، مطر
کې د غاښونو ساتل او مخکې له خوبه د غاښونو برسول هم مطرح شوي دي. بیبو یا وړه 
بیوزوگۍ چې د غاښونو د نه ساتلو او نه پاکولو په منفي پایلو باندې پوهیږي، بیا نو د ډاکتر او 

نو مور هم په ډیرې مهربانۍ  مور خبرې مني او غاښونه پاکوي او ساتنې ته یې تل پام کوي،
 سره له خوبه مخکې دا ترانه ورته وایي:

 

 بـیـبـو، بـیـبـو ښـایـستـه ده
 

 دا د مــور د زړه ټـــوټـه ده
 

 خـپــل غــاښـونــه بـــرسوي
 

 غـــاښ له درده، ځان ساتي
 

 بـیـبـوگـکـه اوس بـیدیـــږي
 

 سبـا گـل غــــوندې ویښیږي
 

 لــــــلـــو،لــــــلـــو، لــــــلـــو
 

 خوب دې درسي پـــــــه لیمـو
 

د للو للو د کیسو په پیل کې لیمې او بي بي سي ویلي وو چې څه لنډه موده به دا کیسې په امتحاني 
بڼه خپرېـږي، خو ښایي د ښو پایلو او د خلکو د غوښتنې له مخې نورې هم پسې وغځېدې او 

وه کال ته ورسېده، لیمې او بي بي سي هم څه یادونې پرې وکړې، خو ما د کله چې یې خبره ی
تر سر لیک الندې بیا کیسو یو کلن سفر « للو، للو»د دې ډېرې ښې سلسلې د ال تشویق په پار 

کې مې خپره کړه. دلته یې هم بشپړ متن  آنالین او افغام جرمن تاندیوه مقاله ورته ولیکله او په 
 را اخلم:

 

http://www.taand.com/pal/?p=3531
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 کیسو یو کلن سفر« للو، للو»د 
 

 لـلولـلو، 
 

«LalloLallo» 
 

 (پاره ځانګړې کیسېه د ماشومانو ل)
 

 لومړۍ کلیزه
 

 
 

« للو، للو» خپرونهځانګړې  کیسو دپاره په بي بي سي پښتو کې د ماشومانو او کوچنیانو له 
که یو ماشوم وگڼو، نو دا دی یو کلن شو. په دې یوه کال کې یې له خاپوړو نه په مینې سره الس 

پښو ودرید، قدم یې واخیست او د لیمې په بې پایه هڅو او خواریو سره )په ونیول شو، پر 
ځانكړي سبک لیکلو او په یو استـثـنایي ستایل لوستلو( یې د څو کلونو مزل، په یوه کال کې 

 وواهه او د دې یو کال په اوږدو کې یې بیشمیره ملگري، دوستان او خواخوږي پیدا کړل.
 

روزلو د یو پلوي په توگه او د کوچنیانو د ادبیاتو د یو خدمتگار په  ما آصف بهاند د نوي نسل د
خپرونې په هماغه پیل کې، د دې پروگرام د مهم والي او په « للو، للو»ډول یو کال مخکې د 

ځانگړي ډول د لیکنې او بیا د کیسو د ویلو او وړاندې کولو د ستایل په باب یوه اوږده مقاله 
 ولیکله چې په دریو:

 

 لومړۍ، ــ
 

 دویمه،ــ 
 

 دریمه. ــ
 

 برخو کې مې خپره کړه. 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_lallo_lallo1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_lallo_lallo2.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_lallo_bezogay.pdf
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ما ال په هماغه پیل کې د کیسو پر مهموالي باندې او تر ماشومانو او کوچنیانو پورې یې د رسولو 
د کیسو د لیکلو، وړاندې کولو او تر ماشومانو « للو، للو»پر موضوع ټینگار کړی و. اوس چې د 

ما له او کوچنیانو پورې یې د رسولو یو کال پوره شو او لړۍ یې په ال بریالي ډول روانه ده؛ ز
پاره ډېر د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې، په نوې بڼه د ماشومانو او کوچنیانو د روزلو له پاره 

 یو شمیر خلک په ټینگار سره والړ دي. 
 

زه د بي بي سي له ټولو هغو کارکونو مننه کوم چې دا لړۍ یې پیل او تر دې ځایه پورې را 
هم وغځوي، له لیمې نه بیا ـ بیا مننه کوم چې ورسوله. زما هیله دا ده چې دا نیک کار به نور 

په پراخې حوصلې سره د دې کیسو لیکلو باندې او موضوعاتو یې په نوې بڼه فکر کوي او په 
 ځانگړي ډول یې وړاندې کوي.

 

د لومړۍ کلیزې په درناوي ثنا ساپۍ له لېمې سره غږېدلې ده. ثنا جانې په فیسبوک « للو، للو»د 

 لیکلې دي: داسېپاڼه کې 
 

د ماشومانو لپاره د للو للو کیسو د خپرولو یو کال پوره کېږي. دا کیسې نجیبه لېمې لیکلې نن »
 «.راسره شریکې کړئمو فېسبوک الیف کې مېلمنه ده. پوښتنې 

 

یې  لنډیزیاده انتریو ما په ویدیویي بڼه ولیدله، بیا مې مهم ټکې ورنه را یادداشت او ټیپ کړل، 
 » دا دی:

 

 ثنا: د کیسو په باب غبرگونونه څنگه وو؟
 

 لیمه:  ما ته تر ټولو ښه غبرگون د ماشومانو و. 
 

استولی و او ویلي یې و چې زه په اسمان کې پر ټولو فرشتو گران یم، د یو ماشوم خور خط را 
 د یوې نوم لیمه دی او هغه ما ته هر جمعه کیسې وایي،

 

 ما ته ډېره مهمه ده چې کیسه ماشوم ته ورسېږي او ماشوم یې واوري،
ې یې یو چا راته وویل چې کله بیا ځلې خپلو کوچنیانو ته دا کیسې کوو، کوچنیان وایي چې داس

 ووایه لکه لیمه یې چې وایي.
 

په نامه یو پروگرام پرمخ بیوه، آیا دا اوسنۍ کیسې « خړکۍ»ثنا: تاسو تقریبا شل کاله مخکې د 
 ادامه ده، که څنگه؟« خړکۍ»د 
 

لیمه: د اوسنیو کیسو په پیل کې د پروگرام پرودیوسر مانه هیله وکړه چې د کوچنیاو له پاره د 
م، ما ورته وویل چې هغه وختونه بیل وو، د دې کیسو او د هغو کیسو تیر په څیر کیسې ولیک

توپیر په دې کې دی چې هغه کیسې ما لس کلنو ته لیکلې او دا کیسې پنځه کلنو ته په نظر کې 
نیول شوي دي. دا هیجان نه راولي، دا د شپې کیسې دي، دا باید ماشوم ته ارامتیا ورکړي، ځکه 

 ي، په لنډه ډول ویلی شم چې دا کیسې تقریبآ د هغو کیسو دوام دی.چې د خوب د وخت له پاره د
 

 ثنا: په کیسو کې څه ډول مسایل یادوئ؟
 

 لیمه: څلور موضوعگانو ته ما پاملرنه کړې ده:
 

 ــ روغتیا، ۱
 

 ــ د ځینو اړینو قوانینو یادونه لکه: ترافیکي قوانین،  ۲
 

 ــ د تعلیم مسآله، ۳
 

https://www.facebook.com/bbcpashto/videos/1953901448246209/UzpfSTIwMjA1MjM3MzI5MDE0NToxMzYwNTQzMTE3NDQxMDU5/
https://www.facebook.com/bbcpashto/videos/1953901448246209/?notif_id=1544192289074506&notif_t=live_video
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 ــ اخالقي مسایل لکه: پر خوار باندې مه خانده، له خلکو سره مرسته کوه او... ۴
 

 ثنا: دا کیسې  د کومو عمرونو له پاره دي؟
 

کوم نظرونه چې ما ته راغلي لیمه: خپرونه خو د پنځه کلنو له پاره په پام کې نیول شوې ده، خو 
له هغو نه پوه شوم چې حتی لس کلن یې هم اوري. د هغه له پاره هڅه کوم چې تر پنځه کلن د 

 لوړ عمر کوچنیان هم په پارم کې ولرم.
 

 ثنا: کوم چا پوښتنه را لیـږلې وه چې: ایا کیسې مو خپلې دي که یې له کوم کتاب څخه را اخلئ؟
 لیمه: کیسې مې خپلې دي.

 

 ثنا: تر اوسه مو څو کیسې لیکلې دي؟
 لیمه: تر اوسه مې شپـیته کیسې لیکلې دي چې دري پنځوس یې خپرې شوې دي.

 ثنا: آیا دا کیسې د کتاب په بڼه هم لیکئ؟
 لیمه: هو د کتاب په بڼه یې هم برابروم او کار مې پیل کړی دی.
ایل کیسو ته ور داخل کړئ لکه د ثنا: ایا په راتلونکې کې تاسو پالن لرئ چې ځینې تاریخي مس

 میوندي ماللې کیسه، د نازو انا کیسه؟
لیمه: هو، دا کار کوم، خو زما هیله دا ده چې که وکوالی شم یو وخت پښتو کارتوني فلمونه 
جوړ کړو ځکه چې کله چې د نورو کارتوني فلمونه پښتو ته راژباړل کېـږي، هغه بل محیط 

 اشوم یې سم نه شي درک کوالی. دی، ستا د پښتو محیط نه دی، م
 «او...

دا کیسې مې لکه یو ماشوم، له پیل نه تر اوسه ــ هغسې چې په تانده ځوانۍ کې مې له رادیو 
افغانستان څخه د ستاره امیني له خولې د ماشومانو کیسې اورېدلې ــ نه یوازې اورېدلې او لیدلې 
ه دي، بلکې له پیل نه تر اوسه مې د هرې کیسې سرلیک او لینک د خپلو راتلونکو څېړنو له پار

 په جال ځای کې خوندي کړي دی. 
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د ټولو کیسو منځپانگه زموږ د ټولنې د غوښتنو له مخې پر هغو مسایلو راڅرځي چې ورځنۍ 
 اړتیا ده، لکه: تعلیم، اخالق، روزنیز مسایل او...

 

زه د نوي نسل د روزلو د نهضت د یو ټینگ پلوي او د ماشومانو او کوچنیانو د ادبیاتو د خدمتگار 
حیث د ځان له لوري، د خپلې کورنۍ او ټولو هغو قلموالو چې د ماشومانو او کوچنیانو له په 

پاره عمالً  فعال دي په استازولۍ لیمې جانې او همگارانو ته یې، د دې بریالي انساني مسؤلیت 
ت د تر سره کولو په پار مبارکي وایم او د ال بریالیتوبونو هیله ورته کوم. په دې زیري باندې زښ

ډیر خوشاله شوم چې دا کیسې نورې هم غځېـږي او هیله مې پیدا شوه چې پښتنو ماشومانو او 
 کوچنیانو ته د دوی په ژبې او د دوی له روان سره برابر، د کیسې ویلو یو ادرس شته.

 

 په یوې کیسې کې د ماشومانو او کوچنیانو په روحیې او ذوق برابر یو شعر:« للو، للو»دا هم د 
 

 بـیـبـو، بـیـبـو ښـایـستـه ده
 دا د مــور د زړه ټــوټـه ده

 

 خـپـل غـاښــونــه بــرسوي
 غاښ لـه درده، ځـان ساتي

 

 بـیـبـوگـکـه اوس بـیـدیـږي
 سبـا گـل غونـدې ویښیـږي

 

 لـــــلـــو،لـــــلــو، لـــــــلــو
 خوب دې درسي پـه لــیمـو

 

 !بختوره ويلومړۍ کلیزه دې « للو، للو»د 
 

 د دې کیسو د ال غوړېدو او غځېدو په هیله!
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 محمود مرهون
 

 او د کوچنیانو ادبیات
 

 پنځه لسمه مقاله

 

 
 

 »د مرهون په قلم: ،بیوگرافي په پیل کې د مرهون
 

 ؟سو استاد پوهنتون کابل د څنګه زوی دکاندار دسو  دچهار#
 

 هلک ویل خلکو زېږدی و کوچنی ناکرار یو ته نړۍ ناکراره دې دمخه کاله اوویشت څخه نن له
 .یم سوی غټ یوازي خو یم هلک اوسه تر دی
 

 د کړي مات مي السونه دواړه سوی، مات سر ډېر مي ځله لس تر وم شوخ ډېر والي کوچني په
 کړي مي بجلي کړي مي مردکي دي، مي کړي لوی اخستي را څخه ځالګیو له مي بچي مرغانو

. 
 

 .خوړلي ما وهل ډېر ټولو تر وه هلکان یوازي ډېر دېرش تر کي کورنۍ په زموږ
 

 شوخۍ ډېري د.ووهلم ډېر ال خوا په تر یې به هغه ویل دالیل ډېر سره چا هر له مي کوچنوالي په
 زوی مور مهذبي یوې او خوندو شپږو د مګر وم هم خور مردار ډېر والي کوچني په السه له
 .هم کېدلم وهل سره کېدلو لمبول د به ورځ هره نو وم
 

 خبر بیا وروسته سوم ناکامه کي مدرسه ابوحنیفه امام په وم کالو شپږو پنځو د کي صنف اول په
 په تکرار بیا اول دئ کوچنی ډېر دئ چي وه ویلي ورور مشر مي ته خان الدین سراج چي سوم

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1?source=feed_text&story_id=1769354846413279
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1?source=feed_text&story_id=1769354846413279
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1?source=feed_text&story_id=1769354846413279
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 سیاالن همېشني دي مشران ما تر کاله دونیم بل کال نیم یو یو چي مي زامن اکا د دوه وایاست، و
 .وه
 

 کړ تېر مي کال یو سوم، شامل کي صنف شپږم په کي لیسه ظاهرشاهي اوسني البیروني پخواني
 د کندهار د او کول هم مي فټبالونه کړم کش ته لیسې بابا احمدشاه میني لیونۍ لوبي فټبال د

 امتحان ته لیسې ترک افغان سره زامنو له اکا د مي مخکي دې له وم، هم نطاق ستدیوم ورزشي
. سو تړل و ترک افغان سوم کامیابه چي ورکړ مي بیا ځل یو ناکامه، زه سوه کامیابه دوی ورکړ
 کي څنګ په مي بیا وم، راغلی دوهم کي کسانو زرو شپږو په ورکړی امتحان مي چي ځل دریم
 له کئ، و کار کي ډوار ساري روغتون میرویس په مي کال نیم یو کړی شروع نرسینګ عملي
 . سوم ټاکل و مرستیال مجلې د او ویاند ډوغون د ریاست معارف د وروسته هغه

 

 جنوب د خوا له یونسف د مخکي دې له سو غاړه پر مشرتوب شرکت خصوصي یو د مي بیا
 وم به کلن پنځلس شاید وم به کي صنف یولسم په. سوم ټاکل و مشاور ځوانانو د حوزې غرب
 سره درې مي پالر درلودی نه بخت مي والي کوچني له. سو چاپ مي انځور کتاب لومړی چي

 یم نه وخت هیڅ یې زه بېول سره ځان له ته والیتونو او هیوادونو بېالبیلو سره ځان له ورونه
 ته کابل دئ، کړی تېر زکندن هم والي کوچني په دي ځله څو چي کوي کیسه مي مور بیولی،
 دوه یو نیولي طالبانو ځله اوه شپږ سوی چپه موټر ځله درې مي کي راتګ او تګ په راغلم
 افغانستان د وه، ګذاره به افغانۍ لس په چي ده راغلې اونۍ داسي یو، ختلي کي جنګ په ځله درې
 کامیابه کي پړاو اول په درلودلې مي رایي نیوي اته سوم کاندید ته ریاست پارلمان ځوانانو د

 انتخاباتو ځل دوهم په بیا کړم ناکامه یې کي پړاو دوهم په زوی وکیل یوه د کاندید راسره سوم،
 ممتازو د پوهنتون کابل د سوه، لغوه پروژه پارلمان د کي میاشتي دوې په خو سوم رئیس کي

 د مي پسې پره کاله څلور سوم، مدیر مسول مجلې ږغ محصل د او سوم ټاکل و مشر محصلینو
 دي ساده او سیده مي خبري او ده مغروره مي قواره ساتل، و اولنمرګي عمومي پوهنتون کابل
 ځای هر ځکه نو معلومېږي را درواغ دیپلوماسي وم او یم مخامخ سره ټکر له ځای هر ځکه نو

 دونه له کي پوهنتون په ده، ساعت یو سي ډېره چي مي خوابتیا وي، خوابدي راڅخه خلک
 .کړي ستړي تاسي یې لوستل او ستړی ما یې لیکل شاید چي یم سوی مخامخ سره مشکالتو

 

 پېړۍ اوویشت ما پر مګر تېرېږي ژر ژوند چي وایي خلک دي تېر ژوند د مي کاله اوویشت
 ډېر شاید دي، ډېر بیخي عمر تر زما چي کړي مي کارونه دونه ګورم چي ته شا دئ، سوی تېر
 .دي ایسدلي راته ښه غلط وخت اکثره ایسي راته ښه چي کوم څه هغه زه خو وي غلط یې به
 

 .لرم چاپ لیکلي او ترجمه خپل کتاب اتیا شاوخوت کلنۍ اوویشت پر
 

 .یم سوی استاد پوهنتون کابل د
 

 .کړې مي ماسټري
 

 هغه یم، ګرځېدلی نړۍ پر لرم، ملګري کي والیتو ټولو نږدې په هیواد د پوهېږم ژبو څو په
 تر ژوند د مي دا او کړي کي کلنۍ اوویشت په ما کوي کي کلنۍ پنځوس په خلک چي کارونه
 څېر په زما کنې وکړئ وخت خپل پر څه هر چي ده دا مشوره مي ته تاسي ده اشتباه ستره ټولو
 .یاست به انسان سرګردانه ټولو تر نړۍ د مګر لرئ څه هر به
 

 خراب نور ال مي تردې کم اوږدې درته کې وه، خروار یې نمونه مشت ژونده له زما شیان پورته
 . واخلي ځیني پند یاران چي وي ښې مي به بدۍ دغونه خو دي، کړي هم کارونه
 هیڅکله بهر هیواده له کېږئ، لیري مه هیڅکله کورنۍ له لرئ، مه کال کار په چا هر د:  بالخره

 وځئ، نه و صورت هیڅ په څخه کورنیو له چي کئ و کوښښ کېږئ پاته مه پاره له وخت ډېر د
 «.غواړي وختونه بیا یې کول پیدا چي ورکوی درڅخه مه ځان هیڅکله
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محمود مرهون په دې کم عمر کې د پاملرنې وړ فرهنګي کارونه تر سره کړي دي. له هغې ډلې 
نه یې څه چې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي، د ځانګړې پاملرنې وړ دي. د همدې 

 يیوازې دې ته ځانګړې کړې د ېمقال څوله پاره ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په سلسله کې 
 چنیانو د ادب په برخه کې د مرهون کړو کارونو ته یو ځغلند نظر وکړم.چې د کو

 

ما محمود مرهون له نږدې نه و لیدلی، یوازې مې د میډیا له الرې پیژانده. کله، کله به یې مقالې 
کال په اپریل کې کابل ته سفر وکړ، نومې  ۲۰۱۵ویبپاڼه کې راتلې. کله مې چې د « لر اوبر»په 

د ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې ولید. سره ومو پیژندل، ښه روغبړ مو  د کابل پوهنتون
وکړ. ده اجمل ښکلي او د علمي کدر څو تنو نورو نوو او ځوانو غړو چې ما نه پیژندل په دقت 

 سره غوږ نیولی و چې زه به څه وایم.
 

ا ته راغی او را کله چې لږ د استادانو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه کمه شوه، مرهون مې ورو خو
 ته و ې ویل:

 

 «…استاده ما هم د کوچنیانو له پاره یو څه کار کړی دی، اوس هم لګیا یم کار کوم او»
 

 څو مجله ډوله غیر ستندرد کتابونه یې په الس کې را ته ونیول او وې ویل:
 

 «…دا مې د کار بیلګې دي، دا وړې کیسې مې د کوچنیانو له پاره ژباړلې دي او»
 

ستل، عنوانونه مې له نظره تیر کړل. په رښتیا ډیر خوشاله شوم یکتابونه په مینه ورنه واخما 
چې په یوه وار د کوچنیانو له پاره دومره کتابونه، هغه هم د لسو ټوکو په شمیر. نو سمدالسه مې 

 ورته وویل:
 

و له پاره مبارک دې شه، په ځوانۍ دې برکت شه چې تا دومره کار کړی دی، هغه هم دکوچنیان
 چې د ډیرو هیر، خو ستا په یاد دي. د اوږدې مرکې په پای کې یې بیا را ته وویل:

 

 «دې ته ورته نور کتابونه مې هم تر کار الندې دي، که ژوند باقي و، نو بشپړ به یې کړم.»
 

کله چې د ده خبرې خالصې شوې، ما ورته وویل چې زه به د کوچنیانو له پاره ستا پر کارونو 
 څه لیکم. په ځانګړي ډول پر دې کتابونو یواو 
 

کله چې ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو پنځلسمه برخه خپره کړه، نو مرهون راته د فیسبوک له 
 الرې ولیکل:

 

 استاده سالم!»
 

 «هغه زما د كتابو په اړه به دي سه نه وي لیكلي؟
 

 ما بیرته داسې ورته ولیکل:
 

 او ټولو همکارانو له پاره ومنه!مرهون صاحب درناوی مې د ځان 
 

سره تر ډنمارکه پورې را رسولي دي، یو څه یاد  ،ستا سو کتابونه مې له دروند والي سره
داشتونه مې ستا او ځینو هغو کتابونو په باب لیکلي هم دي چې سر سري مې لوستلي دي، خو 

س هغه آر ډسک ما ته له بده مرغه چې ټول لیکلي شیان مې په یوه آر ډسک کې پراته و او او
 د نا مالوم دلیل له مخې تړل شوی دی. 

 

همدا پرون مې یو چا ته وسپاره چې خالص یې کړي. که مواد په الس راغلل هم ستاسو د 
کتابونو په باب یو څه لیکم او که آر ډسک خالص نه شو هم یې لیکم، خو زما ژوند او نورو 

 ته اړتیا لري.فرهنګي کارونو ته په کتو سره یو څه وخت 
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څنګه چې بحث د مرهون پر هغو کارنو باندې دی چې ده د کوچنیانو له پاره کړي دي، نو د دې 
له پاره چې زه خپله او درانه لوستونکي یو څه له مرهون سره آشنا او بیا یې پر کړو ادبي 

 :وښتنه وکړهکارونو څه وایو، نو ما د فیسبوک د چت خونې له الرې له ده نه د ده د بیوګرافۍ غ
 

 مرهون صاحب که دې یوه لنډه بیوګرافي را ولیږې، خوشاله به شم!
 

ده هم د غفور لیوال هغه لیکنه په الس راکړه چې لیوال صاحب په شاعرانه انداز او هنرمندانه 
ویبپاڼه کې « ټول افغان»کال د جون د میاشتې په اته ویشتمه نیټه په  ۲۰۰۹ډول د ده په باب د 

 راغلي دي: داسې خپره کړې وه. د هغې لیکنې په یوه برخه کې د مرهون په باب
 

وږي، او انار په هغه ورځې، چې له شماله جنوب ته راپاڅیدلي بادونه د ونو وروستۍ پاڼې ت»
خپلو ریښو کې د نویو ګلونو د غوړولو لپاره اوبه پټوي، نو چې د بابا صاحب زیارت ته وخیژې 

مه ۱۳میالدي( د همداسې یوه دسمبر په ۱۹۸۹ښکلی ارغنداو یو بل رنګ لري، شل کاله پخوا ) 
خړزیو( یوه ښکلي ماشوم د ښاغلي آغا محمد محرابي کور روښانه کړ، د بارکزو د شیرزیو )

په محرابخیلو کې یو بل بارکزی ورزیات شو. دنیکه مالولي احمد محرابي او غور نیکه محمد 
امین محرابي د کاله نغری پر یوه تنکي محمود تود شو، چې کلونه وروسته د خپلو ادبي او 

 «فرهنګي هڅو له برکته په محمود مرهون مشهور شو.
 

ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په علمي کدر کې تر ټولو اوس محمود مرهون د کابل پوهنتون د 
 ځوان غړی دی.

 

مرهون یو فعاله ځوان علمي کدر دی چې ادبیاتو پوهنځي کې یې د زدکړې او تدریس تر څنګه 
ډیرې نورې فرهنګي پروژې او کارونه را پیل کړې دي. د ژورنالیزم په برخه کې فعالیت لري 

جریده خپروي چې تر اوسه پورې یې دوې ګڼې زما له نظره په نامه    «سراج الملت»او د 
)راځئ چې پښتو زده کړو، بیاید پښتو  تیرې شوې دي، په آنالین ډول یې د پښتو ژبې تدریس

 .ډول تر السه کیدای شي آنالین بیاموزیم( ته مټې را نغښتلې دي چې په
 

اونیزې سره یې د خپلو چاپ  ټاټوبي لیکل او ژباړل یې په یوه عادت بدل شوي دي. لهد کتابونو 
 شوو آثارو په باب داسې ویلي وو:

 

واده بهر چاپ سوي دي عنوانه بېالبېل کتابونه په هیواد کي دننه او له هی ۳۱تر دې دمه مي »
 «.ته ورسېږي ۳٥او انشاهللا په نږدې راتلونکي کې به دغه شمېر 

 

زه د اوس له پاره د ده پر نورو فرهنګي کارونو باندې څه نه وایم، یوازې یې هغه کارونه دلته 
 معرفي کوم چې د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې د کوچنیانو او ماشومانو له پاره کړي دي.

 

 ابونه چې مرهون ما ته په کابل کې را وسپارل، عنوانونه یې دا دي:هغه کت
 

 ــ مهربانه سپی او د چرګې ژړ چیچان،
 

 ــ درې نانۍ پیشو ګیانې،
 

 ــ وحشي خرس او هوښیار هلک،
 

 ــ د ځنګل د ماڼۍ راز،
 

 ــ د سرو زرو هګۍ او جادویي بیزوګۍ،
 

 ــ لویشتکی،
 

http://www.tolafghan.com/posts/13948
https://www.facebook.com/pages/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DA%81%D8%A6-%DA%86%D9%8A-%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%88-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DA%93%D9%88/1434426150208055?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/pashtoliterature/posts/1590414281211359:0
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 ــ د عالالدین څراغ،
 

 هوښیاران خور او ورور،ــ 
 

 ــ بامي،
 

 ــ بیرندونکی شوپرک.
 

د کتابونو نومونه څنګه چې د کتاب پر پشتۍ باندې چاپ شوي دي، ما هغسې ثبت کړل. دا 
 ګانې هم لري، په دې ډول:« خو»کتابونه د ډیرو ښیګڼو تر څنګ یو څو 

 

 ــ د کتاب لیکواالن نه دې ښودل شوي،
 

 د کتاب منبع نه ده راوړل شوې،ــ په ژباړل شوي متن کې 
 

 ــ د چاپ کال او ځای نه ده ښودل شوی،
 

ــ د ځینو کتابونو پر وروستۍ پشتي باندې لیکلي دي: انتشارات مستقبل او پر ځینو یې بیا لیکلي 
دي: کتاب فروشي علمي، خو د ناشر او خپرونکي توري ورسره نه شته او سړی نه شي کوالی 

 او له کوم آدرس نه خپاره شوي دي. پوه شي چې ناشر څوک دی
 

 ږي چې د پښتو د یوې لهجې رنګ په کې غالب دی.ـږه ښکاریـــ د ژباړې ژبه یو څه ځی
 

په باب مې له مرهون سره د چت په خونه کې سوال ځواب کړی دی  ود دغو پاسنیو نیمګړتیاو
 چې د ځینو پوښتنو او نیمګړتیاوو ځوابونه په کې موندل کیدای شي:

 

 آصف بهاند:
 

 په ښه وخت په الس راغلې!
 

دا لس کتابونه دې چې ما ته راکړي، دا ټول ژباړل شوي آثار دي، د دې منبع او ژبه نه ده ښودل 
 ې منبع او کومې ژبې نه را ژباړل شوي دي؟شوې چې له کوم

 

)مهربانه سپی او د چرګې ژړ چیچان( کې د کتاب پر مخ ژباړن محمود مرهون  ه یوه کتابپ
ښودل شوی دی او په دریم مخ کې یې ژباړن ساحل مرهون ښودل شوی دی. آیا ساحل مرهون 

 جال اشخاص دي؟ ،او محمود مرهون یو شخص دی که جال
 

 محمود مرهون:
 

 سالمونه!
 

 هغه یو اشتباه ده دواړه یو کس دي.
 دواړه محمود مرهون دى.

 

 …او بل دا د انګلیسي متن څخه ترجمه سوي دي مګر رسامۍ یې
 

 آصف بهاند:
 

)مآخذ( یې ور سره  ږل، زما مصلحت دا دی چې ټاکلې منبعـټوکه دې چې چاپ ته لی ۴۰نور 
راتلونکو کې څیړونکي هم له ستونزو خالص وي. ولیکه چې ستا مسولیت هم تر سره شي او په 

په هر څه کې مآخذ، سر چینه، ریفرینس، لینک، آدرس ښودل ډیره اړینه موضوع ده، بیا تا 
 غوندې یو شخص ته چې استاد او څیړونکی یې.
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 محمود مرهون:
 

 پر دواړو سترګو،
 استاده دې ټکي ته مي فکر دى.

 

صاحب په خپلو راتلونکو کارونو کې دې نیمګړتیاوو ته په پام زما هیله دا ده چې چې مرهون 
 سره دا کمبود شیان ور اضافه کړي.

 

د اوس له پاره یې پرتلنه ځکه نه شي کیدالی چې اصل متن په الس کې نه شته او په هر اړخیزه 
دومره توګه یې نقد ته هم زړه نه شم ښه کوالی. د اوس له پاره د کوچنیانو د ادب په برخه کې هم

کار که نیمګړتیا هم ولري، غنیمت یې ګڼم چې یو مور او پالر یوه ماشوم ته د دې کتابونو یوه 
کیسه په مینې سره واوروي او یا کوم کوچني ته له دې کتابونو څخه یو د لوستلو له پاره په الس 

 …کې ورکړل شي او که هیڅ شی نه وای نو
 

عمر په سطحه برابر دي او که تر ماشومانو او د کتابونو موضوعات د کوچنیانو د ژوند او 
 کوچنیانو پورې ورسیږي، ډیر ګټور دي او کوچنیان به ډیر څه ورنه زده کړي.

 

د لس عنوانه کتابونو له ډلې نه مرهون د ځینو کتابونو په پیل کې د کوچنیانو په ژبه له هغوی 
نور هم مطالعې ته هڅوي او سره د زړه خواله کوي چې دا د زړه خواله ماشومان او کوچنیان 

 له دې کتابونو سره یې مینه زیاتوي. څو بیلګې یې دا دي:
 

خوږو او ګاللیو کوچنیانو! دا دی تاسې ته مې نن یوه ډیره پخوانۍ او ډیره عجبه کیسه راوړې »
لولئ، ده. دا کیسه یوه خورا مشهوره کیسه ده چې دیر کلونه پخوا پیښه شوې ده. تاسو به دا کیسه 

خپلو نورو شریکانو ته به یې وایاست او بیا به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. که چیرې مو کوم 
ځای سر نه خالصیدئ، بیا به نو خپل ګران پالر جان اویا مور جانې ته و وایاست چې در ته 

 )ژباړن(، وحشي خرس او هوښیار هلک، لومړی مخ( )مرهون،محمود «…مانا یې کړي 
 

 نیانو سالمونه!ګرانو کوچ»
 

دا دی نن د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه د چین په اړه ده. تاسو دا کیسه له سره تر 
 )مرهون،محمود «…پایه و وایاست، په یاد یې کړئ او بیا یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ

 )ژباړن(، د سرو زرو هګۍ او جادویي بیزوګۍ، لومړی مخ(
 

رونوسره چاپ شوي دي چې دا نور هم کتابونه او د هغو موضوعات کتابونه ټول له رنګه انځو
 د کوچنیانو له پاره په زړه پورې کوي او په لوستلو کې مرسته ورسره کوي.

 

خو اصلي خبره دا ده چې دا کتابونه به اوس تر ماشومو اوکوچنیو لو ستونکو پورې څوک څه 
برخه کې همدې ستونزې ته اشاره کړې  ډول ور رسوي. ما د د کوچنیانو ادبیاتو په پنځه لسمه

وه چې دومره مواد، کتابونه، مجلې چې ما په څو برخو کې معرفي کړل، څنګه به تر کوچنیو 
 لوستونکو پورې ورسیږي.

 

د مرهون صاحب د دې کتابونو مسآله هم همدې ستونزې سره مخ ده چې دا ښایسته او د ماشومانو 
ابونه به څنګه او څوک تر خپل ځای، یانې د کوچنیانوتر او کوچنیانو له پاره په زړه پورې کت

 نازکو السونو پورې ورسوي؟
 

کله چې ما په کابل پوهنتون کې له مرهون سره ولیدل د نورو خبرو تر څنګه مې همدا موضوع 
ورته یاده کړه چې دا کتابونه به څنګه تر کوچنیانو پورې ورسیږي؟ او وړاندیز مې ور ته وکړ 

ې دا ده چې په کومه ویبپاڼه کې آنالین شي، څو هغه کورنۍ چې انترنت ته الس چې ښه الره ی
رسی لري په وړیا او آسانه استفاده ځینې وکړي. ده را ته و ویل چې سمه ده. او اوس یې یوازې 
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د فیسبوک پر یوه ځانګړې پاڼه باندې یو څو کتابونه آنالین کړي دي چې ښایي ټول خلک به ور 
 لري. ته الس رسی و نه

 

که ښاغلی مرهون که له ځینو داسې ویبپاڼو سره چې دا کتابونه انالین کوالی شي، په تماس کې 
 شي، ډیره به موثره وي. هغه څو پاڼې دا دي:

 

 ( ketabton.comــ کتابونه دات کام )
 

 (kitabtoon.comــ کتابونه دات کام )
 

 (pal.taand.comــ پل دات، تاند دات کام )
 

دوه لومړني یې جال جال ویبپاڼې دي چې دواړه په خپل کتابتون کې د کوچنیانو د ادب او ماشومانو 
او کوچنیانو کتابونو له پاره جال برخې او ځایونه لري. او دریمه ویبپاڼه )پل( د ماشومانو، 

ې ته ورته کتابونه په خپله کوچنیانو او د هغوی د کورنیو له پاره ځانګړې ویبپاڼه ده، که دا او د
 لمن کې ولري، ډیر په ځای او مناسب کار به وي.

 

کال د اکتوبر په پنځلسمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د  ۲۰۱۵محمود مرهون د 
ماشومانو او کوچنیانو له پاره یې څلویښت نوي آثار له چاپه راوتلي دي. د ځینو چاپ شوو 

 کتابونو د لومړي مخ عکسونه یې په خپله پاڼه کې ایښی وو. دغه یې درې بیلګې دي:
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کوچنیانو له پاره د محمود مرهون د لومړنیو لسو چاپ شوو کتابونو په باب مې د ماشومانو او 
چې کومه مقاله لیکلې وه، هلته مې دا یادونه کړې ده چې دا چاپ شوي مواد به اوس تر وړو 

 لوستونکو پورې څوک او څنګه رسوي؟
 

په برخه کې بیا  د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د ښاغلي محمود مرهون د نوو چاپ شوو آثارو
په تکرار سره وایم چې: دا چاپ شوي مواد به اوس تر وړو لوستونکو پورې څوک او څنګه 

 رسوي؟
 

زما په نظر تر ماشومانو او کوچنیانو پورې رسیدل یې د میندو او پلرونو د پوهې د کچې د 
 نا شونی وي. ټیټوالي، بې تفاوتۍ او د کورنیو د بد اقتصادي حالت په دلیل، کله ګران او کله

 

خیر چې هرډول وي، وې دې. زما له پاره دا د خوشالۍ خبره ده چې زموږ د ټولنې د یو هیر 
 شوي قشر له پاره یو څه نه، بلکې ډیر څه له چاپه را و وتل.

 

 اوس پوښتنه دا ده چې دا کتابونه چا ته چاپ شوي دي:
 

 ــ هغه چا ته چې د راتلونکې ټولنې یوه اصلي سټه ده،
 

 ــ هغه چا ته چې راتلونکې ټولنه باید وچلوي،
 

 ــ هغه چا ته چې راتلوکې یا ښه کوي، یا یې بربادوي،
 

 که مو ښه وروزه، ښه به شي او که بد مو وروزه نو پایله یې همدا اوس مالومه ده، یعنې بربادي.
 و ګام ګڼم.زه د دې کتابونو چاپ او خپریدل، د نوي نسل په روزلو کې له اساسي ګامونو نه ی

 

 لیکلي دي: داسې محمود مرهون په خپل فیسبوک کې د نویو کتابونو د چاپ له پاره
 

 !نانیو شریکانو ته زیرىخپلو »
 

وایاست چي خامخا ( دانې کتابونه در جوړ کړي دي، پلرو ته مو و ٤۰دا واري مي تاسي ته )
 «یې در پیدا کي څلوېښت دانې د خوږو کیسو کتابونه ټول رنګه

 

په ځینو ځایونو کې داسې هم تر سترګو شوي دي چې د نویو چاپ شوو کتابونو شمیر څلویښت 
نه، بلکې پنځه څلویښت عنوانه دي. د دې کتابونو په باب تر ټولو کره او وروستی مالومات، 

 مي سره په یوې مرکې کې وړاندې کړ چې د مشال او آزادۍظشاه اعمرهون له ښاغلي احمد 

 له الرې په غږیزه بڼه خپور شو. د آزادۍ رادیو په یوه یاد داشت کې داسې راغلي دي: رادیو
 

کتابونه  ۴۵د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي ځوان ښوونکي محمود مرهون د ماشومانو لپاره »
 .لیکلي او ژباړلي دي

 

نوموړی وایي، د هر کتاب هره پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو پسوللې تر څو 
خبره، ماشوم ته باید د ده په . ماشومان په اسانه زدکړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي

ري، په نږدو وختونو ل نوموړی زیاتوي، پالنه. وښودل شي چې رنګینه نړۍ د کاغذ پرمخ هم شت
 .کې د ماشومانو لپاره شپږ جلده دایرت المعارف هم ولیکي

 

له محمود مرهون سره زموږ همکار احمد شاه اعظمي مرکه کړې او په لومړي سر کې یې 
 «نو لپاره یې د کتابونو لیکلو او ژباړلو ته څنګه پام ور اوښتی؟ورڅخه پوښتلي چې د ماشوما

 

http://www.mashaalradio.org/content/article/27420950.html 
 

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?ref=ts&fref=ts
http://pa.azadiradio.com/content/transcript/27421018.html
http://www.mashaalradio.org/content/article/27420950.html


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
98د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

کومې څرګندونې چې ښاغلي مرهون آزادۍ او مشآل رادیو ته کړي دي، هلته یې ویلي دي چې  
ټوکه ټولونه او لیکنه ده او نور ټول ژباړل شوي دي.  (۷په دې پنځه څلویښت کتابونو کې اوه)

 دا کتابونه د کاینات نشراتي مرکز په مالي مرسته چاپ شوي دي.
 

نظره نه دي تیر شوي چې زه یې خپل تقصیر ګڼم، خو یو ټول پنځه څلویښت کتابونه زما له 
 څلویښت عنوانه یې ما لیدلي دي، چې دلته یې درنو لوستونکو ته ور پیژنم:

 

 ــ شرمښ او سره بزه، محمود مرهون،۱
 

 ــ جګ بابا، لیکوال: جین وبستر، مترجم: محمود مرهون،۲
 

 مود مرهون،ــ د آسمانو شاپیرۍ، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: مح۳
 

 ــ د واورو ملکه، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۴
 

 ــ د اُز د ښار جادو ګر، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ۵
 

 ــ سورکۍ، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ۶
 

 ون،ــ مالله په عجبه دنیا کې، لیکوال: لوییس کارول، مترجم: محمود مره ۷
 

 ــ اورلګیت خرڅونکې نجلۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، مترجم: محمود مرهون، ۸
 

 ــ د ماشیني انسانانو سره جنګ، لیکوال: فرانک با اُوم، مترجم: محمود مرهون، ۹
 

 ــ د باچا نوي کالي، محمود مرهون، ۱۰
 

 محمود مرهون،ــ قهرمان هلک او جادوګر، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: ۱۱
 

 ــ د ځنګله د ماڼۍ راز، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۲
 

 ــ شین طوطي، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۳
 

 ــ سارا سرور، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۴
 

 مرهون،ــ شپږ ورونه او یو سوی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود ۱۵
 

 ــ نیک بخته شاهزاده، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۶
 

 ــ مغروره باز)او یوه بله کیسه(، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۷
 

 ــ چاالکه پیشي، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۸
 

 : محمود مرهون،ــ د ریدي وفاداره سپی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم۱۹
 

 ــ سرتیری او وحشي دیب، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۰
 

 ــ د ګیدړې شیطان چیچی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۱
 

 )څو نورې کیسې(، ــ اروا وږی سپی۲۲
 

 ــ د کلي عجیبه سپی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۳
 

 انګوړ و منګوړ او چیچي مچونګړ، محمود مرهون،ــ ۲۴
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 ــ ښکار او ښکاري)او یوه بله کیسه(، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۵
 

 ــ مچمچکه، لیکوال: بن زلس، مترجم: محمود مرهون،۲۶
 

 ــ هوایي هیلۍ، لیکوال: هانس کریستن اندرسن، مترجم: محمود مرهون،۲۷
 

 نانو دنیا، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،ــ د کوچنیو انسا۲۸
 

 ــ آسماني نجلۍ، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۹
 

 ــ لنډیان او خفاف)بوټ ګنډونکی(، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۰
 

 ــ نازو او جادوګر، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۱
 

 بانه نجلۍ، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،ــ مهر۳۲
 

 ــ شین سترګې ارزو، لیکوال: لوسی م مونټګمري، مترجم: محمود مرهون،۳۳
 

 ــ ماریا او زمری شاهزاده، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۴
 

 مرهون،ــ نازو او جادوګر باچا، لیکوال: فرانک با اُوم، مترجم: محمود ۳۵
 

 ــ علي بابا او څلویښت غله، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۶
 

 ــ هوښیار سوی او بد رنګه راکون، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۷
 

 ــ درې سترګی دیب او کوچنی بوټبه، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۸
 

 سپی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،ــ د زمریالي وفا داره ۳۹
 

 ــ د هیلۍ بد رنګه چیچی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۴۰
 

 ــ وحشي خرس او هوښیار هلک، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۴۱
 

افغانستان کې، هغه زما د مالوماتو له مخې تر اوسه پورې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره په 
هم په پښتو ژبه، هیڅ چا دومره کتابونه نه لیکلي، نه یې ژباړلی او نه یې هم چاپ کړي دي، 
خو ښاغلي محمود مرهون د لیکولو، ژباړلو، او چاپولو چارې او نور ټول مسایل په یوازې توګه 

 یکارد وي.تر سره کړي دي. زه فکر کوم دا به په دې برخه کې د افغانستان په کچه یو ر
 

کله چې د کوچنیانو له پاره د محمود مرهون د نویو کتابونو د چاپ خبر میډیا ته راووت، ورسره 
د محمود مرهون ځینو دوستانو او د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزلو په ارزښت باندې 

وګه څو آګاه خلکو خپل عکس العملونه او نظرونه څرګند کړل چې زه یې دلته د بیلګې په ت
 نمونې را اخلم:

 

 ولیکل: داسې ښاغلي مطیع هللا روهیال د دوه زره پنځه لسم کال د دسمبر په څلورمه نیټه
 

 !زما ګران مرهونه دوا دي سه»
 

پوهنتون د ځوان استاد ښاغلي محمود مرهون د د پښتني ټولني ډېري میندي او پلرونه د کابل 
کار او زیار پوروړي دي. زما دغه ګران ځوان او پرکاره لیکوال په ځوانه ځواني د هغوى لوڼو 
او زامنو ته تر پنځوسو زیات کتابونه ترجمه کړي او لیکلي دي. د دغه ځوان د هڅو قدر وکئ 

پښتني کهول د کوچنیانو له پاره د کتابونو او په درنه سترګه ورته وګورئ، زه باوري یم، چي د 
 !لویه تشه به د دغه ځوان د قلم او ګوتو په زور ډکه سي

https://www.facebook.com/matiullah.rohyal?ref=ts&fref=ts
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 !زما ګرانه
 

 «پر قلم، هڅو او زیار دي برکت، خداى او خندا دي ملګري اوسه!
 

 داسې مه نیټه د مرهون د همدې فعالیتونو په باب۶کال د دسمبر په  ۲۰۱۵ښاغلي خالد هادي د 
 ولیکل:

 : ښائې دا به په پښتو کي لومړنۍ هڅه وي »
 

  چي یوځوان راوالړیږي او دافغان ماشوم راتلونکي په اړه دونه ستر فکر او خدمت ته مالتړي
 

ژبه د فکري تکامل لپاره د زموږ د تنکي نسلونو لویه ستونزه داده چي ماشوم مو په مورنۍ 
بنسټزو مواد بې برخي پاته وي . ترڅو چي دماشومانو ادبیات ته کار ونسي ترهغو به د یو سالم 

 . او با احساسه نوي نسل د رامنځه کیدو ټولي هڅي بی معنا وي
 

زه په خپل وار د کابل پوهنتون د استاد پوهنیار محمود مرهون دغه چاره ستایم چي په مورنۍ 
بیالبیل کتابونه لیکلي او راټول کړي دي چي زیات  ۴۵ئې په لومړي ځل د ماشوم د ادبیاتو  ژبه

 . شمیر ئې چاپ سوي هم دي
 

اوس نو دا په پلرونو او مېندو پوري تړلې ده چي ماشوم له کتاب سره اشنا ساتل غواړي او که 
 له پالستکي  ټوپک او توپنچو سره؟

 

کیسو مو لیکوال د ماشوم د ادبیاتو دغه لویي تشي ته متوجه په دې هیله چي تر شعرونو او 
 . وواوسي او خپله انرژي په دې الره کي وکاروي

 

 «مرهون دي خدای ژوندی لري چي داسي نور سترخدمتونه ټولني ته وړاندي کړي.
 

ولوست، تاسو  نظر یو چیرې مې د مرهون د دې بیسارو هڅو په باب په یوار  په دریو ژبو یو

 یې سره یې هم شریکوم:
 

 ! كتاب! نه تفنگ»
سال در افغانستان كتاب قصه براى كودكان توسط یك استاد پوهنتون  ۲۳براى اولین بار پس از 

 . كابل به نام محمود مرهون به چاپ رسید
 

مه افسانه هاى مشهور دنیا براى كودكان به زبان پشتو است به زودترین این كتاب ها كه ترج
 . فرصت به تمام والیات افغانستان توزیع خواهد شد

 

 smile-humørikon به چنین افراد افتخار میكنم ۲شخص خودم ادمین 
 

څلوېښت په افغانستان کي د لومړي ځل له پاره یوه ځوان پر یوه ځاى د کوچنیانو له پاره پنځه 
کتابونه چاپ کړي دي، دا ځوان محمود مرهون نومیږي د کابل پوهنتون استاد دى، دى وایي 

 .چي دا ټول پنځه څلوېښت زره جلده کتابونه به د افغانستان په ټولو والیتونو کي وویشي
 

For the first time in Afghanistan, a young professor has published 
45,000 children’s books (45 different stories) in Pashto language. 
Professor Mahmood Marhoon, who is teaching at the Faculty of 
Languages and Literature of Kabul University, says the books will be 
distributed allover Afghanistan very soon.« 
 »WH ۲ادمین 

 

https://www.facebook.com/anzorgar?fref=nf
https://www.facebook.com/Ariyana.Afghanistan/
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محمود مرهون له ځوان وجود سره ځوان او تاند فکر هم لري، د زدکړو، پوهې او عملي کار 
الس اچولی دی؛ او زه یې چې جدیت، هوډ او کار ته ګورم، هیله لرم چې یې ډیرو برخو ته 

بریالی ورنه راووزي، خو له ځینو عکس العملونو نه یې داسې ښکاري چې  کارونه یې دومره 
لکې د ده د ځینو قلموالو دوستانو نه همکاري یې ستړی کوي. د همدې تر بحث نه په عذابوي، ب

الندې کتابونو لیکل، ژباړل، برابرول، چاپول او... هر څه ته ده یوازې اوږه ورکړې ده، خو د 
تصحیح له پاره د یو ځل لوستلو اوږه چا نه ده ور کړې، نو دی هم حق لري چې یو ځل شکایت 

 ولیکي: داسې ډوله
 

 !زموږ خلګو ته یوازي انتقاد ور رسېدلى دى»
 

له سهاره مي یولسو کسو ته ویلي دي چي د کوچنیانو د کتابونو په تصحیح کي مرسته را سره 
هغه کسان دي چي زما د کتابونو و کړئ ټولو یې په یوه او بله بهانه ځان کښلئ دئ او دوئ ټوله 

له چاپ وروسته تر ټولو ډېر انتفاد دوئ راباندي کړئ دي چي ولي دي په کتابونو کي امالیي 
تیروتني موجودي وي. د کتاب چاپوني یو اصل دا دى چي خپل کتاب به خپله نه تصحیح کوې 

صور ځکه نه سې ځکه ستا لیکلى متن ستا په مغز کي لیکل سوى دى تې د امالیي تیروتني ت
کوالى چي تې له خپله مغزه وایې نه له کاغذه، خو عصاب مي ځکه خراب دي چي خبري مو 

 «ډیري دي عمل مو لږ خاص مخاطب ډېر لرم.
 

تر هغه ځایه چې زه مرهون پیژنم دی ډیر مصروف سړی دی. که یې د کارونو لست ته څوک 
ومره پیل کړو کارونو او پروژو ته په ځیر سره وګوري، نو حیران پاتې کیږي چې دی څنګه د

 :رسیدګي کوالی شي
 

 ــ په ادبیاتو پوهنځي کې تدریس کوي،
 

 ــ په ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ پروګرام تعقیبوي،
 

 په نامه اخبار مسول چلونکی دی(، »سراج الملت«ــ د یوه ژورنالست په توګه عمآل کارکوي )د 
 

 تالیفوي،ــ مولف دی، کتابونه 
 

 ــ مترجم دی، ژباړل شوي کتابونه یې چاپ شوي دي،
 

د تدریس کار په « راځئ چې پښتو زده کړو، بیاید پښتو بیاموزیم»ــ  په پراخې حوصلې سره د 
 ژوندۍ ویدیویي بڼه په خپل مخکتاب کې پر مخ بیایي،

 

 ــ د کاینات د نشراتي مرکز مشري کوي،
 او...

 

چې ښاغلي مرهون آزادۍ او مشال رادیو سره د مرکې په ترڅ کې ویلي دا هم د یادولو وړ ده 
دي چې د دې  کتابونو له خپریدو وروسته په نظر کې لري چې د کوچنیانو له پاره شپږ ټوکه 

 دایرت المعارف هم ولیکي او خپاره یې کړي چې اوس یې کار روان دی.
 

ه وایم چې که غواړئ چې دا کتابونه تر د دې څلویښتو کتابونو په برخه کې یې بیا په تکرار سر
خپلو لوستونکو پورې ورسیږي، یا یې په همدغو پتو یا نورو آدرسونو چې تاسې ته مالومې وي، 

 انالین کړئ او یا یې د ویش له پاره نور زحمت هم پر ځان وګالئ.
 

کتابونو د  د کوچنیانو او ماشومانو له پاره د محمود مرهون د دغو نوو چاپ شوو او خپاره شوو
چاپ او خپریدو په خاطر، زه له خپله آدرسه او د نوي نسل د روزلو د پلویانو له آدرسه، لومړی 
ده ته مبارکي وایم، بیا مننه ور نه کوم چې ده زموږ د ټولنې د یوه هیر شوي قشر له پاره خپل 

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?ref=ts&fref=ts
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ه پسې مادي او معنوي امکانات وقف کړي دي. هیله مې دا ده چې خپل ټول مثبت کارونون
وغځوي په تیره د کوچنیانو او ماشومانو د کتابونو د تآلیف، ترجمې او ویشلو لړۍ خو دې بیخي 

 نه هیروي.
 

          

 نوې هڅېمحمود مرهون  نوی کتاب او د د الفبا
 

 )د نوی نسل د روزلو له پاره گدایي(
 

 د نــوي نسل د روزلو له پاره هــر پل چې
 داسې انگیرم چېاوچــتـیـږي، زه یـې 

 د نـوي ژوند د کال پر دیواله یوه
 نــوې او زریـنه خښته

 ایښودل کیږي.
 

 
 

محمود مرهون په اوسنیو متعهدو قلموالو کې هغه څوک دی چې تر ټولو نورو قلموالو یې د 
ماشومانو او کوچنیانو ادبیاتو ته پاملرنه او عملي کار کړی دی. ما )آصف بهاند( د ده د عملي 
کارونو او لیکلو کتابونو په باب څو مقالې لیکلې دي او د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزلو 

 ،ټوک دویم د کوچنیانو ادبیات، په برخه کې مې د ده پر کړو کارونو مفصله رڼا اچولې ده.)

 مخونه(  ۱۰۹ــ  ۹۸
 

 ما د مرهون په باب په خپله لومړنۍ مقاله کې داسې لیکلي وو:
 

ره کړي دي. له هغې محمود مرهون په دې کم عمر کې د پاملرنې وړ فرهنګي کارونه تر س»
ډلې نه یې څه چې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي، د ځانګړې پاملرنې وړ دي. د 

یوازې دې  (شپاړسمه برخه) همدې له پاره ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په سلسله کې دا مقاله
ه یو ځغلند نظر ته ځانګړې کړې ده چې د کوچنیانو د ادب په برخه کې د مرهون کړو کارونو ت

  م.وکړ
 

http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/bahand_a_de_kochanyano_adabyat2_ketab2.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1897099756972120&set=pcb.1897099826972113&type=3
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رې پیژانده. کله، کله به یې مقالې ما محمود مرهون له نږدې نه و لیدلی، یوازې مې د میډیا له ال
 ویبپاڼه کې راتلې. «لر اوبر»په 
 

کال په اپریل کې کابل ته سفر وکړ، نومې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي  ۲۰۱۵کله مې چې د 
په پښتو څانګه کې ولید. سره ومو پیژندل، ښه روغبړ مو وکړ. ده اجمل ښکلي او د علمي کدر 
څو تنو نورو نوو او ځوانو غړو چې ما نه پیژندل په دقت سره غوږ نیولی و چې زه به څه 

ادانو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه کمه شوه، مرهون مې ورو خوا ته راغی کله چې لږ د است  .وایم
 ل:او را ته و ې وی

 

 ...«استاده ما هم د کوچنیانو له پاره یو څه کار کړی دی، اوس هم لګیا یم کار کوم او»
 ل:س کې را ته ونیول او وې ویکتابونه یې په ال ...څو مجله ډوله

 

 ...«کیسې مې د کوچنیانو له پاره ژباړلې دي اودا مې د کار بیلګې دي، دا وړې »
 

ما کتابونه په مینه ور نه واخستل، عنوانونه مې له نظره تیر کړل. په رښتیا ډیر خوشاله شوم 
سه مې چې په یوه وار د کوچنیانو له پاره دومره کتابونه، هغه هم د لسو ټوکو په شمیر. نو سمدال

 ل:ورته و وی
 

کوچنیانو له پاره  ې برکت شه چې تا دومره کار کړی دی، هغه هم دمبارک دې شه، په ځوانۍ د
 ل:چې د ډیرو هیر، خو ستا په یاد دي. د اوږدې مرکې په پای کې یې بیا را ته و وی

 

 «م.ندې دي، که ژوند باقي و، نو بشپړ به یې کړدې ته ورته نور کتابونه مې هم تر کار ال»
چې زه به د کوچنیانو له پاره ستا پر کارونو  ویلورته وصې شوې، ما کله چې د ده خبرې خال

 .«او په ځانګړي ډول پر دې کتابونو یوڅه لیکم
 

مقالې ولیکلې چې ده د  گڼېبیا مې په ډیرې حوصلې سره د مرهون د ټولو هغو کارونو په باب 
 کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې او د نوي نسل د روزلو له پاره کړي وو.

 

ر اوسه پورې د ماشومانو او کوچنیان له پاره شپږ زما د معلوماتو له مخې محمود مرهون ت
(  کتابونه لیکلي، ژباړلي او خپاره کړي دي. له دې نه ورآخوا د ډیرو نورو کتابونو ۵۶پنځوس )

د لیکلو او ژباړلو تر څنگ، د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې تدریس کوي او د ژورنالیزم 
میډیا کې هم د خپل وطن او خلکو پر درد نارې سورې  او خپرونو په برخه کې هم فعاله دی، په

 وهي.
 

اوس مرهون د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د روزلو له پاره یوه نوې تابیا کړې ده او د 
خلکو د غوښتنې له مخې یې له نویو او علمي اصولو سره سم د الفبا یو نوي کتاب برابر کړی 

ي دي، د چاپ او ویشلو او د ماشومانو او کوچنیانو دی. څومره یې چې خپل وس و، هغه یې کړ
تر نازکو گوتو پورې یې د رسولو په غرض، مرستې ته اړتیا لري. ده خپله غوښتنه دوه ځلې 

 مطرح کړې ده: داسې
 

 له پښتنو څخه د پښتو له پاره غواړم خیر#»
ډېرو مشرانو او دوستان د کوچنیانو د پنځه څلوېښت کیسه ائیزو کتاب له چاپ او وېشلو وروسته 

ډېرو تکلیفو او مشکالتو مي دغه کتاب کتابونو له نشتون څخه شکایت کوی، په  د الفبا په اړه د
ډیزاینر ته ورکړې چي کتاب و لیکئ له خپل درویشت زره افغانۍ معاش څخه مي دیرلس زره 

ډیزاین کړئ، ولي په دې خیر باقي باید تاسي راسره شریک سئ او مالي مرسته وکړی یې را 
اب چاپ کړو، هغه پلرونه او مندي چي د اوالدونو د ښئې راتلونکي فکر ورسره دئ چي دا کت

دا د هغو له پاره یو ښه پیل کېدای سي، کتابفروشیانو ته مي ځکه ورنکړی چي یو کتاب تقریباً 
په دونیم سوه افغانۍ تمامېدی، نو کتابفروش به حتماً په درې سوه خرڅوی نو بیا هم زموږ بېچاره 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochonian16.pdf
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%DB%8C%D8%B1?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%DB%8C%D8%B1?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%DB%8C%D8%B1?source=feed_text&story_id=1897099826972113
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نه رسېږي، نو کومه دي نامیان او د افغاني نسل د باسواده کولو شوقیان بنده تر خپله خلکو ته 
 وسه پړ دئ هر څونه چي مو وس وي مرسته وکړئ.

 

 .«مرسته نه سئ کوالی شېر یې کړی چي تر نورو خلکو خو و رسېږيکه بله  تاسي#
 پوست کړ: متناو بیا یې یوه ورځ وروسته د پاسني پوست په ادامه، دا 

 یارانو صدقې لره یې غواړم د#»
 هسي نه چي په دنیا پسي زهیر یم

افغان کوچنیانو ته په فقر او مرسته غوښتنه کي چندان شرم نسته، د افغان کوچنیانو له پاره د 
ډکه کړې مالي مرستي ته اړتیا شه مو نږدې ـکوچنیانو د الفبا د کتابونو سخته نیستي ده، دغه ت

ستاسي سخت مالتړ  ...لرو دغه کتاب په یو سل او څلور څلوېښت رنګه اې فور مخونو کي چاپو
 ...ته اړتیا ده

 

 «کوچنیان مو روڼ سباوون له پاره په زده کړو سمبال کړئ خپل#
 

زه یې د دې کار او دې وړاندیز مالتړ کوم او په دې عقیده یم چې: د نوي نسل د روزلو له پاره 
دیواله یوه نوې او زرینه هر پل چې اوچتیږي، زه یې داسې انگیرم چې د نوي ژوند د کال پر 

 خښته ایښودل کیږي.
 په دې کار کې د محمود مرهون مالتړ یو اړین کار دی، هیله ده چې مرسته ورسره وکړې!

 

 دا د محمود مرهون د نوې برابر کړي کتاب څو مخونه دي:
 
 
 
  

 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF?source=feed_text&story_id=1900124336669662
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF?source=feed_text&story_id=1900124336669662
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF?source=feed_text&story_id=1900124336669662
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%BE%D9%84?source=feed_text&story_id=1900124336669662
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%BE%D9%84?source=feed_text&story_id=1900124336669662
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%BE%D9%84?source=feed_text&story_id=1900124336669662
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 احمد ولي اڅکزی

 

 او
 

 د کوچنیانو ادب
 

 شپاړسمه مقاله
 

 
 

د ماشومانو او کوچنیانو د پالنې او روزنې له پاره او د هغوی د ادبیاتو له پاره هغسې چې ښایي 
کار نه دی شوی او د هغوی مورنۍ ژبې ته پاملرنه نه ده شوې؛ خو اوس اوس چې کوم کارونه 
او هڅې د ځینو اشخاصو او غیر دولتي آدرسونو له لوري روانې دي، زموږ د ټولنې ستونزو، 

ختګ څرنګوالي او شرایطو ته په کتو سره یې زه داسې ارزوم چې په ښه او مثبت لوري د پرم
روانې دي او له تمې نه ال زیات کارونه د تر سره کیدو په حال کې دي. ښې بیلګې یې د کوچنیانو 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87:%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C.png
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د ادبیاتو په څیړنیزه او تخلیقي برخه کې لیدل کیږي، په بیالبیلو ویبپاڼو کې چاپیـږي او تر ټولو 
 ښې پتې یې دا دي:

 

 (، http://pal.taand.comویبپاڼه، )« پل»ــ 
 

 ــ د ماشوم د ادبیاتو کور فیسبوک پاڼه،
 

https://www.facebook.com/-خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور
1474829949511421/?fref=ts 

 

ټولنې له خوا د ګڼ   «هژورنالستانو ټولند ختیزې سیمې د لیکوالو او »ــ په دې ورستیو کې د 
تر سر لیک الندې د یو سیمینار « د ماشوم د ادبیاتو جشن»شمیر لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون 
 جوړیدل ې بله ښه بیلګه کیدای شي.

 

ــ دغه راز په ځینو ویبپاڼو کې د نورو خبرې او فرهنګي مطالبو تر څنګ، د ماشومانو او 
پرانستل شوې چې هلته د کوچنیانو له پاره کتابونه، د کوچنیانو د ادبیاتو او کوچنیانو کړکۍ هم 

کارونو په باب څړنیزې مقالې او د کوچنیانو له خوا یا د کوچنیاو له پاره لیکل شوي شعرونه او 
 برخه:« د ماشوم نړۍ»لر او بر ویبپاڼې د  کیسې انالین کیږي، لکه د

http://larawbar.net/category/c_25 
 

د کوچنیانو د ادبیاتو تخلیقی برخې ته که پام وشي، لیدل کیږي چې په دې برخه کې په ډیر لنډ 
وخت کې ګڼ شمیر نوي قلموال را پیدا شوي دي چې د کوچنیانو له پاره یې شعرونه، داستانونه 

 ژبو د ماشومانو او کوچنیانو له پاره یو څه را ژباړلي دي.تخلیق کړي دي او یا یې له نورو 
 

د هغو لیکوالو او قلموالو په ډله کې چې له څه مودې نه را په دې خوا یې کوچنیانو او د هغو 
ادبیاتو ته پام ور اړولی دی، یو هم پیاوړی او نه ستړی کیدونکی فرهنګي شخصیت احمد ولي 

د ده د تر سره کړو فرهنګي کارونو په وجه، هر افغان اڅکزی دی. د احمد ولي اڅکزي نوم، 
باید اوریدلی وي او لږ قلموال به وي چې د ده له فرهنګي کارونو څخه یې استفاده نه وې کړې. 

( په اوریدو سره د هر افغان په ذهن کې د احمد qamosoona.comد قاموسونه دات کام )
اعي کیږي، د هر پښتو لغات پوښتنه که ولي اڅکزي نوم او تر سره کړي فرهنګي کارونه تد

 څوک کوي او مانا یې غواړي، نو وایي:
 

قاموسونه دات کام ته دې سر ور ښکاره کړی که نه؟ او قاموسونه دات کام د احمد ولي اڅکزي 
 د نه ستړو کیدونکو هلو ځلو له برکته نن ورځ د ټولو لوستونکو په خدمت کې دی.

