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 تعلیمي نصاب

 
 او
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 اهدأ: 
 

 استاد زلمي هېوادمل ته! 
 

 وږ ژبې او فرهنگ ته یې زم چې
  .ې اکادیمۍ په اندازه کار کړی دیود ی

 په ادبي  یې  پورېنه تر نن  د پېژندگلوۍ له پیل
 او  کې په ورین تندي رونونگي کااو فره ړنوـڅې
 ې ده.ړ، زما مرسته او الرښوونه کمانه چلند سره لعا

 
 ( بهاند آصف )
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 د کتاب ځانگړنې: 
 

 ، او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب  مورنۍ ژبه،د کتاب نوم:  
 

 : آصف بهاند،لیکوال
 

 ، اپریلکال  ۲۰۲۱د   د خپریدو نېـټه: 
 

   .د خپریدو ځای: افغان جرمن آنالین پورتال 
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 خبرېیو څو 

 
 

زموږ ټولنه او خلک د تاریخ په یوه ځانگړي او نازک پړاو کې راگیر دی. خپله کړي او بل چا  
کړي یې هم مالوم دي او ډېرو ته به یې د ولې؟ او څرنگه؟ دالیل هم مالوم وي. اوس خو دا  
ا  سیمه )افغانستان( او دا خلک )افغانان( د ستونزو په داسې یو توفان کې را ایسار شوي یا ر

 ایسار کړی شوي دي. د حل الر یا الرې او له دې ستونزو څخه د راوتلو چاره څه ده؟ 
 

سیاسیون مو هر یو د خپل فکر له ادرسه نقشې باسې، ځانونه حق په جانبه او بریالي هم گڼي،  
خو پایلې یې یا منفي دي او یا د نورو رسکونو تر څنگ، گڼشمېر مالي او ځاني تلفات یې هم  

ظامي حلالرې خو څو ځلې ازمیل شوې دي، لکه ژرندې چې غنم خوري او وړه  لرلي دي. ن
 راباسي، نظامي حلالرې هم د انسانانو ککرۍ خوري او خاورې ایرې زیاتوي.  

 

لکه څنگه چې پیشکه د خدای له پاره موږک نه نیسي، له هغې سره د خپلې خېټې فکر دی،  
مت فکر نه دي لیوني کړي، بلکې د خپلو لنډو او  دغسې بهرنیان هم د افغانستان او افغانانو د خد 

 اوږدو موخو د ترسره کولو او خپلو گټو د ترالسه کولو په فکر کې دي. 
 

نو دلته ده چې افغانان باید د غفلت له درانه خوبه راویښ او د خپلو خلکو، وطن او ټولنې په  
اورې بچیان دي  فکر کې شي چې دا خلک او دا وطن بل څوک نه جوړوي، یوازې د همدې خ

 چې دا کار په سمه توگه او اخالص سره ترسره کوالی شي. 
 

کومو ستونزو کې چې نن افغانستان او افغانان را ایسار دي، له دې څځه د خالصون تر ټولو  
 دا ښه په یاد ولرئ: غوره، کم مصرفه او له کشکړپه خالي او نرمه الر، د نوي نسل روزل دي.  

 

 شي، هیڅکله د سمون تمه و نه کړئ. د نوي نسل  توگه و نه روزلتر څو نوی نسل په سمه 
 له روزلو پرته به تل له ستونزو او بدمرغیو سره الس گریوان اوسئ! 

 

ټولې هغه مقالې او کتابونه چې ما د نوي نسل د روزلو په موخه لیکلي دي، په هغو کې مې دا  
زموږ د هیواد د څلورو نسلونو  ه  ویلي دي چې د جگړې په تودېدو سره د نورو ورانیو تر څنگ

له تعلیم سره مرورېدل، بې سواده یا کم سواده پاتې کیدل دي؛ خو له دې ټولو نا خوالو سره،  
سره زموږ نوی نسل زدکړو ته لیوال و او دی، هر کله او هر چیرې چې ډیر لږ امکانات هم  

زحمتونه گاللي دي او    ورته برابر شوي دي، له هغو نه په استفادې سره یې، پر ځان هر رنگ
 د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د خپل ټـټر او ذهن کتاب پرانستی دی او زدکړې یې کړې دي.

 

 : او اوس بیا هغه په تکرار سره رااخلم او وایم چې ما څو ځلې په ټینگار سره ویلي دي 
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تعلیم، ښونځي او  د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد، کتاب، مطالعې،  ــ  
 پوهنځي نه ځان لرې ساتي!

 

ل چې اوچــتـیـږي، زه یـې داسې انگیرم چې د نـوي ژوند  پ  ــ د نــوي نسل د روزلو له پاره هــر  
 ږي. ېـ د کال پر دیواله یوه نــوې او زریـنه خښته ایښودل ک 

 

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

 

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. 

 

عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه، د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي. که نوی  ــ زه په دې  
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! 
 

شي، د رامنځته  په افغانستان کې د ورستیو څلورو لسیزو د ستونزو هر اړخ ته چې نظر واچول  
کیدو عوامل او منفي پایلې یې موږ ته وایي چې د تعلیم نشتوالی د ټولو ستونزو د رامنځته کیدو  

انقالب    نو پر دې بنا د هر ډول تحلیل پایله دا وایي چې په افغانستان کې یو ژور تعلیمي  ؛المل ده
 ږي. ېـبدلون ته اړتیا لیدل ک   او

 

ن یوازینۍ الر د تعلیمي انقالب په رڼا کې، په نوې بڼه د  له پاسنیو یادو ستونزو نه د خالصو 
ملي، تاریخي حقایقو په رڼا کې په نوې پوهې او   د نوی نسل روزل دي داسې چې  د خپل وطن 

 هنرونو سمبال ټولنې ته وړاندې شي.  
 

  دریڅلوېښت  زما هغه(او څو نورې مقالېتعلیمي نصاب  مورنۍ ژبه،) د مقالو په دې ټولگه کې 

نگوالي او روزلو پورې اړه لري. ما  ر مقالې راټولې شوې دي چې د نوي نسل د تعلیم په څ (۴۳)

برابرې او د درنو لوستونکو په واک کې کېښودې چې گوندې،  دا مقالې په دې موخه په کتابي بڼه  

په نوې بڼه د نوي نسل د روزلو په لړ کې موثرې واقع شي. 

 په درنښت 
 

 صف بهاند آ پوهندوی 
 

 هیدرسلیف 
 

 ډنمارک 
 

 اپریل کال  ۲۰۲۱د 
 

 
 
 
 
 
 
   
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 

 
 د مطالبو فهرست 

 
   ه    مسآل ړېزدک د  انوی کوچن مهاجرو  د  او لایری چاپ ی پرد ــ   ۱
 

   ام مخ ۸        برخه ړۍ لوم (،پالنه  او ساتنه ه،ړزدک ې ژب ۍمورن  )د 
 

     مسآله ړېزدک د  انوی کوچن مهاجرو  د  او لایری چاپ ی پرد ــ   ۲
 

 ام مخ  ۱۷                   برخه دویمه  (،پالنه  او ساتنه ه،ړزدک ې ژب ۍمورن  )د 
 

 دریمه برخه ،  مسألهپردی چاپیلایر او له کوچنیانو سره د چلند ــ   ۳
 

 ام مخ  ۲۶                      د یوه پالر لیک زوی ته 
 

 ،  برخه  لورمهڅ ، لهأ د چلند مس  انوسرهیاوله کوچن لایری چاپ ی پرد ــ   ۴
 

 ام مخ  ۲۹                        ک یل پالرته 
 

 ام مخ  ۳۵                   د کوچنیانو ادبیات او زدکړه مورنۍ ژبه،  په پردي چاپیلایر کې ــ   ۵
 

 ام مخ  ۴۵                       ستونزې او حلالرې مورنۍ ژبه، ــ   ۶
 

 ام مخ  ۶۱                د کوچنیانو ادبیات او مورنۍ ژبه   په پردی چاپېـلایر کېــ   ۷
 

 ام مخ  ۷۰                  د پښتو پر ځای اردو نصاب  او  ې له پاره هڅې مورنۍ ژب د ــ  ۸
 

 ام مخ  ۷۲           ژوند، پرمختگ، مړینه مورنۍ ژبه ــ   ۹
 

 ام مخ  ۷۷                 شعارونه علمي عملي کارونه  پښتو ژبه ـ پښتو ورځ،ــ   ۱۰
 

 ام مخ  ۸۱                       وړاندیز ته وړاندیز ــ   ۱۱
 

 ام مخ  ۸۴          او زموږ د وطن ټوپکیان  د عربي هیوادو داعشیان ، کتاب سوځوونهــ  ۱۲
 

 امخ  ۸۷             ړې او یو یادداشت ـېـڅو مقالې، څو څپــ  ۱۳
 

 ام مخ  ۹۰                 د افغانانو د میډیا په آسمان کې نوی ستوری ، پـــلــ   ۱۴
 

 ام مخ  ۹۳                          »پل« یو کلن شوــ  ۱۵
 

 ام مخ  ۹۷                  د ماشومانو او کوچنیانو له پاره نوې ډیوه ، ټالــ   ۱۶
 

 ام مخ  ۱۰۶                    د چا؟ کړې ګناه پیټی ــ  ۱۷
 

 ام مخ  ۱۰۸                    قلم، ټویک او چکچکېــ  ۱۸
 

 ام مخ  ۱۱۲               )د نوی نسل نوې روزنه(  »راتلونکی نسل ښاد کړئ«ــ  ۱۹
 

 ام مخ  ۱۱۵                  چیرې چې ښوونکی نه وي ــ  ۲۰
 

 امخ  ۱۲۰             پنځمه کلیزه  « د ماشومانو د ادبیاتو کور»، پنځم کال دې بختور ويــ   ۲۱
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 ام مخ  ۱۲۴                     د تعلیم ارزښت ــ  ۲۲
 

 ام مخ  ۱۲۹                تعلیم او نوی نسل، بیا یو څو ترخې خبرېــ   ۲۳
 

 ام مخ  ۱۳۵                  نوی ژوند او زوړ فکرــ   ۲۴
 

           ، نوې هڅېمحمود مرهون  نوی کتاب او د  د الفبا ــ  ۲۵
 

 ام مخ  ۱۳۷                   )د نوی نسل د روزلو له پاره گدایي( 
 

 ام مخ  ۱۴۰               د تعلیمي نصاب پښتو کتابونه ــ  ۲۶
 

 ام مخ  ۱۴۳               او زموږ دریځ  د سواد زدکړه، تعلمي نصاب، امکانات ــ  ۲۷
 

 ام مخ  ۱۴۷            او محکوم زدکوونکي  د افغانستان تر حملو الندې تعلیمي نصاب ــ  ۲۸
 

 ام مخ  ۱۵۲                که تـشې خبرې بدلون ښونیز نصاب د ــ  ۲۹
 

 ام مخ  ۱۶۰           او بیا ټول کنگلونه لمر ته اېښودل بیا د ښوونیز نصاب بدلون ــ   ۳۰
 

 ام مخ  ۱۶۵             ړۍ ل جهادي کتابونو  د  نظام او   ميیتعل  ږزموــ  ۳۱
 

 او له ښونځي نه د نیمایي افغان   د ښوونې او روزنې کالــ  ۳۲
 

 ام مخ  ۱۷۱                    کوچنیانو محرومیت 
 

 ام مخ   ۱۷۴               او خوښۍ ډکې خولگۍ  له خندا رانستي ښونځي، پــ   ۳۳
 

   ام مخ ۱۷۸      د وخت اړتیا ده افغانستان د نوي نسل روزنه د  په علمي او مدرنه بڼهــ   ۳۴
 

   »ماشومان گالن دي، گالن ښه وساتئ!« ــ  ۳۵
 

 ام مخ  ۰۹۱                     )د ماشوم د نړیوالې ورځې په پار( 
 

 ام مخ  ۷۱۸                )د پالر د ورځې په پلمه( ، د پالر په پته د یوه زوی څو خبرېــ  ۳۶
 

 ام مخ  ۱۸۸                          ښوونکوو نړیواله ورځ او څو غبرگونونه د ــ  ۳۷
 

 ام مخ  ۱۹۲                   نوی نسل، نوې هېلې ــ   ۳۸
 

 ام مخ  ۱۹۶                 غیر پوهنتوني ستونزې  په پوهنتوني چاپیلایر کې،ــ   ۳۹
 

 ام مخ  ۲۰۱                  پخواني ټپونه، اوسنۍ وینې، کابل پوهنتونــ  ۴۰
 

 ام مخ  ۲۰۵                 تاسو افغانان نه یاست ــ   ۴۱
 

 ام مخ  ۲۰۷                                            مشرانو تاسو د ټوپک تخم کرلی ولې؟ــ  ۴۲
 

 ام مخ  ۲۰۹                له غزې سره پنځه لکه مرسته  ،په کابل کې پنځه میلیونه وږيــ   ۴۳
 
 ام مخ  ۲۱۱                                                                  پېژندنه یکوال  ــ د ل۴۴
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8او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسآله  ړېزدک د انویکوچن مهاجرو د او  لایریچاپ یپرد
 

 پالنه(  او  ساتنه  ه،ړزدک ېژب  ۍمورن )د
 

 برخه   ړۍلوم
 

 ؟ یلوست نه شي کوال کی ل  ژبو  ویمورن  په خپلو  ې تراوسه پور انی کوچن مو  ېول

 
  لو یاو و   دلویاور  د   ېژب  ۍمورن  د   ،ېلر  خهڅ ل    ایریله چاپ   ېولن ټ  ېخپل  د   ،ېلر   خهڅخپل وطن    له

  ې ژب  ۍمورن  د   ېک   لایر یپردي چاپ   په  ؛ېالند   زیاغ   ز یخړپردي کلتورترهرا  د   ،ېباند   نه د   ېریله دا
  انو یزلم  و ی تنک  او  انویله کوچن   ېک   لایری مهاجرت په پردي چاپ  د   له او أ مس   ېپالن  او  ې ساتن  ،ړېزدک
کله    یڅ ه   یې قلموال    د یبا  ېدي چ   مسایل   نيړ لوم  او   نړی هغه ا  ، موضوعات   کو ړیا  چلند او   د   سره

 . ويځله پامه ونه غور 
 

پام شو  ېنړی ا  ېدغ پیکال    ۱۹۹۲په    ېچ  موضوع ته هغه وخت زما  افغان    د   ېم  ېورک ښ په 
  وخت ناکردو او  د   ا یب   . د یول  و ګستر  په خپلو   ې ( کګړۍ)کچه    کمپ   و یپه    ور ښ پی  د   حال،  نو یمهاجر

  ې م   ېک   ه یپه روس  . م ړارکځورغو   یې ته    ماسکو  ې نی پالزم  یې روس  او د   ستم یواخ   ې پس  بادونو   تندو 
  رالس ډیوروسته له   لکه نا بلد المبوزن،   ا یب   د، یول و ګ ستر  حالت په خپلو   بد  نو ی افغان مهاجر  هم د 

 . دهیغربي اروپا ته ورس ه ښپ  ېم  اچولو و ښپ  او
 

  ې ک  ره یدا  په  ژبو  نورو  د   ، الندې  ر یترتاث  مذهبونو   نورو  د   ېم   ې ک  الونو یریچاپ   و یپرد  ولو ټ   ې د   په 
  ولټ   او   ژبه   کلتور،  د،یخپل عقا   ماشوم   و ی  ه ګنڅ   ې چ  دل یول  ېالند   وريی ترس  پردي کلتور د    او

  نابپر   اووی تړا  نيی عد    او  دویپه ل   ېزیغم   ېهمدغ   ورکوي. د   یېله السه    او   رويیمعنوي شته ه 
  اوو یت یګړن  او  ېز یغم  ې همدغ د  حداقل ي،ږ ـینه ک  السهله  ې م ه څ  که نور ېچ  ه ڼا ګو ړ ن ااځ  ېم
  ېم  هړناز هړز  ې چ  و  هماغه  نو  دم؛ ږـیته ک  ېمخ  خ یتار  او  لوستونکو  د  خو ور ځان  ې شا نت تت  و ی

  ماسکو   د   او   ادداشتونهی  نيړلوم  ستيیسره اخ  انځله    ېک  په ورکوالرو   انو«ی د »الرورکوالرو
  ې م  پرتله  ودل،یښک   ګنڅ په    ګنڅسره    تونهی شته ترخه واقع  ېک  لایر ی چاپ  پردي  زیخ ړپه هرا

  ړې زدک  د   انو یکوچن   مهاجرو   د   او  لایری چاپ  ی همدغه مقاله )پرد   او   ل ړسره ومرو  ېم   ای ب  ل،ړک
  او  ه څ»ژرنده پ  هڅ ای ب  خپره شوه. ېک د«یاخبار»نو  دونکيیخپر  خهڅ  ماسکو له کله،یول ( لهأ مس
بله مقاله    ېسلسل  ې د   د   ې چ  ودم ښ نه    ېته پر  ې د   سرنوشته ژوند ناخوالو   ې ب   غنم المده« د   هڅ
 ثبتول.   ې وترکی په کمپ  ې حافظ  د  ه څ پرکاغذ او   هڅ  ې م ادداشتونه ی  خو کم، یول

 

  ا یکاغذ    یدلیله پاره لکه شک  ل ځ  م یو څ  د   بادونو  توندو   ، ېک  ړ په ل  ړودو ړ ا  ېهمد   د   مهاجرت   د 
  توپانونو   د   . ولمځوغور   ې ک  مه یس   وه یپه نامه په    نمارک ډ   د   یې  ې اروپا ک  په   م، ړپه هوا ک  ه ڼوچه پا 

  د   ه ږڅما هم ل  شو،   کلیپه پنسل ول  له یا  ېخبره ــ نوم م   چا  ــ د   ې م  ې ک  ی په پا  ا یکرارت   هږڅل  د 
بل توپان    دا د   ې وم چ  نه   خبر   خو   ناستم؛ یرام ک ا  او   سته یواخ   ې سا م   ژوره  ، ړاحسا س وک  ا یرامتا
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9او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

  دا د   سي.بایک  ړیس  ېک  ډ نډ اصلي    په   ویښسر  د   ېچ  ایرامتا  ېداس  ده،  ایرامت ا  ېغولونک  ېنه مخک
  واد یه   بل  وی   د   هڼ ب   ې کلیپه ل  په خپل الس،  ړیپه وجه س  ۍ وطن  ېب   د   ېوطني ده چ   ېب   ډ نډ   و یښسر

 ورکوي.  ک یل ستلو ی پناه اخ   د  ا  مقاماتوته مجبور
 

  ېد ږله ن ان یکوچن او  ۍ کورن ژوند، افغانانو  مهاجرو   د  ېک  نمارکډ په   ،ېپه اروپا ک  ې چ ې م کله
  ترسخت   ،ګن څتر  ېستونز   د   فقر  يګفرهن  د   ،ېپور   هړتروا  ،ېولی نه ن  یهم له لو   یدو  دل،یول

  ې چ   ې کتل  یې   و ڼ په ر   که نا لوستي،   افغانان لوستي وو،  . ستلهیسا ا   ې)فشار( الند   سترس   ي ګفرهن
  ېن ځی  ې غوند   ما   زه او   معنوي شته له السه ورکوي.   ول ټ ان خپل  یکوچن  او   ان یزلم   ی دو  د   ، یدو

  ې م  ا یب   ؛ یوا  يړ ترسره ک  مو   ه څ  ېنه درلوده چ   ې ک  ار یقوا په اخت   یکومه اجرای   ان ګیفرهن  نور 
په    ېنوم   م؛ښیو   یېته    نورو  او  م ږوکا  ورځ دغه بد حالت ان  د   ېکاوه چ  هډ اډ   ېپه د   ېواز ی  انځ

 . هړک  لیپ  ا یب  ړۍل مقالو و ړ ک لیراپ  د  ې ماسکوک
 

  ي ټوګ ارښ  په (  Haderslevف )یدرسلیه   د   نمارک ډ   د   ې چ  ه ړوک  هڅ ه  ې سره جوخت م  ې د   له
د   ېــ چ   ېک با   م ی   ره یزه  مقاماتو  د   د یــ  او  رسمي  اجازه   و ړزدک د   ېژب   ۍ دمورن مرسته، په 

له    ړې زدک د   ې ژب   ۍ مورن د   ې قانون چ او ط یهغه شرا .م ړ ک  لیپ  ژبو   دري  او  تو ښپ په  کورسونه، 
 او طویشرا له هغو  شوي وو،  هله خوا وضع  وند ګ حاکم   د   نمارکډ  د   ېپاره په هغه وخت ک 

 سم ما امکانات لرل.  سره  نو ی قوان
 

  وارلسو څ له    یې  عمر  ېچ   کوچنیانتنه  (  ۱۲دولس )   د یپاره با   له دو ړیجو د   ي ګولټ د   ېژب   ۍ مورن د 
  د   . وو  ر ډیهم    تردولسو   کوچنیان افغانانو    د   ې ک   ار ښ  اد یپه    ې چ   موجود وي   ،وي  نه   ر ډی  کلونو 
  ر یغ   ا  اکثر  ېک  ارونو ښ   په نورو   نمارک ډ   د   ستونزه هم نه وه.   دا   ،یشتوال  وونکي ښ  د   ې ژب  ۍ مورن
له پاره  مسلکي    س یتدر  د   ېژب   ۍ مورن  د   ږ مو  خو   له پاره حا ضروو،  س یتدر  د   وونکي ښ   يکمسل

  له یفارغ التحص   توت ی انست  وژي ګدایپ  دکابل د   وه،  ې وونکښ مسلکي    رمن یم   زما   درلودل.   وونکي ښ
د   او   سابقه درلوده  دهږاو  هښ   سیتدر  د   یې   ېک   وځی وون ښ  و ین ړافغانستان په لوم  د   ده او   ما هم 
 تجربه درلوده.   دهږاو هښ و کلیل  د  درسي کتابونو  او سیتدر

 

د   ېچ   ه ړوک  ه څه  هګډ   په   ږمو   ې ژب   ۍ مورن  د   خاطر   په   دویک   باسواده  د   انویافغان کوچن  الاقل 
  دل یحاکم  وندونو ګ   هغو  د   ېک  واد یپه کوربه ه   غنم المده،  هڅ  او   هڅژرنده پ  ه څ  و،ړ ک  لیکورسونه پ

  ولو ټ   ې چ   ،ېمکتوب ک  وه یپه    سلوک کاوه.   ې ر یم  د   ې بلک  نه،   مور   د   یې   سره   انو ی له بهرن  ې چ
  ۍ مورن  د   ې ستاس  ږمو  ېچ ېسیهغه پ  :ېچ و کليیل   و، یلږـیل  ولډ په متحدالمال    یې  ته انویبهرن 

 . ووګونه ل هړپه زدک  ېژب ۍ رک نماډ  د  یې ې ول  وو،ګل هړپه زدک  ېژب
 

  افغانستان د   د   یدو   ی د   دا  ې چ  یې   ري ګیان   او  رلهګیان  ې داس  افغانانو  نوځیخوا له بده مرغه    بل
  دي،   نګ استو  ېک   خانوجنت  لزارګ  او   لګپه    راخالص شوي او   خهڅ  اور  ندهځتاوده تناره له سو 

  د   تفاوته برخورد،  ېب   سره   انویله کوچن   کوي.  هڅخپل کلتور    وطن او  ژبه،  ۍمورن  نو مور،  نور
  د  ېالمل شول چ  ېد  د  لیته ورته مسا  ېد  نور ېن ځی نه کول او کرپه باب ف   ېراتلونک د  یهغو 

  متعصبو   راني یا  د   ه،ګنڅ تر  ستونزو   او   اوو یت ګړمین  ې د   د   شي.  نه   ر یکورسونه دا  ې ژب  ۍ مورن
  نتوب ی هم د   همژبتوب،  د   او   ی هم تود د   له افغانستانه بهر  نغري   و یاو وران  ترور   رواني   د   و ړیک

خپل ناروا پالنونه    ېوجود ک   په   وادوالویه   خپلو   د   ږ دلته هم زمو  ې اوهم کلتورتوب؟؟؟ ترنامه الند 
  یې  ې نمون ۍژوند   ده او...    ژبه   طالبانو  د   تو ښ پ  ، یطالب د   تون ښ پ  له نظره هر  ی دو  د   .قوي یتطب 

  راني یا   وی   شوي دي.   ېر یت  ېاند ړو  و ګزما ترستر  ې ک  ار ښ  نوميف  یدرسل یپه ه  نمارک ډ   همدلته د 
  وه یده به هرکله    .ی طالب د   ، لهیوو  تو ښپ  ې له ماز   ې کاوه چا چ  فکر  ېافغان داس  اغلي؟ ښپلوه  

  وشوه،  تنه ښثبوت غو  ادعا د   ې د   له هغه نه د   ې کله چ  افغان ته د طالب خطاب کاوه،  ې ژب  تو ښپ
 : ل یوو ې ک واب ځهغه په 

 

 !«  هیګ خود پشتوم یاوالدا ی ده خانه همرااو »
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10او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

  رانيیا  او   رانی په ا  فارسي ده،  یېژبه    ۍمورن   ېچ   افغان  وی   ې ک  ارښ نومي ف  یدرسلیه ېهمد  په
خپل    ېچ  هړک  ادهیما ورته    ېچ  ځور  وهی  ،ید   یرولګ  یې  مجنون سر  د   ې چ  ید   ن یم   ېداس  کلتور
 : ل یراته وو یېزغرده  وپه  ن  ي، ږـیکورس ته راول  ې ژب ۍ مورن  د  انیکوچن 

 

 !« ېتو ن  همراه  شانمش،یم  رانيیا ی »همرا
  .ې ولږ غ  ېمامډ   ېال نور  یې  نوځی  او  يږـ یکورس ته راول   انی کوچن  ېافغانان حاضرشول چ   ېن ځی
  ۍ مورن  د   ېک  ار ښ  فیدرسلیله امله په ه   ستونزو  ېهمد   د   نه درلوده.  له یهم پا   کار  ې د   ېدا چ  هډ لن

  ې له د  پرته  ول،ډ رسمي  ریپه غ ېم  ېرمنیم  ما او خو نه شو،  ړجو  ول ډ کورس په رسمي  ېژب
  ه ښخپله خو  په  ي،ړپلرونه کوم مزد راک  ،ېند یم   انویکوچن  فغانا  د   ا ی  دولت او  نمارکډ   د   ېچ

 . ید  ړ وال پهټپه   اوس  خو   ،ړوک  سیتدر
 

  د   او   ت ښقلم کلوب « په نو  افغانانو »د   د   ې په ستاکهولم ک   دنیسو  د   ې کال په جنوري ک  ۲۰۰۱د 
)ډنمارک، ناروي، سویدن    وادونوی ه  يیا یسکندنو  په  ،ړوزارت په مالت  ېروزن  او   ېوون ښ  د   دن یسو

علمي    سره د   بل  و یله   او  دو یک  غني  د  تجربو   او وړ زدک د  وونکوښ د   ې ژب ۍ مورن د او فنلند( کې 
ورکشاپ   . شوړ ورکشاپ جو  ميیتعل  وی په خاطر، ا یت ړلو د  ړې ورک ړې راک د  تجربو د  او کوړیا

په رسمي   بهاند( هم  د   وم.   ی وربلل شو   ول ډ ته زه )آصف  او   ،ېوژب   ت ښپ  ما  پردي    ادب  په 
په    نزوو ست  د   سیتدر  د   ېژب  ۍمورن  د   او  ې لنپا  ،ېساتن  ،ړېزدک  د   ې ژب  ۍمورن  د   ېک   لایری چاپ

 . هړ وک نا یو   ېک  ټ په چوکا ېحوصل د  ې مقال ې و ی  د  وند ړا
 

په    .م ړک  لیراپ  ایسلسله ب  مقالو  وړ ک  لیپ  د   ېک   په ماسکو  ېچ  ولمڅته وه  ېد   ای ب  کارونو  همدغو
  د یسره با   ېنښپه ب   خه څ. له لوستونکوړېک   ې م  ېخپر   وا  ې کلیول  ېمقال  ې نور  ې در  ېم   وند ړا  ېد 

 : مړتصحح ک  ېداس روتنه یخپله ت
 

 د:  ې ک ونو ت یبسا یو   افغاني لویب  الیما په ب  ېچ  ېمقال ې دو ې کوم
 

 (، رويیه  یېله )پالر أ چلند مس د  انوسره ی له کوچن او  لایر یچاپ  یپرد 
 

 . (ک یله )پالرته لأ چلند مس  د  سره انو ی له کوچن او  لایر یچاپ  یپرد 
 

  قت یپه حق   دي، ړېک  ېخپر  ه ګپه تو  ېبرخ ېم یدو  او   ړۍلوم  د   ېسلسل  ېد   د   ې الند   کونویلرترس
  انوی کوچن  مهاجرو  د   او   لایر ی چاپ  ی برخه همدا مقاله )پرد   ۍ نړلوم  برخه ده.   لورمه څ  او   مه یدر  ېک
  انو یکوچن  مهاجرو  د   او   لایر یچاپ   ی)پرد   یېبرخه    مهیدو   او   ( يځما له کلمه نه را  له، أ مس  ړېزدک  د 
  ی د   متن   نا یو   ې هغ  د   زما   ېک   قت ی په حق  پالنه(؛  او   ساتنه  ه،ړزدک  ې ژب ۍ ورنم   د   له، أ مس  ړېزدک  د 
فردا    ېدونک یله ستاکهولم نه په خپر  وه او   ېاورول   ېورکشا پ ک   اد یپه    ې ما په ستاکهولم ک  ېچ

  ې مقال  ې همد   په   و،   ر یکه خ  (؛هګڼ   ل یاپر   مارچ او   کال د   ۲۰۰۲)د   هم وه  ې خپره شو   ې مجله ک 
 خپره شي.   ایبدلون سره ب  ه څ ږ به په ل ې پس
 
 اوس هم په خپله مقاله:  او
 

 اورونه بل دي »
 

 ي یځ س کورونه 
 

 دل دي  ټې سکرو
 

 ي یځخ دودونه 
 

 نه شته   وکڅ ېداس
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 ...«  کاړدا اورم ېچ
 

 )لطف الرحمن خاموش(

 
هرافغان    خوراک د   دغه اور   د   او   ی د   ی شو  ی اړبل ک  ې وطن ک  په  ږدغه ناروا اور زمو   ې هوک

  و ی  خه څ  لمبو   نده ځله سو  دغه اور   د   وکي دي. ډ ه  او   ښې غو  ی دو  د   معنوي شتمني او   مادي او 
  و یښ سر  چا خبره د   د   او   ی لګټ  انته ځ یېنوم  مهاجر  د   شوي،  ه ډ ک  ته وادونوی ه نورو  افغانان   ریشم
 دي.  شوي ر ګیرا ې ک ډ نډ  په
 

ده او   هجرت  دا تر  خپله ترخه کلمه    ات،یز   خلکو  ولو ټ تر  ېزمان   ۍاوسن  ،یخوالی له بده مرغه 
دوست به    فلسفي  وی زما    له السه ورکوي.  هڅ  ر ډیانسان    ې په هجرت ک  .ی د   یکلڅور  ته  افغانانو

 : ادولهیخبره  هرکله دا
 

  ه څ رډیبل کره  د  سلنه آزادي له السه ورکوي، رهډیخپله   شي، لمهیچا کره م  د  وک څ  ې»کله چ
 او...«  يږ ـیک تل ښغو  والپه س 

 

  . ورهګ و  سره  نو ی قوان  وی پرد   او   افکارو   وی له پرد   لایرـیـ چاپ  ی پرد   وطن او  یراشه پرد   نو  اوس
  د   هڅ   نه شته.  ته یښ هم ت  ېهس   خو   خهڅ  ښېله پی   ده او   ه یښراپ  اوس خو  ې له دا ده چأ اساسي مس 

  رو ډی  ې چ  م ی  خه څ  و یله هغو سورل   ۍ تښک   ړې و  ړې د   ې د   زه هم د   ې چ  ي ږـیکاله ک   ې پاسه در
  ه، ګنڅتر  ترخو  نورو  مهاجرت د   ما د   .م ی  ی درسه شوا  ېب  کوره او  ېب   مهاجر،  ته مسافر،  وطنونو

  ې ک  لونو ایر یچاپ  وی په پرد   ې چ  م ی  ېک  فکر  ېهرکله په د   او  زوروي   ې راتلونک  انو یکوچن   افغان  د 
  اخلي؛   خهڅله انسان    ه څمهاجرت هر  ېچ کهځ  ي؟ ږ ـیک  هګ نڅله  أ مس  سواد   د   انوی نچ به دافغان کو

 او...  رهیهد   ،یژوند  ، ړیم جومات، کور، کلتور رواجونه، ژبه،
 

سره   لواناخو نورو د  ې چ ایيښ  سره پلرونو او  ندویم  ولوټ له   .و ړنه ک م یتسل  انونه ځ  د یبا  ږمو خو
  ان یکوچن   ږزمو وڅ تر  ي، ړهم مبارزه وک  سره ېستونز   ې له د   ول ډ جدي    په  ه،ګنڅ تر  ې مبارز  د 

  ی اځکه   او  نه شي  ې پات  ې لر  او   انه یګب خهڅ او...   ېژب   اتو، یادب  دو، یعقا خ،ی تار   ، ګله خپل فرهن
له خپل    سواده او  ېب   ان یکوچن   وه یهر   د   ږ سبا به زمو  هړ مه ک  یخدا  نو،ی ک  ې الس ترزن  ی اځپر

نا   سره  خی تاراو   ېژب ،ګنسل له خپل فرهن یبه نو  ا یب  شي. ی سره نا آشنا رالو  ېژب او ګفرهن
 پر شا چلوو.   ېپور   وڅ تر  او  رته یچ  یټیشرم پ د  دا ه ب ا یب  وي؛   انهیګب  بلده او 

 

  خو   نوي سلنه مشران باسواده دي،  ه ځپن  افغانانو   مهاجرو   د   ې له مخ  کلټا   د   ېک   هی په روس  دلته
وبه    .ی نه شي ورزده کوال کلیل  لوستل او ېژب  ۍ مورن ېخپل د  حد اقل الفبا او  ته انوی کوچن خپلو
  ولډ  يی تدابا رډی په   ېچ  ئځ را خو خراب دي، ول ډ په جدي  ط یشرا نه شته او  ي ځوونښ ې چ منو 
  ې ک  واد ی ه په  ږپخوا هم زمو   خبره نه ده،  ې کومه نو خبره    دا  . وړک  لی پ خهڅله کورني سواد    یې

  و ږېـوتوان   ږبه مو  ول ډ   ې په د   . دهیک  ل یپ   هړسواد زدک   ني ړلوم  به د   ېک  په کورونو   ېچ   دا رواج و 
  نو   ، یاړک  نه شو   دا و   که   او   و ړ ورک  ته   انو یبچ   توان خپلو   لوستلو   د   ې ژب   ۍ مورن  حد اقل د   ې چ

ته به هم په    ۍ کورن  ې خپل  اغلي، ښ  ېن ځیبه لکه    ا یب   ې شي چ  ېبه داس  ک یبرخل  انوی بچ  د   ږزمو
ته    حال تاسو  ی دلیل  وی   وګ خپلو ستر  به د   ې ک  دلته ماسکو   . یکال ینه شي ل  ک یژبه ل  ۍخپله مورن 

 : کم یول
 

  ید   او  وطن په لوري روان و   د   تن   و ی  خهڅ   ې لډ له    دوستانو   د   ناست وم،  ې ک  ی ا ځ  و یپه    ځ ور  وه ی
  ایدلته ژوند   ېچ   کوم  انو یزلم ې د  د  سره،  دو یته په رس  کلي او کور  وطن،  ې چ ده یپوه  ه ښ ې په د 
  خامخا د   ۍکورن  یدو   د   شوي دي،  لږېـرال   خه څمحصل په نامه له وطن    د   ا ی  کوي او  ړېزدک
 : ل یوو  یې ته  ولو ټ  . ي ړغوا ې نی ځاحوال ور او حال  انوی بچ  او زامنو خپلو 
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  که ځ  ورسوم.   ته   و ی کورن  ستاسو   یې زه    ېچ   کئ یول  ې ک  څ تر  په   کونو ی ل  ! خپل احوالونه د هلکانو
   : لیوو   ی هغو لري.  لهیدلوه یل  د  خامخا ستاسو ۍ کورن سو است او ی د  دنید  می ن  کیل
 

 سمه ده. 
 