 

احمد ولي اڅکزي پر ټولو تر سره شوو فرهنګي کارونو باندې خبرې زه دلته نه غواړم چې د 
او بحث وکړم او یا د ده قاموسونو آنالین پروژې باندې نقد او څیړنه وکړم، دا ځانته اوږد بحث 
او څیړنه غواړي. زه په اوسني بحث کې یوازې د احمد ولي اڅکزي پر هغو فعالیتونو رڼا اچوم 

و په برخه کې کړي دي، د همدې له پاره مخکې له هر څه، د ده د چې ده د کوچنیانو د ادبیات
 پیژندنې په باب:

 

کله مې چې د دې مقالې عمومي جوړښت په باب فکر وکړ، د احمد ولي اڅکزي د بیوګرافۍ او 
ځینو نورو اړینو مالوماتو په فکر کې شوم. ما سوچ وکړ که لومړی الس مواد پیدا کړای شم ښه 

کال د اپریل په پنځمه نیټه  د احمد ولي اڅکزي په پته دا لیک ور  ۲۰۱۶به وي، نو مې  د 
 ولیږه:

 

 !ښاغلی احمد ولي اڅکزی سالمونه او درناوی مې ومنه
 

http://pal.taand.com/
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/?fref=ts
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/?fref=ts
http://larawbar.net/category/c_25
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ستاسو فرهنګي کارونه نن سبا لکه لمر داسې روښانه دي او د ډیرو افغانانو د الرې د ډیوې په 
 .قاموسونو له غنیمت او ګټورې پروژې نهتوګه کار ور نه اخیستل کیږي، په تیره ستاسو د 

څو ځلې مې له استاد هوتک سره د خبرو په لړ کې یاد کړې او اوس ځان نیکمرغه ګڼم چې 
 م.مخامخ یو څه تاسو بزرګوار ته لیک

 

تاسو خبر یاست چې د کوچنیانو ادبیاتو له پاره ما پخوا هم کار کړی دی او اوس هم په دې برخه 
ستاسو فرهنګي کارونه هر یو  و موادو او لیکوالو باندې کار او څیړه کوم،کې پر تازه چاپیدونک

په خپل وار سره زما له پاره د قدر وړ دي، خو سمدستي زه غواړم ستاسو د هغو کارونو په باب 
څه ولیکم چې له نیکه مرغه تاسو د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي. که مهرباني وکړئ 

 :را ته و وایاست چې
 

تخلیق او ژباړې کړې دي، انګیزه یې څه وه او له کوم وخته  هــ د کوچنیانو له پاره مو څومر
 مو د کوچنیانو له پاره تخلیق او ژباړه پیل کړې ده؟

 

 د کوچنیانو له پاره ستاسو لیکلي او ژباړلي مواد په کوم آدرس کې چاپ یا آنالین شوي دي؟ــ 
 

ږئ، زما لیکنه او یادداشتونه ـخاطر که خپله یوه لنډه بیوګرافي هم را ولیــ زما د مقالو د ِغنا په 
 .به د لوستونکو له پاره ال جالب او غنیمت وي

 

 لهیستاسو د ال بریالیتوب په ه
 پوهندوی آصف بهاند

 

 ښاغلي احمد ولي اڅکزي په هماغې ورځې زما د لیک په ځواب کې داسې را ته ولیکل:
 

تاسو او ستاسو درنې کورنۍ او دوستانو ، وعلیکم سالم !ښاغلي بهاند صاحبهمحترم او قدرمن »
ستاسو له مهربانیو او پېرزوینو ډک پیغام څخه یوه نړۍ  .ته سالمونه او نیکي هیلي وړاندي کوم

لکه څنګه چي تاسو زما په  ،ما په رشتیا هغسي جوړ کړي ېوایم چي هللا د مننه. صرف دا به و
 .هکله فکر کوئ

 

ږ، څلور او ـپه آلمان کي ژوند کوم او هللا په درو ماشومانو نازولی یم چي عمرونه یې شپ زه
نو مي هیله دا ده  ،یونیم کالونه دي. دا چي په مجموع کي د ماشومانو سره زښته زیاته مینه لرم

کړل سي. داسي چي  ېچي د ماشومانو له پاره په پښتو کي لیکل سوي ادبیات پر انټرنټ وړاند
خپلو  ېسره په خپل موبایل تلیفون او انټرنټ لرونکو نورو آلو ک ۍمور او پالر یې په آسانهر 

چي دغه ماشومان له کوچنیوالي څخه ال د پښتو سره اړیکه او تماس  ،ویالی سي ماشومانو ته و
پیدا کړي. زما په فکر د یوې ژبي د ژوندي پاته کېدو له پاره دا ډېره مهمه ده چي یوه ژبه و 

و ویونکو ته ګتوره وي. تر دې بله لویه ګته به څه وي چي یوه ژبه ناني زړګیان د ښکلو خپل
 ي.  اشعارو او کیسو په مرسته وروزي، هم یې ساعت ورتېر کړي او هم ورته ښوونه وکړ

 

لکه  ،چي څوک د خپل اوالد له پاره هومره وخت نه سي موندالی ،د مسافرۍ ستړی ژوند دی
چي اړتیا یې وي، خو زه بیا هم کوښښ کوم چي هره شپه خپلو ماشومانو ته یو نکل وکړم. ما 

خو له بده مرغه چي  ،کوښښ وکړ چي د ماشومانو له پاره په پښتو انځورین کتابونه پیدا کړم
هم پیدا نه کړالی سوای. حال دا چي په کتابخانه کي په بریالی نه سوم. حتی ساده متنونه مي 

 .یو تر بل ښکلي او ګټور کتابونه موندل کیدالی سي وو،لماني ژبه په زرهاآ
 

او هم په انځور  ېهمدا ؤ چي اراده مي وکړه چي زه یوه انټرنټ پاڼه جوړه کړم چي هم په ږغ ک
په پښتو ژبه مواد پراته وي. د دې کار پکښي د بېل عمر لرونکو ماشومانو له پاره  ې،او متن ک

پېل مي تقریبا یو دوې درې میاشتي تر مخه وکړ او د کوچنی ټکی کام په نوم مي انټرنټ پاڼه 
 :جوړه کړه
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)www.kochnai.com( 
 

وظیفې هم په غاړه لرم، نو ال تر اوسه نه یم  ېیم او یو شمېر نور ېخو دا چي زه ورته یواز
جوړښت د ماشومانو د عمر پر کاټیګوریانو تنظیم او پکښي ږغیز او  ېتوانېدلی چي د پاڼ

 .انځورین مواد زیات کړم
 

هیله دا ده  ېخو د پاڼي په جوړولو سره م ،د پښتو ادبیاتو په ساحه کې ډېر بې تجربې یم... زه
 .چي دغه به د نورو لیکواالنو له پاره یو ډول پلېټ فارم وګرځي

 

تر یوې  ېپه خپله م او ،زه په آلمان کي رالوی سوی یم او یو صنف پښتو مي هم نه ده لوستې
 ېم زیاتاندازې د پښتو لیک او لوست زده کړی دی. له بده مرغه چي زه له افغانستان سره ه

نه لرم او له همدې کبله ستاسو او نورو ټولو درنو مشرانو څخه هیله او خواست کوم،  ېاړیک
چي د ماشومانو له پاره د موادو په راټولولو، د آنالین کولو له پاره د لیکواالنو د اجازه تر السه 

 .کولو او ورته مواردو کي راسره کومک وکړئ او راته مشورې راکړئ
 

وخت تر مخه د ګریم ورونو په  هیو څ ،چي محمد نسیم صابر نومیږي یو بل ملګرما او زما ی
خو له بده مرغه چي کار مو ډېر ځنډنی دی او پکښي تر اوسه مو زیات پرمختګ  ،ژباړه پېل وکړ

خو بعضي یې ال د  ،نه دی کړی. ما په خپله یو څو نکلونه لیکلي چي بعضي یې آنالین سوي
دي. د ماشومانو له پاره دغه نکلونه او یو څو نظمونه تر اوسه چاپ سوي آنالین کېدو به انتظار 

 .نه دي
 

 .وبخښئ چي پیغام زښت راڅخه اوږد سو او ښه به وي چي نور یې دلته رالنډ کړم
 

ستاسو له مهربان پیغام څخه بیا یوه نړۍ مننه کوم او هیله ده چي د کوچني تکی کام په غني 
 مشورې او نکلونه راولېږئ.کولو کي راته خپلې 

 

 ستاسو کشر ورور
 «احمدولي

 

 ما یې بیرته په ځوا کې داسې ور ته ولیکل:
 

 دا چې دومره په بیړه مو زما د لیک ځواب ولیکه، ډیره مننه کوم.
 

زه فکر کوم چې موږ په یوه کښتۍ کې سپاره یو، کوالی شو یو بل ښه درک کړو او یو بل سره 
له پاره چې زموږ وطنوال ستاسو د فرهنګي هڅو پر دې مهم اړخ هم ښه مرسته وکړو. د دې 

خبر شي او کوچنیانو ته د ال ښې پاملرنې په موخه به زه سمدالسه ستاسو پر هغو موادو یوه 
معلوماتي مقاله ولیکم چې تاسو تر اوسه خپاره کړي دي او ما له بیالبیلو آدرسونو تر السه کړې 

 دي.
 

( ته، له نوې kochnai.comړې کړې ویبپاڼې کوچنی ټکی کام   )او راغلو ستاسو نوې جو
ویبپاڼې سره مو نه یوازې دا چې موافق یم او تایدوم یې، بلکې کوالی شم تاسو سره خپلې تجربې 

 د اوس له پاره همدومره، تر بیا. او مشورې شریکې کړم.
 

د همدې مقالې په لومړۍ برخه کې مې د ښاغلي احمد ولي اڅکزي د قاموسونه دات کام انګلیسي 
  لیکبڼه له ویکیپیدیا نه په نا سمه توګه را اخیستې وه، په بښنې سره سمه بڼه یې داسې ده: 

(qamosona.com) 
په ځواب کې  ما د خپل لیک په یوه برخه کې له ده څخه د ده د بیوګرافۍ غوښتنه کړې وه، هغه

 را ته ولیکل:
 

http://www.kochnai.com/
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درولېږم   لینک اسو راڅخه د ژوند لیک پوښتنه کړې وه. نو د هغه له پاره به د ویکیپېډیا هغهت»
 «.چي زما یو ملګري پکښي زما په تړاو لږ معلومات لیکلي دي

 

ده، خو د ویکیپیدیا په سبک،   شوېپه ویکي پیدیا کې د احمد ولي اڅکزي بیوګرافي ایښودل  
 »کوم ټکي یې چې زه مهم ګڼم، هغه را اخلم:

 

د  (Ahmad Wali Achakzai: په انگرېزي) ( - ۱۹۸۱د اکتوبر،  ۱۰) احمدولي اڅکزیــ 
( د پروژې بنسټگر، د یو شمېر سیندونو لیکونکی، qamosona.comقاموسونه ټکی کام یا )
 رنالسټ او څېړونکی هم دی.د راډیو یو اماتور ژو

 

د ترهټ زو د  اڅکزو کې زېږېدلی دی. دی پښتون دی او د توبه اڅکزۍ احمدولي اڅکزی پهــ 
معدادزیو په کورنۍ پورې تړاو لري چې د ډیورنډ کرښې پر دواړو اړخونو ودان دي. احمدولي 
اڅکزی د حاجي شاولي خان اڅکزي زوی د پښتو او پاړسي ژبو د شاعر مرزا محمد ایوب خان 

 کړوسی دی. غازي مېداد خان اڅکزيلمسی او د
 

دې تر څنگ  احمدولي اڅکزي تر لسو کالو څخه زیات وخت دیني زده کړې کړي دي او دــ 
پالر، دی کې ښوونځی لوستی دی. د ده  کوټه یې د لسم ټولگي پورې د سویلي پښتونخوا په ښار

د بري لیک ترالسه کولو وروسته  باکلوریا ته ولېږه، چیرې چې ده د المان د لوړو زدکړو لپاره
د المان  م کال راهیسې ۲۰۰۲د انجینرۍ په پوهنځي کې لوړې زده کړې پېل کړې. اڅکزی د 

په پښتو څانگه کې د ژورنالست په توگه کار کوي. د دې تر څنگ نوموړي  دویچه وېله راډیو غږ
لماني او د سویلي آسیا د انگریزي او اوردو ژبو د ځانگړو څانگو او د آد دویچه وېله راډیو د 

تو تر څنگ په سره هم همکاري کړېده. اڅکزی د خپلې مورنۍ ژبې پښ (WDR)لمانۍ راډیوآ
لماني، اردو، روسي او پاړسي هم خبري کولی شي. دی تر یوې کچې په هسپانیاوي، آانگریزي، 

 ږي.ـسانسکرېټ او پنجابي ژبو هم پوهی
 

م زېږدي کال راهیسي د پښتو ژبې د پانگې په راټولولو بوخت  ۲۰۰۱احمدولي اڅکزی چې د ــ 
انټرنټي پروژې  قاموسونه ټکی کام م زېږدي کال یې د ۲۰۰۳دی او ورباندې څېړنه کوي، په 

بنسټ کېښود. په دغه انټرنټ پاڼه کې تر اوسه پورې څه ورباندې پنځوس پښتو قاموسونه ځای 
پر ځای شوي دي چې پکې د پښتو مشهوره قاموسونه لکه پښتو تشریحي قاموس، دریاب او 

څه ورباندې یو لک او اتیا زره افغان قاموس هم شامله دي. ده په قاموسونه ټکی کام کې 
پښتو شعرونه هم راټول کړي دي چې ال ورباندې کار روان دی. پداسې حال کې چې  مصرعې،

نو دغې پاڼې او د پاڼې بنسټگر  ،قاموسونه ټکی کام د پښتو ویونو او سیندونو یوه بېسارې پانگه ده
ي سره په څنگ کې یو شمېر په گڼ شمېر پښتنو ځوانانو کې ډېر مینه وال پیدا کړي دي. اڅکز

نورو افغان ځوانان چې په اروپا او د نړۍ په نورور لویو وچو کې مېشت دي هم خپلې هلې 
ځلې کړي دي او د قاموسونه پروژې په بډاینه کې د هغوی رول د یادولو وړ دی. د وېبپاڼې په 

چې د ریښتوني افغان وېب پاڼه چلوونکی پاتې شوی په  مصطفی سادات تخنیکي اړخ کې د
آزادۍ راډیو سره  م زېږدي کال د ۲۰۱۰نیوزیلېنډ کې اوسېږي هم د یادولو وړ دی. اڅکزي په 

په یوه مرکه کي وویل چي ده د پښتو ژبې په لسگونو زره داسي ویونه راټول کړي دي چي تر 
خو پښتانه یې په خپلو لیکونو او خبرو کې  و،اوسه پوري په هیڅ پښتو قاموس کي نه و

 ...«کاروي
 

لیکنې نه مخکې هم د احمد ولي اڅکزي د ژوند لیک او فرهنګي کارونو په باب زما له دې 
لیکنې شوې دي، یوه یې همدا د ویکیپیدیا مالومات و چې ما یې مهم ټکي را نقل کړل او بل د 

لیکنه ده چې د احمد ولي اڅکزي په باب یې کړې ده. ځدراڼ  سلطانزی ځدراڼ نظرمحمد ښاغلي
 صاحب خپلې لیکنې ته داسې سر لیک ټاکلی دی:

 

 «.ي په ویاړد قاموسونو بنسټګر احمد ولي اڅکز»

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%90%D8%B2%D9%8A_%DA%98%D8%A8%D9%87
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8D&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%D9%8A
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%DB%90%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%BC%DB%90_%DA%9A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DA%96&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DA%96&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87_%D9%88%DB%90%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DA%89%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 ټکي دا دي: ځینېد لیکنې  راڼ سلطانزی ځد نظرمحمدد ښاغلي 
 

عبدالباري جهاني په مالقات کې وپیژاند. دلته  د ،مخه دې کتاب لیکوال مې څه موده د د»... 
کې راته ثبوت شوه چې  څمالقات په تر خبرې د احمد ولي اڅکزي په هکله روانې دي. د خو

خواریکښ کرکټرلري. هللا  ادبناک او منونکی، متواضع، مینه ناک، دغه تنکی ځوان ډیرصادق،
حتی ځان ورڅخه  احترام کوي،مشرانو  په برخه کړي دي چې د تعالی داسې نېک صفتونه ور

 باندې مهرباني کوي.  په کشرانو قربان کوي او
 

ځکه  تکړه فرهنګي شخصیت دی. دا او بې ساری خدمتګار یو ژبې پښتو برسیره پردې هغه د
تحصیالت  ساینس په څانګه کې یې لوړ چې د دا ېخپله احمد ولي اڅکزی نه یوازه چې پ

 د پروژې  )www.qamosona.com (بلکې هغه د قاموسونه ټکی کام یا ،بشپړکړیدي
د یو شمېر سیندونو لیکونکی، د راډیو یو اماتور ژورنالسټ او څېړونکی هم  بنسټگر، نوښتګر،

 . پښتو قاموسونه آنالین کړي دياوس یې د قاموسونو ټکی کام انټرنټي پاڼې پنځوس  دی. همدا
بې  یو هیواد پرمختګ په الره کې د او علمي کولو ژبې د احمد ولي اڅکزي د پښتو په اند زما

 . ساری ځالنده ستوری دی
 

 ېلماني، اردو، روسي او پاړسي هم خبرآپه انگریزي،  ،هغه د خپلې مورنۍ ژبې پښتو تر څنگ
 ...«تر یوې کچې په هسپانوي، سانسکرېټ او پنجابي ژبو هم پوهیږي یکولی شي. د

 

کال د فبرورۍ د پیل ورځې( کې، ما )آصف بهاند( له احمد ولي  ۲۰۱۹په دې نږدې ورځو )د 
اڅکزي نه هیله وکړه چې په ډنمارک کې، د مورنۍ ژبې د ورځې لمانځلو په پار جوړېدونکي 

قاموسونه »یو څه ولیکي. ده هم په ډېره مینه ومنله او د  سیمینار ته د یوې مقالې په چوکاټ کې

ولیکله چې زه یې دلته د  مقاله تر سرلیک الندې یې یوه غنیمت« کوچنی ټکی کام او ټکی کام
 »ده او د ده د فرهنگي کارونو د ال ښې پېژندنې په پار کټ مټ را اخلم:

   

 قاموسونه ټکی کام
 او

 کوچنی ټکی کام
 

 )ورځې په ویاړ په ډنمارک د جوړ شوي سیمینار له پارهد مورنۍ ژبې د نړیوالې (
 

 !درنو مشرانو، دوستانو، آغلو او ښاغلو
 تاسو ټولو ته خپل د میني او احترام ډک سالمونه وړاندي کوم.

 

ښاغلي او عالیقدر استاد محمد آصف بهاند صاحب او د دغه سمینار له نورو ټولو درنو منتظمینو 
یې دعوت راکړ چي تاسو قدرمنو دوستانو ته د خپلو دوو پروژو یعني څخه مننه کوم چي ماته 

 قاموسونه ټکی کام او کوچنی ټکی کام په تړاو لنډ معلومات درکړم.
 

زه دمګړی په آلمان کي ژوند کوم چیري چي زه د یو آزاد خبلایر په توګه د بیلو رسنیو سره 
فتر هم لرم. ما خپلې لوړې زدکړې همکاري لرم او تر څنګ یې د مهندسۍ یا ارکیټېکچر یو د

 په هم دغه رشته یعني آرکیټېکچر کي په آلمان کي بشپړه کړي دي.
 

کله چي زه آلمان ته راغلم نو ال یو ژڼکی وم او دلته مي د درو میاشتو له پاره د آلماني ژبي یو 
ات کورس ولوست او د هغه وروسته مي په نهم ټولګي کي خپلې زدکړې پېل کړې. ما زښت زی

زیار ایستی او په نژدې ټولو مضامینو کي مي تر نورو ټولو ټولګیوالو ښه نمرې اخیستې خو د 

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/82-weblog-category/literature/339-دقاموسونوبنسټګر-احمد-ولي-اڅکزي-په-ویاړ
http://www.qamosona.com/
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Asakzai_a_qamosona_kochnai.pdf
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آلماني ژبي بشپړه زدکړه راته یوه لویه ننګونه وه. په زیاته مي د پښتو او آلماني د یو قاموس 
تو اړتیا ډېره زیاته احساسوله. خو هر څومره چي مي تالښ وکړ، بیا هم ونه توانېدم چي د پښ

آلماني یا آلماني پښتو کوم قاموس پیدا کړم. زما د هغه وخت اړتیا او د کمښت احساس د دې 
 المل سو چي د قاموسونو سره زما یوه د حسرت او ارمان اړیکه پیدا سي.

 

 :قاموسونه ټکی کامــ  ۱
 

مجلس په د افغانستان له پاره په جوړ سوي یو سمینار کي د یو ختیځ پوه سره معرفي سوم. د 
جریان کي مي له هغه څخه د یو بې تجربې ځوان په توګه وپوښتل چي په آلمان کي نژدې د 
افغانستان د ټولو ګاونډیو ژبو تدریس کیږي، خو د پښتو د زدکړې نه کوم خاص امکانات سته 
او نه هم کوم ځانګړی انستیتیوت، دا ولي؟ هغه چي کوم جواب ماته راکړ ښایي مطلب یې ماته 

ر راکول نه ؤ، خو ما د هغه دغه جواب د یو پیغور په شان احساس کړ. دغه آلماني ختیځ پیغو
پوه چي په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کي یې وخت هم تېر کړی ؤ راته وویل چي پښتو خو 
اړین معیاري کتابونه او مواد نه لري چي پر اساس یې کوم انستیتیوت یا ورته تدریسي یا څړنیزه 

جوړه سي. د هغه په وینا پښتو حتی یو داسي قاموس ال نه لري چي پر معیار پوره وي... اداره 
د دغه آلماني ختیځ پوه دغه خبره د دې المل سوه چي د قاموسونو سره پیدا سوې زما د حسرت 

 او ارمان مخکنۍ اړیکه ال ژوره سي.
 

لومړۍ پښتو انټرنټپاڼي  دا هغه وخت ؤ چي انټرنټ تازه د عامېدو په حال کي ؤ او حتی بعضي
هم جوړي سوي وې. ما هم اراده وکړه چي داسي یوه انټرنټ پاڼه جوړه کړم چي پکښي یو پښتو 
انګریزي قاموس پروت وي او چي هر څوک ورڅخه کار واخیستالی سي. که څه چي زه د 

هه مي نه کمپیوتر سره تر یوې اندازې بلد وم خو د انټرنټ پاڼې جوړولو هیڅ تجربه او اړینه پو
درلوده. د انټرنټ په برکت په نیوزیالند کي د یو بل ځوان افغان سره اشنا سوم چي هغه د انټرنټ 

یا  real afghanپاڼو په جوړولو کي تجربه لرله. سید مصطفی سادات چي هغه وخت یې د 
ه پاڼه ریښتوني افغان په نوم وېبپاڼه چلوله راسره کومک وکړ چي د قاموسونه ټکی کام په نوم یو

جوړه کړم. د یاسیني په نوم یو بل ځوان راته د علومو د اکاډمۍ د انګریزي پښتو قاموس یو 
ورډ فایل راکړ چي لغتونه او معناوي یې ما او مصطفی جان لغت په لغت د قاموسونه ټکی پاڼي 
ته وراضافه کړې. هغه ورځ راته له خوشالیو ډکه ورځ وه کله چي یاد قاموس په بشپړه توګه 
آنالین سو او هر چا کوالی سوای چي په وړیا توګه پر قاموسونه ټکی کام ورڅخه کار واخلي. 

مېالدي کال ؤ چي پر قاموسونه ټکی کام لومړی بشپړ قاموس  ۲۰۰۰چي دغه زما په خیال 
 زره انګریزي لغتونه په پښتو ژباړل سوي ول. ۲۳آنالین سو. په یاد قاموس کي نژدې 

 

د قاموسونه ټکی کام د آنالین قاموس ګټه دا وه چي په پرتلیزه توګه تر چاپ سوي قاموس پکښي 
په لږ وخت کي د لغتونو معناوي لټول کیدالی او د نورو معناو سره پرتله کیدالی سوای. ښایي 

کالو  ۱۸لې مخ په زیاتېدو سول. ما په تیرو همدا وجه وه چي د دغې پاڼې کاروونکي ورځ تر ب
کي نژدې هره ورځ څو څو ساعته وخت وقف کړ چي دغه پاڼه او قاموسونه یې ال غني کړالی 
سم. زیات وختونه داسي راغلي چي په یوه شپه مي لومړی تر ناوخته پر کوم قاموس کار کړی 

پېل کړي چي په دا سبا به راته په او د هغه وروسته مي د هغه امتحان له پاره چمتو والی نیول 
مخ کي ؤ. اخترونه، مېلې، د ملګرو بنډارونه او مجلسونه او په همدې شان حتی سپورټ او 

 ورزش مي د دغې پروژې له پاره هیر کړي او په کالونو کالونو پرې ایښي ول.
 

ویروسونو  د تخنیکي ستونزو، تخنیکي ناپوهۍ، اړینو امکاناتو د نه شتون، د هیکري بریدونو،
او ورته ستونزو له کبله څو ځله نه یوازي د قاموسونه ټکی کام وېبپاڼه راڅخه ورانه سوې، بلکه 
څو ځله راڅخه زیات قاموسونه او په زیات زحمت چمتو سوي د لغتونو لیسټونه راڅخه ورک 

 سوي او د کالونو کالونو خوارۍ مي عبس سوي دي.
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داسي  ۴۲په قاموسونه ټکی کام کي په ټولیزه توګه  د اتلس کالو کار او زحمت وروسته اوس
قاموسونه آنالین دي چي یوه ژبه یې پښتو او دویمه یې انګریزي، آلماني، ایټالوي، فرانسوي، 
هسپانوي، ترکي، ناروېژي، روسي، التیني، اندونیزیایي، هالندي، چینایي، سانسکریت، یوناني 

دې یو اعشاریه یو ملیون یا یولس لکه لغتونه د او یا داسي نوري دي. پر دغه پاڼه دمګړی نژ
هغوی د زیات شمېر معناؤ سره آنالین دي. په دغو آنالین قاموسونو کي د مشهورو پښتو چاپي 
قاموسونو لکه پښتو تشریحي قاموس، دریاب او نورو تر څنګ یو شمېر داسي قاموسونه هم سته 

ا مي د نورو لیکواالنو یا ادارو سره په چي ما پخپله د دغې پروژې په ترڅ کي لیکلي دي او ی
همکارۍ جوړ کړي دي. البته ما هیڅکله له قاموسونه ټکی کام څخه تجارتي ګټه نه ده اخیستې، 
نه مي له کوم شخص او نه هم کومي دولتي یا غېر دولتي ادارې څخه ورته پیسې غوښتې یا 

 ترالسه کړي دي.
 

شمېر داسي لغتونه راټول کړي چي تر اوسه په هیڅ ما په تیرو اتلسو کالونو کي د پښتو زیات 
کوم قاموس کي نه دي راغلي. که زه وتوانېدم چي له یادو لغتونو او مخکني په قاموسونو کي 
موجودو لغتونو څخه جوړ سوی یو قاموس بشپړ کړم، نو دا به انشاهلل د پښتو تر ټولو لوی قاموس 

اهیسي کار پېل کړی او ښایي زیات کالونه ال وي. ما پر دغه قاموس د تیرو زیاتو کالونو ر
زیات نور قاموسونه چي یوه ژبه یې پښتو او دویمه  ۲۰راڅخه کار وغواړي. د دې تر څنګ تر 

ژبه یې نوري بهرنۍ ژبي دي، لومړۍ بڼې یې بشپړه سوي او د اصالح کېدنې او وروسته آنالین 
 کېدنې په انتظار دي.

 

د قاموسونه ټکی کام وېبپاڼي له پاره د اندروید او اېپل موبایل تکړه ځوان پروګرامر اجمل حمزه 
اېپس یا پروګرامونه هم جوړ کړي ول چي له بده مرغه اوس د تخنیکي ستونزو له کبله وران 
سوي دي. اجمل جان هم زیات مصروف دی چي دغه سیستمونه بېرته فعال کړي. خو زه د دغو 

 ځلو اخته یم.اېپس د نوو بڼو جوړولو له پاره په هلو 
 

که ووایم چي قاموسونه ټکی کام په پښتو وېبپاڼو کي له زیاتو کارېدونکو وېبپاڼو څخه یوه ده، نو 
انشاهلل ناسمه ادعا به نه وي. په تیرو اتلسو کالونو کي په لسهاؤ ملیونه واري په قاموسونه ټکی 

انسانان دغې پاڼي ته  کام کي د لغتونو معناوي لټول سوي او اوس هم هره ورځ په لسهاؤ زره
مراجعه کوي. خو له بده مرغه چي په ژوند کي د مسؤلیتونو د زیاتېدو او زما د تخنیکي امکاناتو 
او پوهې د ال محدودېدو له کبله کارونه هغسي په چټکۍ پر مخ نه دي روان، لکه چي زما یې 

 ارمان دی.
 

 :کوچنی ټکی کامــ  ۲
 

ستاسو په اجازه به زه درته په لنډه توګه د خپلې یوې بلې پروژې په تړاو هم معلومات درکړم 
کومه چي ما د پښتنو ماشومانو له پاره جوړه کړې ده. د دغې پاڼي نوم کوچنی ټکی کام دی چي 

کال په پسرلي کي پېل کړه. دا ځکه چي له هیواد څخه د لیري ژوند کوونکي  ۲۰۱۶ما تقریبا د 
مسافر په توګه ماته ډېره مشکله وه چي د خپلو ماشومانو له پاره په پښتو ژبه د هغوی د عمر یو 

سره برابر کتابونه پیدا کړم. نو ما فکر وکړ چي کومه ستونزه چي زه لرم، نو خامخا به یې نور 
خلک هم لري. همدا ؤ چي ما د کوچنی ټکی کام په نوم پاڼه پېل کړه چي پکښي د ماشومانو له 

اره خپل نکلونه، شعرونه او په همدې شان د نورو کسانو له خوا لیکل سوي نکلونه خپرول پېل پ
 کړل. 

 ۲۵۰۰دغه پاڼه اوس نژدې یو اعشاریه درې ملیون ځله لوستل سوې او هره ورځ ورته اوسطا 
 کسان راځي او نکلونه پکښي لولي، اوري یا پکښي ویډیویي نکلونه ګوري.

زیات نکلونه په لیکلې، ږغیزه یا ویدیویي بڼه آنالین دي. البته  ۳۰۰تر دمګړی په دغه پاڼه کي 
د نکلونو ورزیاتولو دغه پروسه ال نه ده بشپړه سوې او د وخت په تېرېدو به د دغو نکلونو شمېر 

 نور هم زیات سي.
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ټول مطالب چي ما په دغه پاڼه کي د ماشومانو له پاره انتخاب کړي او راټول کړي دي، هغوی 
الب یا نکلونه دي چي ماشومان ورڅخه د خپلي مورنۍ ژبي د زدکولو تر څنګ د ژوند داسي مط

 له پاره نور ګټور پندونه او درسونه هم زده کوالی سي.
 

د کوچنی ټکی کام د پاڼي جوړښت داسي سوی دی چي ټول نکلونه یې ځانګړي ټېګونه لري او 
ټېګونو په مرسته څوک د مثال په توګه د په دې توګه پر کاټیګوریانو وېشل سوي دي. د دغو 

ځانګړو لیکواالنو نکلونه بېلوالی سي، یا د ځانګړي عمر لرونکو ماشومانو له پاره غوره نکلونه 
بېلوالی سي او یا هم د متن د اوږدوالي له مخي د نکلونو ځانګړی لیسټ جوړوالی او لوستالی 

 سي.
 

شومان یې په آساني سره پر موبایل یا کمپوتر د دغې پاڼي ډیزاین داسي جوړ سوی چي پخپله ما
بېله دې چي لیک او لوست یې زده وي، پرانستالی سي. دا چي د دغې پاڼي زیات نکلونه ږغیزه 

 یا ویدیویي بڼه هم لري، نو واړه ماشومان هم ورڅخه ګټه پورته کوالی سي.
 

کام له وېبپاڼې څخه زه په دې خوشال یم چي هره ورځ په لسهاؤ زره کسان د قاموسونه ټکی 
ځله له کوچنی ټکی کام څخه و خوږ ماشومانو ته په پښتو ژبه نکلونه  ۲۵۰۰کار اخلي او اوسطا 

 لوستل کیږي.
 

د یادو دواړو پروژو له بریالیتوب څخه موږ تاسو ته دا ثابتیږي چي که حتی زما په شان په 
نو د خپلي مورنۍ ژبي له پاره د کار ټینګه اراده وکړي اړونده ډګرونو کي یو غیر مسلکي کس 

 په یو ډګر نه په یو ډګر کي خامخا یوه ښېګڼه رامنځ ته کوالی سي.
 

یادي دواړي پروژې موږ تاسو ته دا ثابتوي چي بېله دولتي او غیر دولتي مرستو او بودیجې هم 
 عملي کار کول ممکن دي.

 

چیانو ته د خپلې مورنۍ خدای دي موږ تاسو ټولو ته وس راکړي چي په لومړي سر کي خپلو ب
ژبي د زدکړې امکانات برابر کړو، ورته د ماشومانو له پاره د پښتو ژبي ادبیات ور وپېژنو، د 
پښتو د لیک او لوست ښوونه ورته وکړو او تر څنګ یې د نورو ټولو ژبو او ولسونو د احترام 

 ډېوه هم په سینه کي ور بله کړو.
 

 خبرو پر ځای و عملي کار کولو ته ترجیح او زیاته توجه ورکړو.په دویم قدم کي باید د زیاتو 
 

 ستاسو له حوصلې څخه یوه نړۍ مننه
 !تل آباد او خوشال اوسئ

 

 احمدولي اڅکزی،
 کال د فبرورۍ نهمه نېټه، ۲۰۱۹د 

 «بون
 

 احمد ولي اڅکزي د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې دغه کارونه تر سره کړي دي:
 

 تخلیقات یې:ــ خپل ۱
 

 الف: کیسې )نثر(،
 

 ب : شعرونه،
 

 ــ ژباړې،۲
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 (:kochnai.comــ د ماشومانو له پاره ویبسایت )۳
 

د کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي لیکنې مې د لومړي ځل له پاره د لر او بر په ویبپاڼه کې 
تیرې کړې، نو و مې پتیله تر سترګو شوې. څو منظومې او منثورې لیکنې مې یې چې له نظره 

چې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د یو مطرح لیکوال او شاعر په توګه څه ور باندې ولیکم، 
 نو مې د ده لیکنې او شعرونه او د ده په باب د مالوماتو په را ټولولو پیل وکړ.

 

احمد ولي اڅکزي لکه څنګه چې د قاموسونو په برخه کې په شعوري ډول د یوې عیني اړتیا له 
مخې د قاموسونو پروژه پیل کړې ده، دغسې یې په شعوري ډول د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه 
کې دې نیمګړتیا ته پام شوی او د دې نیمګړتیا د پوره کولو په غرض یې لومړی د کوچنیانو له 

 ده:  بیلګهشعر او نثر په ژبه تخلیقات کړي دي. دا یې د نظم او نثر یوه یوه  پاره د
 

 سهار سو
 

 )د ماشومانو شعر(
 

 کړه خالصي شپه سوه تېره سترګي
 

 وړانګې سوې چار چاپېرهد لمر 
 

 د تیارې لیري سوې څادري
 

 عندلیب نه وایي سندري
 

 واوره ُګوُګو کوي کوتري
 

 د سایرې واوره بدلي
 

 پاڅه او حمد و ثنا وایه
 

 وایه چي شکر دی اې خدایه
 

 چي هم بالښت هم بستره وه
 

 شپه ښه آرامه آسوده وه
 

 اوس یوه بله ورځ پېلیږي
 

 راویښیږيټول ماشومان نور 
 

 مخونه پرېولي ښه تازه سي
 

 بیا د مکتب پر لور پیاده سي
 

 هلته دوستان دي همصنفیان دي
 

 ټوله د علم پتنګان دي
 

 څوک چي وختي پاڅي سهار کي
 

 وي بریالی په خپل هر کار کي
 

 چګي کړه خالصي شپه سوه تېره

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/459-سهار-سو-ـ-د-ماشومانو-شعر
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 د لمر رڼا سوه چار چاپېره
 

 مه نېټه، بون۴کال د جنورۍ  ۲۰۱۶د 
 

 

 وۍ وۍ وۍ نانۍ نجلۍ
 

 )د ماشومانونکل(
 

چي وه یوه نانۍ انجلۍ وه. دغه نانۍ انجلۍ پر خپل مور او پالر بیخي ډېره ګرانه وه. پالر به 
مور به یې ورته ویل: « آ زما خوږکۍ لوري، راسه خپل بابا ته راسه.» یې همیشه ورته ویل: 

پر نانۍ انجلۍ هم خپل مور او پالر بیخي « راسه.آ زما پستکۍ لوري، راسه خپلې مور ته » 
ډېر ګران ول. هغې به همیشه واوا چمونه کول او مور او پالر به همېشه ورڅخه خوشحاله ول. 

آ زما خوږکۍ لوري، ډېر » خو د دغې نانۍ انجلۍ خواږه شیان ډېر خوښ ول. مور به یې ویل: 
نانۍ انجلۍ به همیشه د پالر څخه خواږه خو « خواږه شیان مه خوره، غاښونه به دي خراب سي.

 .شیان غوښتل او هغه به یې باالخره مجبوره کړ چي خواږه شیان ور رانیسي
 

یوه ورځ دغه نانۍ انجلۍ ناجوړه سوه. د هغې زړه نه غوښتی چي لوبي )بازۍ( وکړي. د هغې 
وګوري. د هغې زړه نه زړه نه غوښتی چي د کلکین څخه دباندي د آسمان ښایستو وریځو ته 

 .غوښتی چي چاکلېټ وخوري. د نانۍ انجلۍ پر غاښ درد ؤ
 

اې نانۍ انجلۍ، » پالر یې نانۍ انجلۍ ډاکټر ته بوتله. ډاکټر د نانۍ انجلۍ څخه پوښتنه وکړه: 
نن دي »ډاکټر ورته وویل: « چاکلېټ» نانۍ انجلۍ ورته وویل: « نن دي څه شي خوړلي دي؟

پرون » ډاکټر حیران سو، وویل: « پلمېټ» نانۍ انجلۍ ورته ویل: « بل څه شي خوړلي دي؟
 «چاکلېټ او پلمېټ» نانۍ انجلۍ ورته وویل: « دي څه شي خوړلي ول؟

 

نانۍ انجلۍ خوله « اې نانۍ انجلۍ، خوله دي خالصه کړه چي زه یې وګورم.» بیا ډاکټر ویل: 
څراغ رڼا برابره کړه، نو یې وویل:  خالصه کړه. ډاکټر چي د نانۍ انجلۍ خولې او غاښو ته د

اوس د ډاکټر خوله هم خالصه سوه او سترګي یې پورته او کښته کش سوې. « وۍ وۍ وۍ!»
 «!وۍ وۍ وۍ»ډاکټر د نانۍ انجلۍ پالر ته مخ واړاوه، ویل: 

 

چینجیان اې نانۍ انجلۍ، تا ډېر چاکلېټ او خواږه شیان خوړلي دي. ستا غاښونو » ډاکټر وویل: 
کړي دي. تک تور سوي دي. تا خپله خوله او غاښونه نه دي پاک کړي. تا سابه او مېوې نه دي 
خوړلي. تا تر اندازې زیات خواږه شیان خوړلي دي. ته باید همیشه سهار او ماښام خوله په اوبو 

رۍ څخه بیا ډاکټر والړ سو او د الما« پاکه پرېولې. ته باید په غاښو کلک شیان مات نه کړې.
پوست مسواک  یې د غاښو یو نانی او ډېر ښایسته برس او د نانیانو لپاره د غاښو کریم او یو نانی

د غاښو دغه برس، کریم او مسواک واخله او هر » راواخیستل. ډاکټر نانۍ انجلۍ ته وویل: 
 «.سهار او ماښام خوله په مینځه. انشاهلل بیا به ژر نه ناجوړه کېږې

 

اې سپینه چپنه » سو او یوه لویه پېچکارۍ یې راواخیسته. د انجلۍ پالر ویل:  بیا ډاکټر والړ
ډاکټر « لرونکې ډاکټره، ایا غواړې چي زما پستکۍ لور ته داسي غټه پېچکارۍ ور ولګوې.

اې د نانۍ انجلې پالره، نانۍ انجلۍ ته تا ډیر چاکلېټ ورکړي دي او باید چي اوس تاته » ویل: 
 «!وۍ وۍ وۍ»د نانۍ انجلۍ پالر وویل: « ولګول سي. دغه غټه پېچکارۍ در

 

 !د لیکنې په پای کی د دغه نکل اوډیو هم اورېدالی سئ
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احمد ولي اڅکزي د نثر او شعر په قالب کې د کوچنیانو له پاره ډیر څه لیکلي او پر لیکه کړي 
 دي چې د ځینو سر لیکونه یې دا دي:

 

 ــ ننداره ده ننداره  )شعر(
 

 سپینې واورې )شعر(ــ اې 
 

 (شعر )ۍ نانۍ خور د ماللــ 
 

 (شعر )سهار سو ــ 
 

 (شعر )ترپ و تروپ دی ــ 
 

 پستکۍ )د ماشومانو نکل( میاؤ میاؤــ 
 

 ، لیک او غږ،وۍ وۍ وۍ نانۍ انجلۍ )د ماشومانو نکل(ــ 
 

 ژباړه او زیاتونې،  غږ،لیک او  )د ماشومانو نکل(پښتو نکل، د باچا لور او چونګښه ــ 
 

 شعر(،د ماللۍ نانۍ خور)د ماشومانو ــ 
 

 وۍ وۍ وۍ نانۍ انجلۍ )د ماشومانو نکل(ــ 
 

 لیک او غږ، ــ د پاچا لور او چونګښه)نکل(
 

ځینې کیسې او شعرونه یې د لیک سره په غږیزه بڼه هم آنالین کړي دي لکه: د پاچا لور او 
 چونګښه،

چې دا خپله یو بل زحمت ته اړتیا لري او د کوچنیانو له پاره کیسه او شعر نور هم آسانه او 
 جالبه کوي.

دا امانت داري یې هم ساتلې ده چې د ځینو شعرونو الهام یې چې له یوې منبع نه اخیستی دی، 
اې سپینې واورې نومې شعر په »نو هغه یې د شعر په پای کې  په امانت ډول لیکلي دي لکه د 

 پای کې. دا د ده خپله یادونه ده:
 

 Schneeflöckchen  ماشومانو له شعریادونه: د دغه شعر الهام مي د آلماني ژبي د »
weißröckchen  څخه اخیستی دی.» 

 

 په ډول را واخلم: نمونېپاسنی یاد شعر به د 
 

 آې سپینې واورې
 

 اې سپیني واوري سپین لمنې
 

 ولي نه اورې زموږ پر کلي
 

 منم چي الره دي اوږده ده
 

 پر هسکه وریځه دي دېره ده
 

 راسه واورېږهخو راسه 
 

 په خپلو ستورو وځلېږه
 

 پرېوزه پر بوټو ښه یې اوبه کړه

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/460-%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8D-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%80-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/459-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88-%D9%80-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/458-%D8%AE%DA%93%D9%BE-%D9%88-%D8%AE%DA%93%D9%88%D9%BE-%D8%AF%DB%8C-%D9%80-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/425-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A4-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A4-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DA%A9%DB%8D-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%84
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/424-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8D-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%84
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/381-%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%84%D8%8C-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%86%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88-%DA%86%D9%88%D9%86%DA%AB%DA%9A%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D9%8A%DA%A9-%D8%A7%D9%88-%DA%96%D8%BA-%DA%A9%D9%8A
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/424-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8D-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%84
http://kochnai.com/index.php/2-kochnai-all-کوچنی-ټول-مطالب/94-094-ـ-شعر-ـ-اې-سپيني-واوري
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 تر سپین غالف الندي یې بېده کړه
 

 ماشومان ټول په انتظار دي
 

 ناني چیګان یې ستا پر الر دي
 

 چي یخه پخه واوره راسي
 

 پر مځکه، غر خوره ښکال سي
 

 راسه زموږ پر کلي راسه
 

 راسهبیا هر څه سپین کړه راسه 
 

 اې سپیني واوري سپین لمنې
 

 ولي نه اورې زموږ پر کلي
 

دغه راز هغه کیسې یې چې ژباړلې دي، د هغو یادونه یې هم کړې ده، څه یې ور باندې ور 

 لیکلي دي: داسېد کیسې په پیل او پای کې یې « د باچا لور او چونګښه»اضافه کړي دي. د 
 

 ...ولي اڅکزی د نکل پښتو ژباړه، زیاتونې او ږغ: احمد« چونګښه باچا»د ګریم ورونو د »
 

 لیکونکي: ګریم ورونه
 

 د نکل نوم: باچا چونګښه
 

 «اصلي ژبه: آلمانيد نکل 
 

 یوه برخه:« د باچا لور او چونګښه» کیسېدا هم د یادې 
 

ټولو کشره یو وخت یو باچا ؤ. دغه باچا ډېري لوڼي درلودې چي ټولي ښایستې وې. خو تر »... 
لور یې تر نورو ټولو لوڼو زیاته ښایسته وه. حتی لمر چي ډېر زیات شیان یې لیدلي ول، د دغي 
شهزادګۍ په ډول ښایسته انجلۍ یې بل هیڅ چیري نه وه لیدلې. د باچا دغه لور دومره ښایسته 

مخ  وه چي لمر به یې ښایست ته حیران پاته سو، کله چي به یې وړانګې د دغې شهزادګۍ پر
وځلېدې. د باچا و ماڼۍ ته نژدې یو ګڼ ځنګل ؤ. پدغه ځنګل کي د یوې زړې ونې الندي د اوبو 
یو څاه ؤ. کله چي به په دوبي کي موسم ډېر ګرم سو، نو د باچا کشره لور به و دغه یخ څاه ته 
ی ورغله او پر غاړه به یې کښېنستله. دغې شهزادګۍ به د ساعت تېري لپاره خپل طالیي غونډار

پورته وغورځاوه او بیا به یې بېرته ونیوی. د هغې دغه لوبه تر نورو ټولو لوبو زیاته خوښه 
 وه.

 

یوه ورځ شهزادګۍ د څاه پر څنډه ناسته وه او په خپل طالیي غونډاري )ګېند( یې لوبي کولې. 
هغې یو ځل غونډاری داسي پورته وغورځاوه، چي بېرته یې ونه نیوالی سوای. همدا ؤ چي 

نډاری د څاه د څنډي سره ولګېدی او د څاه اوبو ته ولولېدی. د باچا لور ولیدل چي غونډاری غو
د څاه به اوبو کي ډوب سو. شهزادګۍ هم جرأت نه سوای کوالی چي په غونډاري پسي د څاه 
په اوبو کي لټون وکړي ولي چي څاه دومره ژور ؤ چي حتی پای یې نه معلومېدی. همدا ؤ چي 

ېره غمګینه سوه او په زوره په زوره یې ژړا شروع کړه. هغې چي هر څومره هم د باچا لور ډ
 په لوړ ږغ وژړل خو زړه یې سپک نه سو. پدغه وخت کي هغې یو ږغ واورېدی چي ویل یې:

 

http://kochnai.com/index.php/2-kochnai-all-کوچنی-ټول-مطالب/93-093-ـ-د-پاچا-لور-او-چونګښه
http://kochnai.com/index.php/2-kochnai-all-کوچنی-ټول-مطالب/93-093-ـ-د-پاچا-لور-او-چونګښه
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 ېکشري د باچا لور»
 

 ډېره په ارمان ژاړې
 

 پېښه ده؟ تا ته څه در
 

 «ولي په خفگان ژاړې؟
 

ځان ته معلومه کړي چي دا ږغ د چا دی. هغې ولیدل چي یوې شهزادګۍ شاوخوا وکتل چي 
چنګښي د څا د اوبو څخه خپل بدشکله او پنډ سر را ایستلی دی او خبري کوي. شهزادګۍ و 

 چنګښي ته وویل:
 ښه! دا ته یې چي گفتار کړې؟» 
 

 په اوبو کي شړپهار کړې
 

 زه چي ژاړم په سگلو کي
 

 «گیند مي ډوب سو په اوبو کي
 

 چونګښي ورته په جواب کي وویل:
 

 ېد باچا لور ېکشر» 
 

 مه ژاړه آرامه سه
 

 لږ خو مهربانه سه
 

 ما ته که څه راکړې
 

 «گیند به دي پیدا کړې.
 

 شهزادګۍ ورته په جواب کي وویل:
 

 زه به یې درته درکړم» 
 

 ته چي هر څه غواړې
 

 طال به درته درکړم
 

 غمي که یې هم غواړې
 

 پیدا کړهغونډاری مي 
 

 «وعدې که زما غواړې
 

ستا طالیي تاج، ستا ملغلري او ستا غمي زما ندي پکار. خو که ته »خو چونګښي ورته وویل: 
ما خپله ملگرې وګرځوې او زما سره لوبي وکړې، ما پر سترخوان تر خپل څنګ کښېنوې، 

راکړې او په خپل بستر راته په خپل طالیي غاب کي خواړه راکړې، راته په خپل جام کي اوبه 
« کي مي بیده کړې، نو زه به همدا اوس څاه ته ورکښته سم او ستا غونډاری به راوباسم.

سمه ده، هر شی چی غواړې هغه به درته درکړم. خو اوس راته » شهزادګۍ ورته وویل: 
ه دغه ساده چونګښه څنګه بېځای» شهزادګۍ په زړه کي د ځان سره وویل:  « غونډاری راوباسه.

خبري کوي؟ دا به څنګه د یوه انسان سره ملګرتیا او دوستي وکړالی سي، حال دا چي د کواک 
 «کواک ږغونه کوي او په اوبو کي د خپل ځان په ډول نورو چونګښو سره اوسیږي.
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کله چي چونګښي واورېدل چي شهزادګۍ ورسره هر شرط ومنی، نو د څاه و اوبو ته ور 
 ...« وغورځېده او پکښي غوټه سوه

 

 (،kochnai.comکوچنی ټکی کام)
 

 د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله پته:
 

 
 

 :و په برخه کې درې د یادونې وړ کارونه کړي ديتاحمد ولي اڅکزي د کوچنیانو د ادبیا
 

 ــ د کوچنیانو له پاره یې کیسې او شعرونه لیکلي دي، ۱
 

 ځانګړې ویبپاڼه جوړه کړې او پر لیکه کړې ده،ــ د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره یې  ۲
 

ــ په نوې پر لیکه کړې ویبپاڼه کې یې د کوچنیانو له پاره د نورو لیکوالو لیکنې او شعرونه ۳
 .هم را ټول کړي دي

 

احمد ولي اڅکزی د کوچنیانو له پاره د خپلو لومړنیو منظومو او منثور تخلیقاتو او ژباړو په لړ 
متوجه شو چې دا موضوع د ده له عادي تخلیقاتو نه نوره هم ال مهمه ده، نو یې دې کې دې ته 

ته مال وتړله چې د کوچنیانو له پاره یو پاڼه پر لیکه کړي. دا کار یې د خپل علم او تجربې پر 
مټ وکړ، هلته یې د کوچنیانو له پاره خپل تخلیقات پر لیکه کړل او تر وسې پورې یې د کوچنیانو 

ره د نورو لیکوالو او شاعرانو آثار هم را ټول او پر لیکه کړل، نو د دې له پاره ویالی شم له پا
 چې کوچنی ټکی کام د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله نوې غني پته ده.

 

 یې ور ته ولیکل: داسېپروژه پیل کوله، نو « kochnai.com» کله یې چې د کوچنی ټکی کام
 

 کوچنی ټکی کام پروژه پیل شوه:»
 

 JANUARY 2016 09د خپرېدنې نېټه: 
 

 share هیله: لطفا دغه اعالن په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او نورو رسنیو کي شریک یا
 .کړئ چي ال زیات د ماشومانو مور او پالر په خبر سي

 

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/461-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%DB%8C-%D9%BC%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DB%90%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%87
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راتلونکی او مستقبل وي. هر ملت او قوم چي د ماشومانو په ماشومان د هرې ټولني او ملت 
روزنه کي ځان ستړی کوي، هغه د خپل ځان او خپلو راتلونکو نسلونو له پاره د هوسایي بنیاد 
ایږدي. د ماشومانو په روزنه او تربیه کي د هغوی مورنۍ ژبه ډېر اهمیت لري او د پیداګوژۍ 

چي و ماشومانو ته د هغوی د مورنۍ ژبي ورښودنه  کارپوهان پر دې خبره سره هم نظره دي
په هغوی کي د نوو ژبو د زدکړو قابلیت او وړتیا ال زیاتوي او پراخوي یې. د همدغه مقصد له 

ماشومانو  تو ژبوپېلوم او هیله ده چي د پښ په امتحاني توګه پروژه کوچنی ټکی کام آنالین پاره د
او مېندو او پلرونو سره یوه مرسته او کومک ثابته سي. په دغه پاڼه کي اوس ښایي بعضي 
تخنیکي او نوري ستونزي وجود ولري، خو انشاهلل د وخت په تېرېدو سره به یې ستاسو سره په 

 .ګډه لیري کړم
 

چي دغه پروژه  د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چي راسره خپل رغنده نظرونه شریک کړي
ګټوره او کامیابه سي. د رغنده نظر څخه مي مقصد دا هم دی چي دوستان د امکان تر حد پوري 
راته داسي وړاندیزونه وکړي چي د دغو وړاندیزونو په عملي کولو کي پخپله هم برخه اخیستلو 

ي توکي لیکلي ته تیار وي. ستاسو ټولو څخه هیله کوم چي که تاسو پخپله د ماشومانو له پاره ادب
وي او یا مو په کوم کتاب کي لوستلي یا له چا اورېدلي وي، نو هیله ده چي زما سره یې شریک 

په هغه صورت کي بریالۍ کېدالی سي  کړئ چي پر دغه پاڼه یې آنالین کړو. دغه پروژه یوازي
 .چي پکښي تر یو کس څخه د زیاتو کسانو زیار، افکار او نظرونه دخیل وي

په پام کي لرم چي پر دغه پاڼه داسي مواد خپاره کړم چي د ماشومانو د عمر سره تړلي وي. 
کالو تر  ۶او  ۴یعني دا چي تر څلورو کالو پوري عمر لرونکي ماشومان جال مواد ولري او د 

منځ ماشومان نور... خو پر دغه موضوع باید د کارپوهانو او لیکواالنو سره مشورې وسي چي 
 .به زیات منطقي وي کوم تقسیم

 

د دغې پاڼي مقصد یوازي د ماشومانو مصروفول نه دي بلکه په دغه پاڼه کي باید داسي مواد 
خپاره سي چي دساعت تېري تر څنګ پکښي د زدکړي او ښووني عنصرونه هم شامله وي. که 

دې  نکل او کیسه وي او که منظمومه مواد وي باید چي یو روزنیز او ښوونیز مقصد ولري. په
ترڅ کي د سیمي کلتوري او دیني مواد چي د ماشومانو له پاره د پوهاوي وړ وي، چمتو کول به 

 .یې د تګالري برخه وي
 

دغه پروژه په پام کي نه لري چي له حکومتي یا غیر حکومتي منابعو او یا هم اشخاصو څخه 
ماشومانو په روزنه کي یو  افغانمالي مرستي تر السه کړي. د دغې پروژې مقصد صرف د 

کومک وړاندي کول دي. په دې ترڅ کي د لیکواالنو، شاعرانو، د پیداګوژۍ د پوهانو او استادانو 
 .عملي مرستي ته په هیله یم

 

د دغې پروژې د پېلولو یو دلیل دا هم ؤ چي د افغانستان څخه دباندي مېشت زیات افغان ماشومان 
ادبي توکو ته الس رسی نه لري. دغه کمښت او یا حتی نشته والی د په خپلو مورنیو ژبو اړینو 

دې سبب ګرځېدالی سي چي د دغو کوچنیانو اړیکي له خپلې ژبي، کتلور او هیواد سره وشلیږي. 
څخه ال د خپلي ژبي، کلتور  هیله ده چي د دغې پروژې په ترڅ کي دغه ماشومان له وړوکوالي

 .نه پیدا کړياو پلرني ټاټوبي سره اړیکي او می
 

ستاسو د وړاندیزونو، نکلونو، اشعارو او د ماشومانو له پاره د نورو ادبي توکو د رالېږلو په 
 .انتظار

 احمدولي اڅکزی ستاسو ورور
 

 مه نېټه۹م کال د جنورۍ ۲۰۱۶د 
 

 

http://www.kochnai.com/
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کړئ چي ال زیات د ماشومانو مور او پالر او یا هم د  share هیله: لطفا دغه اعالن شریک یا
 «ي.په خبر س پاڼي احتمالي راتلونکي همکاران او لیکواالندغې 

 

)منثور  کال د اپریل تر اتمې نیټې پورې ټول یوسلو دوه مطلبه ۲۰۱۶په کوچنی دات کام کې د 
او منظوم( پر لیکه شوي دي او د ټولو مطالبو له لوستلو وروسته انسان قضاوت کوالی شي چې 

یوازې صورت دومره مطالب لیکلي، ژباړلي او یا یې نورې په رښتیا احمد ولي اڅګزي په 
ویبپاڼې ورپسې کتلي دي او د کوچنیانو له پاره یې دومره په زړه پورې کیسې را ټولې کړې او 
په دې آدرس یې د کوچنیانو او د هغو کورنیو ته په تیاره ایښي دي چې هغوی یې یا په کو چنیانو 

 ولولي او یا یې ور ته واوروي.
 

( یې کې د خپلو مطالبو تر څنګ د نورو قلموالو آثار او kochnai.comکوچنی ټکی کام) په
 ژباړې هم را اخیستې دي چې د مثال په ډول د دغو ښاغلو او آغلو نومونه د یادولو دي:

 

اتل ترین، بریښنا صابر، محمد سرور وکیلي، سمیع هللا خالد سهاک، محمد قاهر دردمند، سلیم 
 عابد، عطا محمد میاخیل، اجمل تورمان او ...پیمان 

 

د کوچنی دا ت کام په پاڼه کې تر ټولو ډیر او په زړه پورې مطالب د ښاغلي اتل ترین دي چې 
 ډیره سلنه یې له نورو ژبو را ژباړلي دي چې د ځینو سر لیکونه یې دا دي:

شي او موږک، پړانګ، آس او زمری، بزه او پړانګ، آس او هوسۍ، بزه، شرموښ او ګیدړه، پی
 هوسۍ او مار، پړانګ او د ګیدړې بچی، چغال او اوښ او ...

 

د کوچنی ټکی کام په پاڼه کې د نورو لیکوالو د آثارو په برخه کې باید و وایم چې مطالب یې 
ډیر په زړه پورې او جالب دي او که کوچنیانو ته ولوستل شي او یا یې خپله ولولي، ډیر ګټور 

 هم دي.
 

ې پاڼه کې د ځینو ژباړل شوو مطالبو په پای کې کوم مآخذونه چې ښودل شوي دي، هغه په د
 یو څه ستونزې لري. د ساري په توګه ډیری ځایو کې لیکل شوي دي چې:

 

له فرانسوي منابعو څخه، له افریقایي منابعو څخه، له ایتالوي منابعو څخه، له یوناني سر چینې 
 ین هیواد څخه او...څخه، له جورجیا هیواد څخه، د چ

 

له بده مرغه چې د را ژباړل شوې کیسې ټاکلې منبع نه ده ښودل شوې او دا هم نه ده مالومه 
چې دا کیسه له کومې ژبې نه پښتو ته را ژباړل شوې ده. د منابعو په برخه کې چې یوازې د 

را ژباړل شوې هیوادونو نومونه یاد شوي دي، ښایي له یادو هیوادونو نه یې موخه دا وي چې 
کیسه د یادو هیوادونو د خلکو نکلونه دي او د هغوی د فولکلور یوه برخه وي، چې د دې 

 مالومول ځان ته جال بحث او څیړنه غواړي.
 

دغه راز یې له نورو ویبپاڼو نه هم په منتخب ډول د کوچنیانو له پاره خپاره شوي مطالب غوره 
ر ځای نه یې چې مطلب ر ا اخیستی دی په پای کې کړي دي او ښیګڼه خو یې ال دا ده چې له ه

 یې مرجع یا منبع ښودلې ده او لینک یې ور ته ایښی دی لکه:
 

 (،Larawbar.comــ لر اوبر دات کام )
 

 (،khyber.orgــ خیبر دات اورګ )
 

 (،samsoor.comــ سمسور دات کام )
 

 (.sporghay.comــ سپوږمۍ دات کام )
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د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي تخلیقات او ژباړې که له ژبني پلوه او د 
محتوا له مخې وڅیړل شي، لیدل کیږي چې ده د ماشومانو د ادبیاتو د اصولو په پیروۍ په ډیره 
 ښکلې او ساده ژبه لیکنې کړې دي چې د کوچنیانو له پاره د پوهیدو وړ دی او د محتوا له پلوه
یې هم د کوچنیانو روان په نظر کې نیولی دی او داسې موضوعات یې ورته انتخاب کړي دي 
چې کوچنیانو ته هم مالومات ورکوي او هم ورته د درک او پوهیدو وړ دي. د مثال له پاره دا 

وګورئ چې ډیر په ساده او د کوچنینو له پاره د درک وړ ژبه باندې د څلورو فصلونو  شعر
 مالومات وړاندې کوي:

 

 موسمونه ېک کال دي څلور
 

 (شعر ماشومانو د)
 

 څلور دي کال کي موسمونه
 

 هر یو جال لري خوندونه
 

 لنډي سي شپې ورځي اوږدې سي
 

 په دوبي ټول خولې خولې سي
 

 یخ منګی ويله اوبو ډک چي 
 

 په دوبي یخ د چا زړګی وي
 

 چي دوبی والړ سي، راسي منی
 

 په وچو پاڼو ډک سي کلی
 

 زنګوي وني تېز بادونه
 

 ور رژوي یې وچ بلګونه
 

 بیا ژمی راسي شپې اوږدې سي
 

 ورځي سي لنډي او سړې سي
 

 واوره اوریږي یا یخیان وي
 

 پر صندلي راټول کوچنیان وي
 

 شنې سيبیا پسرلی سي وني 
 

 په شنو وښو مځکي ښایستې سي
 

 چیچیان راوزي له هګیو
 

 چو چو کوي له ځالګیو
 

 څلور دي کال کي موسمونه
 

 هر یو جال لري خوندونه
 

http://larawbar.net/43634.html
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ښاغلي احمد ولي اڅکزي ته زما وړاندیز دا دی چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره دې خپل 
کتابي بڼه برابر کړي او که د چاپ مالي توان یې لیکلي شعرونه، کیسې او ژباړل شوي مواد په 

لري، نو دې چاپ کړي او د نوي نسل  د پلویانو پخ مرسته دې په ټول افغانستان کې و ویشي، 
څو له دې الرې نه د کوچنیانو دغه مواد تر دوی پورې ورسیږي او که یې د چاپ توان نه لري، 

اڼو کې په بریښنایي بڼه د لوستونکو له پاره نو دې د یوې ټولګې په ډول برابر او په څو ویبپ
وړاندې کړي. دا د دې له پاره چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره لیکلي ټول مواد باید تر دوی 

 پورې ورسول شي.
 

د کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي په کیسو او شعرونو کې یوه بله ډیر ښه ځانګړنه دا ده 
چې په شعوري ډول داسې موضوعاتو ته پام شوی دی چې ماشوم او کوچنی د تحرک، کار او 
زدکړو خوا ته هڅول کیږي، په شعرونو او کیسو کې داسې څه پر ځای شوی چې د ماشوم او 

 ته پام وکړئ: شعرد کار او تولید مسآله ور په یاد کوي. دغه   کوچني په ذهن کې
 

 سهار سو
 

 )د ماشومانو شعر(
 

 کړه خالصي شپه سوه تېره سترګي
 

 چاپېرهد لمر وړانګې سوې چار 
 

 د تیارې لیري سوې څادري
 

 عندلیب نه وایي سندري
 

 واوره ُګوُګو کوي کوتري
 

 د سایرې واوره بدلي
 

 پاڅه او حمد و ثنا وایه
 

 وایه چي شکر دی اې خدایه
 

 چي هم بالښت هم بستره وه
 

 شپه ښه آرامه آسوده وه
 

 اوس یوه بله ورځ پېلیږي
 

 ټول ماشومان نور راویښیږي
 

 پرېولي ښه تازه سيمخونه 
 

 بیا د مکتب پر لور پیاده سي
 

 هلته دوستان دي همصنفیان دي
 

 ټوله د علم پتنګان دي
 

 څوک چي وختي پاڅي سهار کي
 

 وي بریالی په خپل هر کار کي

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/459-سهار-سو-ـ-د-ماشومانو-شعر


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
124د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 

 چګي کړه خالصي شپه سوه تېره
 

 د لمر رڼا سوه چار چاپېره
 

ټولنه او خلکو مسلطه شي، د هغه وخت په په افغانستان کې پخوا له دې چې د جګړې بال پر 
معارف او درسي کتابونو کې هم همداسې موضوعاتو ته چې ماشوم او کوچنی کار ته و هڅوی، 
پام شوی و، خو له بده مرغه چې هر څه د جګړې بال او اور وخواړه او ایرې یې کړل. د هغه 

 وخت په درسي کتابونو کې د راغلي شعر یوه برخه داسې ده:
 

 یکه لمر ختلیزو»
 

 «جهان یې ټول نیولی...
 

دلته لیدل کیږي چې مور زوی هڅوی چې جګ شي د یو څه کولو ته ځان چمتو کړي. که په 
هره زمانه کې د کوچنیانو ادبیاتو قلم وال داسې څه د کوچنیانو مخ کې کیږدي چې هغوی کار 

په ټول کې به د یوې تولیدي او ژوند ته وهڅوي، نو د ټولنې دا غړي به په کار عادت شي او 
لتونکې تټولنې د رامنځ ته کیدو فکر ال له کوچنیوالي څخه ماشوم ته ولیږدول شي او که په را

 کې زموږ نوی نسل هم لکه موږ د استهالکي ټولني غړي اوسي، نو:
 

 «ور په غاړه به وي پړي لکه موږه.»... 
 

یوه  شعرله پاره د احمد ولي اڅکزي د  د بحث د دې برخې په پای کې د ماشومانو او کوچنیانو
 بیلګه:

 

 د ماللۍ نانۍ خور
 

 )د ماشومانو شعر(
 

 ماللۍ وایي خپلي مور ته
 

 چي له مکتبه راسم کور ته
 

 زما همصنفیاني مي یادیږي
 

 کور کي مي زړه ډېر په تنګیږي
 

 کاشکي مي مشره خور لرالی
 

 زه به یې ډېره نازوالی
 

 درسونه ما به پر ویالی
 

 امرونه ما به پر کوالی
 

 اخیستای ما به یې ګوډیاني
 

 څوک مېلمنې څوک یې ناویاني
 

 لوبي به موږ سره کوالی
 

 وخت به مي ښکلی تېرېدالی

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/460-د-ملالۍ-نانۍ-خور-ـ-د-ماشومانو-شعر
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125د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 

 اوس مي خور ډېره نانۍ دهخو 
 

 زه یم پر مشره دا کوچنۍ ده
 

 بس ټوله ورځ دا او ژړا وي
 

 یا وي بیده یا یې ګاګا وي
 

 نه د مجلس ده نه د لوبو
 

 ال تلالی نه سي پر خاپوڅو
 

 کاشکي مي مشره خور لرالی
 

 موږ به بازۍ سره کوالی
 

 مور ویل ګراني زما لوري
 

 زما خوږې زما شکري
 

 نانۍ ده هم ستا خور دهاوس که 
 

 خوږه پیشو زموږ د کور ده
 

 ګاګا چي وایي دا مجلس دی
 

 ژړا چي کړي تنګ یې نفس دی
 

 خور که دي نن ډېره نانۍ ده
 

 د لوبو نه ده ال کوچنۍ ده
 

 خدای به یې لو کړي ستا خورکه
 

 درڅخه غواړي به نانځکه
 

 ته به ور وښیې درسونه
 

 ښایسته اخالق او ښه چمونه
 

 ې ستا به وي ستا خورملګر
 

 هم په مکتب کي هم پر کور
 

 وایاست به ګډ سره درسونه
 

 د زړه ارمان د زړه حالونه
 

 وګوره څنګه درته ګوري
 

 ټالۍ وهي دا ستا پر لوري
 

 وای راته وکړه مجلسونه
 

 راته تکرار کړه خپل درسونه



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
126د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 

 زه به ګاګا ګاګا کومه
 

 ځان به پر تا زه ګرانومه
 

 زما زړګۍ یېته زما خور 
 

 لویه نانځکه پستکۍ یې
 

 شکر چي مشره خور لرمه
 

 لوبي به زه درسره کړمه

 
 کوچنی ټکی کام د احمد ولي اڅکزي
 

 او د کوچنیانو له پاره دوه سوه نکلونه
 
 

احمد ولي اڅکزی زموږ د د اوسني نسل په استازیتوب د پښتو ژبې او ادب له پاره داسې خدمت 
تصور نه وتلی دی، په تیره بیا د پښتو ژبې د خوندیتوب او بډایني په کړی دی چې له اټکل او 

برخه کې یې د قاموسونو را ټول او آنالین کول او د نوي نسل د روزلو په برخه کې یې د 
«kochnai.com »پاره د دوی په ژبه او  د پاڼې تاسیس او په دې پاڼه کې یې د کوچنیانو له

له ذهن او دنیا ګۍ سره برابر د موادو را ټولونه او په تیره بیا د شعر او کیسو په برخه کې د ده 
 خپل تخلیقات او په بیالبیلو آدرسونو کې یې د کوچنیانو له پاره آنالین کول.

 

ه، چې د کوچنیانو د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې ما ال هغه وخت پر ده باندې څیړنه پیل کړ
له پاره مې د ده تخلیقاتو ته پام شو. د ماشومانو او کوچنیانو له پاره مې د احمد ولي اڅکزي د 

احمد ولي اڅکزی او د کوچنیانو »کارونو څیړنې ته جال باب پرانست او سر لیک مې ور ته 
وټاکه، ښایسته اوږده څیړنه مې پرې وکړه او په پنځو برخو کې مې خپره کړه. په هغې «  ادب

 کې مې د احمد ولي اڅکزي په باب داسې لیکلي وو: څیړنه
 

ې چې له څه مودې نه را په دې خوا یې کوچنیانو او د هغو د هغو لیکوالو او قلموالو په ډله ک»
احمد ولي اڅکزی  ،ادبیاتو ته پام ور اړولی دی، یو هم پیاوړی او نه ستړی کیدونکی فرهنګي

دی. د احمد ولي اڅکزي نوم، د ده د تر سره کړو فرهنګي کارونو په وجه، هر افغان باید 
فرهنګي کارونو څخه یې استفاده نه وې کړې. د  اوریدلی وي او لږ قلموال به وي چې د ده له

اوریدو سره د هر افغان په ذهن کې د احمد ولي په  ((com.qamosoona قاموسونه دات کام
اڅکزي نوم او تر سره کړي فرهنګي کارونه تداعي کیږي، د هر پښتو لغات پوښتنه که څوک 

او  ؟سر ور ښکاره کړی که نهاموسونه دات کام ته دې : قکوي او مانا یې غواړي، نو وایي
قاموسونه دات کام د احمد ولي اڅکزي د نه ستړو کیدونکو هلو ځلو له برکته نن ورځ د ټولو 

 «.لوستونکو په خدمت کې دی
 

احمد ولي اڅکزی په رښتیا په خپل کړی هوډ ودرید او د قاموسونو پروژه او کوچنی ټکی کام 
 څه کوې چې د نوي نسل د روزنې ډیری یې داسې وچلول او غني یې کړل چې اوس دی ال

پلویان ور باندې ویاړي. هغه مقالې چې پخوا ما د ده په باب لیکلې وې، هلته مې د کوچنیانو له 

 سره شمیرلي وو: داسېپاره د ده کارونه 

 :حمد ولي اڅکزي د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې دغه کارونه تر سره کړي ديا»
 

http://www.kochnai.com/
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_ahmad_wali1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian25.pdf
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127د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 :ــ خپل تخلیقات یې۱
 

 (،کیسې)الف: نثر 
 

 ب: شعرونه
 

 ــ ژباړې،۲
 

 ((com.qamosoona ــ د ماشومانو له پاره ویبسایت۳
 

بر په ویبپاڼه کې د کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي لیکنې مې د لومړي ځل له پاره د لر او 
تر سترګو شوې. څو منظومې او منثورې لیکنې مې یې چې له نظره تیرې کړې، نو و مې پتیله 
چې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د یو مطرح لیکوال او شاعر په توګه څه ور باندې ولیکم، 

 «.کړنو مې د ده لیکنې او شعرونه او د ده په باب د مالوماتو په را ټولولو پیل و
 

کال  ۲۰۱۶د احمد ولي اڅکزي په باب چې کومه څیړنه ما پخوا کړې وه، وروستۍ مقاله مې د 
د مارچ په سپاړسمه نیټه خپره کړه؛ له هغې نیټې بیا تر نن پورې احمد ولي اڅکزي په 

.kochnai.com  کې خپلو هلو ځلو ته نور هم په ډیرې حوصلې سره دوام ورکړ او پایله یې
 ( واوښت.۲۰۰دا شوه چې ده په یاده پاڼه کې د خپرو شو کیسو او شعرونو شمیر تر دوو سو )

 

کې د خپرو شو کیسو او شعرونو بشپړ لست خپور. « kochnai.com »احمد ولي اڅکزي په 
ترتیب شوی دی چې په ترتیب سره لومړی، دویم او بیا تر دوه البته دا لست له الندې خوا ځکه 

( پورې یې شمیره جګه شوې ده چې د مقالې په دې برخه کې به یې د پنځوس ۲۰۳سوه دریم )
 مطلبونو سرلیکونه او لینکونه کیښودل شي او نور به د مقالو په نورو برخو کې راوړل شي:

 
 ] http://bit.ly/2ohMnx8 [ه د هوښیارۍ ګټ ـ   203

 

 ] http://bit.ly/2p9CaXJ [ن د غرور تاوا ـ   202
 

 ] http://bit.ly/2ohMkkW [ي بې غرضه نېك ـ   201
 

 ] http://bit.ly/2ohMj0m [ه  له كاره ویر ـ   200
 

 ] http://bit.ly/2p9ozjc [ر د اتفاق زو ـ   199
 

 ] http://bit.ly/2pt65a2 [ه زړۀ او ژب ـ   198
 

 اڅلوركلن بوډ ـ   197
] http://bit.ly/2p9JcvJ [ 
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  ک ناپوه هل ـ   194
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFto22&h=ATOI45dtjoYjhnZrKf_DFXfZrrYJv0ma8FfBNvgEJYd3KAlzhyCSmfosnhl-o9tt5Vw9Y3ggb_ubKAli8usTH5RJuywDq0lRatOFddIZhA7-IwhYzTrW28y6oDcHSp3EpfrzRCM&enc=AZPOKcwjS0Y_LWtwbw68r0_9XFIKR8s0r5t5IUWqd1DvZVdZOB8CfRygszPnfsH76gFvcxu8FHvu7yDlHH5KXTtTEw3nny3Vf3PU9yA3YUNV2bdCH6zy5kZzS0XiEu6uhR5c2cSYuKlQ2WA70uoKDkH3IqbuXvqQcnh9UUloDLRWgbIemkFgXgTVXANWeyzKK0GfzptXVyra2F5-R2JNADjA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIgwpL&h=ATOI6nkPua514pOQrLN0ctTwfdIcuF_JMxegokUn6ZNXrDK0DExIry70Zh1fGybKXptxVdrpW1I_c1muWba10fjI6dTqexboJ5lZTBeXjDcrBOkqeNoeH7mJvA1Loj1A1c0B36M&enc=AZMQMOuY-iDTMUPj82bPjne8IMnJf6v0FYdG22zqbq7QV6KoN-r7yEbYE320cxYFKtXJ4L-utLVMRhY5IZm1ihVOcvThzP9ow3QTI12gysUZ2g72RwhD_eXrjwuDq7qZY4hzzR-04bYbbbGZlTdqLa2i3QOYoPL2e9Lp9-53ATjJQRhD_1NyeszKG_LaEredq0QzqD0fMoq9Q6lGxDB2BjzL&s=1
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 ] http://bit.ly/2ohPl4Q [ې اووۀ سړي خور  ـ  183

 
 ] http://bit.ly/2omjOOc [ آزاد ـ   182

 
 ] http://bit.ly/2ppmlfi [ل نکد انسان او شیطان فرق ـ منظوم  ـ   181

 
 ] http://bit.ly/2lXbgkI [ب فلیپ کتادرې نانۍ پیشوګیاني ـ   ـ  180

 
 ] http://bit.ly/2p9vnxh [ل لړم او کشپ ـ منظوم نک  ـ  179

 
 ] http://bit.ly/2p9xocD [ل افرمان که با همت؟ ـ منظوم نکن ـ   178

 
   ] http://bit.ly/2p9yCod [ الف تر یې نظم ـ   177

 
    ] http://bit.ly/2oDbgEm [ه لف بې ـ سندرا ـ   176

 
  ] http://bit.ly/2oD4Uoy [ل بېرندونکې انجلۍ ـ منظوم نک ـ   175

 
 ] http://bit.ly/2pppY4C [م ناروغ لېوه ـ نظ ـ   174

 
 ] http://bit.ly/2omqrQB [ل او سپی ـ منظوم نک لېوه ـ   173

 
 ] http://bit.ly/2oP1TUb [ر آس او خ ـ   172

 
 ] http://bit.ly/2ohEMyr [ی ګیدړي او سو  ـ  171

http://bit.ly/2nUkxuz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omhyql&h=ATOcpxrVqMj7V6FilfDvqAiHTE_OQ3AJYsMGCd4DWltWH42bJmZzDVEZcxFTDcxq4-GIe6plJWI8IrTCi1n2BzJZlDRCPntYFX4I-I27J6MnxedhIpnC1EmHCX8dCTp0PW7D0cQ&enc=AZNXLZ30SyZ7yPf59874qXu8ITPcq2jfpaI4crMvyfW4LutoxwIqVZQNHjlGSlgmhPmdp-aTrYk0HcNsPMHQgcByGvbyxUYKF9TU3eSu2ZRI9AnkoZYQhEGGz5glvUp-GeyyPWkBtafWga2EBQavZnLu73_L0H8TTArtaO-YYunDSN-szkpdssI0FsR4Gr-jqer8ZAXikox6QyEKJZKKhRN0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omoS5e&h=ATNtPovGG8vbJWZaO_i35cWud1sh8IbcRVNYrq44obs0QT-YRujRTQ7MiWKCJYitIyYOivWjBwKj3sU7zt9rOw0jB5FKY8L1xhScHip46tySmFo_Bs3MVpqce2C52H1kTIhhWpQ&enc=AZMK3HEhyBgWk4EhPX3iu4GWNx22MI3p1truLN3nJKsy9hu95joo6BhuLZ4T9SphqejX1WUFKL0_pypOBtJ6D4RO_8crq_ekFSjnqLlFmaK-20LHAMmvqLVWbuSCzIiPGg7PsqToz6XgkfeTuyHGyHLf3YqTeDIDPSUMrV384L7dYUPe6gZxNzuG2LqGyTInECrTup4C7URrO7AWDhHkEVBt&s=1
http://bit.ly/2pIbBoT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFBsA9&h=ATMsxHmmceDNiP_bquKyWkDfi3p2DqPJoX1x4mMWoO8lWRQFtt9glz_Fp2eSDPTGmM9ZG34pG7BmMIzg6iEFKK2YPJ4GiTb4roPtDEH-85umu5akBNaNqKJ-UrtZTHP2RicRChg&enc=AZNnoJPK5WnI05iQdZWOtuYvUv2-ZPabFKSvzW7AncGyo4gYwmKQyfvqONV6XtTakfh5EpyvXmN19dRiMXvxysmyZmuvlqQUznTFn6CCiPzYZCyRIGCn74VPqCI8wbmlSgiDqkJyKGmqrfS5vpUify4TKas1BfnApUuIewNPvm9vCENYDmgi-bynmCJoEtya-uS1hRDR5hLfuAqrGjmlglC0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppFIVw&h=ATP9YHMKbKEZnVb3k1g0se9kTrpZIwSsEnPPsALXAN1zEqDOtjJKE7n7ryaWRj2elHKAnkjtDxI2ivl_zer8oGq7GS9uH5u3X5abtk7O9k_h6mUT7vWA5NfwONMWKWkQYEIPrXI&enc=AZORXUe5fz7AxjLLo3rBJsg-TU-j9exUTeDbrAD79NPy71Q6d9VP7IgeBZo7aLB9x6mR_73xCoO-IqxZ4WkTRH9cguwVEV2GjwqS0rpQ9gsWEHAvJ4nrnmNOiN31lVa714OIeFjG6KxcAwbHipypJhlTHv3DjJaP9YSvITs4fm-z-k-9Kq-3qr5JNHnHWSsh9cCSt0pMYoIB3NxO44gzvStl&s=1
http://bit.ly/2ohPq8E
http://bit.ly/2oOMuTZ
http://bit.ly/2pIhsua
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohPl4Q&h=ATNSajcT_paHzajYDh7aMbt6GEYo4AqqQfYRuBgX_iU3-UmJS353DSLhIoaLRDvsHEBgxQV-c0i0XZ95vNiWOECualW2Jh4aAnYPr8aIQ1Y6jWMTXRNFscYu--84Q34P3nTE4w4&enc=AZNALCGi9Yje1ur285vf0tihybO0CvSdM3KQhg6Du_VVPxo6MCYNpZDQl2YJcs9ZlOCyZX6ZX92VwJrNdGfxwhswNqN7fv-uzmMe2mQyUZJqG1KNrk_xnh-6qOBxyxqS6uN9i2-fBEn3cJ3sBmCjWYLzoVORZY4wAJMjxyt0H3AYCaAVWd3mdL53EHpS79ZRRZr0t7wFappKJbvNSwpvlNMj&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omjOOc&h=ATPzrFrkPKYLt1lzCYx4WZ15fTdKMGO1407sbcxe5zF9MwdD6Rw6UqLy46ryiYJAyHRR0PkfXXxNsQHiBHjGtgbrWzgdwvOb9HHT20rBmCIBnpH2h97vuezSxoLNQLddlq94WKU&enc=AZPXrvaXDGVnLWQAieesjPZo5Hxm-vb3QhBao5hCV-JBv6Kk9ScxiEFerX__7syNiqvudJwZjkGm6_tIHhL94xIbjx5v6ikcSMUYxkIIzzqXaG55NiNzx-y92t4AuI2VOan7VI5KQNZ37vq_P12D7TRIcC9mT2etqqfimv7bqlTXO7Kc1TdIsrfdOMZWqMcz27dj33K7ECcwJYjcsEyagyQ9&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppmlfi&h=ATOROsht_C-mmzww92kt_H7yTrXfWZYdJNL0uhk4xofsLK2ZOfSFPxAmeFt1Vyys3Sok3lWOGDN_N4x5n9SEYwoBn6oIxXeY2s8LK_dZ5_sSahvOJG-mmE5lMYvXjv4WVUMyPdk&enc=AZMctTwzk3jQkSHqcOLTbiEooyS-ORHFJTwrajoppQ1IPhe1HQGnOSVfRn6Z1NF38Ik-sEAvqL4pl_9MCXejsvJHxXuIXpTvDLSntARYE4ZN97YLFOyq2vuc56hXycqIoOaxqV_7lMulqd244tO0-RvLP04UcYjo72-Yc-swkp6oSuScBoT64hZqEovRaZ6z1xo-EceL6jb8vFBYPSatshlL&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2lXbgkI&h=ATMqpSivAUpb57dc7tIZI2JNSZfMSj5Aki_YkKMPiXX2EvJsK4XnCdofXbVqYUEYKbinPRc8lDruUN1c9YiwDkI6SFy-q0riiipNw3u-VlUh0pnwrNmc1V1TjNEqYruG_mQBnKA&enc=AZOKXBC9tfqEhnl7fKjDtuhZXpqDWp10M43sd9cQRe6YlObkZ7ZOCwN1FJcVIdCVbt-9fR25i6uDcA2LCBQWcMqxAc_f6XzaMDcHbAg8iOSlFyGrQtQuvXHe5KWwRi8FqWzdHiVJz51yVNhTCr2l1KG4vp34ub3IIprIxTEGlrf5WnuTEe9FGwPBQORhQ4zpGcGHJgDMYTeN9kDdJtIrnIDt&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9vnxh&h=ATNGOz4vJ5nc-73NjnFC2Z2mwEHqcX6VYIP3SNOypKdGkYmgL17Oley0eYUtmTHqDxyWGRtmbmaG_2OD_vtbngNLmKEmOCdlhOO-XySDo8oipR3UtAe1Sp3_WNKkEbTIpZ-Rn7k&enc=AZNsV-zEJUlxv7XlWEi3TpD_PQiNXeyNQXqdzyKbq1knZxU1xiH-qPy9U3_H5U1OCwnLQi0cVfQ62vLqMdBd5dPgvi1f8bKVmcULue7dOPbpRlUAug3Cu31cGE5PM-6fbXfXkIiEqn_nhfJ1ptKS0M73MAS8v6l5XwxgZO9sDRCqeGmSl6YlxFbfQoRp9sW9Y1IaMBxNvVCLYlhuveE003jK&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9xocD&h=ATMcN_Xype0GhgmPobdAOJL3HLF74RkcjLF2wQn1tvJsEgLjjb5GeZCaMM2AYJc0a3jBRtSv4z4JeejoT8b-8QP3cnyc1eEPrOqGfr3V_9sDNJ3UZZf52ccOMwT7aWMIMiudjRM&enc=AZMFXDmgKesaja5pH-GX8__cD4P9Nlvdrv8nFuv52C_jiZHjLX1qp2cmDZlbc3Fktdou2uiKtTeIqiHFEswR8vpi64dZ2BBYo12LLN5JI4v7U-jj0TPwtC5cuD3MGxg9GV8ppY_xsP1_2wbXoS79BzShpkfSbXN58Xhg___fN37ht3iieSfonfvd0s5wnjXmBsUEhQ1t9BBMPtl5Uvf6RWr0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9yCod&h=ATMqbl9ftZi444SlzVn-b4ijQ1lVI6pzkwSWoyXATomMI4MiG0YHm1onrruwmXMwyDWCFBNGhOk-Q2KmpbyBIAl_9dYCn3jjjhIrLiPe61gtVNeMH53jVv6laRR8BkqLjOJ2z-Q&enc=AZNcslu88ni3BlXUAyu2IPsTZNK8GVzHnZKPI747A36cvvuhvBZjltXLycKV1cd9F3DQwfbciyMzLkSvrnoTQ-76UJCYSJogKhj893dzatOORAzNWxgudWKtTpJyjFMK0t6ytvwuf2R6bJSI_xrMSzS_o9btoKpYXuRWQZEzAqp1N0zhGwvk5IxSN9C0q1A9oB_n6H3CMZ5EJovkDUXhW0tw&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oDbgEm&h=ATOtUXdV2RfnFHUixy7v9uI1epbIrdLjgqOHLuf2o3KXUMt1pdYRplY6razv8mehR62efAjtqRr42aZp8dl_2Ce6M3hAL5dBJ0U6kKpU4UGqS912DBO6kwILYntE90YIWRP_ypo&enc=AZNTWkELokjRXtzDzAhzKpYokkylukChj2lHfq0rmnyz0pOkugpSzto2a4fvXJqHqNiFC5M62XYwQCcsEdle_PCyUooISrkQaWp5G5J1iXQASTkpRyhNRMy8sTEA-FGGxa_Wmj1-N29RiBBJQOLMEKP7tCLHYctk8Pc-gw3X6xQ_J0Iv7GfGevXpQyA7tyvtqxv2uw4Bf8Bn8rYuqxDls7Fh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oD4Uoy&h=ATOwh5Cq1RGjqV_2NJ-wfSQrLIuC_u4jpyUjWrbNPCyY30LpRGGY5IcDGYnEDACth-03Sronw6EWQQbPyzDuE2-aBh1UI33C1mCrBPJUqeP9gm97kA5Jd0lzYIJBQEd1ELXS2WE&enc=AZN9cceBrfJxDUbaTbNdB1GDH2w1H0EbbBQ9RLtM6q-oR5phnyG5g3dIqh3Mgkvd6_fvMUbl6FGQLNcza_wMYqcLUDeLC7sX4Zdl0g_lTLOriUtjQFxvLkqFq6HyJS0Hhwn3c1uCarH0qmy_M36wD4sYOPuwFu0iOHuEO7DhCPDc3tkgKEsKuecbKwPMgeqz_Kgv1vbxAaB0m96jT1OceiSR&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pppY4C&h=ATMmDnbxq6lmovbAJr103GRe-9mUfkUymM52A739H4jYhsuZg06Vw3qrukPzEcjImvwydicXD0dshfTr2sDr0xqncx9zfPdcZtwkpRFtzKmzsw5tZF-4LAINrlcyWOlHNMyAA4s&enc=AZNDSuP2-NQ4UOiVagAfq9fzBMQRM1xC70VyiwR7FQn2JYKwrW5JyK9MUUlfqmmPU6r0i6PfoMZ0WzcXfz1KZZd6CylCoWZVHDBoIs6db0ql1e-nZc1U7hJDJyiqnGe4vSuW4xLfnW3BqwCC2pOPlEbHJNKI925sGgOeRLI6-RtepYwkirRCGdHmARUjZTArFnpMprNILimb8To_Kt81JTUI&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omqrQB&h=ATN4Tdj68j-PP8kgn7qDQ6IokGYYkSQphDcUPt-dcSXkERhlM2SwowG4afYlX8QfuYPNKc92vzplnJqkX2HM3D0zQTeS2nt5xE89TMbKIc1EPnqRxcEyU-yqlh6k6ebScGKT770&enc=AZMIDOKXBk0qbXnlXsjeZ08TugRDN6cE3p2_mtHPPt7a_gFpdFi-PMdv4UH7ZCN1MU0wLDvf8dJ0g0R6H6kVXHiJ68EvAjLamkNeCwfkY40Kh9NxpEJ9pTcvYzoQDKZofs6o5GhkEMgfY-BrsNvQZGcMPDZSkCqxFry-pWJ6cxaY8v8BrDU158DNi2TA-LUDvBtMvqlb79BYCziOVtKRpIOb&s=1
http://bit.ly/2oP1TUb
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohEMyr&h=ATN7Ngs0Eb0srgLBsXi6jtAkOEsnhPtyTYHzG85lTIRn1EGZPi5pKm_xFTEVx0zTxAhgSjnIeUi7JhTTv7i1dCqOLfR_ttf4mYg6HtR_DtzTFIHzhz6br8fNd1Z3O-QLrfHGSNU&enc=AZPwECllIknH-Cc5IYC_CBM7zepX30trKht9V88WVaHM0sNMea2gTZwMZfZwuaEi5k1Q7pOHkWC9td34R4xJr03J1qnQMxcuz3KtjnL7D1P-oKJR4L8HSK-lS2loLDLjlFVX4wUCuezJm_h8LsEBPHcLvvYxrxGW1QLzg4lzMG2ve23SAY0wkYi60xb5dp2eSkrUSrfDEpZ4I6287iS1-MXB&s=1
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 ] http://bit.ly/2oDg5h7 [ا د سپي وف ـ   170

 
 ] http://bit.ly/2nUgbnj [ه ګیدړه او چرګ ـ   169
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 ] http://bit.ly/2nUm6ZO  [ د درواغو دعوه ـ   161

 
  ] http://bit.ly/2oOKjjl [ سپی او کوتی ـ   160

 
 ] http://bit.ly/2oOLxej  [ مېږه او لېوه ـ   159

  
   ] http://bit.ly/2oDbVpi [لېوه او سپی ـ   158

 
 ] http://bit.ly/2pIaAgk [  غله او چرګ ـ   157

 
 ] http://bit.ly/2pt3vB6  [ بلبل او باز ـ   156

 
 ] http://bit.ly/2omcPVK  [ ګیدړه او لېوه  ـ  155

 
 ] http://bit.ly/2oFpUMY [  توره مچۍ او چرچرکه  ـ  154

 
 ] http://bit.ly/2pt6iKr  [ دا وېش دي له چا نه زده کړ ـ   153

 
 ] http://bit.ly/2p9w0qr  [ لېوه او زاڼی ـ   152
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUgbnj&h=ATNp_LOdyUohQNd6Ua9GJY03d4Tl0ZDNWFq7khXWJLrrGiwZA-McBYgjFLeUf5MbUcJkOc5SfHvF8ODbdhElSkip_IMg4wiMXmmgIT0PF5Pi49iW1thu4z8pfN4CaJ3DJgmJIyo&enc=AZMTZU6-vJGvGXDtsaiHK3CfoHN3YuJ9EQ9muf2fDvDgNKIFXdpD8VhnvCACzJA-G2_4rAcES-Ot4mmfHC_x05RPjOnW4JnL_BWTQLMt_KYQzdpPQ1xkxkQHm2yxa73ZhDRmJud-PTLRkHiXZYmpTRx91NZJ2eKTDMqfkv7Z7Z87OlH3WSqi0Lk45-hqA4VpI-Sjf0g19keV3eeIh7PaBiKn&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ptdNRF&h=ATOTnL43UEmGQbjppcOs87zCrCEIi5BBP7Tot4mAFbWkc4vH-KLMq-rMrR-O8p9Jtvohvn8qoNkkA5c_wI-ddLl6XGzBOivI4FOLlVaBzSpIoS5aP8wC9uAfI0UaP2NMWVD3bCY&enc=AZP1uDWMqwl5xgXmUCsU80kgVrLJ33oGOf8vm-5Bu-XYR6s2O5PqWHxuNa4oKTYo-vDUvsLG599OeEHQxfwz6fs88ZfLjotdyMPIob36vXsDR-RFDl942YVeQxg919QYWtrChhsgAr6rqdSu-WnjQnaVnf5wIZ7_W8EGLJc4Az8_c02VZO-tVhnVF1cDFWBF9Ad0TkMorYZ0GZbUNGOfOeTq&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pI9hhy&h=ATPFHmzWslUJdT0mI2bGWLAooTBCYUl2NzYTXV46z7NKK0tfsnMsFAPXsUgqGTlrzk1Mq58SnaIiPgmuZ8PetdhdTcnOaR8lx7Zg_u7nhrY6gqsKrWzhC1Ff7iLJn5eK3HeBssc&enc=AZNKL8IntaOiFA57V7BKifMSQQ0x8VuBjxE8OhZOzntGygbVQikXc0UlB6zx868nFqu2C4Tyb-Jsf3UrB8WwFz7VSuP9rJh5GNspBVgiCz1qRNHe09gT9oTvfg4ZZcBPiLsLVhxZ7QQFLh7PiFVhETTNZWgz3J-LkVojPaSTs3q9f_LJJguF1alb9sNk4aAZg_7A089Ogsw0Bl0OR3m1kmAf&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOUsMJ&h=ATN250YI3XKNIdjpcG5cObXU2MqFj2_QcV4zzLbTyxSJHtS5aoYwKI6CmBvDA09T90tOiqbRWmtlLpR8m-uAu-MnpxjQpQZmERiiwo5R0wDFwVDaZR7Jv4fZC7gnfXQrX1b96-A&enc=AZPoZZ3tBRQf7NGKkMdMZokYdvhNpRKERd4iuwlOwuMOzE63fAGfXaZiJPtcfC4ceW1giw9cfXqQKbUmVH3JEfpdQ5UL_4xqcS442RQi5IsWNl01kBF5AtZMxGsE1p5l3eKGDN3kW6Pbq7TAGApEkZ8HbEg0_1eheoQ9QZxI28n9hy6UcnBsIse2sUvf8im10Rn5DK7nXFXqbJggENpCoDZz&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9sNXW&h=ATOLAwqsht1CGgCcpAbOGR_JO0ADVGlNpa3-IJqvefmZ60aYN8oFg6WIi7pnng5fN7cZKpOQufNofjg5iac8fegScOKnSnmU7_9zxwuCMQECdAUQ44ya-haaRx_R9i68L-8TMJM&enc=AZNFBQEAViZhJoM5OCGDQTMKYRlKVlUGvsXjLFumGLul9qLgYPwPbafpxDodLoiZo8U2XEa1Z8bAknXaD6Z5YKJBqcDm5eDiQZ0ErNxDI_HQgMNbitOIK1n8oyccKVGc3of8uIAwfvWpIx89j8MMjW9bRgbnr1EW4vk4g8VFzYuVYpxruUuBh_uj9iH6YYATyHApzcYqJ8L9CFC5mwz6UNEh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oP1AbZ&h=ATPLY9d8L86BpBh3mVPGzwt6LyCAWL2_GRnhZvc6nxwE4wP9GSo2usxLF0zNpz-CdBWyXyZNlwwZ3y6rZkhmXoo6JZOuj77xbDVzKCR0pkNPmly624wg-zOR6Y-x_cT3yYcwImY&enc=AZOcXlR5qmueSO0XYabu4O2jIKfZz34y1-F33hDoWq-i_uaDt4JKAYqWx0vfuOuSsADD6g2q1IMXqp0tgYe9BEA1OR_dG7gQcQKIidiHKyp1ZWTMPWhHJ6HSiXA55bl5GE9bu9zBcljXRTnD2oGhDTSzzik9APFmRXD_FzTj7pPUjxLRRgjFeC1qDpYjCutZrmkMDMw-NZ1OW8wt0QQprFWA&s=1
http://bit.ly/2oP2h57
http://bit.ly/2ohQ7yw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUm6ZO&h=ATNTbaejSt8LcV8Fh8obxjZgtXRV1gU15lA29x_oA71DsmFqOgI6Ya9nb8yHyTG0T1sXNuesQFdjolBp-K7YbwCKpYwqoN9AQgRc7R-YZH5Ju8iZel4wbv--8BIMgofGQZlWTtQ&enc=AZOCANrIcwPgQs5KOcaRc-8JdEa1g94B30-P8T4cNWTmAZ_nd0N7SmiNPcPSVlmCNicRTSp5Scegq33h3g4LIaPIDZMr2Yrucp9azfZxpquLEFzEB4xqO8xJfB0UCicyn_xEQJCDtfVKUNan_5KEZ083BD3auOzO83BtpmytF6Ygx8RIEQnIKvtS2enJ2g7TCo6Zn-s9xxBnpFctIPCifYNh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOKjjl&h=ATMyXnF9jeDVwNTTXpcN73grBx2b1PkfqAIOznMXYQIn4ibYgGF44vHf0qcnvY0S0TDYxjKVL4hHU1GASWnJ2tfhisVNI5cEnQxWk9gjdzqhQY0gJTwkSdK85CZOmMKjDdThmhU&enc=AZNoJP42L08sQ0-dX2ykF8yprylkrVayd0Pwp7qKLNauJ6SyWQIMyKlFAJB7_uLBxSP389y_cxihE7sJ4GixEzNQHW2et7rI75o1OXFB0u3hgYIw4cxAJ0egj9HlD2ViBxbRjewrmvAYjvHVgn4kOnT79jFESrLQHwNZEPc_CVKq6iCw8SEoKWbLt2oKLoq9pIVTetgJnF-hc3WxCdWbmbNK&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOLxej&h=ATMRf_YSN1V9-DOPEyGrUFWThUzLK_UdsLRmw5H1_MubQunCZqsx8s_QDetBE4nPEnDiY3QbQI3f-D8cYl2e70aLIZmBZ2NZZlVCsqnbaXQzbZbSERg4pPs77MMFpopg1tab-Cw&enc=AZP4BPs35E8pXHAtA753lCfs0k37aRjvCGma0A9ZUT_Ou5L6Jr6D1VXWBqInyI5G3J05U6MYzX-W8DE20LVKvYWpyk50sjt_Wb3nBTsnkmOwqrg8tO6GIYEaFOi2Hdi83lNeGLEbGFMuxigI9FKU01ui9TScJrt5Utt_RlB4JRLogdZSpPSnWwlyA_aa9i1YcgQf42GjaBoH_KFAXuLM44Jh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oDbVpi&h=ATPBe_0cCA8VxftYjfTY3tNmLsyhI6f5HC285uV2uVEHQfSk13f2040CXD7swOhBs5MQJN3bRImlVXCilZ03eJkmMtDkSvWbtd_olNZ3JOl-9XlK7ID_TApuGODkd5DNHEpXT8s&enc=AZPQ1O4xSOrxtY3JLddPp049BitefSs__bY2nsMbyqflKtISpeUN_AOETVXceXZYGQj74H2jmHWwvkRDfUT4_4ITXrB0qpgS11VsQr362_LqdwUqrraKy87jCr_SHddLanFDmfiXzbdHmWDaNTqrOVVtQZ_4iakkJD3dcqpkKsjlTu13B8nbbl2nc9sPw-v_l3Mf7nJOasU5UwJlxC0mqpSf&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIaAgk&h=ATOH1Ztag9F3FevyNeUzrHNXcI7cS9IYCzdx9ueWgMvIFcUPCDKQG16BXTpJWdv5A-zfjpZ-VUwg5_mWat8TDQefLpHezudfSD9l_4dMvG2NP-LfKY1FWUljTPCPubTri_MLA9o&enc=AZPX0d4tgPEdci-ttksa4GQA19VMsD3XwnkcRSUd4Xa-m8DbH56KywF0Syzv0g3LfhSUcxBl_iqx0u4oQQAHLMM7bwUx_JZQmT2YzsIsyiwKBloAdl_1bgGVQY2fJgdqJUzWJPnK4f4YSAQGE3NYXPQLwBxp49k8f02zfbzec1WjAfCmPqvF-ntDpfCTKSGqG9sRmhIQueLScvaQXVyUkuL2&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pt3vB6&h=ATOZF97FCLGVGJhsoGp2_TDZG8Yc259rA_p7xXo4BjgpUCnpD_a8P8UFLxLqyd8urIF8JpI0QK_F2fkP6Yz2sef4uR2638rKdeIk0f16162yE7v-zKDOwZQjBIRl7cMu4neEkfQ&enc=AZNU4APPnXk9moXaXog3_Tgbj4ZEHNBk2HQ5OOyAKCZvCxTNphF61Cf43qeVouQkIL9R_1KaZcNlYyHNPV2qHVdM4rz5f4xk7ownv6YcqnoLk-XXY_lDhXa87nXXEPkW0ZhseQF_0aV4YhhTiN7InSe4wVcDk6EWpEhfP1N5QFfkPRN6PQ0x11aUlZDG0UEnD8tTRmnDBxveRfs3diTxeif_&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omcPVK&h=ATPxk0Awe_-aoeDbw9vkiZ_BqBLSg62W9PoSPyweuJiMMEVooDF5ejKA86vmUkekWyAcq-zChhcMJx9f01LdkNz7MhLhaTXx_aeS9zGkDAdnUakrKiUZKi6V7DN29_Z_8ZfU160&enc=AZPP93DMy3LZ8cHa-ZMULw1qekMl590dqEGi4ed_Vlnh8A6RjOdMJxS04naCA5kyxVFiRaZHnY3qwF42Pw7LXdNYn7EQKuCFiH3GbPJdrwWGSMsZH8HmKUJmjUNi8stC65b-5QnY4UCZaCLadyPahN2FEF8_LY4f6cnYpUgXCao9yVs3KFelUoDBy3_nAE0LUIgBCn1-x1mXnZV9HN6o-rkC&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFpUMY&h=ATOJ042w4O9p9ibdo6FZL85xf26YxX-_4ZFEMZG9oUA19m_fKCflfwZTgQkRAabDu6_KjRLg5gr1yAMXDCgdwdYI5g5fhvzG4hhXeFiHoRvBj8S1o2YhXqrN4Y-PF6hIPjq1AZI&enc=AZPP7XMeGHFfa557yc6LfQ1CuURwNjtwGn8s6vgp2g_c0JDPdlnQisWBXULY-08Jsi2xPh3Y5jtHMcVZwe6govvTEaMxVJSPWiCwqXzk8X7kKo1QYQ3YDymQksLrUfD6tzieDGDaK7fKrnUt9Vd_cZl5P9fZQvYdVv0wYxVwaO3Q8jNCheU-QO-KQIqO87NUYlODMrsnRTBGkWeIViLNuIZW&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pt6iKr&h=ATMuru2oBvzcvbW_yEahPBUDmV7xqBTs3YYeBHEco_oNIBJdMXHpRvhFSeJYKeCbxCQQtRQp8wBKnYAj4nIC4O-CpTwF4YTcXMFJEklQJb_PhLXkfcd0xgHaUAGpon_W3rUFFLg&enc=AZMb4V1YIh6FKS6527rWoj2WJZSKzsRcVyMvOSWmaEQFnnIrf0UDNDuy_28AkOTnqLI84q2eC3HN92315ZtV7EVZEDEncC9nztdNTDB_CzptJHaf4moY_BAsxHzmSgluMPlsRA0_3q6I-mhKJaYZOzmeJmDxIlzi-ZMtdGXOH2XHmuC1mMxF9t30ObMmV9CLxfwjzG5Da3JLu1tjfpijOHbW&s=1
http://bit.ly/2p9w0qr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohURUU&h=ATN8EPIBiHJnIxmZ8qWluffwCPyqwtkOKze28qpv5PBLoK2wKH-Z-FlE1KIu_uIQQDiefkuNVGT5znnFs2z3Ke-ScPRs6UA1i3qmi4vaRdSLtjeIiCoQvLXxseR5-ZJp7317gWw&enc=AZPZC4RY467z6kwfYBUUTMxH9NR5Z7TL39O-jedgLM8e-M2TUPVXEb3o5MknHIUEV3wCCvE-EzDpN5HQwYP9niON8uxavrt0P01J0x4z65_V69gchiYLvokXcSbAc_eHUIRcLue9FJWxXMELPzbgQbpVedJiRzjtznj5FL_mMaGdtb0YK7n_Oqwfbc7X1eQVAaj_3BKi_99KVNSKYysXJyvn&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oCR0TC&h=ATMoVlPzdATd3_5uCjTJZKYhdRWqsL2pQ2rsBufkAaHJXGf4l7OwbCmWXgaTdHJsvK6RKl3ve0D7O8rX22flfXtKhDzCzPXuN_brqnUVw6ui3vl1UFvp9eMPsG-SWfxGl5_yXlo&enc=AZMhqoldrxXLkoCx1-wERPB1BFktMJ8J1PsQ0M5pFS8UErqDxiDoCcXUzWDR5ZrMTKkJDAh1mJCY4nmoH5KkbssuiQ74zifUnlXR9jJSnADT36JVLNvjx93vgNju_ODN9w09NsKXujA9JEHW5XPYXXzIF1x5Dh4HhaW6yO0oUvAF11BFIw6FPONRCXCJq_2SX4vfXM_PQifsOQ8z-u74vRHl&s=1
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130د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

کال د اپریل په اوه  ۲۰۱۷د  لستد خپرو شو مطالبو  kochnai.comاحمد ولي اڅکزي د 
 لسمه نیټه په خپل فیسبوک کې خپور کړ. دا د ده د مطالبو د خپریدو زیری دی:

 
 (!یې کړئ share لطفا شریک یا)  !زېری! زېری»
 
وړکتوب ال د پښتو ژبي سره مینه پیدا کړي، نو ورته په پښتو که غواړئ چي ماشومان مو په  

 www.kochnai.com ژبه نکلونه ولولئ. درته زېری درکول کیږي چي د کوچنی ټکی کام
هم واوښت او تاسو کوالی سئ له دغې وېبپاڼي  ۲۰۰۰پر وېبپاڼه د ماشومانو د نکلونو شمېر تر 

څخه خپلو ماشومانو ته پښتو منثور او منظوم نکلونه ولولئ. پر دغه پاڼه بعضي ږغیز نکلونه 
هم موندالی سئ. که تاسو د ماشومانو له پاره ښکلي منثور یا منظوم نکلونه خپله لیکلي یا چیري 

ې راسره شریک ی http://bit.ly/2ppCyRJ   لوستلي وي، نو هیله ده چي پر دغه تماس باکس
کړئ تر څو ال  sharee کړئ. لطفا د فیسبوک دغه پوست د امکان تر حده زیات شریک یا

 .زیات مور او پالر له دغې پروژې خبر او په دې توګه بچیان یې مستفید سي
 

 یوه نړۍ مننهستاسو له کومک څخه 
 

 د کوچنی ټکی کام چلوونکی
 

 «احمدولي اڅکزی 
 

 دا یې هم په پاڼه کې د راغلو کیسو  او مطالبو د بلې برخې سرلیکونه او لینکونه:
 

  ] http://bit.ly/2ohlzxa [ حریص محروم دئ ـ   149
 

  ] http://bit.ly/2ohNpcn [ خرس او زمری ـ   148
 

  ] http://bit.ly/2pt9WEk [ د ونې شاهدي ـ   147
 

  ] http://bit.ly/2nUlqDz [ موږکان او پیشي  ـ  146
 

  ] http://bit.ly/2oP03mf [ د زمري قانون ـ   145
  ] http://bit.ly/2oFvlM2 [ لېوه د پسه په جامه کښي ـ   144
  ] http://bit.ly/2omdzdg [ توتي ـ   143
  ] http://bit.ly/2p9lxvk [ خر او سپی ـ   142
  ] http://bit.ly/2ppjiU5 [ مغرور ایږ )پښتو نارویژي( ـ   141
  ] http://bit.ly/2oFGjB3 [ زیارکښ هلک ـ منظوم نکل ـ   140
  ] http://bit.ly/2pIl1kb [ درواغجن هلک او لېوه ـ منظوم نکل ـ   139
 ] http://bit.ly/2oONJ5z [  ـ د نخود پر سر شهزادګۍ  138
  ] http://bit.ly/2oFqP0b [ ول ول جانه او درې ایږان ـ   137
  ] http://bit.ly/2oFyVFU [ ورور که پنیر ـ منظوم نکل ـ   136
  ] http://bit.ly/2psXuUK [ د کټ خېزونه ـ منظوم نکل ـ   135
  ] http://bit.ly/2p9mjbE [ موږک او زمری ـ   134
 ] http://bit.ly/2p9FZwb [   پر نس مي درد دۍ الوۍ ـ منظوم نکل ـ   133
  ] http://bit.ly/2pIn3AH [ مچمچۍ او زمری ـ منظوم نکل ـ   132
  ] http://bit.ly/2ohkKEA [ خواږه شیان ـ منظوم نکل ـ   131
  ] http://bit.ly/2oDbN9e [ د لمونځ فرضونه ـ نظم ـ   130

http://www.kochnai.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kochnai.com%2F&h=ATMPKXLyEqdGktp59R_VstHFlJ1Hd71eYrBRLF_WzYez05iTYYX465K6yMKxc-2XVU97ZcMFlUfXXPzclFs8mL1uKsXHcZw_DdbgehsdbaCmgvAJT8oeQ6-TTRvAXdC_C9lQE8w&enc=AZP-BEv5ogimD8pn6QlUJ5a_8FddmMAmCQeJMFoHN-ZaKa61xxSUQRfLuTW_AvweXvbzu8nsZaewgWX1cjSuN5QaugrzeBvBeXxN7ZDe_c3tbq88v4Qxo-iekWsiJmUzDDng8u0iGXrOsjuDcRrsJYwd3e6Oi-Y8Qq15bpCrrhHioUMP_LTnvBlWUg2v8-2S_hIsHypWvR933Hvx5nbrH0bu&s=1
http://bit.ly/2ppCyRJ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohlzxa&h=ATM-1pv3is6RKiodlEwRpJnH0Z4oDZKsgz2QQDc2b292DnANEKx2BMlfqJCAEUp0kwqIUlKYNfFS66gyQIgE3alqbZ1qGEPkEUDpUDcfwCFFyTvuHBmziiGLZnvHMaenTFVn7_0&enc=AZPHAYbg8cMz4aHYJC8kHciwuaNt9sWM9Iq4_SR2SUqzj6YNA3gV1v1w_p97FXPJfbc01qiKV82uU_hSZzX0ugp9uIdEIJHcj4DSji8-LdJXL90gwtsovWl31ucIEvkN9VOoXxD0A0KdPSuXkBL0ETEVvH_4wSFM1gQWxiRh7dzR-tTmrlnL1dnBq2Gm_V9ma7mI8RIBe4dNa8hdYXt3NDfe&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohNpcn&h=ATNO7vWUC3QHuSQASqIpMZ6tGAl17cExOuEqTcXQHhMROfq8Wh3kBijmUzlPzhhg80O97FhG9raALgzSSw0AO222MdSG6PtnikEMAOEvTyLc4wREh6AM57i_-alNW7xI8DD3-pI&enc=AZPXeKNKJUQm0uCRhwN6fmiShlWQrEApl2lQbxqeAAspBSXechI2xYS74oTwmfQrzoSWEln6zdnamsrhYpBrld63elj-JQ0QfSBDKHpwpCmsKqcgE05LkAxfpfGVYIR_bRHZBzwk7G_jYGK7pNXt41fZ2Ktc8PbMLLWmDs3hlyetGfZf9QiT87TZ8gxFhrBf6q3lAs-bpBxcKOovtmYj4Te6&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pt9WEk&h=ATNcTGg2gFccmcqnCso1HABWUl3cC4HerNQRDOqE-P3AUTCXnUejomt7y00Bmy4RYWXsaWROcfY6AEyUXg0V_fvmOvc0thqFf0XKC4i3tz6v6nT4CPs4GUWTjDg0G164eVIZ04M&enc=AZO64hMXydwpuIJMIQMAgfvPIV_ck0lK4WkLiUaWWu4rPPt8WaihXWfCxzUy4NkzhlHiBiwOu6lhKYXphHueDl6rRK7zyjXHZcrglfeD4F5nlMkXzkdPrAI9va0mRoCevIVoojbzVF1vbrWMECpCg0cV9Ak2bdySPrVYbVt_jB_AuC83lIq4dBm7dwu22HwAmOzThywzB67og7HwX3ETxioy&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUlqDz&h=ATNheuqvlCEmXO3dFEEjuDNLsi8ZUS9Gr1HmKb0N-sL0B3uTOX45Xva_Yzmj6U6XNsrSclLW_dtb8eBDivd9UMy4Tq4UKt3-5Tbl3xnxfdFXB9Xa7QGcXJB7KCzy7GDLmt3o4ok&enc=AZMWqA7P7ScQg_F9JyWJdXvVfpz_GISlrUnXCon0kZ62ZFMfqoSpoKUO0AMVhQ1hlnXjGlzIzY146RwnvyIeNZkY-7JfJlJAFXGbtZd230PMWw2oR6NbKcRr8Ubp2-ouUsOIIrBiEM4DB6y2FohmLUrOZ78h1pMgbMBeI2QLJwmbAtFpp9x8UZ-y1JsuCGV0HRnRQBjdVoH7eG4dGoudoEXp&s=1
http://bit.ly/2oP03mf
http://bit.ly/2oFvlM2
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omdzdg&h=ATNzAue1O8VfC8cY7aQ60_SOGR6MRXcGqEUGHsPX8CMHQU6Df-YDB-wpYWgeM_66s2TNVvAJ5nkGuYQj8dqPCdhQKEo7b-PRUzk2ZwrCzUFapQv2OMWk8_V4OaoE9Lg400HU8uo&enc=AZMT6gaczOqm5uSlVJ3WTf7HfvEf2yOb2sSJvnazOsbFtG-c2gQMSNpQV-Vc-1R4OO0WlSAd2c4ii6ULqZ5VZqt46rSU0YKIsZXqHdW1T8fnlUJv3rYgwDk66bY_fWDBJZjii5nFtk0XJafLpQjiAj9zEp-pHLhZlMx4qN43ykzJxMpGoxiGjRrivRrC8zaPoObdkgXYsb1pNok-A_1xYYzd&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9lxvk&h=ATMlZstmvaloM7NXyCiA3K4zbs1mrqvEtzPJv34SqHy3vySishj4XomTCUJYj93VxDsvOtVRIoNDeCIiFVotMN0UPqpiVBgw114r-Nr2AekPQMbxq-Oo6mDieTmFLY0uuuaFB6U&enc=AZOTFc-kK5QADoMMCN95sk_8yVC_DG_h1Zi93J3El8ZfzDsY79Dhzkl4zFCFH2q2NerOXqoXHgJ1rG8T9kMg2h1v2AyFHBA8jjGdYYvW6uaIPd-Ir66Q4ID4rUyZ6d7gSpyNmYo78E6iICnn5uUXhjyilI4lOxprlTciJJk0etNhIbVS_xeaX6HwZT7PSCqCe-Olf_Xxk6aetAzR8aAnGKCR&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppjiU5&h=ATNDfZz4do5QMWlHhXWZhjE4kMFGSuwAIylDdY-7-vWLmbXDHc_4cb68Z6VH2fqtdfcEMugn0mQKwIBm5MRRWFasMqtqkhqwjMMaVql0J2KN4ZvBhdNZ-K8ly7OLp7ydaUKsX8w&enc=AZPQaJfT3dOEAeZxmpGRarck8xggVC0XOvTHaY-zpnDbuQBVn_cALbIl3h0BAQms_q4WbRoT97PvbdUv9jSt6CXgttp5k87vKAbJ3TQqX4p8qwxpzqAS5aw_SdOviYtjflxf1cFoIBT4dI12dcTBnvLvgTCGgg7mSgi62hAjmMSluWewFdKTwL10ylvXPeS9ggNJTPsALXCsAX9cYKgn0U05&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFGjB3&h=ATNB2Vngx0xGaRferRzR2YK3uHPOtSrQ7lVvmcNfG-c-aBoAEwNk_6JvjHuf-Tw3l3MKPWqCve4iLlKRjyh-FoNPWzE-qo185NFrCXTJMKvUcsZbavlXJ88viYXx30MJ_ZNkYpg&enc=AZMhV15VRzy94C9LmD5eUvLJ-ckE8vmrvL_VxjlKnU5FciBxufx0rDBENeRPeUAv7icC37zjNAn27NMc2PMS9Y2u0CSMadvRjYx2yOcQnD1O9ib6t1fqzaWG5M9epX3ssz9bLx0GvcUSke1p0JIvhpByqXEJrjMdYp3Krop3ejnOf-a6wqWm1Ji_R84aY3dzopToLtSMb2Bbo89xZogI7jD2&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIl1kb&h=ATMQ0Wbj2Q0zuQ4MLIsgKSsHyq_evOO4EdS8uEA4O85JOgdND9QghwUvMZhpmNJLFeQF4U7RFR5YUK3FbhMlAMQBtfdNsawPAyTrgT1ENsj7Uycfyc6z3i4Na0sGTP3vfXHMweI&enc=AZPvTRyt2n3B5LTUV-jS11LgiEynSl0_VV_wDa4qae8aG_Wlh9d-l-WdhS0pr9geBz2uzBQGicOGmb2yyxVkjKlA_DbJTZyArR31ZI5_kpRQXNtTG2VYs5v1Vd1PiCOPYXZrWWg7-OCND6qOODr15T1MjshupXrcgKnIKj5Ny4fJuTyVloDFxp6SmdvhJvRiCtrbBiprBX8_iVXILrrfN5yT&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oONJ5z&h=ATM8DE6X21A7Bg6q90tEQkIcGCRPFDBWBy9m8JYAgMvxM7JjTJAeQACPhzeRhF_goZ2M4J_K-D76EFZCmcetDE0YCrEcYcNKOio3xviTQsY_x4HuJuGxrf9SoAtDFJt4ZihcBYE&enc=AZONb7_Z4hD0xpdJmsSnBzIThBHWAkxdo_dFwuiRDJLTVxjj7jkk0RVf1PTpjL7XEdMMoOaVwDFiOjhzG5HGCF0Ox7vgRSRgu4t1I9VFThEbR3kjC-5wVqr0sQ-_wQRLn8yEc_QSQArrqLzx_qzYAhxtaKk_HkG14iVcrWLU5a3t8DsYqLFfXMApSglA-cM59n5nI6Gn6ODEA42sukXsxXet&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFqP0b&h=ATMwZxh-n1p_z8beFF99rWHEPISkJBarwEhQ2h40URfwb02U0JsZeBssDbWdnU8lIXqMtFgWS6SY-ZNyCsxTixoxRe4JrZmw5d4vYMgOV31mMVOZnQCcZKHkV018V4lb65dowb8&enc=AZOEmZ4_4xeJfp5Oftj_Thr94QTa91OFrfwN0Tq9j_f5OHnXhd72pEq8R6r0sXmzz7sfzp7A-euyjBfSDm6LAiZfDQsC0_xXOuTwVcNZG3DNpBNRdR3ZqFprZ7im06CcfTAdUb7nHtqOVvyHN-WojdFfHMZ1YSyzXpsU4rwbI8Lqps43Hgc2rmt11GrZavW_anDJu7AjnUzgCWaqHmZBgnQz&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFyVFU&h=ATOvOWP9FFSRt-hI6QIITHOnhKJW8-jV0xmNMW9M4krAsaWT0LFVejnEa_xZmuxDj35bAN5ptc4Lfj5EoBq5Ac75PMHx51vjP1ldKQ_FAS7iSLZrEJ3rR-JTsmXzI6G5S9ZNaxs&enc=AZN9HZ2qHwgMl7mNN_V_EIYnW3nvYH5LTIxFsIOlTzB9qel3M7oU2SToHUJlhNyEo0B4fjSnE333DiH9gDLn5-vi9QYU8z__Jgu_GmU2JgHlZwspyF2f2V8zwpnpSseyL1oxlDX6XDv3USwoSKlp_tX2FZ6wm7hAqafCvodoJtnCRmtExUrPsOzifiK7T6S577Riv8Q_UolyIcva6u4PZYKL&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2psXuUK&h=ATPFKLc0lBWJOKDkNVQ8S191tdUnnOdJUfLYUJDo2cOHoK8OMT6ZUgJou5I7DKOolEcw15mCG9D8wygkoDfIk8d9MYJKmX7uBPpex46__uDBFRS3yRn9fLXJTRLiAiDAwS4dSxs&enc=AZOnm9H_dMZjjoeuKDJyZzYE8nyUdN-dsJcASxZqa-M6xJHU_BZSXMQbDBRH1R2K6n9qtA-tRqfrDG-KpFUize-PhrZD0w5bbrbkkOINbAWrrMRmRdeMtiIwowOd0knkba4Md3S4EZZxiJgqDZN1TCe71prx7KOujJ4v3o01r4p_kL4Jb651jxmwVANtMe9uX5bMhL3jJUQUz7AGk0DPe3IO&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9mjbE&h=ATNSNoDcPUK__FxhXUN6au1gwgo12mPMMJb2oDn6leMk10jZByq2V_8Qvc4OMzDW7Apua4D5B5bygMzgaiDzx9p1BI8jPHRAoVDvZAOoCyaHkEoDS0iob96WRvMQuARra7KAaXE&enc=AZNFKeYnOh77YBwS_9hes4GXNx1bQCZ1PcmDm3N1wdAQAqNyLGHiDZP6KA_1fjz1KH3znVb9orLg7_g6UNAd4uskmZs0H2YDbeQlW3UzYM8j8z0T4a4cKhV_LmLsO6AWzrCEupSQQHpB7EM7PYWPiRO7cW0vkR6yGSZFdft8Vn89NJjylNMcyU50BRK_miJMhSRiM8lsxHEIM75jsAuzDGHi&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9FZwb&h=ATNdCwEjIHwOhDMwwGICwGzXuFHqF16OXMJcVSa_GRdQ_y8wSaUD-q65w4U4hfC21ocJA6cG5KJdQhDpRGywcbUiSOJxsV4BjZWDZZtbPDjVSvBLhsNsF8z0UUow3y2AqJMtNko&enc=AZOGmA0-XpCBFmVn42TCRufaa2Al_CQhFeUtS5voOKmd0P0r8M1Y1RPMdNmVw81C2hjgkZ3v-1Slio5CH75opSPijY6IJhuHyhD4DjjS6RDdIc76jxdRMEyM83p75_Sb_memGvNZBVgsDMAek4Xh-f3I-0oTkxZhkvp6I2OJK-b3X16zLU17mRh_Cnxw-HW7zZIFwE7NKyK_W9O-QJjyO7KS&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIn3AH&h=ATM4iBhR0vXNX6k12xffY0-dExXkzp5HUlRnpR7aJY2cxjPlgpjt3UrY1aSnUTx0ajBWlVfRs96Z_2yA_K5Ph3QmXQx5pnDJ3GnaopAHc1GBnxlGG4Ki6cJid8VokiM1KuqjErg&enc=AZNoHqehPPyJgmh6WYE_P09Csh18xlWYiNRI9WTPSFeoEf-ltTucbLtm3arfCK9m_dyoUzcAbt9OjUvGdBUdJv8FKlast_eWXZEcvbHTeQJfhc0td094OB34TLvxUcwrwakSJiDMe7_VmQQN-eOLWxygRgkuYV2-wymqBOKpbRLXvTKb4phSDG1IIi2gD1rvZ3OFbNKKSy76XYtOGR91gDr2&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohkKEA&h=ATPmvGO3nrNMOD4x--w5TCDNChHioJPIgi5qA-kfdsT28bXEMqt2qUOWNlln0cMuwPtnn0plwV4Y5dR1txGtzGwIyzQfhH-jbHb1fDDxC6bK2q1WBV9QnmheYVX_g_qYVQHhqno&enc=AZM_VJjP1fgf6IFnz70f2BJQVo_bt8m2GqkZx1KKW9lHjcUZeivZDwraBNc3LF5iWM7VDoGnt8n9Sls3_xBYnV1pEu4PQKni7M9N3zcVxswQd6kSEjUk8wq5rA4p4IdvdPZpVlhX-vlEaUjCfD-lfMV6JB0nDMoobf7bxzMxDqLk3FUxt2aBxzUTANwHn656R4KRHwNu7zYk-LAR20yHH-WT&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oDbN9e&h=ATOlOGwMuRtmh9_0nverWtRBADkccJv01P4tyBzYtBGlr9dKO5lixteWOHHpqN6t2WKvbqNmfFrTSLeYaVbPIwjdg9icrob_QHqVB0OlbbnL4AqYGU0FoQKftYBkZ1Zjif-K6b4&enc=AZO7OwpZp-nb-0RLA_DZfF74oZdTv4nt3WTG2BUigtVRwEibQjdzNYdwnQJv_jWS9KZ_z8XAaDRhoVFZT96nHAmFXy2Hmt237GtrH35ME77wMMqWf5UNnjxbzZr-Y9T2WRDbIMtgm1AGuaEm2SEjk0olcIDhk1qkGaKWluW93-r5Etw93eLOJ9aclDLyiXYaME03ueG418Rl4wcJqUMtQrtT&s=1
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131د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 ] http://bit.ly/2oDcf7H [  د ښامار هګۍ ـ منظوم نکل ـ   129
  ] http://bit.ly/2pth1EX [ د اسالم پنځه بناوي ـ نظم ـ   128
  ] http://bit.ly/2omoW4M [  د سپي او بیزو پاچهي ـ منظوم نکل ـ   127
  ] http://bit.ly/2oD7xqj [ موږک پهلوان ـ منظوم نکل ـ   126
  ] http://bit.ly/2ohJOel [ اوه بزګړي او شرُمښ ـ منظوم نکل ـ   125
  ] http://bit.ly/2ohMcSn [ پیری ـ منظوم نکل ـ   124
  ] http://bit.ly/2ppmhMr [ ایکاروس ـ منظوم نکل  ـ  123
  ] http://bit.ly/2p9tale [ پردۍ بڼکي ـ منظوم نکل ـ   122
  ] http://bit.ly/2pI8CwB [ کارغه او ګیدړه ـ منظوم نکل ـ   121
  ] http://bit.ly/2pppbkg [ دم دم آدم دم دم پیشو ـ   120
  ] http://bit.ly/2ohBR8X [ غاښ مي ښوري ـ نظم ـ   119
   ] http://bit.ly/2omozqU [ !آس غواړم  ـ  118
  ] http://bit.ly/2oDcnEc [ پشتکۍ پستکۍ پنډکۍ ـ   117
  ] http://bit.ly/2ohv2Vf [ منظوم نکل ـ سوی او کیشپ ـ   116
  ] http://bit.ly/1seKoLK [ منظوم نکل ـ دېب په بوتل کي ـ   115
  ] http://bit.ly/1WWnrYJ [ منظوم نکل ـ کڼه چونګښه ـ   114
  ] http://bit.ly/2pIrUlc [ یوازي نانی ـ منظوم نکل ـ   113
  ] http://bit.ly/2ohyejA [ پاولینه او د هغې پشکې ـ   112
  ] http://bit.ly/2pIiaHT [ نانځکه مې ـ شعر ـ   111
  ] http://bit.ly/2ohIs3t [  سپرلی ـ شعر ـ   110
  ] http://bit.ly/24cVi21 [ پنځه حسه ـ شعر  ـ  109
  ] http://bit.ly/2ohURnM [  د مرغآوۍ بد رنګه چورګوړی ـ   108
  ] http://bit.ly/2oD95AL [ د امپراتور نوې جامې ـ   107
  ] http://bit.ly/2ptlmrp [ آللو، للو زویه ـ   106
  ] http://bit.ly/2p9xgtN [  یو دوه  ـ  105
 ] http://bit.ly/2pIfRnZ [  دوه سادګان ـ   104
  ] http://bit.ly/1Syx6Pc [ لس موږکان ـ   103
  ] http://bit.ly/2oFniyU [ میاؤ میاؤ پستکۍ ـ   102
  ] http://bit.ly/2pIjLgN [  منظوم نکل ـ ننداره ده ننداره ـ   101
  ] http://bit.ly/2ppylx9 [  ند سړیمنظوم نکل ـ پاچا، وزیر، غالم او ړو ـ   100

  ] http://bit.ly/2oFl4zk [  زمری او نانی موږکمنظوم نکل ـ  ـ    99 
  ] http://bit.ly/2ppryU4 [ لور دي کال کي موسمونهشعر ـ څ ـ   98

 ] http://bit.ly/2pIlB16 [  ـ د ماللۍ نانۍ خور شعر ـ   097
  ] http://bit.ly/2pt5ENe [  سهار سو شعر ـ ـ   096
  ] http://bit.ly/2oOOYlo [  شعر ـ ترپ و تروپ دی  ـ  095
  ] http://bit.ly/2ohMB7i [ ـ اې سپیني واوري شعر ـ   094
  ] http://bit.ly/2oFn0bm [ لور او چونګښهد پاچا  ـ   093
  ] http://bit.ly/2nUeG8P [ نۍ انجلۍوۍ وۍ وۍ نا ـ   092
  ] http://bit.ly/2omchz6 [  طوطي او سوداګر ـ   091
   ] http://bit.ly/2ohSMs9 [  د نرګس نانزکه  ـ  090
  ] http://bit.ly/2omtOXJ [ د وزي او د لیوه کیسه -منظوم نکل  ـ   089
  ] http://bit.ly/2p9jR4W [  بُزه او پړانګ ـ   088
  ] http://bit.ly/2pIle6Y [ آس او زمری ـ   087
  ] http://bit.ly/2oDfxrC [ بُزه، شرموښ او ګیدړه ـ   086
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http://bit.ly/2pth1EX
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omoW4M&h=ATMVY4LAFK5H773tjTLPY-Fo10d62nh8k_xnpkMeoqycvjHSjUsOoOyvNFw5xM_gb0hGMxrLTaAmJsoZcIt3sNO52vJ3P1vWXF7IluTdgIG-7GloopI3KvP7lFbCKtdKMIVqp5g&enc=AZOcweV079BGlzZ5nQy4_0HkndVYrmqVViv9lyLtU9X2Zr2Z4p6wnZ1U2-KdPRG_2sIO-FAQ5tMTXVx4Tji5BCFP5CbhOVwy7JO9BxQE0K7m4Is5oKMs_1OFLF3toqh5mWHwEzvMs564tdxMRn9-YoqOouXrsYl923zAxt-uPnv457eUF7HzpTtQnfWq4feD755pb3-RWCMv_PCQP3yz6aIE&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oD7xqj&h=ATNhO01EeX1r6JOQ3O6HTQS57FzFN7c6DnjeeM68OJ4ub7iY4Kf4jP9qYCqvQ21hkCapS7ycdGR68Ao7LHjJe1U2K7xPsNB7wwXqiCpjYrNF4xYNe1yC6ppDelRxhAKxCHRpGuk&enc=AZNYPJRKbFWX3Fw_kZVz6lXaAO3vLv4BrvIT0WxeYdlf25K_9VEeTQUz835WvsMR8RkEtuy1duXFCi2N_40zcLFjw1_CL2DDJP5r0fr7rkAsyg8m-FAm2XU9zfBThn23dgJoMbord-rUI6dFHK0xXV9OdXKkSnlPSCGexU-L1Aq29SZHtHZVx1sHluy4HVeJj8fcWHDuSZTH0lhTo0VFHWVy&s=1
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIlB16&h=ATM2iBODhTuBOhr3zHEJt0qNGkgX-d4j4JlMGBu537hR9TdG-Y3UqaOOPWOdmM-rifKx2qbe6DjJKzYZ-BT85S7yd8iZaTwbk0uuBuxjS6rjxW_mtaNByVtQj24jZPmUGAV7tA0&enc=AZMx6zsi4yBNWgDF6XZSifONfec8GRHhSLs4xYVZBZv_Hq4IFWP5BJ366WUDddx7FzilsUxRjKskJ9Tf24sFztVZAWXnLM8tus5Foe8FoS30wrJ2OK-Aq-w-THqOWpvojRFBAfKQiJCZhuMVMNHjXSRDmOWnsCf_VA24LR6GykbPgSaU4MNa2XdvQHmUxGepZAeYPFFHoaxbUse1p9dnGcbl&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pt5ENe&h=ATPOLwkV6WNvG15_p7-Lq-QnzuS-QcJgGBf388WN-nUIOMden9EMep6-EQEkqcJS-Yr5U6Z_pNA3axvcWcJ_fpOGiWlg9l73y2scR32MEwc-DHbHVvRMyYCU-5-GXkATmSMiIKw&enc=AZMnqzPWq7aHTLMwpXmzYH4h2yDh0kfoVYNsDra6vnabCgwC83c1a8wGPoVLcSCQZWLUv8T4gjOr8N4f_yjwsM4NrSQmYqXKm2zTCrRc9G7dsyLVAxKSeRUYTRUTw8G-sNM9QM5CA8OEuxu8f_TWBctujW1JK0dz3fkZL-ERPY8hljSeHG_A0YTEK3RP5HFZ0eaLXBCdYRDcY3y2LNzB6OTX&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOOYlo&h=ATMSyrnG65DWOp5P1sE87HLUkxzRh7qB87sjGDHc-A6tAX7g9CQltYi615GLnoeVssEUx988yt94XRsu7KH3g5whJwV19jxcu757waq4KFx38pigXSH8CD5mFJd2BWpCjEDd-8c&enc=AZMHtYF8viGKykjGVIEtQXev6EvCE9F-UgeObHsyUI0SLoklZSgPyao6Gof65IyYCorkmDstmcoK1ec89Mm5fHRikd8a4cnqTRQVw0XnZTCBNbu_hGP7VTt2Xcu9Bwmlp0psdyngk_LFpDgOE7GUNs5MGsjxeCO0oQdOyhX42AwmyDY5DjY8LlBdTEi9Tx1P7rPcQNgCZ7AhbHRDYYZxEgfd&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohMB7i&h=ATOcvUH7eTc_Z6IW_Uvm71TPbz7wbbSstSs9LsL8iqPikWq7yXTpnMGJN2NQrqrGc9w3f3m_6sYprgmXq5IrI8pgpXds8EcEJMLluxMiFqDEYb2SsHDNVDfsYQylY3i2yF2xvxo&enc=AZN94rwK7HO7unybDwLVtY6RvovueIC40hek7KLlzMiPDWKIsahJrc4krYLR27wjOGQW-OWhxsC4b2R4cI-pgouy_0wvhFijSBQpJ1N5PraCHfnILzetD5smAhSJbUUis0dutf6zkZZkMKPe9uGSUsdMEVslNHX7WRYVE5wB3KREsE8jY97YHwNNQ2_arKtznV973hCJx1J0WYXgGqLvcHhj&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFn0bm&h=ATObuoSyAak2ogSVuH7EuBtsNc6UIPG9IC8tKIA1gSlfoCtLRNcZIsCLt9bsBKm6ui85h-mBEFIx7XG5MTg5vuSxsH2Ykwuexj_yPvgehvelnW5iDHAUAU94RoCigH03E5UIMi4&enc=AZMGzq11I5-tuiGUFl4xU_p0dqHMihVqQfGjTuTF9w2FBAlrB256eCGaWwPskJRjitLFzcnsJeWTljYts-HJvG8ls8DMlCHoyyJtkmmIQBN0WgPBhdFsOMiTKbmPGJRDr_EkgohIOBBPDY9jKlUVVnq48trsvcOkki_HBIr6PVy3FZmRrXBZwxW1u0Azy5LEeCoqXDj7h5cIl8K1zwUuthNM&s=1
http://bit.ly/2nUeG8P
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omchz6&h=ATPoSPLpgRqbM2oXC3xo76gbWpZTlZmWU6JbDsO5GMHDdKMLltcSLisO3iqVfqCNZxU9fvxXQn5ZN5IHIfv6o4jYyI40wQ-7jFwZXypx8m63EVBrTE7MsqUdYaG9Ef2ShS0O4R8&enc=AZP4u4xzXzU3iHp-g6qhHLQCxbTHmYdUxToH1iZ76uu8iZxLzBPEmeWIeB4ME93AogfljlUnR1XFoNxkTxlEVxdkm7PD5RJt3t3_GvJZ7GyXyiqGqugZvj2_SfAflFoRE1ZD0bYpm9UKzDrce8fu8nCiheH3ZcNpDpBojFU_Z0WVoLdIafGJAxSLjRu813w1hPvB3oTFbj7lh4E3yXfYABBH&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohSMs9&h=ATMyrGjMeD-_G9pCdYmrGMuqL4Ar5lKG8NGuk9Xf2MymT5htlU0KyG4iZx6VMNtIKq93LTjiVhiNYzJYTh7VZDjdWrVosl76je2iHk4VmpBL7TlWO5rFKIDGctmafGg0Jcj5Lww&enc=AZPhqglB5yulAq9UWQk7GUtjXGzSq0TuEGueJ57YzrZjmbBWy8tbhzuZQ1Bc0J8TaG1AecByxK2IL6qgxPYUa1Hc2LJbSC0gcCIDOWmA47_Ot85nHvXCGJsZJLUSZWdAgnNwMjdqG0QEsskI_-7J514I8SXoElBKayHmiOhnieCGUUi8PtK6-97TLeCsHHVYap5wN1tG12keRGd1aY1qvY31&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omtOXJ&h=ATMdwgCjsEgUB6DglecMQVUiEhUHqRZg7YYqv6kwpEowqBh1O4uO64GkvT3pYeTWcc0beKKSysRkRxcxRiQg0dJlaMPC6_3GxR7ESDlrRIPGTC8w7cNf2Jkoi7dJo39g3UjQcVA&enc=AZMzNwMxRioZV7wKb-7VoN9tWVQy8993KnykOpwXtDKLYykxUGbhtE3HSevGYRWrFINDJV6IVH8YvXGm9VfSC1_oWs1qAoD4Mz14Y2lxG02P_mZyYtqKqwwhqR2lVA2rg9_bbXlBZeaR88Vhpfu-82sSJYhGb5Hb20tgbLYeLfBBPa_2PIZeXVt-HBFtkHkwoEImohONdIDU-4M2wQ6t3c7c&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9jR4W&h=ATPCi3zR34aqK9jSPkUFOU6m5P2oc3_KuVtbrDPgGEKCxc-d1yv7olx6WrEuX7xlOO5ChluTzY1j7Y2o5c-0DCXfis8jOzKuo1CdmLCxrVynEQXwsM49i2X3a4dPN-wWVMzE4z0&enc=AZOpbjgMcWQS7I5aqfZUUJcDsyiCd89p2JTEn3t9qn3GLLF1DCG38XJ_Eqw46YswRmFvFI9sMFCErbGR6P_icDKtWm1mR_9OCs-efJF1n0TEya520REV758SCN4DkKbGbeNvEs1A2-avMV4z9IFrj4GcnfZGqU8k0U0YVkptihnClXyuQKZBbHobgron8-TOeVTNja_iUPsV1nLnhwg2Vfal&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIle6Y&h=ATNWkrfna327KTgWLEsFIYRKS1B8QEhssgFIxKu1-qFIMeVelQlkvSohhve3yWys179Zc5Jb_WQN7SEQkLcU5OS6pR9mOuGQ0jMphWiPW-R0T357VpzqRdlfWdm5Mz2XgjycoU4&enc=AZPoCKoIY-9XKTRhV7uvUx4HcGZh78vyqXayo9K4xC_jXaxe8MpI3-I7yNjTZgf9AQw-Or9c-0ngN0O9ytVjH_Njhlh2KDXcQ-JGeqNHxo7gCsODCoxcrTe2zL3_SSRlNZEjwOWUMDAjXlIg5pMuT9-6qyqH3JLqkRPeZL7_RxjQ_bThjCt3Agjw6hfYYDO0x5mXZCQS5semIJ-1hH4av9Vx&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oDfxrC&h=ATMJ5wteqToHLiBNGFdk6vjKlI4Wxh0QVSZbnHUvg68tiBro3Lt-k2a3_P18HN8EV4IuCxSAzWYGluf8UdFut4IKTolkSmbnErT4-QGj64BBKZugCNpws1G2HrS9OoJTQAy0gTU&enc=AZMXnvagn9MxpalowpbQYS4mXTahOnUHjl0f1G3jqQqmvb3BaotBbRo16Arb2vgrZCLfX77aa5yuvR1-4SNa1C0Mn5-toCwDyb8s4gug3Ktuk4UOrDFVRdqgz1LfYkNYgsdiq6iGnFhMi2YRfhE_IQ6EiXdScJut_AjMziUjDLxZ7RkWadusbZ11QfMb2A3Eecb4cM2sNnewOH5RY17CKjeG&s=1
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132د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

  ] http://bit.ly/2p9jwPD [ بُزه او د سپینو زرو زنګوله ـ   085
  ] http://bit.ly/2oD6AOT [ آس او هوسۍ ـ   084
  ] http://bit.ly/2nUqR5B [ بومان او کاغۍ  ـ  083
 ] http://bit.ly/2ppht9R [  پړانګ او د ګیدړي بچی ـ   082
 ] http://bit.ly/2omjPlp [  پړانګ، هوسۍ او مار  ـ  081
 

په غرض، د احمد ولي اڅکزي ګڼو فعالیتونو ته د افغانستان د فرهنګ خزان وهلي بڼ د خدمت 
چې ولیدل شي او ور سره د ده نه ستړې کیدونکې هڅې او له فرهنګي کار سره د ده مینه دا 

 ښیې چې دی څومره د نوي نسل د روزنې په فکر کې دی.
 