 : ل یو  ېو  ته راننوت او   ټېقلم په الس کو کاغذ او  ی زلم و ی  وروسته   ېب یش  وڅ
 

 . کهیول  یې ته   م یزه درته وا  ې چ ه څهر  ل،ړراو ې کاغذ م  قلم او کاکا،  ید  دا
 

  ې د   د   ېک   ې بیش  ېما په هغ   . لیورته وو   یېبد رد    ه ښ  او   اوه ړدوست مخ وروا  ونکيګ ته ت  وطن 
  ې ک  پو څقهر په    د   ې والند ډ شون  تر   ده ورو   . دلیول   ني یخواش  او   س أ ی  ېک   ره څی  او   و ګ دوست په ستر

 دا مطلب زمزمه کاوه: 
 

 م ځ ته نه را  لنږخو ه ړم خو  دي،  ښېخو  ېم  ېلمب ېسر
 م ځ ه نــه راــوطـن ت  ېـه د ـبـ  ــا ـیــب م، ړکــه ال ېلــځ دا

 
  و،   ی شو   لږـی رال   خه څله وطن    ی وکړو  که،یل  ک یته په بل چا ل   ۍکورن   ې خپل  ې زلمي چ  دغه

  ي ځپوهن پارک، ه، یلیپه ل   ید  . ی وا ي ړزده ک یې ه څ ې نه وه ورسره چ یې  ۍ کورن او  پالر  مور،
  مخامخ و   سره خلکو   وی پرد  او  کلتور   پردي  ،ېژب   ۍ له پرد   بهی هره ش ې ک  ونوی اځ   نورو او  کړس

  ی ا ځ  وی   سره  انوی خپلو بچ  له   خو  تاسو   او  ږمو  خو  و؛  یدلیرس  ې سرحده پور  ېتر د   کهځاو...  
   : ېچ  نه کوو  فکر ېپه باب ول   ېد  د  هم وهو،  ېغ یچ ګ فرهنـ  ګفرهن  د  او  هم لرو   سواد ،  وی
 

 ؟ یلوست نه شي کوال  کی ل ژبو  یو مورن  په خپلو  ېتراوسه پور   انیبچ  مو  ېول
 

  د یحد اقل با   .و ړ پاملرنه ورته وک  جدي  او  وړ وک  ېورباند   فکر  شو،  تم  ږل  تنه ښ پو  ېپه د   ئځرا
  و یپرد   د   او  رولیه  ېژب   ېخپل   د   وو،ی اښلوست و  ک یل  ې ژب  ۍمورن  ېخپل   د   ته  وڼ لو  او   زامنو   خپلو
 . و ګڼ  نه  و   ړایو  ادولی  لوستل او  او کلیل ژبو 

 

 دي:  ليیو  ی خا رپ  او هښ  رډی شاعر
 

 ی وهنرد ی ژبه زده کول که  ۍپرد 
 هنري ده   ېب  رول ـیژبــه ه خپلــه

 

هلته    ژوند او   افغان مهاجرو   د   ې پاکستان ک  په   ر څی  په  افغانانو  رو ډی  نورو   بده مرغه ما لکه د   له
له    ې چ کم یمستنده نمونه ول  ه ړو وه یته  لوستونکو  درنو   زه به تاسو   .د یهم ول لایری مهاجرت چاپ  د 
  او   ژوند   انویکوچن  افغان مهاجرو   ېولولئ چ   اوس به تاسو   لري.  ېکړی ا  ې غیموضوع سره ن   ېد 

  د   خه څ  ن ی مقدس د   اسالم د   د   یې پلرونه    ې چ  ه ړزدک  او   ژوند   انویکوچن  و هغ   د   ده،  ه ګنڅ  هړزدک
 کلمه هم نه ده زده.  ی هغو  د  شوي دي، ستلیاړاوس هم ا او شوي وو تل سی ا ړدفاع په نامه ا

 

له    ېوک یثور په وروست   هجري شمسي کال د   ۱۳۷۲سره د   وړ غ  ریشم  و یله    ۍکورن   ې خپل  د   زه
  ور یښافغانان پ   یرډیلکه    شوم او  ستلیا  ړمهاجرت ته ا   خهڅنغري او...    جومات،  کلي،  خپل کور،

  زغلي،خوار    زغلي،   وک څهر   دي،  ېک  ه څ په ه  هڅهر   ،ید   رډیتالش    ې ک  وریښ په پ   . م ړال  ته
  ژوند   د   ، ېژوند په تالش ک  د   دي.   ې ه په تالش کڅهر  ناروغ زغلي،   روغ زغلي،  زغلي،   یاډ ب
  وک څ   کوي او   ه څه  ېپس   ډۍ وډ   ړۍ م  وهی په    وکڅ  . ې په تالش ک  کولو  دایپ   د   ډۍ وډ   او   لو یوسا   د 
  . سروي   وډ په من  ې اریت   ې تربل  ېار یت   ېو یله    وي او   ستيیاخ  ېلي حرص پساتوایز   د   ېسرمای   د   ا یب

  ې خوهس  یوزلی ب  او  یهم په عذاب د   یې شتمن    .ی د   خ ی تر  ژوند   والوډ افغان ک  ولو ټ   د   ېارک ښ  ېپه د 
 . ی د  ړیک دای عذاب له پاره پ د  یهم خدا
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  د   خو  وو،  دليیاور   هڅ   رډیژوند په باب    ترخه  د   والو ډ افغان ک  د   ې ک  وادونویه   وډی اونګپه    ما
  د،یول  و ګپه ستر ېد ږژوند له ن یدو د  ېپه کمپ ک ګړۍکچه  د  وریښپ  د  ېله پاره م  لځ يړلوم
 . ړیک هم نه و کل ټکله ا ېما ی  ېژوند کاوه چ ېبد حالت ک  ېداس په   نویافغان مهاجر  هلته 

 

په    ې ک  و څکمپ په کو   د   ګړۍ کچه    د   ېم  ه یټن  ړۍپه لوم  ې اشتیم   سرطان د   ل ل کال د   ۱۳۷۲د 
  نه   اته،  وی   ېچ   دلیما ول   .دلیول  انیسواده کوچن   ېب  تغذي( اوؤ )س  واکيځخوار  وب،ی مع  ونوګلس

  ر یپه اشارو خ   یې  خه څله خلکو    او   دهڅښیپه کونه    و.   ګ ونګ په ژبه    او   شل   وښ پ  و ړکلن په دوا
  نو  دلم، یزه ول  ې چ  یې کله   کوله.   دایپ   ډۍ وډ   ې الر ې له همد   یې ته به   ۍ کورن   ې خپل یياښ .ت ښغو

  ۍروپ    خهڅله ما    یې   سره   ستلو یا  په   ونوږغ   آ آ ، آع آع د   د   او   و یالس ون   یې ته    ۍ چاکر  م ی سکریآ  د 
  ې کلدار و څ ،ېدلیهم ول   ېن دا او زخمونه و څ  یې  ېم  انځپه  شوم،  ېد ږزه ورن ې کله چ .ې تښ غو

 .ود توان نه درل  دلویل  د  یې  ې م او نور  ړېورک ې په الس ک ېم
 

په  ،  سپور و  ورور  مجاهد؟   و ی   ې ک   اتسون ډ  ي لکښ  و ی ل په  ډ کال ما  د   ېچ   دلیول   ځ ور   ې په همد  ما
  ې رالند ټمحصول ماشوم ترمو   ې الر  جهاد د   انقالب او  د   ېچ   و  ېد ږن  او   چالوه   رټمو  یې  هیړب   رهډی
 . يړک
 

  ژوند د   وه یهر  د   ې شته چ  انیکوچن  ېداس  ونوګ زر  او  ونوګ په سل  ېک  کمپونو   په  نویافغان مهاجر   د 
،  وړ نه ک  ته پاملرنه و  یې ترب   او  ړېزدک  سواد   د   انویبچ   خپلو  د   ږکه مو  او  ید   ړ و  اړژ  او   کلویل

په    ې د مصاحب  ېچ   اومستنده نمونه،  هښ  رهډی  وهی زه    یېدلته به    به اخته وي.  کیبرخل   ېپه همد 
 : م ړک ې اند ړو  ده، ېشو  کل یل ولډ 
 

 : ېد ګیول  ګېستر  ېباند   کیدغه سرل  پر  ،مخ   يړلوم  رپ  ېمجل  ېو ی  د   ېک   ورښپه پیږرځ مې    وهی
 

 .« ي ځما له کلمه نه را»
 

مرکه چاپ    سره دغه مضمون او  عکسونو   له دوو  هلته  اوه،ړراوا  مخ  ړنظر و  د   ېم   هیړب   ره ډی  په
 » وه: ې شو

 

 ، نیالد  ن ی : زنوم
 

 ، غواص   : نوم  پالر د 
 

 ، کاله لس ځ: پنعمر
 

 ، پهی ورتګ کندوز، : عالقه
 

 ، ورښپی مپ، یفارست پلوسي ک :حال
 

 . د ینورالبشرنو  :مالقات 
 

په    نو  شوم،  ی لو   ې وروسته چ  وم،  ېک  ږ ېـپه غ   مور   د   وم.   یزه کله راغل  ېنه دي چ   اد ی   ته   ما
  یلو   ی وک ړدلته و  . یدونک یاوس   ې پ یورت ګ   د   ت یوال   کندز   د   . می   زه افغان مهاجر  پوه شوم.   ه څهر

زما    سره و،   رمسعود ډ کمان  هغه د   شو.   د یشه  ې په افغانستان ک  ې کاله وشول چ   ې در  ې م  پالر   شوم. 
پی   مجاهدو  خپلو  پالر مور  یې   روګمل  ،ړورا  ته   ورښدلته  وو   زما    د   ،ید   د یشه  ید   ېچ  ېته 

 شو.  یاړ ک خښ سره   مپ یک خراسان 
 

  ډۍوډ   زما دوه ماشومان ورونه هم دي.  هم نه راتلل.   ريګمل  پالر  د  زما  شو،  ړم  زما پالر  ېچ
  خلکو   ی هغو   ېچ   وو   دلي یماشومان همزولي ل  ځ ور  وه یما    راشن کارت راسره هم نه و.   به نه وه، 

  ې چ  ې وو   ېم  ته   مور   او  ړ ک  ړ جو  ی ب ډ ما هم دا    . ېورکول  ېبه پیس   خلکو  کول او   ي ګلو  لني یته سپ 
  لنویسپ   او ما د   ړې راک  ۍمور راله دوه روپ   . مړ راو  ډۍ وډ پاره    له   وماشومانو ورون   ستاسواو دوو 
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14او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

  نو   ل،ړک  يګچا ته لو   لنيیما سپ   راغلم او  ته  ارښ  ې چ  ل ځپه اول    . ېواخست   ېپه بازارک  ېدان
 . دم ځیرګو  ېک  په بازارونو  ځ ور  ولهټ وله،ټ  شوم.  خوشحاله  رډی زه  و،ړ راک زیس یپ  ږـشپ یهغو 

 

 رډی نو  م،ړته ال کور  ېچ  خو دي،  يړک   دایپ  ۍروپ  وڅ ما    ځ په اوله ور  ې نه دي چ  اد یته    ما
ورله    ما  او  ړېراک ې س یپ  ه څ مور  ای ب ،ړېورک ې له پیس  ما مور  . ېد ږی خو ې م  ښې ی وم او  ړی ست
 . ه ړراو ډۍوډ 
 

  يګلو يسپیلن  ې ورک ښته په پی خلکو  د کمپ نه راروان شم او  ې چ وشو  کال  و یپاسه   د  هڅ زما  دا
راله    وک څ   . يګیږ بد ل  ې راباند   ي ګ مه کوه لو  ې چ  ي یږوقهر  راته   ي،ړراک   ې کیراله د   وک څ   کوم. 

سوال سره    ېد   له   خو   م، ړوغوا  رات یخ   ېچ   ي یږکار ښما ته دا هم سوال    . ړېراک  ې پیس  ه څنا    هڅ
  وخوري،   ډۍو ډ ورونه    ه ړاود   مور او   ېم  ې چ  اوس   ده،یخفه ک   ه ړز  ېاول به م   ـ  اول   عادت شوم. 

مه    ونه ګراته وایي چا سره جن  مور   خو   مه،ی  ی لټر   ی خلکو وهل  ېلځ  ر ډی  شم.   خوشحاله   ر ډی  نو 
  ي، ړغوا  هڅ  وکڅ   ې چ  او  ړېغوا  ډۍوډ نه    خو ته له خلکو  دلته  و،ی   ېردي وطن ک پ  په   ږ مو  کوه،

  کوي.  ېصیخپل وطن ق د  ېشپ  د  کله مور  ـ  کله ته   ږمو وایي.  ېسپور  ېته خلک ستغ  ی هغو نو 
   هم وران وي. به   کور ږزمو ېشي چ  خفه   رډی ه ړز ږزمو

 

  کور  خپل  نو   ،ی دایک  وس   ږکه زمو  شم.  خفه  رډی  نو  ،ید   ګجن  ېشم زما په وطن ک   زه خبر   ېچ
  کوم خپل ورونه د   ي ټچه   ځپه ور  ېجمع زه د   نه شته.  ډۍ وډ هلته   يی خلک وا خو  ته به تلي وو، 

به هم    مور  زما  دو،ړیژ  رډیقبر ته    زه   اواول به زما ماشومان ورونه    ـ   اول   . مځ له بو  قبر   پالر
زما    خفه وي.  ساعت   ر ډی  نو  قبر له راشي،  ېهم چ  زما مور  .وړژا   نه  ږاوس مو  .لړژ  رډی
 : ې چ وو   ليیته و زما مور  ځ ور وه ی  ورور   وکيړو
 

زه هم نه    وو.   لي ړژ  ر ډی  زما مور   ځ په هغه ور  . و ځ هم بو  به   پالر  نو   و، ځ وطن ته    خپل   ږ مو
کله خوشحاله شم  ـ  زه هم کله    . م یږوه پ   اوس  خو   ل،ړوژ  ېخبره ول  ې په د   زما مور   ې چ  دم یپوه

  ې به دلته پات  زما پالر  ېچشم خفه    ا یب نو  ورم، ګ ته   قبر  د پالر  ېچ   خو  و،ځ خپل کور ته به    ېچ
   شي. 

 

پی   د   ځ هره ور  . م ی  ی شو  ی لو  یوک ړدلته و  ې چ  که ځ  کاري،ښلکه خپل وطن    ورهمښ ما ته دا 
  ا یاو واپس ب  مځته    ۍ رګبډ   او  بربازاریخ  ي،ډی من  ګې لما  نما،ی له پاره فردوس س  کولو   يګلو  لنویسپ

 روان شم. 
 

  .ي ړراله راک  یې  ی هغو   شي،  ې پات  ډۍوډ د چا نه   ې چ  چاسره خورم.   ې په بازارک  ې غرم  د  ډۍوډ 
 واخلم.  ډۍ وډ  له  ورونو   نو  شم،ړ ال ې چ ا یب
 

  د یشه  ستا پالر   ې چ  ې راله مور وو ا یب  خو   دم، ړیرژډیاول به  شي.  اد ی را ر ډی کله پالر  ـ  کله  ته   ما
  زه  نو   ؛ ید   د یوطن شه  د   ستا پالر   وي، یلو   ر ډی  د یشه   پاک جنتونه ورکوي،  ی له خدا  د یشه  ،ید 
 . ید  یشو   د یپاره شهد اسالم له   زما پالر  ې چ م ی اوس هم خوشحاله  شم،  خوشحاله  رډی
 

په    ې دي چ  ېکلن ماشوم خبر   لس ځپن  وی   د   ېم یس  ې پی ورتګ  د   ت ید کند ز وال  ې خبر  ېپخ   ې پخ  دا
 . ید   ړی بالغ ک  ېاند ړوخت نه و  التوله اح  خو ،یکم د  عمر

 

  ې ک  ېپه هغ وه، ۍل یت  ړېکپ د  یې ېک هړپه غا   ته راننوتو، ماشوم دفتر چنیخ رن یخ  وی  ځ ور  وهی
  ارګان  پر  ېدان  یې نه    ۍلیله ت   . ارو ګان  سکرو  د   ېک   بيډ   وه یپه    یې   ېالس ک  په  ، ېو  ې دان  لنو یسپ  د 

 : لیورته وو   بل  و ی  ورته وواهه. یې   یببوز  ،ېشو   ړېلوخ ، ېواچول
 

  پونکو   رشید ږ ـچت ته په شپ  م یدو   . ومات ش   ې لکه چ  ه ړهغه ز  د   مه کوه.   ړې ما لوخ  ما،   ما،
  ار ګپه ان  ېدان  وڅ هغه سمدستي    . هړاشاره وکما ورته    وکتل.  ۍارز  ې په ب یېراختلي ماشوم ته 

 : ل یو  ې ورته وم او  وړ ک منع ما  ، ېواچول  ېک
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15او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 ي؟ ګبه د چا نظرول ږ مو په
 

 . است یدلداره شوي  ېب  اره،ی ې ب  وطنه،  ېب  کوره،  ې ب  ېچ  است ی  تاسو  نظرشوي خلک خو  د 
 

ما منع    هغه تلو،  . هړکفاره ادا ک  راختلو   د   پونکو   رش ید ږچت ته په شپ م یدر  یې  ما  او   د یودر هغه
 . وړک
 

 واوره!   خبره
 

 . د یسم ودر م ګ  هغه
 

 : ې ورته وو ما
 

   ؟یې   یا څکوم  ته د  ـ
 

 . م یزه د کند ز   زه، ـ
 

 ! نهیدلته ک  ـ
 

 ناست و.  رن یخ و ګیلو د  ار ښ د  شهزاده، ې پی ورتګد  ت یته د کندز وال   خوا زما
 

  ، ړیپه سرک  ګړی پ  نی سپ  تک  ره،ږیپاکه    ېکلښـ    نهیسپ ،  یراغ  افغان مهاجر  بل   و یوخت    دغه
 : ېته وو   ريږی ن یما دغه سپ  مخ،  ن یسپ   سور تک

 

  په   م، ی  ت یوال   د   کندز  زه د   : ې چ  و   لي یته و  ما  ېاند ړو  ځېور  وڅ هغه    . یستا وطندارد   راشه
 . ید   ې په سعودي ک ې م ی زو وی   زمکه لرم، به یجر  سوونو 

 

 : ې چ ې ورته وو یې   ای ب  او ړېوک ې خبر و څ و یسره    له خپل وطندار هغه
 

 . و ړوال او  ه ړته اشاره وک  ما هغه  ،ېله راغل  يړ س هښ اوس 
 

خپل    نن هم د   یې  ې په مخ ک  ېچ  شهزاده  و ی  ناست وو،  ان ګشهزاد   ت یوال   ته د کندز  ې مخ  زما
د خپل وطن    ېچ   و   شهزاده  لنو یسپ  شهزاده د   بل  نه وه؛   ه ړدو  یې   کي ټپه پ  او   وطن... توب سره وو 

  د   یېمخ    ۍمږپه سپو   و،  یول یاور ن   یې  ېک   السونو   ووړپه و  وو.   دليیسوز   ې په مخ ک  یې سره  
افغانستان د    د   ارمان و،  س او أ ی   ی اځپه    رنجو   د   یې   ېک   وګ په ستر  وو،   تورکي  وګ لو  د   ورښ پی

مال    نوط   خپل  د   ته،ښغو  یې  ډۍوډ   دوو ماشومانو له پاره سوال کولو،  او  مور  و،  ی زو  د یشه
وطن په    د   د اسالم او  .ئ ړسرونه مات ک بل  د   و ی ورشئ ،ید   ګاسالم جن  د   ېچ   وو  ليیورته و 

شهادت    افغان ته د   یې بل طرف ته    شو،  د ی ته افغان شه   طرف   وی   نوم لکونه افغانان قتل شوي. 
د »اسالم الره«    ې چا پالر چ  د   ناست و،   ی زو  د یهغه شه   افغانستان د   زما سره د   . ستهیمرتبه واخ

 وم:   ړیک ګیونګ  یېزه  او  و  ړی ک پوس ټهغه نه آخري    هما ل . ید  ی شو  د یشه  ېک
 

   ي؟ ځتا له کلمه در ی بچ ــ
 

 . يځله کلمه نه را ما  نا، مه؟ یکل ــ
 

 ي؟ ځدر ځ مون ، یبچ ــ
 

 . ي ځنه را  ځمون  ؟ ځمون  ــ
 

  ی لو   راسئ اي د   ې ما و   . م ړک  سوال   و یپه خپله    خري سوالونو ا  نه دوو   ی زو  د یشه   اسالم د   د   زه
 وارثانو!   ېموصل )ص( د غمبرینازولي پ
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16او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 مذهب استادانو!  افغانستان د  د  ېا
 

  د یشه   د   اسالم او   د   .ایئ ښ ورته و  ځمون   ئ،ړ درسته ک  مه یکل  ته   زامنو  دانویشه   لکونو  د   افغانستان  د 
کاله    وارلسڅ  ېچ  کهځ  . ایئښورته هم و  مهیکل  نو  ي؛ړ او امن غوا  کور  ،ډۍوډ که درنه نن    یزو

 «. ی د  ړیک ګد »اسالم« له پاره جن  پلرونو بچو  ېد  د 
 

 ! درنولوستونکو 
 

 ! است ی باسواده   وی هر  ې چ افغانانو  مهاجرو 
 

  د   و،ړ الف  او  ب  زده ک  ېباند   دوه ساعته په خپلو بچو  ای  وی   ځکم له کمه هره ور  ې چ  ئځرا
نه شي    ېداس .و ړژبه ورزده ک  ۍمورن  خپله  او  وړورزده ک مات یتعل نيړ لوم  نی مقدس د د    اسالم

  ان ګیونګ  ژبو  خپلو  د  ماهران او نورو ژبو  د  یهغو   شتوالي کې،په  پلرونو   ندوـیباسواده م  د  ېچ
 شي. 

 

  له یه   کوي،   خپرونې  او  ېکن یعمآل ل   ې چ  خه څ  انو ګیفرهن  له هغو  رهی ت   په   انو،ګی ولوفرهنټ له    زه
  ې له پاره کم له کمه په خپلو خپروونو ک  ېروزن  او  ې وون ښ د  انو یکوچن  افغان مهاجرو  د  ې کوم چ 

 . ي ړ جدي پاملرنه وک
 

 : ې چ  وو کليی ل  ېشوي اثر په مقدمه ک  لړ ژبا وه ی  د  ې ک ړ ل په و ړژبا  خپلو د  فیشر  د یجن  اغلي ښ
 

 : ې چ  وو   تلي ښله دربار غو   ی د خدا  ۍزار  او   ۍ په زار   ې ک  یړۍ هجري پ   مه یپه دو  که ین   یټ ... ب »
 

 ه یخدا  ړېرکډی يګړ ... دا و
 «ــه یخدا ه یو ـل ــــه،یخدا ه یلو

 

 : ي یوار ووا  وی   ېنه شته چ  وک څ  ېاوس داس ـ  اوس خو ل؛ړک ر ډی ي ګړ)ج( دا و ی خدا او
 

 ه یدا ـخ ړېک ه ړاــم يړــګو دا
 هی داــخ هـ یوـل ه، ـیداـخ هــیوــل

 

 هی خدا  ړېباسواده ک ي ګړو دا
 !!!  ه یخدا ه یه،لو یخدا هـــیوـــل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
 
 

           

 
 
 
 

 مسآله  ړېزدک د انویکوچن مهاجرو د او  لایریچاپ یپرد
 

 پالنه(  او  ساتنه  ه،ړزدک ېژب  ۍمورن )د
 
 برخه  دویمه

    
 ؟ یلوست نه شي کوال کی ل  ژبو  ویمورن  په خپلو  ې تراوسه پور انی کوچن مو  ېول

 
  اصل پر  ېهمد   د  .ی د  عنصر  یونکړجو  ت یهو   د  چا هر  پالنه د   او ساتنه ه،ړزدک ېژب  ۍ مورن د 

په    ېژب   ۍ مورن  د   د یبا   دي،  شت یم  ې ک  ټ وګ په هر  ړۍن  د   ېافغانان چ  مهاجر   ول ډ   ي ګړانځپه    بنا، 
  د   ت یمسؤل   ګړیانځ  ېبرخه ک   ېپه د   .يړ وسه پاملرنه وک  تروسه،  ېپالنه ک   او  ساتنه  ه،ړزدک

په کورني    ېچ  يړ وک  هڅه  د یپلرونه با  او  ېند ی م   .ید   ړېورله غا  ته  پلرونو  او  ندوی م  انویکوچن 
  ې ند یم   ېنه شي چ   رهیدا هم ه   هګنڅ   هغه تر   د   ژبه وکارول شي او  ۍماشوم مورن  د   ېل ک   ا یر یچاپ
 دي.   ان ی مرستندو مهم  او ستر ولوټ   تر  وونکوښ  پلرونه د   او

 

شته   ې  کلایری هجرت په چاپ د  هجرت او  ل، د ځیخو  انو« ی»الرورکوالرو  د  آدرسه لوري، ېب  په
  ېورک انسان ته په مخ ک  خه څله وطن    او  هرمهاجر   د   ې دي چ   تونه یواقع   ني یهغه ع   دا  ؛ ېستونز

   دي. ې پرت
 

  و ید   شول او ګج تنه  و څ   شو،  یاړاور بل ک  ګړېج  د   ېوطن ک  په ږ زمو  ې کله چ  کلونه پخوا،
  خپل  د   ونکوګټ  ل.  د یسره ولو  ېک   په خپلو  اپهڅنا  خو  ،ړوک  یې   ت ین   وهلو  د   سرونو  د   خلکو  ریشم
  الویس  ړی خون  سور   کرو ښل  پردو   د   او   ړورخ ورمات ک   نورو   ر یشم   و ی   ې چ   کاوه،   ڼ ات  توب یل   ا یبر
 . ړ وربرابرک  باندې   خلکو  پروطن او   یې

 

هم   ته  آسمانونو  ،ېچ  هڅال   ته خو  خلکو  او کورونو لمبو شوي اور ی اړبل ک د  ې افغانستان ک په
  خپلو   د   ې کله چ  پام شو.   ته  روتنو یت  نوي خپلو  ن ی آمر  واکدارانو   وروسته د   کاله   و څ  .ې اچول  ې خول

  اور  د   نو ی آمر  . ي ږېـځ سم نه خو  ی ونړل  اور   ې شول چ   پوه   دل،ځیوسو  ، ېباند   تاو   په   اور   د   روتنو یت
  ې ته هم خول  ی دو  یېکله به    ـ   کله  او  دهینه بل   ه ښپه خو  ی ود   د   هم اور   ای ب  خو   ، ړبدل ک  ی ونکړل

  د   تعجب کتل.  او  ۍ خوشال  ،ېته په کرک  اور   دغه  والوړی ن  و.  یولی وطن ن  ولټ   دغه اور  . ېاچول
پلمه وچ    په  لوګټ   اسالم د   ته د   دغه اور   خاطر،  په  ملولو څ را  د   ږـیـیسره    وحشي  د   ونو یس ایس   ړۍن

 شي.  ې ونګ مر ې الپس ې لمب اور د  ېچ  المده وراچول،  او
 

  ږ زمو  خو  ،ړېک  سر   ې اوګډ   توبونو یل ایبر  خپلو   د   وادونو یه   نو ځی  ړۍن  د   او   د یولو  ږ ـیـی  سور
  یون ګ هم مر  نور  ې بلک   شو،   نه   ړ م  ې وازینه    اور،   ی شو   ی اړناروا بل ک  ې باند   وطن   او   پرخلکو 
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سره ورونه افغانان خپلو    ایب   ل ځوی  او  دهړی وغو  ېبله توره پرده هم ورباند   وه یوحشت    د   شو،
  دغه اور   وال د واد ی ه  ر یشم  و ی   ږ زمو  . ېشو   ل یپ  ګړې مفهومه ج  ېب   ې نو   او   دل یولو  ې ک   و ځمن

له    لمبو   نده ځسو  د   اور   ېد   د   ، سره  و یټپ ېروان   درندو   و ګڼ له    یې  نورو   ر یشم   وی  او  خوراک شول 
  او   ولنوټ   و ینو   د   سره خواره واره او  ېک  ټ وګ  ـ  ټ وګ په    ړۍن  د   او  ستل یوا  انونهځ  خه څ  ېریدا

 مخامخ شول.  سره  ستونزو  و یژوند له نو  نوي
 

ته    مهاجرو   ېچ  وادونهی هغه ه  دي.   وله ډ   و څ   ې ستونز  والو   واد یه   د   ږزمو   بهر   خه څ افغانستان    له
قانوني    د   او  ۍار ګروز  ېب   ،ۍکور  ېب  د   وادوال، ی ورغلي ه  ت یاکثر  ږ هلته زمو  پناه نه ورکوي،

  وي، ېتکل ک په  کولو   دایپ د   ډۍ وډ   ړۍم ېو ی   د   کوي.   رويګیز  ېالند  يیټ پ   تر   نه لرلو   د   اسنادو
  او ېوونښ د  ېک  طو ی شرا او لایری چاپ ېپه داس  وي.  ېک  رپه فک یټېخ  د  بچو  خپلو د  ې وازی  ې عنی

  او   پاکستان  ران،یلکه په ا   نه.   يږ ېـطرح ک  مسآله اصالا   پاللو   او  ساتلو   د   ې ژب  ۍمورن  او   ې روزن
ته پناه ورکوي    مهاجر  ېچ   وادونهی هغه ه  وخ   ؛ېک   تونویجمهور   نوځیپخواني شوروي اتحاد په    د 

  ول ډ   ې په د   وي.   ېپرت   ې خکم  ې ستونز   ولډ بل     ا یدلته ب   مالي مرسته هم ورسره کوي،   ه څ   او
  ېالند   ر یترتاث  ونو ګفرهن  او   ژبو   نورو   د   ان یتنکي زلم  او   ان یکوچن   هم مهاجر ا یب ې ک  الونو یر یچاپ

 له السه ورکوي.  ګ فرهن  ژبه او  ۍخپله مورن 
 

  او   ران یا   ډ اونګ په    او   ېدننه په افغانستان ک   ې باند   افغانانو   پر   ې تکرارشي چ  ا یب   ،ای دا خبره ب  د یبا
  ې وونښ   د   انوی کوچن  ته د   پلرونو  ندوی م  ېدي چ   شوي  ریحاالت هم ت  ېداس  ې لځ  رډی  ېپاکستان ک 

  د   او   ۍ کاریب   د   ایب   نشتوالي پراساس او   د   ت ید امن  ړیلوم  ې بلک  له مطرح نه وه،أ مس  ې روزن  او
په    پلرونه زورول.   او   ې ند یم   ې لأ دومسیک  ې ژوندي پات   د   ی هغو  د   ،پراساس   لو نه درلود   د   د یعا
  ي،ږېـک   لړش  خه څ  ځی ونښله    ان ی افغان کوچن  ې مذهبي تعصب له مخ  ژبني او  اوس هم د   ې ک  رانیا
  کولو ټ  وهلو   د   ،خاطر  په  لوړفشار راو  د   ې افغان حکومت باند   پر   او  ستلو یرایت   د   ې ولنټ   ې والړین  د 

د »افغان    یې تن له جاموسره    د   ې وازیالس    تش  وا  ي ږېـچلند ورسره ک   ېپور   ېپول  تر   ان وژلو   او
  ړۍ ن  د   ېک   پاکستان په کمپونو  او  رانیا  شئ د   یکوال   تاسو  . يږېـک  ستلیآشغال« په نامه را ا

  ې چ ې لځهر  .ورئ ګ و ان یتنکي زلم او  ان ی کوچن مه یتعل  ې ب  سواده،یب  ي،ږت  ي،ږ و محروم،  ولو ټ تر
  شئ.   یدال یورا   ېس یک  ېنو   ،وحشتونو  وی نو  او  غمونو  وی نو  دردونو،  وی نو  د   ته ورشئ،  کمپونو  ېد 

هره    ی دو  رام؛ګ کوم پرو  ې روزن  او  ېوونښ نه د    دي،  ې سیک   او وحشتونو  دردونو  ونو،ګدمر  هلته  
  نه نوي درس سره او  نه نوي کتاب سره،   وحشت سره مخامخ دي،   نوي  او   ستونزو   و یله نو   ځور

په    سوادي ی ب  او  ه ږدغه لو  سره مخ دي.   له بالوو   ۍ سواد یب  او   ږې لو  د   ی دو   سره.   وونکي ښ نه کوم  
  ېنه پات   ت یمجبور  ر ډیله    ې دننه په افغانستان ک   ې چ   دهیورورس  ته  انو یکوچن   هغو  ېک   ام ګ  ي ړلوم
  ې هل  ېرډی  ېک   رهیوس په دا  خپل  د   پلرونو  او   ندوی م  ې ک  طویشرا  په هغو  ېچ  ېسره له د   وو.

  و ی   د   یاودا د   په الس نه لرو؛   یڅ ه  ده او  ې لړخو  ږېلو  او   ګړې ج  یې  پایله   خو   دي،  يړ ک  ېلځ
  نوي او   د   زهیغم   هی لو  ولوټتر   ،ګن څترغمیزو    نورو   شوي ملت د   ټ لو   و ی  د   او  واد ی ه  چورشوي

  دل ینه پوه ېلوست باند   او   ک یپه ل   ې ژب   ۍ د مورن  او   دل یک  ې پات  سوادهیب   او   مه یتعل ې نسل ب وان ځ
  ي، ړغوا  هړزدک  ې ژب  ۍمورن   د   سواد او   اوسني نسل د   حد اقل د   خه څ  ږراتلونکي نسلونه له مو   دي.
 . وږ ېـخالي ذهن ورل  نسل تش الس او ی نو ، ته ی هغو   ید  دا ږ مو خو

 

  ې اقتصادي حالت ک  ه ړپه ناو  وطن   ږ هغه وخت هم زمو  شوم،  یزلم  ا ی ب  ماشوم وم او   ې چ   زه
به    انی کوچن  ېچ   و  یاځ   وی په نامه    يځ وونښ   هم د   ایب   خو،  هم و  ولډ   يیابتدا  په  رډی  که   رو،ګی

  او  خوب   و یهغه    ، ادويی  ړی هغه وختونه س  ې چ   اوس   خو   ودل؛ ښور  ه څ   و یبه    ونکي ښ  ورتله او 
 شي:  یکوال  ېساده ژبه داس هپ  ړی س یې   سهیک  ېچ  ي،ږېـک  ې ته پات  الیخ
 

ژوند    ې ک  ښۍخو   سوله او   په  ولوټ هلته   افغانستان و.  یې نوم  ېچ  دلوی په خوب ل ېم  ڼ ب یکلښ وی
کوم    .کاوه   ژوند   رڅی  په   و ړغ  د   ۍ کورن  ېو ی  د   خلکو  ولوټ  ژوند خپله سمباالوه،  خپل  ولو ټ   کاوه. 

  وونکوښ  خپلو  د  ماشومانو عمر کتهښ د  کلونو ( ۷اوو)  هلته به تر ېچ  و  کتونړو  ېک یا ځ می ونی
  ې چ  و  یا ځپه نامه بل   يځ وونښ   نه د  ۍله اوه کلن  وروسته  دله، یل  وونه ښ   ه څ  ږ ل  مرسته او  ،   نه یم
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ب  ئښ په خو  کوچنیان   کاله  ږشپ د    ي ګولټ   تردولسم   ا یب  زده کول،  مقدمات   نو یمضام   لو یالبیسره 
  او  دلیروزل ک  ې په ک  وانانځ  ې چ  و   ڼ ب  و یپوهنتون په نامه    وروسته د   دوره وه.  ېس یل  د   ېپور 

ونه   ې م  کتون ړ و وم،  ی الرو  ې ر ال  ې همد  زه هم د   . دلیک  ې اند ړته و ې ولنټ سره   و ړزدک  و ړ له لو
  یپوهنتون پا   ې م   ا یب  م، ړته وال  ي ځوونښ   ، ړزده ک  ې جومات ک   او   په کور  ې سواد م  ی نړ لوم  د،یل

 . ړ ک ل یپ  همالته کار  ېم  ای ب  ته ورساوه او
 

  پروازه ړ لو وی  د  .دهیر یقلم سره ت او  کاغذ   کتاب، ر، یتباش ي، ګولټ ژوند له استاد، ېم ول ډ  ې د  په
  ې وم کتابونه م  ښ خو  . ړک  ر یت   ې ک   ره یپه دا  ې روزن   او   ې وونښ  د   ې ژوند م  ول ټ   وم.   ې مارغه غوند 

درس    وو:   هښ  ه څ   هر   درلودل.   ې استعداد زده کوونکي م   ه ښ  د   لرل،  ې مهربانه استادان م  لوستل، 
په    ې روزن  او  ې وونښ   د   ې موده م  ده ږاو  ستهیا ښ  . هښ   هڅهر   او   ه ښ  قلم  ه،ښ  کاغـذ   ه،ښ  ګی ولټ   ه،ښ
  هم نه شته.   یش   یڅل ه   د یل  ې وم   شوم،   یښله خوبه راو   اپه څنا    ...  خو  ، ړژوند وک  ګۍ  ا یدن  نهګیرن

  ی ا ځپر  کتون ړو   بس د   قلم نه کاغذ،  نه   رد،ګ استاد نه شا  نه   ،ځیپوهن  نه  ، ځیوونښ   نه   کتون،ړنه و
قلم    د   قومندان،   وسله وال او  یا ځاستاد پر  رد او ګشا  د   تون، ـوحشت یا ځ پوهنتون پر د   وسله تون، 

  نو ی و  د   ی اځپر  اوبو  وڼر  د   ،یبو   نویاو و   باروتو   د   یاځپر   یخوشبوی   د   النوګ  د   وپک،ټ   ی اځپر
  وژنه،  غندنه او  ی اځپر   نازولو  د   ونه،ږغ  ې چاودن  او  وپکټ  بم،  د   یاځ پر  ږغ  د   قي یموس   د   ،ېال یو
  و دي ا  ېنی و  دي،  اورونه  ،ید   وپک ټ   ،یاو... بس هره خوا پشماپشم د   یر یت  یا ځپر  ېمرست  د 

 . ني ی خواش ېدونک ینه تمام ... او ې وژن ، ېچاودن
 

  د   ی اځ پر  ږ غ  د   وونکي ښ   د   ې ک  ونو ږ غو  په   انو یزلم   او   انو یکوچن   د    ږ زمو  ې په افغانستان ک  هلته 
  ړې زدک  ب د   د الف او   ته   انو یزلم  او   و کوچنیان  ږ اوس زمو  کوي.   ګېزانا  ې غیمرانه چاقومندان  

 روزنه.   او  وونه ښ   ږزمو  ید   دا  او  سرنوشت   ږ زمو  ید   دا  ي،ږ ېـک  وونه ښالر  کولو  زوډ   د   ، یاځپر
 

  او   است یس  هغه هم د   پرانستل شوي وو،   ي ځ پوهن  او   ي ځوونښ کوم    ې چ  ې ک  وادونو یوه ډی اونګ  په 
  او   خپل افکار  ېکوله چ   ه څه  ې لډ   اسيیس  مذهبي او   ېهلته هر   شوي وو.  ولګ رن  ګ مذهب په رن

ماشومانو    د   ېک  امګ  يړ په لوم  له پاره،  ترسره کولو  د   نظامي اهدافو  خپلو  د   او   يړ ک  سیتدر  د یعقا 
دغو    د   . يړک  یا ځپر  یا ځ  م یمفاه   ې او وژن  ېوسل   ، ګړېج  د   ې ک  ذهنونو   په  انو یزلم  و یتنک   او
  ملي  خ،ی خپل وطن تار  ته د   زده کوونکو  کله یڅه  ېک  درسي کتابونو  په  وځیپوهن  او  وځی وونښ
مطرح    ملي کلتور اصالا   ژبه او   ۍ مورن  دل،یک  کل ینه ل   ه څ باب    په   ونو ګ علمي پرمخت  او   تمدن   و، ګټ

 ولوستل:   ې م ې کتاب ک درسي  و ی  په  و ځی وونښ  دغو  د  و.وهم نه  
 

 ،= توپک ت 
 

 ،= جهاد  ج
 

 ،= مجاهد  م
 

 ، انکټ =  ټ 
 

 = وژل   او...  و
 

هغه درسي کتابونه    . ۍمن ښد   او   وژلو   نه د   وشي،  س یتمدن تدر  او   نوي ژوند   علم،  د   د یته با   ماشوم 
ترالسه کولوله پاره    د   اهدافو  خپلو  د   ونی اس یس   شوي وي او  ولګرن  ګرن  په  وی الوژید یا  د   ېچ
درسي کتابونه پرته    ېداس  نو   توب ورکوي، ی ړلوم  ې ته په ک  س یتدر  وژلو  او   ولوین   وهلو،   د   ې وازی

  افراطي افکارو   د   شي.  ی تداعي کوال  ېپه ذهن ک زده کوونکو  د   هڅ نه نور  ې کرک  او   ۍ منښله د 
  ۍ لو ګنه د ورور  کري،  ړی ز  ې نفرت او وژن  د   ې درسي مواد خپروي چ  کتابونه او   ې خاوندان داس

 شول:  ریپه لوستلو زه   جملو ېد  او ذهن د  ګېستر ې م ېمخک ځې ور  و څ . ت یاو انسان 
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شبک» کتاب    ېروزن   او  جذبولو   د   و یل اګیجن  د   ې حقاني  نوم  په  درسونه«  »نظامي  د  پاره  له 
درسونه    يګجذب شي... جن  وانان ځبالغ    ې له پاره د   ګړېد ج  ېوایي چ  ې ... په کتاب کړ خپورک

  نی لبد ګ  د   ېک  نمبر   م یپه در   او  مالعمر  ایب   اسامه،   خی اول ش   ېوسله وال د   ېکوي چ   تنه ښسپار
 ...« يږېـک  ري ګسره مل ېلډ  ار یحکمت

 

  لي یبا  سر   ېک  ه ښکر  ړۍ په لوم  ګړې ناروا ج  الال به تر کومه د روا او  تون ښ پ  ې چ  م ږ ېـنه پوه  زه
  یا ځ  په   ستلو یا  و ټ وب   د   ې باند   د   ېبلک   په تخت نه،   هم محکوم وي او   ا یسره به ب   ، سره  و یله قربان   او
د   اودال وهي(،  ې د   ړۍ م  الال وهي،   ې د   ې ناست وي.)تور   ېک   افراطي او   د   کوي،  نداري ی که 

کمونست بلل    ا یب   ورنه وشوه،   ونه ړسرغ  ږ ل  ېک   ۍنداری په د   یې  که   او   دي ږ  ې طالب نوم ورباند 
په    پشماپشم شول،   ه څسره هر  ګشنه وحشت په رات   د   ې په افغانستان ک  ې چ  هګنڅ لکه    . يږېـک
  ه څهر  ې په پاکستان ک  درهم برهم و.   ېحال همداس  افغانانو   هم د مهاجرو   ې پاکستان ک  او   ران یا
  د   ې وازی   ې ک  ران یاو په ا   وشي   ه ښخو  په  انو یپنجاب   د   ، ېالند   رغی« تربیـ اس ـ آ   ی د »آ  د یبا

  که د   وشي،  دا کار   د یبا   ې الند   رغ یترب   زمیا  عه یش   د   او   ي ږـېچل  ادت ی س  حکومت او   ېفارسي ژب 
  نو   ي؛ ږېـک   لګڼ  ی سرالر   کفارو   بس د   ووزي،  ې هم له خول  ا  بل مذهب نوم چا نه سهو  ا ی  ې ژب  ېبل
 وي.  ول ډ  ه څحالت   ېژب ۍ مورن به د   ې ک لایری چاپ ې او داس ېحالت ک  ې داس په
 

افغان    ر یشم  ات یهم ز   ې ک  ګ نکت پترزبورا مسکو اوس  لکه   ارونو، ښ   نو ځیپه    واد ی ه  یې روس   د 
  ېار یت   د   ېهغه وخت چ  ده.   ړ و  ې پاملرن  له د أ مس  ې ژب  ۍمورن   هلته هم د   ژوند کوي.  نی مهاجر

  ره ډی  ل او   د یوکوچ ناچار   خه څ له وطن    ي ړ ک  ل یتحص  ر یشم ګڼ  استازي پرافغانستان واکمن شول،
امکانات    ه څ  و ی   ې چ   وادوالو ی ه  هغو   شول.   شت یم  ول ډ په مؤقتي    ې ک  فی په فدرات  یې روس  د   یې سلنه  
مخه    ې ته ی  غربي اروپا خوا  د   او   هړاستفاده وک  ولډ په    ې تخت   د   ز یخ  د   یې   خه څ  یې له روس   لرل،

د   ،افغانان  ریشمګڼ   ړ و  ېپاملرن   د   خو   ه،ړک د    ېبلک  ،ېله مخ  ملحوظاتو   اسي ی س  او   ې د یعق  نه 
  ې پات   ې په ماسکوک  ه ن  ې لډ   ې هغ  له   ارونو،ښ  نو څیپه    یې روس  د   ې ضرورت له مخ  او   ت یمجبور 
 . ړ نه ک ر یه  ګسره خپل فرهن ، ستونزوسره  روډیهم له  یې هلته   شول. 

 

افغانـــستان    »د   شول او   ډ ن سره راغون  اګیشوي فرهن  ژندلیپ  او  وتلي   ر یشم  و ی  ېکال ک  ۱۹۹۴  په
  لو یالب یب   د   ګفرهن  د   ېولن ټ   ې د   . ه ړک  هړجو  ولنه ټ   ي ګ فرهن  وه ی   یې « په نامه  ولنهټ   ګ فــرهنــ  د 

خپل ژوند    د   ې ولنټ  ې د   درلود،  ان ګار  نشراتي   و ی  یې په نامه    س«ید»پرد   ،ېدرلود   ګې انڅ   برخو 
او سیشمګڼ  ېک  دوږپه  جو  يګفرهن  او  کنسرتونه   ،ېعر مشا  نارونه،یم یر    خپل   ل،ړکړمحافل 

دا پالن هم درلود    یې   ګنڅ تر  کارونو   يګفرهن   د   ېولنټ  د   چاپاوه او  یې  س«ی»پرد   ان ګنشراتي ار
  یېبده مرغه دا کار   له  خو  ي،ړک  ړ کورسونه جو  ېپالن  او   ې ساتن  ،ړېزدک  د   ېژب   ۍ مورن  د   ېچ

  اغلي ښ  خه څنوی له مؤسس   ېولنټ  د   ېچ  ده  ړو   ېادون ی  د   خو   هم لري،  لیدال   انتهځ   ېچ  یاړک  ونه شو 
  د   خو   ه،ړوک هڅ ه   کلو یل  د   کتابونو   درسي  نو ځی  د پرانستلوله پاره د   يځ وونښ وهی   جالل نوراني د 

  له پاره مهاجر شو   لځ  م یو څ  په بل لوري د   ی د   وي،   ې ر یچ  قرار   سکون او   ې په ژوند ک  مهاجرت 
  اغلي ښ  ایب   شو.  ېپات  ی اځپر   یا ځدا کارهم    او  ه ړکوم بل لوري ته مخه ک  یې  خهڅله ماسکو  او

  د   هغو   د   ا ی  انو یکوچن   د   کوالیبه کوم ل  که  سته، یراو   اخبار   و یپه نامه    « ـد یفاروق فــــردا د»نــو
  مبتکر  ېچ   ېخپله ــ سره له د   خو   چاپول،  ې به ی  هغه  ل،ړورک  هڅپه باب    ې ژب  ۍمورن  او  ړېزدک

 . ی اړک ونه شو   یې  هڅــ   یژورنا لست اوشاعرد 
 

کارونه    ي ګفرهن  نومونو   ګ ارن ګپه رن  او  ې شو   ړې جو  ې ولنټ  ي ګفرهن  اخبارونه راووتل،   نور   ا یب
  ه څ د »پرستو« اخبار هم    ای ب  .ورولښ  ېسرونه په ک   هم  ونویس ایکله به س  ،کله  ېچ  شول،  لیپ

 . ړېوک ې خپرون
 

ده دوه اخبارونه د »ماما    دي.   ړ و  ې نی ستا  کارونه د   رګاخ  داعظم یس  اغلي ښ له هغه د    وروسته
اخبار  او»مسافر«  ک  اخبار«    و ی  یې   ه ګنڅتر  او   ه ړک  هړجو  یې   ولنه ټ   وه ی  کوالو یل   د   ، ړجاري 

چ  ځی وونښ   شخصي  پرانست  کوچن  د   ې هم    د   ې ژب  ۍ مورن  او   ې روزن   او   ې وون ښ  د   انو ی افغان 
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مهاجرت    وروسته د   ې مود   ه څله    ې چ  ل،ړ ک  ل یپ  امونهګ  ور ګټ  ړ ل  وی   یې   ې په برخه ک   ړېزدک
  یې زه  ې چ عمل و   کی ن  وی  په هرصورت دا . ه ړمخه هم وربنده ک کارونو  ده د  نزمن ژوند د و ست

 مثبت ارزوم. 
 

  نویمهاجر  د  کار ړو  ېپاملرن   بل د  ې په برخه ک  ې ساتن او  ړې زدک د  ېژب  ۍمورن د  ېک  هی روس په
افغان    له خوا د   ېمؤسس   ه یر یخ  د   بر« یاو»اکل  ېادار  د   «UNHCR»  د   ملتونو   روګپاره د مل  له

د   له   انو یکوچن  د   پرانستل دي.  ي ځ وونښ   و ی  پاره    ګ نڅ تر  نو یمضام  نورو  د   ې ک  ي ځوونښ   ې په 
  معلوماتو   د   وی کورن   د   انویکوچن   هغو   د   او  افغانانو   شتو یم   د   ېک  ماسکو په    .دهیس یژبه هم تدر  ۍ مورن

  ی ارزول شو  مثبت   ر ډی  س یتدر  ي ځوونښ   ې د   د   ته تلل؛  ي ځوونښ   ېهمد   یې  ان یکوچن   ې چ  ې مخ   له
  سلنه په ستونزمنو  ره ډی  انو یافغان کوچن   د   ېک   په ماسکو   ې چ  ده   ړو  ادولو ی  دا خبره هم د   . ید 

پاره دومره وخت    ه ل  ړې زدک  د   ې ژب   ۍ مورن  او   ي ځوون ښ  خاطر د   ېپه د   ، وواخته    کارونو   کي یفز
 . ي یږک  دایهم نه پ 

 

  ې ژب  ۍ مورن  د   انو ی د بهرن  ټ چوکا  په   نویقوان   او   امکاناتو  د خپلو   واد یهم هره   ې غربي اروپا ک  په 
له    ړې زدک  د   ېتوژب ښپ  د   ې ک   ارونو ښ   ګهامبور  جرمني په کولن او   د   سره چلند کوي.   ړې له زدک
په    هم نه لري.  لهیپا   نومثبته  ي،ږ ـیبی نه تعق  ت یپه جد   ېچ  هګنڅ   خو   ، ید   ی کار شو   ه څ  و یپاره  

  تو ښ پ  د   ي ځاځ  ل یخ   رهاشم یانجن   وم یدپل  اغليښ  ، هګنڅ وتر  کارون   يګفرهن   نورو   د   ې ک  ګ هامبور
  ېکال ک  الديی م ۱۹۹۳په    ېک   مخونو  وسلودوو یکتاب په    دا  ، ید   یکل یل  کتاب   وی لوست    د   ېژب

  ول ډ   هښ رډی  او  يیپه ابتدا  هړوزدک پاره لوست ا  له  انویکوچن   د   ېکتاب ک  ېپه د  .ی د   یچاپ شو 
  د   ېچ   شوي دي،  ب یول ترتډ په عنعنوي    ېجمل   توښپ  ای ب  توري او  ېژب   توښ پ  د   شوي دي.   برابر

 شي.   یرول لوبوال  هښ  رډی ې ک  هړسواد په زدک ني ړلوم
 

  اغلي ښ  ،ېمعلوماتوله مخ  او   موادو  لرلو  الس   او   نوڅیړ  زما )آصف بهاند( د   ې کال ک۲۰۰۱  په 
  و ی   د   ،ېالند   کی سرل  تر   لوست«   تو ښ پاره پ  وله  ان ی افغاني کوچن  د   ې»په بهرک  آماج د   زمحمد یعز

  ې ولنټ  ې ود   ېافغانستان کلتور   د   ې جرمني ک  په   ، یېبرخه    ړۍ لوم  ،ید   ړی ک  لیکتاب کار پ   درسي
زه    ې چ  ه ګنڅ  کوي.   کار   کوال یل   ی اغلښ  یې   ې برخه باند   مه یپه دو  او   و   ې له خوا تر چاپ الند 

   کوم.  هډ   ه ډ لویو  ه څله  هړپه ا  یې کهځ  نه لرم،  ې کتاب په الس ک
 

په    ړې زدک  د   ېژب   ۍ مورن  هم د   ېک   ارونوښ  نورو  نو ځی   په   وادونوی ه  ی اروپای  د   ېشي چ   یدایک
 لري.  ا یتړته ا  ې نړېـڅ جال  ېچ  کارونه شوي وي، رډی او ږباب ل

 

  دي،   ړې ترسره ک  ول ډ   يګړ میما په ن  ېک  اشتو یم   وی در  وړی کال په لوم  ۲۰۰۲د   ې چ  ېنړ ېـڅ  ې کوم
له اتم    شامله ده.  ې ساتوکیژبه په ثانوي تدر   تو ښ پ  ې ک  واد ی په جرمني ه  ې له مخ  معلوماتو  هغو   د 
  هګنڅ تر  هغو  د   او  يړک  ب یژبه تعق  ۍبله بهرن  وهی  جرمني ژبه او  د ین بااینه وروسته کوچن   يګولټ
  تو ښ شي پ  یکوال  وي،  توښ ژبه پ  ۍ مورنکوچني  کوم    که د   ژبه ده،  ۍمورن  انویکوچن  هم د   وهی

 . ي ړک ب یتعق
 

په    ېروزن  او  ېوونښ  د   انویافغان کوچن   د   او  ساتلو  د   ېژب  ۍمورن  دولت په مرسته د   جرمني  د 
  او   ېوون ښ  د   ېورک ښپه پی  « په نامه،BAFARد »  ېدا ده چ   خبره  ړو  ېادون ی   بله د   ېبرخه ک 

له پاره مشري  پوهاند    ې مود   ه څ  و ی  د   یې   ې ک  ل یپه پ  کار   د   ده.   ې شو  ه ړمؤسسه جو  وه ی  ې روزن
اکثرآ په   ې چ شوي دي،  کل یکتابونه ل درسي ر یشم  ات یز خوا له  ېمؤسس ې د  د  الهام کوله.  م یرح

هم    يځ وونښ  ری شم   وی دننه    ې په افغانستان ک  ېمؤسس  ې دغ  شوي دي.   س یدننه تدر  ېافغانستان ک 
 درلودل.

 

هم لکه    ې ک  نمارکډ په    .ی د   نمارک ډ   هم   وی   ده،   ېستیپناه اخ   افغانانو  ېچ  ېک   وادونوی هغو ه  په
  ستونزه ده، ه یلو وه ی  پاره،   له و ی افغان کورن پالنه د   او  ساتنه  ه، ړزدک ېژب  ۍ مورن د  وادونه یه  نور 
 . ي ږېـپوه  تونو ښپه ارز  ېژب  ۍ مورن د  ې پاره چ  له و ی کورن هغو   د  ره یپه ت
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له پاره    خوندي ساتلو   او   ړې زدک  د   ژبو   دري   او  تو ښ د پ  ې ک  نمارک ډ په    ، پر بنا  معلوماتو   د   زما
  نمارک ډ   د   ېکال ک   الدي یم۱۹۹۳په    شوي دي.   ل یپ   ې ک  زه یلس   ۍ په وروست  ړۍ ېـپ   ې ر یت  د   ې لځ  ېهل
  ړېزدک  د   ېژب  ۍ مورن  پاره به د   له   انویافغان کوچن   د   ېوه چ   ړېک  ړې وخت دولت ژمنه ک  د 

  اغلو ښ  تنو   وڅما له    ې په برخه ک  سیتدر  او   ساتلو   ندي خو  د   ې ژب  ۍمورن   د   .ي ړک  برابر   طیشرا
  خپلو   د   وهی هر یدو   بوخت وو.  س یپه تدر  ې ژب  ۍ مورن  د   ېک   نمارکډ په   ېچ ړېوک  ېخبر   سره

  ې اند ړو  ز ډیلن  یېدلته به    ې دي چ   ي ړک  ې په باب خبر   ستونزو   او   اوو یتګړ مین  تجربو،   کارونو، 
 شي: 

 

ن  گ نهاپپه کو   نمارکډ   د   ېچ   ار،یکسیدوست عبدالمالک ب   يګفرهن  شاعر او  یژب   ږخو  ېژب   توښپ  د 
 : لیراته وو  ېداس سوله،یتدر ژبه  توښپ  ېک
 

  او   ړک  ړ جو  ستونزو  رو ډیپه    ې کال ک  الديیم۱۹۹۴دا کورس ما په    ړېزک  د   ې ژب  ۍمورن   د »
  ي ځ وونښپه    ېواز ی  دا  .ږ ل  امکانات   ږزمو  دي او   ې رډی  ې ستونز  . وی   اګی سره ل  ژوانديړهم م  اوس

افغانان    يړ غوا ېچ   ۍهغه کورن  لري.   هړهم ا   ېپور  وی په کورن  نه لري، هړا  ېپور  ېوونک ښ  او
  لو ځهلو  ږزمو  او  کورسونو  ېپه مرسته د   هغو  دننه د   ېک  و یکورن   په  او   ړوک  یې  دا کار  شي،  ېپات 
پاره دا    له   اتو یرسم   د   یې   ې واز ی  او   ه ړونه ک  یې مرسته    ې چ   و یهغوکورن   او   ه ړورک  جه ینت   ه څ  و ی

 . هړهم ترالسه نه ک  یېله یپا ه څ ، ړوک کار
 

  د   ېچ   ی د   یته شو ځرامن   نظر   ې مقاماتو له خوا داس  اسي یس و  رسمي ا   د   ې ک  نمارک ډ په    اوس
  ۍ مورن  د   ېک  رامونو ګنوي حکومت په پرو  د   . وسيی  هځکورسونه له من  ړېزک  د   ېژب   ۍ مورن

  نمارکي ډ   د   ېواز ی   د یدلته با   .ې شو  ولی نه ده ن  ېبودجه په نظرک  ګړېانځله پاره    ړې زک  د   ېژب
  هغه مصارف د   د   د یبا   ،ژبه زده کوي  ۍمورن   وکڅ که    وشي،  هړزدک  کلتور  نمارکي ډ   او   ېژب

ما د »بي بي سي« له    . ي ړک  ړ ورته جو رام ګپرو د یبا  ۍ په خپله کورن او   ي ړ ورک  ۍ ماشوم کورن 
مؤثر واقع شوي    موادو   تر نورو   ې ک  سی په تدر  ېچ  ده،  ړېنه استفاد ک  کتابونو   خوا چاپ شوو 

حق    ې ژب   که ته د   : ې شول چ  ل یوو  راته  اوه،ړ( کورس جوتوښ)پ   ې ژب  ۍ مورن   ما د   ې چ  کله   دي،
  ړ قناعت ورک  ا یما ب   .نه ی ک  ې په کورس ک  انوسرهیران یله ا   ا ی  شه او   ړته وال  افغانستان   نو  ،ړېغوا

 دي.«  ېژب ې لیب  ې دو سره جال خلکو   د دوو  فارسي او توښپ  ېچ
 

  پوهنتون استاد   کابل  د   ،ید   ړیک  سیتدر  ېژب   ۍمورن  د   یې  ېک  نمارکډ په    ېچ  یوونکښ افغان    بل
  باب د   په   نو یقوان   او   ستونزو،  امکاناتو  س،یتدر  د   ې ژب   ۍ مورن  ده هم د   . ی اسد سماک د   ی اغلښ
 : ل یراته وو هښپرکر  لفون یت
 

  ۍ مورن  د   ېدرسي ساعته حق لري چ  ېدر  ځور   وه ی  ېپه هفته ک  ونال ی هرناس   ېک  کوپنهاگن دلته  »
  س یتدر د   ې چ ي ږ ېـتوب حق ورکول کیړلوم   د   س ی تدر  ته د  وونکو ښ هغو  ني، ی ته ک ړې زدک  ې ژب

  ې ک  و ډ غون  په  وونکو ښ  نورو   د  ې ده چ  ه ښ ره ډی پوه شي،  ې ژبه باند  نمارکيډ که په  سابقه ولري. 
 . يړ استفاده وک یې خهڅ تجربو  له  ي،ړ وک  ونګډ 

 

  یې   سی تدر  ېژب   ۍمورن  د   ې چ  ته   وونکو ښ   هغو   ولوټ   ې لځدوه    ېپه کال ک  ېچ   وو  ې داس  پخوا
به له کوم    ماهر  وند ړا  و ی  درلوده.  یې   خړا   زیوون ښ  معلوماتي او   ېچ  ده، یک  اورول  چر ګل  وی  کاوه،

  یې به    تنوته ښپو  هغو   کوله او   وونه ښ الر  یېپاره به    له   وونکو ښ   د   او   دهیک   تل ښراغو  خه څپوهنتون  
 . ې دلیته ک ځ به رامن  ې ک ره یپه دا س یتدر  د  ې ژب ۍ مورن د  ې چ  ل،یو  وابونه ځ
 

ب  ې ک   ولنه ټ )په    شن یر ګانت  د   ې ک  ولنه ټ  نمارکي ډ په    دلته مسدلیجذ  ک أ (    دغو  او   دله،یله طرحه 
  ژبه او   نمارکيډ شي    یکوال   ولډ   ه ښپه    ژبه زده وي،  ۍمورن   چا  که د   ېچ  لیو   به   کارپوهانو 

 . ي ړجذب ک کلتور 
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  ي، ړمرسته ونه ک  یکه هغو   لري،  هړهم ا  ې پور  پالر   مور  او  ۍ په کورن  هړزدک  ې ژب  ۍمورن   د 
په    ې ژب  ۍ مورن  ما د   ژبه وساتي.  ۍ خپله مورن  ې ک  لایر یپه پردي چاپ   ېچ   ی نه شي کوال  ماشوم 

  م ی دو او يړپه لوم  ېچ ،ړک ف یتا ل ېم کتاب  وی  ده. ړېاستفاده ک موادونه لویالب یله ب  ېک سیتدر
  له  لوډ ضد    حکومت د   د   ایحکومت    افغانستان د   د   ې چ  ېک   موادو  غوپه ه  . يږ ـیسیتدر  ېک  ي ګولټ

غالب    ر ډی  ګ رن  ي ګجن  مذهبي او   قومي،   ېک   په هغو   ته په الس راغلي دي،   ما  شوي او   کل یخوا ل
زه    یې  که ځ  ده،  ې شو   غ ی تبل  ې په ک هګړج ې لځ رډی  او  ده،  ې لمن وهل شو   ې نفرت ته په ک او   ید 

  ي ګفرهن  ېولنټ   افغاني  د   ږزمو  ،ید   یکلی ما ل  ېچ  ې کتاب ک  ېپه د   کوم.   هډ   هډ   خهڅ   سیله تدر
ــ چ   ي یاروپا   د   ،سره  ولو ی ن   ې ک  په نظر   لیمسا   ب   ېپه ک   ژوند   ږ اوس مو  ېژوند    لیالب یکووــ 

  سی تدر  ې ژب  ۍ مورن   د   ېچ   ید   ی وسګ ونګ  ېشوي دي. خو اوس داس  ول ی ن  ېک  هم په نظر   خونه ړا
م   یې مصرف    د یبا  ي، ړغوا  س یتدر  یې پلرونه    او   ې ند ی م  ي،که ږ ېـوک  لغ خپله  پلرونه    ې ند یپه 
 ...« ي ړکور

 

استاد شاه    ی کابل پوهنتون پخوان  د   بوخت و،  سی په تدر  ې ژب  ۍمورن  د   ېک  نمارک ډ   په   ېتن چ  بل
دنده پرمخ    سی تدر   د   ې ژب  ۍ مورن   د   ې چ  ې محمود په هغه وخت ک   اغلي ښ  . ی محمود محمود د 

 : ړک ند ګرڅ ې داس باب خپل نظر په   ستونزو او امکاناتو ،ړېزدک  د  ې ژب ۍمورن  ، د ولهی ب
 

په    کوم،  سیزه همدا اوس تدر  .و ړک  سیژبه تدر   ۍمورن  ېچ   ید   یشو   لړوخت راک  ته  ږمو»
  ه څ  وی   بل د   ( او ګیولټپاره )الف، ب    له  انو یمبتد   د   و ی  زده کوونکي لرم،  ېک   وګی ولټ   جال   دوو

هم    س یتدر  یې جغراف   او   خ ی تار  رامر،ګ  د   ،ګ ن څتر  لوستونو   نورو   د   ېپه هغه ک   ې پاره چ   له   انو یلو
  نمارک ډ له بده مرغه په    .ده یاستفاده ورنه ک  ې په وطن ک   ې کوم چ  ه نه استفاد   موادو  زه له هغو   کوم. 