د ماشومانو، کوچنیانو او په ټول کې د نوي نسل د پالنې او روزنې په برخه کې د احمد ولي 
څکزي او ور سره د ځینو نورو فرهنګیانو هڅې دا هیلې په زړونو کې را پیدا کوي چې دا ا

خلک او دا ټولنه له دومره جنګونو، طوفانونو، انقالبونو، جفا ګانو او ناخوالو سره، سره د ژوند 
او تکامل په فکر کې دي، غواړي نوی نسل وروزي او په دې ډول د تمدن له نړیوال کاروان 

مل کړي، که داسې نه وای شوې او یا دا کار همداسې په جدیت سره پرمخ والړ نه  سره ځان
 شي، نو موږ به له سیاالنو نه وروسته او د تمدن له کاروان نه به پاتې یو.

 

د ماشومانو او کوچنیانو د سالمې او علمي روزنې په برخه کې، او په تیره د کوچنیانو ادبیاتو ته 
ه د احمد ولي اڅکزي دومره ډیره، ښه او علمي پاملرنه، په رښتیا سره د کمیت او کیفیت له پلو

د ستایلو وړ ده او زه د نوي نسل د روزلو د نهضت د یو الروي په توګه او د کوچنیانو ادبیاتو 
د یو څیړونکي په توګه، د کوچنیانو د ادبیاتو په غني کولو، عامولو او ټولو ته د رسولو په پار 

 ي نه د زړه له تل نه مننه کوم.له احمد ولي اڅکز
 دا هم د کوچنیانو له پاره د ده د دوه سوه نکلونه د پاتې برخې سر لیکونه او لینکونه:

 

 ] http://bit.ly/2omn2Bo [  پیشي او موږک ـ   080
  ] http://bit.ly/2nUq9Ft [ پړانګ، چنګښي او هوسۍ ـ   079
  ] http://bit.ly/2oOEz9m [  چرګ او باچا ـ   078
 ] http://bit.ly/2oFdODw [  توتکۍ څنګه باز خطاایستی؟ ـ   077
  ] http://bit.ly/2oFoCll [ پیشي، پړانګ او انسان ـ   076
  ] http://bit.ly/2omij2A [  چغال او اوښ ـ   075
  ] http://bit.ly/2ppiDlI [ چرګ، ښامار او زنزه ـ   074
  ] http://bit.ly/2pploDD [ چغال او زمری ـ   073
  ] http://bit.ly/2p9vqJ8 [ ګیدړي څنګه حیوانان څرځای ته بېول؟ ـ   072
  ] http://bit.ly/2omqHPw [ چغال، شکوڼ او څاه ـ   071
  ] http://bit.ly/2oFiVUg [ چنګاښ او بیزو ـ   070
 ] http://bit.ly/2nUkbEu [  درواغ او زخم ـ   069
 ] http://bit.ly/2ppfFh5 [  چغال، پړانګ، زمری او زړور وزګړی ـ   068
  ] http://bit.ly/2nU3xVo [ درې وریان او شرُمښ ـ   067
  ] http://bit.ly/2omk67Y [ درې کبان ـ   066
  ] http://bit.ly/2oOFWVc [ دوې چنګښي او د پیروي پیاله ـ   065
  ] http://bit.ly/2pp5adS [ زمری او د هغه شورا ـ   064
  ] http://bit.ly/2pIeDt5 [ سوی، فیل او د اوبو آس ـ   063
  ] http://bit.ly/2oD0HBe [ ګیدړه او آس ـ   062
  ] http://bit.ly/2psYo3J [  ګیدړه او انګور ـ   061
  ] http://bit.ly/2nUfxGB [ سوی او غوا ـ   060

http://bit.ly/2p9jwPD
http://bit.ly/2oD6AOT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUqR5B&h=ATNih5OIVvGPF_idzeBSuGnAfKho930_kFbyd93w1cgVfEIh5b-R99WQJVf3IMlZTFyrjVF-wYPn_c8Jt8gSZy1nyIvHUCWRCFKGpL3jIYOQ69vgdCIKnv5Q79F_FayLU1ctDcE&enc=AZP__aDI5pxrgYS2y8uqVjN01Rr6VvgTHm0xx3d5STwlj1HM-q2fezuxt5pKOJCMjNIS16XBlrGO3qjFTevRq7ZZ1eTeGq_x9lomPtQkUTJqzhDpyQ0zqBZooX0QMM3ohoE1C9Mim6JdnKtVD6Pms09giT9gDKnlkTb_T8iWwfgwbdkWTanjNl0H1YPi3_odhrO2Rmdfj6OeyHlXnLT-YEzi&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppht9R&h=ATOEKPug0kSaO36umoDOGQqbNIFbJzL27N3aYn2Tqa9kOegg-6XZzdEJYy16E63Ak1m4o_SW76YskXELWHSZBcvMuv4zyYctXCcePCd3dDxIsyvip6uZm81Y74JWCZc86DxLkNA&enc=AZO8IJtm3sLeFSFNtyPXAIQLGeNqfUOI2ZejK1FwlYr5tgDlBIoFpPCDj2q4qsYXP11d2WF--wXE-VBEaJh5LhttPeb4_VALzCHFuyR6Yl8SSG-XMo4Pe2IqSLYNfW5SiSK4sJYNkob-wG3BeqqXD7ZzKc2bsrNUxl-Z9Xa4rl0pA0cocUSbkTXLpetE2NB22g_LnDDoYIP0-pIxEBsTcGlk&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omjPlp&h=ATP0U_IijI7Yq_VByahvEkn9fSnNkOh06dizBWRe7QNQSnf8vjKcPWZbGsn_OBEPNfl3VsrZCo1dbWHiFfi4XorZ2zySQWEeIzfAO77OaIptIQKIHOYxZeVjvap4Q-PvIzyJe4M&enc=AZOz09VRiScMP8TO8ULEVEk6FCsNeQDl-2k1oO3ZfaH2xaiuxY8VrrJZ24xd9xFN1lwAgap24LA82czBAvjwsj8CHT3TL8qTwtvXCbvus6v4WJYr_BUqEM9jrswpo0l2UipqtAh9SnebNP1yFeQxnGnF8jZgXgFZ795R5gVggng5Ao6QQNfOkoWmRk0SDOchiD36VTBmy85BPEb4rrL7YNGl&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omn2Bo&h=ATNA1MoKEBeOnqQx4ZWa37ht0JSDsPL1jJh2dQwbQvpgKUd7d0eZHqhrOIcJ2tUiWDfpP3eA_sohwrnxwnmkbLHKtiLiHKf0jG7vwkhLloxJ_7Mt04vgX7PJ-LJmWeieyaie2LU&enc=AZNX158UCPuLDV4qvtDQGI7KaEKgTP3r8eEfj_wGeZ3Yar5PKxozdYcdm1_OxQLK0CuVQ7pOvYWHzDgC4BT0muEwlO_sp-Zh__E_8GEcXPg1NzbimcANLVP0p7AiG7RBZ03azQOeHhfaAZ3v8pJRwRCpqxAgxvfozqJ71cGUQ1j2kKcTM3QFEpEyoeyMk6_7BblEX1kDcsYHQdd6aTW47Mcr&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUq9Ft&h=ATMKfm08TZVjdIMbKcWusbd34SNSYjb0UlszzIfVnJ_IbAJ_yUIeiba-CxgHf2hjR14YUBjTLXAbIarPOKEF2IeAgcZcin7IARahslSZFf4sQOwLpvjtHcJqiNNHipRHhvBmtEQ&enc=AZM6tqa8c4425-Jc79HygBIfXcf6wM2Qna5e24hYi2BJYn4OVVkq7R_gQBRZlraSYpzBbp_OjxMluHvonoNbLmRukO8Y-xlhmmG-3oyYE-EdO0QK1I4407mdNFag_dRioD0cSAXaGcqmVvkli99F0cARIvPRRRaPV7eJFe4CQI-ydzyLuYFx3L6TRhBbKvGGucEthsbAWmBmaUDcFzJvc-Hk&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOEz9m&h=ATPcmC9R-TCrRRL2JiuuLNGmgbC6j5G45n9eCwvWNUWzGRkn6qXemo-aE2FRWgGBRKI-s4dMYSkXPUA4R8-OZuw0XL7-7T7HQ3EJmvfn9daeMVK384vXKm3NiKBJP1suW2eanmU&enc=AZNqfzpYLi11f3FNe9tgG7UcycuZWgmWjn3cW_I7jCVW_tdSfCVe3HovZxbSpsibztNjduVFECFkbm2TUjWDq2D3qqExCyiHiobCnbhKBgGq02h_rzN9_rBp75sfImulWgQeN4O5ehoGimqVTZdEzhv_U2NaumCfkX-EhFzDKwZpdjYB9s1K6LVuXK04wStzAI3hiLDVZ97YY0Kb7dVeo3nl&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFdODw&h=ATOnH6eQXXuB3Pq8djE9L29YAg2qw8UujjLYWcWhvk9QDyAIE5qRLTcOKmXYfI81CoiQKZ9GmfPMSuEbGH_pbvFL73f9zX3G0idOff5HqBsHLmOPcKOZTnQlqYqgbCs1YfBQ9UA&enc=AZOtI6z7Y7NBvK6MrlZbI_2QMxxQv5uZVWh9D4JBSJYGgF6SJ-Jsu1YOod0IFRUsqE-LX9mx1kzbWJ08gKe13OvgeyQg63-BfuVJ1EljcB2bnhgAHfZiug1rw6xLZYyd_ejgAv-kJRd7Q-04cZ8LriiJss-sLKbQb5TpJbIki3mLb2gtY3Mvte-MSVdlJ56RNC1Ji2ZjSITXGiL2JA-_XlU3&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFoCll&h=ATPujLjCQgemBaiN11ESMZkq9c1k9uyjB1lCxcYn30l-xTZH9oKZmmwinDv0M-6B-4SjMfg3RPpWxOHQ_0zndejI7-afCp1JRCRtosqrvZ_YixrhuhBTzNZF5ATzCXcIed3Sd8c&enc=AZMEg_wi7bDSC1ne0utqPtBcnFri-zb0NxZfIOr6C7lmy_YV3PwX3iNqcYBZl6h0iYCVlfquOQ0e60Z2rl5ZEtrFmgr1ZHp-PRQKo4yx6BxFUjsiziV2FytX_9TzMOv3XmvGaTwXFGQOeu2RpA2EOp7QhC9tyt0GK9LIuhpxHbE4gsbIFv3bPQXZy1bDPu6AvftYPD2A42FMJhFZ77ooXjqn&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omij2A&h=ATMkwz07wZ45dv7VaCNPmt_S-79G6W2pwVULXKEmuzBPeix265V8hy2O5k_W9meeoqdF7lMUiNA9Fq4_E0EQzTTop-LUoQo2RbkAdjUy1qpDy_V7SUGeXfD4C7Ka4WJpRjn8sJY&enc=AZN-WBf00eJg-hymbAh0D5kdpYWiFMz-8gEy6lnamaMo9j6axrFXukfl01qsx-iMclM5lIKFrLorVfeyvzZilKDVZHoz0EqTXsNUmmy1T_P-ItHDlVXvKKNxdPiSyBZ1aDfkBDJkANnuCPSsAc6fkEyyX-BEooX8D01ERQd3fMetMIiog5vNORpEYkKEjRM7onFjWmWJG5N7NvbxIVrDbc1h&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppiDlI&h=ATN3mn_DluMohP3NCL9kQFXYSavHt1ka6GfMH8t71csYvklyFgjhubD8ya5gdWYfNd_2o5P8rpmHviY47CGLFVHlkHR7li4CYTxFUSZG-1j-jg9ghTcGS6pW8O5XvuDV30oSvJ4&enc=AZNqcJ4mUq1zQ8S52Oa5rjJOuuIE-8mspWD1MAsGfnXLZfVSEXu5c_Ylg154jgWOvNV77hMbjjZRmoGislDqp6pOuazaC_ShifjsT-P4Xz01aLutS0WRuQiWF_JOgJUF-yP6LJkV6yvKE7lKqfthLW_mTn1LZpxKezd1ZMQl5MSkwXwYNPmEyoBMMHE20_45LOF4ZlIUnj1twB7FXGVii1fu&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pploDD&h=ATPtcM2rV0Xns2o7hN-2HCsHALTWEQ5-Dsu34W-EpbETIBYFiIHRb2ZmABRmnzXjHQdbWoaFKiX7bLdvLPHH9UhidEwmzapyN4xzho-Y-CNSkSy8P_RU-iuHkSNvTVqi4tz1Ark&enc=AZNx8w4QO8jy-ZJkAveks7aSgeOFbCIaeW_R15Kp5ELqLRiB0Kb5CvC2FZe9UkH4pNHyTlXPo-DBkDniSuiO5dW78ckfPS3jb_J8ndSSm9odZ6BEj9xyzPVxg_5ZdDC04D3vx2uq0q_XuWC9dOLbKzPLhV6g0ypiipjNeVYuF1iL3RcXmBdXbYhNHUeWGUfYV7RVyga24wiDeYqtfELhpecJ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9vqJ8&h=ATMiAVfzT5EUeTAmZw39mw_QqQ4OiOoIlvOMat1Gs3XxcHltmo7iwZiF4O7c_tv2md3Xi0ZPBdOpCBrxN6g6jy7Ue-k9lKOnA5fi4rGT_KsXw7nURxsguPbYgu5LhRecX7kXDAM&enc=AZM6TMjGbcLj4vY_UBdOgu0FLUGMt8xiNZJCIfYu7hrFFj6yGVKeYtRLqkFCvLbTT_u3jHQLS9I9MRoIX6Hf5kSLIUQnc_QX0tj4S16JrIV8f22lgB2Sz3Ah_uVKhY32ckLDdrWz2sUgel6UcHATSoMggEk6wq8yu7vruJvHnwvrtOdfsDeAT9G5DuJZruvGYW9lREU2kDayGO8zxOIZpCkv&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omqHPw&h=ATNBijOjNN0wRdMMZGpZRsn05gD5_WLHTqjpzO-vQApslUEAg9ojLsPBDHrVhlKXHVyvoH7_1MevYkw4fjMBymbBoTObbbIrg9190OByMseB0Lpx1zk3xSmDgJ2aeXv9mY2ZTNo&enc=AZPuo6VtqxF6eAFS_N055dQ-n8B3b-NSljV-4yGbDbgAGwrIMPN0yVYOyQlZfGXQoumijtqt7ZZRXrVkMchUwhhR6rx88vpjX-wV-FVcKxvw0KEci053XYiAxBCEEQGzVhJ0QAZ5xPpwLgazfggfqVlMJ1an-ZJlDr5x720VlPdrEOR7MPGRwUZb1snWAmOaWrPvz9VxsnvsPq55V4bEie8_&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFiVUg&h=ATO-OplGc7HXWuUH17O-ORBJujXrc4vFMy30vtscm5jbiLg3SaC62X33YUReMZNOVlOnHFHuCx2zbvNq-XJrGqfACH33OhsRem5SJ-f3c2AW4e2vqrj4FsePhTm1_78TN1UIfoE&enc=AZMt8gNHdBnLTRCbGHldOJJ0G4qKNu4J2KqBas7KEiZEbcX4_Nrh6sumjdJFsR0IXtHdkunhCag2uMa4yC55hFbvRO_bCPy2RVT3mx1kA2lxGPc4y1aNSJY_yhiLewKLWoCLvV2RyQ6CKyOaFlUv-n4UfEUf_zGaAVkwWnC84PnHc-r_1zbjQ_rqZMDzgtjr1VrG-ZQUJO-l8EnViNHzod_a&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUkbEu&h=ATObD6Xx5R9t1tEO-fogFh-aoA94EXvUt4Z9Qim_9P0pxEAs25TPtAaUAC2R2IBX6Or0kkHprBScVd1PYr8JYkCuqDuHgI8fQmykLMgHOFr8F5vaznQqGOnBg3V5HpYkLQg3W2M&enc=AZMdHPv2D1MyEzesMG8jb8HPPotsda_Cf6OiVHgIQW7s-iAhlGSZO8n-W-PI3O9xZM0PU8ESLYORHn0xkRBuD7W6_cxUyR0Hxir4cte0lQPMF03tbnjH7F3p1W2TjE5DJcfIOTj9AHzgt_gS8KU7UFG0Ttwsln4XM_W94HKSMvMUlgYjBsQY0mUnrKrSWsz75StuAAHGsa0f3ucAizGYW7Sp&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppfFh5&h=ATMERDftSO_Uv6lmPgbMB0uhJv7zYHGX2FXrfNsbfM1fb5pJdbW62Nus-ZwMR_u7O2hrJC7_fR1iijERrn8Q8OjhTIrVnd_ZTk1NHQz7SZgFy_7ykeIT1tfn_Ra4N4Rg4oGvpdo&enc=AZOXr11XIBCGIsPJnxm-qdAlDRNCvMstDwnw7XOIxtkLn2F1Vgzzcmj6TkCmONloBOfg-4LF3OPx3MkWHm-f9Fr3SH8-ber99IqSAPOwRbcDLaISLNrB3r-HT1Lx1vFIw1iuTJ_299uSjC1tT_B_L1lJrNmmE06ZuIPkKe5ZLPnDPav862goaaJeDYkG2eSt3Wb3wbrgCTZsAA3RHWVCNEIL&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nU3xVo&h=ATNqZIN0Q5gM4yH2fnx7tZVPG0kC8VXzfABIKmQoDUdFfihpTpPIH685kDyNij5CZ6IOS1Ss8qX7B2rSc2BnN4pzRstnT6YMlllsh-H_v2ek_u1c92i2pwJZNIFMRi2brIDYMoc&enc=AZPoFndeoUwGksOGBr73S69xXoP4HPmdEQdB-RUAsEi3-I-7MjannhQCJO6mhgVGgU5jFeDEv_vppyPHx3UH5fGD9IJTEn_HZv4TCkAwTUByt_ECXZC1CNpzlnAQJjrPrXxiBPYj8fUtILK3RCdOIWSBFAynpQn0YFTD_qdgP-NFfdU-P16KMq5iBk5btcStB2TZoEDEENFGvH1imh17EEO3&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omk67Y&h=ATOtxl_UkOI8HpXurHAPf_Asg-1Zpsr1iHtUqhT9U-PnVj_voMPeKVKHgQHi5qr5hF4j4YZ58BkWj4utfgs3ri_zlQCpfsnSBzcGUR6xzYYGaGr3Z_GAb8-vOXksivwwnE49LEY&enc=AZNNV5ldPWJwXakGoZ7hv-9yQputvRhQrU4S8uZKFgxt5IJt6m89QcwS4uvOzsPAjKocIUl7m73OiQPmPmtf6bSpePyZ6Pkl_pAk15yjd0EpqxiSxWHC5m-WXiYr6av304qu3gIFYntkY0UXwGqzxvlVsKQH_ogD_PZT8ywgb1BHQHJP_pbyB5M2AXwBLMQ3oiMw5IyeThuKT_ouXXtt3cGH&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOFWVc&h=ATPX3CW90qLGc3fNmCeHz5IZbrGpwq9WXtjJosDjBmHSR-DXfgrxPJ7ZOgBQ1HvneDlWEWhiya_84ADeiq8v6ljt_uLUWH8svZiIxTCIDmcSoidusssDunFcI76lLhj6CbRsNys&enc=AZN4gu_DiVTvoI1DE1DDuEB_-i4inCK18vtTKMF6FNot93hcWLkti7g0-pVgrR5JRLJ_8hwofeNUklZHbZ3yRTCrgggGnsRJuX4nxXqthQnd9h64E_azd8WtAtDn-voGjvcSxlHwM83aH0ygchQukEFAxjxzizXtYvGrjHo8KIP4NwdcD0jmmu4gPH70okU8619tfjhZShIsqQGd4GSFNLqb&s=1
http://bit.ly/2pp5adS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIeDt5&h=ATNe2r_wfQFEqC91EqEENfymINiKDM_NGcdD12FhTNGH18kj1605o9jjbsxqLN5ZnmOfdg-yllvIzTk1gg1tKMZqE5bWItBJjzFChzAKwzKjjYdj0i5gWhqPtmoqrgO1K6l4YxU&enc=AZOZx4r0JpQAqVcXuV2OnGXIx1qCWMw1yYOVWlpt_jQmJzCvjB9TndhjKck49dDDmIuRag-7n7DQjzzzRI7xNvxqCPmg2w-OxlLkOWsnrwMLA2MCzfZT0NTCGI-J5VMxO2Gxogayfssuw6yq9j-mdunEG7IiBoI8kf4l99rC5Y4mtIlqWz9_fBYIC7rJqC3dgmtt6K0Sc7Sn6q5aKOhQfGYC&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oD0HBe&h=ATMbU3r7EGv57RUr-t7Yg-YZXxJvqZzJtT-MUCqdZwrNWcnjVQW_aFoIiA4rgsPDLEWxpWKdF-XgtlWVcJRzZbS7RiSPOF7MF-XvyiFJd18MXi8BmPQaLW3vZ8vjapTVSYHdJZA&enc=AZNt1Ez08x_xq3RFCdJENzHeNRd7kBrQL--ig8DmpsQUnlSUSXmgtYmv_ICOnbwvqPmbpjnaLaP3ZHHmwDG95_X4EhIN1pSmuIckpr0pHohLjpJOVkIg3jsNN7aU7EuL9gqCxEYL8w6v0q59sx8cCfVyfZ_xpoj2RpOHQjKbsqRmc8ERYZmmmGxuQ4E0LYv83d7b4UxvQm-2eM7IUG2kyVrD&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2psYo3J&h=ATM1we_GSufgv-weDghsBSPJBK4dL1FbmqsUdX34DtGEjmxZ4ujmat9kzVCIyPqG6tu3RNgwtRr8tS-Sh7a-3JMLSjW5YMDeVZvsr-xqrFCZpFUqkCFdFBq7B1Oqnt2-BXOJz0o&enc=AZPz4onjLLlL7gLv3P-yuSATEt7_O5zCooFIeInDZYsGUUNcxti3Y6VofRAEbqWYGy6CyGQhBzx75mv_gXjA_liLI-ipn_QyBi9c4iCgRR09Cjeaz2t_iEmxWvZZPMuJADyOSWYP9P6ryPJ5EOsMCpQXEfnfnaUlJ_0hXGFYuoUc0ixpZF7tXx8IO0Kx4ZbyLk2ZJQdF_9CYPXqscI1uKGkt&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUfxGB&h=ATMAzUCF47_sP5hhx8U2dNL3ohQu2VtDq-LU365VDtknHz5PEkkLla8gi45fZI71rF6cclbsGbUI08hcpmDA7AprdVsJ8wK8Uilz6A_YV-l0_x2W9DwdcFegby5XYB3YPNY-unI&enc=AZPUa_W2e_qjDVsFxouJ0by92Ueh85jyBn8QszccTH3MU1krWHGy0pFtcisJ6lVrvQ8OXn5_AYN0VxZrhxySx4cypPIFBFNWzTf_mSRGkepHvfnGgvWCTtaCNkVbFG-BZQW1DL5293vzzkc9y5xXk3q--02Pv0XUGY5jW01XsariAmZey4MC2qW4g19Vzn8wjc1DkYMVbYS3OAv4BPzsmUqn&s=1
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133د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

  ] http://bit.ly/2oFidq4 [  سوی او مار ـ   059
 ] http://bit.ly/2p9vc57 [  سوی او هنډواڼې  ـ  058
 ] http://bit.ly/2nU3jh6 [  ـ سوی او کشپ  057
 ] http://bit.ly/2omlnf7 [  ګیدړه او زمری ـ   056
 ] http://bit.ly/2oFiN7j [  ګیدړه او باز ـ   055
 ] http://bit.ly/2psUMyA [  ګیدړه او کوتان ـ   054
 ] http://bit.ly/2oFhW6w [  زمری، شرمښ او ګیدړه ـ   053
  ] http://bit.ly/2p9tFfd [ بزه، شرمښ او اووه مرغومي  ـ  052
  ] http://bit.ly/2nU2Tr2 [ زمری او نجار ـ   051
  ] http://bit.ly/2ohvdj8 [ زمری او درې غوایي ـ   050
  ] http://bit.ly/2oFlkyd [ زمری، غوماشه او غڼه ـ   049
  ] http://bit.ly/2ppgFlz [  سویان او چنګښي ـ   048
  ] http://bit.ly/2omiWt8 [  شرمښ او د سپي طوق ـ   047
  ] http://bit.ly/2nU7gCf [ شرمښ، ګیدړه او موشخرما ـ   046
 ] http://bit.ly/2oOEMsO [  شرمښ او سوی ـ   045
  ] http://bit.ly/2oFcvVo [ شرمښ او د هغه چلم ـ   044
  ] http://bit.ly/2nUaKEM [ شرمښ او کوتان ـ   043
  ] http://bit.ly/2oFz1gF [  شرمښ او وری ـ   042
  ] http://bit.ly/2pIb0Dn [ شرمښ او زوړ سپی  ـ  041
  ] http://bit.ly/2pHYbJr [ غوماښه او خزدکه ـ   040
  ] http://bit.ly/2ppfYst [ شرمښ، سوی او مشخرما ـ   039
 ] http://bit.ly/2nUbBFH [  شکوڼ او زمری ـ   038
  ] sHWzhttp://bit.ly/2oF [ ولي غڼه په کونج کي کښېني او مچان نیسي؟  ـ  037
  ] http://bit.ly/2omniQZ [ غڼې او کېلې ـ   036
  ] http://bit.ly/2oFGVXx [ چاالکه پیشي، پُسه او شرموښان  ـ  035

 ] VJhttp://bit.ly/2omo6 [  څرنګه سوی او ګیدړي ماهیان ونیول ـ   403
 ] http://bit.ly/2oCYSEk [  څنګه پیشي د موږک سره اتڼ وکړ ـ   033
 ] http://bit.ly/2p9oCeR [  بې عقل ملخ او هوښیار مېږی ـ   032
  ] http://bit.ly/2om8TUU [ په څه ډول نکلونه پیدا سول  ـ  031
  ] http://bit.ly/2nUm1Ft [ څرنګه زیږګی پیدا سو ـ   030
 ] http://bit.ly/2pHYWlI [  څرنګه وحشي چرګ کورنی چرګ سو ـ   029
 ] http://bit.ly/2pHUpQ6 [  څرنګه سوی د فیل سره جنګ وکړ ـ   028
 ] http://bit.ly/2oOCrOH [  خر، سپی موږک او شیطانه بزه ـ   027
  ] http://bit.ly/2ohPLbe [ خرس او ملخ ـ   026
 ] http://bit.ly/2p9iJy6 [  د جاپان دوې چونګښي ـ   025
 ] http://bit.ly/2ohB5c9 [  د برېمن موسیقي پوهان ـ   024
  ] http://bit.ly/2oCLr7B [ د پاچا نوي کالي ـ   023
  ] http://bit.ly/2oD0VIu [ طالیي کاسه ـ   022
 ] http://bit.ly/2pHPrmr [  د سرو زرو خزانه ـ   021
 ] http://bit.ly/2oOG4UU [  کوتره او د ګالب ُګل ـ   020
 ] http://bit.ly/2omnBuS [  د ځنګل پاچا څوک دی؟ ـ   019
  ] http://bit.ly/2oFeQzs [ شعر ماشومان ـ   018
  ] http://bit.ly/2oD0yO6 [ ګیدړه او بڼ  ـ  017
  ] http://bit.ly/2p9fGpy [ توتي ـ   016

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFidq4&h=ATNjixwtRdK5eTteUdxFGWPxLcNKRQnjBRJs-MZ5UDJvATohaw09C4MG3O6Kt3q_t-evvTgCv7nNzctE8eHyqNTM5-d3jZ5LetDCLV74cGX6DKLaTYqOtSj2OYgeQ0FW_KkP4Js&enc=AZMjHbN7MVf0rq8Tn108BbgPJMdOrp8APu1zGfUPmQQuXZsrmIffE03y0SvAbRtCcbWS8RqowngUymCT47n7muKN5dH4jXhJ0q7c-1dSxxJKDOhJ-mT6Ub3dBVr2U3fq8oKW41mgqA0KcUL3V2dpsSLKqJOlKtjkYMZoa_BrxvI5iQvYhOFzrErgmUg8mGr1wGhzfymXhCenI2yKOa63ilDs&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9vc57&h=ATNz4DR32UyACEXZXNB6UYoMlOfIlZQHrXgwz10VSfR-DutbOXkwMqwZcezNi1_jGDsvFWhz3qJ7rEL_E82XKN4Sumz1Y80UyvUP8WD6VjMPj3ulrsGTRgLK2oJK2W_ehzWDRTs&enc=AZOGtWO0-tNEqMIeu6O2hYcdbQaiE0M5HGB_UH3TKXtEyQ5pSCKMfLQcCCQPhFhfMNTKOO0Xy0NkDvBAsHgVe9VsxiLCz4DHGscr3hQlZRBGpN4Ka3YX_y08QmTY62ncyF1Wg_okcCMdhhJhtMPG9s6XvDniRUUH4cDDBqtigMSnSliNfHQZmCdlHBEzIAxGPePJuo8x1dOb-VY1A6WBxI0u&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nU3jh6&h=ATPNijt9pFkIREpv1EUwtXMjwxQkLwBpwzyKNSj63wYf4G9mHh4ckpsSlDBrRXPSxnLYaNfPzfeD1uNVr2mkvmKTD4dHF7Ts0V1Pvq0KRDBk9x7iEBozbrCNlWEyBHsAz83StzU&enc=AZOCssVHK5Q6JSQXnL0fDHiC7PNTBktT4nPp7SYhXBx-JPQ5SZy3N4gCo0vmnbqzC9qJXmCaIOz92ajJ2w0MvYtCMRORfkXtC-05d4xGj7znX_tKCJUGnhmWnWCXwgJ-_6zgqE1gcVnMPmqTy6q3u842WiwRkL81Ky004lCIwr1KZJVSDUyOOqgjvGFOogxkfHuhMYocMx9zKECkOsclNYGk&s=1
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pHUpQ6&h=ATPJ05fpK2qk60l_iUTeG4uAnPG1yPDRP4hxWWmo2ThoWCgo6MD1BxCXnl9dmy3U5fTjhLDsgYxeS5sce_QKw_Si3G7NnBzlPbehjkkESrx1J_9zF_eQPC2hail234Apw191tTE&enc=AZPcXY_TZ9DCwXnESI0-78s_ZTM3VHnuMyzT9yNMaPzbSXRdAL1pbJG_1vXHcMAe_vXWH3Uu9eMolllPZAIm2CpTbJ96n8rgaDK-t9BMueBMBrbsFu--fvCU2c_UCZ60ppGbGZln1OrCC1WVLD4APWxoYyUzlBIdRg6PPZP8kYNFLbJ57LDr1Wj7z6Gd9wWRd2TcJT_PVtMrtom13m5KzPRR&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOCrOH&h=ATPko4_KB95am13cmzicUp9XjpTu4LBBVMrOrsQltI6x09RaOge4sheSHUdObkbhlfDLkiqdDDfS82a2ZPyzM3WFxsm7PUy6V6e_r63WKnJaZZVGU2Y-u-dL4avzizTcYX9NGl0&enc=AZNUGvrYq3WPaq-g_ODcibf5AJkM9m4c4mv5S5HrNlXwBtNqPqr0_Zq5ZlmE0aTj4LUSEjIlhC2Z3LKTPWm4QStZE6g9ePQM95gJoiMCxPVRBeBAFWKniJmyvjupqYC6F6DVLxgcPGWcrz7Ps3e06vJR33YsEcO-5Ee8zWeOmZu9sFn1lc93YU-uvkTm9rYPhZdIHWganVc_AD44Vma5F5TL&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohPLbe&h=ATPHhDyRD0ygsx-tnQ4d_r91-vqPYNpnB2ltV2XRxoT9clk4ohSnSNuIYQHsth-W3i0Vj6LDU83E1zP9lkWjsFlifLwhBvYKCh4nYWwnaojernY1reGETmcBUVmASdOVc6dXtWs&enc=AZMyztQuApNO1djU4ziBDRFNULaYuY-5hmnSFizHxHGNfPGprlNuPJOWI9_j8HgpjkpXlwtsJntqfdhmGizFQvYpvxPY8E8hvWKlymNxnJSXW2Jcj5jFRBSIECQW21_PsW_JEFAqRjaww0LCXMm9Eljy4BdT12Fdh4zfg_UUQSGQNX2GWkCkq-imrUaiWclFzkRGHc20SVy3NCqPMNLCgeUK&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9iJy6&h=ATNOh-jS-j-_OKkktv0KHElRJShko9kmXEMP_uPH26C9A-JkWt9yj0fuVOSSCQT6YBzAO25oKCOGPBMYJpq2c0qFw_aU2rYKXyjtzhw99PCYWdLGh-xxsGF4HGV5-rch0WtcSWA&enc=AZMybdKeT5RoJIuwwwFbMAsogsm7z7pSRHuwSJE_QGmRDXStKLQe6pmNaeklcL2prIFKjSOyacg1dJTUdXEogjsBWOG1BgiFu-b1fXvFRmBN6NLQ17digBxdF7fDzZ1elHtwBcLdXlBBuDq82DX7UlgMfe64a2zPmv8m1oM1xWH0swHJIYg4FL97DB4VRQLrEV4kJeyl83e-AJEOmYjZCg67&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohB5c9&h=ATM2imle18fRCr3ehUDKwUseBppS5kGV-awVsmr7xdlFfwM3qS93ooV4TW4CHDCD0oVY2BHFKBmSqotzvDVYUCMGlbiNiiWkQLee9sJ4AyeL6m8q3viYzn5Eaa5ixvuThWkRvDI&enc=AZNmHqR9dEgmLBeMMA1aeA4Ix_Bv5MLDYugZlPYWpMSYbKwXyyGI4XRLQbJkWLQs-Gdxi207kxT15PFnHlxZayCLc4822ZJNhAGwo3QjQTn8CwBIi1Buj8OL2ATercn1qxM7ox8h0gMcylpqrdpmLeeCjefg_9KJaA4cBQsiO7BgSyWJUO6B0JsLwjVvfIJqzfFreQ5HAWhF05D8EgyIW8dh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oCLr7B&h=ATP-X6CjaCQTU5reBKmp5w40T2vtnVQRAAe5UeH6U8OgXlSOr2DHikBUcuOdohLbZDu61qzQWECyebPW0gpQPtLbsuStBaqhOtVt-WRXAMLPAWhoNZkI44P27ZPI703_T6GcrYw&enc=AZPo61Sgvq7tf7p3hQrBFtTPKzcr_pTYxnzQFV4jxo6-6lr_elbuBfb1X_WK73ofKeI2BTXzW6hAdTeQomwGYN-wweJGZA_vBjFehgV_tqa2_jqxThw6Zf07A-d-T1Sma6JpQxBtkEBQXB5AqvKF2lspr2J-rttZyXkvFOJMnLvLDYeMmrM8M8CFEBEmBS8ji8FFbK4Ge2t-EQ7Br3_5A4gS&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oD0VIu&h=ATNdbVHdaXC1kEMwdCS-7FQyV8rIRLIi5P9WbxBsop33KCcFUPX1YOgAA9OLgfI_ccRZj_Uc-HoHd1xVJVM3vbbOSXgCdW9NLCfbHLuaMPc0tWNrtsXHIYwf7M6ri0QKjKlUJH4&enc=AZPnCl4QlbYI6lVcomPHphgyn9Tq7GNkw98DZFkZNyALdqIMugB11F4Jg6TOtiwXFtNmzpV8Btvvb6IonCRe4orJvNah6I1YV6dB7DQc_Vyv8HvvbTpUCXYlzhPz8zyH9gFmW1PujCvoX3n-IkCw0v2HcXY-PuOIoCzKZJ5es9jv7CNwK4WuE2uHQ3T4sfWdh-YAL4jp4biI5PkgzfQF0mau&s=1
http://bit.ly/2pHPrmr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOG4UU&h=ATPTLkWVekF7EXGmKCyhZWBBsV3IYRTpS6x4OMqKkplnvV5mKss403iAKuRYiUj9mup3WelFg-wT6OgBMPuUIi_QmaKMY3jQxIaOG3UqZnPvoJJHGJ_uu5d7Y_9XVPWKOB6LX0c&enc=AZOlDGSycy_aHdQNqvnRIqr98FG9WETz5LkAzzGKJZqDrk0eFrEYJUHszdky3DMxVNg9IsP8HR9jdqO5JT5vKqK0wm2TLRPX0pC9XUWndI98dA3wFuBXzTHuEqA1btdaZP4gFgbc8uSiBMEdTVmlm7aY3sTHnEJFUakK2pnsYa3SeYvh3jvBQB1Q3fk1rDDA83B6NtKlXibofArredHL8t5o&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omnBuS&h=ATMXxuc7XdqrYB_J--ZEzYziuO2rNcFAfOYAXOO5H-gX8_DKevNMFc1dCUATmd9dU7i6zHN00pn-6Y5uaDMhvz-TAKTqoOA5RpQkTIShUpmLgLDhaMI4GWKUpQBRWQ4vtfGBO-c&enc=AZMU3u0zBVfPRjBYs6W040b9Bl4ZXds5VrIo0YtQzfkQj6LBOglseb5cpmyvrtSt_zTK8nTRVd7SM-ItEMS1_qDmLxA0CfAdMbCn7o0bo_kkcz3ysirn-JIyoi2CbpwrrQchr9lFiYBwTcHnL47SxRRGVXA4P7VxYBirA_TL-jpRnORZMVyf4mjMt5ytJhhiNdEuzw9uQysPiiM3fpS10xor&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFeQzs&h=ATPe5mYFvx1pgjJdSLoujuJbrNTanBQakUF_wQeqDa7k22WWhkO69O9qKL2tCqQL5TIeAY3-Q2kzLLWdt0BoyEJBTDnY6W_1tqlaxYxCtSrHBkJHgOY0IFOwZBM-bSKzdrYswDM&enc=AZOr8zte40Kx-se6bv5mruaPFj7KvcKhn6gipzO-H7dgFNs-XBpJ5OvPzbqoaR-_6WRcQjBXvl2yNmuAnKGn_FRmUHNcmLA4OtR5wALcW-ebmAhk2EhHetg_LU2H_sRGEQ-UZ_X_-dWWWzgdr0tdO8dZQlDRoPGZuQBiMTGZ1gCMcJpTgGVawwuny4uCH2q4QaXyv6e8y0AuKdEm-qmjzoga&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oD0yO6&h=ATNPKY_u-l7GFJ6tmOpPqiR--Z12CYJzVenv3wpCQhKtWjX74gvV4_hMcmBeBWSZwnSs_cbT21gVpuFe9_tmzPIgo0AbxaKt4nCkjSLUext2Vw_Okw_fFAbC5XUsV4rRYzK1jBE&enc=AZNMR6IJM5QO0-k9Uu9eB8ZD2nZnVEih-giMon2hTOBMLTGQsjMMKpeU68yVuGCltEUGbWb0o2Z-65CXMK0q_ojjCxyNmt3OHQz6uKU-gsiYrn6cFFy7_tttefr5nYPYp70tzYd2F-GHoKTbsb35xPmOS7yHplL9p-39XebvSWhFMEVCC2Uilvay-PH1kWF_ykhqFn9dhUcTNlIG5SwYbSmk&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9fGpy&h=ATM6JcR4eF3Vxdg52_62DmWja7PkfhHqAOv4QVtd3vo8eG1AOR0q9aK-ZeXDzakNphBI5ogN9cr0lrqYVq7V4OtuBdy0mGhSCHm0x_4tmbrEgRAqMVyggPDigMuj_zW5KBPudKY&enc=AZPNBLJVv5_zHxqSgxlkKayWiJsQrxXyUJCgZw0t1sa-PElgzrWrxtvy0VogCNjZUYI0ORZ14-fQEYRXl8QVoLxAHlVUoVV1aQVW778jRGLIzug6eUcf90IsZ3DB37UimnwB-dTlGS4U4FV70h72FByQ45h539mQDTFcOe1mECd0EB7VbywAJxGxqWsLMBQ-U_79gnz6T2obOk1VqRx1b2xh&s=1
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 ] http://bit.ly/2nUcuxS [  پیشو غواړي کبان ونیسي ـ   015
 ] http://bit.ly/2oOGF8Y [  لږ حوصلې موږک ـ   014
 ] http://bit.ly/2psXxA0 [  کوچنۍ سمندري ښاپېرۍ ـ   013
 ] http://bit.ly/2pHSUS9 [  کوچنی کالوس او لوی کالوس ـ   012
  ] http://bit.ly/2pt0yAh [  اورلګیت ـ   011
 ] http://bit.ly/2oFe5X8 [  هوښیار وزیر او د خلکو قضاوت ـ   010
  ] http://bit.ly/2ohtmea [ سور ګیدړ ـ   009
  ] http://bit.ly/2oCNkkD [ بُلبُل ـ   008
  ] http://bit.ly/2oD1MsZ [ پتنګ او د ورېښمو غوزه ـ   007
  ] ttp://bit.ly/2oCUjKgh [  ښکاري او مرغۍ ـ   006
  ] http://bit.ly/2pHNzKH [ دیوه لیوه او زاڼې لنډه کیسه ـ   005
  ] http://bit.ly/2p9z99Z [  د بزګر لور ـ   004
  ] http://bit.ly/2oD0bmR [ توتکۍ  ـ  003
  ] http://bit.ly/2nU7hWZ [ د سرو ستورو کلى ـ   002
  ] http://bit.ly/2ohEg3v [ دوې وزې ـ   001

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUcuxS&h=ATNkr2mOsHoGT2N2JKEZdBByzb-3gljQ8PYPEi9jJzEZiweYVH7mN1V_7ryqp7TjwE7b3ffbamwjoJmRxDEKvGWlqKYl4lu2ViNtrlG47vpLw62-4YeBYK34HRwtQuvrZ31j2vg&enc=AZO1jHwrj_bYOZTdZtCb1KfTAbFy2lHVmjt6OejPzCe5rLIpwceKMxU1sudc-62k0WOGEiKLUCwa89BXs_beueHNBa15lr3_R9jEKYkMXe9j1vd6G5pOb2c7DvvqzIpCAt3xAJgpG7zUf37rLngZUgK2R0LoOCmIdzkzhZB7uwtzu0mrwE_gpsaKE8DzQD2IZbTOtC2KYlmBUbHtGy6fiL9U&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOGF8Y&h=ATPcD8TnEPxMWb8BJtHgumLh_1FRnNNBNqBDeNqv8FFiiFCgishJ8dNmMApklo6UVIOyNDJgJNuYEZnvc4sw1fBlGjkXykFm9sAIFkhBJzqbLIDHDb5CUbV9OGW4OhLs9vlpoyM&enc=AZO4hfDv-YBjaztzyfmoXlOrGIy1qHGaucAB9FFEpIAn5rRULxwkta370V2wQC86JTusHgbyMLLwYcOqdeFVFeyssgy8V4ltj_H0pbRcJThdfMmvgu2Zehq5QrUiMV1JGWPkQ0E51niLFftHNv11hpVatAFmHqwoBpetaUx7O60VJQQTHKziMR-8TCqjknaDWzxg11AlITAvj-mE3Q7LXt5d&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2psXxA0&h=ATPd_U7GgNWof1AEBPwNtJg2371MVOUcQZbGSQnDfH23i3gf9Ryzof_BQk9-H9ZlzpfmL0RPNwS5lXsBisDxjdiMHdIUmUVBm9fkZVCXfLy_Wud3coRoZFY3rCQsIYtL_K-2euY&enc=AZMA41NlU7AglHGxlhbcfhup0B2Pl5o_pnY6PevJk1PNY8ai_78htn2SUTUCCGtJtg3QGpw5w2ndK9NRv_wQITo8InyHKPOrFSE1YuComNMulMh04zPgm_O8v1h2GSIGu9T-Gjw7K56Fues-XmSJGBj_eFTeeoFrrSKQzSDbWqPwAbP4Q-6ZYnpRgxMoWZQ-tWwVYCXpsb2kir-DUPrUtNnC&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pHSUS9&h=ATPkFfZzsAF56_yp2Byh9uj9BRc-CFwAiycfWKRdeWGLzpdSC60iUEIi347OBpy9v4w_fOZpW5J0Q9wvOU-q_2otcrmds0iMSsnr7N18RzvdldrUfffFZtV0ok4BeE6w_i8thK8&enc=AZO3VftDHgHa0yhPhxUD71Q5C2LyZ2FOrXll56gP3sfMxI8q8YAw5QStoEr2v6YA3JiYr0z7thGBIB5FrA9t3HF4Re7UMOZt-qjpMe00ITD5JgPWbnSao1rPoZnv6588GUXKpy5r0zLnC-Q9lux23-cqfM4-dbt2IIS879aWqtIUFx6s9i3Gyr0aVKRizZvaFjgWbK4mzQTomFWftcQnSH9N&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pt0yAh&h=ATPTh9YTpoq9ae2UHdYkZG5BoDPA86kRJXlyK7jVyBsOSCoa7SK5uP3YrPnS9qprQJHhEwfUBkWZv4R53O2AGnx23BVjbWRj4q31m16k1XGyDJLcxou4cSYSZYsuPLTJhPfYBSc&enc=AZOpWU6_rCc-RADIBcdD0WQHTUJoIObyorYA5QkGNJbE35HvJyLWw6NcF0kEEL2_8e-ZsQxIcAfjgxq6HzyVWA-c2I-VRjuFC8yaRt_pZxVVDiQ6RrViDz3VxEygDlARAgCTEFlLiFRiQu9qroBqKhv3Z7S4CPK7dMXxibd4uHzSzrp1rSXrmk7VgdU3MlzVZl5mQbF-x1FS1cK5rj-C9Ej1&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFe5X8&h=ATMLo3f2YU9LYUr0fsL-ZpUGfhCglYvIpCt-8r5nxlLEjsKobHP-Q5tqddOMFhclfTqh3GjO0X2g9N_H7Gk1w-gk1UiMp_0Wp7MuFfHLjQYY47KNsGyDtBXvvsT86tyEDLOZyk0&enc=AZNpNKE80p_ai_SwYpeqMo4Dt6xP42UmXb2tDcohvFJzvjQH4uobWYRJdVQKPQ_7NzVa57sPkWmXqdSypRDiO1wZsD-5IyjxrkSNdMbkhtQZNakAFHNFrYLMqHY21zXhz0VyDdyFYnppnXiT2S7D_oifGsQ6BH2hXahyNZEygoPh1Q1eWD6qu9kSetEtzYlNFubHlDrKaQJpKzv7t8xURp0O&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohtmea&h=ATPLyG8FoMXOvQoZizqwlP8U5K3wfYlX2f4q5T2WVUTrBJzsfcfrNCINq0jMInx4QEMBe-BATaGssbgDBjD2wSJWqhJvnM4mbN6aGcFX-efAGjlNkrZKQdo50lIP8qP4p-w8PYM&enc=AZMu05so8w9x5QX5Skep17TSkLeXzK5GqMzSq34ZWX15x9kkhKkRQGBMPxAd3Rc3OxhYmSC8vchkCoIdwgNwKz-pWTePB9PQK6jwElD9lW1hiufGqeaMl_35V3gAoX-u-cu1_GOaAFShh_kzmtW6D9zFS80Yq1GGaBmUtyt91w8GHHVQMhR0T8O76zKE2nRd-2Ie5auEUaTCTIAP-1Np1Vyr&s=1
http://bit.ly/2oCNkkD
http://bit.ly/2oD1MsZ
http://bit.ly/2oCUjKg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pHNzKH&h=ATOMemtZO_Fddn8LXLDCAwm9ZCJdxJpUcQSsFAJJmQ_cUgc1kOdymlYTNx1FbikbEsGn3tgDBiYiYehpDhFRg9cQ6UExvSxlp7atJcENZR-Xpto9_z4adex0FpV07Hc7Es0MpZs&enc=AZPzZB5M4W19ZX-fhFweX4moY8DBET-TIsiNaKXViYfzyU9HHDx1keoOsv_N80ez2dPW7wPhSL2PLyJDFGXhp8qU1yaLJM3RSNO-wXmjVVs6RSLWhjaHlxJDMGdfqSFZEikpMmhnKXspRzEuKZDL7CIREdxrvC1KlhyyC6xacgvnJg3ygaagivDXFmxM_l_ObXdit3QtJk4gCpX-tmaFWNd1&s=1
http://bit.ly/2p9z99Z
http://bit.ly/2oD0bmR
http://bit.ly/2nU7hWZ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohEg3v&h=ATNvMZ7DuFEoUZNEtVnQldZFgzclbzIrW3ifZk5D0jjIE9v7NDlPAb8bGyRfYFqp7LWoyPHhw70WMmPIQBMzUN8WLU3aV6OyOoQP4KUHg5FWgc8HeCWzEZJhmB-i9mOeqhBirk0&enc=AZPNG-AIHtLTqJGMZqviZwevCDFYFNxcxIE1rgNi6SjFw8zyJpZXbGVlpA7OOkpwbmI7_S2q-YNEgk4rUSzTyJonLm5TFZD7q0OGE4qdmhAcf-X02XpXm1MkU7_1kSpaN6r9gbRM53pjHR1GTtcB9rUVBEpDqNRNep_CvwSPbGydcde2cyGGzsfuwwl5liQTltXUl2MyhgHeWWgL5_ae6Zlk&s=1
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 ثنا صافۍ
 

 د تعلیم ډیوه
 

 اوه لسمه مقاله
 

  
 

 ثنا ساپۍ د تعلیم مور ده!
 

 ثنا ساپۍ د تعلیم د الرې قهرمانه ده!
 

چې نظر واچول شي، د رامنځ په افغانستان کې د ورستیو څلورو لسیزو د ستونزو هر اړخ ته 
ته کیدو عوامل او منفي پایلې یې موږ ته وایي چې د تعلیم نشتوالی د ټولو ستونزو د رامنځ ته 
کیدو مور او المل ده. نو پر دې بنا د هر ډول تحلیل پایله دا وایي چې په افغانستان کې یو ژور 

 تعلیمي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي.
 

کر دی چې څو په ټولنه او خلکو کې بنیادي فکري بدلون را منځ ته نه ډیری روڼ اندي په دې ف
شي، په ټولنه او عیني عملي ژوند کې د مثبت بدلون تمه یو نا سم کار دی. په مثبت لوري د 
خلکو د ژوند د هر اړخیز بدلون له پاره  یوازینۍ الر تعلیم دی، د همدې دلیل له مخې باید په 

 ر ټینګار وشي، که ډیر په ابتدایي بڼه هم وي.تعلیم او زدکړه باندې ډی
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څنګه چې لیدل کیږي د پاسنۍ انساني هیلې د پوره کیدو له پاره په عملي او نظري ډول یو شمیر 
فرهنګیانو له اوږدې مودې را په دې خوا هلې ځلې پیل کړې دي او هر کله یې خپل نظریات د 

بونو د لیکلو له الرې د نورو تر غوږونو او رسنیو، بیالبیلو مجالسو، لکچرونو مقالو او کتا
سترګو پورې رسولي دي، په دې الره کې به  ډیرو آغلو او ښاغلو هلې ځلې کړې وي، چې یوه 

 په کې تر نورو ډیره عمالً فعاله ثنا ساپۍ ده.
 

د تعلیم د نظریې د عامیدو له پاره په دې مقاله کې د اوس له پاره زه یوازې د ثنا ساپۍ پر 
 یتونو لنډې خبرې کوم. فعال

 

زه په دې عقیده یم چې په متمدنه بڼه د نوې ټولنې جوړول یوازې د نوي نسل په نوې او متمدنې 
روزنې سره ممکن کیدای شي؛ د همدې له پاره مې له پخوا نه دا هوډ وکړ چې د نوي نسل په 

کار کوم، مقالې او کتابونه به روزنې پسې به مټې را نغاړم، تبلیغ به ورته کوم، خپله به عمالً دا 
 ور ته لیکم او...

 

 ۱۳۶۶تر سر لیک الندې کتاب ولیکه چې په « د کوچنیانو ادبیات»په همدې لړ کې مې لومړی 
کال په کابل کې چاپ شو، بیا مې د مهاجرت په چاپیلایر کې نور هم د نوي نسل د روزلو اړتیا 

تر سرلیک الندې د « و د نوي نسل روزنهپردی چاپیلایر ا»او کمبود احساس کړ، نو مې د 
کال نه را په دې خوا پیل کړه چې تر اوسه دوام لري،  ۱۹۹۴مقالو د لیکلو او خپرولو سلسله له 

بیا مې د نوي نسل د نوې روزنې په موخه د مطالعې د دود د عامیدو په غرض د مقالو بله لړۍ 
ه مې بیا هم د نوي نسل د روزلو په په را پیل کړه چې تر اوسه پورې دوام لري، وروسته له هغ

موخه د کوچنیانو د ادبیاتو د مقالو سلسله بیرته را پیل کړه او ټولې هغه منابع، آدرسونه او 
اشخاص چې د ماشومانو او کوچنیانو د روزلو او د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره کار کوي، د الس 

و سره یو ځای معرفي کړې او د خلکو د ال لرلو موادو له مخې په مستند ډول، له خپلو نظریات
پوهاوي او د یادو قلموالو او آدرسونو د تشویق له پاره مې مقالې ولیکلې چې دا سلسله اوس هم 

 دوام لري.
 

بیا مې هوډ وکړ چې د هغو ښاغلو او آغلو په باب یو څه ولیکم چې زما په شان د نوې ټولنې د 
ډیر ارزښت ور کوي، چې د ځینو دالیلو په وجه مې تر  جوړیدو په موخه له هر څه نه تعلیم ته

مه نیټه مې په فیسبوک کې د ثنا  ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۶ډیرو پورې دا کار ونه کړ، خو د 
 تر سترګو شول: توريصافۍ دا 

 

 :یوه دوست دا راسره شریک کړل»
 

فسبوک وال لیکلي: یو مال د جمعی پر ورځ خطبه کې ویل چی تعلیم په نر او ښځه فرض یو "
ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته  :ویل ته ناست وو. یو بل ته یې و دی. یو دوه فیسبوکیان ور

 #تعلیم_فرض_دی« ".ګوره
د دې جملو په لیدلو او لوستلو سره اړ وتم چې د ثنا صافۍ او د ثنا ډوله خلکو، چې د تعلیم د  

عامیدو په سلسله کې د نوي نسل د نوې روزنې له پاره هلې ځلې کوي، مال ور وتړم، نو دا دی 
له هر تر ټولو مخکې د ثنا ساپۍ د فعالیتونو او نظریاتو په پیژندلو او معرفي باندې پیل کوم او 

 څه مخکې وایم: 
 

زه چې د هر فرهنګي او قلموال د فعالیتونو په باب څه لیکم، هڅه کوم چې د لومړي الس موادو 
د تر السه کولو له پاره په خپله له شخص سره اړیکې ټینګې کړم، خو د دې کرښو د لیکولو له 
له  پاره مې په دې خاطر له ثنا ساپۍ نه د مالوماتو غوښتنه ونه کړه چې ښایي ثنا نوره د افغانانو

په ځای او بې ځایه ایمیلونو، تیلیفونونو، پوستونو او مخامخ یا پسې شا خبرو نه ستړې شوې 
وي، که ما هم د دې په پته د یو ایمل له الرې څه ور ته لیکلي وای یا مې د مالوماتو غوښتنه 
کړې وای، دې به څه فکر کړی وای؛ د همدې دلیل له مخې مې پر خپلو را ټولو کړو موادو 

https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=625208434307868
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=625208434307868
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=625208434307868
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ه وکړه، خپلې تبصرې، تجربې او نظریات مې ور سره ګډ کړل او دا دی ستاسو لوستلو ته تکی
 یې وړاندې کوم:

 

 
 

جمله یې په الس  دغهکله چې ما د ثنا ساپۍ په بیوګرافي پسې ګوګل ته مراجعه وکړه، یوازې 
 راکړه:

 

راډیو د پښتو څانگې خبریاله او ویانده  بي بي سي د (Sana Safi : په انگرېزي ) ثنا ساپۍ»
 «.ده
 

خو زما د مالوماتو له مخې ثنا ساپۍ د کار تر څنګه په زدکړو هم بوخته ده. پخوا له دې چې ثنا 
ساپۍ د لوړو زدکړو له پاره بهر ته الړه شي، په مشرقي کې یې په کومه رادیو کې د ویاندې په 
ډول کار کړی دی، دا چې څنګه دې ته په بهر کې د لوړو زدکړو چانس ور په برخه شوی دی، 

ور باندې خبر، خو کله چې بهر ته روانیږي د هغې شیبې یا هغې ه بیله کیسه ده چې زه نه یم هغ
 ، په خپله ثنا داسې لیکلې ده:خاطرهورځې 

 

کال نومبر یو سوړ سهار و. کورنۍ سره مې مخه ښه وکړه. د کابل هوایي ډگر ته  ۲۰۰۷د »
روانه شوم. لندن ته ترې تلم. د مور سترگو کې مې اوښکې وې. په دې نه چې زه ترې تلم. په 

باورۍ ډک  دې چې خدای خبر کله به مې بیا ویني. هغه وخت د ټولو افغانانو دا حال و. له نا
پر لور سړکونه اوبو نیولي وو. داسې ته وا ټول کابل کې سېالب راغلی  حالت. د هوایي ډگر

 .وي. ډېر باران شوی و
 

کلونه افغانستان کې تېر  ۱۸شنا یاست. ما د ژوند لومړي آډاډه یم، زما په شان تاسې هم ورسره 
ته په یاد دي(، د  مه لسیزه د کمونیزم واکمنۍ کې )چې ډېر لږ څه یې اوس را ۱۹۸۰کړي: 
لسیزې کورنۍ جگړه )چې تر اوسه مې ځوروي( او طالبان چې ماشومتوب یې را نه ۱۹۹۰

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8D
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://tatobaynews.com/%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%90%D8%AF%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%90-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88/
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هوایي ډگر ته ورسېدم او نورو مساپرو سره ه واخیست. ساعتونه مې پر سړک تېر شول. بالخر
ۍ کابل ته  وروستی ځل وکتل. وروستی څیز چې مې ولید یوځای شوم. الوتکه کې مې له څوک

د هوایي ډگر شاوخوا په واورو پوښلي غرونه وو. یوازې، له ډېرو لږو کالو او پیسو سره پردي 
 «شنا او نه مې خپل پکې پېژاند.آهېواد ته روانه وم. لندن ته. هغه ځای چې نه دوست، 

 

چې د میډیا په بیالبیلو برخو کې د دې فرهنګي هلې زه ثنا ساپۍ ډیره نه پیژنم، خو څومره مې 
ځلې له نظره تیرې شوې دي، د هغو له مخې د دې فرهنګي فعالیتونه زه د اوس له پاره په دغو 

 برخو ویشم:
 

 ــ د لنډیو کیسو لیکواله ثنا ساپۍ،
 

 ــ ژورنالسته ثنا ساپۍ،
 

 ــ مدني فعاله ثنا ساپۍ،
 

 نهضت یوه فعاله غړې ثنا ساپۍ.ــ او د نوي نسل د روزلو د 
 

ثنا ساپۍ د عملي ژورنالیستي کار تر څنګ له یوه عملي مدني فعاله هم ده او په خپلو لیکنو او 
پوستونو سره، خپلو ملګرو او مخاطبینو ته خپل پیامونه لیږي، له بلې خوا د لنډو کیسو لیکواله 

څو خپرو شو لنډوکیسو سرلیکونه او پتې هم ده او ښایسته ډیرې لنډې کیسې یې هم لیکلې دي. د 
 یې دا دي:

 

 ،لنډه کیسه() میلمستیاــ 
 

 ،)لنډه کیسه(مساپرــ 
 

 ،)لنډه کیسه(وختــ 
 

 ،)لنډه کیسه(عزت حیاــ 
 

  .ورځ )لنډه کیسه( ښځوــ د 
 نومیږي:« د تېمز له غاړې»ثنا د خپلو لنډو کیسو یوه ټولګه خپره کړې ده چې 

 

 
 

http://www.taand.com/archives/7172
http://www.taand.com/archives/16337
http://www.taand.com/archives/12792
http://www.taand.com/archives/3449
http://afghandefense.com/threads/%D8%AF-%DA%9A%DA%81%D9%88-%D9%88%D8%B1%DA%81-%D9%84%D9%86%DA%89%D9%87-%DA%A9%D9%8A%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%8A%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8D.15373/
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ما ته یې تر اوسه د لنډو کیسو دا ټولګه په الس نه ده راغلې، خو څو لنډې کیسې یې چې خورې 
او په هغو کې له ورایه ښکاري دي لوستلې مې  ،ورې په بیالبیلو ځایونو کې په مخه راغلې دي

چې ثنا څنګه خپله ټولنه او د خپلې ټولنې او خلکو دردونه او ستونزې انځوروي. د ثنا ساپۍ د 
( د چاپیدو په پلمه داسې راغلي د تېمز له غاړېکې د همدې ټولګې ) تاندکیسو او د نثر په باب په 

 وو:
 

د کیسه لیکوالې او خبریالې ثنا ساپۍ د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه د سالنګ کتاب خپروونکي له »
 .لوري چاپ شوه

 

 .مخونه لري ۸۸کیسې پکې راغلې دي او  ۲۰دغه کتاب د تېمز له غاړې نومېږي چې ټولټال 
 

ټولنیزو ناخوالو را سپړلو ثنا ساپۍ په کیسو کې خپله الره لري او ډېرې کیسې یې د افغانستان د 
 .او له هغو څخه را والړېدونکو ستونزو ته ځانګړې کړې دي

 

څنګه چې آغلې ساپۍ په هلمند، کندهار او ننګرهار کې ژوند کړی دی له همدې کبله یې کیسې 
 .هم د دې هېواد د ډېرو سیمو د خلکو، په تېره بیا ښځو ژوند ښه منعکسوي

 

ي مسایلو په تېره بیا په لرې پرتو سیمو او نالوستو ټولنو کې د په یو شمېر کیسو کې یې کلتور
 «  ښځو ژوند ته پام کړی دی چې په دې توګه د کتاب ارزښت نور هم زیات شوی دی...