  انو یکوچن  د خپلو  وکڅ شي او که    لړکورسونه وت  ړېزدک  د   ېژب  ۍمورن  د   ې روانه ده چ  ه څه  ېک
 .« يړ په خپله ورک ې چ د یبا  یې مصارف   وي، ې په غم ک  ېساتن  د  ې ژب ۍمورن  د 
 

  ېک   ونوی ا ځ  لوی الب یب   په   وادوالو ی ه   له پاره نورو   سیتدر   د   ې ژب  ۍ مورن د   ېک   نمارکډ راز په    دغه
  ې نه وتل ېله حوصل  ې مقا ل  ې د   د   ادونه ی   یې سره    ل یپه تفص ې چ  ،ېنه دي سپمول ې لځ  ې هل  ې خپل
 ده.
 

  واد ی په ه  دن یسو  د   ته،   ېمسآل  ېپالن   او  ېساتن  ،ړېزدک  د   ېژب   ۍ مورن  د   ې له مخ  معلوماتو  د   زما
کال  ۲۰۰۲د   ېچ ل  ړهلته تر السه ک  معلومات ما دا   ده.  ېپاملرنه شو   ره ډی  وادونو یه   نورو  تر  ېک

  ه ګلکچرورکوونکي په تو  د   نارته یم یهغه س  ې ژب  ۍ مورن  د   ته  ارښستاکهولم    دنیسو   د   ،ېک  ل یپه پ
  ې ژب  ۍ مورن  د   خه څ  ( فنلند   ، ېنارو   دن، یسو  نمارک،ډ )وادونوی ه  ي یا یله سکندنو  ې وم چ   ی وبلل شو 

  وونکي ښ  ېژب  ۍمورن د  ،له پاره ړېورک  ړې راک د  تجاربو ود   ا کولویشر  د  ستونزو د  سیتدر د 
  دن یپه سو   زي،یعز  م یسل   اغليښ  وونکي، ښ   وی   ېژب   ۍ مورن  د   ېنارک یم یپه دغه س   رابلل شوي وو. 

 : ل یراته وو ې په باب  داس  لیپ  د  س ی تدر د  ې ژب ۍمورن  د  ېک
 

په    شو،  ل یپ  ېوک ځی وونښ  په   ،ېکال ک   الديیم  ۱۹۸۰په    س یتدر  ېژب   تو ښ پ  د   ې ک  دن یسو   په »
  د   ېژب  دنيیسو  د   ې وه چ  ې قاعده داس  کاوه،  سیرسولزاده تدر  یعبدالعل  اغليښ   ېسرک  يړلوم
له    ې چ  ده،  ېودلښکار دا    عملي  ږ زمو  هم موجود و.   یوونک ښ  ې ژب  ۍمورن   د   پرمهال به،  س یتدر

 « ده. ه ښ رهډی یې جه ینت  مرسته کوي، نه پلرو   او ېند ی م  ېچ  سره انو یکوچن  کومو 
 

  نو ځیپه    ،پرته  نه  ارونو ښ  او   وادونو ی ه  شوو   ادو ی   و ی پاسن  له   ، ېدي چ  ن ړی ا  ر ډی  ادول ی  ې خبر  ې د   د 
ته په شخصي    ېپالن   او  ېساتن   ،ړېزدک  س،ی تدر  ې ژب  ۍ مورن  هم د   ېک  وادونو یه   او   ارونو ښ  نورو

وخت    یې ارزول   او  کلیل   ولول،ټرا   موادو  د   ادول،ی  ې چ   ده،  ې پاملرنه شو  کار او   ول ډ رسمي    ا ی
 لري.  ا یت ړته ا و څ جال ه او

 

  ې اوس هم ورباند   وو،  ي ړک  زونه یاند ړکوم و  ېچ   ېک   لیکال په پ ۲۰۰۲د   ې له الر  ې مقال  ې د   د   ما
  په هر   طیشرا  ړۍ ن  افغانستان او   د   شوي دي.  ریله هغه وخت نه لس کاله ت   اوس   خو   م، یباوري  
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  او   وونه ښ  پر  ږ زمو  ول ډ   ي ګړ انځ   په   واد،یپره   ږ زمو  . ې پس  يږېـبدل  بدل شوي او   ول ډ   زیخړا
هم په مخ    یې  و نادود   و زیا   مهیس  او  ید   یراغل   یوری س  و یځور   د   وګړج  هرکله د   ېروزنه باند 

  خه څ  سیله تدر  ېژب  ۍدننه په مورن   ېک  واد ی په ه  انیکوچن   ېلځرډی  دي.   ي ړک  ړ جو  ونه ډ خن  ېک
  او  ېالند  وريیس  تر  کلتورونو او  ژبو  د  وادونو یکوربه ه  د  بهر  نه واد ی له ه  محروم شوي دي او 

  شوي دي او   ې نه محروم پات  ړې له زدک  ې ژب  ۍ مورن  په وجه د   ۍ غور  ې ب  د   پلرونو   او   ندو ی م  د 
 ترپ روانه ده.  همدا اوس هم دا پروسه په خرپ او 

 

  ۍ مورن  د   د یبا  ،ېژوند کو   ې چ   ې ک  واد ی هر هپه    دي،   ې چ  ې طوکیشرا  ول ډ افغانان په هر    اوس 
  ما د   ېچ   ېکال ک  ۲۰۰۲په    . يړ جدي پاملرنه وک  ېپه برخه ک   ې پا لن  او   ې ساتن  ، ړېزدک  د   ې ژب

هم ضروري    یې وو،اوس    ي ړ ک  زونه یاند ړو  ې ن ځی  ې په ستاکهولم ک  دن یسو  د   وند ړموضوع په ا
 دي:  ولډ  ې سره په د  بدلون   ږپه ل  زونهیاند ړبولم.هغه و

 

  ی دال یبدل  به یهره ش  ېچ   هڅ  ځ هره ور  نه لري،  کاوټیـ نظامي حالت    اسيی س  ېپه افغانستان ک   ــ
په افغانستان    ېچ   هګ نڅ.  يیښ بر  رانګکول    مطرح  زیاند ړو  اکليټ  د   ې المل له مخ   ېهمد   د   شي،

  ې په افغانستان ک  لري،  رسره یتوپ   ې ستونز  د   ې ژب  ۍ مورن  د   ېباند   د   خهڅدننه او له افغانستان    ېک
په    ېباند   د   خهڅله افغانستان    او  لوست مسآله طرح ده  کی ل  او  سی تدر  د   ېژب   ۍدننه په مورن 

  سا تلو او  د  ېهغ  د  کول او  ېخبر  ې ورباند   زده کول، ې ژب ۍ مورن د  دل،یپوه   ېژبه باند  ۍ مورن
  وندو ړ ا  دولتي   و،ی کورن   ولو ټ دننه    ې په افغانستان ک  ې له مخ  ل یدل  ېهمد   د   له مطرح ده. أ پاللو مس

نه    ېله د أ لوست مس  ک یل  د   ېژبه باند   ۍپه مورن   ېچ   ایيښ  سره  انو ګیفرهن  او  وونکوښ  ادارو،
  مه یپه دو  زده کول او  هڅو ی  د   ېژبه باند   ۍپه مورن  ېچ    که ځ  ري؛ګی نه ان  ې ساده د   او   روي یه

 سره لري.  ریتوپ  ر ډیزده کول  هڅ  ېژبه باند 
 

او   ره یت  په   وادونو، یه   و ډی اونګ په    ــ د   ېک   ران یا  پاکستان  له  د   مهاجر   ې چ  ې سره    ادوی   افغانان 
  ، ړېزدک د  ېژب ۍمورن د  د یبا   خو  ي،ړو و ږپراو بار طویشرا  اسيیس  زو یولن ټ  او ژبو وادونو،ی ه

 . ي ړنه ک  رهیه هم له  أ لوست مس ک یل او  ساتلو 
 

  د   ې ولنټ که دغه    دي،   ې شو  ړې جو  ره یشم  ې ب   ې ولن ټ  ي ګفرهن  ې باند   له افغانستان نه د   ې اوس چ   ــ
  ۍ مورن   انویافغان کوچن  د   د یبا،  ېند ړنه وي زو  ېپور   لمنو  په   رامونوګپرو   ناروا   د   وادونو ی ه  نورو
  ۍ مورن  د   ې سره په تماس ک  له رسمي مقاماتو   ې ک  وادونو ی په کوربه ه  او   ي ړته پاملرنه وک  ژبو 
 . ي ړک ل یپ  کار زټیبنس ې په برخه ک   ړېزدک د  ېژب

 

  کتابونو   و ی شو  خپرو   له خوا د   ېادار  مي یتعل  د بي بي سي د   تجربه لرم،   زه مالومات او  ې چ  ومره څ
  د   کتابونو   دغو   د   ې چ  م یاو وا   م ی  ی دوام پلو  د   س یتدر  د   یې   که ځ  ده،  ه ښ  ره ډی  جه ینت  س ی تدر  د 

 . پراخه شي   ېد  ړۍل سیتدر
 

  نورو   او   لایری چاپ   وادونویه   و ی  ډ اونګ  د   ،لایری دننه چاپ  ې ده په افغانستان ک  کاره ښ  ې چ   ه ګنڅ  ــ
  ستونزو   طو،ی شرا  ني ی ع  د   واد یه   هر   د   د یبا  سره لري.  رونه یسره جوت توپ  بل   وی   لایری چاپ  وادونو ی ه
له پاره درسي مواد    ې پالن  او   ې ساتن   ،ړېزدک  د   ې ژب  ۍ مورن  د   سره  ولوی ن ې ک  نظر   په   امکاناتو   او
 شي.  ی اړک برابر   طی شرا او

 

له پاره    ړېزدک  ېژب   ۍمورن   د   ېنصاب ک  مي یتعل  په  وادونوی ه   روډی  د   يږېـک   دلیل  ېچ   هګنڅ  ــ
  ې ژب   ۍ مورن  سره د   ې نه په استفاد  ې لیوس ې ممکن  ېپر اسا س له هر  ل یدل  ېهمد   د   نه شته،   ی اځ

  ان ګیفرهن  ،ۍکورن  انوی کوچن  د   که ممکنه نه وي،  شي او  یا ځپر    یاځ  ې نصاب ک  ميیپه تعل   هړزدک
 . ي ړپرانستلو ته مال وت  کورسونو د  ې ژب ۍ مورن د  ولډ په شخصي   ېد  وونکي ښ  او
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  ت، یاهم   د   ېژب  ۍمورن  د   ې چ  ایيښسره    ایډیم  ېباند   د   خهڅ  واد ی له ه  دننه او  ېک  واد ی په ه   ــ
الزمه ده    ته   کوالو یل  ولو ټ  . ي ړک  ل یپ   ن ی کمپا  غاتي یتبل  ول ډ په پراخ    ېساتلو په برخه ک   او   س یتدر
 . کيیکتابونه ول  او  ې مقال وند ړپه ا  ت یاهم  موضوع د  د  ېچ
 

 وي:   پام  وی کورن او  انو ی لو د  ېته د   ېمسآل  ېد  ــ
 

ته    ګړې زد  ېژب  ۍ مورن د  د یبا ي، ږېـک  ېچ  ول ډ هر ي، ږـییلو ې ل ک ای ریپه پردي چاپ  ې چ ی کوچن 
پاملرنه وشي،  یې د   ېچ   جدي    واد یه   او   ۍکورن  ې له خپل  ېشي چ  یما شوم وکوال   ولډ   ېپه 

د  نني    ولري.   له یوس   وه ی ارتباط    او   ې راپوهون  ې پوهون  والوسره    ځې سبا ور  د   او کوچنیان  که 
  ۍ په خپله مورن  که   ي،ځر ګته ورو  خلکو  خپل وطن او  سره  وړزدک  وړ لو  ومره څله هر   وانانځ

هغه    خلکو او   هغو   ې دا چ  ې وازی   نه   ،یا ړونه شي ک  ېخبر   ژبه هم ده،  خلکو   ده د   د   ې ژبه چ
 منفي دي.   یې  ېلیهم ضرر رسوي او پا   یې ته    ت یخپل شخص  ېبلک  ،ی وطن ته خدمت نه شي کول

 

فعا    اشخاصو  او   ایډی م  مؤسسو،   يګ فرهن  دولتونو،   ربطو یذ   ولوټ  د   ېد   وند ړپه ا  ې ژب  ۍمورن   د   ــ
  او  رامګشي.درسي پرو  يږهمغ  سره  رامونوګپرو  له  ادارو  و ګړانځ  د   نووملت   رو ګمل  د   ،تونهیل

په    نه  خونوړا   مثبتو  له  تجاربو   رویت   خوا د   له  نو ی متخصص  زوګیانڅ  علمي او   د   د یدرسي مواد با 
  ملتونود   روګمل  د   ې چاپ مصارف د   د   آثارو  ېد   د   ې ده چ  ې داس  لهیه   شي.  کل یسره ول   ې استفاد 
 شي.   ل ړ( له خوا ورکسفیونیصندوک )  ماشوم 

 

  نو  لري،  ېتجرب  ښې   او  ید   ړی کارک  ډېر ې په برخه ک ېژب  ۍمورن   دولت د   دنیسو  د   ېچ   هګنڅ
  ېژب   ۍ مورن  د   ېسره په تفاهم ک   یې اتحاد   ي ی اروپا  او   ملتونو   رو ګمل  د   ، ېد   ې ک  ې راتلونک  ې د ږپه ن

  سره   ز یم  پر   ناری میعلمي س   وه ی   نظرخاوندان د   د   ل او  کوا یل   کارپوهان،  خوندي ساتلو   او   س یتدر  د 
  ، ېتجرب   ېخپل  له پاره،  درسي موادو  او  رام ګدرسي پرو  د واح  وه ی  د   یهغو  ې چ  ي؛ړ ک  ولټرا
  ای ب  ېنه شي چ   ې داس  . يړ قناعت سره وک  ې د   ې ک  خپلو   ته واوروي او   بل   و ی   ات ینظر  او   ې کنیل
 : ې چ ي یماشوم ته ووا  ې ک ی اځ  وی په   یوونک ښ و ی
 

وطن    و،  نی هغه خا  ې چ  ي یووا  یې بل    دا  او   قهرمان و  ملي  او   ارګخدمت  واکدار  یفالن  افغانستان  د 
 دي.  ېشو  دلیبده مرغه ل   له  ،ېک تجاربو   رویت  په ړ ل ېد  د  ېدا نمون قاتل و.  او  ی پلورونک

 

ته    ېمسآل   ت یهو  ملي  او   وګټ ملي    د   ېک   کتابونو  درسي  دونکویچاپ  وی په نو  ېد   ې ک  ېپه راتلونک   ــ
ملي ترمنالوژي وکارول    او   ې وطني نومون  ې له پاره د   انولو ښرو  د   لو یمسا   د   جدي پاملرنه وشي او 

 شي. 
 

خالص نه    خهڅ   تونو یمحروم   او   اتي یزورز  ظلم،   ، ۍسواد یله ب  او کوچنیان   ماشومان   ږ که مو  ــ
 وي.   ړیظلم سره مخامخ ک او ۍعدالت  ې له ب ت یانسان به مو   لځ م یو څ  په و،ړک
 

 وژغورئ!  خهڅظلم   یله لو  ۍسواد یب  د  او کوچنیان  ماشومان راشئ
 

 ! وړ وک فکر ي، ړغوا یې   ېتن ښ علمي غو  ېزمان  ې نو   د  ېچ  ېباب هغس  په انو یکوچن  د  راشئ
 

 « وساتئ! هښ النګ  دي، النګ »ماشومان
 

 دوکتور لطیف بهاند( )
 

 «يږ ېـک  ېپا ت ۍژوند اتویادب  هره ژبه په خپلو او  ېژب ېقوم په خپل »هر
 

 )محمود طرزي ( 
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 پردی چاپیلایر او له کوچنیانو سره د چلند مسأله 
 

 دریمه برخه 
 

 د یوه پالر لیک  زوی ته 
 
 

نړیوالو ورځو په څېر، د پالر ورځ هم زموږ په وطن کې دومره ارزښت نه لري،  لکه د نورو  
 ږي. ـیادونکو او لمانځونکو باندې یې رنگارنگ ټاپې لگول کې

 

دلته په اروپا کې هم په ټولو هېوادونو کې پر یوه ورځ نه لمانځل کېـږي، بلکې هر هېواد یې  
په جال ـ جال ورځو لمانځي. په ډنمارک کې د همدې روانې اونۍ په لړ کې لمانځل کېـږي. ما  
 سږکال د پالر د ورځې په پار څو مطلبه خپرېدو ته برابر کړي دي، یو یې همدا الندې لیک دي.  

 

 
ماشوم روح او شخصیت په بله بیایي. توهین او تند    توهین، ښکنځل، تند انتقاد او ډیر فشار د 

انتقاد چې سره یوځای شي، د هرچا، په تیره د ماشوم شخصیت وژني، داسې یې ځای پرځای  
  لویانو له عینکو   دروي چې بیایي وړاندې تګ یا ستونزمن وي او یا نا شونی. کوچنیان باید د 

په خپله تله کې ونه تلي، هغوی خپل همځولي ونه    او کوچنیان  شي، لویان باید ماشومانونه لیدل  
ده چې    ګڼي او لوړې هیلې ورنه ونه لري؛ ځکه هغوی خپله وړه دنیاګۍ لري. د لویانو دنده دا

پاملرنه  هغوی اعتماد او    رښوونه وکړي او د ه ډیره مهربانۍ او مینه الپاو کوچنیانو  ته    ماشومانو 
 هغوی بې اعتمادي او کرکه راوپاروي.   ځان ته واړوي، نه دا چې د 

 

رښوونه  ال  دونو سره اړیکې ټینګې کړي او اوال  میندې او پلرونه باید په ډیرهنرمندانه ډول له خپلو 
  ستونزو د   پایله نه لري. د دغو  انتقاد، وهل، توهین، ګیله او زشت برخورد، اصالا ي.  یې وکړ
ډبلیو  »ره او ښه تجربه د نامتو امریکایي لیکوال  څنګ د حل یوه ال رو تر ال  پاره د نوروحل له  

  « ر یې هیرويپال» بیا لوستل دي. د دې لیک نوم دی    ـ  لیک بیا   مشهور  د یو  «رند لیوینګستون ال
او ما هم په ډېره مینه او دقت سره پښتو ژبې ته    دا لیک د نړۍ په اکثرو ژبو ژباړل شوی دی 

 .  ړه راوژبا
 

پلرونو  ډیرومیندواو  لوستلو  د  له  لیک  د دې  ده چې  له ماشوم    تجربو ښوولې  او  نه وروسته، 
 راغلی دی.   سره د دوی په چلند کي جوت توپیر يکوچن 

 

کار ناوړې پایلي    ته اړباسي، خو دا  کار  یو   کوچنی یا  رې ماشوم  ال  ی شي د تهدید له  انسان کوال
ږي، داسې لکه چارلي چاپلین، چې د لندن له کوڅو  ـسره غږیله ماشوم    رلري. په لیک کې پال

په لیک کې چاپلین داسې انساني عواطف په نښه  .  لیک لیکلی و   څخه خپلې لور ژرالدینې ته یو 
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او د نړۍ په اکثرو ژبو وژباړل شو؛    له پاره سرمشق شو   کړي وو، چې بیا د نړۍ د ټولو پیغلو 
سره چلند کوي، چې  کوچني  ر څنګه له  ګورئ چې پالکې به و  ( ر یې هیرويپال) په دې لیک    خو

   . باید ویې نه کړي او له کوم چلند نه باید کار واخلي
 

رښوونه  رې کوچني ته سمه النیک برخورد او صمیمیت له ال  چې د   وي په دې کې  به    هنر  زموږ
را ښه شو،  هم یو څه  ر منفي چلند او پښیماني وګورو. هیله ده چې موږ یوه پال  وکړو. دلته به د 

 راولو.   ږدو او په خپل چلند کې جوت توپیر ـته غاړه کی  نویوغوښتنو، د نوي عصر
 

لی  راژباړپخوا  نومي کتاب څخه  «آئین دوست یابي»دا لیک د نامتو لیکوال دیل کارنګي له    ما
یو ځل بیا د پالر د ورځې په مناسبت    ېکړی و او اوس ی   خپور او د یوې مقالې په منځ کې  

 خپروم. 
 

 :       داهم لیک
 

 :  ویکه غوږ کیږدهز
 

دا ټول هغه وخت درته وایم چې ته ویده یې. څیره دې ګونځې غوندې ښکاري او پرخولې شوي  
همدا  .  دې د خوب کوټې ته راغلی یم   زرینو ویښتانو یوه کړۍ نښتې ده. په غالتندي باندې دې د  

پسې واخیستم او    غریو   شیبې مخکې مې چې په کتابتون کې ورځپاڼه لوستله، د پښیمانۍ یو   څو 
  . کټ څنګ ته راغلم  سره سم دې د   ګناهونو له پوهیدو  خپلو  د 
 

 !  زویکیه
 

فکر کړی دی. ما له تاسره بد چلند کړی دی. ښونځي  هغو په باب ما    شته دي داسې شیان چې د 
دې له پاره چې مخ دې    شوم، هغه هم د   ته د تګ له پاره دې چې کالي اغوستل، درباندې په قهر

چې بوټان دې نه وو    وښکنځلې، په دې خاطر  د مینځلو پرځای، په لمده ټوټه پاک کړ. بیا مې
د سبا  .  ې چغې کړې د مې دربان  په قهرپاک کړي. کله چې دې خپل شیان پرغولي وغورځول،  

کارونو نیمګړتیاوې پیدا کړې. تا هرڅه تویول، خوله دې له ډوډۍ    مهال مې هم ستا د   ناري پر
کوچ    لګولې وې، پرخپلې ډوډۍ باندې دې ډیرباندې    میز  رډکه کړې وه، دواړه څنګلې دې پ

ږم، تا  ـچې ریل ګاډي ته ورسیلوري تللې، زه روان وم  وسولول، او کله چې ته د خپلو لوبو پر 
 ل:  دې ووی آواز س وښوراوه او په لوړراته ال

 

 ره خدای په امان.  پال
 

 تندي په ځواب کې وویل:    ما دې په تریو
 

 .  ځان مه غونجوه 
 

کې وم، څارنه مې دې وکړه چې    بل پلوپه  واټ    نې وې. کله چې د ابیا دا پیښې ترلمر پریواته رو
او   تیپه ګونډوشوی وې  د  ـمرمري  لوبې کولې، جورابې دې سورۍ شوې وې،  ږو سره دې 

ته    مخ کې مې سپک کړې، زه روان شوم او ته مې اړیستلې چې کورپه    نوهمځولو انډیواال
  حتمأ به دې د   ی، نو راپسې راشې. جورابې دې قیمتي وې او که خپله دې له بازار نه اخیستال 

  وي او دا ډول فکرونه ور   رویه، چې سړی پالوکړه ز  ښه ساتنه کړې وای. ته خپله فکر  هغو
 .  شي دوڅار

 

ورځپاڼې په لوستلو بوخت وم، چې ته زړه نا    وروسته بیا کتابتون کې د   په یاد دې دي چې لږ 
ورځپاڼې له کنډونه مې ولیدې،    خوابدی راغلې؟ کله مې چې لږ ورځپاڼه ټیټه کړه او د   زړه او لږ

ډک شوی و. ستا په زړه    بې وخته راتګ په خاطر   ستا د نو ښکاره وه چې زما د حوصلې جام  
 م:  شول او د وره په خوله کې دې پښه ونیوله، زه وډونګید  کې څه تیر 
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 ؟«  شپې په دې وخت کې څه غواړې »د 
 

غاړې امیل    سونه دې زما د دې رامنډې کړې، ال  توپاني یرغل په څیر   یو   تا هیڅ ونه ویل، خو د  
کې    ږېـعاطفې سره ټینګ په غ   په مینې او  سونوال  ښکلو   په خپلو کړل، ښکل دې کړم. زه دې  

چې غفلت او نا پوهي یې هم نه شي   ،ونیولم. دا عاطفه خدای ستا په زړه کې داسې غوړولې وه
 .  څپهاری دې د زینوله خوا اوریدل کیده پښو  ی. که کتل مې بیا تللی وې او د هیروال 

 

 ه! ښه زویک
 

راباندې    زورونکی ډار رادوڅار او   سه وښویده او یو ورځپاڼه مې له الځنډ نه و وتلی چې    لږ 
او    رټلو   انتقاد عادت، د   وړو څیزونو د   ـ   حاکم شو. زما عادتونو له ما سره څه وکړل؟ په وړو 

 ته دا زما ډالۍ وه چې ماشوم وې.   ښکنځلو عادت، تا 
 

  چې ما له یو   وو   په خاطر  دې  دا د   ،چې ته راته ګران نه وې  دا کارونه د دې له پاره نه وو
 .  په متر اندازه کولې  (سن) خپل منګ  ماشوم نه له حد نه زیات څه غوښتل. زه لګیا وم ته مې د 

 

ښکلي    د ستا په شخصیت کې ښه، نازنین، ښکلي او حقیقي شیان زښته ډیر وو. ستا وړوکی زړه  
دې په خپل ذاتي حرکت سره    راجګوي، او دا  له پاسه سر   و، چې د لوړوغرو  په څېر  سهار

 وښودل. تا نن شپه د مخه ښې له پاره رامنډې کړې او ښکل دې کړم.  
 

ه په تیاره کې ستا کوټې ته راغلی یم او په زوړند  زویکه نن شپه نور هیڅ ارزښت نه لري، ز
ږم که دا ټول مې  ـفي ده. پوهیکټ په څنګ کې په ګونډو شوی یم، دا یوه عاجزانه تال  دې د   سر

ر  نه به زه یو ریښتینی پال  له سبا  سر   په ویښتیا کې درته ویلی وای، پام دې نه ورته کیده؛ خو
   : سره به صمیمی اوسم اوسم، تا 

 

 ې زوریدې، زوریږم به،  کله چ ــ 
 

   . کله چې خاندې، خاندم به ــ 
 

کله چې وغواړم د بې حوصله ګۍ په خاطرڅه ووایم، ژبه به مې په غاښ کړم او لکه یو دیني  
 عبادت به هرکله له ځان سره دا بیا بیا ووایم:  

 

 .« .ښکلی ماشوم  هغه یوازې یو ماشوم دی، یو »
 

 وې.    ګڼلینارینه   خواشینی یم چې ته مې یو
 

ږم چې تر اوسه پورې هغه نوي  ـاوس دې ګورم چې ستړی ستومانه په کټ کې ویده یې، پوهی
 ایښی و.   اوږو  هغې پر   د  کې سر  ږـږې، چې پرون یې د مور په غیـزیږیدلي ماشوم ته پاتې کی

 

 . پوهیږم چې ډیرمې غوښتل ډیر زیات 
 پای 
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 له أ د چلند مس انوسرهیاوله کوچن  لایریچاپ یپرد
 

 برخه   لورمهڅ 
 
 ک ی ل  پالرته

 
 
سرراپورته    ېستونز   وله ډ دوه    ې ک  ځ من  په  وی کورن   د   افغانانو   خورو ورو  د   ې ک  ټ وګ په هر  ړۍ ن  د 

 کوي: 
 

ستونز۱ هغه  چاپ  د   ېچ   ې ـ  په  مخامخ    ړی س  ې تښ ناغو  او  ېتښغو   ېک   لایری مهاجرت  ورسره 
 . يږېـک
 

  ې ک  وځ من  په خپلو  ن یمهاجر   یې  ولډ په عام    او  ۍکورن  یې  ولډ   يګړان ځ په    ېچ  ېـ هغه ستونز ۲
 ته کوي. ځ سره رامن

 

شي   یدایک  ي،ږ ېـورسره مخامخ ک   ول ډ  اپيڅ په نا ې ک لایر یپه نوي چاپ  مهاجر  ې چ  ېستونز   هغه
هغه   خو  شي؛  ېلر  ې له مخ هڅ ویسره   زده کولو  په  نو ی قوان  و ینو   د  لایری نوي چاپ   او ېولنټ  ېنو  د 

هغو    د   ته کوي؛ځ خپله سره رامن  ېک   کوړیا  ي ځپه خپلمن  ولډ په عام    یې   نی مهاجر  ېچ  ې ستونز
  ې شي چ  یخلک کوال  تهیبادرا  او  ار ښیهو  .کاري ښستونزمن    هڅ ویکول    ېلر   ېله مخ  حلول او

  ېکولو ک   ېپه لر  ستونزو   دغو   د   ایارت ښیهو   ره ډیسره په    په کارولو  تجاربو   مثبتو   نوو  او  وړز  د 
  او  میندوـ پلرونو  ډوله ستونزه په کورنیوکې د   بال  ستره او   ستونزو ترټولودغو    د   شي.  الي یبر

 ورانیدل دي.   ځپلمنځي اړیکو ماشومانو 
 

کې د دیموکراسۍ    دلته په اروپایي هیوادونو   په لومړي ګام کې هلته په وطن کې او  افغانان خو 
دیموکراسۍ    تعبیروي چې ګنې زه د خبره دې لوستونکي داسې نه    زما دا  کړم دي.  ،،له السه کړم
نه پرهغې دیموکراسۍ   خو  چې ورباندې مین هم یم؛  دیموکراسۍ پلوی څه،  نه زه د  پلوی نه یم،

  او  خوارو  مریضو،  کاله مخکې نسخه جګړه ځپلو،  څو یې    اروپایانو   باندې چې بوش جان؟ او 
مخه دوی په خپله    هغې صادرې شوې دیموکراسۍ   چې اوس د   ته په الس ورکړه، بینوا افغانانو 

 ورنه ټکوي.   په بال یې افغانان څه چې ټوله دنیا سر  هم نه شي نیوالی او
ورسره باید    دیموکراسي وایو،  کله چې موږ   خو  دیموکراسي ښه شی ده،  پرته له کوم شک نه،

 په جدي ډول دا پوښتنې رامنځ ته شي چې: 
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 چا له پاره؟  دیموکراسي چیرې او د 
 

نوې صادرې شوې دیموکراسۍ پرضد    د   خلک یې ښه پیژندل،  خپله ټولنه اوچې    افغانانو  هغو
  کلونو (  ۹)   هغه وچې وروسته له نه   به اوریدلې وای؛   چا   خو   یې ډیرې نارې سورې اوچتې کړې، 

په دویمه نیمایي کې    دسمبر  کال د ۲۰۰۹دفاع وزیرکارل ګوتنبرګ د   وخت د   جرمني د   ه د څخ
 پای ته رسیدو وروسته وویل: له   بیړني سفر یو   افغانستان ته د 

 

غربي ټیپ دیموکراسۍ له پاره خپل وخت    چې په افغانستان کې د   )غربیان( تیروتلي یو  »موږ
 پیسې مصرفوو...«    او

 

دیموکراسۍ په لټه پسې    بشریت په تاریخ کې د   د   لرغونې ریښې لري.  دیموکراسي ژورې او
پیړۍ  (  ۷)   دیموکراسۍ په اړوند اوه  یونان کې د په    ورښکاره کړو.   چې یونان ته سر   یو مجبور

لومړي   چې د   ( نوم یادوالی شو،Drakon)  اونه هیریدونکي دراکون  ستر  مخکې له میالد نه د 
تنو نومونه    ددوو   وروسته له دراکون څخه،  خپل هیواد اساسي قانون تدوین کړ.  ځل له پاره یې د 

( و  solon)  قانون جوړونکی سولون  اویې سیاست پوه    چې یو   له دیموکراسۍ سره تړاو لري،
  آتن اساسي قانون یې اصالح کړ.  چې د  ( و، cleistheines)  کلیستن بل یې دموکرات مشر   او

تامس جفرسون نه وروسته  دوی  یادوالی شو،Tomas Jefferson)   له  د   (  د   چې    امریکا 
 منادي و.  حقوقو  د  بشر د  اعالمیې مولف او  استقالل د  د  دیموکراسۍ پالر،

 

  او   امریکا یانو  افغانستان ته د   او  پلرونه ژوندي وای   دیموکراسۍ دغه بنسټ ایښودونکي او  که د 
او  د   اروپایانو لیدلې وای،  صادرې شوې دیموکراسۍ حالت  یې  به یې    نو  پایلې  ځای پرځای 

 زړونه دریدلي وای.  
 

سره آشنایي    ساتونکو له لیوانو  د رمو   زموږ  بوش ډوله دیموکراسۍ په رڼا کې،  په افغانستان کې د 
  زموږ   او  نه غوړې میلمستیاوې ورته جوړوي  له غوښو  وریوو  تندیو  هره ورځ د   او  پیل کړې ده

 محکوم خلک یې یوازې ننداره کوي. 
 

 نو وایي:  ، نادودې وشي چا سره چې پرله پسې ناکردې او 
 

 »زموږالس تورسپي څټلی«  
 

چړې    منفي اړخونو  دیموکراسۍ د   ته یې د   رمیږونو و  کرارنه دي،دلته اروپا کې هم افغانان په  
  سل ګونې کورنۍ د   په لسګونې او  داروپایي دیموکراسۍ منفي اړخونو،  وربرابرې شوي دي.

 تباهۍ کندې ته ورغورځولې دي. 
 

 اوښ نه یې پوښتنه وکړه: 
 

 کوتل ښه دی که مخ په ځوړه؟
 

 اوښ په ځواب کې وویل: 
 

 شي. درې واړه دې ورک 
 

 بیایې وپوښته: 
 

 دریم یې ال څه شی دی؟ 
 

 اوښ ویل: 
 

 خټې. 
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  ځوړ   او  اروپایي ژوند لوړ  د   ډک یو،  له عیبونو  کاږه واږه او  دی،  نه هم اوښ جوړ   اوس موږ
 کې نښتي یو.   په خټو  او  ي راته ګران شو

 

شکایت    زامنو   او   لوڼو   پلرونه له خپلو   اروپایي مهاجرت په چاپیلایر کې ډیری میندې او  دلته د 
  ماشومانو  له خپلو  چاپیلایر په څیر،   افغانستان د   پلرونه د   ځینې میندې او  لري چې نا فرماني کوي.

 ماشومان باید هماغسې وکړي.  هرڅه چې دوی غواړي،  نه په ټوله مانا تابعیت غواړي او
 

  ټکولو   خبره وهلو کله بیا  خولې عداوت او   کله د  شکایت، کې کله شکوه او  په لړ   ستونزو دغو  د 
  بل ځای د   تښتیدل او   لرې کیدل،   ماشومانو   څخه د   پلرونو   او   چې پایله یې له میندو   ږي، ېـته رس

 ته پښه ورغځوي.  مرداریو  په مداخلې سره تردې هم نورو  پولیسو  یا هم د   ژوند غوره کول دي او
 

چې اروپایي    ومنو دا به    نوي ځوانان مالمت دي.   ډیری کورنۍ داسې انګیري چې کوچنیان او 
نه په    له همدې منفي اړخونو او منفي اړخونه هم لري ترڅنګ،   اړخونو ښو  ډیرو  دیموکراسي د 

راتلونکي ژوند ته ستونزې    او   مشرانو   کورنیو،   خپلو   تنکي ځوانان،  استفادې سره ځینې پیغلوټې او
 ږوي. ېـز
 

وکراسۍ  م اروپایې دی  څه د   فشارونه، بې ځایه    په ځای او   پلرونو   او  میندو  باندې څه د   پرکوچنیانو
نوي ځوانان داسې ډنډ ته    نه پاملرنه؛   پلرونو   او   میندو   ځینو   په څنګ کې یې د   پراخه دایره او 

 یا هم نا شوني وي.   ورپورې وهي چې بیایې له هغه ډنډ څخه راوتل ګران او
 

ځوانان چې  شته دي داسې    ځینې کسان بیا داسې انګیري چې ټول ځوانان به داسې نه وي.  ځو
افغان    یو   دلته به زه د   الرښوونه ورته کوي.   څه ورکوي، السنیوی یې کوي او   ته یو   مشرانو 
به په دې لیک    تاسو   ته وړاندې کړم،  لوستونکو  درنو   لیک په ډول تاسو  یو   زړه خبرې د   ځوان د 

 ورنه لري: څه هیله  نه څه غواړي او   مشرانو او پلرونو کې ولولئ چې دا ځوان له خپلو میندو 
 

 ک یل پالرته
 

 پالره! 
 

دلته    هلته په وطن کې او   یوې لږې الس ته راوړنې په بدل کې،  د   په څیر  مهاجر   هر  تا هم لکه د 
زه دې    تا څومره ستونزې وګاللې او  مهاجرت په نوي چاپیلایر کې ډیرڅه له السه ورکړل.  د 

 وینم چې اوس یې هم ګالې. 
 

احساسوې   روان احساس کړي او ټول روح او   او وینو   غوښو،  خپلو تا په    داغمونه،  ستونزې،  دا
   یې،

 

زده کړو سره نابرابر قوانین    دلته ستا له ژوند او   او  ناخوالو  اوس دې هم وینم چې په وطن کې د 
 ورته والړیې، ته لکه غر،   کړوي، تا زوروي او 

 

 اوښکې تویوې، تجاربو ځنازې ته لکه یتیم په پټه خوله   او زده کړو خپلو  د 
 

له    ستونزې هم ستا روح اوروان په پټه سره خوري او   غمونه او   لکه دیوال چې ښوره خوري دا 
 منځه یې وړي. 

 

 هم دې شرقي کلتور اوپوهه زوروي اوهم دغربي کلتوراوتمدن داورپه دایره کې راګیریې، 
 

تربرید    مکاناتو  دا  وسه اوپه خپل وطن کې تر    وطنوالو  همځولو  نورو  ځینو  تا ته ورته ستا  تا او 
  ستاسو   تاسو،  تجارب ترالسه کړي دي.   په ترڅ کې مو  کار  د   پورې لوړې زده کړې کړي دي او 

زه یې    او  وطن له پاره لویه شتمني ده  او  خلکو   د   تجربې زموږ  زده کړې او   همځولو  د   ستاسو  او
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32او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

خپله دا شتمني له  غربت په دې چاپیلایر کې تا    مهاجرت او   وینم چې دلته په پردي وطن کې د 
ته څه په    پانګې او کارخاوندانو   ستا تجربې په دې ټولنه کې د   ستا زدکړې او  السه ورکړې ده. 
ستا همځولي    ږم چې دا حالت تا او ـېزه پوه   او  ځکه په کم ارزۍ ورته ګوري  الس نه ورکوي،
 مشران زوروي. 

 

 پالره! 
 

  او   رنځونو   دردونو،  هغو   غواړم چې د زه نه    ما به وبښې چې زه زغردې خبرې درته کوم.
زده    خپلو   یوه پالر په توګه د   ته باید د   یې.  چې ته په کې راګیر  یوسم،  پرخپلو اوږو   بار  غمونو 

  الر   وتلو  څخه د   تیارو  او   غمونو  کړاوونو،  دردونو،  ته له دغو  په رڼا کې ما  تجربو   او   کړو
 وښیې. 

 

زه هم تا غوندې په یوه   کې ستا وینه جاري ده، رګونو زما په  احساسوم یې، زه دې درد وینم او 
 روڼ اندې با درکه کورنۍ کې پیدا شوی یم،  دردمنه ټولنه او 

 

بل کړای شوي اور له دایرې څخه راوایستل    زه الوړوکی وم چې ستا په مټ په افغانستان کې د 
  مې څه په یاد نه دي، له وطن نه    مزه دومره نه وه څکلې،  بد ګڼو   او   ښیګڼو   وطن د   د   ما ال  شوم.

  ږي، ېـته پورته ک ښآزانګې ک غږونو  د  مرمیو او راکټونو ړندو کې د   ذهن په دهلیز یوازې مې د 
  له خولې مې اوریدلي دي چې په افغانستان کې له روان سیستم او   مشرانو   نورو   ځینو   ستا او  خو

دلته هم حالت    او   دی   روانیدل ګران کار ورسره    سره جوړیدل او   نظریاتو   او   خلکو   له حاکمو 
دلته    چې تا ته هلته او  هغمون   او ه  ټولودردون  ږو.ېـپرې پوه   او  ټول یې وینو  داسې دی چې موږ

 درسره شریک ګڼم. ږم اوځان په ټولوکې ېـزه پرې پوه ،په برخه شوي دي در
 

 پالره! 
 

لکه  ژبه هم  زما څه وکړم،  خو  چیچل شوی یې، ،پرځای  ښکلولو ځلې د   ږم چې ته ډیرېـزه پوه
 په باب وغږ   ستونزو زه غواړم ستا د ، هڅه کوي  ویلو  د  خبرو  او  هیلو  زرګونو څپې د  سمندر د 
 ږم. ېـ
 

  هیلو   سویو   د   څه نه شې کوالی او   یې،  دیوال ترشا والړ   اوسپنیز   د   هیلو   ږم چې ته د ېـزه پوه 
  ایرو  د   هیلو   سوځیدلو   خپلو   ته یوازې د   ته بادوي او  نامرادې زمانې بادونه هرې خوا   ایرې دې  د 

 یې.  کې راګیر  په بوړبښکیو 
 

پسې هڅه    په هغو  کول او  سره ژوند   هیلو  له ښو   ته ځان وسپاري،  انسان ته نه ښایې چې ستونزو
 ښه ژوند الره سموي، پرمختګ او  انسان ته د  کول،

 

چوپتیا    دې د   نور  اوچتوي.  له تیارې ځالې څخه نوې هیلې سر  دردونو  زه دې وینم چې ستا د 
  او   په رڼو   هیلو  نوو   خپلو   ناامیدۍ کونګ د   د   خپل ذهن له کنډوالې څخه وشړه.  )جغد( د   کونګ 

په کنډواله کې ترخه بوټي راشنه    پرله پسې ناکامیو  د   خلکو  ږم چې د ېـزه پوه   غشو ووله.   تیرو
  زهرو   د   دښمنیو  د   مهربانه نرم پسرلني باران پرځای،  باندې د   دوی په کروندو   د   شوي دي او 

  په هیله وزغمل.  د ښه کیدو  کلونو  په کلونو،  نه افغانانو  بارانو  زهرو  دا د   او  بارانونه وریدلي دي
دوی پرځای    د   نه شي ژړالی،  دوی نور   ږم چې دوی ته نوره ژړا هم نه ده ورپاتې،ېـزه پوه 

 ورټ ژاړي.   ږي په ورټ،یـت
 

 پالره! 
 

سره   کې له موږ  جګړې په سره اورد دي چې تا  ېټولې هغه کیسې ټکي په ټکي کړ   ته مور ما
 زغملې دي.  څومره نادودې لیدلي او ټوپکیانو  دې د  په خاطر  زموږ  څه کړي دي او 
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33او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 الندې پټ کړي وو،  زخمي وزرو تر  په باران کې موږ ګولیو  تا د 
 

 ساتلي یو،  کې موږ په بوړبوښکیو  نامرادو ګردونو  نامردې زمانې د  تا د 
 

 خندا راښودلې ده،  ته ډاډ او پرځای موږ   ډار ژړا او  کې د  په اختر   راکټونو تا د 
 

  څیرې شوې وې،  په راکټونو   مسلمان ډوله نا مسلمانو   وجود غوښې چې د   د   کلیوالو   خپلو   تا د 
 هدیرې ته دې رسولي دي،  راټولې کړي او 

 

 ګرځولي یو،  ځالو  پیشکې بچي په څو  خویندې ـ ورونه لکه د  خپل سر په بیه موږ  تا د 
 

 اوسني برخلیک ته ژړلي دي،  تاریخ او   تا خپل تیر
 

 اوتا... 
 

 پالره! 
 

تا خپل هرڅه    انګازې خپرې وې او  وطن ته هیلې او   او  ږم چې ستا په ګوګل کې خلکو ېـزه پوه
 ، په مقابل کې ته وچیچل شوې  خو  په دې الره کې وآزمیل،

 

په    اندیښنو   ځان د   باسه،ـېـ په دایره کې ځان مه ک  ناکامیو   او  نادودو  ناکردو،   تیرو   ته اوس د   خو
 خوسا ډنډ کې مه ډوبوه او...  

 

زه تا ته    یې او   ته مې پالر   زه تا غواړم،  تا غواړو،   موږ   ځکه چې زه ستا ژوند غواړم،   مه کوه،
 اړتیا لرم. 

 

غواړم چې  زه نه   زوروي، نشتوالی تا   هغو  د  کسان دي چې اوس تا له السه ورکړي دي او  ډیر
  بارباندې    اوږو  ژوند ترپایه زما پر   د   نشتوالي دروند بار  ستا د   بې وخته تا له السه ورکړم او

 وي. 
 

 پالره! 
 

  کوم او   خپلې بې تجربې نړۍ نه په تا غږ  ما به وبښې چې د   بې تجربي یم،   زه ستا په پرتله ډیر 
 لیکم. دا کرښې درته  ته ګورم او  نه تا   له عینکو  تجربو   لږو د 
 

ښکاره حقیقت    یو   دا  خو   الروی واوسم،   یو  منفي اړخونو  د   اروپایي کلتور  زه نه غواړم چې د 
  ږي ېـډول یرغلونه راباندې ک  ، له هرې خوا ډول یم،  په جال کې راګیر  اروپایي کلتور  دی چې د 

  خپله ژبه،   څه له السه ورکوم.   خپل پلرني وطن ډیر   په پایله کې زه د   یرغلونو  دغو   دی د   دا   او
نوح له توپان څخه هم    دا توپان د  زه توپان پسې اخیستی یم، په پای کې هرڅه.   او... خپل کلتور 

  هره شیبه ډوبیدو  او   پرسرروان یم   اوبو   د   لکه ماته بیړۍ   ځوان افغان    زه مهاجر   او   خطرناکه دی 
 دا ته یې چې زما الس نیوی کوالی شې.  او ته الرڅارمه

 

 پالره! 
 

له جال    ستونزو   خپلو  ته که د   په دې توپاني حالت کې له ما سره مرسته کوالی شې. دا ته یې چې  
  نه ښیې، و  را نه کړې اوالر  په دې کړکیچن حالت کې زما الس نیوی و ،  نه باسې نه ځان را و 

په لوی الس    بې مورده سوچ کول او   هیله کوم چې ته نور  نو  ږم؛ېـتباهۍ کندې ته لو   یقینآ زه د 
 هیله کوم زما الس نیوی وکړه!  ته اړتیا لرم،   تجربو او  زه ستا الرښوونو  ږدې. ېـپر بلې دنیا تلل 

 

په دې ښه خبر    او   ږيېـښه پوه  سیاسي تضادونو  ناسمو )میندې ـ پلرونه( په خپلو  ډیری مشران 
  غلطې دي او   روان دي،   او   هغه سیاسي پالیسي یا سیاسي الرې چې دوی پرې روان وو   : دي



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

هغه سیاسي مشران    ږي، ېـپه دې ښه پوه   پرې کوي؛   بیا هم ټینګار   خو   ناسمې ثابتې شوې دي،
په    بیا یې هم تاییدوي،  خو  هغوی په نا سمه الر روان وو،  تایید وړ وو،  دوی له نظره د   چې د 

په وجه    تیروتنو   د   سیاسي لیډرانو   همغو  د   دفاع ورنه کوي اوالره یې تعقیبوي.  یادوي،یې    ښو
پرمختګ په الره کې    د   افغانانو   باندې د   اوسنۍ ستونزې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د 

  دی نویو  دا  سیاسي تضادونو  مشرانو)میندې ـ پلرونه( ناسمو  دهمدغو   داسې پرتې دي.  لکه غر
  سیاسي او   پخوانیو   ډیرې کورنۍ د   سرطان نا روغي الس ورغځولی دی.  م لکه د نسلونه ته ه 

په دې ډول   بنسټ ډبره ږدي او  راتلونکي ژوند د  د  زامنو  او لوڼو خپلو  له مخې د  ملي تضادونو 
درند پیټی    ګناهونو  او   عقدو  خپلو  د   لړي او   په زهرو  سیاسي تضادونو  ناسمو   خپلو  نوی نسل هم د 

  او  ګناهونو  د  نسلونو   تیرو   ترکومه ځایه د   او  نوی نسل به ترڅو  باروي. باندې   اوږو  هغوی پر  د 
 پیټی پرشا چلوي.  تیروتنو 

 

 پالره! 
 

  ته که په خپل هیواد کې د   او   ښکارشوی یې  تیروتنو   د   سیاسیونو   نړیوالو  او  هیوادنیو  ته که د 
ایستل    ته اړ  خپلې ځالې پریښودلو  د   افراطیت په وجه،  د   ایله جاري تش په نامه مسلمانانو  خپلسرو

سره مخامخ    زه دا دی په اروپا کې له ورته ستونزو   هرڅه دې له السه ورکړي دي؛  شوی یې او
افغانستان کلمې    افغان او   ډیری اروپایان چې د   ، هیڅ نه وي  چې نور  سره.   توپیر   په لږ   خو   یم، 

له بده مرغه    او  ږي ېـذهنونوکې تداعي کمخدراتو تورمفاهیم یې په    تروریزم او  جګړې،  د   اوري،
 ښه وهل کیدای شي.  لمن باندې ډیر ر پ  د افغانانواو ټاپې داغونه  چې دغه تور 

 

 پالره! 
 

  اخبارونو   منفي بشریت ضد کړنود   ګوټ څخه د   ،نړۍ له ګوټ   ږم هره ورځ د ېـزه په دې ښه پوه 
ټول کشران    ستا اوالدونه او  خو   زوروي،ږي اوتا  ېـزیات   هم فشار  پرتا باندې نور   سره،   په اوریدو

ستا په    تا روغ وویني او   حق لري چې له تا نه یوڅه الرښوونکې خبرې واوري، باندې   تا    پر
 خوله کې خندا وویني. 

 

  اوسني وخت په دې حساسو  د   او   تیاره ګوټونه هم شته   ،ډیوې ترڅنګ  تمدن د   یویشتمې پیړۍ د   د 
  په کوڅه کې اوچت کړي،   تیروتنو   دې زمانې د   ګام د   شرایطوکې که څوک په نا پوهۍ سره یو 

طرفه    یو  الر  تیروتنو   یویشتمې پیړۍ د   ځکه چې د   بلکې نا شونې ده؛  بیا یې راګرځیدنه ګرانه نه،
 انسان د مرګ کندې ته رسوي.  کې بیرته راګرځیدل، طرفه الر په یو  او ده
 

د  پیړۍ  د یویشتمې  او   نوی نسل که  په    پوهې    مشرانو  د خپلو   الس کې لري، تکنالوژۍ ډیوه 
خدا مه کړه  ،  هیڅ څوک نه غواړي چې خپل پالر له السه ورکړي   ته هم اړتیا لري.   الرښوونو 
  پردي وطن په سوځنده بیدیا کې د   یتیم په نامه د   خوا به مې د   یو  له السه ورکړم،  سو که زه تا

الرښوونې   مشرانو  سواندو نورو زړه   که ستا او  بل پلو  او   پالر سیوری له سره ایسته شوی وي 
په پیروۍ    منفي اړخونو   دیموکراسۍ د   د   ، تمدن په نامه  دیموکراسۍ او   خامخا به د   نو  نه وي،

ږم چې پای یې مخ په ښکته تلل  ېـک  وحشت په تیاره دایره کې راګیر ړۍ د ېـیوویشتمې پ  د   سره،
 دي. 

 

  زما د   زړه په غوږو واورې،  ذهن څخه دا راپورته شوې خبرې د   زما له زړه او   نوهیله کوم،
خوشالي په ژړا    زما خندا او   له ځان سره پام وکړه او  ته ودروه،  ماشومتوب معصومیت سترګو

 مه بدلوه! باندې ویر   او
 

 ستا زوی ... 
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 کې په پردي چاپیلایر
 

 مورنۍ ژبه، 
 

 د کوچنیانو ادبیات او زدکړه
 

 سیمینار په مناسبت د  «ماشومانو ادبیات، څېړنه او ارزونه د»

 
په  « تر سر لیک الندې، د افغانستان  ماشومانو ادبیات، څېړنه او ارزونه  د » ټاکل شوې ده چې

لیکوالو او ژورنالېستانو    د ښار کې،  باد  آجالل   علمي  خپلواکې ټولنې له خوا  د  ختیزې سیمې 
سیمینار ته یوه مقاله ولیکم.  سیمینار جوړ شي. د دې سیمینار مسولینو له ما نه هیله کړې چې دې  

 دا مقاله د هغو په غوښتنه لیکل شوې. 
 

زموږ په وطن او ټولنه کې د جګړې اور او ویر، په لسګونو سونامي ګانې رامنځته کړې او بې  
شمیره غمیزې یې په میراث پریښې دي، داسې چې زموږ څو نسلونه یې د اور خوراک کړل او  

ونو څپو نه نیم ژواندي پاتې دي له بیالبیلو ستونزو سره الس  هغه چې د دې سونامي ګانو له مرګ
ګریوان دي. د جګړې او له جګړې د را زیږیدلو سونامي ګانو د زور او تاو په وجه یو شمیر  

ځای پریښودل، بهر ته یې یوازې د سر    ر وطنوالو خپل کلي کورونه، نغري، هدیرې او هر څه پ
 د خالصون په تمه مخه کړه.  

 

خلک په بهر ملکونو کې له رنګارنګ ستونزو سره مخ شول، چې تر ټولو لویه غمیزه او  تللي  
ستونزه یې د نورو ټولنو د کلتورونو تر فشار الندې او ډیر ځلې د کورنیو د مشرانو د بې غورۍ  

 په وجه د مورنۍ ژبې او په عام ډول د خپل کلتور د ډیرو برخو له السه ورکول دي. 
 

انو له ژوند نه چې کوم ښکلی انځور دننه په افغانستان کې د خلکو د ذهن په  د بهر میشتو افغان
 ګالري کې رسم شوی دی، دا سم او ښکلی نه دی، نه یې منفي اړخ سم دی او نه یې مثبته خوا.  

 

ژوند په هر ځای او هره ټولنه کې چې وي، منفي او مثبت اړخونه لري او زموږ افغانانو د  
 ناکامۍ یو دلیل دا دی چې هر چیرې او په هر څه کې ډیر اِفراط او تفریط کوو.  

 

په پرمخ تللو هیوادونو کې ژوند رنګینۍ لري، خو ستونزې یې هم ډیرې او چاقې دي. په هغو  
یا په ټولنه کې جذبیدل او د هغو له قوانینو سره ځان   (integration)  اِنتګریشن ټولنو کې د  

او دودونو  برابرول، لږې نه، ښې ډیرې ستونزې لري؛ هغه هم یو ه شرقي او د بیلې عقیدې  
درلودونکي انسان ته. په افغانستان غوندې یو چاپیلایر کې زیږیدلی، را لوی شوی انسان ته او  

دې یوې ټولنه کې ټول عمر ژوند کول، داسې یوه بوټي ته ورته وګڼئ چې له  بیا په اروپا غون
 ګالنو او رنګینیو نه یې ازغي او بد رنګي زښته ډیره ده. 

 

ږي  ـږیدلي او زیږیدونکی نسل ته که مشران پام و نه کړي، هماغسې لویېـپه داسې ټولنو کې ز
لکه د هغې ټولنې وګړي او دا نوي ورغلي خلک تر څو چې ځان له هغې ټولنې او د هغو له  
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قوانینو سره ځان جوړوي، یا د لیونتوب پولې ته ور رسیدلی وي او یا هم دومره وخت ورباندې  
 تیر وي چې نور د کهولت خزان وهلي بڼ ته ور ننوتی وي. 

 

په نظر کې نیولو سره کوم تصویر چې زه له افغانستان  په دې لیکنه کې د همدغو ترخو واقعیتونو  
نه د باندې د افغان ماشومانو او کوچنیانو د روزنې، مورنۍ ژبې د زدکړې، د فرهنګ د ساتلو  
او د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې وړاندې کوم، همدا اوس وایم چې منفي اړخ یې ډیر دی. ما  

تور نه رنګووي، دا یو تریخ واقعیت دی او لکه د    دې څوک د ډیر خوشبین او ډیر بد بین په
 سقراط جام، اوس افغانانو ته ور په برخه دی. 

 

ږي، نو د باندې له وطن نه،  ېـکله چې یو ماشوم، کوچنی یا تنکی زلمی د وطن پریښودلو ته اړ ک 
که لرې وطن وي که کوم نږدې هیواد، په لومړي ګام کې د مورنۍ ژبې  زکړه، ساتل او پالل  
ور ته ډیر اړین وي او وروسته له هغه نه  په مورنۍ ژبه باندې ورته د مطالعې او د کوچنیانو  

 د ادبیاتو لوستل مطرح وي. 
 

په وطن کې د ټوپک د شپیلۍ د ُسر کیدو، د جګړې د اور د تودیدو او ځینو نورو دالیلو پر بنا  
ډ ډیری افغانانو منډه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته وه، چې شمیر یې میلیونونو تنو ته  

 رسیده.  
 

ي او پوهنځي ته  په ایران کې خو یې په ډیرو ځأیونو کې افغان کوچنیانو او ځوانانو ته، ښوونځ
د تګ اجازه هم نه ورکوله او د ژوند په هر چاره او هر ځای کې دوی ته د »آشغال« خطاب  

رې کومې سلنې ماشومانو کوم ټولګي ته د تک چانس تر السه کړی هم  ېـږي او که چېـشوی، ک
فیې  وی، په داسې چاپیلایر کې به و چې یو توری به هم د دوی د ژبې او عقیدې، تاریخ او جغرا

هلته نه و. د مورنۍ ژبې، ښو یا په خپله خوښو زدکړو او یا د ماشوم پالنې، روزنې او د کوچنیانو  
 د ادبیاتو خو ال پوښتنه هم باید و نه شي.  

 

ایران ته که افغان د کار له پاره تللی دی او که د سر ساتلو په موخه، په هر حالت کې دی دومره  

را پورته شوی    غږ  دا مظلوم افغان له ذهن او ضمیر نه   په عذاب شوی چې په پای کې د کوم  

 دی چې فیروز کندوزي نومي سندرغاړي بیا په خپل خواږه غږ زمزمه کړی هم دی: 
 

 ورک دې شي ایران 
 

 سره      ژوند مې په کې تیرکړ دم د یوجوړه جامو سره  تومنو  ورک دې شي ایران د غم لړلو
 

 ورک دې شي ایران، په ایران کې مې زړه تنګ دی 
 نصیب کې مې ُکــلنګ  دی هر شرکت ته الړ شم، په  

 دس را سره جــنــګ  دی ـ نــهــپوه  په ګناه نه یم، د م
ــ اشت مې پوره نه وي، بیا روان یـیـم  م بسترو ســره ـ

 
 ورک دې شي ایران دغم لړلو تومنو سره      ژوند مې په کې تیرکړ دم د یو جوړه جامو سره 

 
 لـــړلی دی ورک دې شي ایران، کـار یې ټول په غم  

 هر ځوان ته چې ګورې، په ژوندینې د ګور مړی دي 
 حــال  پوښتنه ی مه  کړه ، د مزله  ګردو وهلـی  دی 

 سره څوک الرو کې مړه شول، څوک سودا کوي ګورو 
 

 ورک دې شي ایران د غم لړلو تومنو سره    ژوند مې په کې تیر کړ دم د یو جوړه جامو سره 

https://www.youtube.com/watch?v=H3fW9H35BCQ
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په پاکستان کې هم د پاکستاني قوانینو په چو کاټ کې او په افغانانو باندې د حاکم اِفراط له وجې  
په هغو کتابونو او درسي موادو کې چې دوی استفاده ور نه کوله، داسې څه نه شته چې ماشوم  
دې له پر مختللو علومو او عصري ژوند سره آشنا کړي. هغه کتابونه او درسي مواد چې ما  

دلې دي هلته درسي پروګرام داسې برابر کړای شوي و چې تر مثبتو موادو منفي په کې ډیر  لی
کال په پیل کې د    ۲۰۱۲ځاي پر ځای شوي وو. همدې موادو ته په کتو سره، په دې اړوند ما د  

 لیکلي وو:  داسېیوې مقالې په ترڅ کې 
 

  ، ځای پر غږ ښوونکي د   کې د   په غوږونو زلمیانو  او   کوچنیانو   د   هلته په افغانستان کې زموږ»
زدکړې    ب د   زلمیانوته د الف او   او  ماشومانو  اوس زموږ   قومندان آمرانه چیغې آزانګې کوي.   د 

 ه.  روزن  ښوونه او   دی زموږ   دا   سرنوشت او  دا دی زموږ  ږي، ېـرښوونه کال  ډزو کولو   ځای د   پر
  سیاست او  هغه هم د   پوهنځي پرانستل شوي وو، هیوادونو کې چې کوم ښوونځي او په ګاونډیو

  او   سیاسي ډلې هڅه کوله چې خپل افکار  هلته هرې مذهبي او   مذهب په رنګ رنګول شوي وو.
ماشومانو    په لومړي ګام کې د   له پاره،   سره کولو   تر  د   هدافو نظامي ا  خپلو  د   عقاید تدریس کړي او 

د   په ذهنونو   زلمیانو   تنکیو   او دغو    د   وسلې او وژنې مفاهیم ځای پرځای کړي.   جګړې،   کې 
ملي    خپل وطن تاریخ،  ته د   کې هیڅکله زده کوونکو  په درسي کتابونو  پوهنځیو  او  ښوونځیو

نه لیکل کیدل،   ،په باب   علمي پرمختګونو   تمدن او   ګټو،    الا ملي کلتور اص  مورنۍ ژبه او   څه 
 :  درسي کتاب کې مې ولوستل په یو  ښوونځیو  دغو  د  و.مطرح هم نه و

 

   ت = توپک،»
 

 ج = جهاد،  
 

 م = مجاهد،  
 

 ټ = ټانک،  
 

   ،و = وژل
 

 «   ...او
 

هلته په پاکستان کې ډیره سلنه ماشومان او کوچنیان د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو له پاره له هر  
ډول روزنې ښوونځي او کتاب نه لرې، په کوڅو کې سر ګردان ګرځیدل.  د داسې کوچنیانو ښه  

د  انځور د افغانستان د خلکو په درد دردیدلی لیکوال، ژورنالست او کالم لیکونکي نور البشر نوی
ډیر ښه وړاندې کړیدی. د انسانیت، ماشومتوب او کوچنیتوب له ټولو حقونو محروم یو افغان  
کوچنی، چې پالر یې د جهاد په نامه، نیابتي جګړې کې وژل شوی دی، د اسالم نور ارکان،  

 سواد، د کوچنیانو ادبیات او... خو ال څه کوې، چې کلمه یې هم نه ده زده.  
 