 

د ثنا ساپۍ د لنډو کیسو دا ټولګه ما ته په الس نه ده راغلې چې له دې زیات څه پرې و وایم. که 
تخلیقي لیکنې چاپ شوې او خپرې شوې یا چیرې پر لیکه شوې د ثنا ساپۍ نورې څیړنیزې یا 

 وي او ما یې یادونه نه وي کړي، دا زما نیګړتیا ده او زه همدا اوس بښنه غواړم.
تر هغه ځایه چې په عملي ژورنالیزم کې ما د ثنا کارونه، په ځانګړي ډول په تلویزیون کې 

ه، دومره بریالۍ چې زما له اټکل او امید نه ویندویي لیدلې او تعقیب کړې ده، دا ډیر بریالۍ د
هم ال لوړه. که یې د همدې کارونو د لیدلو هیله لرئ، یوه وروستۍ بیلګه یې ما دلته را خوندي 

 ، وې ګورئ او بیا قضاوت پرې وکړئ.وکړئ کلیککړې ده، په دې لینک باندې 
 

د دې د دومره فرهنګي فعالتونو سره، سره د دې پر ځای چې خپل هیواد وال یې ویاړ پرې 
وکړي او د نورو نجونو او میرمنو له پاره یې د یو مثال په ډول معرفي کړي، په توهین وزمه 

 ډول یو بله ته وایي:
 
 «ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته ګوره»
 

زما د مالوماتو له مخې ثنا تر اوسه واده نه دی کړی چې بچي ولري، خو ځینو بې مسؤلیته 
ځوانانو د تمسخر په ډول، بل هغه چا ته چې د ثنا د تعلیم د الرې له پاره یې یوه جمله له خولې 

 (.ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته ګورهطاب کړی دی: )خرا وتلې ده، د ثنا د بچی 
 

و ویل شي: له هغه وخته چې ثنا ساپۍ  د خلکو او وطن د پرمختګ او نیکمرغۍ دوی ته باید 
له پاره د تعلیم الر غوره کړې ده او د تعلیم د عامیدو له پاره یې مبارزه، کار او تبلیغ پیل کړی 
دی، که چا اوریدلی وي او عمل یې پرې کړی وي، زه هغه ټول د ثنا معنوي بچیان ګڼم دغه 

 لک یې چې هر ډول انګیري، هغه د دوی کار دی. ځوانان او نور خ
 

زموږ ځینې هیواد وال، د دې پر ځای چې پر ثنا ساپۍ ویاړ وکړي او ځان او کورنۍ ته یې د 
وړه نجلۍ په یوازې ځان د علم او پوهې په  هنمونې په ډول سر مشق وګرځوي چې څنګه یو

حاصلولو پسې بډې وهي او داسې ځان کامیابوي چې د نورو هیوادونو ټولیګیوال او همکاران 
 لرو او موږ دا غیرتیې ورته حیران وي؛ دوی ورته لګیا دي چې: سر دې پټ کړه او موږ 

 لرو او هغه لرو او...  
 

http://www.taand.com/archives/31956
http://www.bbc.com/pashto/multimedia/2016/01/000000_naray_da_wakht_on_demand
http://www.graanafghanistan.com/?p=115670


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
140د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

د ثنا ساپۍ په وینا، دا په ټولنیزو رسنیو کې څلور سوه زره ملګري لري، یعنې څلور سوه زره 
خولې ور خالصې دي چې څومره به ښې خبرې ورته کوي او څومره به د غیرت؟ تر نامه 

حوصله یې ښه  الندې څه او څه ورته لیکي او وایي، خو دا لکه غر ورته والړه ده او په پراخه
 یوه بیلګه ده: استداللهم ښه ګڼي او بدو ته یې هم استدالل وړاندې کوي. دا د ثنا د 

 

که زه کله د خلکو د ناسم چلند په اړه لیکنه کوم دلیل یې دا نه دی چې ټول افغانان همداسې »
الندینیو څو تبصرو وروسته بیخي ډېر د مالتړ، تشویق، انسان دوستۍ او مینې پیغامونه دي. له 

زرو  ۴۰۰راغلل. د ټولو دې کور ودان وي. زه تل وایم او بیا یې هم وایم. زما په دې څه باندې
زره سخت دریځه، له خولې سپک، بې منطقه او هغسې کسان وي چې د  ۵ملګرو کې یې ښایي 

پرمختګ ضد دي. دا نور ټول هغه څه غواړي چې د خپلو خلکو خیر یې پکې دی. نو د ښو تله 
مو تل درنه وه او ده. د څو کسانو سپکاوی مو باید د خپلې ټولنې د بدو دودونو او اړخونو له 

 «. تعلیم#نه ګرځوينقده او ورته د حل له لټولو را و
 

زغم ثنا ساپۍ د یوې ژورنالستې په توګه پراخه حوصله او زغم لري، خو دا پراخه حوصله او 
خو داسې نه وي لکه د بکوا دښته، د بکوا دښته به هم سر او پای لري، مګر د ثنا ساپۍ حوصله 
تر هغې هم ډیره ده، خو کله، کله ځینو لیکنو او پیامونو ته بیا د ثنا ساپۍ څه چې، آن د لویو، 

 ږي. یو وارې مې چیرې له نظره تیرـلویو حوصلو خاوندانو د حوصلې دښتې هم پای ته رسی
شول چې څنګه د ثنا ساپۍ د حوصلې دښته د جهالت په غضب لړلو، ځینو خلکو پای ته رسولې 

 ده: بیلګهوه. دا د ثنا ساپۍ د حوصلې د پای ته رسیدو یوه 
 

ږي ـفېسبوک ته مې مسېج راغی. تړنګ ته مې یې پام شو. د یوه افغان و. په اروپا کې اوسې»
نه سالم نه کالم، لیکي: نجلۍ ته دې ورځو کې ډېره آزاده شوې یې. تا ته نه ښایي چې د سړو 

چې پر په کارونو کې ګوتې و وهې. خپل سینګار کوه او ژاولې ژوه. ستا یې له نظر سره څه 
مسېج مې بند کړ. ټوله کیسه د تېرې ورځې ږې ـهر څه دې خوله را خالصه کړې وي، کړتې

په خوله یې  ،ږيـتبصرې وه. ما په خپل فېسبوک لیکلي و چې که کومه غوټه په الس خالصې
ولې خالصوئ، جنګ بس کړئ. د فېسبوک نوي مسج غصه کړم. ځواب مې ور نه کړ. قهرېدلې 

مې په سترګه یې را ته کتلي و او داسې یې لیکلي و لکه زه چې یې د کور په دې وم چې د ماشو
 «  له غړو څخه یم...

 

په ژورنالیزم کې د ثنا زدکړې او په ژورنالیزم کې د دې فعالیتونه یو جال او پراخ بحث ته اړتیا 
 لري چې زه دلته نه ور باندې غږیږم.

 

بیالبیلو الرو نه تل هڅه کړې چې په خلکو کې د دا چې څنګه ثنا د یوې مدني فعالې په توګه له 
نوي نسل د روزلو له پاره د تعلیم عامیدلو نظریه رامنځ ته کړي، د دې بحث اصلي موضوع 

 جوړوي.
 

ثنا ساپۍ د یوې مدني فعالې او ژورنالستې په توګه په خپل هر پوست کې د بیلګو په وړاندې 
نو او پوستونو نه ښکاري چې دا هم د افغانانو د کولو سره د تعلیم پلوي کړې ده. د دې له لیک

 ستونزو د حل او د پر مختګ یوازینی حل الره په تعلیم او زدکړو کې لټوي. 
 

ثنا ساپۍ هر څه په تعلیم پورې تړي، چې رښتیا هم همداسې ده. چې تعلیم نه وي نو، څوک څه 
 نه شي تر السه کولی:

 

وټس اپ کاروي. که پر موبایل انټرنېټ ولرئ او دا اوس په ټوله نړۍ کې یو میلیارد خلک »
اپ در سره وي نو د نړۍ هر ځای کې چې غواړئ له بل کس سره )چې وټس اپ ولري( وړیا 

 « ساینس# علم#. تعلیم#خبرې کولی شئ
 

https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=601226843372694
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=601226843372694
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=601226843372694
http://ps.shortstories.wikia.com/wiki/%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85_(%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8D)
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3?source=feed_text&story_id=545955088899870
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د ثنا ساپۍ هر پیام هم له اخطارونو ډک دی او هم له امیدونو. د هرې ستونزې ریښې په نه تعلیم 
 کې وینې او د حل الره یې هم تعلیم ګڼي، دغه لنډ پیام ته پام وکړئ:

 

نه  تعلیم#هغو چې دې ښځه، لور، زوی او لمسی کور کې لکه چرګان ساتلې وي اووایي "تر »
 «".خپلې ژبې، وطن او خلکو ته د خدمت نارې دې بې ځایه، بې مانا او بې ګټې دي -پرې کوې 

 

د تاریخ پاڼو ته ښه ځیر شو، ډیر ځلې زموږ سیاسي او ادبي تاریخ پردیو لیکلی دی، او پردي که 
یې چې لیکي خپله یوه موخه خو به په کې لټوي او ځوانه ثنا همدا نیمګړتیا یوازې په دغو لڼډو 

 تورو کې نوي نسل ته په مخکې ږدي، وګورئ:
 

نه وي، خپله کیسه خپله نشئ لیکلی نو ځکه یې نور درته لیکي او له خپلې اجنډا  تعلیم# که»
  «افغانستان#سره سم مو هر ډول چې غواړي رنګوي

د هغو  ،ژورنالستې په صفت هر څه چې ګوري، یا یې لوليثنا ساپۍ د یوې متمدنې محصلې او 
پایله په ډیر هنرمندانه ډول د یوه ډیر لنډ، خو با مانا پیام په ډول له خپلو هیواد والو سره په 

 ټولنیزو رسنیو کې شریکوي. 
 

ثنا کوم کتاب لوستی دی چې د فرانسې پرمختګ څنګه رامنځ ته شو او وروسته پاتې فرانسه 
خوا د لوی کتاب پیام په لنډ ډول له خپلو څنګه په اوسنۍ پرمختللې فرانسې بدله شوه. ثنا له یوې 

هیواد والو سره شریکوي او له بلې خوا بیا هم په عیني ډول ثابتوي چې هر ډول پرمختګ او 
نیکمرغي د تعلیم کولو په پایله کې را منځ ته کیږي، د فرانسې د پرمختګ اوږد تاریخ یې په 

هم چې د یو ملي  لیم او رښتیاڅو کرښو کې بیان کړی دی او په پای کې یې لیکلي دي: تع
 :مطلبپروګرام له مخې د پرمختک پالن په تعلیم سره تر السه کیدای شي. دا یې هغه لنډ  

 

 :نوم یې دی ،تاب لولمک ((Eugen Weberیوجېن وېبر، امریکایي تاریخپوه –د یوه رومانیایي »
کاله  ۱۸۷۰وایي له  (Peasants into Frenchmen) د فرانسې له بزګرو فرانسویان جوړول

وړاندې تر میلیون لږو فرانسویانو فرانسوي ژبه زده وه او هېڅ د یوه ملت په نامه څه نه و 
موجود. همدې، پاریس کې د ټولنې مشران مجبوره کړل چې الس په کار شي او یوه واحده 

 :پېژندګلوي او یو ملت جوړ کړي. درې کاره یې وکړل
 

لرې پراته او شاته پاتې کلي( کې یې وړیا لومړنۍ زده د هېواد په لر و بر)که ښار و او که  اول:
ښځه(، هغه هم په سټنډرډ فرانسوۍ ژبه جبري کړلې. د حکومت ادارې  کړې )پر دواړو نر او

 .)پوځ، قانون، د پولو ساتل او د وګړو شمېرنه( یې په ټول هېواد کې فعالې کړې
 

کارېزونه، تیلیفوني، پوستي سیستمونه، یوه پیسه، د اقتصاد ښه کولو لپاره یې، سړکونه،  دویم:
 .یو بازار، او ګمرکونه جوړ کړل او له خلکو یې د مالیې ټولول ځان ته اسانه کړل

 

کلتوري یوالی یې را منځ ته کړ. ادارو کې یوه رسمي ژبه، په سټنډرډ فرانسوۍ ژبې د  دریم:
ګلرۍ، موزیمونه، او پوهنتونونه پرانیستل. د ملي کتابونو، او ورځپاڼو چاپول، ملي اکاډمۍ، ملي 

داسې چې ټول ملت )که ښارۍ/ی و او که  –خوښیو او غم ورځو لمانځل او یاد یې پیل کړ 
 .کلیواله/ل( برخه پکې اخیستی شوی

دا هر څه د حکومت، مدني ټولنو او ولس په همکارۍ وشول. نو پایله یې اوسنۍ فرانسه ده چې 
کال کې یې د مېلمنو شمېر څه کم  ۲۰۱۴ -ل هر هېواد ډېر سېالنیان ورځي هر کال د نړۍ تر ب

   «تعلیم#.  افغانستان#میلیونه و ۸۵
 

چې شمیر یې ثنا ساپۍ په خپله فیسبوک پاڼه کې هره ورځ دې ته ور ته پیامونه آنالین کوي 
 ښایي سلګونو ته ورسیږي او ما یې دلته د بیلګې په ډول څو نمونې را واخیستې.

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545589128936466
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545589128936466
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545589128936466
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=544777262350986
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=544777262350986
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=544777262350986
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=544777262350986
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=544777262350986
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=544777262350986
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په هر صورت او هر حالت کې چې وي، ثنا خپله خبره په زړه کې او ککره کې نه ساتي، وایي 
یې او له ټولو سره یې شریکوي  او په رښتیا هم هر پوست یې د یو کتاب په شان پیام لري. په 

پوست کې به وګورئ چې د یو پروفیسر د خولې خبرې را اخلي او نن ورځ دغه خبرې الندې 
زموږ په وطن کې پر هغو خلکو عملي روانې دي چې ځان اکثریت ګڼي، خو په پوهه او تعلیم 
کې یې ځان او خپل خلک داسې په اقلیت کې ساتلی دی چې ښایي نسبت نورو ته په دوربین او 

شي، نوهمدلته دی چې د پوهې او تعلیم د نه تر السه کولو په صورت ذره بین کې هم ښکاره نه 
کې په تدریجي ډول د خپل ځان، خپلې کورنۍ، خپل قوم او خپلو خلکو د بربادۍ سند په خپله 

 د ثنا او د هغې د پروفیسر خبرې: همامضا کوي. دا 
 

موضوع پر سیاسي  –سیاسي چارو له یوه انګرېز پروفېسر سره مې خبرې کولې د »
و نه  تعلیم#تاوتریخوالي، ټولنې او خلکو باندې وه. یوه خبره یې اشنا ښکاره شوه. ویل یې، "که

کړي، سیاسي تله یې نوره هم سپکه کېږي، خپله لویه ونډه له السه ورکوي ځکه د نفوس له پلوه 
به اکثریت وي خو د پوهې له پلوه به اقلیت شي او هغه اقلیت چې په سیستماتیک ډول یې له 

دی واکمن به وي. کلتور، ژبه او ارزښتونه به یې هېڅ وزن نلري او  تعلیمي پلوه ځان رسولی
نه به څوک ری پرې وهي. نړیوال به هم هېڅ لیوالتیا ورسره نه لري ځکه هېچا سره دومره 

یې نور و وخت نشته چې پر یو شاته پاتې قوم یا ولس یې ضایع کړي. که غواړي چې لکه رمه 
کشره )دواړه ښځې او سړي( تعلیم وکړي که نه کیسه یې مفته نه پالي نو باید له مشره نیولې تر 

 «".ده. دا کار باید ډېر ژر پیل کړي ځکه ډېر وخت ورسره نشته
 

په ټولنه کې هیڅ داسې ستونزه او بد مرغي به نه وې چې د تعلیم په نه شتون پورې اړه و نه 
دالیلو سره یې وایي چې که تعلیم لري، او ثنا ساپۍ د ټولنې ستونزې یو په یو په نښه کوي او له 

نه وي ، نو همداسې ستونزو سره به الس ګریوان یو، ځکه نو د هر پوسټ په پای کې وایي او 
 لیکي: تعلیم، وګورئ:

دې حالت ته د انسان زړه ټوټه ټوټه شي. خو د ځینو دا دلیل چې 'ته پر خپلې لور  پکتیکا# د»
نه کړې، داکتړه به له کومه کوې؟' هم پر ځای دی. نو ځکه دغه حال تعلیم و 

  . «تعلیم_فرض_دی#دی
 

د تعلیم د عامولو په الره کې ثنا ساپۍ د خپلې الرې د نورو ملګرو په فعالیتونو هم خبره ده او د 
هغو په فعالیتونو دومره خوشاله ده چې ال خپله ګټلې جایزه هم هغو ته ورکوي. دا خپله جایزه د 

پاره د ټولنې ویسا ورونو ته ډالۍ کوي چې هغوی هم د علم او مطالعې د عامولو له « قلمالر»
ګدایي کچکول په غاړه کور په کور، کلي په کلي او ښار په ښار ګرځي د کتابونو درویزه کوي 

 لیکي: داسېاو بیا یې اړو ماشومانو ځوانانو او د مطالعې اهل ته رسوي. ویسا ورونو ته ثنا 
 

مه کلیزه وه. په اړه یې یوه غونډه وه او مشرانو یې دا ۵په لندن کې د افغان غږ په نامه راډیو »
. د افغان غږ راډیو د ټولو ملګرو او بنسټ اېښودونکي غرغښت غرغښت ..لۍ کړهاجایزه را ډ

له پېرزوینې مننه. ژوندي دې وي. ما خپله ونشوی کړی غونډې ته ورشم نو همکار اسماعیل 
مرسته وکړه او اوارډ یې زما پر ځای واخیست. زه غواړم دا جایزه هغه کس ته ډالۍ  میاخېل

کړم چې په رېښتیا یې وړتیا لري او د قلم په برخه کې عملي کار کوي ــ مطیع هللا ویسا. ښاغلی 
ویسا او کورنۍ یې عمآل د وطن بېال بېلو سیمو ته ځي، د بندو ښوونځیو د پرانیستو هڅه کوي، 

ونه جوړوي او له تعلیمه پاتې ماشومانو په غم کې دي. د هغه افغانستان په هیله چې ټول کتابتون
 ولري او قلم ورته نور نا اشنا نه وي. #تعلیم وګړي یې

 

Matiullah Wesa»  
 

تر هغه ځایه چې ما ته مالوم وو، پر ځینو هغو اشخاصو مې مقالې لیکلې دي چې د نوي نسل د 
روزنې اود هغوی پرتعلیم باندې یې ټینګار کړی دی، د تعلیم د عامولو له پاره یې فکر او کار 

https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=543063015855744
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=543063015855744
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=543063015855744
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=1719907728259177
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=1719907728259177
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=1719907728259177
https://www.facebook.com/matiullah.wesa
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کړی دی، خو پر تعلیم باندې د ثنا ساپۍ ټینګار او په دې الرې کې نظري او عملي کار بې 
ی. تر نن پورې مې هیڅ بل تن نه لیدلی او نه مې اوریدلی چې د ثنا غوندې دې پر جوړې د

تعلیم ټینګار وکړي او دومره تبلیغ دې ور ته وکړي، ثنا د نوي ژوند او نوې ټولنې جوړول او 
د نوي انسان روزل په تعلیم پورې تړلي ګڼي او ټول ټینګار یې پر دې باندې دی چې هر څه په 

پرته له استثنا هره ورځ یو دوه پوستونه داسې لیکي او تر ټولو یې رسوي چې تعلیم سمیږي. 
اوس یې په غیاب کې د تعلیم مور ګڼي او څوک چې چیرې د تعلیم نوم واخلي نو ځینې غږ پسې 

 کوي چې:
 

 «ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته ګوره»
 

تعلیم د عامیدو له پاره فعالیتونو او عملي ثنا ساپۍ ډیره ځوانه ده خو څنګه چې له یوې خوا یې د 
هلو ځلو ته ګورم او له بل پلوه خلک هم غوښتي او نا غوښتي وایي چې د تعلیم له پاره مبلغین 

نو زه یې اړینه ګڼم چې سر له همدې  (ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته ګوره) د ثنا ساپۍ زامن دي
 اوسه و ویل شي:

 

 ده!ثنا ساپۍ د تعلیم مور 
 

 ثنا ساپۍ د تعلیم د الرې قهرمانه ده!
 

لیدل شوي دي چې سیاسیون او د ټوپک او وژنو د الرې الرویان خپلو مشرانو ته د ټوپکوالۍ 
او وژنو په خاطر قهرماني ورکوي، زه خو هم حق لرم چې د یو ښونکي او قلموال په توګه، یو 

کړو خدمتونو په پار قهرمان و وایم، نو سر قلموال ته، د انسانیت او انسان روزنې په الره کې د 
 له همدا اوسه زه وایم چې:

 

 ثنا ساپۍ د تعلیم د الرې قهرمانه او د اوسني تعلیم مور ده.
 

 د مقالې د ښه پای له پاره د ثنا په تعلیم پورې اړوند څو خبرې:
 

که زما خور بې تعلیمه وي زما ورور ارامه او خوشاله ژوند نشي کولی. تل به یې کور وران، »
د ټولې کورنۍ په ګټه دی نو خپله  تعلیم#عزت تاال او ماغزه ناکراره وي. د نجونو او مېرمنو 

 « پښه په خپله په تبر مه وهئ.
 

بارونه پیل  و اقتصاد غواړې باید تعلیم کړي خلک ولرې چې پوه شي څه کارایي که ښه و»
چې پوه شي کومه اقتصادي تګالره یې وطن ته ښه ده. او پوه  ئکړي. اقتصاد پوهانو ته اړ ی

خلک دې پکار دي چې سیستم جاري وساتي. دواړه نارینه او ښځینه باید کار وکړي چې هماغسې 
 38ډېرې دي. میلیونه دی. ښځې تر سړو  64ټول نفوس نژدې  یې سیال وساتي. د بریتانیا

به یې هم ورسره خراب شي.  اقصاد# میلیونه خلک یې کار کوي. که یې ښځې په کور کښېنې
بیا به نه د نړۍ پنځم اقتصاد وي او نه به له نړیوالو مشرانو یادېږي. سیالي داسې نه کېږي چې 

، بې مسولیته او بې کاره تعلیمه# هغه بل دې شپه او ورځ خولې تویوي او نور دې کور کې بې
 . «تعلیم_فرض_دی#پښه اړولې ناست وي. که څوک تعلیم نه کوي بیا دې شکایت هم نه کوي

چې دې وکړ )الرې ګودرې دې ولیدې( د خپل حق غوښتلو په چل هم  »#تعلیم
 #افغانستان« پوهېږې.

دی. خپګان کې که ماشوم ښوونځی نلري پړه او حل یې دواړه له ما او تا سره  افغانستان# په»
 «. تعلیم_فرض_دی#کار غواړي ،نه
 

ټولنه مو له روانو بدبختیو نه خالصېږي. حل تر هغو چې مو ښځې پر خپلو پښو و نه درېږي »
 «.دی تعلیم# یې پر ښځه او نر

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AF?source=feed_text&story_id=609718835856828
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%87?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%87?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
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ټولنه مو یاړلي او د ستایلو سړي داسې وي. تر هغو چې مو ښځې پر خپلو پښو و نه درېږي و»
 «. دی تعلیم# له روانو بدبختیو نه خالصېږي. حل یې پر ښځه او نر

 
ثنا په ټولنیزو شبکو کې ډېره مثبته فعاله ده او هر پوست کې یې د یو کتاب په انداز مفاهیم 
نغښتي وي چې د نوي نسل په روزلو کې او د تعلیم په عامېدو کې یې زه ډېر لوړ او مثبت 

 ددظیببیییلینحجررردا دي: ېبېلگارزوم. د ثـتا د څو پوستونو 
 للللللللبببببmmmmmmoooدددلهعسغلعایشلعشاعشعیلعخهلشسعل 

کې مې د څو تلویزیونونو اختریز پروګرامونه ولیدل چې له پخوا د کیفیت،  افغانستان# هپ»
 :ډېر ښه شوي دي. څو ټکو ته مې پام شوسټایل، او ټول جوړښت له پلوه 

 

  .ډېر ښه خبر دیعمده رول پکې ځوانان اجرا کوي چې دا   •
 

  .ډېره د یوالي هڅه کېږي چې بیخي عالي کار دیتر   •
 

% سړي  90د موسیقۍ پروګرامونه دي، سندرغاړې هم مېرمنې وي خو ورته ناست ټول   •
همدغه ښاغلي کولی شي چې خپل یوه خور، مور، مېرمن او یا لور دي. دا بده خبره نه ده خو 

هم ورسره ورولي. د دې ګټه دا ده چې ورو ورو به د ټولنې واکمن دودیز سیستم یو څه بدل 
  .شوی وي او هم به مو د کور ښځو ته یو څه تفریح شوې وي

 

ې راته ښکاره شوې چې نور ډونوالې ښځې داسد فارسۍ په پرتله په پښتو پروګرامونو کې ګ  •
ډېرې زړه ورې کېدی شي. نجونو او مېرمنو که دا لیکنه لولئ، په چا ری مه وهئ!!هغومره هم 

چې د بل چا حق دی چې په ټولنه کې فعال واوسي، هماغومره حق ستاسې هم دی نو مه پرېږدئ 
 .ه هم کومچې د نورو د تاثیر/ اغېز الندې راشئ. زه دا خبر تل خپلو خویندو ت

 

 «���🁩🞓��🁨� ️☮ #LiterateAfgتعلیم_فرض_دی#
 

پر ځای وای نو ویل به مې چې یاره اشنا ښه ژوند دې وکړ، نړۍ دې  #حکمتیار.که زه د ګ»
دې وپېژندل، بچي دې غټان دي، هر یو خپل ژوند لري، د پیسې مېسو غم دې هم   ولیده، خلک

کاله نور به دې پاتې وي.  ۳۰نور نشته، جګړه او سوله دې هم وکړه. ژوند ډېر لنډ دی نو ایله 
ه اوالد، بل کس یا ځان لپاره خپل ځان په عذابوم. را پاڅېږم نه واک غواړم، نه سیاست کوم. ن

غانه ښځه او سړی تعلیم وکړي. له دې هر اف  کې تعلیم لپاره کار کوم چې #افغانستان او په ټول
سره به هم افغانستان له کړاونو خالص شي او هم به مې داسې څه په میراث پرې ایښي وي چې 
له مرګ وروسته به مې خلک په جګړه نه بلکې په سوله یادوي او وایي به چې هغه سړی چې 

مکنه کړه. زموږ نسلونه سوله یې وکړه او بیا یې داسې یو کار وکړ چې زموږ نننۍ بریا یې م
یې له بربادۍ وژغورل. ښایي په همدې کار د سولې نوبل جایزه هم وګټم. تر هغو چې مو هر 

 .لیکلې یې در واخلئ –ستونزې مو نه حل کېږي  تعلیم و نه کړي #افغان افغانه او

 LiterateAfg#️☮ تعلیم_فرض_دی#
 

 فیصده خلک لیک لوست کولی شي ۶۰پاکستان کې »
 

 فیصده خلک لیک لوست کولی شي ۳۸افغانستان کې 
 

 فیصده خلک لیک لوست کولی شي ۹۰۰ایران کې نژدې 
 

او نورۍ نړۍ سره په سیالۍ کې موږ تر هغو ناکامه یو چې پر خپلو  #ایران ،#پاکستان نو له
لوست و نه کړو. راځئ له خبرو تېر شو او اصلي مبارزه، سیالي او وطنپالنه پیل   خلکو لیک

کړو. هر داسې کس ته لیک لوست ور زده کړو چې اوس یې نه دی زده. په دې ډول به تاسې 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=810747902420586
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=810747902420586
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 #تعلیم_فرض_دی .م هغې دنیا ته کار کړی ويهم خپلې دې دنیا او ه

☮️ #LiterateAfg» 
 

 
کله چې پاکستان الرې وتړلې او احساساتي خلکو د مظاهرو تکل وکړ، نو ثنا جانې داسئ »

 ولیکل:
ډ مهالي پر ضد مظاهره کوو. ښه و یې کړه خو دا لن #ایران او #پاکستان ډنګ شي وایي دچې 

  کارونه
حل نه دی. که غوارې سم اعتراض وکړې پر ښځه او نر دې تعلیم وکړه چې بیا په ټول .  دي

عمر پورته درته و نه ګوري. هغوی ولې تر تا دومره مخکې دي؟ بل هېڅ کمال نلري، تش په 
رسولي. دا مظاهره دې هر یو له خپل کوره پیل کړي، بیا یې نتیجه تعلیم یې خپل خلک 

ي نه لري ځکه د هېچا سترګه نه ترې حالت کې شتمن  او افغانان په اوسني افغانستان#. ګوره
سوځي. پیسې، تعلیم کړی ولس، لوړ کلتور، بل سمبولیک ارزښت لکه د بریتانیا شاهي کورنۍ 

 .او تاریخ یې، او په سیالۍ کې مخکې والي )لکه امریکا( ته شتمني وایي
 

  ️☮ #تعلیم_فرض_دی

#LiterateAfg» 
 

د مورنۍ ژبې د ورځې خبرې تر هغو بې مانا دي چې تعلیم و نه کړئ او پر ښځه او نر عام 
   نشي. ژبه په

خلک هعه وخت لیکل کولی شي چې تعلیم ویلو نه ساتل کېږي. په لیکلو ساتل کېږي او 
مړه ده. که خانان همداسې روان وي، دا څه سا چې لري هغه یې هم په درېدو  #پښتو. وکړي

  ️☮#تعلیم_فرض_دی .موږ خپله پسې را اخیستې دهپښتو بل څوک نه وژني، .  ده
 

#LiterateAfg 
 

میاشتې ښه پریمانه او ګرم لمر لرو خو غم دا دی  ۱۲په دې کې باید موږ مخکې وی ځکه کال »
  چې د دې

شي چل نه راځي!! د بې تعلیمۍ نتیجه خو ګورئ! تر هغو چې د دې غاړې او هغې غاړې پښتانه 
پر ښځه او نر تعلیم و نه کړي همداسې به کړېږي، په خپله شتمنۍ کې به بې عزته، په خپل 

 .یخنۍ مړه، او خپل کور کې بې کوره ويلویوالي کې پرېوتی، په خپل ژمي کې له 

 LiterateAfg# ️☮ #تعلیم_فرض_دی
 

دې پروګرام کې برخه واخلئ او نومونه ورسره ولیکئ لطفآ. که یې وړتیا ولرئ خامخا به دنده »
اخر به وشي.  -ط یې پوره کړئ که دا ځل ونشو پر ځان ال نور کار وکړئ چې شرای پیدا کړئ او

  .خو پام مو وي چې بې تعلیمه هېڅ هم نه کېږينور ملګري هم خبر کړئ لطفآ 
 

  ️☮ #تعلیم_فرض_دی

#LiterateAfg» 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=810747902420586
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=810747902420586
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%88?source=feed_text&story_id=768095386685838
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=768095386685838
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=768095386685838
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=760581074103936
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=760581074103936
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=750454565116587
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=750454565116587
https://www.facebook.com/depcs.afghanistan/photos/pcb.597352600463330/597351910463399/?type=3
https://www.facebook.com/depcs.afghanistan/photos/pcb.597352600463330/597351910463399/?type=3
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 مریم امرخیله
 

 د مریم امرخیلې غږ
 

 اتلسمه مقاله
 

 خپ ،چې په ستوني کې خپ ،زه د هغو پیغلو دردیدلې چیغه یم»
 هغوی غواړم د .ژاړي او چیغې یې هیڅوک نه اوري

 چې ،پټه ژړا په داسې یاغې چیغې بدله کړم ،پټه
 ټولې نړۍ تر له شرقه تر غربه یې ناره د

 «.غوږونو پورې و رسیږي
 

 )مریم امرخیل(
 

 
مریم امرخیل زما له نظره د تعلیم کار او زیار یوه داسې ژوندۍ بیلګه ده چې هر څوک باید ور 
باندې و ویاړي، ځکه چې زموږ د ټولنې په دې روان اړو و دوړ کې، د یوې کلیوالې نجلۍ له 
پاره د دومره ستومنزمنو کارونو تر سره کول ګران نه، بلکې نا شوني دي، خو مریم د هر راز 

اوو او خطرونو په منلو سره دا ویاړمن کارونه تر سره کړي دي، د تعلیم او  نوي ژوند له ستړی
پاره یې د بیلګې په ډول داسې الر آواره کړې چې په دې پسې راتلونکي نسلونه به په آرامۍ او 
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د دومره خطرونو او زیارونو په ګاللو سره مریم امرخیل پرته له کوم ډار نه ور باندې روان وي. 
 وښوده چې پر خپلو پښو د دریدو او پر ځان د بسیا کیدو یوه غوره او ژوندۍ بیلګه ده.

د مریم امرخیلې د لنډ ژوند لیک له لوستلو پوه شوم چې، مریم له تیارو راوتلې ډیوه ده او دا 
ډیوه په خپل استعداد او همت سره توانیدلې ده چې د زمانې له بادونو، طوفانونو او نادودو سره 

ارزه وکړي او ځان د ژوند هغې پوړۍ ته ورسوي چې اکثریت خلک یې په ډیر اوږده عمر مب
 کې هم نه شي ور رسوالی.

د مریم امرخیل بیوګرافي په ځینو آدرسونو کې په لنډه او اوږده بڼه خپره شوې ده، خو ما تر هر 
بشپړتیا په پار مې ۍ د ال فڅه د مخه له دې سره د فیسبوک له الرې اړیکې ونیولې او د بیوګرا

 څو پوښتنې د دې په آدرس ور ولیږلې، زما د لیک او پوښتنو متن دا دی:
 !زما سالمونه او نیکې هیلې ومنئ

 .هیله ده هر څه ښه وي
 !ستړې مه شې، هر کله راشې

تاسو له تورو تیارو څخه زدکړې او هلې ځلې را پیل کړې دي او اوس هر چا ته پته ده چې د 
 .مو تر څو پټه پایو پورې په بریالیتوب سره وهلې دهخپل مزله الره 

د تعلیم د نهضت د ال پراختیا او د زدکړو له پاره د نورو ځوانانو د ښه تشویق په پار، ما وغوښتل 

څه ولیکم او دا وښیم چې غوندې ستاسو پر کامیابو فعالیتونو باندې هم یو  ساپۍ ثناچې لکه د 
تاسو د تعلیم او کار تر ټولو ځوانه او کامیابه بیلګه یاست او د نورو ځوانانو او پیغلو له پاره به 
سر مشق هم شي.  که د مقالې د ال غنا له پاره زما دغو پوښتنو ته لنډ ځوابونه راکړئ، مهرباني 

 :به مو وي
یې را ولیږئ او که نه، نو ډیره لنډه بیوګرافي ــ که مو چیرې بیوګرافي خپره شوې وي، لینک 

 مو را ته ولیکئ،
که مو  ؟ــ څومره او څه مو تر اوسه د تخلیق یا تحقیق په برخه کې لیکلي او خپاره کړي دي

 لینک یې را ته ولیږئ، ؟کړي وي چیرې
 ــ کله مو د لیسانس دوره پای ته ورسوله، د مونوګراف موضوع مو څه وه؟

 

 مدني فعالیتونه مو تر سره کړي دي؟ــ کوم 
 ــ د زر تار کیسه هم لنډه راته ولیکئ،

 ــ د سولې جایزې ته چې کاندیده وې، هغه څنګه شوه؟
 که یې لرئ، څه دنده تر سره کوئ؟ ؟ــ آیا اوس رسمي دنده لرئ

 ــ په راتلونکې کې د نورو زدکړو او مدني فعالیتونو په برخه کې څه پالن لرئ؟
 .له پاره همدومرهد اوس 

 بریالیتوب مو غواړم،
 تر بیا

او مریم امرخیلې په ډیرې حوصلې او مهربانۍ سره د خپل ژوند، بیوګرافۍ، کارونو او زدکړو 
 په باب زما په پته مالومات را ولیږه، زه یې په امانتدارۍ سره دلته ږدم:

 

 !سالمونه»
 

 بهاند صیب مننه کوم بیا هم،
 

 کې زما د لیکنو په اړه ټول معلومات شته، لینکد ویکي پیدیا په دغه 
 

 .کال کې مې د لیسانس دوره پای ته ورسېدله ۱۳۹۴په 
 

کله چې مې ښوونځي له پاره درې کاله تېر کړل، زیاته به خفه کېدم خو دا هر څه مې د خپل 
راتلوونکي او د نورو هغو نجونو چې په کلي کې وې. ټولو به راته همدا خبره کوله چې ته 

http://www.taand.com/archives/74861
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%84%D9%87
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یوازېنی کس زموږ له ډلۍ څخه یاست نو د همدې په خاطر به مې هره سختي زغمله او مور 
کلي ته به چې الړم د پخوا غوندې شوخه خندانه  .خپل خفګان یا نور هیڅ نه ویل پالر ته به مې د

خو مور پالر ته به مې ویل زما درسونه زیات دي ځکه له جسمي لحاظه زیاته کمزورې  ،نه وم
کېدمه، خو هیڅکله مې خپلې موخې په هیڅ قیمت نه غوښتل بې برخې شم او زه پوهېدم که 

وکړم نو یوازې تعلیم او علم حاصلول دي چې باید تر آخرې سلګۍ غواړم د نورو سره مرسته 
ورته زیار وباسم ښونځی مې د ماما کور کې پای ته ورساوه، نور مې غوښتل باید خپلې خویندې 
ورونه او د تره اوالدونه لږ تر لږه کابل ته راولم، نو خیاطي مې فکر ته راغله او دغه کار مې 

روپۍ مې له خپلوانو پور کړې او لومړنی عاید مې څلور زره ټول پالن جوړ کړ. پنځه سوه 
افغانۍ او دغه شان وروسته، وروسته دومره په ځان بسیا سوم چې ما به د شل زرو زیات او کم 
میاشتنی عاید و، نو هغه ما وغوښتل دغه مسلک عام کړم او نورو ښځو سره مې دغې برخه 

ام مواد او نور واخیستل، بیا به ما ورته پلورل، کې مرسته وکړه. د هغوی له پاره مې لومړی خ
 تر څو دوی کابل کې پاتې شي. د دوی لوڼې او زامن باید له درس څخه بې برخې نه شي.

 

کله چې سږکال زه وپوهېدمه چې کولی شم یوه وړه کمپنۍ جوړه کړم، نو د زرتار په نوم شرکت 
، پکتیا، میدان وردګ والیت او خپله مې جوړ کړ او دا مې د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، غزني

مرکز یې کابل کې و، چې د دغو والیاتو نه ما تر خپلې وسې دیرش او څلویښت میرمنې په کار 
کې ونیولې لومړی مې ورته خام مواد واخیستل او بیا مې د هر والیت له پاره یو نماینده چې 

موږ بازار کې ورته پلورل چې نجلۍ وه، ټاکلې وه. هلته مو دا مواد ورکول هغوی جوړول او 
د هغې له برکته به هرې میرمنې د میاشتې درې تر شپږ زرو افغانیو معاش اخیسته چې د ټولو 

میرمنو ته رسیږي، خو اوس یې زیاتره میرمنو ته دهغوی خپل خاوند، ورور یا  ۲۵۰مجموع 
ال بازار پام را بل څوک پلوري او دغه شان زه کوښښ کوم د دې السي کارونو له پاره د نړیو

 جلب کړم چې اوس په همدې کارونو بوخته یمه.
 

د سولې جایزې ته ځیني دوستانو نومانده کړم کمپاین هم ډېر ښه و، تر دې حده چې زما پروفایل 
د اوو ملکو په نمایندګانو کې زیاتو کسانو لوستی او خوښ کړی و؛ خو له بده مرغه چې زموږ 

چې دغې جایزې درې برخې لرلې چې  له افغانستان  پاکستانۍ نجلۍ بریالۍ شوهد ګروپ نه یوه 
  څخه یوازې حبیبه سرابي وکړلی شول دغه جایزه تر السه کړي.

 

زه دومره پوهیږم چې تر آخره زیاته ډاډه وم او که د کمپاین خبره وه تر هر چا مخکې وم خو 
ي، یا به یې ګټې، یا به یې بایلې؛ نو دا خیر دا هر څه ژوند کې راځي او د دې پایله واضح و

ځکه زما دریځ معلوم دی او زه تل غواړم یوازې خپلو خلکو  دومره ستونزمنه خبره نه ده راته.
 .او هېواد ته تر خپلې وسې، وسې زیات کار وکړم

 

تر اوسه کومه رسمي دنده نه لرم او نه کوم پالن ورته لرم چې رسمي دنده تر سره کړم. زه 
ډېره آزاده و اوسم او وکولی شمه خپل پالنونه او کارونه په ښه او عالي توګه تر سره  غواړم
 .کړم

 

خو بیا هم د چنار راډیو سره کار کوم تر څو لرې پرتو او نا امنو سیمو ته ښې خپرونې و 
 .رسیږي، چې د ښځو د ستونزو په حل کولو کې فعاله ونډه ولري

 

ماشومانو په تعلیم باندې را څرخي او دغه شان د میرمنو د اقتصادي زما ټول پالن د افغان 
 پیاوړتیا له پاره نوې طرحې او پالنونه لرم، چې تطبیق یې کړم.

 

خدای دې وکړي بهاند صیب کوم څه چې تاسې پوښتلي وو، د هغو اړوند مې ځواب درکړی 
 .وي

 

 .تاسې دې هم خدای آباد او خوشحاله لري
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 «مننه
 

وروسته له هغې چې مریم امرخیل د سولې جایزې ته کاندیده شوه، د میډیا پام ډیر ور وا وښت، 
په افغنستان کې د ننه او له افغانستان نه د باندې لیکنې ورباندې و شوې. هغه څه چې زما له 
نظره تیر شوي دي او د مریم په باب زما د څو میاشتنیو څیړنو په ترڅ کې ما تر السه کړي دي 

  د هغو په رڼا کې به د مریم په باب دا مقاله و لیکم.
 

هغومره چې ما له هیواد والو، په خپله له مریم امرخیل او میډیا نه د مریم امرخیل په باب اوریدلي 
وو، د ا مالومات ما ته د قناعت وړ ونه ګرځید، نو  ځکه مې د یوه څیړونکي په توګه د نوي 

و ال سر الرې د ښې پیژندنې په موخه، نورو پتو ته هم سر نسل د روزنې د دې پیاوړې غړې ا
ور ښکاره کړ. په نوو آدرسونو کې ډیری مالومات د دې په باب هماغه وو، چې د دې له لوري 

 ږل شوي وو، خو په ځینو آدرسونو کې مې د دې په هکله دا نوي شیان و موندل:ـرا لی
 

مریم امرخیل په باب کومه لیکنه او مالومات چې زما دلته  په اروپا کې د لومړي ځل له پاره د 
ویبپاڼه کې د ښاغلي حمید عبیدي په قلم په «  afghanasamai» تر سترګو شول، هغه  په

هنرمندانه ډول هغه لیکل شوې مقاله وه چې د مریم د ژوند ډیرو مهمو برخو ته یې اشاره کړې 
وه. ده په اروپا کې له هر چا مخکې د مریم امرخیل د ژوند، زدکړو، کارونو او ستونزو په باب، 

انتریوګانو نه په استفادې سره یوه داسې مقاله د مریم له عیني ژوندانه او بیوګرافۍ او ښایي 
برابره کړې ده چې هم حقیقت لري او هم په ماهرانه ډول د هنر توومنه ور اضافه شوې ده. 

ه. زه یې دلته د اړتیا له مخې کې خپره کړې د ویبپاڼهښاغلي عبیدي دا مقاله په افغان آسمایي 

 » ډیره برخه را اخلم:
 

 :و کلید های جادویی اش مریم 
 

از مکتب که میآمدم و نان »ربوده بود.  بازی های کودکانه را فقر از مریم  کودکی و فرصت 
پرداختم. پس از آن میرفتم و علف  چاشت را میخوردم با زنان و کودکان همسایه به قالینبافی می

 «.هایم را میخواندم جمعآوری میکردم. شب در نور چراغک تیلی دست ساخت مادرم درس
 

کرد از طریق مسجد با مکتب آشنا شد.  گی می او که در کمپ مهاجران افغان در پیشاور زنده
زمانی که پدرم مرا به مسجد نزدیک خانه برد تا نزد مال قرائت قران شریف را بیاموزم با »

در دلم شوق   هایی میکرد که زینب به مکتب هم می رفت. او از مکتب قصهزینب آشنا شدم. 
 رفتن به مکتب را بر انگیخت.

 

بسیار نموده بود. پدرم وقتی به   یک روز مالی مسجد از لیاقت و کوشش من نزد پدرم توصیف
که هیچ خانه آمد برایم گفت هر تحفه یی که از او خواسته باشم برایم تهیه خواهد کرد. من گفتم 

و خواهش کردم که مرا به مکتب داخل کند. پدرم خواهشم را پذیرفت . در   یی نمیخواهم تحفه
به هر متنی را میتوانستم روان بخوانم ،   بل چونصنف شدم ،  همان سال اول نه تنها اول نمره  

 «.نام بلبل شهرت یافتم
 

را این پرسش نیش میزد که در  ریم وقتی خانواده تصمیم گرفت تا به افغانستان برگردد، ذهن م
وجود دارد یا خیر. هنگام وداع معلمانش او را در آغوش گرفته و گریسته  افغانستان مکتب 

بودند. و او خود نیز نگران بود. شش خانواده دار و ندار شان را در یک الری بار کردند و در 
مریم هفت ساله   حرکت کردند. به سوی افغانستانحالی که خود بر فراز بارها نشسته بودند، 

گی فراغت از صنف اول را در آغوش  نمره نیز در حالی که کتاب های مکتب و پارچه  اول
هر جا که پولیس ها برای تفتیش به موتر باال میشدند، »در کنار خانواده اش نشسته بود.  میفشرد،

تمام راه ترانه هایی را که در  مکتبم را برای شان نشان میدادم. در من پشتی کتاب ها و پارچه  
خداحافظی   عابرین کنار جاده را نمی شناختم با آنان  مکتب یاد گرفته بودم میخواندم و گرچه

http://www.afghanasamai.com/NAB/Nab-4/MariamAmarkhil.htm
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میکردم. ما به وطن بر میگشتیم . آن وقت هنوز تعریفی برای وطن نداشتم. و اما این قدر 
 «.فغانستان به ما تعلق داردبه افغانستان تعلق داریم و ا  میدانستم که ما چون افغان هستیم

 

خوشبختانه در آن »آبایی اش در وردک رسیدند، مریم در جستجوی مکتب شد.  وقتی به دهکده  
ما. از سه قریه باید میگذشتم تا به مکتب  حوالی مکتب وجود داشت؛ و اما، بسیار دور از خانه  

های همجوار یک تعداد  ما به مکتب نبود. از قریه  برسم. فاصله یگانه مشکل رفتن دختران قریه  
برخی افراد با  ما هیچ دختری به مکتب نمی رفت.  از قریه   رفتند. و اما، دختران به مکتب می

دلیل شان این بود که دختران  د من به مکتب بروم. نفوذ بر پدرم نیز فشار می آوردند تا نگذار
مکتب، به عالوه    چشم سفید خواهند شد. در این جا نیز مانند زمان مهاجرت اگر مکتب بروند ،
نیز میپرداختم.   گی رفتم و عالوه از آوردن علف برای گاو مان، به کار بافنده به مسجد نیز می

بل همچنان  ،  درست قرائت میکنم  نتنها قرآن شریف رامالی مسجد ما از این که میدید من 
 بوستان و پنج گنج را هم میخوانم، مرا مورد تشویق قرار داد. کتاب های دیگر چون گلستان ، 

 

در   -حتا آنانی که چند سال از او بزرگتر اند -یی ما میگفت که هیچ بچه مال به مردان قریه  
ان بود که گپ های من و پدرم برای تشویق مردم به خاطر هم  درس به مریم رسیده نمیتواند.

فرستادن دختران شان به مکتب گوش های شنوا یافت. به این ترتیب میان خانواده ها نوعی 
نتیجه این که همه دختران  -مسابقه و همچشمی برای فرستادن دختران شان به مکتب آغاز گردید

  «.ما شامل مکتب شدندقریه  
 

یک روز صبح »رزوهای خود غرق بود که مصیبت دیگری سر راهش پدید آمد. او در دنیای آ
راه مرد بد  که با دختران دیگر با شوخی و بازی و خوشی و خنده راهی مکتب بودم، در نیمه  

پیش از این که   خلقی با تندی به ما گفت : خوب شد که مکتب را برای تان سوختاندند . حاال
به خانه های تان. دختران دیگر از ترس و وحشت به   شود بروید برای خود تان هم چیزی واقع

سوی خانه های شان رفتند. من با یک خواهرخوانده ام با دلهره راه مان را به طرف مکتب ادامه 
در   مکتب و تحویلخانه تعمیر اداره   سطرنجی ها ،دادیم. به مکتب که رسیدیم دیدم که خیمه ها،

مکتب شویم . و اما من با سر معلم  گذاشتند که داخل محوطه   ما را نمی  کام آتش سوخته بودند.
در   بلی «.یک جا داخل مکتب گردیدم. آن جا کنار نل آب نشستم و تا میتوانستم گریه کردم

دختر دیگر هم  ۱۱۰۰ طالبان مکتب را به آتش کشیدند و خوشی و امید مریم و ۱۳۸۶ سال
پس از این حادثه اکثریت دختران از ترس دیگر به مکتب مکتبی اش را به غم مبدل ساختند. 

مریم   تن به چهار تن کاهش یافت.  بیست  از  به این ترتیب شمار شاگردان هر صنف .نرفتند
توانایی پرداخت معاشات  را بست و گفت  در صنف نهم بود که ریاست معارف دروازۀ مکتب

 .معلمان را برای تعداد اندک شاگرد ندارد
 

بار دیگر خود سرنوشت خویش را رقم بزند.   بل سعی کردمریم تسلیم سرنوشت نشد،  اما،و 
او به کابل رفت تا در آن جا مکتب را تمام کند. ولی دخترک دهاتی با استعداد و عاشق درس و 

زمانی که به کابل آمدم ، دختران »  مکتب در کابل با دشواری های دیگری رو به رو گردید .
نه لباس و  نه بر زبان دری تسلط داشتم ،  -جرا تم را نیز از من گرفتند سور کابلی ،جرار و ج

 خوب و فیشنی.  بکس شیک و نه قلم و کتابچه های
 

دانم مادرم از کجا تهیه کرده بود، خودم هم خود را گم کرده  یی که نمی در چپن کالن و کهنه
 ردسال تر بودم.بودم. از نظر سن و سال نیز نسبت به همصنفانم خو

 

من موضوع شوخی و ریشخند همصنفانم شدم. اذیت و آزار به حدی بود با آن ریخت و لباس ، 
که مرا به جان آورد. و اما، در این جا معلمان نه وقت داشتند و نه عالقه تا به مشکالت شاگردان 

ود. تصمیم گرفتم زمانی که در کابل شامل مکتب شدم، به امتحانات زمان کمی مانده ب   برسند.
زیرا فکر کردم کم از کم او گپم را بهتر خواهد فهمید. ولی از طالع  –بروم نزد معلم زبان پشتو 
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با سرمعلمه مواجه شدم. او بدون گپ و سخن یک سیلی بر رویم زد و گفت: تو این جا چی  بد،
 میکنی؟!

 

با حیرت پرسید که با این سن و شامل این مکتب شده ام. او کوشیدم برایش بفهمانم که من تازه  
با هم صحبت کردیم  گونه ممکن است من شاگرد آن مکتب باشم. خوب به هر رو، سال کم چه

.»... 
یافت.  هر مشکلی راه حلی می  برای و مریم که عادت نداشت در برابر مشکالت تسلیم شود،

از لباس تا  –مکتب  های او که در خامکدوزی و خیاطی مهارت داشت، میکوشید تا نیازمندی
را از فروش محصوالت دستی خودش تا مین کند.  -و نیازمندی های دیگر پول کتاب و کتابچه 

با خود تکرار   پیوسته جمالت تازه یی را که از دیگران میشنیدم»زبان را هم یاد گرفت. 
. و چنین بود نام من مریم است.. نام تو چیست، کجا میروی،  جور استی،میکردم: خوب استی، 

 «که باالخره زبان را یاد گرفتم.
این که دختران با پتلون گشت و گذار میکردند و »گی داشت.  آنچه در کابل میدید برایش تازه

مرا حیرت   گفت برایم بسیار جالب بود. آرایش موهای معلمان ما هم کسی برای شان چیزی نمی
 «یون بود...زده میساخت. جالب ترین سرگرمی برایم دیدن تلویز

 

وقتی مریم مکتب را تمام کرد و با سپری کردن امتحان کانکور شامل پوهنتون شد، مشکل 
او این مشکل را به چانسی برای تمام خانواده اش مبدل  دیگری سر راهش قرار گرفت؛ و اما،

ادبیات شده بودم سخت ناراض بود. پدرم از این که من به جای طب شامل فاکولته  »ساخت. 
خواست دل خودم   تسلیم دبیات انتخاب دلخواه خودم بود و به جای تسلیم شدن به خواهش پدرم،ا

 پدرم نمی خواست به من اجازه بدهد که در کابل بمانم و به تحصیل در رشته   شده بودم. 
در کابل خانه گکی را به  یی به پدرم کردم. گفتم  من پیشنهاد غافلگیر کننده  بپردازم. ادبیات
ایه خواهم گرفت تا او هم با مادرم و خواهران و برادرانم به کابل بیایند. این طرح از نظر کر

خانه و مصارف خانواده  اصلی برای او این بود که پول کرایه   پدرم بیخی غیر عملی بود. مساله  
فروش محصوالت خیاطی به دست آورده   را از چه مدرکی تهیه خواهیم کرد. پولی را که از

 پیشش نهادم و گفتم در آینده نیز میتوانیم از این راه و کارهای مناسب دیگر پول کرایه   م،بود
باالخره   و نیازمندی های دیگر را تهیه کنیم. او میدانست که گزافه گو و بی سنجش نیستم.  خانه

 گکی را که حاال داریم کم توانستیم خانه ،راضی شد. همه چیز را از صفر شروع کردیم و کم
در این میان پدرم نیز که مکتب را پس از صنف نهم در اثر مشکالت پیش آمده ترک  بسازیم.

دارالمعلمین را تمام کرد و اکنون در مکتبی که به   باره درس خواند و باالخره دوکرده بود، 
کوشش خودش تاسیس شده به حیث تحویدار کار میکند. خواهران و برادارانم نیز مصروف 

خوب یگانه کمبودی که  .خوشبخت هستیم اند. میتوانم بگویم که ما یک خانواده   درس و تحصیل
داریم دوری از پدر و مادر است. پدرم و مادرم به زنده گی دهاتی عادت دارند و در کابل دلتنگ 

 «.گی کنند آبایی مان زنده داده اند تا در همان دهکده   جیحمیشوند. آنان تر
 

ادبیات فارغ گردید. سال گذشته از فاکولته   پس از بیست زمستان دیده،مریم که بیست بهار را 
شود، دو برنامه او اکنون در یک رادیوی محلی که در والیات پکتیا، پکتیکا و خوست شنیده می

گی و دیگری برای مصاحبه با فعاالن حقوق  برای زنان دارد: یکی در مورد مشکالت خانواده
دستگاه خیاطی » او همچنان مالک و مدیر یک شرکت خیاطی است. .زن و فعاالن جامعۀ مدنی
زمانی که هنوز در مکتب بودم ایجاد کردم.   کوچک یکی از خویشاوندانم را با استفاده از قرضه  

امن زنده گی میکنند، زمینه  زن که در مناطق دور افتاده و نا ۲۵۰حاال این شرکت خیاطی برای
ت برای این زنان مواد خام تهیه کرده و محصوالت معین کار را فراهم ساخته است. شرک

رساند. از  خامکدوزی و خیاطی را فرمایش میدهد و این محصوالت را در بازار به فروش می
و هم برای شان مواد خام مورد  میگردد پول فروش محصوالت هم مزد کار این زنان پرداخت

در یک  بازار داخلی به عالوه    «زرتار» اکنون تولیدات شرکت   نیاز تهیه و فرستاده میشود.
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در هند، استرالیا، اوکراین و روسیه نیز به فروش میرسد. خوب امیدوارم با توسعه   کوچک پیمانه  
 «.بازار فروش تولیدات شرکت، باز هم بتوانم برای تعداد بیشتر زنان زمینه  کار را مساعد بسازم

 

ا چشیده در او رویای کشور و جامعه یی را ایجاد کرد که آن ر رنج و ناداری که مریم خود مزه  
در کودکی بزرگترین آرزویم این بود که پادشاه شوم و » همه در آن از رفاه برخوردار باشند.

پارک های سبز بسازم که در وسط   باغ ها و  آن گاه برای مردم خانه بسازم. پیرامون خانه ها
بتوانند با جرا ت و خوشی به مکتب بروند. در خیاالتم   آن ها مکاتب باشند تا دختران و پسران

در باغ ها کشتزارهای شفتل نیز وجود داشتند تا گاوها در آن ها بچرند و کودکان و زنان برای 
ساختن فابریکات و فروشگاه ها و چیزهای دیگر   آوردن علوفه برای گاوها به زحمت نشوند.

زمندی های مردم مرفوع گردند نیز شامل خیاالتم بودند. که هم برای همه کار ایجاد شود و هم نیا
کوتاه این که آدم خیالپرداز و خوشبین بودم. حاال که بزرگ شدم ام میدانم که تنها در حد توانم 

پادشاهان و   میتوانم برای خودم و دیگران کار مفیدی انجام بدهم. میدانم که هیچ کس و حتا
این کارها را انجام بدهند. امروز رویاهای واقعبینانه  همه   ندزمامداران نیز به تنهایی نمی توان

ها را به کار  این تواناییهای خود را دریابند،  تری دارم. آرزویم این است که زنان توانایی
ناقص »  این پنداشت نادرست را که آنان را  بیندازند و اطمینان به نفس کسب کنند. زنان باید

زنان با تبارز و اثبات توانایی های خود موفق خواهند   ن بزدایند.تعریف میکند از ذه« العقل
گی خود، خانواده  این پنداشت نادرست را از ذهنیت جامعه نیز بزدایند. زنان میتوانند زندهشد 

آرزو، اراده، آموزش و   و جامعه را تغیر بدهند. من از روی تجربه خود اگر بگویم میتوانم بر
 «...تا کید ورزم  باز کردن راه به سوی آینده به حیث کلید  استواری

 

 
 

مې د مریم امر خیلې په باب د ښاغلي حمید عبیدي د لیکنې یوه برخه را واخیسته چې د  پاس
باندې له افغانستانه لیکل شوې او خپره شوې وه، اوس به وګورو چې په نورو آدرسونو کې د 

 مریم په باب څه لیکل شوي او څومره مالومات وړاندې شوی دی:
 

کې هم د مریم امرخیل د زوکړې، زدکړو، هڅو او کارونو په باب مالومات شته  ویکیپیدیاپه 
 چې زه یې په لنډه توګه د دې څیړنې د بشپړتیا  له پاره را اخلم:

 

 د زدکړو په باب یې ویکیپیدیا داسې را ته وایي:
 

ه کډوالو په یو افغانزاخیلو نومې سیمه کې د  پیښوراغلې مریم خپلې ابتدایه زده کړې په »
 پیل کړې.  لومړني ښونځي کې

 

د ده افغانان د  ښارکال یې له پېښور څخه خپل هېواد ته کډه وکړه او دلته د میدان  ۱۳۸۲په 
په پنځم ټولګي کې شامله شوه. تر نهم ټولګي پورې یې په نوموړې لیسه کې درس  ېلیس دنسوان 

https://ps.wikipedia.org/wiki/مریم_امرخیله#cite_note-2
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%90%DA%9A%D9%88%D8%B1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
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خو کله چې یې لیسه وسوځول شوه، کابل ښار ته کډه شوه او پاتې زده کړې یې د  ،وایه و
 زرغونې په عالي لیسه کې تر بکلوریا پورې بشپړې کړې.

 

کال  ۱۳۹۴ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې شامله او په  د کابل پوهنتونکال د  ۱۳۹۱په 
 «له دغه پوهنتون څخه په غوره درجه فارغ التحصیله شوه.

 

مریم په خپلو تازه مالوماتو کې لیکلي دي چې اوس بیکاره د مریم د دندو په باب باید و وایم چې 
 »ده، خو میدیا وایي چې پخوا یې دا دندې تر سره کړې دي:

 

 کال د قومونو او قبایلو چارو وزارت د دفتر په ریاست کې ماموره. ۱۳۹۲په ــ 
 

 توګه.ګوګل ژباړن پروګرام په انکشافي پروګرام کې د ایډیټرې په  د  کال ۱۳۹۳په ــ 
 

 برخې متصدي او لیکواله. ښځو د کې د سرخط نومي ورځپاڼې د ۱۹۹۳په ــ 
 

خبرونو  ښځو د پروګرامونو پروډیوسره او د کال کې د چنار په نوم د راډیو د ۱۳۹۳په ــ 
 ایډیټره.

 

 «د یوه شخصي سوداګریز شرکت مؤسسه او رئیسه.ــ 
 

 »بیلګې یې دا دي:په مدني فعالیتونو کې د عملي ګام اوچتولو څو 
 

د وردګو والیت هغو ماشومانو سره په تعلیمي بهیر کې مرسته کول، چې ښونځي یې په جګړو ــ 
 کې سوځل شوي وو.

 

هغو کورنیو ته د کار زمینه برابرول چې غوښتل یې خپل ماشومان ښونځي  ۲۵کال  ۱۳۹۱په ــ 
 ته ولیږي.

 

 ته د تعلیم د حصول په موخه انتقالول. کابلله میدان وردګ والیت څخه بې وزله ماشومان ــ 
 

السي صنایعو په برخه کې د کار زمینه  مېرمنو ته د ۲۵۰له پیل څخه هغو کال  ۱۳۹۵ دــ 
 مساعدول چې په بدل کې یې خپل ماشومان ښونځي ته ولیږي.

 

د کابل ښار یو شمیر له رواني ستونزو سره مخامخ ځوانان د ارواپوهنې ځانګړو تربیوي ــ 
 کورسونو ته معرفي کول.

 

ي تعلیمي یو په موخه په لرې او نا امنه سیمو کې د راډیوذهني کچې د لوړول د ښځینه قشر دــ 
 فیچرونو او پروګرامونو جوړول او خپرول.

 

تقویت په موخه په کابل ښار کې د )میرمن ادبي بهیر(  د میرمنو د ادبي او فرهنګي فعالیتونو دــ 
 په پروګرامونو کې همیشنی ګډون.

 

 «ټولنیزو برخو کې دوامداراو هر اړخیز فعالیت.پاره په مختلفو ه د ښځو د حقونو لــ 
 

زه به د مریم امر خیلې د قلم او لیکنو په باب وروسته خپل مالومات او تبصرې وړاندې کړم، 
 »سمدالسه ګورو چې د دې د لیکنو په هکله ویکیپیدیا څه او څومره لیکلي دي:

 

 ښځو ورکړه،  په بدو کې دــ 
 

 ښځو پر وړاندې تاو تریخوالي،  دــ 
 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%BE%D9%88%D9%87%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
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بیدارۍ  او د ښځو پر اقتصادي پیاوړتیا او د ځوان نسل د تنویر ښځینه تعلیمي بهیر د دــ 
 په لسګونومقالې،  باب  په
 

 راډیوي خپرونې، ــ 
 

 ، پاره څیړنیزې لیکنېه سیمنارونو ل دــ 
 

نو تر ټولو ستره منځ پانګه لیک پاره د راپورونو جوړول د اغلې امرخیل ده او د ورځپاڼو ل
 «جوړوي.

 

 رادیو سره د مریم امرخیلې یوه ځانګړې مرکه:« غمي»له 
 

د بي بي سي روغتیایي رادیویي مجله ده، له بي بي سي نه خپریږي، خو د یونیسف له غمی، 
د کوچنیانو او د کورنۍ د خوا تمویلیږي چې په اونۍ کې څلور ځلې خپریږي. اصلي موخه یې 

دي. مریم غړو د ښې روغتیا او د ژوندانه د نېکمرغۍ اړوندې مشورې او عملي مهارتونه 
اونیزې رادیو سره په یوه مرکه کې د خپلو کارونو، ستونزو، بریالیتوبونو، امرخیلې له غمي 

ې راډیویي خپرون «غمي»السته راوړنو او نویو هیلو په باب څرګندونې کړې دي او دا خبرې د 
چې د فیسبوک په کال د دسمبر په دیارلسمه نیټه ایښودل شوې وې  ۲۰۱۶مه ګڼه کې د  ۲۳په 

واوښته، هلته  له غمي رادیو سره د مریم امر خیلې یاده انتریو په غږیزه پاڼو کې زما پاملرنه ور 
بڼه ایښودل شوې وه، ما واوریدله، را ته په زړه پورې وه، ځکه ور ته ولګیدم او له غږیزې 

 یوه برخه ده: انتریوبڼې نه مې لیکنۍ بڼې ته واړوله، دا یې د 
 

زما ژوند داسې یو ژوند و، چې له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې یم، باور مې نه کیده چې »... 
 زه به خپلې زدکړې پای ته ورسوم...