نۍ ژبه باندې د سواد د زدکړې مسأله په اروپایي هیوادونو کې، د هر  د مورنۍ ژبې او په مور 
هیواد د ځانګړو قوانینو په چوکاټ کې تر سره کیدای شي، خو بیا هم دا د هر هیواد په هغو خلکو  
پورې تړلې ده چې دلته د مهاجر په توګه ژوند پیل کوي، په تیره د کورنۍ په مشرانو پورې یې  

ندازې دوی له خپل وطن، تاریخ، خپل کلتور، خپلې مورنۍ ژبې سره  اړه لري چې تر کومې ا
مینه ساتلې ده او د هغو په زدکړه کې څومره د کوربه هیواد له امکاناتو نه استفاده کوالی شي. د  
اروپایي هیوادونو په سیمه کې، په تیره ډنمارک کې د زدکړو، هر ډول امکانات شته، دا په هر  

 فاده ور نه کوال شي که نه. چا پورې اړه لري چې است 
 

کیدو سره  او د راسیزم په     تهپه اروپایي هیوادونو کې د مهاجرو ضد سیاست د روحې په رامنځ
په ځینو   او حتی  بلې محدود شول  امکانات ورځ تر  د زدکړو  د مورنۍ ژبې  قوي کیدو سره 
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38او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

هیوادونو کې دا خبرې هم رامنځته شوې چې: هغه بودجه چې د بهرنیانو د مورنۍ ژبې په زدکړه  
 کړو؟ ږي، ولې یې د خپلو ژبو د زدکړې او تقویې له پاره مصرف نه یـباندې مصرف 

 

ام کال کې د افغانستان پریښودلو ته اړ شوم، لومړنی ځای چې ما د افغان   ۱۹۹۲کله چې زه په  
ماشومانو او کوچنیانو او نوي نسل بد حالت په کې ولید، هغه پیښور و. سره له دې چې زه تر  

په  سخت رواني فشار الندې وم، بیا مې هم د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل ته د څه لیکلو  
نیت ګوډ مات یاد داشتونه په ذهن او کاغذ باندې اخستل. د نوي نسل د سواد، زدکړو، روزنې  
او د کوچنیانو د ادبیاتو د خراب حالت د یو تصویر وړاندې کولو په موخه مې په ماسکو کې،  

  پردی چاپیلایر او د »نوید« نومي اخبار ــ چې د ښاغلی فاروق فردا په مدیریت خپریده ــ  د » 
« تر سر لیک الندې، د مقالو سلسله پیل کړه او بیا مې د  کوچنیانو د زدکړې مسآله  هاجرو م

مه د دویم ځل له پاره ویبپاڼو کې هم خپره کړه. هلته ما د افغان    ۲۲کال د فبرورۍ په    ۲۰۱۲
ماشومانو کوچنیانو او تنکیو ځوانانو د غه حالت ته په کتو سره خپل نظر لیکلي او خپور کړی  

 دی:   داسېاوس هم په هماغه نظر یم، هغه نظر و او 
 

کله په    هر   راتلونکې زوروي او  افغان کوچنیانو   د   څنګه،   تر   ترخو   نورو   مهاجرت د   ما د »...  
سواد مسآله څنګه کیږي؟    د   افغان کوچنیانو  کې به د   چاپیریالونو  پردیودې فکرکې یم چې په  

  مړی،   جومات،  کور،  رواجونه،  ،ژبه،کلتور.   ځکه چې مهاجرت هرڅه له انسان څخه اخلي 
پلرونوسره ښایي چې    او   میندو   له ټولو  باید ځانونه تسلیم نه کړو.  موږ  خو   ...هدیره او  ژوندی، 

  په جدي ډول له دې ستونزې سره هم مبارزه وکړي،   څنګ،  مبارزې تر  سره د   لواخو  نا   نورو  د 
لرې    ژبې او... څخه بیګانه او  ادبیاتو،  عقایدو،  تاریخ،  زموږ کوچنیان له خپل فرهنګ،  څو  تر

یوه کوچنیان    هر  د   خدای مه کړه سبا به زموږ   زنې کینو،   س تر الځای    که ځای پر   او   پاتې نه شي 
  بیا به نوی نسل له خپل فرهنګ،ژبې، ؛  لوی شي  ژبې سره نا آشنا را   فرهنګ اوله خپل  ،  بې سواده
پورې پر شا    تر څو   شرم پیټی چیرته او   د   بیا به دا.  بیګانه وي  څه سره نا بلده او   هر   تاریخ او 

 .چلوو 
 

  خپلو   خو   پنځه نوي سلنه مشران باسواده دي،  افغانانو  مهاجرو  اټکل له مخې د   په روسیه کې د 
  وبه منو  زده کوالی.   لیکل نه شي ور   خپلې مورنۍ ژبې لوستل او  د   ته حد اقل الفبا او   کوچنیانو 

چې په ډیر ابتدایي ډول یې    ئ راځ   خو   شرایط په جدي ډول خراب دي،  چې ښوونځي نه شته او 
په هیواد کې دا    پخوا هم زموږ   خبره کومه نوې خبره نه ده،  دا  له کورني سواد څخه پیل کړو. 

چې    وتوانیږو   په دې ډول به موږ  لومړني سواد زدکړه پیل کیده.   ورونوکې به د چې په ک   رواج و
  د   زموږ  نو  کړای،  که دا ونه شو او  ته ورکړو توان خپلوبچیانو لوستلو  مورنۍ ژبې د   حد اقل د 

خپلې کورنۍ ته به هم په خپله مورنۍ    برخلیک به داسې شي چې بیا به لکه ځینې ښاغلي،  بچیانو
یوه ورځ     :ته ولیکم  لیدلی حال تاسو  خپلو سترګو یو   دلته ماسکوکې به د   ی.لکژبه لیک نه شي لی

دی په دې    او  وطن په لوري روان و   تن د   له ډلې څخه یو  دوستانو   د   ځای کې ناست وم،  په یو
کوم چې دلته ژوند یا زدکړې    دې زلمیانو   د   سره،   ته په رسیدو   کلي او کور   ښه پوهیده چې وطن،

  زامنو   خپلو  دوی کورنۍ خامخا د   د   محصل په نامه له وطن څخه رالیږل شوي دي،  یا د   کوي او
په    لیکونو   هلکانو! خپل احوالونه د    :ټولوته یې وویل  احوال ورځنې غواړي.   حال او  بچیانو   او

کورنۍ    ستاسو  ځکه لیک نیم دیدن دی او ته ورسوم.  کورنیو   ترڅ کې ولیکئ چې زه یې ستاسو 
قلم    زلمی کاغذ او  څوشیبې وروسته یو   ه. سمه د   هغوی وویل:   هیله لري.  لیدلو  د   خامخا ستاسو

هرڅه چې زه درته    قلم اوکاغذ مې راوړل،  دا دی کاکا،    ل: وې وی  س کوټې ته راننوت او الپه  
   ښه بد رد یې ورته وویل. واړاوه او   وطن ته تګونکي دوست مخ ور  .ته یې ولیکه ،وایم

د  په هغې شیبې کې  د   ما  په سترګو دې  او   او   وست  یآس  ولیدل.   څیره کې    ده ورو  خواشیني 
 : کې دا مطلب زمزمه کاوه  قهر په څپو ندې د ال ترشونډو

 
 مـن ته نه راځـ مړه خوږل خو  ې مې خوښې دي،ـ بـمـسرې ل»
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39او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 »بیــا بـــه دې وطــن تــــه نــــه راځـــم ړم، الځـلــې کــه   دا
 

  مور،  وړوکی له وطن څخه رالیږل شوی و،   لیکه،  خط دغه زلمي چې خپلې کورنۍ ته په بل چا  
لیلیه،   سره چې څه یې زده کړي وای.   کورنۍ یې نه وه ور   او   رالپ   ، پوهنځي  پارک،  دی په 

  خلکوسره مخامخ و   پردیو  او  پردي کلتور هره شیبه له پردۍ ژبې،  ، کې  ځایونو   نورو   سړک او 
  ځای یو له خپلو بچیانوسره یو  خو  تاسو   او موږ  خو  دې سرحده پورې رسیدلی و؛او... ځکه تر 

   چې:   نه کوو  دې په باب ولې فکر د  فرهنګ چیغې هم وهو، فرهنګ، د  او سواد هم لرو او
 

 «   ی؟ال لیک لوست نه شي کو مورنۍ ژبو  بچیان تراوسه پورې په خپلو ولې مو »
 

له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه ور وړاندې،  په دا نورو لرو او نږدې هیوادونو لکه:  
تاجکستان، روسیه، اُکرایین او... کې هم د کوچنیانو د زدکړې مسأله، ښوونځي ته تګ او د  
مورنۍ ژبې په زدکړې او ساتنه پسې، نه ورغلي مهاجر دومره سر خوځوي او نه هم د کوربه  

ونو خلک او واکداران په ځبل پروګرام کې څه ور ته لري. او دلیل یې دا دی چې یا به  هیواد 
کوربه هیواد ته دا موضوع دومره ارزښت نه لري او بودجه به هم نه وې په نظر کې ور ته  
نیول شوې او ورغلي مهاجر هم په یادو هیوادونو کې د موقتې استوګنې په فکر کې وي او له  

ې، یوه دایمي امن هیواد ته د تګ په خاطر د ترانزیت یا  د خیز د تختې په  دې هیوادونو نه ی
 توګه کار اخیسته.  

 

سره له دې چې په ځینو هیوادونو لکه روسیه کې د افغانانو له پاره ځانګړي ښوونځي هم پرانستل  
چې  شوي وو، خو مٍوثریت یې د ښکاره او نا ښکاره دالیلو له مخې دومره محسوس نه وو. البته  

د ښاغلي سیداعظم    یاد ښونځي نه وروسته له  په ماسکو کې په خپله افغانانو هم نوښتونه وکړل او  
زدکړې    مورنۍ ژبې د   روزنې او،  ښوونې  د   افغان کوچنیانو   ستاینې وړ دي چې د   اخګر کارونه د 

 .  کړل  اوچت ګټورګامونه  لړ په برخه کې یې یو 
 

  مهاجرینو  د ، پاملرنې وړکار  ساتنې په برخه کې بل د  زدکړې او  مورنۍ ژبې د  په روسیه کې د 
ملګرو  د  پاره  د   د   «UNHCR» ملتونود   له  اکلیبر  او  له خوا  ادارې  افغان    د   ،خیریه مؤسسې 

  ، څنګ  تر   مضامینو  نورو  په دې ښوونځي کې د   ښوونځي پرانستل دي.   یو   له پاره د   کوچنیانو 
  معلوماتو   د   کورنیو   د   کوچنیانو  هغو   د   او   افغانانو  میشتو  کې د   په ماسکو  ه. لمورنۍ ژبه هم تدریسید 

مثبت ارزول شوی    دې ښوونځي تدریس ډیر   د   له مخې چې کوچنیان یې همدې ښوونځي ته تلل؛
د   .دی په ماسکو  یادولو  دا خبره هم  په ستونزمنو   افغان کوچنیانو   کې د   وړده چې    ډیره سلنه 

زدکړې له پاره دومره وخت    نۍ ژبې د مور  ښوونځي او   په دې خاطر د   اخته دي،   فزیکي کارونو 
 ...«    هم نه پیدا کیږي 

 

البته دا پاسنی ګزارش ما د یوې نمونې په ډول یاد کړ، خو په ماسکو غوندې پردي چاپیلایر کې  
یې موثریت د ماشومانو، کوچنیانو او تنکیو ځوانانو په راتلونکي ژوند کې دومره محسوس ځکه  

خي  نه و چې دا کار په نوي چاپیلایر کې چې مهاجر ور روان و، یا نه تعقیبیده او یا به شرایط بی
 په بل ډول وو.  

 

دایمي استوګنځیو ته)هغه هیوادونه چې یو پناه ِغوښتونکي ته پنا ورکول کیږي( په رسیدو سره  
له ډیرو امکاناتو سره سره بیا نورې ستونزې سر را پورته کوي چې د دې ستونزو په سیوري  

فکر کې   کې ځینې کورنۍ د خپلې مورنۍ ژبې، زدکړو، ښوونځي، پوهنځي، یا لوړو زدکړو په 
هم نه وي. یوه ډله افغانان یې داسې انګیري چې جنت الفردوس ته رسیدلي دي، هر څه د سوسیال  
له خوا تیار دي او هیڅ ډول ستونزې نه شته، نور نو زدکړې،، مورنۍ ژبې، خپل کلتور، خپل  

 تاریخ، په وطن کې د جګړې لمبې، په وطن کې د پاتو خلکو فکر او ... څه کوي. 
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40او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

فغانان هم د لومړۍ ډلې په څیر د هیڅ شي په فکر کې نه وي، یوازې د پیسو د پیدا کولو  بله ډله ا
په موخه هڅې کوي او اوالدونه د ښوونځي او پوهنځي په ځای پیزاري ته لیږي، څو د پیسو د  

 ګټلو په موخه فزیکي کارونه وکړي. 
 

ته په پام سره، د کوربه  البته شته داسې افغانان چې د خپل وطن، خپل کلتور او خپل هر څه  
هیوادونو له ټولو مثبتو امکاناتو نه په استفادې سره خپلو ټولو مثبتو تجربو نه استفاده کوي، پر  
ځان فشار راوړي، حتی له خپل معاش نه خپلو بچو سره د مرستې زمینه برابروي، څو کوچنیان  

 او ځوانان زدکړې تر السه کړي. 
 

ریکا او ځینو نورو پرمخ تللو هیوادونو کې د مورنۍ ژبې مسآله  بله خبره دا ده چې په اروپا، ام
کې مې    ګزارش  ډیره سلنه په خپله د افغانانو په عالقې او هڅو پورې اړه لري. په یو ډیر تازه 

ولوستل چې څه ډول افغانانو ته په ځینو هیوادونو کې په مورنۍ ژبې د ژباړن د نه شتون په  
وجه د کیس په اړوند ضررونه رسیدلي دي، دا په دې چې د محکمې په لړ کې مثالا دري ژبې  
ته ایرانی ژباړن راغواړي بیا د قاضي او د دوسیې واال په منځ کې نا پوهیدنه یا سوتفاهم رامنځته  

ږي او پایله یې د مهاجر له پاره منفي وي. د کانادا په هیواد کې افغانانو، په ډیر زحمت سره،  ـېک
د کانادا هیواد مقامات په دې قانع کړي دي چې پښتو او دري ژبې د کانادا په رسمي دفاترو کې  
را   ژباړن  مورنۍ ژبه  خپله  په  ته  چا  هر  کې  په وخت  اړتیا  د  ومنل شي چې  او  ثبت  داسې 

 ړي. وغوا
 

کوم معیارونه چې د کو چنیانو د ادبیاتو په برخه کې په نړیواله کچه منل شوي او مراعاتیږي،  
د هغو په چوکاټ کې هیڅ څوک نه شي کوالی و وایي چې افغانان به په بهر کې خپلو بچو ته  

شوم  کتابونه برابر کړي وي، یا به یې د مطالعې زمینه ور ته برابره کړې وي او یا به یې کوم ما 
ته په خپله مورنۍ ژبه د خوب په وخت کې کوم کتاب لوستی وي. د ماشومانو او کوچنیانو له  
د   په ویبپاڼو کې  تیر شوي،  نه دي  له نظره څه  بڼه زما  او چاپي  کتابي  په  اروپا کې  په  پاره 
کوچنیانو له پاره څه شعرونه او کیسې لیکل شوي او ژباړل شوي دي چې د الندې ښاغلو نومونه  

 یادونې وړ دي: د 
 

 ، د ماشومانو او کوچنیانو له پاره یې کیسې او شعرونه لیکلي دي، اڅکزیــ احمد ولي ۱
 

   نس کریستین اندرسن څو کیسې ژباړلې دي،اد ډنمارکي لیکوال ه  پرهیزــ ښاغلي ملک  ۲
 

هانس کریستین اندرسن څو کیسې ژباړلي  ــ ښاغلي یوسف هیواد دوست د ډنمارکي لیکوال  ۳
 دي،

 

 ــ آصف بهاند د ډنمارکي لیکوال هانس کریستین اندرسن څو کیسې ژباړلي دي.  ۴
 

که چیرې د کوم ماشوم مور یا پالر د خوب په وخت کې، کوم افغان ماشوم ته د آرامه خوب په  
هیواد په ژبه وي، نه د ماشوم  موخه، کوم کتاب یا کومه کیسه لوستې وي، هغه به هم د کوربه  

په مورنۍ ژبه. د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره ډیر د پاملرنې وړ کار د ننه په افغانستان کې شوی  
 او هیله ده چې دا کار نور هم په مثبت لوري تعقیب او وغځول شي. 

 

وزنې، په  اروپا ته را ورسیدم، د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د ر  )آصف بهاند(  کله چې زه 
تیره بیا د مورنۍ ژبې د زدکړې او یا عادي لیک لوست د یادولو په موخه مې خپلې هلې ځلې  
منظمې کړې او جدي هوډ مې وکړ چې په دې برخه کې به کار کوم، نو هماغه و چې په لومړي  
ګام کې مې په سویدن کې د مورنۍ ژبې له ښونکو سره د سویدن دولت او ځینو افغان فرهنګي  

کال په جنوري کې مې په ستاکهولم کې    ۲۰۰۲و او شخصیتونو په مرسته کار پیل کړ او د  ټولن 
د دریو ورځو په مخ، د مورنۍ ژبو په هغه سیمینار کې د لکچرست په توګه فعاله ونډه واخیسته  
چې په سکندنویایي هیوادو نو کې د میشتو افغانانو د مورنۍ ژبو د ښونکو له پاره جوړ شوی و.  
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سیمینار کې مې، خپل لومړني یاداشتونه، د دوو مقالو په چوکاټ کې، له ستاکهولم نه په  په یاد  
  مارچ او   د   کال    ۲۰۰۲، د  فردا مجله)  خپریدونکې »فردا« نومې مجله کې خپاره کړي دي. 

 ( اپریل ګڼه
 

له هغه نه وروسته مې د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزنې په برخه کې چې څومره توان  
رسیدلی او موضوع پورې اړوند مواد په مخه راغلي دي، ما وخت په وخت  لیکنې کړې دي.  
»د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر او اوسنی حالت« تر سر لیک الندې مې د دې کرښو  

لیکلو پورې   آنالین    ۲۴تر  په ویبسایتونو کې همدا اوس هم  مقالې خپرې کړې دي چې ټولې 

په    موجودې دي،  لیوالتیا ولري، کوالی شي  پته ټولې    دېکه یې درانه لوستونکي د مطالعې 
 ولولي: 

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95      
 

د مطالعې د دود او نوي نسل د روزلو په موخه مې تر اوسه  څو ګټورې  مقالې خپرې کړې  
 دي،  

 

ام کال کې ویلي، لیکلې او خپاره کړې وو چې ټول خلک په تیره هغه قلموال چې    ۱۹۹۴ما په 
عمالا د کوچنیانو د زدکړو او ادبیاتو په برخه کې فعال دي، باید دې موضوع ته په کمه سترګه  

 توري دا دي:    هغه ونه ګوري، خو هغسې چې باید، و نه شول. 
 

نشرات کوي،هیله کوم    لیکنې او   الا زه له ټولوفرهنګیانو،په تیره له هغوفرهنګیانوڅخه چې عم»
روزنې له پاره کم له کمه په خپلو خپرونو کې جدي   او  ښوونې  کوچنیانو د  افغان مهاجرو چې د 

 . پاملرنه وکړي 
 

 :  یوه ژباړل شوي اثر په مقدمه کې لیکلي ووچې  په لړ کې د  ژباړو   خپلو ښاغلي جنید شریف د 
 :  چې  زارۍ د خدای له دربار غوښتلي وو  بیټ نیکه په دویمه هجري پیړۍ کې په زارۍ،»...  

 

 « دا وګړي ډیرکړې خدایه لویه خدایــــه، لویه خدایــه 
 

 ي: اوس داسې څوک نه شته چې یو وار ووایاوس  دا وګړي ډیر کړل؛ خو)ج(  خدای  او
  لویه خدایه،   ! دا وګړي باسواده کړې خدایه   ،لویه خدایه  لویه خدایه،   ! دا وګړي ماړه کړې خدایه  

 «   !!!لویه خدایه 
 

 زه د یو عیني شاهد په توګه ویالی شم چې: 
 

هیواد ته رسیدلي دي، په  د پاسنیو نیمګړتیاوو تر څنګه دا هم باید یاده شي چې افغانان چې هر  
ټول کې د خپلو ماشومانو او کوچنیانو د پاللو، روزلو، فرهنګ ساتلو فکر ورسره و. د دې کار  
له پاره یې د کوربه هیوادونو د امکاناتو نه تر یوې اندازې استفاده هم کړې او په شخصي او  

ا کار که هر چا ته  انفرادي ډول یې هم دې موخې ته د رسیدو هڅې کړې دي، خو په ټول کې د 
ډیره سلنه   بهر کې مو  په  کیږي چې  ارزیابي  پاره وسپارل شي، ضعیف ځکه  له  ارزونې  د 
ماشومان، کوچنیان او نوی نسل په خپله ژبه سم غږیدای نه شي، لیک لوست ورباندې نه شي  

 کوالی او... 
 

نسل د پالنې ــ  د دې ټولو نیمګړتیاوو او منفي خبرو په څنګ کې، په بهر کې افغانان د نوي  
روزنې، د کوچنیانو ادبیاتو ته پام او له نوي تمدن او نوې نړۍ سره د نوي نسل د آشنا کولو له  
پاره ځینې ګټور کارونه هم کړي دي چې تر ټولو غوره بیلګه یې د ځینو ویبپاڼو او فیسبوک پاڼو  

کې تر ټولو نوې  جوړل او په هغو کې د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د روزلو په برخه  
 السته راوړنې، تخلیقات، ژباړې او روزنیزې مقالې او مطالب خپرول دي. لکه: 
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 )فیسبوک پاڼه(،   ماشوم روزنه 
 

 )فیسبوک پاڼه(،   ــ د ماشوم د ادبیاتو کور
 

   ، ــ پل )ویپاڼه(
 

 . ــ کتابتون دات کام )ویبپاڼه( 
 

برخه کې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې  د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د روزلو په  
دي ډیری ویبسایتونه په دې برخه کې لیکنې، ژباړې او تخلیقات خپروي.د ساري په ډول د تاند  

او » نن سبا »تاند«  یادوالی شو. هغه څه چې  فعالیتونه  پل  قلمي  پل او  دوی  د  او  ویبپاڼې   »
همکاران لیکي او خپروي یې د کمیت او کیفیت له پلوه له تمې نه لوړ او مثبت دي. مینه وال  

 کوالی شي په دې باب زیات مالومات په دې لینک کې ولولي: 
 

افغانستان نه چلیږې او خپریږي، که له بهر نه اداره کیږي، خو  دا پتې چې ما یادې کړې، که له  
تر   کې  ګوټ  هر  په  نړۍ  د  مطالب  کې  شیبه  هماغه  په  سمدالسه،  یې  تکنالوژي  اوسنۍ 

 لوستونکو،لیدونکو او اوریدونکو پورې رسوي. 
 

موادو  د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د خپرو شووکتابونو او په ویبپاڼو او فیسبوک کې د راغلو  
په برخه کې چې ما کومې یادونې وکړې، د دې په برخه کې هم په ټول کې افغانان او په ځانګړي  
ډول پښتانه  ستونزې لري. د بریښنایي آدرسونو )فیسبوک پاڼې، ویبسایتونه، بریښنایي آنالین  

کمپیوتر    کتابونه( په برخه کې دننه په افغانستان کې د استفادې امکانات ډیر محدود دي، یا بیخي
او انترنت نه پیژني او که یې پیژني، بیا ډیری خلک د انترنت ستونزه لري. په بهر کې چې د  
کمپیوتر او انترنت ستونزه نه شته، بیا نو خدای ځینې خلک په دې مرض اخته کړي دي چې  

ې او په  کمپیوتر نه استفاده نه کوي او له ټولو نه لویه ستونزه دا ده چې په ټول کې په افغانانو ک 
 ځانګړي ډول په پښتنو کې د مطالعې دود یا هیڅ نه شته او یا هم ډیر ضعیف دی.  

 

پاسنۍ نیمګړتیاوې چې ما په نښه کړې، دا د دې له پاره نه دي چې زه خپل خلک یا فرهنګیانو  
ته په کم نظر وګورم، نه داسې نه ده ما ته د انسان توری، بیا په کې زما خپل هیواد وال ډیر  

ت لري. دا درد مې په دې وخت کې د دې سیمینار په مناسبت ځکه بیان کړ چې د ویلو  ارزښ
وخت یې همدا و او بله دا چې دا کار ما د تخریب له پاره نه، بلکې د اصالح په غرض وکړ، دا  
په دې چې د ټولو پاملرنه د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل پالنې، روزنې او ادبیاتو ته ور  

 واوړي.  
 

ر ټولو ستره پانګونه د نوي نسل روزل دي، که مو نوی نسل و نه روزئ، خپلې راتلونکې  ت
زمانې او خپل راتلونکي نسل ته مو په خپله اور اچولی دی، بل چا ته د حکایت او شکایت حق  

  ادبیاتو  هرقوم په خپلې ژبې اوهره ژبه په خپلو نه لرئ. محمود طرزي ډیر ښه ویلي دي: » 
 «   کیږيژوندۍ پا تې 

 

په اروپا کې، په سکندنویایي هیوادونو کې، په تیره ډنمارک کې، چیرې چې د مورنۍ ژبې د  
تدریس او یا له دې سره اړوند کتابونه او درسي مواد ما ته په مخ راغلي دي، ما په خپلو یاد  

ین  داشتونو او مقالو کې د هغو یادونه کړې ده او ثبت کړي مې دي. د دې خبرې یادول ډیر اړ
ګڼم چې د مورنۍ ژبې په برخه کې تر ټولو ډیر او موثر کار د سویدن په هیواد کې هم د سویدن  
د دولت په پاملرنې او هم په سویدن کې د میشتو فرهنګیانو په جدي کار او پاملرنې سره تر سره  
شوی دی، درسي مواد برابر شوي، درسي کتابونه لیکل شوي د مورنۍ ژبې کورسونه دایر  

ي او حتی د مورنۍ ژبې له پاره ویبسایتونه پرانستل شوي دي،  چې موثریت یې په  شوي د 
سویدن کې د افغان میشتو کورنیو په ماشومانو، کوچنیانو او تنکیو ځوانانو کې له ورایه محسوس  

 دی.   

http://www.taand.com/pal/archives/2458
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مورنۍ    باید د   کې چې ژوند کوې،  په هر هیواد   وس افغانان په هر ډول شرایطوکې چې دي، ا
جدي پاملرنه  او د کوچنیانو د ادبیاتو مسألې ته  پا لنې په برخه کې    ساتنې او   ې، زدکړ  ژبې د 
سویدن په ستاکهولم کې ځینې وړاندیزونه    موضوع په اړوند د   کال کې چې ما د   ۲۰۰۲په    وکړي.

 ي: توپیر سره په دې ډول د   هغه وړاندیزونه په لږ  اوس یې هم ضروري بولم. کړي وو، 
 

ی  ال هره ورځ څه چې هره شیبه بدلید   افغانستان کې سیاسي ـ نظامي حالت ټیکاو نه لري،ــ په  
څنګه چې په افغانستان    مطرح کول ګران بریښي؛  ټاکلي وړاندیز  له مخې د   دلیلهمدې    د   شي،

په افغانستان کې    مورنۍ ژبې ستونزې توپیرسره لري،  باندې د   کې دننه او له افغانستان څخه د 
باندې په    له افغانستان څخه د   او   لیک لوست مسآله طرح ده  تدریس او   مورنۍ ژبې د ننه په    د 

  سا تلو او  هغې د  د  ورباندې خبرې کول او   مورنۍ ژبې زده کول، مورنۍ ژبه باندې پوهیدل، د 
  دولتي اړوندو   همدې دلیل له مخې په افغانستان کې دننه ټولو کورنیو،  د   پا للو مسآله مطرح ده. 

لیک لوست مسآله دې نه    سره ښایي چې په مورنۍ ژبه باندې د   فرهنګیانو   کو اوښوون  ادارو،
په دویمه    څه زده کول او  یو   خکه چې په مورنۍ ژبه باندې د   ساده دې نه انګیري؛  هیروي او 

  ي.ژبه باندې څه زده کول ډیر توپیر سره لر
 

ګاونډیو په  او  هیوادونو،  ــ  پاکستان  تیره  له    په  کې سره  مهاجرافغانان ایران    یادو   د   دې چې 
  زدکړې،  مورنۍ ژبې د  باید د   خو  پراوږو وړي، سیاسي شرایطو بار  ټولنیزو  او ژبو هیوادونو،

 . لیک لوست مسآله هیره نه کړي  او  ساتلو 
 

  که دغه ټولنې د   باندې بې شمیره فرهنګي ټولنې جوړې شوې دي،   ــ اوس چې له افغانستان نه د 
مورنۍ    افغان کوچنیانو  باید د   پورې نه وي زوړندې؛   په لمنو  پروګرامونو  ناروا   د   هیوادونو   نورو
مورنۍ    د   ،سره په تماس کې  کې له رسمي مقاماتو   په کوربه هیوادونو  ته پاملرنه وکړي او ژبو

د بي    تجربه لرم،  څومره چې زه مالومات او ي. زدکړې په برخه کې بنسټیز کارپیل کړ  ژبې د 
  ځکه یې د   تدریس نتیجه ډیره ښه ده،  د   کتابونو   شویو   خپرو   تعلیمي ادارې له خوا د   بي سي د 
 . تدریس لړۍ دې پراخه شي  د  کتابونو  دغو دوام پلوی یم او وایم چې د  تدریس د 

 

چاپیلایر، دننه  کې  افغانستان  په  ده  ښکاره  چې  څنګه  یوهیوادونو   د   ــ  او   ګاونډ    چاپیلایر 
  ستونزو   عیني شرایطو،   هرهیواد د   باید د ،  بل سره جوت توپیرونه لري  چاپیلایر یو   نوروهیوادونو 

پالنې له پاره درسي مواد    ساتنې او   زدکړې،  مورنۍ ژبې د   سره د   په نظرکې نیولو  امکاناتو   او
 . شرایط برابرکړای شي  او

 

زدکړې له پاره  مورنۍ ژبې    په تعلیمي نصاب کې د   هیوادونو   ډیرو   ــ څنګه چې لیدل کیږي د 
مورنۍ ژبې    همدې دلیل پر اسا س له هرې ممکنې وسیلې نه په استفادې سره د   د   ځای نه شته، 

فرهنګیان    کورنۍ،  کوچنیانو  د   که ممکنه نه وي،  زدکړه په تعلیمي نصاب کې ځای پر ځای شي او
 . وتړي  ال پرانستلو ته م  کورسونو مورنۍ ژبې د  ښوونکي دې په شخصي ډول د  او
 

  اهمیت،   مورنۍ ژبې د   باندې میډیا سره ښایي چې د   له هیواد څخه د   په هیواد کې دننه اوــ  
زمه ده  الته    لیکوالو   ټولو   ساتلو په برخه کې په پراخ ډول تبلیغاتي کمپاین پیل کړي.   تدریس او 

 . کتابونه ولیکي اهمیت په اړوند مقالې او  موضوع د  چې د 
 

  کوچنی چې په پردي چاپیریا ل کې لوییږي،   :پام وي   کورنیو  او   لویانو  ــ دې مسآلې ته دې د 
چې په دې ډول ما    مورنۍ ژبې زدګړې ته یې جدي پاملرنه وشي،  باید د   هرډول چې کیږي،

ارتباط یوه    پوهونې او   پوهونې را  هیواد والوسره د   ی شي چې له خپلې کورنۍ او الشوم وکو 
سره خپل وطن    څومره لوړوزدکړو   نان له هر سبا ورځې ځوا   د   که نني ماشومان او  وسیله ولري. 

خبرې ونه شي    ژبه هم ده،  خلکو  ده د   که په خپله مورنۍ ژبه چې د   وګرځي،  لکوته ور  اوخ
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بلکې خپل شخصیت    هغه وطن ته خدمت نه شي کولی،   خلکو او  نه یوازې دا چې هغو  کړای،
 . ته یې هم ضرر رسوي او پایلې یې منفي دي 

 

فعا    اشخاصو  میډیا او   فرهنګي مؤسسو،   دولتونو،   ذیربطو   ټولو  اړوند دې د مورنۍ ژبې په    ــ د 
  درسي پروګرام او   له پروګرامونوسره همغږي شي.   ادارو  ځانګړو   د   نو و ملت  ملګرو  د   لیتونه ،

نه په استفادې    اړخونو   له مثبتو  تجاربو   تیرو  له خوا د   متخصصینو  او   علمي   درسي مواد باید د 
ماشوم    د   ملګروملتونو  چاپ مصارف دې د   د   دې آثارو  داسې ده چې د هیله    سره ولیکل شي. 

ات کارکړی  یمورنۍ ژبې په برخه کې ز   سویدن دولت د   څنګه چې د    .له خوا ورکړل شيصنوق  
اروپایي اتحادیې سره    او  ملتونو   ملګرو  د   په نږدې راتلونکې کې دې،  نو  ښې تجربې لري،  دی او

  خاوندان د   نظر  د   لیکوا ل او  کارپوهان، خوندي ساتلو تدریس او  مورنۍ ژبې د   د   ،په تفاهم کې
درسي    یوه واحد درسي پروګرام او   چې هغوی د   سره راټول کړي؛   پرمیز   یوه علمي سیمینار

خپلوکې دې قناعت سره    بل ته واوروي او   نظریات یو   لیکنې او  خپلې تجربې،  له پاره،  موادو
افغانستان    د    :وایي چې  ځای کې ماشوم ته و   و ښوونکی په ی   داسې نه شي چې بیا یو   وکړي. 

وایي چې هغه خاین و، وطن پلورونکی    بل یې و  دا  ملي قهرمان و او  او  خدمتګار  نی واکدار الف
 . له بده مرغه لیدل شوې دي  کې، تجاربو   په تیرو  دې لړ قاتل و. دا نمونې د  او

 

ملي هویت مسآلې ته    او   ملي ګټو  کې د   کتابونوــ په راتلونکې کې دې په نویو چاپیدونکو درسي  
ملي ترمنالوژي وکارول    مسایلو د روښانولو له پاره دې وطني نومونې او   جدي پاملرنه وشي او د 

 شي
 

  ص نه کړو، په څو الڅخه خ  ماشومان له بیسوادۍ، ظلم، زورزیاتي او محرومیتونو   ــ که موږ 
 . سره مخامخ کړی ويظلم  انسانیت له بې عدالتۍ او  یم ځل به مو 

 

 ! بیسوادۍ له لوی ظلم څخه وژغورئ   راشئ ماشومان د 
 

 ! نوې زمانې علمي غوښتنې یې غواړي، فکر وکړو  په باب هغسې چې د  کوچنیانو  راشئ د 
 

ــ لکه څنګه چې څو ځلې بیالبیلو آدرسونو ته ګران دوست او د کوچنیانو ادبیاتو عمالا ډیر فعال  
شخصیت ښاغلي اجمل تورمان، په تعلیمي موسساتو کې د کوچنیانو د ادبیاتو د مضمون د تدریس  
  وړاندیز کړی، د هغه په تایید سره زه د کوچنیانو د ادبیاتو د برخې د فعال او د نوي نسل د 
روزلو د پلوي په توګه ټینګار کوم چې د کوچنیانو ادبیات دې په مکاتبو او پوهنتونونو کې د یو  

 مضمون په ډول تعلیمي نصاب ته داخل کړای شي.  
 

کال کې مې بیا چاپ او تکرار کړل، خو تر نن پورې    ۲۰۱۲دا وړاندیزونه ما پخوا کړي وو، په  
 نه ګرځو، بل څوک موږ ته هیڅ هم نه کوي.  هیڅ نه دي تر سترګو شوي. که خپله ورپسې و 

د سیمینار ګډون کوونکو ته مې د کوچنیانو د ادبیاتو د نومونې په برخه کې وړاندیز دا دی چې  
 په همدې سیمینار کې دې را ټولو درنو پوهانو ته دا موضوع مخکې کیښودل شي چې: 

 

 د کوچنیانوادبیات و ویل شي که د ماشوم ادبیات؟ 
 

موضوع ته ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په لومړۍ برخه کې، په کابل کې د شپیتمې لسیزې  دې  
ږي  ېـپه پیل کې د دایر شوي سیمینار د پریکړو په رڼا کې اشاره کړې وه چې ماشوم هغه نوز 

ږي چې د لیک  ېـږي چې ال لیک لوست نه شي کوالی او کوچنی بیا هغه ته ویل ک ېـته ویل ک 
نو د ماشوم د ادبیاتو د اصطالح پر ځای باید د کوچنیانو ادبیات وکارول شي،   لوست شي، ځکه 

 بیا هم څنګه چې په دې سیمینار کې د را ټولو شو پوهانو پریکړه وي، هغسې به وشي. 
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 مورنۍ ژبه، 
 

 ستونزې او حلالرې 
 
 

مخکې، راځئ هر یو له ځانه وپوښتو،  د ژبې په اړه، د لوړو، خیالي او ښکلو شعارونو تر ویلو  
 موږ خپله، خپلې ژبې ته څه کړي دي او نور څه کوالی شو؟ 

 

ژبه، باید بډایه شي، ژبه باید علمي شي، ژبه باید اقتصادي شي، ژبه باید سیاسي شي، ژبه باید  
 . د فرهنګ په ګاڼو، وګاڼل شي، ژبه باید له الفو او بې ځایه ستاینو، وژغورل شي 

 

 بهاند  لطیفدوکتور                                                                               
 

 
دا مقاله د مورنۍ ژبې د هغه علمي سیمینار له پاره لیکل شوې ده چې د »ملي تحریک« د  

کال د فبرورۍ په شپاړسمه نېټه د ډنمارک د »وایله« په ښار    ۲۰۱۹څانکې له لوري د  ډنمارک  
 کې جوړ شوی و. 

 

 په پیل کې د دې خبرې یادول اړین گڼم:  
 

د مقالې په سریزه کې د مورنۍ ژبې په باب زما تیوریکي خبرې په ټولو ژبو پورې اړه لرالی  
بحث موضوع یوازې پښتو ژبه ده. لومړی مې په  شي، خو له تیوریکې خبرو نه وروسته زما د  

د خپلې مورنۍ ژبې پښتو د موقعیت د څرنگوالي او له هغې سره د چلند په    بېالبیلو ځایونو کې 
باب عمومي خبرې کړي، بیا مې یې اوسنی حالت څېړلی او ارقام وړاندې شوي دی او په پای  

رې ورته په نښه کړې دي او د وړاندیز  کې مې یې ستونزو ته په اشارې سره، له خپله انده حلال
 په ډول مې د ټولو په مخکې ایښې دي.  

 

ژبه د انسان د اوږدو تجربو ټولگه ده. څوک چې ژبې ته په کم ارزۍ گوري او د ژبې وییونو  
ته په تیټه سترگه گوري، په حقیقت کې د بشر تاریخي ودې ته ارزښت نه ورکوي. دا باید په یاد  
وساتل شي چې له ژبې سره ساده او سطحي چلن، په اصل کې له انسان سره هماغسې چلن دی.  

ونو زرو لغاتو لښکر دی چې وروسته له ډېرو کړاوونو او تجربو برابر شوی دی او  ژبه د لسگ 
رې یې کارولی شئ. څوک چې د  ــېدې د کار وړ لښکر ته باید درناوی وشي، ځکه چې هر چ

ماناوو دې لښکر ته ارزښت نه ورکوي او یا په درنه نه ورته گوري، هغوی د بشریت د اوږدو  
 ارزښته گڼي. ـ اوږدو مودو تجربې بې 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459
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که حقیت ته ځیر شو، ژبه په اصل کې بېرته انسان ته، د ده د باندني چاپېلایر ژباړه ده او باندني  
چاپېلایر ته د ده ورژباړل دي. ژبه د انسان او فزیکي ـ ټولنیز چاپېلایر په منځ کې د اړیکو  

 وسیله ده. 
 

ده،   پدیده  کې  حال  په  بدلېدو  د  او  خوځنده  بهانده،  یوه  وشوه،  ژبه  ورته  پاملرنه  او  کار  که 
خوځېدونکې او غني کېدونکې به وي او که کرار الس تر زنې ورته کینو، له تلو او خوځیدو  

 ږي او د مرگ دایرې ته ورننوزي.  ـلوې
 

هر څومره چې ژبې په پوهې، مالوماتو او فنونو باندې سمبال شوې وي، همغومره غني او د  
ږي او ویونکي یې همغومره  ـوي؛ په همدې سبب علمي ژبې گڼل کېنړۍ په اسرارو خبرې او پوه  

 پوه او د نړۍ په پوهېدنه باندې برالسي وي. 
 

مورنۍ ژبه یوه ونه وگڼئ چې بېالبیلې څانگې او په زرگونو، لکونو او ال میلیونونه پاڼې یا  
ې د دې ونې  لغتونه لري، دا ونه که اوبه نه شي، که ونه پالل شي؛ نو څنگه هیله کوالی شئ چ

 ږي او ونه زړه او پوده نه شي.  ـپاڼې زېړې نه شي، ونه رژې
 

ړ ډول نه شي کوالی، خو  ـزما مورنۍ ژبه پښتو به، زما د دننني او باندي جهان ژباړه په بشپ
ونه مې په همدې  ـیـڅنگه چې ما د خپلې مور غږ په همدې ژبه اورېدلی دی، لومړني توري او وی

مینې لومړنی غږ مې په همدې ژبه اورېدلی دی؛ لیکل په همدې ژبه کوم،  ژبه اورېدلي دي، د  
او تر ټولو ژبو ډېر، له دې ژبې سره پاتې شوی یم؛ ځکه نه شلېدونکی عاطفي اړیکې ورسره  

 راته گرانه ده.   لرم او د مور په څېـر 
 

لمانځنه یوه تفریح او  تر هر څه مخکې د دې خبرې یادول اړین دي چې د مورنۍ ژبې د ورځې  
ږي،  ېـوخت تېرونه نه ده. دلته یا د نړۍ په هره بله برخه کې چې د مورنۍ ژبې ورځ لمانځل ک 

 اصلي موخه یې د خپلې مورنۍ ژبې د بقا او غنا له پاره مبارزه او هلې ځلې دي.  
 

  څنګ   د نورو موخو تر ه  لمانځند  د ملګرو ملتونو، د یونسکو ادارې له خوا، د مورنۍ ژبې  »
 ي چې: ده چې د نړۍ چارواکي او فرهنګیان، په دې خبر کړ  دا  یې ، یوه اساسي موخه یې

 

 «.هر ماشوم، باید په خپله مورنۍ ژبې زده کړې وکړي 
 

مورنۍ ژبه( ورنه غوڅه شوې ده. په خپل کور  ظاهراا د پښتنو په واکدارۍ کې خپله ژبه )پښتو 
او خپل کلي کې، په خپل وطن او خپل واک؟ کې له پښتنو څخه په مورنۍ ژبه د زدکړو حق  
اخستل شوی دی. دا ډېـره موده، د دیموکراسې په دایره کې، د پښتنو نوی نسل په خپله ژبه د  

 زکړو حق نه لري. 
 

او ویر، په لسګونو سونامي ګانې رامنځته کړې او بې  او ټولنه کې د جګړې اور  زموږ په وطن  
شمیره غمیزې یې په میراث پریښې دي؛ داسې چې زموږ څو نسلونه یې د اور خوراک کړل او  
هغه چې د دې سونامي ګانو له مرګونو څپو څخه نیم ژواندي پاتې دي، له بیالبیلو ستونزو سره  

و سونامي ګانو د زور او تاو په وجه یو  الس ګریوان دي. د جګړې او له جګړې د را زیږیدل
ځای پریښودل، بهر ته یې یوازې    رشمیر وطنوالو خپل کلي کورونه، نغري، هدیرې او هر څه پ

 د سر د خالصون په تمه مخه کړه.  
 

ملکونو کې له رنګارنګ ستونزو سره مخ شول، چې تر ټولو لویه غمیزه او    نورو تللي خلک په  
د کلتورونو تر فشار الندې او ډیر ځلې د کورنیو د مشرانو د بې غورۍ  ستونزه یې د نورو ټولنو  

 په وجه د مورنۍ ژبې او په عام ډول د خپل کلتور د ډیرو برخو له السه ورکول دي. 
 

د بهر میشتو افغانانو له ژوند نه چې کوم ښکلی انځور دننه په افغانستان کې د خلکو د ذهن په  
ښکلی نه دی، نه یې منفي اړخ سم دی او نه یې مثبته خوا    ګالري کې رسم شوی دی، دا سم او 
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سمه ښودل شوې. ژوند په هر ځای او هره ټولنه کې چې وي، منفي او مثبت اړخونه لري او  
 زموږ افغانانو د ناکامۍ یو دلیل دا دی چې هر چیرې او په هر څه کې ډیر اِفراط او تفریط کوو. 

 

ۍ لري، خو ستونزې یې هم ډیرې او چاقې دي. په هغو  په پرمخ تللو هیوادونو کې ژوند رنګین 
یا په ټولنه کې جذبیدل او د هغو له قوانینو سره ځان   (integration) ټولنو کې د اِنتګریشن 

برابرول، لږې نه، ښې ډیرې ستونزې لري؛ هغه هم یوه شرقي او د بیلې عقیدې درلودونکي  
زیږیدلي، را لوی شوي انسان ته او بیا په اروپا   انسان ته. په افغانستان غوندې یو چاپـیـلایر کې 

او   له ګالنو  ته ورته وګڼئ چې  بوټي  یوه  داسې  ټول عمر ژوند کول،  ټولنه کې  یوې  غوندې 
 رنګینیـو نه یې ازغي او بد رنګي زښته ډیره ده. 

 

په داسې ټولنو کې زیـږیدلی او زیږیدونکي نسل ته که مشران پام و نه کړي، هماغسې لویـږي  
ه د هغې ټولنې وګړي او دا نوي ورغلي خلک تر څو چې ځان له هغې ټولنې او د هغو له  لک

قوانینو سره جوړوي، یا د لیونتوب پولې ته ور رسیدلی وي او یا هم دومره وخت ورباندې تیر  
 وي چې نور د کهولت خزان وهلي بڼ ته ور ننوتی وي.  

 

ې نیولو سره کوم تصویر چې زه له افغانستان  په دې لیکنه کې د همدغو ترخو واقعیتونو په نظر ک 
نه د باندې د افغان ماشومانو او کوچنیانو د روزنې، مورنۍ ژبې د زدکړې، د فرهنګ د ساتلو  
او د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې وړاندې کوم، همدا اوس وایم چې منفي اړخ یې ډیر دی. ما  

رنګووي، دا یو تریخ واقعیت دی او لکه د  دې څوک د ډیر خوشبین او ډیر بد بین په تور نه  
 سقراط جام، اوس افغانانو ته ور په برخه دی. 

 

کله چې یو ماشوم، کوچنی یا تنکی زلمی د وطن پریښودلو ته اړ کیږي، نو د باندې له وطن نه،  
که لرې وطن وي که کوم نږدې هیواد، په لومړي ګام کې د مورنۍ ژبې  زکړه، ساتل او پالل  

ډیر اړین وي او وروسته له هغه نه  په مورنۍ ژبه باندې ورته د مطالعې او د کوچنیانو  ور ته  
 د ادبیاتو لوستل مطرح وي. 

 

په وطن کې د ټوپک د شپیلۍ د ُسر کیدو، د جګړې د اور د تودیدو او ځینو نورو دالیلو پر بنا  
ډ ډیـری افغانانو منډه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته وه، چې شمیر یې میلیونونو تنو ته  

 رسیده.  
 

ځي او پوهنځي ته  په ایران کې خو یې په ډیرو ځأیونو کې افغان کوچنیانو او ځوانانو ته، ښوون
د تګ اجازه هم نه ورکوله او د ژوند په هر چاره او هر ځای کې دوی ته د »آشغال« خطاب  
شوی، کیـږي او که چیـرې کومې سلنې ماشومانو کوم ټولګي ته د تک چانس تر السه کړی هم  

غرافیې  وي، په داسې چاپـیـلایر کې به و چې یو توری به هم د دوی د ژبې او عقیدې، تاریخ او ج
هلته نه و. د مورنۍ ژبې، یا په خپله خوښه زدکړو او یا د ماشوم پالنې، روزنې او د کوچنیانو  

 د ادبیاتو خو ال پوښتنه هم باید و نه شي. 
 

په پاکستان کې هم د پاکستاني قوانینو په چو کاټ کې او په افغانانو باندې د حاکم اِفراط له وجې  
ې چې دوی استفاده ورنه کوله، داسې څه نه شته چې ماشوم  په هغو کتابونو او درسي موادو ک

دې له پر مختللو علومو او عصري ژوند سره آشنا کړي. هغه کتابونه او درسي مواد چې ما  
لیدلې دي هلته درسي پروګرام داسې برابر کړای شوي و چې تر مثبتو موادو منفي په کې ډیر  

ن په ریاضي کې یې هم جگړه، وژنه او  ځاي پر ځای شوي وو. نور مضامین خو پرېږده، ا
 نفرت ځای پر ځای کړی دی. دا یې یوه بېلگه ده: 
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  کال په پیل کې د یوې مقالې په ترڅ کې ۲۰۱۲همدې موادو ته په کتو سره، په دې اړوند ما د 
 لیکلي وو:  داسې

 

  ، ځای پر غږ ښوونکي د   کې د   په غوږونو زلمیانو  او   کوچنیانو   د   هلته په افغانستان کې زموږ»
زدکړې    ب د   زلمیانوته د الف او   او  اشومانوم  اوس زموږ   قومندان آمرانه چیغې آزانګې کوي.   د 

 ه.  روزن  ښوونه او   دی زموږ   دا   سرنوشت او  دا دی زموږ  ږي، ـرښوونه کیال  ډزو کولو   ځای د   پر
  سیاست او  هغه هم د   پوهنځي پرانستل شوي وو، هیوادونو کې چې کوم ښوونځي او په ګاونډیو

  او   سیاسي ډلې هڅه کوله چې خپل افکار  هلته هرې مذهبي او   مذهب په رنګ رنګول شوي وو.
ماشومانو    په لومړي ګام کې د   له پاره،   سره کولو   تر  د   نظامي اهدافو   خپلو  د   عقاید تدریس کړي او 

دغو    د   ځای کړي.  وسلې او وژنې مفاهیم ځای پر  جګړې،  کې د   په ذهنونو   زلمیانو  تنکیو  او
ملي    خپل وطن تاریخ،  ته د   کوونکوکې هیڅکله زده    په درسي کتابونو  پوهنځیو  او  ښوونځیو

نه لیکل کیدل،   ،په باب   علمي پرمختګونو   تمدن او   ګټو،    الا ملي کلتور اص  مورنۍ ژبه او   څه 
 : درسي کتاب کې مې ولوستل په یو  ښوونځیو  دغو  د  و.مطرح هم نه و

 

   ت = توپک،»
 ج = جهاد،  
 م = مجاهد،  
 ټ = ټانک،  

   ،و = وژل
 ...او
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_asef_prade_haperyal_aw_de_mahajero_02.pdf
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هغه درسي کتابونه    دښمنۍ.   او   وژلو   تمدن تدریس وشي، نه د   او   علم، نوي ژوند   ماشوم ته باید د 
  ، له پاره  سه کولو ال تر د   اهدافو  خپلو  سیاسیون د   په رنګ رنګول شوي وي او ایدیالوژیو  چې د 

داسې درسي کتابونه پرته    نو   تدریس ته په کې لومړیتوب ورکوي،   وژلو  نیولو او   وهلو،   یوازې د 
  افراطي افکارو   د   په ذهن کې تداعي کوالی شي.  زده کوونکو  څه د   نه نور  کرکې  له دښمنۍ او

نه د ورورګلوۍ    نفرت او وژنې زړی کري،  درسي مواد خپروي چې د   خاوندان داسې کتابونه او 
 ..« او انسانیت. 

 

سلسله کې ما په لومړي ګام کې د کوچنیانو ادبیاتو او مورنۍ ژبې ته د    نوي نسل د روزلو پهد  
کال چاپ، کابل( او ورپسې    ۱۳۶۶اړینې پاملرنې په خاطر لومړی یو کتاب )د کوچنیانو ادبیات،  

مې د مهاجرت په چاپیلایر کې »د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر او اوسنی حالت« تر نامه  
لیکلې دي، چې اوس »د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی  الندې گڼ شمیر مقالې  

 تر السه کېدای شي.  بڼه حالت، دویم ټوک« تر سرلیک الندې په آنالین 
 

هم د نوي نسل د روزلو او مورنۍ ژبې ته د جدي پاملرنې په خاطر، د  د هغو تر څنګه مې، بیا  
مطالعې د عامیدو،  له پاره، د مطالعې د مهموالي، د مطالعې په برخه کې د شته ستونزو او د  

 دې ستونزو د حلالرو په باب ګڼې مقالې لیکلې دي، چې د ځینو سر لیکونه یې دا دي: 
 

 ، لړۍ کتابونو  زموږ تعلیمي نظام او د جهاديــ 
 

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

 ،او نوې هیلې ستونزې  نوی نسل، مطالعهــ 
 

 ، ) تاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د ک (دریځ  زموږ کتاب، مطالعه اوــ 
 

 ،او زموږ مسوولیت  نسلونه   بیسواده څو ــ 
 

 ، او دوې وروستۍ مقالې دود  د مطالعې ــ 
 

 ، ونه  سوځونه کتاب ــ 
 

 ،او یو یاد داشت  څپیړې څو مقالې، څوــ 
 

 تخم کرلی ولې؟   ټوپک مشرانو تاسې د ــ 
 

 ، )د مطالعې د پلویانو نوي ګامونه(خبرې  زر  یو تصویر،ــ 
 

 ، ټویک او چکچکې  قلم،ــ  
 

 ،  ر ټولنهالاو قلم مطالعه تعلیم، کتاب ویشنه، ــ 
 

 ، )نسل نوې روزنه  د نوی(  »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 او  
مورنۍ ژبې ته پاملرنه یو اړین کار دی او که نوی نسل و نه روزل شي، ممکنه نه ده چې د  

کیښودل شي او د دې هیلې د پوره کیدو  یوې ټولنې د پرمختګ، آبادۍ او ښیرازۍ بنسټ دې  
 منظمه مطالعه جوړي. بنسټ سواد زدکړه او 

 

د نوي نسل دا روزنه که په هېواد کې دننه وي که د باندې؛ الزمه دا ده چې که ماشوم او کوچنی  
 زدکړې په خپله مورنۍ ژبې باندې وکړي، ډېر به ښه وي.  
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زموږ بهر ته تللي ټول هیوادوال په لرې او نږدې هېوادونو کې د گڼ شمیر نورو ستونزو تر  
 څنگ د مورنۍ ژبې د خوندیتوب او نه خوندیتوب له پوښتنو سره مخ شول.  

 

کله چې زه د افغانستان پریښودلو ته اړ شوم، لومړنی ځای چې ما د افغان ماشومانو او کوچنیانو  
ه کې ولید، هغه پیښور و. سره له دې چې زه تر سخت رواني فشار الندې  او نوي نسل بد حالت پ 

وم، بیا مې هم د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل ته د څه لیکلو په نیت ګوډ مات یاد داشتونه په  
 ذهن او کاغذ باندې اخستل.  

 

یاتو د  د نوي نسل د سواد، زدکړو، روزنې، مورنۍ ژبې ته خطر پېښېدل او د کوچنیانو د ادب
خراب حالت د یو تصویر وړاندې کولو په موخه مې په ماسکو کې، »نوید« نومي اخبار ــ چې  

کوچنیانو د زدکړې    مهاجرو  لایر او د ـیـپردی چاپد ښاغلی فاروق فردا په مدیریت خپریده ــ  د »
نه د  « تر سر لیک الندې، د مقالو سلسله پیل کړه. د یادې مقالې په پیل کې مې دا پوښت مسآله

 افغانانو مخ ته کېښوده: 
 

 لیک لوست نه شي کوالی؟  ژبو مورنیو  اوسه پورې په خپلو  کوچنیان تر  ولې مو 
 

کې هم خپره کړه.    ویبپاڼومه د دویم ځل له پاره په    ۲۲کال د فبرورۍ په    ۲۰۱۲او بیا مې د  
هلته ما د افغان ماشومانو، کوچنیانو او تنکیو ځوانانو او مورنۍ ژبې خراب حالت ته په کتو سره  

 هم په هماغه نظر یم، هغه نظر داسې دی:   خپل نظر لیکلي او خپور کړی و او اوس
 

کله په    هر   راتلونکې زوروي او  افغان کوچنیانو   د   څنګه،   تر   ترخو   نورو   مهاجرت د   ما د »...  
ږي؟  ـسواد مسآله څنګه کی  د   افغان کوچنیانو   کې به د   چاپیریالونو   کې یم چې په پردیو  دې فکر 

  جومات،   کور،  رواجونه،   ،کلتور  ژبه، . مورنۍ  څه له انسان څخه اخلي  ځکه چې مهاجرت هر 
   ...هدیره او  ژوندی،  مړی،

 

سره   لو اخو  نا نورو   پلرونوسره ښایي چې د  او  میندو له ټولو باید ځانونه تسلیم نه کړو.  موږ خو
زموږ کوچنیان    څو  تر   په جدي ډول له دې ستونزې سره هم مبارزه وکړي،   څنګ،   مبارزې تر  د 

که ځای    او  لرې پاتې نه شي  ژبې او... څخه بیګانه او   ادبیاتو،   عقایدو،  تاریخ،  له خپل فرهنګ، 
له خپل  ،  یوه کوچنیان بې سواده  هر   د   خدای مه کړه سبا به زموږ  زنې کینو،  س ترال ځای    پر

  هر  تاریخ او  ژبې،   بیا به نوی نسل له خپل فرهنګ،؛  لوی شي  ژبې سره نا آشنا را  فرهنګ او
     و.«پورې پر شا چلو تر څو   شرم پیټی چیرته او د  بیا به دا. یګانه ويب  څه سره نا بلده او 

 

راځئ هر یو له خپل ځان سره سوچ وکړو چې د ویده کیدو په وخت کې خپلو ماشومانو ته په  
 مورنۍ ژبه باندې کتابونه لولو او په ارامتیا سره هغوی د خوب څپو ته سپارو که نه؟ 

 

 کتابونه او کومې کیسې ورته لولئ؟ که و، څوک؟ چېـرې او کوم 
 

که چیـرې د کوم افغان ماشوم مور یا پالر د خوب په وخت کې، ماشوم ته د آرامه خوب په  
موخه، کوم کتاب یا کومه کیسه لوستې وي، هغه به هم د کوربه هیواد په ژبه وي، نه د ماشوم  

 په مورنۍ ژبه. 
 

پړاو او اساس اورېدل دي. که چیـرې یوه  هر یو باید فکر وکړو چې د ژبې د زدکړې لومړنی  
افغانه کورنۍ په خپلو منځو کې په خپله مورنۍ ژبه ونه غږېـږي، او که میندې پلرونه یا نور  
مشران ماشوم ته څه وانوروي، ماشوم ژبه له دېوال، ونې، تیـږې او... نه اوري او کله چې څه  

بیا د مورنۍ ژبې په نامه څه موجودیت  وانوري، نو څنگه به یې زدکړای شي؛ نو په دې ډول به  
 هم نه لري او چې مورنۍ ژبه نه وي، نو څه شی به وساتل شي، او څه شی به وپالل شي؟ 
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په مورنۍ ژبه ماشوم او کوچني سره خبرې کول او هغوی ته کتاب لوستل ډېرې گټې لري. ما  
 خپره کړې ده، هلته ما داسې لیکلي وو:     مقالهکال د فبرورۍ په پیل کې یوه    ۲۰۱۳په دې باب د  

 

کتاب لوستل په افغانستان کې څه چې دلته په پرمخ    د   ته په لوړ آواز  له بده مرغه چې کوچنیانو »
هم  یا   او  یا ځان نه په عذابوو  کې دومره نه ده دود. کې هم په افغانانو  شته امکاناتو  او  ټولنو  تللو 

ټول    باندې،  له هیواد نه د   په هیواد کې دننه او  پردي دود په شان په بده سترګه ورته ګورو.  د 
کتاب لوستل    د   ته په لوړ غږ   مشران باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي چې ماشومانو 

 هغوی ته ډیره ګټه رسوي.  
 

هغوی به په راتلونکې    اوري، نکلونه    نه کیسې او  ژوند له لومړنیو کلونو   هغه ماشومان چې د 
دې سبب کیږي چې ماشوم    کتاب لوستل د   ماشوم ته په لوړ غږ   شتمنه ژبه ولري،  کې بډایه او 

کتاب    همدې له پاره باید ماشوم ته په لوړغږ  د   پراخیدونکي تخیل خاوند شي؛  په راتلونکې کې د 
ژوند په    اساس د   او   ژبې پایه   ماشوم د   د   سندرې ورته وویل شي.   ولوستل شي او په لوړ آواز

ماشوم ته باید په لومړي ګام کې په مورنۍ ژبه کتاب ولوستل    کې ایښودل کیږي.  کلونو  همدغو 
 بیا په نورو ژبو.  شي،

 

که    دنده ده چې له ماشوم سره په لومړي ګام کې په مورنۍ ژبه خبرې وکړي،  پلرونو  میندو   د 
  ماشومان،   ږي. ـزدکړه ورته آسانی  بو نورو ژ  د   ماشوم خپله مورنۍ ژبه په سمه توګه زده کړي، 

زدکړې   کوالی شي د  څه باندې پوه شي،  مطالعې له الرې په هر  لویان کوالی شي د  ځوانان او
سره مرسته کوي چې ټولې شته    زدکړه له انسانانو  بیان کړي او  څه توضیح او  له الرې هر 

د  او   ستونزې  او   خبرو  له الرې حل کړي  په    یو له    پوهاوي  پرمخ  بل سره  آرامه خپل ژوند 
 « بوزي.

 

بیا کله چې زه )آصف بهاند( اروپا ته را ورسیدم، د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزنې،  
په تیره بیا د مورنۍ ژبې د زدکړې او یا عادي لیک لوست د یادولو په موخه مې خپلې هلې ځلې  

نو هماغه و چې په لومړي    منظمې کړې او جدي هوډ مې وکړ چې په دې برخه کې به کار کوم،
ګام کې مې په سویدن کې د مورنۍ ژبې له ښونکو سره د سویدن دولت او ځینو افغان فرهنګي  

کال په جنوري کې مې په ستاکهولم کې    ۲۰۰۲ټولنو او شخصیتونو په مرسته کار پیل کړ او د  
له ونډه واخیسته  د دریو ورځو په مخ، د مورنۍ ژبو په هغه سیمینار کې د لکچرست په توګه فعا

چې په سکندنویایي هیوادونو کې د میشتو افغانانو د مورنۍ ژبو د ښونکو له پاره جوړ شوی و.  
په یاد سیمینار کې مې، خپل لومړني یاداشتونه، د دوو مقالو په چوکاټ کې، له ستاکهولم نه په  

 خپریدونکې »فردا« نومې مجله کې خپاره کړي دي.  
 ( اپریل ګڼه  مارچ او د   کال  ۲۰۰۲، د  فردا مجله)
 

له هغه نه وروسته مې د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزنې په برخه کې چې څومره توان  
 رسیدلی او موضوع پورې اړوند مواد په مخه راغلي دي، ما وخت په وخت  لیکنې کړې دي.  