 

زما په لویو السته راوړنو کې، یّو هغه زما د لیسانس تر کچې زما  زدکړې دي او بله السته 
 کمپنۍ جوړول دي، چې زه یې خپله تر ټولو لویه السته راوړنه ګڼم.« زرتار»راوړنه مې د 

 

کله چې په پاکستان کې وو، زما یادیږي چې زه شپږ کلنه وم، پالر به مې له ډیر کار سره، سره 
ډیر لږ مزد تر السه کاوه، نو ما به د خرما له پاڼو نه وا ړه ګالن جوړول او په دې ډول به مې 

کله چې افغانستان ته راغلو، زموږ په سیمه کې یوه نجلۍ هم  صاد کې مرسته کوله،د کور په اقت
ښونځي ته نه پریښودل کیده، زه لومړنۍ جلۍ وم چې ښونځي ته الړم، ښونځي ته زما له تګ 
نه وروسته ښونځي ته د نورو نجونو تګ هم پیل شو. ښونځي ته د تګ په څنګ کې مې هم په 

د باندې له مور پالر سره په کارونو کې مرسته کوله، له ښونځي او کور کې او هم له کور نه 
 تعلیم سره زما مینه د دې سبب شوه چې د پالر په مرسته مې په تعلیم پسې پښه کابل ته ورسیده.

 

السي کارونه هغه څه وو چې زه یې پر خپلو پښو ودرولم، په دې ډول و توانیدم چې په کابل 
سم او د تعلیم له پاره خپلې خویندې او خپل ورونه کابل ته راولم. ما کې ځانته کور په کرایه ونی

نه غوښتل چې هغوی له تعلیم نه پاتې شي او له هغه نه مې وروسته د تره اوالدونه هم د تعلیم 
 له پاره کابل ته راوستل.

 

ژوند کې مې تر ټولو ښه خاطره دا ده چې د سولې جایزې ته نومانده کړای شوم. یو سهار مې 
 د خپل فیسبوک ور پرانست، که ګورم چې لیکلي: 

 

 «مریم امر خیله به د سولې جایزې ته کاندیده کړو.»
 

 زما باور نه کیده، ما ویل چې دا به څوک وي؟ ښایي کومه بله مریم امرخیله به وي، نو مې
 خپلې یوې ټولګي والې ته ولیکل چې دا څوک ده؟ هغې را ته ولیکل چې همدا ته یې کنه!

 

https://www.facebook.com/GhamaiCH/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
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نو زه په دې ډیره خوشاله ځکه شوم چې ما ویل دې جایزې ته به زما کاندیدیدل د نورو نجونو 
له پاره یو سر مشق شي، ځکه هغوی په داسې چاپیلایر کې ژوند کړی او ژوند کوي چې فکر 

 ه چیرته نه شي رسیدالی او زه خپل کاندیدیدل د هغوی له پاره یو مورال ګڼم.کوي دوی هیڅکل
 

کمپنۍ، چې ما د میرمنو له پاره جوړه کړې ده، « زر تار»یوه لویه هیله مې دا ده چې زما 
میرمنې په کې کار وکړي او دا میرمنې له  اړدومره لویه او پراخه شي چې د ټولو والیتونونو 

مې د نړۍ په سطحه د افغاني کلتور د معرفۍ « زرتار»بسیا شي او همدا پر ځان اقتصادي پلوه 
 او غوړیدا یو لوی مرکز شي. 

او له دې نه وړاندې زما د زدکړو مسأله ده، غواړم په تعلیم کې نور هم پرمختګ وکړم او خپله 
 «تر السه کړم.دیپلوم هم ماستري او دوکتورا 

 

نه الندې په کامنټ کې زموږ د اوسني نسل د تعلیم د نهضت د مریم امر خیل د همدې مصاحبې 
 د پلوي سر الرې ثنا ساپۍ داسې ور ته لیکلي دي:

 

 «مریم جانه زموږ ټولو ویاړ ده. یو څو نورې مریمې که ولرو، کار مو جوړ دی.»
 

 زرتار:
 

جوړول او بیا د دې اقتصادي شرکت « زرتار»مریم امر خیلې په ژوند کې د د زما له نظره 
د مریم د کار کامیابه پرمخ بیول به د مریم په اوسني او راتلونکي ژوند کې اساسي رول ولري. 
په « زر تار»او ژوند په باب مالومات دا ښیي چې دې د خپل ژوند په دې تانده ځواني کې د 

جوړونه او الرښوونه په اوسنۍ زمانه « زر تار»جوړه کړې ده. د  نامه یوه اقتصادي موسسه
کې، بیا د افغانستان غوندې یوې دودیزې ټولنې کې، داسې یو نوښت دی چې مریم که له یوې 
خوا له اقتصادي پلوه پر ځان بسیا کیږي، نو له بلې خوا په لسګونو او ال سلګونو نورو نجونو 

نه برابروالی شي. کله چې مریم غواړي د نوي نسل په روزنه او میرمنو ته د کار او ژوند زمی
کې دایمي مبارزه وکړي، ژوند وکړي او ال له نورو هیوادوالو او نورو انسانانو سره مادي او 
 معنوي مرسته وکړي، دا خو یو ښه او پیاوړي اقتصاد ته اړتیا لري، نو زه داسې نظر لرم چې: 

 

وکړي او هر کال یې بڼې ته او د کار کولو سیستم ته د زمان باندې ډیر تمرکز « زر تار»که پر 
له غوښتنو سره سم بدلون ورکړي، دخل او خرچ یې تل تر نظر الندې ولري، ډیر به ښه وي، 
بیا نو اقتصادي موانع او ستونزې د دې د نورو زدکړو، مطالعې، د نوي نسل په روزلو کې د 

 ډبوالی. مبارزې او نورو انساني پالنونو مخه نه شي
 

د مریم امر خیلې د قلم او لیکنو په باب، د دې مقالو په دریمه برخه کې ما د ویکیپیدیا مالومات 
 را اخیستی و، اوس به خپل مالومات او تبصرې وړاندې کړم:

 

 د مریم امرخیل لیکنې:
 

 د مریم لیکنې په لومړي سر کې کیدای شي په دوو برخو  و ویشل سي:
 

 یې لیکلي او نظریات،ــ په فیسبوک کې 
 

 ــ مقالې او نورې لیکنې یې.
 

 په فیسبوک کې د مریم امرخیل نظریات:
 

مریم امر خیل وروسته له ډیر ستونزو او مثبتو تجربو نه اوس کوالی شي قلم وچلوي او ښه یې 
وچلوي او خپل نظریات د لنډو فیسبوکي مطالبو له الرې او د ښو علمي مقالو له الرې ولیکي 

 او خپاره یې کړي. 
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ما مخکې را  په لومړي ګام کې د دې د لیکني فعالت په باب کوم څه چې ویکیپیدیا لیکلي وو،
نقل کړل او کیدای شي له هغې لیکنې وروسته هم مریم په بیالبیلو ځایونو کې خپلې لیکنې او 

 تخلیقات خپاره کړي وي او زه به یې دلته په ځینو لیکنو باندې لږ تم شم:
 

په فیسبوک کې یې د نظریاتو ډیری برخه کار، زیار ، ښونې روزنې او د نوي نسل روزلو ته 
پر افغاني او پښتني ټولنه باندې یې د ناوړو  راوخلو. بیلګېده. دلته به یې څو  ځانګړې شوې

 حاکمو دودونو د ځنځیرونو د ماتولو د مبارزې یو غوره بیلګه دا کیدای شي:
 

 !اخ وروره خوږ دې کړم»
 

  اورمپه چپ غوږ مې څه سم نه 
 

  ستا څپیړې او بې خوده وارونه
 

***** 

 !!څپیړو الیقه ده کنه پاره ده همدې ل د
 

  ،ځکه
 

 سره اوږه په اوږه روانه شوه ستا خور له تا
 

 رواج ټول ځنځیرونه وشلول د ستا خور
 

 پارهه هغه ستا د تعلیم ل
 

  نن هرې دروازې ته ودریده
 

 هغه بې کسه خور
 

  ستا د مظلومیت حق
 

  ،غواړي
 

  ،ویښول غواړي ستا را
 

  خو ته اوس هم په دې خور شرمیږې
 

  ای وروره! په رښتیا ووایه
 

 نه غواړې!؟ پاره راه اسالم او که د قام ل دا حق د
 

  که مې ایمان تر تا ،که مې حجاب ،که مې اسالم
 

  وایه بیا و و،سپیڅلی او قوي نه و
 

 راوځمخدمت په نوم  زه د زړه له صدقه د
 

 ننګ په نوم بلکې قام د ،ته مې د اسالم نه
 

 .نه غواړې د تعلیم حق را
 

 ...ستا دې بې شعورۍ شعور کې
 

https://www.facebook.com/nazak.khiala.5?fref=ts
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  ،نن زما د خویندو عزت لوټ شو
 

  ،نه غرونو ته پنا کړې نن یې ښځې را
 

  ل،نن یې ماشوم بچی را حالل کړ
 

  په واټونو کې سوالګرې مې
 

 ؛سرتورې شوې
 

  عبرت نه اخلېخو ته اوس هم 
 

 ته په کوم خوب ویده یې
 

  ته په کوم هوس کې مست یې
 

 چې اوس هم په بې احساسه السو
 

  ،زما په مخ څپیړو دې
 

 زما غږ ګونګی کړ
 

 !خو نور نه
 

  دا کیسه به یا زما په مرګ
 

 «.او یا ستا په تعلیم او پوهولو ختمه شي
 

 (مریم امرخېل)
 

مریم د خپل فیسبوک په پوستونو کې تل داسې څه لیکي او خپروي، چې د ماشومانو، کوچنیانو 
او د نوي نسل په روزلو کې خامخا رول لري. له هرې زاویې نه چې ور ته وګورې، د دې 
ټینګار پر دې دی چې باید په هر ډول شرایطو کې د نوي نسل روزلو ته پاملرنه وشي، دا که د 

 څوکیسه هم کوي، هغه په یو ډول له یادې موضوع سره غوټه کوي. دا یې خپل ماشومتوب 
 ډیرې ښې بیلګې دي:

کول چې دغو  کیسو کتابونه را ماشومانو د مینې په نوم د یاسن او د زموږ ښوونځي کې یې د»
بیا لوستلو سره هیڅ نه ستړې  ،هغو کتابونو بیا د .نورې برخې درلودلېکتابونو لمړۍ، دوهمه او 

ځکه د یاسین شاقه کارونه او بیا د کاکا مرستې چې هغو ظلمونو یې خالصوي د موټر  ،کېدو
 ... تیز چلول

هغې وړتیا چې څنګه یې له خپلې کورنۍ سره مرسته  تګ مخنیوی او بیا د ښوونځي د مینې د د
وه چې موږ به زیات وخت یو بل ته تشریح کې دې کیسو زیاته اغیزه هغه انځورونه  خو د ،کوله

څه ډول چرګان غال کړل او مینه کوم کارونه کوي چې خلک دې ته مجبوروي  هکول چې غل
 .ترڅو لوڼې مکتب کې داخلې کړي

 

 ،لريځورونه نکه موږ نور څه نشو کولی لږ تر لږه خپلو ماشومانو ته د کیسو کتابونه چې ا
 (مریم امرخېل) .«واخلو قیمت یې هم لوړ نه دی

 

 موږ هیڅ نه غوښتل بس تعلیم!
 

خو موږ به بیا هم  ؛شلیدلې خیمې ته یې اور ورته کړ ۍ،ښوونځي ماته تخته او سترنجی زما د»
لمر  سمان و چې دآهغې له پاسه به کیناستو، زموږ چت  وړلې او د ۍله کورونو ځان سره بوجی

 .خو بیا هم مکتب ته تګ مو نه پریښوده ،سوزنده شغلو به ځمکه الندې لکه اور راته سره کړه

https://www.facebook.com/nazak.khiala.5?fref=ts
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نجونو ته یې خط کې ولیکل ستاسو عزت به  ،مرګ ګواښونه وکړل د علم دښمنانو موږ ته د
چا پالر یې ونه ګوري او ښوونځی  ، چې دتاسې به بدنامې کړو، موږ هغه وسیزل ،درنه واخلو

شي، دا خطونه د غیرت ټوټو پلرونو ته ورکړل نو بیا هیڅ نجلۍ د مکتب مخ ونه ه نه پاتې ن را
 «لیده. زما تعلیم ارمان پوره کېدل هم معجزه ده.

 

 
 

نورو نجونو به په پولو  ،ما غوا پټې کې تړلې وه ،ته ښایسته کابلۍ نجونې راغلې وې کلي»
نو واښه به مې یوه کوټه ورته  ،مکتب کتابونه سم ولولم پاره چې ده دې ل پیولې، خو ما به د

ته  راوشکول او بیا به مې غوا هغه خوړل ما به خپل لیکل او لوستل کول چې هغه نجونې ما
زما . تر خوا مې کیناستې ما هم ښه راغالست ورته وکړ و،عمرونه یې زما نه لوی و ،راغلې

څه غواړې چې  :تلنه وپوښ حیران یې ورته کتل بیا یې را ی،خط یې وکوت وایي دا خط تا کړ
ته ډېر وخندل، ما ورته  دوی ما .زه غواړم پاچا شمه :ویل نو ما ورته و ؟مکتب دې ختم شي

  .شي کولی پاچا شيه ښځه ن ئ،ویل ولې خاند
 

 ،دغه خوبونه دې هم کله چې ویالې نه اوبه راوړې ،ځه غوا دې وپیایه :ویل ته و خو دوی را
 .وایه هلته و
په  .کله چې پایلې اعالن شوې دواړه بې نتیجه وې ،زموینه مو په یوه ورځ شوهآکانکور  خو د

شي ورنه اخیستی او کوم خوبونه چې ویني ه انسان وړتیا هیڅوک ن هغې ورځ زه وپوهېدم چې د
 ،ه وې که ملنګهننو که ته شپ ،صدقه انسان وکړيله د زړه  پاره ریښتونې مبارزهه هغه ل که د

خو خدای پاک به تا له هغو خلکو هم څو چنده لویو هیلو ته ورسوي چې ان تا خپله یې په خوب 
 .«کې فکر نه وي کړی

 

 (مریم امرخېل)
 

کال یو وروستی پوست چې دا ډیره ور ته خوشاله ده چې په  ۲۰۱۶او په پای کې د فیسبوک د 
پکتیا کې له دولسم ټولګي نه د نجونو فراغت و. د داسې خوشالۍ څرګندول او په ټول کال کې 
یې د ښه خبر او زیری ګڼل، دا څرګندوي چې مریم له زدکړو سره، د نجونو له زدکړو سره او 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=176978669391424&set=a.100794053676553.1073741828.100012378750736&type=3
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کال د  ۲۰۱۶متن دی: د  پوستمینه لري. دا د  په پای کې د نوي نسل له روزلو سره څومره
 :مه ۲۹دسمبر 

 

په پکتیکا والیت کې لومړی ځل دی  .زیږدیز کال تر ټولو ښه خبر همدا وه 2016زما لپاره د »
 .چې د دولسم ټولګي څخه نجونې فارغیږي

 

ږي او ـږي ځکه چې زما هره پیغله اوس د پوهې په ګاڼه سمبالیـدهېواد ځواني اوس پیلیزموږ  
 «.په خپل لوړ فکر ملي احساس به د یوې کورنۍ، ټولنې، هېواد پالنه وکړي

 

 د مریم امرخیل مقالې او نورې لیکنې:
 

د مریم امر خیل د مقالو او علمي لیکنو په برخه کې بابد و وایم چې ښایي مریم نورې علمي 
مقالې هم لیکلې او خپرې کړې وي، خو زما له نظره یې دوې وروستۍ مقالې چې په دوو معتبرو 

 ویبپاڼو )بي بي سي پښتو او تاند( کې خپرې شوي دي، ډیرې درنې او علمي بڼه لري. 
 

مقالو کې مریم د ښځو په کار، زیاو او روزنه باندې خبرې کړې دي. لومړنۍ مقاله په په دواړو 
کال د سپتمبر په لومړۍ  ۲۰۱۶تر سرلیک الندې د « پټه صنعتګره! »بی بی سي پښتو کې د 

بحث کړی  داسېنیټه خپره شوې ده.په دې مقاله کې مریم د ښځو په کار زیار او زدکړو باندې 
 دی:

 

 تېر کې زموږ د صنعت برخه کې ډېره پام وړ برخه د هغو ده، چې نوم یې هم پټ پاتې دی.»
 

اریخ راښیي، چې هغه صنعت چې له کبله یې زموږ د هېواد نوم پېژندل کیده او تولیدات به یې ت
 ورېښمو الرې په وسیله نړۍ ته لېږدول کېدل پام وړ برخه په کې د ښځو وه. د
 

 په دې برخه کې د ښځو نوښتونه او کار او زیار هم د تاریخ پاڼو کې ثبت دي.
 

هغه مهال چې پر افغانستان د عربانو واکمني وه دابن حوقل د وینا له مخې د خراسان تر ټولو 
 )دابیوردونسا( یعنی د اوسنۍ میمنې د ښځو نخي او وریښمین صنایع وو.نومیالي صادارت د 

 

د ګیدړو له پوستکیو څخه پوستینونه هم هلته جوړیدل او زغرې یې هم ډېرې مشهورې وې. په 
 هرات کې تولید شوي وریښمن ښځینه ټوکرانو هم ډېر شهرت درلود.

 

واړه، اوبه او د اړتیا نورو توکو هغه مهال چې د جنګ جګړو زمانه وه، د جنګیالیو لپاره خ
چمتو کولو تر څنګ د دغو جنګیالیو لپاره ځانګړي کالي چې د پسونو له وړیو او د نورو حیواناتو 

 له پوستکو جوړېدل،د دوی د الس کار و.
 

 دغو ښځوبه وړۍ وینځلې، له وچولو وروسته به یې څرخی کولې او بیا به یې بیلولې. 
 

اوس چې ښځې غواړي په اقتصادي ډګر کې ځان ثابت کړي، نو له نورو ګڼو خنډونو سره ... 
 له مالي بیوزلۍ سره هم مخامخ دي.

 

د هغو السي صنایعو دوی چې د بهر وتلو زړورتیا له السه ورکړې، تر کورني او نړیوال بازاره 
 رسولو کې له ګڼو ستونزو سره الس او ګریوان دي، چې په کور دننه یې چمتو کوي.

 

 داسې شریکان نه مومي، چې سوداګریزې چارې ورسره په ګډه پرمخ بوځي.
 

دغه راز د تګ راتګ ستونزې هغه څه دي، چې د مېرمنو د السي صنعت پرمختګ پر وړاندې 
 نځته کړي دي.یې خنډونه او ځنډونه رام

 

https://www.facebook.com/nazak.khiala.5?fref=ts
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2016/09/160901_ns_mariam_amar-khila_columns
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که د دغو ستونزو د حل لپاره جدي هڅه او هاند و نه شي، ښایي د صنعت میدان بیا هم د اوس 
 «په څېر له افغان مېرمنو تش پاتې شي.

 

نومیږي چې په تاند کې خپره شوې ده.  دا مقاله یې د « مبارزه»د مریم امر خیلې بله مقاله 
زدکړو، کار او زیار په باب ډیره د پاملرنې او ارزښت وړه ده. د ټولنې د نادودو او د دې د 
مور پالر او د دې د مبارزو په پایله کې چې دا د تعلیم حق تر السه کوي د هغې پایله د همدغې 

 راغلي دي: داسېمقالې اصلي موضوع جوړوي. د دې مقالې په یوه برخه کې یې 
 

ژاړي او چیغې یې هیڅوک نه  خپ ،چې په ستوني کې خپ ،زه د هغو پیغلو دردیدلې چیغه یم»
له شرقه تر غربه یې  چې ،پټه ژړا په داسې یاغې چیغې بدله کړم ،پټه هغوی غواړم د.اوري
 «.ټولې نړۍ تر غوږونو پورې و رسیږي ناره د

 

 دی: پیامدا یې له تعلیم سره د مینې وروستی 
 

یو ځل بیا ښوونځي د فکر او رڼا کور د هوساینې د پرمختګ د ښکال کور ته اور ورته شو دا »
ښوونځي وسوځېده خو خدای دې نکړي چې زما د ښوونځي د نجونو په شان دغه نجونې په کور 

ورسره وسوځیږي، دا له ولس او خلکو سره ښکاره دښمني ده چې درته کینې او ددوی هیلې هم 
وایي: ستا لور، خور، مور او هیڅ میرمن پوه لیدلی نشي ځکه دوی پوهیږي د ټولنې ریښه اساس 
او بنسټ میرمنې دي دوی پوهیږي چې ددغو پوه او ځېرکو اعتمادي او باورمنو میندو به باوري، 

ی به بیا نشي کولی خپلې ناوړې موخې او اهداف دلته پوره ځېرک او هوښار زامن وي چې دو
 .کړي د خپلو ګټو په خاطر یې وکاروي

 

زما ولس دې خپله لور او زوی دواړو د تعلیم لپاره تر هر څه زیاته هڅه وکړي دا او نور  
 «سوځیدلي بند ښوونځي دې بیرته ورته فعال کړي

 

نسل د روزلو په برخه کې باید د نوي نسل د روزلو د د کار زیار او زدکړو او په تیره د نوي 
نهضت د پیاوړتیا له پاره د هر چا هڅې وستایل شي او د امکان تر بریده مرسته ور سره وشي 
په تیره د مریم امرخیل او مریم ته ور ته استعدادونو ته د ودې له پاره او په علمي ډول د نوي 

یو پلوي او یو فعال غړي استاد تنها نظریات را اخلم،  نسل د روزلو په موخه، د تعلیم د نهضت د
چې څنګه دی د دې نهضت د پیاوړتیا له پاره کار او هڅې کوي او څنګه د هغو خلکو پر ضد 
مبارزه کوي چې په پټه او ښکاره د استعدادونو مخه نیسي او د نوي د نسل د علمي روزلو له 

 پاره خنډونه جوړوي.
 

مه، په ۱۳کال د دسمبر په  ۲۰۱۶هضت یو لوی پلوی استاد محمد تنها د د افغانستان د تعلیمي ن
 لیکلي وو: داسېخپله فیسبوک پاڼه کې 

 

د کمپیوټر په ډیسکټاپ مې د یوه داسې ښوونځي انځور پروت دی چې زدکړیاالن په سپېره »
یوې تختې مخې ته ناست او زدکړې کوي. نن مې یوې آلمانۍ همکارې ته په کمپیوټر بېدیا د 
لب پروګرام یو کوډ ور ښوول چې د ډیسکټاپ انځور ته یې پام شو. ول لېونیه! ټول طکې د م

خلک په ډیسکټاپ د نړۍ ښایسته ځایونو انځورونه لګوي تر څو د دمې په وخت کې ورته په 
   تا څه د بېدیا او دربدرۍ انځور لګولیکتلو انرژي واخلي او 

 

نځور انرژی راکوي، ول ولې؟ مال لمړی خو چې زدکړو ته په وچ ډاګ امال بس ماته همدا 
بېرته را بیدار  ،څومره ټنبلۍ په مخه کړی یم نو چې هر ،ته وګورم ناستو دغو ماشومانو همت

سم، دوهم دا چې نغواړم دا مې هېر شي چې دا حالت بدلول غواړي او بدلول یې زما او نورو 
 ...ځوانانو په اوږه دي نو باید سمه خواري وباسو

 

http://www.taand.com/archives/71240
https://www.facebook.com/nazak.khiala.5?fref=nf
https://www.facebook.com/tanha.university?fref=nf
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ل شویو او یاو درییم دا چې د دې انځور په هر ځل لېدو مې د خیالي ښوونځیو په نامه اخیست
د زړه له تله ښېرا له خولې را وزي، له وزیره تر پیاده چې خوړول شویو پیسو څلورواکو ته 

هرچا د افغانستان معارف پیسې خوړلې او خیانت یې کړي وي رب دې اوالد د پولۍ ټک ته 
 !!! ...کېنوي چې د بل اوالد له درده خبر شي. تاسې وایاست آمین

 

 « 🇦🇫 زما مینې زما ځانه، ښایسته افغانستانه
 

تنها دې ارزښتمن مطلب ته په پام سره باید و وایم چې مریم له همداسې یوه ځای نه، له د استاد 
همداسې یوه ښونخي نه او له همداسې یوې سیمې او والیت نه را وتلی استعداد دی او نن یې په 
 خپلو زحمتونو او خواریو داسې ځای ځایګی خپل کړی دی چې د نورو له پاره یوه بیلګه ده.

 

د نوي نسل د روزلو له پاره استاد تنها کله، کله له دې هم په تندو کلماتو او بربنډه توګه د علم 
 ده: بیلګهپر لوري د نوي نسل د حرکت له پاره خپل افکار بیان کړي دي، دا یې یوه 

 

افغانستان مهاجر په غیر قانوني ډول اروپا ته راشي، اروپایان یې ډودۍ، کالي او د سوریې او »
ته یو بې وزلې افغان د اسالم  هر کلی ته الرو ته را ووځي، بلې خوا ،د ګلونو ګېډۍ په الس

خو عرب  ،غوړېدا مرکز سعودي او نورو عربي هیوادونو ته په رسمي کاري ویزه والړ سي
نه بولي، د یوې روپۍ انساني ارزښت نه ورکوي آن د س.پ.ي او یې له سره د سړي زوی 

.خ.ر.ه خطاب ورته کوي خو له کابله زما یارانو د اسالمي وروګلوي ډول غاړې ته اچولی او 
  .د اسالمي اُمت په کې قصیدې وایي

 

کوربان مو سم! د اسالمي اُمت او اسالمي ورورګلوي په نامه والکه له سره څه موجود وي، که 
دې په ځان خوا بدېږي نو له هر ممکن فرصت څخه په استفادې سره ځان په پیاوړي اقتصاد، 
ساینس او ټکنالوژي سمبال کړه، تر کله به د اسالمي ورورګلوي په نامه په خپل هیواد کې د 

خو د نوي نسل  ،عربو نیابتي جګړه کوو؟ په لیاز د خدای خپل افکار خو مو هسې وراسته دي
  «!!!توئافکار مه ورس

 

وایي چې غواړي د لوړو زدکړو  ځواباو بیا په بل ځای کې هم په تندو الفاظو د هغو خلکو 
 مخه ډب کړي: 

نو کوالی شي ښه شین خر له  ،نوې څېړنې ښیي چې که څوک مازي لیږ خاشه کوښښ وکړئ»
ځانه جوړ کړي. نن مې د دغو څېړنو یو ژوندی مثال ولید، ځوان راته ویل چې ستا دا زدکړې 

 «.هیڅ ګټه نلري ځکه ته په کفري ملک کې زدکړې کوې
 

لیتونو د ځلولو له اڅه موده مخکې مې د تعلیم د نهضت د یوې بلې سر الرې )ثنا ساپۍ( د فع
په یوه برخه کې  مقالېتر سر لیک الندې مقاله کې لیکلي وه، د هغې « د تعلیم ډویوه»پاره د 

 مې داسې لیکلي وو:
 

څنګه چې له یوې خوا یې د تعلیم د عامیدو له پاره فعالیتونو او  ،ثنا ساپۍ ډیره ځوانه ده خو»
عملي هلو ځلو ته ګورم او له بل پلوه خلک هم غوښتي او نا غوښتي وایي چې د تعلیم له پاره 
مبلغین د ثنا ساپۍ زامن دي)ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته ګوره( نو زه یې اړینه ګڼم چې سر 

 له همدې اوسه و ویل شي:
 

 ا ساپۍ د تعلیم مور ده!ثن
 

 ثنا ساپۍ د تعلیم د الرې قهرمانه ده!
 

لیدل شوي دي چې سیاسیون او د ټوپک او وژنو د الرې الرویان خپلو مشرانو ته د ټوپکوالۍ 
او وژنو په خاطر قهرماني ورکوي، زه خو هم حق لرم چې د یو ښونکي او قلموال په توګه، یو 

https://www.facebook.com/tanha.university?fref=nf
https://www.facebook.com/tanha.university?fref=nf
http://www.taand.com/archives/74861
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قلموال ته، د انسانیت او انسان روزنې په الره کې د کړو خدمتونو په پار قهرمان و وایم، نو سر 
 همدا اوسه زه وایم چې: له
 

 «ثنا ساپۍ د تعلیم د الرې قهرمانه او د اوسني تعلیم مور ده.
 

د تعلیم د تر السه کولو، د مثبت ژوند پر لوري نه یوازې خپله حرکت، بلکې نور ځوانان هم ور 
ژوند ته تشویقول او عمالً یې د تعلیم کار او ژوند دایرې ته شاملول او په زیاتو خواریو سره د 

پرمخ بیولو تر څنګ د لوړو زدکړو لړۍ هم تعقیبول او... ته چې ګورم، زما له پاره مریم امر 
خیله هم زما د زمانې او د خپل نسل او زما د وطن د ټولو ځوانانو او نوي نسل له پاره یوه نمونه 

 قهرمانه ده.
 

هیلې او پالنونه لري،  تاسو په پاسنیو کرښو کې ولوستل چې په راتلونکو کې مریم امرخیله څه
د دې له هیلو سره څنګ کې، زما هیله دا ده چې مریم خپلو دغو سترو انساني هیلو ته ورسیږي 
او د نوي ژوندانه، نوې تکنالوژۍ په دایره کې د خپلو هیلو د تر سره کیدو لړۍ تعقیب کړي او 

 و برابر کړي.د نوي ژوند له نویو غوښتنو سره هم ځان او هم خپل نور همالري عیار ا
 

د مریم امرخیل همدې لږو لیکنو ته هم که څوک ځیر شي، دا به په کې و مومي چې مریم له 
خپل عمر او تجربې نه وړاندې قدم ږدي او داسې نظریات وړاندې کوي چې د لویو سیاسي 

 مشرانو ال ور ته پام نه وي. 
 

رۍ په څلورمه نیټه کال د جنو ۲۰۱۷دا الندې یوه جمله یې یوه وړه بیلګه ده چې لنډ په لنډه، د 
 په خپله پاڼه کې له الندې عکس سره پوست کړه:

 

 «.یو خروار نظر نه یو مثقال عمل ښه دی»
 

 
 

 

https://www.facebook.com/nawak.qalam/photos/a.781532021965636.1073741828.781527361966102/1284640931654740/?type=3
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 :مرکهد مریم امرخیلې له قلم سره 

 

  دا د مریم خپل لیکلي توري دي:
 

ډېری ملګري مسنجر کې رانه پوښتي چې تا څه کړي؟ نو هغوی قدرمن کولی شي زما په اړه »

 له خوا په شوو پوښتنو کې خپل کړي ځوابونه ومومي. قلمد 
 

 :مرکه
 

پښتنه پاتې ده، ان خپل لباس یې هم مریم امرخېل هغه پېغله چې تر پوهنتون ووته، خو ال هم 
 !ساتلی دی، قلم ورسره د ژوند او ښځینه فعالیتونه په اړه مرکه کړې، دلته یې لوستلی شئ

 

قلم: مریم جانې ستړې مه شې، خدای دې مه خواروه چې زموږ بلنه دې ومنله، د ښوونځي د 
 وکړه؟کیسه راته پیل 

 

خلکو په خدمت کې یمه بیا په ځانګړې توګه د کتاب، ځواب: کور ودان! زه تل د خپل هېواد او 
 او تعلیم برخه کې خو هیڅکله خپل وخت نه سپموم.قلم 

 

ښوونځی مې د پاکستان یوه کمپ زاخیلو کې پیل کړ هغه وخت زما عمر شپږ کاله وه وړاندې 
لۍ تګ مې پالر نه غوښتل زه دې مکتب ته الړه سم لکه د هر پښتون زما پالر ته د نجله دې 

غیرتي ښکاریدله خو پردی ملک او زما ووړ عمر کې پالر ته الس ورکول د دې ننګ او بې 
خپل ټول دود او د خلکو خبرې یوې خوا او زما تعلیم یا زما ژوند اهمیت المل سول چې پالر 

 ورته مهم شي.
 

و سره به مې په ښوونځي کې مې د خرما د پاڼو نه په خپل الس جوړ ګالن پلورل او د ګاونډیان
اوبدلې له دښتو واښه راوړل او نور کارونو زه هغو خلکو ته یوه معجزه غوندې نجلۍ غالۍ 

 ورپیژندلې وم،
 

اوس مې هم یادیږي ما قرانکریم تر ټولو ژر ختم کړ مور مې وایي ستا کارونه هغه وخت د یوه 
 څلویښت کلن سړي وه.

 

 تان ته راغلو او خپل غم راسره وه بس.خو یو کال وروسته هر څه بدل شول موږ افغانس
  

کډه مو الرۍ کې بار کړې وه موږ یې په سر کې ناست وو ما خپل کتابونه په غیږ کې ایښي وه 
چې تالشي کیدله نو ما به خپل کتابونه او ستاینلیک ورښودل چې افغانستان کې مکتب چیرته به 
 اباسی راته ووایه،به وخندل او د الساینې تر څنګ به یې ششته هغوی 

 

همدا چې کلي ته ورسیدو میاشت ال تیره نه وه چې ما د کال نور ماشومانې زما ترلې ځان سره 
مکتب لټول مو پیل کړل وروسته موږ درې کلي اخوا یو د نسوان مکتب وموند، الړم کړې او 

م مګر زه سره کیناستم خبرې مې ورسره وکړې هغه زه باید دویم کې شامله کړې ومدیر صیب 
کینولم کور ته چې الړم پالر راته غوسه وکړه اول یې نه پریښودلم بیا یې یې په څلورم کې 

نه، ما وویل سمه ده خو ویل یې دویم کې به کینۍ زموږ مدیر وویل زه تر شپږم الړه سه نور 
کتابونه زده کوونکي یوازې الف با وایي او دا خو روان مې پالر ته وویل تر پنځم ټولګي زموږ 

نو باید چې ددې استعداد ونه سوزول شي نو پالر ویلی شي انګلش یې هم روان لوستل زده دي 
 وویل ښه ده.

 

https://www.facebook.com/nazak.khiala.5?fref=nf
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هغه کال ما د کال نه پیل بیا تر کلي یوه نجلۍ هم پرینښودله ټولې مې ملګرې کړلې او بیا به مې 
هغوی پلرونو سره خبرې کولې چې کاکا جانه خیر ده دوی پریږده اول کې زیاتو ستونزو سره د 

ت خو پالر راسره ودریده او بل مهمه خبره دا وه چې ما قرانکریم ختم کړی وه زه ماجمخ سوم 
ټولو هغو چې زلمي وه مخکې وم ما قدري ویله زموږ د ماجت مال په جار ویل کې د کال له 

رسیږي هغه ویل دا خلک زیات ظالم دي څنګه د یوې اوه کلنې ماشومې مریم ته هیڅ ځوان نه 
کوي زموږ ور باندې به خلکو زما نوم سره فحش کلمات لیکل چې په اړه بد او ناوړه پریکړې 

زموږ کلي کې یوه نجلۍ هم بې مکتبه پاتې نشوه تر لرې لرې مې خفه کیده خو وروسته پالر به 
د هغوی ماجت کې د مڼو تجارانو او یو ځل د اسالم کلو زما د بابا کلی چې بیخي زیات لرې دی 

نجلۍ ده ښایسته تالوت کوي نو هماغه وه چې تبلیغانو زما صفتونه کړي وه چې الیقه او پوه 
وخت چې زما پالر تر نهم ښوونځی کې هم خلکو لوڼې ښوونځیو ته واستولې دغه نورو کلو 

مکتب نشوې تللی هغوی ته لوستی وه ما له خپل پالر وغوښتل هغه وړې نجونې چې زموږ تر 
او هلکانو ګډ یو ښوونځی په کلي کې جوړ کړي نو هماغه وه چې موږ ملي کې وړو نجونو 

 یې تعداد رسیده. پورې ۴۰۰ښوونځی جوړ کړ چې تر 
 

قلم: ته د کلي نجلۍ یې، خو کلیو کې ال هم څوک دې ته زړه نه ښه کوي چې خپلې نجونې تعلیمي 
 پرېږدي، ته دوی ته څنګه قناعت ورکولی شې؟بنسټونو ته 

 

ځواب: داسې پوښتنې ته ځواب ویل سخت او هم اسانه دي زه ددې خبرې مخالف یمه چې خلک 
نان خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پریږدي تاسې ته به ښه معلومه وي د ولسمشر وایي پښتانه یا افغا

حامد کرزي په لومړۍ دوره کې د ټول افغانستان ښوونځي فعال وو باور وکړئ هغه وخت 
کال کې  ۱۳۸۶ښوونځي ته د ولسوالۍ چې لرې ده نجونې چادریو کې راتللې مګر یو دم زموږ 

 دی چې ډول هر ډول ډنګوي افغانان هماغه شان ورته ګډیږي.شول دا د پردیو الس هر څه بدل 
 

بله مسله زموږ کلتور، پخواني دودونه او نور دي چې موږ د یوه اصل په بڼه منلي ماتول یې 
 –مطلق کفر ښکاري، ما خپلو کلیوالو ته وویل چې هللا ج لومړني نازل کړي ایتونه په اقرا راته 
نسان ته راجع دي، بل خدای ج تعلیم په هر نارینه او ښځینه فرض شوي او دا یوازې اپیل  -ولوله

 هللا صلی هللا علیه وسلم وایي تاسې علم وکړئ که په چین کې هم وي.کړی رسول 
 

زه خپلو خلکو ته وایمه تاسې دا هر څه ددې لپاره کوئ چې رب ته ګنهګار نشئ نو بیا ولې د 
او امر پر ځمکه غورځوئ چې په چین ته تللو امر  هللا صلی هللا علیه وسلم هغه فرمانرسول 

یا انسانانو مجموعه ده نو ولې باید د یوه یا دوه بدو لپاره ټول بد کوي، ټولنه د ښو او بدو خلکو 
 وګڼل شي؟

 

سره له دې چې نجونې پیغلې ښځې بیرون پټیو کې کار کوي تر غرونو خیږي بوټي راوړي 
لې اسالم نه یادونه نه کیږي چې د مکتب تګ دوی ته غیرت او پیایي نو دغلته وواښه او مالونه 
 وریادوي.اسالم پیغور 

قلم: زموږ له خلکو سره یوه اندېښنه داده، چې کله نجلۍ لوستې شې نو هغه زموږ د کلتور او 
درېږي، مثالونه یې ښایي فیسبوک کې ډېر وي، ته دې اندېښنې ته ځواب ویلی پر ضد دودونو 
 شې؟

 

د فیسبوک په اړه نه! بلکې زه د یوې کلیوالې باسواده نجلۍ په حیث دې خبرې سره مطلق ځواب: 
مخالفه یمه دا ځکه چې په یوه سنتي، پخوانیو دودونو ته مات او بل نر واکي ټولنه یو، نو داسې 
ذهنیت او ویره د هر سړي سره شته چې ښځې تر دوی هوښیارې شي بیا به له دوی واک واخلي 

ړم درته یې واضح کړلی سمه د کور بې سواده ښځه کله چې ماشوم د ورځې هر کار غوازه 
وایي صبر مازدیګر دې پالر راشي تاسره به ګوري دا د یوه ماشوم د کرارولو کوي دا ورته 

کې درې غټې ویالې او واړه لښتي خو بې شماره دي لوی سیند هم صالحیت نه لري زموږ کلي 
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وګورئ نه یې ماشوم نه یې د میړه کور او نه یې ځان نه یې یوه مور  لرو په داسې یوه کلي کې
نشوه ګور ته باید دا له نیک عمل سره الړه شي. د دې خاوند پاک ساتلی نو دغه ښځه د کور 

راځي هر امر یې چې وکړ ښځه یې پر ځای کوي ګور خو هم وران شو د دې ښځې میړه له پټي 
یوه ورځ یې د پالنکۍ کره پریږدي، خو د څخه دا وي چې د داسې ښځې ستره غوښتنه د خاون

کالۍ، سلیقه هر څه بیا فرق بر عکس هغه ښځه یا مور چې تعلیم یې کړی وي د هغې کور، 
کورنۍ پورته کول الس لري غوښتنې یې دا وي چې دا هم کار وکړي د ماشومانو پرمختګ د 

ننګ او عار ښکاري ښول دا سړي ته ورکول په هر څه کې نظر ورکول د هر څه خوښول نه خو
میرمن یوه چې یوه ښځه ولې دومره هوښیاره ده چې سړي ته عقل ورښیي او که هغه بیسواد 

 خبره هم وکړي خاوند یې ورته وایي ځه د لیوني لورې ته سړي ته عقل ورښیې کمعقلې!
 

یو، حکومت او مدني قلم: ته د یوې لوستې پېغلې په حیث، د ښځو لپاره د ښځو له لوري په رسن
 اوسنۍ مبارزه څنګه ارزوې؟بنسټونو کې 

 

ځواب: زه داسې فعاالنې نه پیژنم چې هغوی دې واقیعت هم د نجونو یا د ښځو په وړاندې د ظلم 
لپاره غږ اوچت کړی وي ډېرې به وي خو زما تر کلیوالو نجونو او میرمنو نه دي رسیدلي زما 

د بندو دروازو شاته فریاد انګوال کوي وهل ډبول تېروي د  مظلومه ښځه چې کلونه کلونههغه 
دوخړو د نغري تر غاړې د دود په بهانه ترخې اوښکې څڅوي د هغوی اه او غږ یې نه تناره د 

 دی اوریدلی.
 

مثالً د فرخندې یا هغو ظلمونو په وړاندې چې ګونګیان هم په خبرو راځي نو دوی خو د ښځو 
او په میلیونونو پیسې له بهرنیانو اخلي باید دومره خو وکړي چې د حقوق ګټیالۍ ځان ګڼي د 

 پیسو لپاره یوه پلمه ولري.خپلو هغو 
 

قلم: په ژوند کې ایډیال لرې، چې زړه دې وي ځان هغسې کړې، که هو نو څوک دی او ولې 
 باید څنګه څوک شې؟که نه نو ته مو ټاکلی 

 

،خو هر څوک چې انسانیت او بشریت  ایډیال دی نشتهځواب: داسې څوک چې ووایم دغه مې 
کار کوي زما خوښیږي زه غواړم تل مریم امرخیل واوسم تل مې همدغسې د پاک او سپیڅلي ته 

 نه معصومو مظلومو خلکو ته الس ورکړم تل داسې یوه مریم واوسمه چې یمه.احساس 
 

نه دي لیدلې، کتابونه خو ډېر لولې لیکنې قلم: فیسبوک کې لنډې تبصرې کوې، خو مقالې مو دې 
 کوې کنه؟ 

ځواب: کله نا کله بي بي سي یا نوروسایټونو، ورځپاڼو کې خپلې لیکلې مقالې خپروم زه عادت 
خپلې خوښې کار کوم که مرم هم چې ووایم دا پټی دې شین شي نو بیا تر هغو چې شین لرم د 

د اخلم کله چې باید لیکل وکړم هغه هم د مطالعې نه پریږدم. له عملي کار کولو خوننشي نه یې 
رښتیا لنډې کیسې مې زیاتې لیکلي خو تر اوسه مې چاته نه دي ښودلي او نه مې جار کړم، هو 
 .خپرې کړي

 

قلم: ځینې ښځینه فعاالنې له هېواده د باندې د افغان ښځو په اړه داسې څرګندونې کوي چې په 
 حساسیتونه را پاروي او مېرمنو ته ال قیودات زېږوي ته یې په اړه څه وایې؟خلکو الس د لوی 

 

ځواب: هغه ښځې چې له هېواده بهر فعالیت کړي هغوی نړۍ ولیدله یا یې لیدلې تاسې ته معلومه 
څومره چې یو څوک زیات وخت ټولنه کې وي همغومره زیات خلک او ټولنه ښه پیژني نو ده 

وږ د میرمنو یا په ټوله کې د افغانانو ژوند ورته دننګ او عار پیغورونو نړۍ ولیدله زمدوی چې 
ښایي ډېرې یې له ښه احساس غواړي د افغانانو ذهنیت ته وده ورکړي تر څو ډک ژوند ښکاري 

خو دوی چې د بدلون یا د مبارزې کومه الره غوره کړې دا زما نه ده د حساسیتونو تیر شي 
ښځې د مظلومیت او بندو دروازو څخه ازادې کړې په زور او  خوښه کله چې غواړې افغانې
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خپل ټول خلک بد ګڼل دا مبارزه نه ده بلکې مبارزه طریقه سختو الفاظو خلکو ته خطاب کول یا 
زموږ د ټولنې هغه نارینه چې د ښځې فعالیت کول لري دوی داسې تیزو او تندو خبرو باندې 

کولو نور هم د هغوی عقده د ښځو د تعلیم بدو خبرو په  ورته پیغور او ننګ ښکاري د تندو او
 نه یمه.او فعالیت په اړوند راپاروي چې زه دداسې مبارزې طرفداره 

 

 قلم: کور ودان.
 

 ځواب: مننه
 

۱۳۹۶-۲-۲۷ 
مریم امرخیله اوس هم د نجونو د تعلیم او د میرمنو له پاره د کار د پیدا کولو په برخه کې ښه 

ده. څه موده پخوا یې د خپلو همدې هڅو په لړ کې د کابل له والي سره وکتل او هغه هم فعاله 

 دی: رپوټ ورسره د مرستې وعده وکړه. دا لنډکی
 

نن د کابل والیت  د تعلیم، سولې او د ښځو د اقتصادي بسیاینې پروګرامونو اړوندو مسایلو مې»
ما د کارونو زله والي ښاغلي محمد یعقوب "حیدري" صاحب سره ولیدل، ښاغلي حیدري صاحب 

مرستو ژمنه وکړه په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم برخه ز هڅونې تر څنګ د هر راد تقدیر او
ګنده کړه ده کړو بې برخې دي خپله لیوالتیا څرزکې چې اوس هم د کابل د ولسوالیو نجونه له 

کارونه موږزهیله یې وښوده چې چې دې برخه کې به پوره مرسته د کابل والیت کې وکړي او
 د هېواد د ابادۍ لپاره ګټور تمام شي.

 

 مریم امرخیل
 

محمد یعقوب"حیدری" والی کابل با شماری از فعالین جامعه مدنی و خبرنگاران زن در دفتر 
 :کار شان دیدار و مالقات نمود

 

 1397جوزا  19
 

 در این دیدار منیره یوسفزاده معاون امور اجتماعی والیت کابل نیز حضور داشت.
 

نماینده گان فعالین جامعه مدنی ضمن تبریکی به منیره یوسفزاده معاون امور اجتماعی برای 
شان آرزو موفقیت نمود، ازتالش های والی کابل برای ایجاد پست معاونیت امور اجتماعی و 

 خانم در آن پست اظهار سپاس و قدردانی کردند. تقرر یک
 

همچنان در یک دیدار جداگانه محمد یعقوب حیدری والی کابل با مریم امرخیل که برای تعلیم 
دختران و شغل یابی زنان فعالیت می نماید مالقات نمود، از فعالیت های ایشان در این راستا 

 نوع همکاری را سپرد. اظهار سپاس و قدردانی نموده به ایشان وعده هر
 

  #کابل
 

 #اداره_مستقل_ارګانهاى_محلي
 

 #دسیمه_ئیزو_ارګانونو_خپلواکه_اداره
 

#IDLG» 
 

 ارزښت: تعلیم د مریم امرخیلې له نظره دو گورئ 
 

 :بدلون»
 

https://www.facebook.com/nazak.khiala.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D8%A7%D8%B1%DA%AB%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%87_%D8%A6%D9%8A%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D8%B1%DA%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88_%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/idlg?source=feed_text
https://www.facebook.com/nazak.khiala.5?fref=nf
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ه زهماغه کوټه چې د لس کلن ماشوم سر به یې هم په درواه په کې لویه شوم، زهغه کوټه چې 
لږېده، هماغه کوټه چې یوې وړې دریڅې به یو ولیشت رڼا ترې رادننه کېدله، هماغه کوټه، چې 

ما له کتابونو او کتابچو ډکه ما به لوړ زنیمه سترنجۍ او نیلم ګیلم په کې هوار وه خو تاخچه یې 
ولو زې په کې کول، قرانکریم به مې تالوت کاوه، خپلو همپه کې کتاب لوست، لیکل به مز اوا

نجونو ته به مې سبق په کې ورکاوه، راډیو به مې اورېدله سندرو ته به نڅیدلمه، د څراغ ماتې 
مې د خپل کمیس په خالونه ورسریښاوه چې د شپې سبق ورته ووایم ما په ځان باور ز ښیښې در

باور درلوده نن چې هر څه یم او څومره نیکمرغه ځان درلوده په خپلو خیالونو او خوبونو مې 
ما همغو د څراغ زما دي دا ماته زګڼم ټول مې د علم او تعلیم برکت دى دا ټول سهولتونه چې 

بلې رڼا ته د شپې تر ناوخته لیکل او لوستل وه هغه کیسې چې مابه اسمان ته د ستورو په لیدو 
ما د تعلیم په زیات هللا ماته زما تر باور او خیاالتو زکولې او هر روڼ ستورى به مې ځان ګاڼه. 

 مریم امرخیل .برکت راکړل
 

ده کړو ته ولیږي ویې هڅوي او هر حالت زامن زموږ ټول هېوادوال خپلې لوڼې او زهیله ده 
ې ستاسې مسولیت ادا شوى وي زکې د هغوى تعلیم مالتړ وکړي تر څو راتلونکي کې نه یوا

ونو او هغو نیکمرغیو چې لري یې تاسې هم هوسا او په دروند نوم بلکې د هغوى د پرمختګ
 غوره پالر، ورور او کورنۍ یاده شئ.

 «#تعلیم_سوله_راولي
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=521345328288088&set=pcb.521345531621401&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=521345328288088&set=pcb.521345531621401&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=521345328288088&set=pcb.521345531621401&type=3
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 ویسا ورونه
 

 تعلیم، کتاب ویشنه، مطالعه
 

 او قلمالر ټولنه
 

 نولسمه مقاله
 

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

 که نوی نسل په علمي ډول، د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي،
 

 ژوند چینه او د راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ!د 
 

 )آصف بهاند(
 

د اوسني بحث اصلي موضوع د قلم الر ټولنې د پروګرامونو او د دې ټولنې د فعالینو پر هلو 
ښوونځیو  وځلو باندې راڅرخي. د قلم الر ټولنې او د هغې د مسولینو هلې ځلې د تعلیم، د تړل

بیرته پرانستنه، د کوچنیانو او ځوانانو د زدکړو، کتاب سره مینه او د مطالعې کلتور د عامولو 
ږي. د سواد  زدکړې، د پوهې  تر السه کولو اصلي منبع کتاب دی، له ـپه دایره کې تر سره کی

 ږي. ـکتاب سره مطالعه تړلې ده، نو ځکه دا موضوعات ژوندي دي او هیڅکله نه زړی
 

ږي، ـږي او نه هم خلک ور نه مړیـپه هیڅ ځای کې او په هیڅ ټولنه کې د مطالعې دود، نه زړی
ږي او له کتاب یا ـږي هغه د مطالعې ډول او څرنګوالی دی، ځای بدلیـیوازینی شی چې بدلی

ږي یا د مطالعې مواد دي چې په ـلیکل شوو موادو نه د استفادې ډول یا څرنګوال دی چې بدلی
 ږي. ـه بدلیزړیدو سر

 

یو وار مې ویلي، اوس یې بیا هم وایم چې په نورو ټولنو کې د تکنالوژۍ له پر مختګ سره د 
ږي، خو ـژوند کولو او ژوند جوړولو سیستم او وسایل او له هغو نه د استفادې څرنګوالی هم بدلی

ږي، چې یو یـسږي او یا دا پروسه دومره پڅه ده چې هیڅ نه محسوـزموږ په ټولنه کې یا نه بدلی
نه کتاب، کتاب لوستنه او مطالعه ده. زموږ د ټولنې په ډیره سلنه خلکو کې تر اوسه د  له هغو

کاغذي کتابونو د لوستلو دود نه دی رامنځ ته شوی، خو په نورو ټولنو کې له کاغذي کتابونو نه 
زو ـخبره غږی اوس ،ښنایي کتابونو ته خبره اوښتې ده او له بریښنایي کتاوبونو نه اوسـبری

 کتابونو ته رسیدلې ده.
 

سره له دې چې نه شمیرل کیدونکې نا خوالې زموږ پر خلکو او ټولنې باندې ورتپل شوي دي 
ږي د ـوري او تیاره کې زموږ خلک الس پښې ښوروي، خو څنګه چې لیدل کییه سپاو د هغو 

علم د خپرونې، د تعلیم د عامولو، کتاب لوستنې او مطالعې دود، زموږ په ټولنه کې له ستونزو 
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دو په خاطر د یوې عامېـږي. ما څه موده وړاندې  د مطالعې د ـریـسره ، ورځ تر بلې ډی ـ سره
 لیکلي وو: داسېمقالې په ترڅ 

 

شاګردانو او نوي نسل  د خوشالۍ خبره ده چې د لوست، کتاب او مطالعې په لوري، د استادانو،»
چې  ياو د مطالعې کلتور دومره عام ش يۍ شندړګه ده چې دا هڅې نورې هم یلپام اوړي. ه

کله چې مطالعه وي، نو ورسره ي. کوراکور د کتاب او مطالعې په ارزښت باندې خلک پوه ش
ګڼې او پرمختګ پر لوري یر د ښالچې پوهه وي د کتاب او مطالعې وال خپله  پوهه وي.

ږي، د خلکو او ټولنې ـیارې لمن ټول  یزي. کله چې کتاب او مطالعه وي، د نا پوهۍ او تـیپران
د کتاب، مطالعې او مطالعې ي. ی شالدا کویر پالدو یا نو خپل منزل ته د رسی، بږيـړیسترګې غ

، بې ګټې، تکراري او ياو خپاره ش يکل شی، وليل شیته د هڅونې په باب چې هر څومره وو
 «زاړه به نه وي.

 

یو وار مې د یوې مقالې له الرې، له ښاغلي احسان آرینزي سره د زړه خواله کې، د څو نسلونو 

 :کړې وه اشارهد سواد او مطالعې مسألې ته داسې 
 

شرایط، قوانین  ،تیرو واکدارانونه داسې ټولنهله  ر، نیکه اوالهغه بدبخته نسل چې له ټولنې، پ»
ږیدونکي ماشوم ته پرته له بیسوادۍ، ـچې هغه نوي زی ي،تفکر ورته په میراث پاتې د طرز او

دا خو د ژړا او غم وړده، دا پوښتنه باید  س نه شي ورکوالی.البدبختۍ بل څه په  ناپوهۍ او
څه له کوم آدرسه ورسره  سره دا جفا چا وکړه، دا هر مطرح شي چې له دې خلکو او ټولنې

 ...  شوي او له کوم آدرسه همدا اوس کیدونکي دي
 

کې د طبعي آفاتو په  سیمو کوم چې د بدخشان د باریک آب او د افغانستان په نورو زه فکر
ً پیښیدو سره سترې انساني غمیزې رامنځ ته شوې، چې واقع د ژړلو وړدي او د هر با درده  ا

نه ستره غمیزه همدا  غمیزو زه یې داسې ګڼم چې له دې ټولو اوښکې بهوي، خو انسان له سترګو
 څو یوه نه، د کوم او وایم چې د نسلونو بیسواده پاتې کیدل دي، ټینګار یوه نه، بلکې د څو د

 «.نسلونو بیسواده ساتل دي
 

مقاله کې، زموږ په ټولنه او خلکو کې د مطالعې د کلتور د ما د مطالعې په باب په خپله یوې 
نشتوالي یا َضعیفوالي په باب دوې داسې خاطرې لیکلې وې چې  مایوسونکې وې، ورپسې مې 

 دا هم ورنښلولي وو چې موږ باید مایوسه نه شو او...
 

خو باید مایوسه نه  په تیره په پښتنوکې شته؛ ،دا هغه تریخ واقعیت دی چې په موږ افغانانو »...
لکه  رکې پاتې نه شو، د مطالعې د کلتور د عامولو له پاره باید نور هم کار وشي.الشو، په نیمه 

مي په تیره برخه کې مې چې په ننګرهارکې د ننګرهار میدیوتیک کتابتون او په لغمان کې د نعی
دا د مطالعې د کلتور د عامولو له پاره موثر او  ،فرهنګي مرکز کتابتون نمونه وړاندې کړې وه

باوري ګامونه دي او په هغه پسې دا دی د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د 
بل ډیر ستر او موثر ګام بلل  ره کې یوالیوځل بیا په دې  ،کتابونو د نندارتون پرانستل کیدل

ږي، هیله ده چې دا دود او دستور نورهم عام شي، وغځول شي، د سیاسي، قومي سیمه ایزو ـکی
او دا کار  سه کولو ته وهڅول شيالاو ژبنیو تضادونو پرځای باید ځوانان مطالعې او د پوهې تر

 «ورو په عامیدودی ،ورو
 

ه هڅې او هاند نور هم پسې او دا دی زما دا هیله یو څه تر سره شوه او د تعلیم او مطالعې له پار
عطا هللا ګړندی شو. د دغو انساني هڅو په لړ کې دوه تکړه فرهنګیان او دوه با احساسه ورونه، 

تړلو ښوونځیو د پرانستو، د کوچنیانو او ځوانانو د تعلیم، مطالعې د  د ویسا او مطیع هللا ویسا
کړي دي چې د ځینو ال زړه ته هم نه دود د عامیدو او کتابونو د ویش له پاره داسې هڅې پیل 

 لویږي.
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_demutalia_dod.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_zubeswada_nslona.pdf
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ویسا ورونو)عطا هللا ویسا او مطیع هللا ویسا( خپل فعالیتونه د قلمالر ټولنې په چوکاټ کې تر 
کال د اپریل په میاشت کې په کابل کې و پیژندل،  ۲۰۱۵سره کوي. له عطا هللا ویسا سره مې د 

څو وارې یې د تیلیفون او سکایپ له الرې د خپلو بیا مو اړیکې ساتلې وې. هلته په کابل کې او 
« قلمالر ټولنه»کال د فبرورۍ په اتلسمه نیټه یې د  ۲۰۱۶فعالیتونو په باب معلوات را کړل. د 

 په باب داسې مالومات راکړل:
 

 
 

کال کې پیل کړې، خو دا ټولنه مو یو کال مخکې په  ۱۳۸۷د قلمالر ټولنې هڅې موږ په »
اړوندو ارګانونو کې راجستر کړه او د فعالیت جواز مو ور ته واخست. د دې ټولنې د کار اصلي 
ساحه د تعلیم او معارف په برخه  کې ده. اوس یې دا پروګرام مخته کړی دی چې په لومړي ګام 

وونځي د دولت او خلکو په مرسته بیرته پرانیزي. کې د افغانستان په نا امنو سیمو کې تړلي ښ
کومه احصایه چې زموږ ټولنې په نا امنه سیمو کې د تړلو ښوونځیو د شمیر په برخه کې تر 

ته ( ۱۲۵۰په نا امنو سیمو کې د تړلو ښوونځیو شمیر یو زرو دوه سوه پنځوس ) السه کړې ده،
 رسیږي.

 

چې بې سر پرسته ماشومان تر روزنتونونو پورې رسوي د قلم ار ټولنې د فعالیت بله برخه دا ده 
او هغه بیوزلي او له ښونځیو پاتې ماشومان چې سن یې تر اوو کلنو پورته وي، په کابل کې یې 

 هغو دولتي ښوونځیو ته ور پیژنو چې لیلیه ولري، لکه د خوشال خان او رحمان بابا لیسې.
 

ده چې ځینې بیوزله ځوانان د لوړو زدکړو له پاره په قلمالر ټولنه کې زموږ د هڅو بله برخه دا 
ږلی دی او اوس د یو بل ګروپ ـږو. لومړنی ګروپ مو یو کال مخکې هند ته لیـبهر ته هم لی

ځوانانو له پاره زمینه برابروو چې ترکیې ته واستول شي. قلمالر ټولنه د لوړو زدکړو له پاره 
 «ږلو کې مرسته وکړي.ـد ځوانانو په لیځینې داسې مراجع لټوي چې له موږ سره بهر ته 

 

له الرې، تر عادي مطالعې ډیره پراخه ده. د دوی د کار پروګرام  د قلمالر ټولنېویسا ورونه 
 دغه برخې را نغاړي:

 

 مسأله، د هیواد د ټولو ماشومانو د زده کړېــ 
 

  ،په لویانو او ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ دودولــ 
 

  له پاره هڅه او مبارزه. بیا پرانستوښوونځیو د  ــ د تړلړ
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و والیتونو په ولسوالیو کې په ځیند هیواد د د همدې هڅو په پایله کې تر اوسه   قلمالر ټولنېد  
 .عامه کتابتونونو پرانیستل دي (۷اوو) شخصي لګښت د

 

 ویسا ورونه له دغو فعالیتونو سره حق لري چې و وایي:
 

  ارو سره په جنګ یمهـیـت ته دـلـه
 لمر هم رڼا نه رسي چیرته چي د

 

له ښاغلي مطیع هللا ویسا سره د مطالعې او کتاب ویشنې  ېکال د جنوري په شلمه نیټه م ۲۰۱۶د 
 »په باب د فیسبوک د چت په خونه کې ډیرې خبرې شریکې کړې چې یوه برخه یې دا ده:

 

 !جوړ په خیر، سالم :ویسا
 

 څه حال مو دی؟ ب!سالمونه ویسا صاح :بهاند
 

 ؟ کور کې خیریت دی، دی ېڅه حال د :ویسا 
 

 .په یعقوبیو ولسوالي کې، سبا ځم خوست کې کتابتون جوړوم
 

تر څو چې دا خلک با سواده او پوه نه شي، . خدای دې نور توان او برکت هم درکړي: بهاند
 .بریالي اوسئږي. ستاسو الر بیخي سمه ده، ـهیڅ شی هم نه سمی

 

 ،هیڅ دوست د نړۍ پر مخ نه لرو .په زرګونو غمونه مو پر سر دي ،زموږ یو غم نه دی: ویسا
 .ږوـنو اخر به ورک کی ،یو نه سوسره خو که  ږوـټکول کی ،ږوـهره ورځ وژل کی

 

لیکلې ړ ګزارش په ـزما هیله دا ده چې د هر کتابتون له پرانستل کیدو نه وروسته یې بشپ :بهاند
 .بڼه خپور کړئ

 

بخت قام د اوالد زده  خو ډیره لویه هیله مو د دې بد ،په یو عالم ستونزو کې ژوند کوم: ویسا
 .دوي لپاره کاږم د ۍخوار ېډیر ،کړه ده

 

، ناپوهي او بیسوادي ده چې داسې نا خوالې، اورونه او وینې مو تزموږ لوی دښمن جهال: بهاند
، نا پوهي، تپام وي چې تر څو مو په کور، کلي او خلکو باندې جهالپه برخه دي. دې ته مو 

بیسوادي او بې علمي حاکمه وي، دا حالت به مو په کور کې میلمه وي، هڅه وکړئ چې دا نا 
 .بللي میلمانه مو له کور، کلي او وطن څخه کډه شي

 

 .ږي او نه هیریدونکې دهـستاسو دې کور ودان وي، ستاسو خواري ثبتی
 

 .لویه ستونزه جهل او ناپوهي ده: ویسا
 

ستاسو هڅې او د کتاب خپرول او خلکو ته یې رسول د ډیوو حیثیت لري او له دغه خپاره : بهاند
 .شوي جهل سره د جګړې تر ټولو ښه وسله ده

 

هیوادوالو ته د علم او زده کړو الره  خري سلګۍ پوري کوم چې خپلوآهڅه تر  هلپبس خ :ویسا
 .به د جګړې مخه نیولې چي قوم مو باسواده سي ور وښایو دا

 

 !دا بیخي سمه الر ده، خدای مو بریالي او سر لوړي لره: بهاند
 

، لویه ستونزه په لوستو کې هم سته ،په بې سوادو او نالوستو کې نه ده ېدلته ستونزه یواز :ویسا
چې زده کړي یې کړي وي همدغه کسان ورسره بیا واده نه کوي  ېدلته یو شمیر پښتنې خویند

نو کوم پښتون به بیا  ،چې تاسو لوستي ورسره واده نه کوئ راته ډیرو پښتنو خویندو ویلي دي
 ؟وکړي ېپه لور زده کړ
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 .خو پښتون دي خپلي باټي ولي پالر او نیکه یې توره کړې ده ،پښتنه بي بي به د بل کور ته ځي
 

ږي، دا بیا بیل بحث دی چې د مقالو ـپوهیږم چې کله نا کله له لوستو نه هم اور را بلی زه :بهاند
لیکل ایجابوي او بحث ته یې علمي سیمینارونه باید جوړ کړای شي او د حل الرې  او کتابونو

کله ځانته په دې قناعت ور کوم  ،کله ي.ورته ولټول شي، خو نن سبا چارواکي په بل څه لګیا د
 ې: چ
 

 «يسرک به جوړ شي سر کار ،ما او تا دې خدای لري»
 

 .ګوړه ګوړه به لرو، خوله به مو خوږه وي خیر په هر صورت،
 

 .هم به ګوړه ګوړه لرو هم به کار کوو: ویسا
 

 .بیخي سمه ده، دا دی تاسو هم فعالیت کوئ، چې ښه محسوس هم دی :بهاند
 

 .کړم خوشاله کړه ېمننه استاده دا خبره مي درسره شریک کوله چې زړه د :ویسا
 

تاسو او ستاسو دغه ریښتیني مثبت فعالیتونه دې خدای لري، زما د امید سترګې تاسو ته  :بهاند
 «!خوشاله او فعاله اوسئ .در اوړي

 

 
د ویسا ورونو دې کور ودان وي چې زما د وړاندیز پر اساس یې د خپلو فعالیتونو لنډ ګزارشونه 
پر وخت په ځینو ویبپاڼو او فیسبوک کې له عکسونو سره خپاره کړل. د دوی د هڅو ګزارش په 

ویبپاڼه او ځینو نورو پاڼو کې د هیواد والو  افغان ټول ویبپاڼه لراوبر ویبپاڼه روهي، ویبپاڼه تاند
د خبرتیا او د مطالعې او کتاب ویشنې د دود د عامیدو په خاطر، په خپل وخت کې خپور شوی 

 ویبپاڼې د ګزارش په یوه برخه کې داسې راغلي دي: روهيدی. د  
 

ټولوي او بیا همدا کتابونه  نه یوه مدني ټولنه ده چې مسئولین یې له خلکو کتابونه راقلم الر ټول»
چي ال تر اوسه د لیرو پرتو سیمو  دا ،پاره رسويه لیري پرتو سیمو ته د ځوانانو د لوست ل

 کتاب، د یوې خوا غربت او ناچاري او د بلي خوا  ،ځوانان د ګڼو ستونزو سره الس او ګریوان دي
هغه ستونزي دي چې زموږ ځوانان یې د زدو کړو  ،شتونه نورو وسایلو ند ښوونځي او  قلم،

د قلم الر ټولني مسئولینو تر اوسه د هیواد په پنځو لیري  .ایښي دي ېاو پرمختګ څخه شاته پر
هغوي دا ستونزه یې  وي ته کتابونه رسولي او دپاره هغه د لوست ل وپرتو ولسوالیو کې د ځوانان

د زابل  ه،جد هلمند مار پنجوائي، حل کړې ده چې یاد کتابتونونه، دکندهار په سپین بولدک،
 «.ښارصفا او پنځم یې هم د خوست په یعقوبیو ولسوالي کې پرانیستلی

http://www.taand.com/archives/62557
http://rohi.af/fullstory.php?id=43266
http://larawbar.net/43783.html
http://tolafghan.com/posts/32306
http://rohi.af/fullstory.php?id=43266
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د تعلیم عامول او د  ویسا ورونه د یو ستر انساني ارمان د پوره کیدو له پاره کار کوي چې هغه
نوي نسل روزل دي، لکه ملنګانو غوندې په ښارونو او کلو باندې ګرځي، د کتاب ټولولو د 
کمپاین په ترڅ کې د کتابونو خیر ټولوي او بیا یې بیرته هغو سیمو ته رسوي چیرته چې خلک 

مې د ښاغلي مطیع هللا ویسا له پاڼې نه د ګزارش  پروګرافکتاب ته السرسی نه لري. دغه یو 
 په ډول را واخست:

 :خوشحالۍ خبر بیا هم د»
 

سیمي خلک به  چي د، کنړ والیت خاص کنړ ولسوالي کي پرانستل سو نن اووم عامه کتابتون د
 ېښاغلی رضوان هللا شپون نه نړۍ مننه چي راسره ی د .پاره ورڅخه استفاده کويه مطالعي ل د

 ،لو هیله کوم کتاب راټولولو کمپاین ته کتابونه وسپاريواټولو هیوادله پوره مرسته وکړه او هم 
کتابونو  ټولو هاغو دوستانو نه مننه کوو چي د د .هیواد هري سیمي ته کتاب ورسوو ترڅو د
 «همدا لړۍ به نورو سیمو ته هم غځوو. ،کور یی ودان ،وه ېکړیې ته مرس

 

 هم د عطا هللا ویسا دي: جملېدا 
 

هغه د خپلي ټولني او رنځور  ،ږم او روحي سکون پیدا کومـپه کوم څه چې ډیر خوشاله کی»
خو زما هیودوال او زما ولس د  ،دا راته مهمه نه چې څوک او کوم ځای دی .ړ دیـولس چوپ

خو تاسو هم راسره مرسته وکړئ تر څو تر ولسه  ،زه ژمن یم چې خپل ولس ته څه وکړم .ی
تاسو ملګرو پاره سه د خوست په یعقوبیو ولسوالي کې مو د ځوانانو د لوست ل مو څه ورسوو،

په توګه خپلي ټولني ته وړاندي کړي  ېهغه راټول کړي کتابونه ورسول کوم چې تاسو د صدق
 .«د هغو خوستوالو ټولو ملګرو یې کور ودان .وو
 

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

 

 ،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
 

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

 ټکي ته هم وي چې څه ډول کتابونه ویشي، د کتاب محتویات لوستونکو ته څه ورکوي او... 
 

که د ویشل کیدونکو کتابونو محتویات، د هغو له لوستونکي سره د نوې او پرمختللې ټولنې په 
پیژندلو او په هغې ټولنې کې د ورګډیدو او د تولید په ورپیژندلو کې مرسته وکړي ښه به وي، 

دې چې هغه تکراري موضوعات په کتابونو کې لیکل شوي وي چې لوستونکي ګنګسوي او  تر
 الره ور نه ورکوي.   

 

نیکو کارونو په باب که هر څومره ولیکل شي، کمه به وي. د دوی د د ویسا ورونو د دې 
تنو ورستیو فعالیتونو په باب ډیرو فرهنګیانو او قلموالو خپل نظرونه څرګند کړي دي چې د څو 

 لنډه یادونه به یې وکړم:
 

 نظر څرګند کړی دی: داسېنجبیب هللا ژمن د ویسا ورونو د دې فعالت په باب 
 

دوه ځوان وروڼه، چې د هیواد د ټولو ماشومانو د زده کړې، په لویانو او ځوانانو کې د مطالعې »
د فرهنګ دودولو او بندو ښوونځیو د خالصون له پاره هڅه او مبارزه کوي. دوی وایي له 

https://www.facebook.com/matiullah.wesa?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/attaullah.wesa?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/matiullah.wesa?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/najeeb.aziz.9?fref=nf&pnref=story
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ښوونځي تړلي دي او اصلي المل یې طالبان نه، بلکې مافیایي کړۍ  ۱۳۰۰بادغیسه تر نورستانه 
 دي.

 

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

 
 دي: لیکليسعید زابلي 

 

 ،دې ته وایي اتالن»
 

نن یې د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې کتابتون  ،ګوټ ته یې کتابتونونه ورسول ،د هېواد ګوټ
 ،پرانیست

 

  ،دې ته یې کار ویلی ،نه له چا امتیاز غواړي او نه له چا ناز
 

له بادغیسه تر کونړه افغان  ،له کندهاره تر ننګرهاره ،له فراه تر خوسته ،چې له زابله تر کابله
 زلمو او افغان بچو ته د علم رڼایي ورسوي. 

 

 !ژوند ژوند
 

matiullahدوه_وروڼه_دوه_اتالن# Matiullah Wesa Attaullah Wesa» 
 

شپون چې په کنړ کې یې له ویسا ورونو سره د کتابتون  په جوړولو  رضوان هللادغه راز ښاغلي 
 لیکلي دي: داسېکې برخه اخیستې وه، د دوی د هڅو په باب 

 

پرون خوږو ملګرو عطاءهللا ویسا او مطیع هللا ویسا د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د »
قلمالر ټولنې په مرسته عامه کتابتون جوړ کړ، دا د قلمالر ټولنې له لورې د ټول هېواد په کچه 

ې د کپرلپسې اووم کتابتون دی چې پرانیستل کېږي، دا عامه کتابتون د خاص کونړ تنر کلي 
 اه محمود مېاخېل په دېره کې جوړ شوی چې د ټولو وګړو پرمخ به خالص وي.ښاغلي ش

 

 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 
 دي: لیکليویسا ورونو د فعالیتونو په باب داسې 

 

پروفیسورانو، ډاکټرانو،  و،د مطیع هللا ویسا او اُستاد صابر حسیني دې په ډېرو هغو پوهاندان»
انجینیرانو، جنراالنو چارواکو او زورواکو بالګۍ ګرده ورده وګرځي چې یواځې د خپلو شخصي 

 .واجب االحترام بولي ګټو لپاره هرڅه ته بېځایه هوا ورکوئ او بیا ځان هم په خلکو
 «. آمینيرب دې ویساګان او ُحسینیان په دې خاوره ډېر کړ

 

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

 ډیر نوي او تازه مثالونه به یې له منابعو سره دلته وښیم: جهالت دوې ښې او دوه
 

 را تر سترګو شو: سرلیک یوه ورځ د میډیا په ستره نړۍ کې دا
 

 «سال هیچ فارغ صنف دوازدهم ندارند 14سه ولسوالی پکتیا در »
 

https://www.facebook.com/zabulaisaeed?fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/hashtag/دوه_وروڼه_دوه_اتلانmatiullah?source=feed_text&story_id=512844758898182
https://www.facebook.com/hashtag/دوه_وروڼه_دوه_اتلانmatiullah?source=feed_text&story_id=512844758898182
https://www.facebook.com/hashtag/دوه_وروڼه_دوه_اتلانmatiullah?source=feed_text&story_id=512844758898182
https://www.facebook.com/matiullah.wesa
https://www.facebook.com/attaullah.wesa
https://www.facebook.com/rezwanullah.shpoon?fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/tanha.university?fref=ts
http://www.salamwatandar.com/farsi/readmore.aspx?id=9344
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تر دې سرلیک الندې له څو عکسونو سره یو ګزارش او د هغې سیمې له خلکو سره خبرې 
د مار او لړم د نیش تر زهرو هم زورونکی  پروګرافراوړل شوې وې، خو زما له پاره یې دا 

 او وژونکی دی:
 

 ،واحد اداری )ولسوالی( تقسیم شده است 14شرق افغانستان به  در جنوب والیت پکتیا»
ها تنها گویند که این ولسوالی شرقی پکتیا می گان سه ولسوالی والیت جنوب شماری از باشنده

آموزی از صنف دوازدهم فارغ  سال گذشته دانش 14دارند و این لیسه نیز در « لیسه»یک 
 ...« نداده است

 

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 خوا خوږي دوست په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې په ځینو والیتونو کې 
ال یوې ښځینه مخلوق هم د پوهنتون د کانکور په آزموینه کې ګډون نه دی کړی او په ډیر درد 

 لیکلي وو: داسېسره یې او قهر 
 

 !شریکې کړي د چا چې پر خپل قام زړه سوځي دا چیغې دې»
 

 !!!دې ته وایي غیرت
 

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

 

سبا یې چې بیا ناروغه ښځه، خور او لور پړمخې یا د شا په تخته هندي یا پنجابي ډاکتر ته پرته 
وي او پردی لونډ یې پر پستو اندامونو السونه ورته وهي بیا به همدا غیرتي او شمله ور پښتانه 

 .ې غواړيله حکومته ښځینه ډاکتران
 

وه زما د جهل پر نیلي سپور قامه! آخر ترڅو؟ لږ له خپلو نورو هیوادوالو شرم وکړئ، په 
هرات، بامیان او دایکندي کې تر نارینه وو د کانکور ښځینه ګډونوالې ډېرې بدخشان، مزار ، 

تر  وې. ولې ستاسو غیرت او مسلماني تر بدخشیانو، غیرتي هزاره ګانو او مزاریانو ډېر دی که
ای مالوې مو ماتې شه، د شرم  ای تش په نوم غیرتیانو،، ای جهل ځپلیو هغو ښه مسلمانان یئ.

بوټو! چې نه وایو له غمه یې وایو، دا مو څه لوبه را اخیستې؟ دا په تاسو څه شویدي؟ له ځان 
سره دښمني او دومره دښمني؟ وه غرق شئ، هغه خور و لور دې چې پنډې چلوي هلته غیرت 

ته درېږي؟ هغه ځوانه جانه ښځه دې چې ځنګله ته په خسو پسې روانه وي په هغه نه نه در
ږې؟ هغه پنجابي او عرب لنډغر دې چې ته یې، که نه یې په حجرو کې د ټالیب او مجاهد ـشرمې

ږي او له ګودره ستا د راروانې خور لور د شنو او سرو ټیکریو په لیدو ـپه نوم ښکته پورته کې
ږي ، خو مکتب ـاوړي او بیا تا دیوث نه د غسل اوبه غواړي، هلته غیرت نه درته درېاودس په 

 ږلو دې غیرت، جګې، خیرنې او په جهالت والړې شملې ته تاوان رسېږي؟ـته د خور و لور په لې
 

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

 

 ای بیغرتو، بیغرتو، بیغرتو! 
 

 لکه چې الوزئ،  ئای په توپو والوز
 

وایي د وطن د نورو  ږدئ، دا غیرت دی چې مکتب وـدا غیرت نه دی چې لور مکتب ته نه پرې
 .جنکو سیاله شي او سبا له تپیاکو جوړولو خالصه وي

 

ږئ، تباه ـتباه کی ئ،او د دین په نوم جهل نه ځان خالص نه کړپښتنو قسم دی چې له مال، تالیب 
 «کیږئ

http://www.salamwatandar.com/farsi/readmore.aspx?id=9344
https://www.facebook.com/abdulhadi.hadi?fref=nf
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د همدې نا خوالو نه را زیږیدلو ستونزو او پر ټولنه باندې د ناپوهۍ او بیسوادۍ د بال حاکمیت 
نن تر دې پورې را رسولي یو چې د خپلو مساپرو لیک هم په بل لولو او د خپلو عزیزانو د زړه 
نو حال د بل چا له خولې نه اورو، د َستر ډیر شوقیان یو، خو ټول ناروغان مو د پردیو ډاکترا

 پر میزونو او کټونو باندې پراته وي، هغوی یې معاینه کوي او... 
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 نوی 
نسل په علمي ډول، د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي، د ژوند 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 

سړی دې ته امید  ،ې ځلېروزلو ته د نورو زړه سواندو قلموالو او فرهنګیانو پاملرنه او جدي هل
 واره کوي چې یو وخت به پر وطن او خلکو باندې د خپرې تیارې ځای رڼا ونیسي.

 

 
 

 
 

 ویسا ورونه د میډیا په هنداره کې:
 

د سواد زده کړو  (ILAد سواد نړیوالې ادارې )، مطیع هللا ویساد ویسا ورونو له ډلې نه ښاغلی 
په نوملړ کې راوستی  د نړۍ د دېرشو ځوانو رهبرانو وجه،، د بیسارو هلو ځلو په په برخه کې

  دی.
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 کې داسې لیکلي دي: رپوټخبري آژانس په خپل یو  پژواک

 

ټولنې" ( د افغانستان د "قلم الر ILAد سواد نړیوالې ادارې )(: ۹۵وږی  ۱٤کابل )پژواک، »
مشر مطیع هللا ویسا په روان میالدي کال کې د سواد زده کړو په برخه کې د نړۍ د دېرشو 

 ځوانو رهبرانو په نوملړ کې شامل کړى دى.
 

هېوادونو اوسېدونکي دي او  ۱۲کلونو ټیټ دي، د نړۍ د  ۳۰تنه چې عمرونه یې تر  ۳۰یاد 

 په مجله کې خپاره شوي دي. سواد نړیوالې ادارې نومونه یې د
 

کې د پام وړ خدمتونه  کسانو په ملي او نړیواله کچه د پوهنې په برخه ۳۰سرچینه لیکي چې یادو 
 کړي دي.

هېوادونو کې فعالیت لري او هر کال د  ۷۰کلونو راهیسې د نړۍ په شاوخوا  ۶۰دغه اداره له 
سواد د نړیوالۍ ورځې )د سپټمبر اتمه ( په مناسبت هغه کسان د ځوانو رهبرانو په نوم نړۍ ته 

وړېدو او له بېوزلو زده کوونکو ښوونځیو د ج  ورپېژني چې د زده کړو د ترویج، د کتابتونونو او
  سره د مرستو په برخه کې کار کوي.

 

ورور مې مطیع   د مطیع هللا ویسا ورور عطاهلل ویسا پژواک خبري اژانس ته وویل: "ویاړم چې
هللا ویسا د پوهنې او زده کړو د ترویج په برخه کې د خپلو کړو خدمتونو له مخې د یوې نړیوالې 

 ادارې له خوا د ځوان رهبر لقب ورکړل شو."او با اعتباره 
 

د بېالبېلو مدني ټولنو غړیتوب درلود   هغه وایي چې مطیع هللا ویسا له تېرو اتو کلونو راهیسې
 کال یې د"قلم الر ټولنې" بنسټ کېښود. ۱۳۹۳او په 

 

له خلکو یې   هڅولي،د ده په وینا، مطیع هللا له همدې الرو خلک د نجونو ښوونځیو جوړولو ته 
مرستې راټولې کړې او بیا یې له بېوزلو زده کوونکو سره د قرطاسیې، کتابونو او نورو اړینو 

 توکیومرستې کړې دي.
 

دغه راز هغه وایي چې مطیع هللا د خلکو په مرسته یو شمېر تړلي ښوونځي هم بېرته پرانیستي 
 دي.

http://www.pajhwok.com/ps/religion-culture
http://www.pajhwok.com/ps/2016/09/04/%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%93%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%90-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D8%AF-%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%B1%DA%A9%DA%93%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C
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کال کې په کندهار کې ږیږیدلی، د کابل رحمان  ۱۳۷۱د ده معلوماتو له مخې، مطیع هللا ویسا په 
بابا لیسه کې یې زده کړې کړي او د هندوستان د پونې له پوهنتون څخه یې په سیاسي علومو 

 «کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي.
 

 چې: ولیکلدغه راز آزادي رادیو دات کام 
 

 :مطیع هللا ویسا لقب رهبر جوان را به دست آورد»
 

مطیع هللا ویسا مسئول نهاد فرهنگی راه قلم در افغانستان، لقب رهبر جوان را از سوی انجمن 
 .بین المللی سواد به دست آورده است

 

رادیو آزادی گفت که او چهار ماه پیش برای کسب این لقب نامزد شده آقای ویسا در صحبت با 
 .بود

ستار فروغ با مطیع هللا ویسا از طریق تلیفون صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که 
چی کارهای را در بخش تعلیم و تربیه در افغانستان انجام داده که نام اش از سوی انجمن بین 

 «.فهرست سی رهبر جوان شده استالمللی شامل 

 
 

 »ي:راوړل شوي د داسې په یوه بل راپور کې د ویسا په باب
 

 سوزی طالبان ساز؛ قربانیان مکتب برادران مکتب
 

http://da.azadiradio.com/a/27967604.html
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ی ی جدید در افغانستان، در قریهپس از سقوط حاکمیت طالبان و آغاز دوره ۲۰۰۱در سال 
هللا و عطاهللا، مکتبی ساخت. مردم یی در ولسوالی معروف والیت قندهار، پدر مطیعدورافتاده

خانه رفته و مردم را قناعت داد تا با ساخت  به محل با ایجاد مکتب موافق نبودند و این مرد خانه
فت نکنند. مکتب ساخته شد، نُه ماه فعالیت کرد و محلی شد برای آموزش پسران. اما مکتب مخال

ها  هایش آتش زده و به آن مکتبی هللا و همروزی گروه طالبان این مکتب را جلو چشمان مطیع
 اخطار داده شد که اگر از مکتب بیرون نشوند، کشته خواهند شد.

 

رادر از ولسوالی معروف والیت قندهاراند که حاال در بخش هللا ویسا و عطاهللا ویسا دو بمطیع
ی بازگشایی مکاتب مسدود شده، ایجاد  کنند. آنان در عرصهمعارف و آموزش فعالیت می

ی تعلیم و تحصیل برای کودکان  آموزان، ایجاد زمینه کتابخانه، توزیع کتاب و قرطاسیه به دانش
والیت کشور و  ۳۴ها تاکنون به  انه فعالیت دارند. آنصورت رضاکار و جوانان فقیر و یتیم به

 اند.در چندین ولسوالی هر والیت سفر کرده
 

ها آرامش و آبادی هللا و برادرش باسواد شدن تمام مردم افغانستان است. آنی مطیع دغدغه
 بدون هیچ چشمدانند و در این راستا  افغانستان را وابسته به باسواد شدن تمام مردم کشور می

 کنند.داشتی فعالیت و تالش می
 

های هند ی علوم سیاسی از یکی از دانشگاه هللا ویسا که اکنون مدرک لیسانس از رشتهمطیع
 ی تحصیل در مقطع ماستری نیز به هند برود، آن زمان دانش دارد و قرار است برای ادامه

ی تعلیم  یک سال مجبور شدند برای ادامهآموز صنف چهارم مکتب بود. او و برادرانش بعد از 
 به مرکز والیت قندهار کوچ کنند.
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آموز صنف یازدهم مکتب شد همراه با برادر بزرگش که  هللا دانشها بعد، زمانی که مطیعسال
 شان دیده بود، تصمیم گرفتند برای فعال کردن مکاتب مسدود شان را جلو چشمان سوختن مکتب

 شده، تالش کنند. 
 

شان را برای بررسی وضعیت معارف در  اندازی انجمنی فعالیت با راه ۲۰۰۹ها در سال آن
های مختلف سفر کردند و گزارشی از وضعیت گوشه و کنار کشور آغاز کردند. به والیت

 ی حلها راه معارف و مکاتب و راههای فرا معارف افغانستان، تعداد مکاتب مسدود شده، چالش
جمهور پیشین و وزارت معارف ارائه کردند. آقای کرزی  آن را تهیه و به حامد کرزی، رییس

وزارت معارف را مسئولیت داد که با آنان هماهنگ شود و برای حل چالشها اقدام کند، اما به 
 ها نکرد.هللا، وزارت معارف هیچ کمکی به آنی مطیع گفته

 

 :مکتب باب ۳۲ بازگشایی
 

مکتب مسدود شده  ۳۲اند که  تاکنون موفق شده ۲۰۰۹شان از سال  دو برادر با اعضای انجمن
ها طوری است که هنگام سفر به والیات والیت کشور بازگشایی کنند. روش کار آن ۱۱را در 

مکاتب مسدود شده را شناسایی و سپس با مردمان محل در مورد ارزش علم، آگاهی و مکتب 
هللا میگوید مردم محل را از لحاظ ذهنی آماده میکنیم که بپذیرند موجودیت کنند. مطیعصحبت می

واند عامل پیشرفت و ترقی شود. پس از یتتنها ضرری ندارد، بلکه م همکتب و کسب دانش ن
گیرند که فرزندان آنکه مردم محل راضی به ایجاد مکتب شدند، این دو برادر از آنها تعهد می

های پسر و دخترشان را به مکتب بفرستند و از مکاتب حفاظت کنند. سپس به کابل یا ریاست
 مراحل میکنند. اداری بازگشایی مکاتب را طی وند و روندمیرمعارف والیات 
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های پکتیا، و کار اداری بازگشایی چهار مکتب در والیتری پیش هللا میگوید که در دو هفتهمطیع
 شود.قندهار، قندوز و غزنی تمام می

 

 ده است.گزهای جنتمرکز این رضاکاران بیشتر روی مناطق و ولسوالی
 

ی اهمیت صلح، ارزش تعلیم و  والیت در زمینه ۱۸همچنان این رضاکاران کمپاینی را در 
سایکل پیش برده میشود تا نشان دهند  اند که توسط موتر تربیه و بازگشایی مکاتب به راه انداخته

سوزانند و پیام جنگ که مخالفان مسلح سوار بر موترسایکل مردم را میکشند، مکاتب را می
د، اما آنان با استفاده از این وسیله پیام صلح، آگاهی و تعلیم را با خود به مناطق دوردست میآورن
 برند.می
 

 
 

 ۱۳۰۰والیت افغانستان  ۳۴ی ویسا، از هر قوم و مذهب در اکنون به گفته« انجمن راه قلم»
 کنند.های والیتی با آنان کمک میعضو رضاکار دارد که در فعالیت
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 :کتاب جلد هزار ۱۲۰ با عامه یکتابخانه ۱۳
شان در ولسوالی بولدک قندهار  ی ویسا و عطاهللا ویسا در خانه هللا ی جدید، مطیع در آغاز دوره
یی بسازند که تمام  ها کتابخانهبکتای خصوصی داشتند. آنها تصمیم گرفتند با این  یک کتابخانه

ها بعد از سال  جا آغاز شد و آن مردم بتوانند از آن استفاده کنند. طرح ایجاد کتابخانه از این
 آموزان در نقاط مختلف کشور کار کردند. روی ایجاد کتابخانه و توزیع کتاب به دانش ۲۰۰۹

 

 
 

هلمند ساختند.  تیوال ی مارجه یکتابخانه در ولسوال کی ۲۰۱۳که در سال  دیگویم هللاعیمط
کتاب را به راه انداختند و تاکنون موفق به  یآور جمع نیکمپا ۲۰۱۵که در سال  دیافزا یاو م
ها  کتاب نیهزار جلد از ا ۸۰که  دیگویم هللا عیاند. مط هزار جلد کتاب شده ۱۲۰ یآورجمع 
کانکور و بخش  یمکاتب و آمادگ یها کتاب  کودک است، بخش دوم مربوط اتیادب مربوط

 است. یعموم یها سوم کتاب
عامه را در  ی کتابخانه ۱۳اند  شان موفق شده دو برادر و همکاران رضاکار نیا کنون تا

 یشهرصفا یهلمند، ولسوال ی مارجه یقندهار، ولسوال ییپنجوا بولدک،نیسپ یهایولسوال
کنر،  تیخاص وال یوردک، ولسوال دانینرخ م یخوست، ولسوال یعقوبی یزابل، ولسوال

ارزگان، فراه، قندوز، نورستان تخار بسازند. آنان  یهاتیوالو  یباغ غزن قره یولسوال
 اند.کرده یراه انداز یفرهنگ کتابخوان جیترو یرا برا یمتعدد یها همچنان برنامه
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های زابل،  ی دیگر را نیز در والیت دارند که در یک ماه آینده پنج کتابخانهآنان در نظر 
شود، بسازند. ساختن حداقل دو الی سه  هایی که ضرورت حس می بادغیس، نیمروز و والیت

 های بلندمدت آنان است.کتابخانه در تمامی والیات کشور از طرح
 

هایی که آموزش دختران از سوی طالبان ممنوع  هللا میگوید که او و برادرش در ولسوالیمطیع
دور از چشم مخالفان  اند تا دختران به های آموزشی مخفیانه ایجاد کردهها کورس است، در خانه

مرکز آموزشی  ۱۶گوید که تاکنون  هللا ویسا می مسلح بتوانند سواد ابتدایی را کسب کنند. مطیع
 اند. زده ساخته ابتداییه را در پنج والیت جنگ

 

اند، آن طوری آموزان مکاتب قرطاسیه و قلم نیز کمک کرده همچنان این رضاکاران به دانش
 اند.والیت قرطاسیه توزیع کرده ۳۴آموز در  هزار دانش ۹۰۰گوید به که آقای ویسا می

 

 
 

کودک فقیر و یتیم  ۳۵۰۰شان توانسته  برادر در طول نُه سال فعالیتاین دو  ،هللا مطیع قول از
دست راهنمایی و کمک کنند تا به کابل و مراکز والیات  های دور ها و روستا را از ولسوالی
 ی تعلیم آنان را فراهم کنند. بیایند و زمینه

 

ی اخیر از  های دو دهه در جنگشان را  اند و پدران گوید بیشتر این کودکان یتیم هللا میمطیع
شان طوری است که این کودکان را به مکاتبی که  اند. روش کار این برادران و نهاددست داده

 کنند.لیلیه دارند معرفی می
 

قرطاسیه  هللا برای تهیه کند. مطیع وباش این کودکان را دولت فراهم می درس و مکان بود هزینه
 کند. اش مصرف می کودکان از دارایی شخصی و برخی لوازم زندگی این

 

های خصوصی داخلی  تحصیل را برای دانشجویان فقیر در دانشگاه همچنان این برادارن زمینه
 تن را در این دانشگاه ۱۳۲کنون  گوید تا هللا می اند. مطیع خارجی فراهم کرده و چند دانشگاه

 ها بورسیه کرده است.
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 :افغانستان دور به سفر از خاطراتی
 

ها تصویر روشنی از وضعیت آموزش و معارف داده است.  سفر به والیات کشور، برای آن
گوید در سفری که به والیت پکتیا داشته متوجه شده که در سه ولسوالی این والیت در  ویسا می
 ۵۰۰اند. و در یک روستای  سال گذشته حتا یک نفر نیز از صنف دوازده فارغ نشده ۱۶طول 

 فامیلی در والیت قندهار دیده که حتا یک نفر سواد خواندن و نوشتن نداشته است.
 

 
 

اند. به  شان، رضاکار کار کرده همکارانش در مدت نُه سال فعالیت همهگوید او و  ویسا می
اند و در بسیاری موارد از دارایی  اندوزی نبوده کنون در پی پول وی، او و برادرش تا گفته

 اند.شان مصرف کرده شخصی خود
 

جلد است. حتا کمک یک  آوری کرده ویسا از هرکسی که حاضر به کمک شده، کمک جمع
صورت پول نقد  گاهی کمک به گوید هیچ حال شده است. او می کتاب را نیز پذیرفته و خوش

 آید. جود میو پول نقد پیش آید، فساد نیز به ام چون وقتی مسأله را قبول نکرده
 

یی یک کانتینر کتاب و  اند. باری مؤسسه ها کمک کرده بیشتر تاجران و افراد خیر به آن
 کمک کرده است. همچنان یک شخص دیگر یک کانتینر چوکی کمک کرده است. قرطاسیه

 

های مختلف مسدود اند؛ مکاتبی که باید بر  مکتب در والیت ۲۰۰۰اکنون نیز  گوید هم او می
 بودند.آموزان باز میروی دانش

 

امنی،  اند. نا داشتههای سختی نیز  ها سفرهای این دو برادر بدون چالش نبوده است. آن فعالیت
های این دو برادر بوده  های جدی سد راه فعالیتکمبود امکانات و عدم همکاری دولت از چالش

کردم، اگر همکاری دولت باشد  مکتب را باز ۳۲من پیشتر گفتم که »گوید:  هللا میاست. مطیع
 «.کنممکتب را بازگشایی می ۲۰۰۰
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 رپوټ پرانستلو له پاره د ویسا ورونو د فعالیت په باب د بي بي سي په یوهد تړلو ښونځیو د 
 »کې داسې راغلي دي:

 

 :د تړل شوو ښوونځیو بېرته پرانیستلو کمپاین
 

 
 

افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې، په ټول هېواد کې نژدې په داسې حال کې چې د 
زر ښوونځي د ناامنیو له کبله تړل شوي، د هېواد په سوېلي ناامنه سیمو کې د ښوونځیو د بېرته 

 .پرانیستلو لپاره ځینو ځوانانو یو کمپاین پیل کړی دی
 

زیږدیز کال کې په ناامنه او  ۲۰۱۷د "قلمالر" په نامه ددغه کمپاین موخه دا ده چې په نوي 
 .سرحدي سیمو، په تېره بیا کندهار کې تړل شوي ښوونځي پرانیستل شي

 

د "قلمالر" ټولنې بنسټګر او مشر مطیع هللا ویسا پر خواله رسنیو هم ددغه کمپاین فعالیتونه 
 .یې دا ده چې په سرحدي سیمو کې تړل شوي ښوونځي پرانیستل شيخپروي، وایي ډېره هڅه 

 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-38493987
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د ښوونځیو پرانیستلو لپاره دغه کمپاین د کندهار په سرحدي سپین بولدک کې د ښوونځیو، په 
 .تېره بیا د نجونو د ښوونځیو پرانیستل اړین ګڼي

 

رورسېږي او دغه رضاکاره ځوانان وایي، دوی غواړي نجونې زده کړه وکړي، کتاب او قلم و
 .په دې برخه کې باید د سیمې مشران، بانفوذه کسان او ځوانان مرسته او ګډون وکړي

 

 
 

 خپلو د ته ښوونځیو او ساتلو ښوونځیو د دوی غږېږي، سره خلکو ییزو سیمه له ځوانان دغه
 .هڅوي ته استولو بچیانو

 

قلمالر الرویان اوس پر موټرسایکلونو کلي په کلي ګرځي او د ښوونځیو د بېرته پرانیستل کېدو 
زره ټوکه کتابونه راغونډ کړي  ۵۷شعارونه لېږدوي. دوی وایي، په ټول افغانستان کې یې کابو 

 .او تر لوستونکو پورې یې رسولي او دا لړۍ دوام لري
ونو کې په کور دننه او بهر مېشتو افغانانو څخه تر پنځوسو عطاء هللا ویسا وایي، په تېرو شپږو کل

 :زرو ډېر کتابونه راټول او په سویل او سویل ختیزو والیتونو کې یې اووه کتابتونونه جوړ کړي دي
لومړی کتابتون مې په خپل کور کې جوړ کړ غوښتل مې له خپل کوره یې پیل کړم موږ غواړو "

 ".وړ کړو او ځوانان وهڅو چې مطالعه وکړيپه ټولو والیتونو کې کتابتونه ج
والیتونو ته وغځوي او د مطالعې او  ۳۴دوی وایي، هوډ یې دا دی چې خپل کمپاین د افغانستان 

 .ښوونځي لوستلو دود ته خلک ورمات کړي
دغه ځوانان له سیمه ییزو خلکو سره غږېږي، دوی د ښوونځیو ساتلو او ښوونځیو ته د خپلو 

 .ه هڅويبچیانو استولو ت
 

 :د کندهار ښوونځي
 

 .یې بند دي ۱۵۰ښوونځي دي.  ۴۷۰کندهار کې ټولټال 
څو میاشتې وړاندې، بي بي سي د کندهار سپین بولدک ته ورغلې وه او چې سلګونو کورنیو په 

 .خپل لګښت یوه ښوونځي ته ځمکه پېرلې او ښوونکو ته له خپله اړخه معاشونه ورکوي
 

دودولو او د خلکو د پوهاوي کچې د لوړاوي په موخه په هلمند، کندهار، د کتاب لوستنې کلتور د 
بامیان، خوست او یوشمېر نورو والیتونو کې هم د افغان فرهنګیانو رضاکارانه فعالیتونه دوام 

 .لري
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خو افغانستان تر اوسه د زده کړو په برخه کې ډېرې ستونزې لري، لکه زده کوونکو او محصالنو 
مښت، خو له دې هر څه سره بیا هم د افغان رضاکاره ځوانانو دغو هڅو علمي ته د کتابونو ک

 .سرچینو ته د لوستو کسانو د السرسي په برخه کې هیلې راټوکولې دي
 

  
 فعالیتونه کمپاین ددغه هم رسنیو خواله پر ویسا هللا مطیع مشر او بنسټګر ټولنې "قلمالر" د

  .«شي پرانیستل ښوونځي شوي تړل کې سیمو سرحدي په چې ده دا یې هڅه ډېره وایي خپروي،

کې د ویسا ورنو د کتاب ویشې د پروگرام په هکله داسې  راپور دغه راز سالم وطندار په یوه

 پوټ خپور کړ:ر
 

 :آوری کرده است فیسبوک جمعهزار جلد کتاب از طریق  24مردی که 
 

 
 

ها را در ولسوالی معروف  سال پس از تشکیل حکومت مؤقت در کابل، مکتب آن طالبان یک
 نسالنش از آموزش محروم شدند. گونه او و هم کندهار سوزاندند و این
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تهدید و ها از سوی طالبان اما چون مکتب را پدرش روی زمین خودش ساخته بود، خانوادۀ آن
هللا توانست در شهر کابل درس  ها به کابل کوچیدند و مطیعمجبور به ترک کندهار شدند. آن

 بخواند.
 

محرومیت جوانان و کودکان زادگاهش، او را دوباره به ولسوالی معروف کشاند و به کمک 
ین بسنده بزرگان محل، مکتبی را که از سوی طالبان سوزانده شده بود، دوباره فعال کرد. اما ا

های بسته شدۀ بیشتری را  های دیگر نیز سفر کرد تا به همین شیوه، مکتب نبود و او به والیت
 باز کند.

 

را بنیاد گذاشت و با همکاری شماری « راه قلم»خورشیدی نهاد  1387هللا ویسا، در سال  مطیع
 های بسته شده راه تبآوری کتاب و باز کردن مک از دانشجویان داوطلب، کمپاینی را برای جمع

 اندازی کرد.
کنند و  کارانه با این نهاد کار می بیشتر همکاران راه قلم، دانشجویانی هستند که به گونۀ رضا

 خوانی در جامعه است. شان، دسترسی کودکان محروم به آموزش و ترویج فرهنگ کتاب هدف
 

 : مکتب 31
 

ها نیست؛ فساد اداری و ممانعت مردم  بسته بودن مکتبگوید که طالبان تنها دلیل  آقای ویسا می
 ها بسته شود. محل نیز سبب شده تا دِر شماری از مکتب

مکتب را به کمک بزرگان محل و وزارت  31گوید که نهاد او موفق شده در هشت سال،  او می
 معارف بازگشایی کند.

 
 

 هزار جلد کتاب 24
 

آوری  های بسته شده، ویسا و همکارانش کمپاین جمع باز کردن مکتب در کنار تالش برای 
شان را  که کمپاین اندازی کردند؛ اما در این کار چندان موفق نبودند، تا این کتاب نیز راه

 کی کردند.یسبوف
 

آوری  هزار جلد کتاب جمع 24ها اندازی شده، آن ک راهبودر چهار ماهی که این کمپاین در فیس
 کرده اند.
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گان را طریق های تماس این نماینده راه قلم در هر والیت یک نمایندۀ داوطلب دارد، شماره
ها  خواهند کمک کنند، به آن هایی را که می کند و مردم کتاب فیسبوک با مردم شریک می

 دهند.تحویل می
های کندهار، هلمند، زابل، ش کتابخانه را در والیتها تاکنون شگوید که با این کتاب ویسا می

شان را سراسری و در تمامی  وردک ایجاد کرده اند و تصمیم دارند تا کمپاین خوست و میدان
 ها کتابخانه بسازند. والیت

 بر دیگری می گوید که هر کار های اجتماعی است و می او به دنبال استفادۀ هدفمند از رسانه
 ها به نفع خود و شهروندان کار بگیرد.این رسانهتواند از 
جا  سوادی در کشور، باید حکومت و نهادهای مدنی یک گوید که برای از بین بردن بی او می

 ها برای رسیدن به هدفش کمک کنند.خواهد تا به نهاد آنن مینابا هم کار کنند و از بازرگا
درصد جمعیت  66ازمان ملل متحد ارایه شده، از سوی س 2009بر بنیاد آمارهایی که در سال 

 «سواد هستند.افغانستان کامالً بی
 له خلکو نه په دې الفاطو مننه وکړه: مطیع هللا ویسا

 !مننه او کور ودانی»
د ټولو هغو هیوادوالو د زړه له تله مننه کوم چې هم یې په ټولیزو او هم ټولنیزو رسنیو کې 

.ستاسو مرسته او هڅوونه وه چې تر دې ځایه را ورسیدم خو ستاسو راسره پوره مرسته وکړه 
هڅوني او مرستي زما مسئولیت د خپل هیواد ښه راتلونکي لپاره نور هم زیات کړ. زه نور هم 
مسئول سوم د هیواد د ماشومان د ښه راتلونکي او ښې روزني لپاره خو بیا هم ستاسو له مالتړ 

تړ،هڅوونه او مشترک کار کول ماته مثبته انرژي راکوي زه هیڅ هم نسم کوالى ستاسو مال
 !.راسره مل او ملګري سئ چې د خپلو هیوادوالو او هیواد لپاره وکړو

 .بیا هم ستاسو له پوره همکارۍ او مرستي منندوى یم
 مننه.چاچې زحمت وایست د څښتن له درباره ورته اجر غواړم

 

  «ستاسو کشر ورور مطیع هللا ویسا
کال د سپتمبر د  ۲۰۱۶په کچه د تعلیم د الرې ځوان رهبر ښاغلي مطیع هللا ویسا د د نړۍ 

میاشتې په پنځه لسمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه کې د څو لنډو جملو په قالب کې  داسې پیام  
خپوره کړ چې ښایي د بصیرت او پوهې خاوندان یې هم حیران او هم خوشاله کړي وي. ده په 

یوه پیام کې یو تاریخ د لوستونکو په مخ کې کیښود، زموږ د ټولنې او خلکو  یوه خبره کې، په
ښاغلی مطیع  . اصلي ستونزه یې په نښه کړه او د ستونزې د حل کلي یې هم په الس کې ورکړه

 » دا دي: جملې هللا
 تعلیم، یوه خبره، یو تاریخ، یوه الره 

بارت، هندوستان د کتاب الره غوره کړه او له ذلت نه د ویاړ او نیکمرغۍ لوړو پوړیو ته »
کړې دي، خو اوس هم د رڼا یو څرک وختل، اوس زموږ وار دی چې کلونه او پیړۍ مو ضایع 

 زموږ الره روښانه کړې ده چې د ټوپک او کتاب په منځ کې یو انتخاب کړو:
 کتاب  =  نیکمرغي
 ټوپک  =  بربادي

 «خوښه مو چې کوم یو غواړئ، کتاب او نیکمرغي غواړئ که ټوپک او ذلت غواړئ؟
 ما )آصف بهاند( په کامنت کې داسې ورته ولیکل:

  م.مطیع هللا ویسا پر تاسو او ستاسو پر تعلیمي پروګرامونو ویاړښاغلی »
زه خپل نظر په کامنټ کې نه، بلکې د یوې اوږدې یا لنډې مقالې په چوکاټ کې ټولو لوستونکو 

 «ته وړاندې کوم.
او دا دی زموږ د تعلیم او پوهې څپې مخ پر وړاندې درومي. زموږ د ټولنې په یو څه پوه قشر 
په دې ټینګار کړی او کوي یې چې د دې ټولنې او خلکوو د خالصون الره نه ټوپک دی او نه 
هم تاو تریخوال، له بد مرغیو نه یې د خالصون یوازینۍ الر تعلیم دی. تر څو چې خلک، 

https://www.facebook.com/matiullah.wesa/posts/697953547024533
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ځوانان کوچنیان او ماشومان د سواد زدکړې ، ښونځي، پوهنځي مطالعې او پوهې  ځوانان، تنکي
دایرې ته ور ننه نه باسو، با سواده او پوه یې نه کړو ، تعلیم یافته یې نه کړو، کتاب قلم او لي 
ټاپ په الس کې ور نه کړو، موږ نه شو کوالی هغوی او ځان له نړۍ اونړیواللو سره سیال 

کوالی د هغوی په لیکه کې و دریږو، موږ نه شو کوالی چې د نوي ژوند او  کړو، موږ نه شو
نوي وطن او نوي دنیا خبرې پر ژبه باندې راوړو او تکرار یې کړو. موږ هغه وخت دا کار 
کوالی شو چې له نړیولو سره د سیالۍ بیرغ جګ کړو چې تعلیم ولرو، پوهه ولرو له نوې ژوند 

 ولرو. او نوې تکنالوژۍ سره آشنایي
د هر نسل او هر عصر له پاره تعلیم اړین دی، داسې لکه د ژوندي پاتې کیدو له پاره د آکسیجن 
تنفس او زموږ په ټولنه کې د تعلیم له پاره د ویسا ورونو، قلمالر ټولنې او په ځانګړي ډول د 

هلې ځلې ( matiullah.wesaتعلیم او ښوونځیو او زدکړې له پاره د ګران مطیع هللا ویسا   )
 .زما له پاره دومره د خوشالتیا وړ دي چې هیڅ یې تصور هم نه شم کوالی

د ده فعالیتونو ته په کتو سره له چیز فهمه خلکو له ویناوو او خبرو نه د پاسه په نړیواله کچه 
دی د تعلیم د عامولو په الر کې د نړۍ په تر ټولو ځوانو رهبرانو کې و شمیرل شو چې دا زموږ 

د افغانستان او زموږ د اوسني هغه ډلې روڼ اندو له پاره د یاړ او سر لوړۍ وړ دي  د خلکو،
چې له دې بد مرغیو د خالصون اصلي الر په تعلیم کې ویني، ویسا په خپلو دې فعالیتونو سره 

 د افغانستان له پاره د ویاړونو یو هسک بیرغ دی.
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 ډاکتر وحید آرین
 

 د زدکړو د ډگر او عملي کار غوره بیلگه
 

 ی(جایزې ګټونک «نړیوال اتل» د ملګرو ملتونو)
 

 مه مقالهشل
 

 که یو کلن ثمر غواړې، غنم وکره!»
 که لس کلن ثمر دې په کار وي، ونه کینوه!

 «خلک وروزه! ،که د سل کلن ثمر په تمه یې
 

 )کنفوسیوس(
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افغانستان باندې د جگړې سونامي نه رازیږیدلې گڼې نورې سونامي گانې راغلې او زموږ پر 
ټولنه یې له هره اړخه وځپله، زموږ د ټولنې او هیواد د ټولو برخو بنسټونه یې ویجاړ کړل په 
تیره ښوونه او روزنه چې پایله یې زموږ د هیواد د څلورو نسلونو بې سواده یا کم سواده پاتې 

؛ خو له دې ټولو نا خوالو سره، سره زموږ نوی نسل د زدکړو لیوال و او دی او هر کله کیدل و
او هر چیرې چې ډیره لږ امکانات هم ورته برابر شوي دي، له هغو نه په استفادې سره یې، پر 
ځان هر رنگ زحمتونه گاللي دي او د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د خپل ټـټر او ذهن کتاب 

 و زدکړې یې کړې دي، چې یوه غوره بیلگه یې ډاکتر وحید آرین دی.پرانستی دی ا
 

ډاکتر وحید آرین نه یوازې د خپل نسل او هیواد له پاره ویاړ دی، بلکې د ټولې نړۍ له پاره د 
ویاړ او خدمت ښه مثال گرځیدلې دی. ډاکتر وحید آرین د افغانستان د جگړو په بټۍ کې زیږیدلی 

خوالي یې لیدلي دي او له همدې اور نه په تیښتې سره یې ځان  دی او د جگړې هر راز نا
انگلستان ته رسولی دی، خو نه داسې لکه ځینې کسان چې د زدکړو په ځای د څو پیسو د پیدا 
کولو په موخه خپله ځواني او انرژي او د زدکړو فصل په فزیکي کار تیروي. ډاکتر آرین د 

و ته مخه کړه او د ځانگړي استعداد په کارولو او د پیزاري او ټکسي پر ځای پوهنځي او زدکړ
زحمتونو په گاللو سره، د معتبرو پوهنتونون دروازې ور وټکولې، ور ننوت او ډک الس ورنه 
راووت او داسې ډیگریانې یې تر السه کړې چې اوس نه یوازې خپلو هیواد والو ته، بلکې ټول 

 اوۍ په فکر کې دی.بشریت ته د خدمت جوگه دی او د ټول بشریت د تد
 

جگړه ځپلو هیوادونو کې، ډاکتر وحید آرین د آنالین شبکو په خاصه توګه د سکایپ له الرې په 
 .افغانستان کې د ناروغانو درملنه کويپه ځانگړي ډول 

 

جایزه ورکړه « نړیوال اتل د ملګرو ملتونو»د ډاکتر ارین د خدمتنونو په پار ملګري ملتونو ده ته 
ډاکتر ارین یو له هغو  .تر دې وړاندې بل برتانوي یا افغان دغه جایزه نه ده ترالسه کړېچې 

شپږو کسانو دی چې د ملګروملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري څانګې، یونیسکو د "افراطیت 
  .او نه زغم پر وړاندې د نړیوال کمپاین"اتالن پېژندلي

 

لیکوال( له پاره، د افغانانو له پاره او ال د ټولې نړۍ له پاره دا ویاړ دی چې زما )د دې کرښو 
له داسې جگړه ځپلې ټولنې نه داسې یو استعداد او د فکر خاوند سر راپورته کوي، چې د فکر 

 په دایره کې یې ټول بشریت ځایدالی شي.
 

 کې د ډاکتر آرین په باب داسې راغلي دي: راپورد بي بي سي په یوه 
 

زما هیله تل همدا وه چي ډاکتر شم، چې لومړی خپلې کورنۍ بیا افغانستان او جګړه ځپلو سیمو »
چې د برتانیا په لیورپول ښار کې د راډیولوژۍ متخصص په  اکتر وحید ارینم. ډته خدمت وکړ

په نامه یو پروګرام پیل کړی چې د نورو ډاکترانو په  Teleheal توګه کار کوي، د ټېلي هیل
مرسته د سکایپ له الرې په نورو هېوادونو او افغانستان کې ډاکترانو ته د دماغي ناروغیو، 

 .ټکرونو او نورو بېړنیو ناروغیو په حاالتو سال مشورې ورکوي
 ۱۵له یوه جګړه ځپلي هېواده په نړیوالو ته ځکه د ډاکتر ارین السته راوړنې د پام وړ دي چې 

کلن دی د نړۍ یو له پېژندل شویو مرستندویه څېرو کې دی چې  ۳۳کلنۍ راوتلی او اوس چې 
 .د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی
کسانو ته ځانګړې شوې چې ډاکتر ارین یې یوازینی  ۱۰تراوسه د "نړیوال اتل" جایزه یوازې 

 «.دی برتانوی او افغان ترالسه کوونکی
 

http://www.bbc.com/pashto/world-39124745
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ډاکتر آرین له نوې تکنالوژۍ نه په استفادې سره د سکایپ په کارولو په نورو هیوادونو کې له 
هغې ډلې په خپل پلرني هیواد افغانستان کې، ډاکترانو ته د ناروغانو د تداوۍ له پاره مشورې 

 ورکوي.
 

خپلو زدکړو او کارونو په ډاکتر آرین له امریکا غږ پښتو سره په د یوې مرکې په ترڅ  کې د 
 باب خبرې کړې دي چې لنډیز یې داسې دی:

 

 ــ پنځلس کلن وم چې انگلستان ته راغلم او د کار تر څنگه مې زدکړې هم کولې،
 

ــ زه ځان ډیر نیکمرغه گڼم چې د نړۍ په ډیرو معتبرو پوهنتونو)کیمبریج، هارورد او اِمپلایر( 
 کې مې زدکړې کړیدي،

 

لوړ خدمت په پار دا فکر راته پیدا شو چې د نړۍ د ډیرو پوه متخصصینو علمي  ــ بشریت ته د
پوهه د جګړه ځپلو هیوادونو له ډاکترانو سره شریکه کړم او د مشورو له الرې د نوې تکنالوژۍ 

 په مټ د ناروغانو درمانه وکړم،
 

جوړه کړه چې د همدې خیریه موسسه   «Telehealل ــ ټېلي هیآرین »ــ دوه کاله مخکې مې د 
موسسې له الرې د غربي ډاکترانو پوهه او تجربه د جگړه ځپلو هیوادونو له ډاکترانو سره 
شریکوو. زموږ په کاري گروپ کې د د امریکا، کانادا او انگلستان هیوادونو تر سلو ډیر 

 متخصصین همکاري کوي،
ډاکترانو ته د ناروغانو د  ــ دا کاري گروپ د نوې تکنالوژۍ پرمټ د جگړه ځپلو هیوادونو

 درملنې له پاره مشوره ورکوي،
ــ زه )ډاکتر آرین( د ملگروملتونو د دې جایزې مبارکي ټولو افغانانو ته او ټولو هغو کسانو ته 

 ورکوم چې د بشریت له پاره کار کوي او زحمت باسي،
دې ډول و توانیدم چې ــ د انترنت له الرې د طبابت فکر څلور کاله مخکې راته پیدا شو او په 

د غرب د ډاکترانو نظریات د جگړه ځپلو هیوادونو ډاکترانو سره شریک او هلته په گډه سره د 
 ناروغانو درملنه وکړو،

ـ کوم ډاکتران چې له موږ سره همکاري کوي د غږ، ویدویو یا تکست له الرې په ټاکلو هیوادونو  ـ
 کې له ډاکترانو سره خپل نظریات شریکوي،



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
194د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

کار نوښت په دې کې دی چې دا کار چې موږ پیل کړی دی، دا داسې نوښت دی چې مخکې ــ د 
 له دې چا دا کار نه وو کړي،

 ــ موږ د اوس له پاره د افغانستان، سورې او عراق هیوادونو له ډاکترانو سره همکاري لرو،
ندوز والیتونو له ــ په افغانستان کې د ذیصالح مقاماتو په اجازه د کابل، ننگرهار، هرات او ک

لویو روغتونو په ځانگړي ډول له عاجل خونو سره مستقیم تماسونه لرو او په دې ډول د هغو له 
 ډاکترانو سره د ټاکلو متخصصینو تجارب شریکوو،

 او...
او د  یولوژي متخصص کارکوونکي په توګه کار کويدډاکتر آرین اوس په لیورپول کې د را

دې کار تر څنگه یې نوښت دا دی چې ده د تر سلو ډیرو متخصصو ډاکترانو داسې گروپ را 
 .ټول کړی چې له ده سره د جگړه ځپلو هیوادونو د ناروغانو درملنه کوي

زه د ډاکتر وحید آرین زدکړې، عملي کار او روانه تجربه، د اوسني نسل له پاره او د راتلونکو 
اسې غوره بیلگه گڼم، چې باید اوسنی او راتلونکي نسلونه یې، د نوي ژوند نسلونو له پاره یوه د

د جوړیدو په خاطر او د علم د تر السه کولو او د تکنالوژۍ له کاروان سره د یو ځای کیدو په 
 .هیله، الره تعقیب کړي او د ډاکتر وحید آرین پر الره پل کیږدي او مخکې والړ شي

 

د حل یوازینۍ الره په همداسې انساني روحیه باندې د نوي نسل  د افغانستان د ډیرو ستونزو
روزل دي لکه ډاکتر ارین. که ډاکتر ارین د نوي نسل د روزلو د یوې غوره بیلگې په ډول په 
نظر کې ونیول شي، او همدا الره تعقیب کړای شي، نوی نسل او د نوي نسل د روزلو د نهضت 

وجه ورسیږي او د وطن نوی نسل د وطن د ښیرازۍ  پلویان کوالی شي خپلو موخو ته په ښه
 له پاره په ښه انساني او علمي ډول وروزي.

وحید آرین د افغانانو د سل کلن ثمر لومړنی فصل دی، که خدای کول نور به هم وغځیږي او 
 . نور به هم وغوړیږي

 

 که یو کلن ثمر غواړې، غنم وکره!»
 کینوه!که لس کلن ثمر دې په کار وي، ونه 

 «که د سل کلن ثمر په تمه یې، خلک وروزه!
 

 )کنفوسیوس(
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 دریم څپرکی
 

 تعلیم پورې اړوند څو نورې اړینې مقالې:

 
 د تعلیم ارزښت

 

 مه مقالهیوویشت
 

 د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې
 له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي

 !پوهنځي نه ځان لرې ساتياو 
 

 

له پکتیکا څخه د هغې یوازینۍ  کې میډیاعیسوي کال د فبرورۍ په دریمه نیټه په  ۲۰۱۷د 
متخصصې ډاکترې د بیرته وتلو خبر خپور شو چې د هغې سیمې د نیم میلیون وگړو له پاره یې 

په ډول کار کاوه، دا چې د خلکو دې خدمتگارې په پکتیکا کې خپله « ایک انار، سو بیمار»د 
دنده د کومو دالیلو او ستونزو له مخې ودرلوله او یا بیرته ورځې که نه ورځې، زه نه پرې 
غږیږم، دلته اصلي پوښتنه دا ده چې، په داسې یوه سیمه کې چې نیم میلیون وګړي په کې ژوند 

په دې نیم میلیون وگړو کې یوه ډاکتره نه شته، سم ښونځي نه شته، یوه ښځینه ښونکې  کوي، ولې
نه شته او ولې دا سیمه او د دې سیمې خلک له تعلیم سره داسې مرور دي، دالیل به یې کوم 

 وي؟
 

سره له دې چې په لسگونو ځلې نه، په سلگونو ځلې هم نه، بلکې په زرگونو ځلې د مطالعې، 
لیم مهم والی په نظري او عملي ډول ثابت شوی دی، خو زموږ ځینې هیواد وال بیا زدکړو اوتع

 هم خپلې لوڼې او زامن ښوونځي ته له تګ نه منع کوي.
 

چیرې »کال په پنځمه میاشت کې د  ۲۰۱۶ما )آصف بهاند( پاسنیو ستونزو ته په پام سره، د 

جرمن آنالین کې  افغاناو  تاند په تر سر لیک الندې یوه مقاله ولیکله او« چې ښوونکی نه وي

د یادې میاشتې په دیارلسمې نیټې خپره کړه. په دې مقاله کې د همدې میرمنې یادونه هم شوې 
پر ارزښت او مهم والي هم خبرې ده او ځینو نورو تعلیمي ستونزو او د زدکړو او ښوونځي 

شوې دي. اوس غواړم د نیم میلیون وگړو د یوازینۍ ډاکترې د مرورتیا او پخالینې په مناسبت 
یو ځل بیا دا مقاله د درنو لوستونکو مخې ته کیږدم، گوندې یو وار یې سترگې پرې ولگیږي او 

 د تعلیم ارزښت ته یې پام شي:    
 

 چیرې چې ښوونکی نه وي
 

 هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چېد 
 له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي

 !او پوهنځي نه ځان لرې ساتي
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-38851567
http://www.taand.com/archives/69069
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_chiri_chi_shownky_na_wy.pdf


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
196د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

په ټوله نړۍ کې دا یوه منل شوې خبره ده چې: چیرې چې ښونکی وي، هلته ډیوې وي، هلته 
 .رڼا وي او چیرې چې ښونکی نه وي، هلته نه ډیوې وي او نه د رڼا څرک

 

مې په کابل کې د بي بي سي د تعلیمي پروژو)نوی کور، نوی ژوند( د خپرو کړو کتابونو یو وار 
دا کتاب مې واخست، « چیرې چې ښوونځی نه شته»له ډلې نه یو کتاب ولید چې عنوان یې و: 

له کابل نه مې اروپا ته، ډنمارک ته له ځان سره راوړو، ومې لوست، ګټور کتاب و او د لوستلو 
ولې هغه سیمې لکه بریښنا له نظره تیریدي چې د تورو غرونو دیوال ور نه را پر مهال مې ټ

تاو و او له هغه دیوال نه بل خطر ناک د نا پوهۍ غیر مریي دیوال مې هم ور نه را تاو لیده، 
 .چې هغه سیمې په کې را ګیر دي

 

مداسې سیمو دا چې چیرې ښونځی نه وي، غمیزه ده، خو اوس چې میډیا ثابته کړې ده چې په ه
 :کې ال یوه ښځینه ښوونکې هم نه شته. دا نو باید داسې و انګیرل شي چې

 

 .اوس خبره نوره هم پسې شړیدلې، چاړه له غوښې ور تیره او هډوکو ته رسیدلې ده
 

اوس د ښوونځي د نه شتون کیسه پر ځای پاتې ده، خبره د ښونکو نه شتون ته رسیدلې ده، مانا 
ې په ځانګړي ډول په ډیرو پښتني سیمو کې ال یوه ښځینه ښونکې هم نه دا چې په افغانستان ک

 .شته
 

څه ژرنده پڅه او »که یې د نه شتون په دالیلو پسې لټه وشي بیا هم دا خبره مخې راځي چې: 
یعنې څه دولت جان؟ مالمت او څه هم د ټولنې او خلکو وروسته پاتې والی. په « څه غنم المده

ې ادارې نه شتون دا زمینه برابره کړیده چې معارف د قاتل او غله په دولت کې د ښې او سالم
الس کې وي. د معارف پیسې د دولت لوړ پوړو چارواکو په بډه وهلې دي او د خلکو د نا پوهۍ 
غم، خلک د کوم شي په لومه کې را بند دي چې هغه غیرت؟ نومیږي. یعنې دې غیرتیانو دومره 

ي چې یوه ښځینه تنفس کونکې هم، ښونځي او پوهنځي ته د تلو د غیرت په ډندونو کې لمبلي د
په نامه له کوره د باندې نه پریږدي؛ نو چې له کوره یې د باندې نه پریږدي؛ ښونکی، ښونځی، 

 .پوهه او پوهنځی خو کور ته ورتالی نه شي
 

 نو وه ماما! 
 

 وه کاکا! 
 

 وه پالره! 
 

 وه وروره! 
 

 …!!!  وه
 

 م؟زه څه درباندې وکړ
 

 «چې نه ځې په شا به دې کړم، چې نه خورې څه به دې کړم؟»
 

کال د می میاشتې په دولسمه نیټه مې د بي بي سي په پښتو او فارسي ویبپاڼو کې دا  ۲۰۱۶د 
 :سر لیکونه تر سترګو شول

 

 هم نه لري، ښونکېــ پکتیکا یوه ښځینه 
 

 معلم زن، بدونــ پکتیکا؛ والیتی 
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/05/160512_hh-paktika-education-no-women-teacher
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160512_k05_paktika_education_girls
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 متخصصه ډاکټره، یوهــ د پکتیکا نژدې نیم میلیون وګړو ته یوازې 
 

 .ورځ هم تړلې وه دویمهد تورخم دروازه نن په  ــ
 

خدای حاضر دی خولې را باندې را ماتې شوې، وشرمیدم او ځان را ته له یوه سپین واښه نه هم 
په سلسله کې ځان غلی ونیسم او ځان « خود سانسورۍ»سپک ښکاره شو. هڅه مې وکړه چې د 

سړیه د دې په مسؤلیت کې خو ته هم شامل تیرباسم، خو و نه توانیدم. ځان سره مې و ویل چې 
 .یې

 

په پکتیکا کې د یوې ښځینه ښونکې نه شتون، د لویې پکتیا یا لویې پکتیکا د نیم میلیون وکړو له 
 :پاره یوه ښځینه متخصصه او د دومره لویو او وړو ډله، ډله نا روغانو سره هم مهاله

 

 «د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړلې وه»
 

نو د لویې پکتیا دا لوی والی په څه شی کې دی چې د الف بې د زدکړې له پاره یو ښځینه 
ښوونکی او یو د عادی ناروغ له پاره ډاکتر نه شته. داسې نه ده چې د هغې سیمې د ښخینه وو 

په نامه له کوره د « غیرت؟»سرونه له وښو ډک دي او څه نه شي زده کوالی، نه هغوی د 
 .دل کیږي چې څه زده کړي، بیا ښونکی او ډاکتر ور نه جوړ شيباندې نه پریښو

 

دلته دی چې دا ثابتیږي چې غیرت او لوی والی یعنې د ښځینه مخلوق په کور کینول، له سواد 
او تعلیم نه یې را ستنول او بیا پر ټولو مریضانو باندې د غیرت د بې غیرتۍ تور ټیکری غوړول، 

وۍ له پاره هغوی ته هم پیسې ورکول، هم غاړه ور ته پټول او پردي ملک ته یې بیول او د تدا
 !! هم زارۍ ور ته کول، دا شو غیرت

 

د غیرت د توري پاسنی تفسیر نور نا سم دی، اوس زمانه بدله شوې، هر څه بدل شوي دي، له 
تکنالوژۍ سره افکار او عیني ژوندون هم بدلون موندلی دی؛ موږ ته هم اړینه ده چې د زمانې 

ه بدلون سره ځان بدل کړو، د پخواني غیرت او پخوانیو افکارو له دایرې نه ځان را وباسو. دا ل
غیرت نه دی چې موږ خپل نوی نسل، په تیره نجونې له زدکړو را ستنوو. د اوسنۍ زمانې له 
غوښتنو سره سم غیرت باید داسې تعریف شي: په هره کورنۍ کې چې ډیر تعلیم کړي ځوانان 

 .ې، هغه کورنۍ تر ټولو نورو دا غیرتي کورنۍ دهاو پیغلې و
 

له زدکړو « ښځګلې»خو موږ دا څو پیړۍ لګیا یو د نا پوهۍ د تورو افکارو په دایره کې خپلې 
 .او تعلیم نه را ستنوو او هغه ته د غیرت نوم ورکوو

 

 :زما وړاندیز خو دا دی چې 
 

زدکړې، تعلیم ، ښونځي او پوهنځي دروازې ــ که د غیرت له نیلي نه را کوز شو او د سواد 
 وټکوو، دا به ډیره ښه وي،

 

ــ د لویې پکتیا له ډیر تکرار نه که لږ را ټیټ شو او د واړه ښونځي په حویلۍ کې د یو عادي 
سواد توری تکرار او زده کړو او خپل بچي د ښوونځي په لور ولیږو، څه موده وروسته به مو 

 .ډلې ګرځيونکو او ډاکترانو په کلي کور او ښار کې د ښ
 

ــ د لویوالي او غیرت له دنګو منارو نه باید را ښکته شو او د تعلیم په واړه انګړ کې د سواد او 
 .پوهې ګدایي وکړو. دا به ډیره ښه وي، دا د رڼا پر لوري قدم اوچتول دي

 

د غیرت مانا  داسې نه ده چې څوک د خپلې کورنۍ ښځینه مخلوق له درس، تعلیم، ښوونځي او 
پوهنځي نه را وګرځوي، که له رواني پلوه او څه چې زموږ په تاریخ کې موږ ته زموږ جغرافیاي 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/05/160511_hh-paktiaka_women_health
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/05/160511_gn_afghan_pakistan_border
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موقعیت او زموږ د ټولنې وروسته پاتې والي، د غیرت په نامه را په برخه کړي دي، کیدای شي 

 تعریف شي: داسېهغه 
 

افغانانو د خپل سیاسي اقتصادي موقعیت له امله خپل ناموسي حریم )ښځینه او کوچنیان(،  »...
عقیدوي حریم )مقدس ارزښتونه( اقتصادي حریم )زمکه ، کور او څاروي( له ګواښ سره مخامخ 

یې ټول عمر د دغو مهمو حریمونو د ساتلو لپاره د )غیرت( حس او لیدل، د همدې لپاره به 
 .غریزه عمومي کوله

 

د ارواپوهنې له نظره غیرت د خصوصي حریم د ساتلو عقده او پټ ځواک دی چې د تاوتریخوالي 
لپاره غبرګوني ځواک رامنځته کوي. د غیرت غوښتنه دا وه چې د حریم ساتلو لپاره باید وسله 

، په دې توګه وسله د غیرت نښه وګڼل شوه او په وسله سنبال نارینه تر ټولو په الس کې وي
 «.غیرتي نارینه ګڼل کېده

 

سره له دې چې ما د نوي نسل د روزلو په موخه د خپلو لیکلو مقالو په ډیرو برخو کې، د دې 
د( غمیزې له پیښیدو او رسوا کیدو نه ال پخوا، دې موضوع ته اشارې کړې وې. ما)آصف بهان

تر سر لیک الندې مقاله خپره کړه او په « اور او ګالن»کال په نهمه میاشت کې د  ۲۰۱۰د 
هغې مقالې کې مې دې موضوع ته ګوته نیولې وه چې که ښونځي او تعلیم نه وي، پایله به یې 

 یې دا دي: کرښېڅو څه وي. 
 

وګورئ ! که ښه حقیقت ته ځیر شو، بهرنیو هیوادونوته یې د کفر له ډاره نه لیږو، د وچوغرو »
لمن کې د قهریدلي شنه یا وریځ آسمان تر چتر الندې، یا د پسونو، وزو او خرو په لکۍ پسې 

عصر، نوي علوم زده کیدای نه شي او کله چې مو نوي علوم  ټول عمر تیرولو سره خو د نوي
او فنون زده نه وي، نو له تمدن سره به بیګانه او له کاروان څخه به یې ډیر وروسته پاتې اوسو، 

 .بیا نو نه پښتنو ته څه کوالی شو او نه هم پښتو او نه هم پښتني فرهنګ ته
 

ول کیږي او یا الوزول کیږي، ښوونکي او له بده مرغه زموږ ښوونځي د کفر په تور یا سوځ
نوکالج، »زده کوونکي مو یا په ډزو ویشتل کیږي یا حاللیږي او یا په دار ځړول کیږي. پښتنو د 

علمي مسا له هیره کړې ده. پخوابه روسی سکاد راکټ هم په پښتني سیمو لګیده او اوس « نونالج
غورځوي او وایي چې موږ اسامه لټوو،  بي دوه پنځوس ډوله الوتکه هم په پښتني سیمو بمونه

امریکایانو ستن په کاهدان کې اچولې او وایي چې موږ ستن لټوو. همدا اوس د جګړې ټول زور 
 .په پښتني سیمو او پښتنو باندې دی، آ خوا هم پښتون وژل کیږي او دا خوا هم

 

ارابه پسې ځغا ستل نه دي، دغه راز له بده مرغه زموږ د دودیزې ټولنې ویاړ د علم او تمدن په 
بلکې د دین په لمن پورې زوړندیدل دي، دا خبره د دې مانا نه لري چې په علم پسې تلل دې د 
 «.دین د هیرولو په مانا وانګیرل شي. خپله دینداري به هم کوو او د علم زده کړه به هم نه هیروو

 

والي په اندازه یو څه و وایو او یو خو بیا هم باید غلي کینننو او د خپل مسولیت د بار د دروند 
 .څه وکړو، که بل څه نه شو کوالی، حد اقل خپل غږ خږ وباسو

 

په همدې سوچونو کې ډوب وم او پاڼې اړولې، چې په فیسبوک کې د تعلیم د عامیدو د یو لوی 
پلوي، ښاغلي رحمت هللا تنها یو لیکلی مطلب مخ ته راغی چې د غیرتیانو؟ پر نا سمو او کږو 

 .الرو باندې د تګ انځور په کې ایستل شوی او په استادانه ډول نقد شوی هم و
 

دغو غیرتیانو؟ ته د قلموالو، روڼ اندو او چیز فهمه قشر خولې او ستوني وشکیدل چې د خدای 
پار دی د غیرت په دغه ډنډ کې خوسا کیږئ، ور نه را و وزئ، خو چا ته وایي. د همدې چیغو، 

دا . لګه د استاد تنها خبرې دي چې د همداسې خلکو په آدرس یې لیکلې دينارو، سورو یوه بی

 :متن دی ړـبشپ یې
 

http://www.taand.com/archives/63477
http://larawbar.net/21679.html
https://www.facebook.com/mohammadRtanha
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 پښتون الال غږ مې اورې که د اسرافیل شپېلی درته وغږوم ؟؟؟»
 

پوهنتونونو ته څېرمه د نجونو ښایسته او زما استاد ډاکټر صیب غوري وایي په لویه پکتیا کې 
نوې لیلیې جوړې شوي خو یوه پښتنه پېغله په بسم هللا نه پکې پیدا کېږئ، ټول د لرو پرتو سیمو 
ازبکې، تاجکې او هزاره خویندې محصلینې پکې اوسي، همدا حالت په لوی کندهار او لوی 

ه فارغې سي، خپلو کلیو ته به والړې ننګرهار هم حاکم دی. دا تاجکې، ازبکې او هزاره پېغلې ب
سې، هلته به نورې پېغلې تحصیل ته وهڅوي، بالخره به دا سیمې ټولې باسواده سي، له معلمه 
نیولې تر ډاکټر او انجنیر به ټولې پکې وي خو ستا پېغله به په خوشایو کې پیدا، په خوشایو کې 

تي یې او خپل پت، غیرت او شمله د را لویه او په غوجله کې مړه سي. دا ټول ځکه چې ته غیر
 !خوشایو په سمبالښت کې وینې

 

پښتونه! ایکې یوه لسیزه دې بله هم پکار ده، نور له خیره سره نابود یې، تباه یې، برباد یې، دا د 
ننګ او غیرت شمله به دې ډېر ژر له سره را کښته او د جوالیتوب په پار تر مال وتړې  مړه 

 «!غیرتیاندې وي بېغرته 
 

خو پښتون غیرتي یې نه اوري، ښاغلي تنها له دې نه هم په تنده لهجه حقیقت په عین آدرس په 
 :مخ کې ور ته ایښی دی، وګورئ

 

 !دووس خو نو ښکر نه لري»
 

په خپل کور او کلي کې ښوونځي او پوهنځي ته تلونکې نجلۍ فاحشه او کافره ګڼي خو خپله 
س ګاډي کې د تورخم پر پوله پکیستاني ډاکټر ته ور روانه کړې ناروغه تور سري یې بیا په ال

 وي
 «!مړه دې وي بېغرته غیرتیان

 

سره له دې چې د دوی په اصطالح مسلمان ورور؟ پاکستاني دا دوې که درې ورځې د تورخم 
خوارځواکۍ دروازه ور ته تړلې ده او د غیرتي پښتون مریضه ښځه، بوډا پالر او په نسناستي 

اخته ماشوم د تړلې دروازې تر شا د پاکستاني ملیشه رحم ته خوله جینګه جینګه کوي، خو خپله 
خور، خپله لور او خپله لمسۍ د غیرت په وجه درس ته نه پریږدي، او د خپل جهالت له مخې 
نه غواړي چې په خپل کور، کلي او ښار کې یې ډاکترانې، نرسانې او ښوونکې و رورزل شي 

ې دی خپله او د ده غیرت له سوال زارۍ او مرګ نه خالص شي، نه! ده ته له هر څه نه خپل چ
 .غیرت ډیر عزیز دی او ارزښت ور ته لري

 

غیرتي الال؟ د غیرت منارې لوړوي، تر سیوري الندې یې ډانګ په الس کیني، خور، لور او 
په خپل کور کلي او ښار  ه را ګرځوي او په دې ډولڅخلمسۍ له تعلیم، ښوونځي او پوهنځي 

مخه نیسي؛ چې غیرت یې داغداره نه شي، خو بله ورځ یې خپله … کې د ډاکترانو، ښوونکو او
مریضه ښځه، خپله مریضه مور او نا روغه لور په شا کړي وي او پردیو ډاکترانو ته یې د 

 .مداوا له پاره په عذرونو سره ورولي، خو هغوی یې  دروازې پر مخ ور تړي
 

 !!!هم د غیرت پایلهدا 
 

 د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې
 له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي

 !او پوهنځي نه ځان لرې ساتي
 

 

 
  



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
200د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د ښوونځي درویزگر

 

 مه مقالهدوه ویشت
 

 څېړۍ څخهاحسان هللا او نصرت هللا، دوو اته کلنو ماشومانو له ګردې »
 ګردیزه شپېته کیلومتره الره پلې وهلې او په ګردېز کې یې له چارواکو څخه تر

 .«ته له لکونو ټوپکوالو او لښکروالو څخه ستر اتالن همدا برېښي ما .ښوونځی غوښتی دی
 

 (غفورلیوال)  
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مسا له ده. دا په ټوله زموږ په ټولنه کې بنیادي ستونزه د سواد نشتوالی او د تعلیم د نه عامیدو 
نړۍ کې یوه منل شوې خبره ده چې د زدکړو زمینه او امکانات باید دولتونه او واکداران برابر 
کړي، چې نه یې کوي، نو بیا به یې پایلو ته هم سترګې په الر وي. پخوا مو تعلیم نه و کړی، 

 نتایج یې اوس عمالً ګورو چې پر هیواد او خلکو مو څه روان دي.
 

کال د اکتوبر په یو ویشتمه نیټه مې لکه د تل په څیر د ګران دوست او منلي شاعر  ۲۰۱۶د 

 او یو عکس تر سترګو شول: توريغفور لیوال په فیسبوک پاڼه کې دا 
 

 ! سرګردانه ولسهپه حماسو، اتالنو او اتلولیو پسې »
 

هیله ده نن مو تنده ماته شي! نن به د همدې زمانې حماسه، چې دوو کوشنیو اتالنو راپنځولې ده، 
 :یوځل بیا در په زړه کړم

 

احسان هللا او نصرت هللا، دوو اته کلنو ماشومانو له ګردې څېړۍ څخه ترګردیزه شپېته کیلومتره 
 .چارواکو څخه ښوونځی غوښتی دیالره پلې وهلې او په ګردېز کې یې له 

 

 .ماته له لکونو ټوپکوالو او لښکروالو څخه ستر اتالن همدا برېښي
 

به پوښتلم: نو ستا اتل څوک  ما، چې د نومهالو جګړو هېڅ جګړه مار اتل نه دی ګڼلی، خلکو
 دی؟ او زه به مجبور وم، په خپل اتل پسې وګرځم. دا دی غبرګ اتالن او د نوې زمانې حماسه

 .مې وموندله، که چا وروسته له دې پوښتلم، نو همدوی به ورښییم
 

  و!افغانان
 

  !«ایله همدا حماسه او اتلواله مو مبارک شه
 

تر سر لیک الندې د اتل ځانګړنې په « وایو؟ ته ملي اتل و چا»سره له دې چې لیوال ال پخوا د 
 نښه کړې وې، او د خپل بحث په یوه برخه کې یې ویلي وو: 

 

اتل السته رواړنې د ګردو هېوادوالو په ژوند، اند،  دی، چې د ملي اتلولۍ معیار دا اوس نو د»
 ولسونو په دسترخوان او فرهنګ کې مثبت بدلون راوستالی وي. یوازې همدا اتالن دي، چې د

 .«زړه و ذهن کې ژوندي پاتیږي او تاریخ یې نومونه په زرینو توریو لیکي
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf
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په هر صورت اوس د ځینو له نظره یوې وړې موضوع ته او د ځینو له نظره یوې سترې او 
بنسټیزې موضوغ  ته لیوال صاحب ډیر ښه په وخت او په ځای پام شوی دی. دا د ډیرې خوښۍ 

د نوي نسل د روزلو په لوري وي او داسې نازکو او له پامه  ځای دی چې د ښاغلي لیوال پام تل
لویدلو ټکو ته یې پام کیږي چې هغه د راتلونکې زمانې په جوړولو او روښانولو کې اساسي 

 رول لري.
 

اندامونه وتراشل؛ نو لیوال « ایلینو»په بلورستان کې، د غرونو په ډبرو کې یوازې د « الم»که 
دواړو)الم او ایلینو( اندامونه یې د سحرګرو او نازکو تورو په وسیله بیا داسې نقاش دی چې  د 

داسې تلپاتې کړل چې بشریت به ور ته حیران وي. لیوال د همدې نازکیو په لړ کې دې نازکې 
موضوع ته هم پام شوی دی چې څنګه دوه نازک او پاک ماشومان، په خپلو نازکو پښو سره 

 ل په غاړه د علم او د علم د آدرس درویزه کوي.  شپیته کیلو متره مزل کوي او کچکو
 

دا تر بحث الندې دوه کوچنیان ځکه باید اتالن وګڼل شي چې د دوی دا کار کیدای شي د تعلیم د 
عامیدو له پاره یوه نمونه او بیلګه شي او په یوه عام دود باندې واوړي او د نوي نسل د راتلونکي 

 او یو ښه سر مشق شي. بدلون په برخه کې یوه ښه تومنه شي
 

د هغو ځانګړنو په رڼا کې او له تعلیم سره د دې دوو کوچنیانو مینه څرګندول او دومره لوی 
مزل په پښو وهل او دا زحمت پر ځان تیرول د دې ښکارندوی دي چې دا خلک او دا نسل له 

ه ځان مل کړي، تعلیم سره مینه لري او غواړي د تعلیم له الرې، د تمدن له نړیوال کاروان سر
 خو چار واکي څه کوي؟ په کوم لوري روان دي او...

 

دا کوچنیان د دومره خواریو په منلو او تیرولو سره تر یو حکومتي مقام یا حکومتي ودانۍ پورې 
په دې امید ورغلي دي چې دوی ته ښوونځی جوړ کړای شي او د زدکړې لومړني امکانات ور 

 څه به وشي ؟؟؟ته برابر کړای شي. ګورو به چې 
 

که دا  او دې ته ور ته زر ګونه او ال لکونه کوچنیان له ښوونځیو لرې پاتې شي او بیا د جګړې 
او تاو تریخوالي له پاره کورنیو یا بهرنیو جنګیالیو ته د خامو موادو په څیر په الس ورشي او 

نو بیا به څوک مالمت یا د یوې مړۍ ډوډۍ له پاره د وطن له دوښمنانو سره وسله په اوږه کړي، 
 وي؟ دا کوچنیان که دولت او حکومتي مقامات؟؟؟

 

د تعلیم او ښونځیو په برخه کې د نورو بې شمیره ستونزو تر څنګ وحشتناکه او د خواشینۍ 
خبره دا ده چې دننه په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتیدو 

ډیره سلنه ماشومان او کوچنیان دي او په دایمي ډول د بیالبیلو  دی او په دې بیځایه شویو کې
عواملو پر اساس له ښوڼځی نه د دوی لرې پاتې کیدل لویه غمیزه ده. یا یې کورنۍ د سر پنا او 
نس مړولو د ستونزو تر سیوري الندې ښونځي ته نه لیږي او ګدایي او مزدورۍ ته یې باسي، 

کې راغلي  راپورونزې. په دې اړوند په یوه ډیر نوي او تازه یا اسناد نه لري او یا نورې ست

 دي چې: 
 

ر د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري تد بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور»
میالدي کال په لسو میاشتو کې په افغانستان کې څه  ۲۰۱۶ویل چې یوازې د  کنفرانس کې و

یې ماشومان دي. د ملګرو  سلنه ۵۶ځایه شوي چې  باندې درې لکه او درویشت زره کسان بې
ملتونو ځانګړي راپورټر چالوکا بیاني په خپل راپور کې وایي چې دغه کسان د هویت اسناد 

 « برخې پاتې شي.مهال لپاره له تعلیمه بې یې ښایي د دوی ماشومان د اوږدلري چې له املهنه
 

بله ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه او خلکو کې تفاوتونه دومره زیات او عجیب دي چې هیڅ 
تصور یې څوک نه شي کوالی. لرې به نه ځو د همدې ښونځیو د پرانستلو په برخه کې به یې 

وکیالنو غوښتنې مطرح شوې دي،  وګورو. داسې هم شوي دي چې په یوه ورځ د پارلمان د دوو

http://pa.azadiradio.com/a/28065394.html
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ما چې ولوستلې دومره توپیر په کې موجود و، لکه د زرو کلونو واټن. د پارلمان دوه وکیالن د 
کابینې یوه وزیر ته ورغلي دي، د یوه وکیل په کوڅې، کلي  او ښار کې سره له دې چې په 

کاټ کې د بل جومات سلګونو جوماتونه ودان شوي وو، خو ده ښاغلي د ژورې دیندارۍ په چو
د جوړولو له پاره د پیسو غوښتنه کوله؛ خو بل وکیل له هماغه وزیر نه خپلې سیمې او خپلو 
خلکو ته د کلینک، روغتون او ښوونځي د جوړولو غوښتنلیک سپارلی و. بله ورځ د جومات 

اوس غوښتونکی وکیل شکایت کوي چې ولې زما له والیت نه لږ ځوانان پوهنتون ته تللي دي؟ 
  نو د دغه تفاوت اندازه تاسو وټاکئ.

 

دغه دوه اتل کوچنیان چې تر ګردیز پورې شپیته کیلومتره الر یوازې د دې له پاره وهي چې د 
ښونځي ګدایي وکړي او ځان ته او نورو همځولو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، د دې کوچنیانو 

کې راځي، خو هغو د لویې پکتیا « لویه پکتیا»کور کلی او ګردیز دا ټول د ځینو خبره په 
و کله د خپلې لویې پکتیا د ښوونې روړزنې حال ته پام کړی، له هغې لویې پکتیا نه چې مدعیان

یو وخت یې له خاورو او کنډوالو نه، د صدیق روهي غوندې عالمان را وتل چې افکارو یې نه 
یوازې هغه سیمه، بلکې ټول افغانستان رڼا کړی دی؛ خو اوس خبره کامالً بل ډول ده. اوس په 

په  اید پکت ېهم راغلل چ ېداس ېک ونوټرپو ځینوال د دولسم فارغ نه لري. په  څو کلونو کې
فارغ شوي نه  وکیڅنه ه يګولټله دولسم  ېکلونو ک وارلسوڅ ویپه ورست ېک ویولسوال ویدر

 وایي؟  ېپه ک هڅ ونیمدع ایپکت ېهغه د لوی ایوي، ب ایتښر ټدي. که دا رپو
 

 ؟ «پکتیکا یوه ښځینه ښوونکې هم نه لري»خبر دي چې  دېآیا هغوی په 
 ېاو پوهه ک وړزدک وړ، لو میدعوا په تعل تیاو د اکثر یوال یاوس لو ېپوه شي چ ېد یهغو

 دهږاو ا ډهو زیاوسپن ېپه خپل د يړغوا انی. او دا کوچنېشي ک هڅکوم بل  ای ریده، نه په شم
 .يړپوره ک ایتګړمیمزل سره دا ن

 

په دغسې یو چابیلایر کې چې د دې سن کوچنیان د خپلو الرو د رڼا کولو له پاره او د خپلې 
راتلونکې د رڼا کولو او د آینده ژوند جوړدولو له پاره الرې وهي او د علم او ښوونځي درویزه 

 کوي، دوی په رښتیا سره اتالن دي. 
 

مینې او پوهې تلپاتې ګالن وغوړیږي او زما هیله دا ده چې د دې کوچنیانو تر هر قدم الندې د 
 هر ګل یې د راتلونکي نسل له پاره د الر ډیوې حیثیت ولري.

 

 او دا مزل پای نه لري
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نوی تعلیمي نصاب، نوې ستونزې

 

 او د چارواکو دریځ
 

 درویشتمه مقاله
 

http://www.salamwatandar.com/farsi/readmore.aspx?id=9344
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/05/160512_hh-paktika-education-no-women-teacher
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ته ډیر زړه خوږیږي په هیواد کې روان ناورین ته په کتو سره مې، خپلو خلکو ته او خپل وطن 

او له ټولو نه ډیر مې بیا د خپل وطن نوي نسل ته زړه د کبابیدو تر بریده سوزي. له هرې خوایې 
چې گورې ناخوالې دي او که د ښیگڼې له پاره چیرې یو نظر وړاندې کوې او یا څه لیکې او یا 

 له ټاپو ډکوي. څه وایې، نو په سلگونو بد نومونه درپسې سنجاق کوي، تندی او کوناټی دې
 

زه )آصف بهاند( له پنځه دیرش کلونو راپه دې خوا د کوچنیانو د ژوند، ادبیاتو او تعلیم د 
څرنگوالي په باب قلم چلوم او په دې برخه کې مې کتابونه او گـڼشمیر مقالې لیکلې او خپرې 

باب تر اوسه هیڅ کړي دي، د درسي کتابونه د لیکلو مخینه هم لرم؛ خو د نوي تعلیمي نصاب په 
 چا او هیڅ مرجع نه راسره مشوره کړې ده او نه یې لکه د چا خبره زما صفحه اړولې ده.

 

یو ځل د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو او د نویو درسي کتابونو د لیکلو له پاره د افغانستان د 
دریم ځل تیلیفون ښوونې او روزنې وزارت په استازولۍ یوې میرمنې تیلیفون را ته کړی و، په 

 کې یې وروستۍ پوښتنه داسې را نه وکړه:
 

 «دغلته په ډنمارک کې څه مصروفیت لرې، څه کار کوې؟»
 

 ما هم لکه کلک راستگو ور ته وویل چې: 
 

ډگري لرم، دولس کاله مې په پوهنتون کې تدریس کړی او... خو  «M A»زه په ادبیاتو کې د 
ه مرسته نه ده کړې او څنگه چې د سوال پیسو ته مې مخ دلته زما زدکړې او زما تجربه ما سر

نه اوړي لکه د چا خبره د سوسیال خوړلو بوج وړای نه شمه؛ مجبوراً فزیکي کار کوم، زه لکه 
 د نازکخیال شاعر، خاطر اپریدي په شان بڼوالي کوم، کبلې ریبم، د ونو او گالنو څانگې غوڅوم.

 

داسې الړه چې تر نن پورې یې درک را مالوم نه شو  د دې خبرو په اوریدلو سره هغه میرمن
 او ما ځان ته په دې قناعت ورکړ: 

 

 اوس یې څنگه کوې؟ 
 

 لکه چې آغلې د کابل ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزۍ د یو عادي کارکونکي خیال  درباندې وکړ.
 

بیشمیره تیروتنې کله چې د همدغه بورد له لوري درسي نصاب بشپړ، چاپ او خپور شو، داسې 
 په کې وې چې هیڅ ډول توجې کیدای نه شي او کیدای شي ووایم چې د نه بښلو وړ دی.

 

بیا کله چې د همدې نوی نصاب کتابونه د ښوونې روزنې وزارت په ویبسایت کې آنالین کړای 
شول، ما له لومړي ټولگي نیولې، بیا تر دولسم ټولگي پورې، پښتو او دري دواړه برخې، له 

 ینکونو سره کاپي او له خان سره خوندي کړل. ل
 

د هر ټولگي د مضامینو لست مې له نظره تیر کړ. ځینې مضامین چې زما له مسلک سره تړاو 
درلود، خالص مې کړل او ټول کتابونه مې ولوستل، او ځینې مضامین چې ما ته په زړه پورې 

نگ رنگول شوی دی چې که وو، هغه مې هم ولیدل. د هر صنف نصاب دومره په عقیدتي ر
زده کونکي افراطي او ځانمرگي هم نه وي، له دې عقیدتي رنگونو سره به په آسانۍ د افراطیونو 

 لیکو ته منډې وروهي. 
 

زه کوالی شم چې د هر ټولگي، د هر مضمون د چاپ شوو کتابونو په تیروتنو باندې جال، جال 
 وړاندیزونه مخکې کیږدم، خو...  مقالې ولیکم، د حلالرې وښیم او مسؤلینو ته نوي
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بیخي تازه او نوی نصاب مې هم تر السه کړ، دواړه برخې )درې او پښتو( مې کاپي کړې اوس 
هم راسره خوندي دي او کیدای شي ډیرې خبرې او لیکنې پرې وشي؛ خو دا لیکنې به څوک 

 ولولي، څوک به یې واوري او څوک به یې عملي کړي؟
 

نصاب د اصالح په باب د یوه زړسواندي قلموال ډیره نوې، ډیره خوږه او  زه به دلته د تعلیمي
ډیره ترخه خاطره تاسو درنو لوستونکو سره شریکه کړم، دا هم د تعلیمي نصاب د تصحیح په 

 :  خاطرهبرخه کې د یو فرهنگي دوست یوه خوږه، ترخه او ډانگـپـیلې 
 

دوه ـ درې کالونه پخوا د پوهنې وزارت د خپرونو رییس ښاغلي کبیر حقمل را څخه غوښتنه »
که څه هم له هېواد څخه د  وکړه چې د پوهنې د نصاب د کتابونو په بیاکتنه کې مرسته وکړم.

نه درېغوم. افغانستان باندې وم خو بیا مې هم ژمنه وکړه چې څه مې په وس پوره وي وبه یې 
 ته له رسېدو سره سم د پوهنې وزارت د نصاب د بیاکتنې د څانګې له خوا راته ټلیفون وشو.

 وزارت ته یې وروبللم.
 

په ټاکلي وخت ورغلم. د لویې کوټې په یوه کونج کې ډاکتر یوسف نیازی د یوه غټ مېز شاته 
څوکۍ یې د ناستې ست وکړ. ګڼ خلک  ناست و. په ډېر احترام یې راسره روغبړ او په څېرمه

 تلل راتلل او د نصاب کتابونه یې وړل او راوړل. څو شېبې وروسته یې ما ته مخ راواړاوه:
 

 تاسو څنګه راغلي یې؟ ــ
 

ـ له همدې دفتر څخه راته ټلیفون شوی و. را څخه غوښتل شوي ول چې دلته راشم او له تاسو ـ
 بیاکتنې په برخه کې مرسته وکړم.سره د ښوونځیو د پوهنیز نصاب د 

 

 !ـ که ځان راوپېژنئـ
 

حیران شوم، همدوی په همدې ټاکلي وخت راغوښتی یم خو بیا مې هم نه مې پېژني. له ځان 
 سره مې ووې،

 کېدای شي څه تېروتنه به شوې وي. ګوڼه ډېره ده، کار ډېر دی،ګڼه
 

 ـ نوم مې عبدالحمید بهیج دی، لیکوال یم.
 

 ښه ډېر ښه، تاسو له کوم پوهنځي څخه فارغ یئ؟ ــ
 

 له دې پوښتنې سره مې ځان کنټرول نشوای کړای.
 

عجیبه ده، تاسو راغوښتی یم، تاسو پرېکړه کړې چې زه باید د ښوونځیو د پوهنیز نصاب په  ــ
یم مګر تاسو زما په اړه دومره مالومات نلرئ چې زه څه کاره  بیاکتنه کې درسره مرسته وکړم.

 او په کومه برخه کې درسره مرسته کوالی شم؟
 

وبښه دلته ډېر خلک، لیکواالن، استادان او نور راځي چې مرسته وکړي نو په دې کې څه  ــ
 بدي ده چې ستاسو د زدکړې او وړتیاوو په اړه پوښتنې وکړم؟

 

مو وخت راته ـ هېڅ بدي نشته خو زه په خپله نه یم راغلی، تاسو راغوښتی یم، د راتلن لپاره ـ
 مالومات نلرئ د څه شي له مخې مو راوبللم؟ ټاکلی و. کله چې تاسو زما په اړه هېڅ

ـ ګومان کوم چې څه تېروتنه شوې، تاسو ډېر وبښئ. ځه خیر تاسو په کومه برخه کې له موږ ـ
 سره همکاري کوالی شئ؟

 

ژبې او هنر په برخه کې ـ هره برخه کې چې تاسو ورته اړتیا لرئ، ما طب لوستلی دی خو د ـ
 څه ناڅه تجربه او مالومات لرم.

 

https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij?fref=nf
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 ټولګي بیالوژي درکړو. ۱۱او  ۹ـ که دې خوښه وي تاسو ته به د ـ
 

 ـ سمه ده خو دا راته ووایئ چې زه پکې د کومو معیارونو له مخې څه ډول سمونې وکړم؟ـ
 

وړاندیز کړئ. زموږ کتونکی معیارونه خو نشته، هر څه چې تاسو ته مناسب ښکاري، هماغه  ــ
 پالوی به یې وارزوي، که یې وړ وبولي په پام کې به یې ونیسي.

 

ـ نو دا کتابونه خو ستاسو کتونکي پالوي یو ځل کتلي دي. د هغوی له نظره خو سم دي ځکه ـ
یې چاپ کړي دي. که ستاسو کتونکي پالوي خپل کار سم ترسره کوالی شوای بیا کتنې ته یې 

 ه؟څه اړتیا و
 

 ـ اوس خو همدا اصول دي. ټول استادان راسره په همدې ډول همکاري کوي. ـ
ـ ښه سمه ده. زه به کتابونه ولولم او خپل وړاندیزونه به هم ولیکم. مګر دا راته ووایه چې څه ـ

 وخت یې درته راوړم؟
 

 ـ هر وخت دې چې زړه وي.ـ
 

 ـ یانې تاسو ورته ټاکلی وخت نلرئ؟ـ
 

 چې ولوستل راوړالی یې شئ. ـ نه، هر وخت موـ
 

ـ نو بښنه غواړم، ګومان نه کوم چې په داسې ځای کې چې هلته معیار نه وي او د چارو د ـ
ترسراوي لپاره ټاکلی وخت په پام کې نیول شوی نه وي زه دې همکاري وکړای شم. په هر 

 صورت دا دواړه کتابونه به راسره واخلم وګورم چې څه کوالی شم.
 

خوابدی او خواشینی راستون شوم. په هماغه بېګا مې ښاغلی حقمل ته ټوله کیسه وکړله. ډېر 
 هغه هم ډېر خوابدی شو. د ټول وزارت په استازیتوب یې بښنه وغوښتله.

 

 خط" کتاب ولید. ډېر یې خپه کړم. په  ِنن مې د نوي او سم شوي نصاب د پینځم ټولګي د "حسن
 «اشومانو زړه وسوزېد.ټوله مانا مې د خپل هېواد په م

 

ام کال په حمل کې مې  ۱۳۹۶ما باندې هم دا پاسنۍ کیسه تیره شوې ده، خو په لږ توپیر سره. د 
په کابل کې یو فرهنگي دوست هیله را نه وکړه چې د معارف وزارت یو لوړ پوړی چارواکی 
غواړي درسره وگوري، هغه د ډیرو کاري مصروفیتونو په وجه نه شي کوالی چې بل چیرې 
له دې وگوري، هیله داسې ده چې ته به، معارف وزارت ته، د ده د کار دفتر ته ورځې. ما ومن

او د چارواکي له لوري په ټاکلي وخت ورغلم. سکرتر یې پرته له دې چې پاس وگوري، راته 
 وویل: 

 

 ــ څه غواړې؟
 

 ــ ښاغلي راغوښتی یم.
 

 ــ هغه وخت نه لري.
 

 ــ زه ده خپله په همدغو بجو او ساعت راغوښتی یم او...
 

 ته کینه، انتظار وباسه! ــ هغه په مجلس کې ناست دی.
 

زه هم څو شیبې کیناستم، خو ښاغلی رامالوم نه شو، له ځان سره مې وویل چې سړی به مصروف 
وي، وعده به یې هیره وي، ځه په خپل کار پسې دې. له وزارت نه په وتو وم چې په دهلیز کې 
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په مخه راغی. بیرته یې دفتر ته بوتلم او په ډیر حق په جانبه لهجه یې راته کړل چې مصرف 
 وم.

 

ښاغلي ته زما د زدکړو او کاري تجربې کچه مالومه وه او زما د لیکنو په باب یې هم پوره دې 
 مالومات درلود. ورسره کیناستم، راته وې ویل:

 

 «موږ غواړو درسي نصاب ته نوې کتنه وکړو، ته له موږ سره مرسته وکړه او...
 

 او ورته و مې ویل:ما هم د زړه له کومې او په مینې سره د مرستې وعده ورسره وکړه 
 

 ــ کله، چیرې او څنگه مرسته؟
 

ــ ده قلم، کاغذ را واخیستل، زما ایمیل او تیلیفون یې یادداشت کړل او وې ویل چې بیا غږ 
 درباندې کوم. دا دی یو کال نه لږ ډیر وخت اوښتی، خو ښاغلي تر اوسه غږ نه دی کړی. 

 

نوې او عصري بڼه ونه روزل شي، د هغې  زما له نظره تر څو چې د یوې ټولنې نوی نسل، په
 ټولنې او هغو خلکو ژوند به همداسې وي لکه زموږ د ټولنې او خلکو روان ژوند. 

 

 نوره مو خوښه!
 ښایي زه به تیروتی یم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د سواد زدکړې نړیواله ورځ
 

 او زموږ د نوي نسل برخلیک
 

 مه مقالهڅلیرویشت



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
208د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه

 

 زدکړې مسأله په هره ټولنه کېد سواد 
 .سټیز شرط ګڼل کـیږيند پرمختګ یو ب

 

کال د سپتمبر اتمه د سواد زدکړې نړیوالې ورځې سره برابره ده. ډیری  ۲۰۱۷ویل کیږي چې د 
هیوادونه د سواد زدکړه داسې په خپلو تعلیمي پروگرامونو کې ځای کړې چې د بیسوادۍ ستونزه 

( کال دی چې زه په ۱۷ډنمارک په هیواد کې. دا مې اولسم ) هلته هیڅ مطرح نه ده، لکه د
 ډنمارک هیواد کې ژوند کوم ، زه تر اوسه له یو تن بیسواد شخص سره نه یم مخ شوی.

 
نوره نړۍ د خپلو ورځنیو، میاشتنیو او کلنیو پروگرامونو پر اساس خپل کار کوي او د پرمختگ 

فغانستان او افغانان په کومه پوړۍ او څه حال کې په پوړیو کې پاس قدم ږدي، خو زموږ ټولنه ا
 دي؟ سواد چې نه وي، وړاندې تگ نه وي، نیکمرغي نه وي.

 
که یوازې د سواد مساله وڅیړل شی، تر ډیری هیوادونو زموږ د ټولنې او زموږ د هیواد 
افغانستان ستونزې به ډیرې وي. د کورنیو او بهرنیو څیړونکو او ځانگړو کارپوهانو په 

اپورونو او څیړنو کې ښودل شوې چې زموږ د ټولنې او زموږ د هیواد ډیری ستونزې د سواد ر
د نشتوالي له ستونزې سرچینه اخیستې ده او همدا بیسوادي زموږ د ډیرو بد مرغیو مور گڼل 

 کیږي.
 

لې ما خپله د سواد د نشتوالي او یا بیسوادۍ د ستونزې او د سواد دعامیدو له پاره گڼې مقالې لیک
د سواد »مه نیټه خپره کړه چې سرلیک یې و:  ۲۳کال د نومبر په  ۲۰۱۶دي. یوه مقاله مې د 

په دې مقاله کې ما د سر خط په ډول لیکلي « زدکړه، تعلمي نصاب، امکانات او زموږ دریځ
 وو:
 
 «.سټیز شرط ګڼل کـیږيند سواد زدکړې مسأله په هره ټولنه کې د پرمختګ یو ب»
 

 په یوه برخه کې ما داسې لیکي وو: مقالېد یادې 

 
د نوي نسل د روزلو په موخه زما د فعالیتونو او لیکنو یوه برخه د سواد د نهضت د پیاوړي »... 

کیدو او مطالعه په یوه منلي دود باندې بدلول دي. د همدې هیلې د تر سره کیدو په موخه کله، 
کله د محسوسې اړتیا له مخې یا د ځینو مناسبتونو په پار داسې څه لیکم چې ټول دې د سواد او 

طالعې حیاتي موضوع ته پام واړوي. همدا څو ورځې مخکې مې د سواد د نړیوالې ورځې په م

د هغې مقالې  ولیکله مقاله ندېتر سر لیک ال «شپیته سلنه بیسوادي، یو سلنه بودجه»مناسبت د 

 ي:په یوه برخه کې راغلي د
ریالیتوب یو راز، بینا او رڼې سترګې دي. کله چې سواد نه وي، سترګې ړندې په ژوند کې د ب«

سه شوې پوهه، د هغه څراغ حیثیت لري رې تر الوي په هره ټولنه کې سواد او د سواد له ال
ر پرې روښانه کړي او پرته له ستونزو په رڼو سترګو چې هر انسان کوالی شي د ژوند تیاره ال

 .ار ډول قدم کیږديره په استود ژوند پر ال
  

د سپتمبر اتمه د سواد زدکړې نړیواله ورځ ده. په دې ورځو کې چې بیا د سواد د نړیوالې ورځې 
لې ادارې ؤلمانځل او یادول را رسیدلي دي، زموږ په هیواد کې په لوړ غږ تبلیغ ورته کیږي، مس

سه کولو په خاطر سواد زدکړه مهمه ګڼي او په ژوند کې یې د پرمختګ د نوې بودجې د تر ال
تر ټولو مهم رکن ګڼي، خو په څنګ کې یې د میډیا په ځینو برخو کې داسې ارقام وړاندې کیږي 
چې د افغانستان د وګړو شپیته یا دري شپیته سلنه وګړي بیسواده دي او ځینې نورې رسنۍ بیا 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_sewad_nesab_aw_mog.pdf
http://www.taand.com/archives/75697
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سواده وګړو د سواد زدکړې له پاره د معارف وزارت د بودجې وایي چې د دې شپیته سلنه بی
که یې د فورمول په ډول په نظر کې ونیسو، بیسوادي  .یوازې یوه سلنه په نظر کې نیول شوې ده

د ټولو ستونزو مور ده. کله چې سواد نه وي، مطالعه، پوهه او علم نه وي او کله چې پوهه نه 
ې ستونزو سره مخ وي، لکه اوس چې زموږ ټولنه او وي د هغې ټولنې وګړي به تل له داس

 «.س ګریوان ديور سره الالً خلک عم
  

اوس بیا د ښونې او روزنې وزارت د سواد د زدکړې مسأله را مخته کړیده، د جوړو شوو 
په دې   .کورسونو شمیر، په کورس کې د شاملینو ارقام، د فارغانو شمیر او... وړاندې کوي

 :یوه رپوټ کې داسې راغلي دي باب د بي بي سي په
 
د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي؛ په هېواد کې د بېسوادۍ له منځه وړلو او د سواد زده کړې »

 هللحیت شوي وزیر اسدد افغانستان د پوهنې سلب صال  ه.اجباري کولو طرحه یې جوړه کړې د
 ۶۰په یوه ناسته کې وویل؛ د دغه هېواد  (مه۳۰لړم  عقرب/)حنیف بلخي د یکشنبې په ورځ 

 ۱۵ښاغلي بلخي زیاته کړه؛ تر   .سلنه ښځې دي ۸۰سلنه خلک بېسواده دي او د دوی له ډلې 
زره کسان په ټول افغانستان  ۵۰۰میلیونه بېسواده کسانو له ډلې  ۱۱کلونو د ډېر عمرلرونکو 
ت دي. د هغه په وینا، هرکال زره مرکزونو کې په زده کړو بوخ ۱۵کې د سواد زده کړې په 

زره کسان بریالي کېږي چې په دغو مرکزونو کې د سواد زده کړې پروګرام  ۳۵۰تر  ۳۰۰له 
 ...«بشپړ کړي او د لیکلو او لوستلو جوګه شي

 
کې ویلي و چې مسؤلین د څه  (شپیته سلنه بیسوادي، یو سلنه بودجه)ما په خپله تیره یاده مقاله 

ډیری دغه کسان چې د  ځانګړو وختونو کې ارقام وړاندې کوي او ولېله پاره او په کومو 
افغانستان په حکومت او دولت کې لوی یا واړه منصبونه لري، دوی په خپله، یا هغه سیاسي 
نظامي سازمانونه یا تنظیمونه چې دوی ور پورې اړه لري او یا یې دوی په سهمیه کې پر ټاکلو 

ې او هغه کسان وو چې په کلونو، کلونو یې د سواد زدکړې ؛ دوی هغه ډلديڅوکیو ډډې لګولې 
ل کړي او د کورس شاملین یې په بمونو الوزولي دي، هغه سټې ړنګې کړې، ښونکي یې حال

وخت دوی دا کار د جهاد په نامه د ثواب د ګټلو په موخه تر سره کاوه؛ خو اوس د دیموکراسۍ 
هغه څوک باسواده کړي چې د همدوی د  شمال ته همدغه کسان شړقنده څڼې اړوي او غواړي

ثواب ګټلو په اړودوړ کې د سواد زدکړې له نعمت نه محروم شوي دي او لکه د چا خبر ړانده 
 .ی نه شيدي او څه لوستال

 
د سواد د نه درلودونکو د ارقامو په باب یو د افغانستان د اړوندو مقاماتو شمیرې دي او بل د  

مقاماتو ارقام. که دا دواړه سره پرتله شي، ډیر توپیر په کې لیدل نړیولې ټولنې د ځینو اړوندو 
کیږي. دولتي مقامات یوازې د ښارونو د شمیرنو له مخې ارقام وړاندې کوي چې د هغو له مخې 
د بیسوادو شمیر شپیته سلنه ښوول کیږي، خو نړیوالې منابع په اټکلي ډول وایی چې په کلو او 

  .ځلې تر ښاري ارقامو لوړه ده بانډو کې د بیسوادو سلنه څو
 

 کې راغلي دي چې:  راپور په یوه ډیر نوي 

 
... د یونسکو رییسې او استازې پیتریشیا مک فیلیپس وویل، د زده کړو په برخه کې له بې »

ملیون تنه لیک لوست نه شي کولی او په  ۱۱ ،کلونو کشر ۱۵هم تر  وقفې هڅو سره سره، ال
ن پر اساس دې همداراز وویل، په افغانستان کې د سواد د ملي پال  .ابتدایي حساب نه پوهېږي

په کلیوالي   .ښځو په ټیټه سویه سواد زده کړی دی ۱۸نارینه او په سلو کې  ۳۴په سلو کې 
  .وست نه شي کولینارینه لیک ل ۶۳ښځې او په سلو کې  ۹۰سیمو کې په سلو کې 

 

http://www.taand.com/archives/80699
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افغانان بې  ۴۰حنیف وویل چې په سلو کې  هللاپه دې غونډه کې د افغانستان د پوهنې وزیر اسد  
   ».سواده دي

دغه راز د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې په یوه راپور کې چې په همدې نږدې ورځو کې خپور 
ه بې سوادیه کړېږي، د یونېسکو میلیونه افغانان ل ۱۱هم یونېسکو: ال  ي:شوی، داسې راغلي د

په سلو کې ښځینه له کافي سواده برخمن  ۱۸په سلو کې نارینه او  ۳۴د شمېرو له مخې یوازې 
میلیونه افغانان اوس هم  ۱۱دي. د یونېسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي 

 «.له بې سوادۍ څخه کړېږي
 

عیني لیدنو او ستونزو د شتون له مخې لیدل کیږي چې د له دې راپورونو او په ټولنه کې د 
بیسوادۍ کچه څومره ده او پایلو یې څومره ستونزې رامنځ ته کړې دي؛ خو افغان مقامات د 
ستونزې د حل له پاره کوم خانګړی پروګرام او نوې پالیسي نه لري، همغه د څو کلونو زاړه 

ستونزو د حل له پاره د نویو امکاناتو نه د پروګرامونه او شعارونه وړاندې کوي او د نویو 
 .«ره نه لرياستفادې کومه نوې پالیسي، پروګرام او حل ال

 
څنگه چې یادونه وشوه دا پاسنۍ کرښې ما )آصف بهاند( یو کال مخکې لیکلې او خپرې کړې 

ژوند  وې. په افغانستان کې د ټوپکي واکمنۍ په راتگ سره د ټولنې په ټولو برخو کې او د ټولنیز
په هر باب کې دومره انارشي او خپلسري رامنځ ته شوې چې اټکل یې ال نه شي کیدای. د ټولنې 

 ټول وگړي، په تیره نوی نسل له هره اړخه ډیر زیانمن شوی دی.
 

د همدې خپلسریو د پالیسۍ له مخې دا یو تیر کال زموږ په هیواد کې د دولتي مسؤلو ادارو او 
سوادۍ د مرض د ورکولو او د سواد دعامولو له پاره ال یو گام هم نه اشخاصو له لوري د بې 

دی اخیستل شوی. ډیری مسولین له دولتي امکاناتو نه په استفادې سره خپل مقابل لوري یا رقیبانو 
 سره الس گریوان دي او د ټولنې او هیواد اساسي ستونزو ته یې ال پام هم نه دی.

 
وازې د همدې ورځې )د سپتمبر اتمه د سواد زدکړې نړیوالې ډیر ځلې داسې کیږي چې مسؤلین ی

ورځ( په مناسبت خپل غږ جگوي، بیا د دې غږ جگولو پوښتنه هم څوک نه کوي. اوس یې خپل 
 جگ کړی دی: داسېغږ 
 
وړلو لپاره د ملي بسیج طرح د تصویب لپاره د وزیرانو په افغانستان کې د بې سوادۍ له منځه »

شورا ته استول شوې او له مخې یې لومړی ځل د لیک لوست زده کړې پروګرام کې خصوصي 
 .سیکتور ته ونډه ورکول کېږي

په طرح کې ټینګار شوی دی، چې د دغه پروګرام د مناسب اغېز او پراخېدو لپاره باید د دولتي 
ر منځ همغږي ډېره شي. په طرح کې وړاندیز شوی، چې زده کړو ته د خلکو او نړیوالو ادارو ت

 .د هڅولو لپاره باید په قوانینو او تګالرو کې بدلونونه راوستل شي
د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمي وایي، د بې سوادۍ 

سره به په هېواد کې د سواد کچه دوه برابره  له منځه وړلو لپاره د ملي همکارۍ طرحې پلي کېدو
 .سلنې ته به ورسېږي ۸۰ډېره شي او 

د ملي بسیج طرح راتلونکو دوو کلونو کې الزم پړاوونه وهي او قانوني چوکاټ ورته جوړیږي. ''
کلونو پورې به د سواد  ۱۵که دغه طرح په سمه توګه عملي شي، نو هیله من یو چې راتلونکو 

 «''يسلنې ته ورسېږ ۸۰کچه 
 

په کومو « د امنیت نشتوالی؟»او د نه تطبیق له پاره یې ښې بهانې د میزونو په روکونو کې شته:
 سیمو کې چې امنیت شته، هلته مو د فعالیت کچه وښایاست!

 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-41195937
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ي یا سوزول شوي د جگړو او زواکو ټوپکیانو د ظلمونو په اثر، د بیځایه شوو کوچنیانو ښونځ
یا تړل شوي دي او په نوو میشتځایونو کې د سواد زدکړې او ښوونځیو ته د تګ امکانات یا ډیر 
لږ دي او یا هم بیخي نه شته. دغو ستونزو ته هیڅ څوک پام نه کوي او دا په خپله د بیسوادۍ او 

 د نوي نسل د بربادۍ د سونامي د څپو په لړ کې یوه بله ورانونکې څپه ده. 
 

له دولتي مسؤلو ادارو نه، مستقل زړه سواندي اشخاص سل چنده ښه دي چې په خپلو شخصي 
امکاناتو سره یې عملي گامونه اوچت کړي دي، د بیسوادۍ د ټغر په ټولولو، د سواد په عامولو 

قلمالر او د نوي نسل په روزلو کې یې د پام وړ کارنده رول لوبولی دی چې یوه لویه بیلگه یې 
دي چې د کارونو راپور یې هره ورځ په میډیا کې  ویسا ورونهاو د هغې ټولنې مسؤلین  ټولنه

 خپریږي: 
 

ــ دوی د افغانستان په څلور دیرش والیتونو کې د تعلیم د عامیدو، د نوي نسل د روزلو او 
 باسواده کیدلو په نیت وگرځیدل، 

په سخاوت سره یې وویشل او  ــ د مطالعې د عامیدو په موخه یې کتابونه په خیر وغوښتل،
 کتابتونونه یې پرانستل، 

 ــ ډیر تړلي ښونځي یې بیرته پرانستل،
 ــ د خلکو په ذهن کې یې د سواد د زدکړې او د علم ډیوه بله کړه،

 ــ  او په دې ډول یې خلکو ته د نوي ژوند زیري کور په کور و ویشل.
 

څو کلنو پالنونو په چوکاټ کې هم نه شي تر دا کار اوسني دولتي مسؤلین او ادارې ال د خپلو 
 سره کوالی. 

 
 زموږ د ټولنې د بیسوادانو دې خدای مل شي

 دولتي مسؤلین دې د ال قوي کیدو او
 پر واک پاتې کیدو په موخه، یو

 د بل گریوانونوسره
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 سا لرونکي کتابونه او زموږ د مطالعې کچه
 

 ېل اسانتیاوتیجیدري او تکمپیوکتاب لوستنه، 
 

 پنځه ویشتمه مقاله
 

زموږ هیواد، ټولنې او خلکو ته له جگړې نه د رازیږدلو سونامي گانو د تعدد په خاطر ډیرې 
بدمرغۍ ور له غاړې شوي دي. زما په عقیده له دې بد مرغیو نه د خالصون یوه الر په مدرن 

دي. عادي سواد، ښونخي ته تگ، پوهنتون، لوړې زدکړې او په او نوې بڼه د نوي نسل روزل 
دې ټوله پروسه کې مطالعه او کتاب لوستنه، دا هغه پوړۍ دي چې د نوي نسل هر تن باید 

 ورباندې قدم کیږدي او مخ په بره والړ شي.
 

په دې برخه کې د قلموالو ځانگړې دنده ده چې د دې ستر انساني او وطني رسالت په درکولو 
سره، عملي کار ورته وکړي. ما د نوي نسل د روزنې په موخه په ځانگړي ډول د کتابلوستنې 

لیکلي دي چې ټولې مې په  مقالېاو د نوي نسل د روزلو د نهضت د پیاوړتیا په پار گڼ شمیر 
بریښنایي بڼه خپرې کړې دي او مثبته پاله مې یې هم  احساس کړې او لیدلې ده، خو نه هغومره 

 چې ما یې امید درلود.
 

دا یوه ښکاره او منل شوې خبره ده چې د تمدن او تکنالوژۍ کاروان د یو ډیر چټک ریل په 
ه نه تم کیدونکې بڼه په حرکت کې دی او زموږ ټولنه او خلک د بیالبیلو دالیلو له مخې ډول، پ

له دې کاروان څخه یا لږ یا ډیر وروسته پاتې دي. د تمدن، پرمختګ او تکنالوژۍ کاروان هیڅ 
غږ پرې وکړي او نه هغه کاروان د « ُسلو»او « ورو»چا ته نه دریږي او نه څوک شته د 

کیدو وخت لري. د دې زمانې خلکو ته اړینه ده چې خپله ورپسې منډې « ُسلو»کیدو او « ورو»
کړي ا و ځان ورپسې ور ورسوي، دا کار له امکان څخه لري نه دی، دا کار کیدونکی دی، که 

نومي افغان چې په همدې جنگ ځپلې او وروسته پاتې  وحید آرینډاکتر  نه شوای کیدای څنگه
ملګري وی و ځان د علم او پوهې دې پو ړۍ ته ورساوه چې نن ټولنې کې زیږیدلی او زلمی ش

 .جایزه ورکوي «اتل نړیوال» ته د زلميافغان دې ملتونه په لومړي ځل 
 

ډیر افغان دا یو ښکاره حقیقت دی چې له افغانستان څخه اروپا او نورو پرمختللو هیوادونو ته 
زلمیان او پیغلې راغلي دي، ځینې یې یا خپله او یا هم کورنیو د پیسو د ترالسه کولو له پاره، د 
کار له په خاطر د پیزاریو دروازو ته درولي دي او ځینې یې د زدکړو او علم په درویزه پسې 

ځانونه  وتلي او د ښوونځیو او پوهنځیو دروازې یې ټکولي دي او ان تر دې پوړۍ پورې یې
رسولي دي چې په نړیواله کچه یې خپلو ځانو، خپلې کورنۍ، خپل هیواد او ال ټول بشریت ته 

 دی. وحید ارین ویاړ گټلی دی چې ښه بیلگه یې همدا افغان ډاکتر
 

 د پوهې او زدکړو له برکته د افغان ډاکتر وحید آرین بریا دوه پیامه رسوي:

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
http://www.bbc.com/pashto/world-41288638
http://www.bbc.com/pashto/world-41288638
http://www.bbc.com/pashto/world-41288638
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 برابره شي، د پوهې او زدکړو د ډگر قهرمانان هم کیدای شي،ــ که افغانانو ته زمینه 
 

ــ د ډاکتر وحید آرین بریا  په عام ډول د ټول بشریت له پاره او په ځانگړي ډول افغانانو ته، په 
تیره افغان نوي نسل ته دا پیام ورکوي چې د زدکړو الر او د ښوونځي او پوهنځي الر تر نورو 

 الرو ډیره غوره ده.
 

دې کار وښوده چې هرڅوک کوالی شي د علم، تمدن او تکنالوژۍ  وحید ارین افغان زلمي ډاکترد 
په کاروان پسې ځان ورسوي او یوازینۍ الر یې د سواد زدکړه، مطالعه ښونخي او پوهنځي ته 
تگ دی، ځکه چې سواد، مطالعه، ښونځي او پوهنځي ته تگ موږ د دې جوگه کوي چې د تمدن 

 .کاروان پسې ځان ورسوو او تکنالوژۍ په
 

زه به یې د رسیدو یوه بله طریقه هم دلته د یوې ښې او آسانه الرې په ډول تاسو درنو لوستونکو 
ته وړاندې کړم چې په همدې نږدې ورځو کې زما یو دانشمند نا لیدلي دوست ډوکتور بهیج 

په ډول په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی دی. هیله ده چې د دې په لوستلو  وړاندیز عثماني د
 سره د تمدن او تکنالوژۍ په کاروان پسې د تگ یوه لنډه الر باندې بلد او ورپسې روان شو:

 

ومړي ځل د لیک لپاره د کاغذ کارول پیل شول، د هغه وخت د تاریخونه وایي چې کله په ل»
لیکوالو او پوهانو سخته غصه یې راوپاروله. د دوی پاڼې، څرمنې، لرګي او په ځینو سیمو کې 
ډبرې ډېرې خوښې وې. د کاغذ د بدوالي لپاره یې بېالبېل دالیل لرل مګر کاغذ دود شو، د 

تیا وموندله او د پېړیو پېړیو په ترڅ کې یې پوهه تر کتابونو بیې راولوېدې، د چاپ صنعت پراخ
عامو خلکو پورې ورسوله خو ښکاري چې نور د کاغذ او قلم وخت هم پای ته رسېدلی دی. 

مډیا بڼه ولري. اوس اوس هڅه کېږي چې لیکنې، کتابونه، ورځپاڼې، مجلې او نور... مولټي
اړي کتابونه سا ولري په دې مانا خلک یوازې توري نه غواړي، پرغږ او انځور برسېره غو

چې د لوستونکي شرایطو ته په پام ځان بدل کړي. په شپه کې یو ډول، په ورځ کې بل ډول، د 
 .خوابدۍ په حالت کې بل ډول او ... وي. ځینې دغه کارونه ال په ازمایښتي پړاو کې دي

کالونه په امریکا غږ کې د استاد شپون تر وفات وروسته مې فکر کاوه چې هغه څه د پاسه شل 
کار وکړ، له سټوډیو، مایکروفونونو، د غږ ثبتوونکیو وسایلو او هر څه سره بشپړ بلد و خو بیا 

 یې هم هڅه ونکړه چې لږ تر لږه خپل ناولونه په خپل غږ ولولي. ولې؟
 

دا  ځکه هغه ال هم پر دې باور درلود چې خپل آثار باید په کتابي او کاغذي بڼه خپاره کړي او
یې د خپلو آثارو د خوندیتوب یوازینۍ الره ګڼله خو دې ته یې پام نه و چې د ده په ژوند او د ده 
په پوهنتون لوستیو شاګردانو کې به ډېر داسې خلک وي چې ال هم د ده کتاب په سمه توګه نشي 

دې خلک لوستالی او یا به یې د لوستلو لپاره وخت ونلري. شپون والړ، آثار به یې ښایي ماغون
ولولي خو هېڅکله به د ده د غږ هومره ارزښت ونلري. کټ مټ لکه یو جعلي نوټ چې د اصلي 

 .په مقابل کې وي
 

خان او نورو یوه شېبه فکر وکړئ که نن مو د خوشال خان خټک ، رحمان بابا، حمید بابا، غني
 شعرونه د هغوی په خپلو غږونو کې لرالی څومره ارزښت به یې درلود؟

 

 !لو، شاعرانو، ادیبانولیکوا
 

د کاغذ دوران تېر دی، له کمپیوټري او ډیجیټل اسانتیاوو سره ځان بلد کړئ، ګټه ترې واخلئ او 
خپل آثار په نویو الرو تر خلکو ورسوئ. ستاسو هر یو دوه درې سوه کالونه وروسته همدومره 

 .خان، رحمان بابا او نور ديمهم کېږئ لکه چې نن خوشال
 

https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij?fref=nf
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هېڅ نشئ کوالی موبایل مخې ته کېږدئ او خپل کتاب ورته ولولئ، په فېسبوک، یوټیوب که نور 
او ... کې یې خپور کړئ. پرېږدئ چې راتلونکي نسلونه مو د لوستلو پرځای وویني، واوري او 

 «.په ټوله مانا مو احساس کړي
 

خپل ټول ځواک په دې ډول که موږ د نوي نسل روزل په یوه وطني خوځښت بدل کړو او په 
سره د سواد، مطالعې، زدکړو، ښونځي او پوهنځي ارزښت خلکو ته وښیو، نو لرې به نه وي 
چې زموږ خلک او ټولنه به د زدکړو له الرې له نوې تکنالوژۍ او پوهې خاوندان او د نوي 

 ژوند او تمدن د الرې الرویان شي.
 

 
 

 ړيــتب نه غربت پاتې نکـې ماشومان مې له مکـچ
 !ـهدایـونه خـمـلـړم قــوړ کـوتو نه به جـلو گـپـه خـل

 

 (باقر)
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 یو لیک، یو کتاب او څو نسلونه
 

 ږویشتمه مقالهـشپ
 

 
 

د دیموکراسۍ په دې گډوډ بازار کې د بیان آزادي هم د دیموکراسۍ د یوه واړه ماشوم په څیر 
ډیر داسې څه کیږي چې بیرته د دیموکراسۍ خینجتې وهي او د دیموکراسۍ د لمن په دایره کې 

او د انسان د ازادۍ الرې بندوي؛ خو په همدې اړو دوړ کې د فیسبوک په بڼ کې داسې یوه پاڼه 
هم جوړه شوې چې کوالی شي د ماشومانو، کوچنیانو او د هغوی د کورنیو له پاره د ماشومانو 

« د ماشوم د ادبیاتو کور»فیسبوک پاڼه  دا  او کوچنیانو د ادبیاتو په دایره کې ډیر څه وکړي.
 نومیږي.

زه دلته نه غواړم چې د دې گټورې فیسبوک پاڼې په باب ډیر څه و وایم هغه هم په دې دلیل چې 
ما په خپل وخت کې پر دې فیسبوک پاڼه ، پر مسولینو یې او پر خپرو کړو موادو باندې یې په 

کال کې  ۲۰۱۵اله مې پرې لیکلې ده  او په تفصیل سره خبرې کړې دي. یوه ښایسته اوږده مق

دی. په یاده مقاله کې زما له  لینککړې ده، دا یې د لومړۍ برخې  خپرهمې په اتو برخو کې 

 ټولو هڅونو سره، سره د دوی کارونه بیخي ورو پرمخ روان دي.
ما څه موده پخوا د همدې پاڼې د یو مطلب تر خپریدو وروسته په کامنت کې دوی ته لیکلي و 
چې تاسو کال کې یو وار اذان مه کوئ، تاسو باید هره ورځ آذان وکړئ، د کوچنیانو کورنۍ او 

 لموال د ماشومانو او کوچنیانو روزلو ته ور وبولئ، زما د کامنټ بشپړ متن دا دی:ق
ستاسو په دې لیکنه کې زه یو څه تاوتریخوالی احساسوم او زه نه غواړم چې د ماشوم او »

کوچني نړۍ ته د تاوتریخوالي زهرجن لوگي ورننوزي. تاسو باید پوه شئ چې تاسو د راتلونکي 
  .ید ډیر عاطفي او صمیمي چلن وکړئمعماران یاستئ، با

 «بله خبره دا ده چې تاسو باید هره ورځ آذان وکړئ، په کال کې یې یوه ورځ مه کوئ.
دوی هماغسې پڅ روان دي، خو بیا هم کله، کله یو نیم داسې مطلب خپور کړي چې ال د یوې 

 میاشتې مکلفیت ورباندې ادا کړي.
 

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian17.pdf
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کال د فبرورۍ په نولسمه نیټه د یوه لیک ژباړه  ۲۰۱۸ې د فیسبوک پاڼ« د ماشوم د ادبیاتو کور»
خپره کړه چې په ریښتیا سره د ماشومانو او کوچنیانو د کورنیو او مشرانو له پاره یو ډیر ښه 

 الرښود گڼل کیدای شي.
څخه د  شرین آغا جهانګیرزه په داسې حال کې چې په لومړي سر کې د لیک ژباړن ښاغلي 

له فیسبوک پاڼې نه هم مننه کوم چې دا لیک « د ماشوم د ادبیاتو کور»زړه له کومې مننه کوم، 
 یې تر ټولو پورې ورساوه.

ه پاره، له ماشوم د دې لیک هر یو توری او هره جمله د میندو، پلرونو او د کورنۍ د هر مشر ل
او کوچني سره د چلند په برخه کې د الرې ډیوه کیدای شي. زه د دې کرښو او مطلب په وسیله 

نه هیله کوم چې د خپلو کارونو لمن نوره هم وغوړوي او « د ماشوم د ادبیاتو کور»یو ځل بیا 
 ي. لکه د چا خبره ځان لږ وښوروي او خپل رسالت په بشپړه توگه درک او تر سره کړ

 : متندا هم د لیک بشپړ 
 

په سینګاپور کې د ښوونځي مدیر د زده کوونکو کورنیو ته دا لیک تر ازموینې وړاندې »
 :استولی

 

 !درنو والدینو
 

ماشومان مو په ستاسو د ماشومانو ازموینې به زر پیل شي. مونږ پوهیږو چې تاسې غواړئ 
 :ښو نمرو بریالي شي، مګر هیله ده له یاده ونه باسئ چې

 

د هغو زده کوونکو ترمنځ چې سبا ته به ازموینې ته ناست وي، یو تن انځورګر هم شته او 
د دغو زده کوونکو ترمنځ یو سوداګر او یو رئیس  هغه اړ نه دی چې په ریاضي پوه شي...

 .لیسي ادبیاتو د تاریخ په اړه فکر وکړيهم شته، هغوي اړ نه دی چې د انګ
 

د دغو زده کوونکو په منځ کې د موسیقۍ یو فنکار ناست دی چې د کیمیا نمرې یې ورته چندان 
ارزښت نلري. د دوي ترمنځ یو تن د منډې وهلو لوبغاړی دی، د هغه فزیکي جوړښت د فزیک 

  .تر نمرو زیات ورته ارزښتمن دي
 

واخیستې، ښه خبره ده، مګر که هغوي ونشو کوالی ښې نمرې که اوالدونه مو ښې نمرې 
واخلي، هیله ده چې د هغوي پر خپل ځان باور او غرور تر پوښتنې الندې رانولئ! هغوي ته 
ووایاست چې دا د خپګان خبره نه ده، دا یواځې یوه ازموینه ده او بس! د هغوي نمرې د ځینو 

 .دوي په ژوند کې ارزښت لري کارونه چې دنورو اړینو کارونو په خاطر کمې شوي، هغه 
 

خپلو اوالدونو ته ووایاست چې د نمرو په اړه دې تشویش نه کوي!، ورته وښایاست چې له 
  ي.کله هم د نمرو له مخې یې په اړه قضاوت نه کو هغوي سره مینه لرې او

 

اوالدونه مو څنګه ټوله هیله ده دا کار وکړئ، او کله چې تاسې دا کار کوې، بیا وګورئ چې 
 .نړۍ درته فتح کوي

 

 ا  دوي ارمانونه او وړتیاوې له دوي ونه تروړي. اوهو! لطف یوه ازموینه، یا کمې نمرې به د
مکې پر سر تر ټولو خوښ او بریالي خلک ځداسې فکر مکوئ چې ډاکتران او انجینران د 

   «!دي
 

 په درناوي
 

 
 
 

https://www.facebook.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%B1-1474829949511421/?hc_ref=ARRKh0qXyvL0xFBR3r1ddXUoTPx8fYKbioFn2WKYLBsf87krIEazxVGJjCVJaitMdDU
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 بیوگرافي:د آصف بهاند لنډه 
 

پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی، 
مه نیټه د کابل د ۲۳م کال د دسمبر په ۱۹۵۷د 

چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي کې 
زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې د کابل د 
عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې کړي دي، 
بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو 

ته دوام ورکړ، خو دولسم ټولګی یې زده کړو 
 د میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.

 

کال د حمل په میاشت کې یې د کابل  ۱۳۵۵د 
پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې 

کال یې د  ۱۳۵۸زده کړې پیل کړې او په 
لیسانس سند تر السه کړ. له فراغت نه وروسته 

ارالمعلمین کې د ښوونکي د کابل د روښان په د
 په توګه ومنل شو.

 

کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو. په  ۱۳۶۰په 
 کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه. ۱۳۶۶

 

کله یوه نیمه غزله او  کال راهیسې شعر وایي، نوی شعر ډیر لیکي، کله، ۱۳۵۶آصف بهاند له 
یې په هیواد کې دننه او او کتابونه شعرونه  ،قصیده هم لیکي. په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې

 له هیواد څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي.
 

پوهنتون د علمي مجلې یتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل ـټې په شپېـد هجري شمسي ن
 )اجتماعي علوم( د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه.

 

دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د 
 لیکوال پاتې شوی دی.« موږ او اوریدونکي»روزنې ادارې د علمي پروګرام 

 

 ټولنې د مرکزي شورا غړی و.آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو 
 

په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې ګډون 
 کړی، مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي.

 

ادې ټولنې په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د ی
 د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو.

 

د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې، د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي 
په صفت یې کارنده او فعاله  رټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچر

ته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې برخه په کې اخیستې، مقالې یې ور
له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د 
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زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی، مشورې یې ورسره کړي او د 
 ونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.سویدن په ستاکهولم، یوتیبوري او مالمو ښار

 

 آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:
 

 پورې )د لیسانس دورې مونوګراف(، ۱۲۹۷څخه تر ۱۲۵۰ـ پښتو ادب له  ۱
 

ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره )د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي  ۲
 اثر(،

 

ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون )د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي  ۳
 اثر(،

 

له پاره  یل مسأ له )د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدوــ په پښتو شعر کې د انځور او تخی ۴
 علمي اثر(،

 

ښتو څانګو له پاره درسي ــ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، لومړی کتاب، د کابل پوهنتون د نا پ ۵
 کتاب )ګستـتـنر چاپ(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دویم کتاب، د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب  ۶
 )کستـتـنرچاپ(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دریم کتاب، د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو درسي کتاب  ۷
 )ګستـتـنرچاپ(،

 

 ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون، د پښتو څانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(، ۸
 

 ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون، د پښتوڅانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(، ۹
 

 ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات، د پښتو څانګې درسي کتاب )کستـتـنرچاپ(، ۱۰
 

کال کې خپورشوی  ۱۳۶۶ـ د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په  ۱۱
 مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،دی او دویمه درجه 

 

د دانش خپرندویې ټولنې له کال په کابل کې  ۲۰۰۹ـ مروره مځکه )د شعرونو ټولګه( ، په  ۱۲
 ،هشوی ده خپرخوا 

 

کال کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې  ۱۳۹۱ـ الرورکي الرویان، لومړی ځل په  ۱۳

 لیکه کې پرین افغان جرمن آنالکال په جوالی کې په  ۲۰۱۷د خپور کړی دی او دویم ځل 
 شوی دی،

 

 ۲۰۱۸ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، په  ۱۴
 کې خپور کړی دی، کال په کابل کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې په جالل آباد

 

( نورې کیسې، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: ۹ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه ) ۱۵

 دی،  شوی کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه ۲۰۱۸آصف بهاند، د 
 

 لیکه کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر ۲۰۱۸ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه، ، د  ۱۶
 شوی دی، 
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، د ټوک دویم( د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت)د کوچنیانو ادبیات،ــ  ۱۷
په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی  ( کال په اگست کې،۲۰۱۷دوه زره اوه لسم )

 دی، 
 

میاشت کې په افغان جرمن  کتوبرا په کال ۲۰۱۸ــ د باران سیوری )د شعرونو ټولگه(، ، د  ۱۸

 شوې ده، لیکهآنالین کې پر 
 

 د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه )د مقالو ټولگه(، همدا اثر.ــ  ۱۹
 

 تیار:چاپ یا آنالین کولو ته 
 

 ژباړو یوه ټولگه،د ــ 
 

  ونو یوه ټولگه،شعرــ 
 

 .څیړنیز کتابونهعنوانه او درې ــ 
 

پوهندوی آصف بهاند اوسمهال د ډنمارک په هیواد کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو 
 کې فعال دی، خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.

 

 پای
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