 

الندې مې د دې کرښو  »د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر او اوسنی حالت« تر سر لیک  
تر لیکلو پورې گڼې مقالې خپرې کړې دي چې ټولې په ویبسایتونو کې همدا اوس هم آنالین  

 یې ولولي:   پته  که یې درانه لوستونکي د مطالعې لیوالتیا ولري، کوالی شي په دې   موجودې دي،
 

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95    
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ام کال کې ویلي، لیکلې او خپاره کړې وو چې ټول خلک په تیره هغه قلموال چې    ۱۹۹۴ما په 
عمالا د کوچنیانو د زدکړو او ادبیاتو په برخه کې فعال دي، باید دې موضوع ته په کمه سترګه  

 باید، و نه شول. هغه توري دا دي: ونه ګوري، خو هغسې چې  
 

هیله    نشرات کوي،  لیکنې او  الا څخه چې عم  فرهنګیانو  په تیره له هغو  فرهنګیانو،   زه له ټولو »
روزنې له پاره کم له کمه په خپلو خپرونو کې    او  ښوونې  کوچنیانو د   افغان مهاجرو  کوم چې د 

 . جدي پاملرنه وکړي 
 

 : کې لیکلي ووچې  مقدمهیوه ژباړل شوي اثر په  لړ کې د په  ژباړو   خپلو ښاغلي جنید شریف د 
 

 :  چې  زارۍ د خدای له دربار غوښتلي وو  بیټ نیکه په دویمه هجري پیړۍ کې په زارۍ،»...  
 

 هـړې خدای ــک رــډیړي ــدا وګ
 «ویه خدایــهـدایــــه، لـویه خـل

 

 ي: اوس داسې څوک نه شته چې یو وار ووای ـ اوس  دا وګړي ډیر کړل؛ خو )ج( خدای او
 

  لویه خدایه،   ! دا وګړي باسواده کړې خدایه   ،لویه خدایه  لویه خدایه،   ! دا وګړي ماړه کړې خدایه  
 «  !!! لویه خدایه 

 

 توګه ویالی شم چې: زه د یو عیني شاهد په  
 

د پاسنیو نیمګړتیاوو تر څنګه دا هم باید یاده شي: افغانان چې هر هیواد ته رسیدلي دي، په ټول  
کې د خپلو ماشومانو او کوچنیانو د پاللو، روزلو، فرهنګ ساتلو فکر ورسره و. د دې کار له  

اندازې   نه تر یوې  له امکاناتو  استفاده هم کړې او په شخصي او  پاره یې د کوربه هیوادونو 
انفرادي ډول یې هم دې موخې ته د رسیدو هڅې کړې دي، خو په ټول کې دا کار که هر چا ته  
ډیره سلنه   بهر کې مو  په  ارزیابي کیـږي چې  پاره وسپارل شي، ضعیف ځکه  له  د ارزونې 

ست ورباندې  ماشومان، کوچنیان او نوی نسل په خپله مورنۍ ژبه سم غږیدای نه شي، لیک لو
 نه شي کوالی او... 

 

د دې ټولو نیمګړتیاوو او منفي خبرو په څنګ کې، په بهر کې افغانان د نوي نسل د پالنې ــ  
روزنې، د کوچنیانو ادبیاتو ته پام، مورنۍ ژبې ته توجه او له نوي تمدن او نوې نړۍ سره د  

چې تر ټولو غوره بیلګه یې د  نوي نسل د آشنا کولو له پاره ځینې ګټور کارونه هم کړي دي  
ځینو ویبپاڼو او فیسبوک پاڼو جوړل او په هغو کې د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د روزلو  
په برخه کې تر ټولو نوې السته راوړنې، تخلیقات، ژباړې او روزنیزې مقالې او مطالب خپرول  

 دي. لکه: 
 

 ــ ماشوم روزنه )فیسبوک پاڼه(، 
 

 تو کور)فیسبوک پاڼه(،ــ د ماشوم د ادبیا
 

 ــ پل )ویپاڼه(، 
 

 ــ کتابتون دات کام )ویبپاڼه( 
 

 ــ قاموسونه دات کام  
 

 ــ کوچنی دات کام )ویبپاڼه( 
 

 ــ پښتو دات اس اي 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_ase_prade_chaperyal_aw_de_mahajero.pdf


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
53او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 او... 
 

د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د روزلو په برخه کې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې  
برخه کې لیکنې، ژباړې او تخلیقات خپروي. د ساري په ډول د تاند  دي ډیری ویبسایتونه په دې  

قلمي   دوی  د  او  ویبپاڼې  او »پل«  نن سبا »تاند«  یادوالی شو. هغه څه چې  فعالیتونه  پل  او 
همکاران لیکي او خپروي یې د کمیت او کیفیت له پلوه له تمې نه لوړ او مثبت دي. مینه وال  

 ت په دې لینک کې ولولي: کوالی شي په دې باب زیات مالوما
 

http://www.taand.com/pal/archives/2458    
 

ږي،  ـږي، که له بهر نه اداره کیـږې او خپریـدا پتې چې ما یادې کړې، که له افغانستان نه چلی
کې   شیبه  هماغه  په  سمدالسه،  یې  تکنالوژي  اوسنۍ  تر  خو  کې  ګوټ  هر  په  نړۍ  د  مطالب 

 لوستونکو، لیدونکو او اوریدونکو پورې رسوي. 
 

په اروپا کې، په سکندنویایي هیوادونو کې، په تیره ډنمارک کې، چیرې چې د مورنۍ ژبې د  
خپلو   په  ما  دي،  په مخ راغلي  ته  ما  مواد  درسي  او  کتابونه  اړوند  دې سره  له  یا  او  تدریس 

د هغو یادونه کړې ده او ثبت کړي مې دي. د دې خبرې یادول ډیر اړین    یادداشتونو او مقالو کې
ګڼم چې د مورنۍ ژبې په برخه کې تر ټولو ډیر او موثر کار د سویدن په هیواد کې تر سره  
شوی دی؛ هم د سویدن د دولت په پاملرنې او هم په سویدن کې د میشتو دانشمندو فرهنګیانو په  

سره شوی دی، درسي مواد برابر شوي، درسي کتابونه لیکل شوي  جدي کار او پاملرنې سره تر  
شوي   پرانستلد مورنۍ ژبې کورسونه دایر شوي دي او حتی د مورنۍ ژبې له پاره ویبسایتونه 

تنکیو   او  په ماشومانو، کوچنیانو  افغان میشتو کورنیو  د  په سویدن کې  دي، چې موثریت یې 
 انو کې له ورایه محسوس دی. ځوان

 

مورنۍ    باید د   کې چې ژوند کوې،  په هر هیواد   وس افغانان په هر ډول شرایطوکې چې دي، ا
جدي پاملرنه  او د کوچنیانو د ادبیاتو مسألې ته  پا لنې په برخه کې    ساتنې او   زدکړې،   ژبې د 
ستاکهولم کې ځینې وړاندیزونه  سویدن په    موضوع په اړوند د   کال کې چې ما د   ۲۰۰۲په    وکړي.

 ي: ر سره په دې ډول د ـیـتوپ  هغه وړاندیزونه په لږ  اوس یې هم ضروري بولم. کړي وو، 
 

ی  ال هره ورځ څه چې هره شیبه بدلید   ــ په افغانستان کې سیاسي ـ نظامي حالت ټیکاو نه لري،
ې په افغانستان  څنګه چ   مطرح کول ګران بریښي؛  ټاکلي وړاندیز  له مخې د   دلیلهمدې    د   شي،

په افغانستان کې    مورنۍ ژبې ستونزې توپیرسره لري،  باندې د   کې دننه او له افغانستان څخه د 
باندې په    له افغانستان څخه د   او   لیک لوست مسآله طرح ده  تدریس او   ننه په مورنۍ ژبې د   د 

  سا تلو او  هغې د  د  ورباندې خبرې کول او   مورنۍ ژبې زده کول، مورنۍ ژبه باندې پوهیدل، د 
  دولتي اړوندو   همدې دلیل له مخې په افغانستان کې دننه ټولو کورنیو،  د   پا للو مسآله مطرح ده. 

لیک لوست مسآله دې نه    سره ښایي چې په مورنۍ ژبه باندې د   فرهنګیانو   ښوونکو او  ادارو،
دویمه  په    څه زده کول او  یو   که چې په مورنۍ ژبه باندې د ځ  ساده دې نه انګیري؛  هیروي او 

 ي. ر سره لرـیـ ژبه باندې څه زده کول ډیر توپ
 

ګاونډیو په  او  هیوادونو،  ــ  پاکستان  تیره  مهاجرافغانان   په  دې چې  له  کې سره    یادو   د   ایران 
  زدکړې،   مورنۍ ژبې د   باید د   خو  اوږو وړي،  پر  سیاسي شرایطو بار  ټولنیزو   او  ژبو  هیوادونو،

 ي. لیک لوست مسآله هیره نه کړ او  ساتلو 
 

  که دغه ټولنې د   باندې بې شمیره فرهنګي ټولنې جوړې شوې دي،   ــ اوس چې له افغانستان نه د 
مورنۍ    افغان کوچنیانو  باید د   پورې نه وي زوړندې؛   په لمنو  پروګرامونو  ناروا   د   هیوادونو   نورو
مورنۍ    د   ،سره په تماس کې  کې له رسمي مقاماتو   په کوربه هیوادونو  ته پاملرنه وکړي او ژبو

د بي    تجربه لرم، څومره چې زه مالومات او ي. پیل کړ   زدکړې په برخه کې بنسټیز کار   ژبې د 

http://www.taand.com/pal/archives/2458
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54او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

  ځکه یې د   تدریس نتیجه ډیره ښه ده،  د   کتابونو   شویو   خپرو   تعلیمي ادارې له خوا د   بي سي د 
 ي. تدریس لړۍ دې پراخه ش   د  کتابونو  دغو دوام پلوی یم او وایم چې د  تدریس د 

 

چې   څنګه  چاپیلایر،ــ  دننه  کې  افغانستان  په  ده  یوهیوادونو   د   ښکاره  او   ګاونډ    چاپیلایر 
  ستونزو   عیني شرایطو،   هرهیواد د   باید د ،  بل سره جوت توپیرونه لري  چاپیلایر یو   نوروهیوادونو 

پالنې له پاره درسي مواد    ساتنې او   زدکړې،  مورنۍ ژبې د   سره د   په نظرکې نیولو  امکاناتو   او
 . کړای شي  ر شرایط براب او

 

مورنۍ ژبې زدکړې له پاره    په تعلیمي نصاب کې د   هیوادونو   ډیرو   ــ څنګه چې لیدل کیږي د 
مورنۍ ژبې    همدې دلیل پر اسا س له هرې ممکنې وسیلې نه په استفادې سره د   د   ځای نه شته، 

فرهنګیان    کورنۍ،  کوچنیانو  د   که ممکنه نه وي،  زدکړه په تعلیمي نصاب کې ځای پر ځای شي او
 ي. وتړ ال پرانستلو ته م  کورسونو مورنۍ ژبې د  ښوونکي دې په شخصي ډول د  او

 

  اهمیت،   مورنۍ ژبې د   باندې میډیا سره ښایي چې د   له هیواد څخه د   ــ په هیواد کې دننه او
زمه ده  الته    لیکوالو   ټولو   ساتلو په برخه کې په پراخ ډول تبلیغاتي کمپاین پیل کړي.   تدریس او 

 . کتابونه ولیکي اهمیت په اړوند مقالې او  موضوع د  چې د 
 

  کوچنی چې په پردي چاپیریا ل کې لوییږي، :  پام وي  کورنیو  او   لویانو  ــ دې مسآلې ته دې د 
چې په دې ډول ماشوم    مورنۍ ژبې زدګړې ته یې جدي پاملرنه وشي،  باید د   هرډول چې کیږي، 

یوه وسیله    ارتباط    پوهونې او  پوهونې را  د سره    هیواد والو   ی شي چې له خپلې کورنۍ اوالوکو 
  سره خپل وطن او   زدکړو  څومره لوړو  سبا ورځې ځوانان له هر   د   که نني ماشومان او  ولري.
خبرې ونه  ــ    ژبه هم ده  خلکو  ده د   چې د   ــ   که په خپله مورنۍ ژبه  ته وروګرځي،  خلکوخپلو  

بلکې خپل شخصیت    خدمت نه شي کولی، هغه وطن ته    خلکو او   نه یوازې دا چې هغو   شي کړای،
 . ته یې هم ضرر رسوي او پایلې یې منفي دي 

 

د  د   ــ  دې  اړوند  په  ژبې  مؤسسو،   دولتونو،اړوندو    ټولو  مورنۍ  او   فرهنګي    اشخاصو  میډیا 
  درسي پروګرام او   سره همغږي شي.   له پروګرامونو  ادارو   ځانګړو  د   نووملت   ملګرو   د   فعالیتونه، 

نه په استفادې    اړخونو   له مثبتو  تجاربو   تیرو  له خوا د   متخصصینو  او   علمي   درسي مواد باید د 
ماشوم    د   ملګروملتونو  چاپ مصارف دې د   د   دې آثارو  هیله داسې ده چې د   سره ولیکل شي. 

    ي.له خوا ورکړل شصندوق 
 

  ښې تجربې لري،  ات کارکړی دی او یمورنۍ ژبې په برخه کې ز  سویدن دولت د   څنګه چې د 
مورنۍ   د  ،اروپایي اتحادیې سره په تفاهم کې او  ملتونو ملګرو  د  نږدې راتلونکې کې دې،په   نو

  پر   یوه علمي سیمینار  خاوندان د   نظر  د   لیکوا ل او  کارپوهان،  خوندي ساتلو  تدریس او  ژبې د 
خپلې    له پاره،   درسي موادو   یوه واحد درسي پروګرام او   چې هغوی د   سره راټول کړي؛   میز 

 بل ته واوروي    نظریات یو لیکنې او  تجربې،
 

د پاسنیو وړاندیزونو تر څنگ، د مورنۍ ژبې د ستونزو او پوښتنو په برخه کې، څو نوې خبرې  
 او نوي وړاندیزونه:  

 

 ستونزې: 
 

په دې باب فکر کړی دی چې ولې مورنۍ ژبې پښتو د وروسته پاتې والي او د  آیا چا تر اوسه  
رسېدلې ده؟ کله یې پر دې ستونزه خبرې کړې دي او یا یې چېرې یو څو  بربادۍ دې برید ته  

 کرښې پر دې ستونزه باندې لیکلې او خپرې کړې دي که نه؟ 
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55او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 ما یې ځینې دالیل داسې په نښه کړي دي: 
 

 ــ له تعلیم څخه د پښتون قوم لرې پاتې کېدل،
 

 ــ په زړو او دودیزو افکارو کې نښتل، 
 

باندې د جگړې تحمیلول او په عمدي ډول په پښتني سیمو کې د جگړې اور تود  ــ پر پښتنو  
 ساتل، 

 

 ــ پښتانه اتفان نه لري: 
 

تاسو هر یو فکر وکړئ چې دا اوس په څومره گوندونو، ډلو، سیمو، والیتونو، خیلونو او...  
څه، کیـږي بل  باندې ویشل شوي یاست. کار مو یو الس او خبره مو یوه نه ده، ویل کېـږي یو  

څه، له ملي او سترو ارمانونو څخه؛ خپلو گروپي او گوندي ارمانونو او عقایدو ته ډېـر ژمن  
 یاست،

 

ــ پښتون چې تل د جگړې د ډگر اتل دی، قربانیـږي؛ خو د بریا نه وروسته د بوټو په ځای کې  
 نو د ژبې به یې څه حال وي؟  ناست وي، 

 

دفترونو کې د خپلو څوکیو او مقام د ساتلو په غرض اداري سازشونه.  ــ د ننه په افغانستان کې، په  
مورنۍ ژبه مو د سیاسي او اداري تضادونو په دوړو کې ورکه کړې او هېـره کړې ده. او تر  
ټولو رنځونکې ال دا ده چې همدا کسان، د دې پر ځای چې خپله مورنۍ ژبه او د ژوند مثبتې  

، دوی خپل منفي او بربادونکي گوندي او سلیقوي تضادونه  تجربې خپلو اوالدونو ته ولېـږدوي
او کرکې راتلونکو نسلونو ته لېـږدوي. د دې اعمالو او تېـروتنو د څو پرلپسې کلونو تکرار پایله  

 دا ده چې دغه ټیپ خلک حتی په خپلو کورنو کې هم  مورنۍ ژبه نه لري، 
 

 ې څوک زدکړې ته زړه نه ښه کوي،ــ پښتو ژبه د اړتیا له ژبې لرې ساتل شوې ده، ځکه ی 
 

ــ پښتو په لوی الس د اقتصاد، علم، هنر، سیاست او... له کتاره ایستل شوې ده، په میډیا کې د  
 پښتو برخه په دیني موضوعاتو باندې ډکه شوې ده، حتی د افغانستان په ملي تلویزیون کې،

 

دولتي او نا دولتې او حتی د    ــ که هر زماني واټن وټاکل شي او د هغه وخت په اوږدو کې د 
اشخاصو کړه د مورنۍ ژبې په برخه کې وارزول شي، لیدل کېـږي چې هلته نور خو پرېـږده،  
حتی په خپله پښتنو ال هغه څه کړې چې مورنۍ ژبې ته یې نه یوازې گټه نه ده رسولې، بلکې  

یې دې خو او پښتو  پېـښې کړې دي  بنسټیـزې ستونزې  یې  ته  ته  خپلې مورنۍ ژبې  ار حالت 
 رارسولې ده، 

 

 ــ د مورنۍ ژبې په برخه کې سیاسي سازشونه، 
 

 ــ مهاجرتونه او په پردي چاپېلایر کې له مورنۍ ژبې بې برخې پاتې کېدی، 
 

ــ د مورنۍ ژبې په برخه کې د ډېری کورنیو او په تېره میندو پلرونو بې پروایي، نه پاملرنه او  
په صورت کې هر څه ته شا کول او په کلونو، کلونو او ال    د ورځنیو ستونزو او یا لږ ارامتیا

 نسلونو د دې تېروتنې تکرار او دوام، 
 

ــ د سیاسي او نظامي ډلو د تېـروتنو په پایله کې، د خپل پښتون حریف د ماتولو او بد نامه کولو  
مین او ډاکتر  له پاره د پروپاگندو په نتیجه د پښتو ژبې او ټولو پښتنو بدنامه کول )د تره کي، ا 

نجیب پر ضد؛ د دوی د خپلو گوندې حریفانو پروپاگندې، د گلبدین، سیاف، طالبانو او نورو پښتو  
 ژبو سیاسي نظامي مشرانو د کارنو او عملونو په مقابل کې د سیالو ډلو تبیلغات( 
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56او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

ه  ــ له یو شخص او کورنۍ نه نیولې، تر دولتي ادارو او مقاماتو پورې د مورنۍ ژبې پښتو پ
 برخه کې  بې تفاوتي او د »خیـر ده« پالیسي، 

 

ــ د سیاسي گوندونو، ځینو ډلو او ځینو اشخاصو په برخه کې کله دعوې شوې ده چې پښتو  
مورنۍ ژبې ته یې کار او خدمت کړی دی، خو همدې دعوا کونکو دې ته هیڅکله پام نه دی  

تگارنو د واک په دوره کې، د  کړی چې پښتو مورنۍ ژبې او پښتنو ته د یادو په اصطالح خدم 
دوی د کړنو په پایله کې څومره خلک یوازې د دې له پاره د پښتو او پښتنو په ضد عقده اخیستې  
چې یاد خدمتگاران پښتانه و او په پښتو غږېدل او اوس یې داسې د پښتو ژبې او پښتنو سآه  

ري )ښې او غوره بېلگې یې  ایستلې چې بېرته یې سمول یا ناشوني دي او یا ډېر وخت ته اړتیا ل
 د افغانستان په شمال کې تېرې شوې او اوس هم روانې دي(، 

 

 ــ خپلې مورنۍ ژبې سره سطحي او بیتفاوته چلن او په ورځنیو کارونو کې د ورځچاري پالیسي، 
 

ــ په پښتو ژبه باندې د علمي موادو نشتوالی. دا موضوع په نیغه ورگرځي تحصیل کړو او په  
بهرنیو ژبو پوه لیکوالو او قلموالو ته چې د دوی په قلم، په پښتو باندي علمي او د اړتیا وړ مواد  

 نه لیکل کېږي او نه ژباړل کېـږي )که شوي دي، په نشت حساب دي(،
 

ــ  د کلونو ـ کلونو پرلپسې تېـروتنو د تکرار او غفلت په پایله کې اوس د پښتو ژبې وضعیت  
زموږ کوچنیان په خپل وطن کې دننه په ډېرو سیمو کې په خپله مورنۍ  دومره خراب دی چې،  

ژبه د زدکړو امکانات نه لري، پښتانه کوچنیان محکوم دي چې په بله ژبه زدکړه وکړي، د  
 بهرمیشتو کوچنیانو موضوع خو دې پر خپل ځای وي،

 او... 
 

ژبه د بربادۍ دې برید  دا او دې ته ورته دالیل او تېـروتنې د دې سبب شوی چې پښتو مورنۍ  
 ته او دې خوار حالت ته رسېدلې ده. 

 

 اوس باید څه وکړو؟ 
 

 حلالرې: 
 

له دې حالت نه د وتلو له پاره او پښتو ژبه له داسې ستونزو نه د ژغورلو په خاطر، د اوس له  
 پاره موږ دا دندې په مخ کې لرو: 

 

خپله پښتنو زېـږولي دي، په خپله یې باید په  ــ د پاسنیو یادو نیمگړتیاوو ټولې هغه برخې چې په  
 هوښیارتیا سره اصالح او رفع کړي، 

 

ــ  په لومړي گام کې باید د یادو تېـروتنو مخنیوی او نه تکرار له شخص او کورنیو پیل کړو،  
تر وړکتون، ښونځي، پوهنځي، دولتي او شخصي ادارو پورې، په ټولو ځایونو کې جدي پام  

 ورته وکړو، 
 

 ږ خپله باید خپله مورنۍ ژبه پښتو ووایو او وې لیکو،ــ مو
 

ــ موږ که خپل وخت بېځایه ضایع نه کړو ښه به وي. هغه وخت چې په کې ځان سالمت او نور  
مالمت گڼو یا په هر مجلس کې ځانونه سپینې کوترې گڼو او مقابل لوری تور کارغان؛ که په  

ېدو په نیت، یوه پاڼه مطالعه وکړو، یوه کرښه  هغه وخت کې د خپلې ژبې د غني کېدو او علمي ک 
ولیکو، یا د تخلیق په باب فکر وکړو، یا یو پروگراف ژباړه وکړو؛ نو په ورو ـ ورو به مو ژبه  
د غنا پر لوري حرکت وکړي، شتمنه به شي او له مرگ نه به وژغورل شي. موږ هر یو که د  

نه په خپله مورنۍ ژبې باندې د کتابونو  خپل ورځني، میاشتني او یا کالني مصرف ډېره لږه سل
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57او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

خپرېدو او چاپ او د سواد زدکړې او عامېدو له پاره وسپموو، ژبه به مو له دې خوار حالت نه  
 ووزي او مخ په بره به روانه شي. 

 

سره پخال شي او په نوې او مدرنې تکنالوژۍ سره ځان داسې سمبال کړي  ــ  پښتون باید تعلیم  
ن سره اوږه په اوږه روان وي، ځکه چې د مورنۍ ژبې د ساتنې، پالنې او  چې د تمدن له کاروا

 پرمختگ اصلي الر په نوې بڼه تعلیم دی،   
 

ــ زدکړي خلک باید خپله پوهه او علمي تجربې په خپله مورنۍ ژبه په میډیا کې وړاندې کړي،  
 چې  د اړتیا له مخې خلک اړ شي چې دا ژبه زده کړي،

 

کېـږي پښتانه باید خپله مورنۍ ژبه د کمپیوتر جال ته ورننباسي او دا کار په  ــ په هر ډول چې  
 علم سره کیـږي، نه د شپنۍ له ډانگ سره، 

 

ــ د مورنۍ ژبې له پاره چئ عمالا کار وشي، که ډېر لږ هم وي، د درناوي وړ دی او که بې  
 د عملي کار وکړو، عمله خبرې په کلونو ـ کلونو وشي، هسې باد په توره وهل دی. موږ بای

 

ــ په مورنۍ زبه باندې زدکړې د هرچا حق دی، په مورنۍ ژبه هر څه ډېـر ښه زده کېدای شي،  
 او دا حق هر چېـرې چې وي باید د تر السه کولو له پاره یې کار او مبارزه وشي، 

 

ــ موږ ته هر ډول ضرر چې متوجه شوی او رسېدل دی، له خپل جهالت نه مو دی، نو ځکه  
د جهالت له ځانه وشړو او د شړلو یوازینۍ وسیله یې تعلیم دی کله چې تعلیم یافته شوو، بیا  بای

نو هر څه سموالی شو، هر څه سم کاروالی شو او په قدر یې هم پوهېدالی شو، له هغې ډلې نه  
 مورنۍ ژبه، 

 

یاسي بُتانو  ــ زموږ د تیرو نسلونو او اوسني نسل یوه تېـروتنه دا ده چې له دوی څخه ډیری د س
او باباگانو په لمنو او عبادت پورې نښتي وي، دا کار باید دوی پرېـږدي. تشې خبرې او بې گټې  

 شعارونه بیا، بیا تکرارول، نه د چا ورځني ژوند ته گټه رسوي او نه هم مورنۍ ژبې ته، 
 

لومو او هنرونو  ــ پښتانه باید په عملي ډول د خپلې ژبې د غنا له پاره له تعلیم کولو وروسته د ع
په ټولو برخو کې د علمي او هنري آثارو په لیکلو او ژباړلو باندې پیل وکړي، څو ژبه غني  

 شي او له مرگ نه وژغورل شي، 
 

پوهه او ادبیات    ته تر ټولو لوی کار دا دی، چې انسان ته د ګټې او خیر رسولو   ژبې ــ »مورنۍ 
په کې ډېر شي. انسانوژونکي ادبیات د مورنۍ او پلرنۍ دواړو ژبو بنسټ ویجاړوي. د نړۍ تر  
نیمایي زیات نفوس غواړي انګریزي زده کړي، ځکه د پوهنې، اقتصاد، پوهاوي او اړیکو ژبه  

ادبیات    ده. ډېر لږ کسان پوهیږي، چې په انګریزي کې د ویاړنو، حماسو، وژنو او وهنو څومره
شته؟ انګریزي نه زړه ژبه ده، نه سوچه او نګه، ګرامر یې له یوې لرغونې )ژرمانیک( ژبې  
راپور کړی او وییپانګه )لغوي ذخیره( یې له لسګونو نورو)التین، فرانسوي، جرمني، یوناني  
او...( ان چې انګریزي څوک د شکسپیر لپاره هم نه زده کوي، بلکې انګریزي د معاش او ډوډۍ  

 پاره غوره کیـږي.  ل
 

که مورنۍ ژبه درباندې ریښتیا ګرانه وي، په شعارونو نه، بلکې په پوهنه یې بډایه کړئ او  
 ویونکیو ته یې د انساني ژوند د الښه والي شرایط برابر کړئ.  

 تر هغو، چې د یوې ژبې ویونکي ځواکمن نه شي، ژبه ځواکمنېدای نه شي.«  
 

ې ویونکي خپل اړین علمي هنري مواد په  ــ موږ باید خپله ژبه دومره غني کړو چې نه یوازې ی 
خپله مورنۍ ژبه پیدا کړای شي، بلکې د نورو ژبو ویونکي، په دې ژبه کې د شته آثاررو نه د  

 استفادې په خاطر دا ژبه باید زده کړي، 
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal
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58او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

ــ زموږ د مورنۍ ژبې په برخه کې بله اساسي ستونزه د پښتني میندو له سواد او زدکړو نه د  
ده. څنگه چې د مورنۍ ژبې له نامه څخه څرگندېـږي، بنیاد او سټه یې مور ده    محرومیت مسأله 

او کله چې مور له سواد، ښونځي او پوهنځي نه لرې او محرومه وي، څنگه کوالی شي چې  
خپل ماشوم ته خپله ژبه په سمه توگه ورزده کړي او د زده کولو، ساتلو او پاللو پر ارزښت یې  

 پوه کړي. 
 

چې د ډیری پښتنو پر ذهن باندې د »ښځه یا په کور یا په گور« پالیسي تر اوسه  له بده مرغه  
پورې هم حکومت کوي. د همدې پالیسۍ په دایره کې او د »غیرت« د دیوالونو په منځ کې ښځه  
نه شي کوالی د مورنۍ ژبې په برخه کې خپل اصلي رسالت تر سره کړي. د دې استدالل له  

ۍ ژبې ودې او پرمختگ ته پاخه دیوالونه جگ کړي دي او په  مخې موږ خپله د خپلې مورن
 مستقیم او غیر مستقیم ډول مو د خپلې مورنۍ ژبې مخه ډب کړې ده. 

 

کال د فبرورۍ پر شپږمه نېټه، د یوه ځانگړي ملي سیاسي وړاندیز په    ۲۰۱۹ښاغلي یون د  ــ  
 هم ورکړ چې:  زېری  ترڅ کې دا

 

دی چې د یوه کال په بهیر کې به د ټولو پښتنو افغان پوهانو له نظرونو    لومړی کار او زېری دا»
 ..« .څخه )د پښتو ژبې د ودې ماسټر پالن( جوړوو 

 

که په ریښتیا سره د ښاغلي یون دا وړاندیز د عمل جامه واغوندي، نو همدې ته د پښتو مورنۍ  
 ژبې له پاره، پرته له الپو نه عملي کار ویل کېږي.  

 

اوس نو که څوک د مورنۍ ژبې بقا، غني کېدل او پرمختگ غواړي، نو د پښتنو له لوري دا  
کړي او که ځان بدل نه کړو، زموږ او زموږ  زیـږول شوې ستونزې، په خپله پښتانه باید لرې  

 د مورنۍ ژبې حال به تر دې هم بد وي. 
 

ــ د نړۍ راتلونکې ژبه د تکنالوژۍ ژبه ده، موږ باید پښتو او پښتانه له تکنالوژۍ خبر او ورسره  
 مل کړو، که نه نو د پښتو او پښتنو گلیم ټول گڼه، 

 

ید پر تعلیم باندې وربرابر وي. له کلي نیولې بیا  ــ زما له نظره د اوسني نسل د مبارزو فوکس با
تر ښاره، له داخل نه نیولې تر بهر پورې، که هم دا اوسنی نسل او هم راتلونکي نسلونه په نوې  
تکنالوژۍ سمبال او تعلیم یافته وي، بیا د هر څه په ارزښت پوهېـږي. د وطن، دخلکو، د ملي  

 هم. گټو... او د مور او مورنۍ ژبې پر ارزښت 
 

ژبه په تشو احساساتو او خالي شعارونو، نه له مړینې راگرځول کېږي او نه بډایه کیږي. ښاغلي  
 لیکلي وو:  داسېډوکتور لطیف بهاند د مورنۍ ژبې په هکله د خپلو گڼو خبرو په لړ کې یو وار 

 

پانګمن کولو حق  »زه هیله لرم چې هر څوک د خپلې مورنۍ ژبې د لمانځنې، پالنې ، روزنې او  
ولري، خو ژبه په تشو نارو سورو، چغو او هغې ته د لویو ستاینو په ورکولو نه پانګمه کېږي  
او نه وده کوي. ژبه د علمي، تخلیقي آثارو په رامنځ ته کولو، ژبه کېـږي او تر ټولو مهمه دا  

 اقتصادي، فرهنګي شي.«  – چې ژبه باید په غوره توګه سیاسي 
 

ري چې پښتو ژبه څو میلیونه لغوي ذخیره لري، خو د یادې خبرې د ثبوت  ځینې خلک دعوا ل
 له پاره تر اوسه پورې کوم سند نه دی وړاندې شوی.  

 

، زموږ د قاموسونو د وییونو یا لغتونو شمېر  وینا  ر عبدالحمید بهیج عثماني پهوکتډود ښاغلي،  »
 :په دې توګه دی 

 

 ۶۰,۶۹۵ـ دریاب:  ۱
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=443331852870830&id=100015820560360
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459
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59او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 ۴۷,۵۷۵ـ پښتو ـ پښتو تشریحي قاموس:  ۲
 

 ۲۸,۹۰۰ـ پښتو ـ دري قاموس:  ۳
 

 «  ۲۳،  ۹۷۱اکاډیمي( ـ انګرېزي ـ پښتو قاموس )علومو ۴
 

 دي چې:   ویلي خو ډوکتور زیار د خپلو کلونو، کلونو څیړنو په پایله کې  
 

  ۸۰ټول هغه لغتونه، چې زموږ په اوسنۍ ګړنۍ، لیکنۍ او څېړنیزه ژبه کې کارول کېږي، له »
په وروستیو څو لسیزو کې، د نیولوګیزم )د نویو لغتونو جوړونه( له نورو   ...زرو، نه زیاتېږي

تر   کېدای شي،  ترکیبونو سره  ټولو  او  د اصطالحاتو  ژباړې،  د  پورې    ۲۰۰ژبو  سوو زرو 
 «  .ږي ـورسې

 

چا څومره مورنۍ ژبې پښتو ته کار کړی، هغه نه شي پټېدای، که څوک یې یادونه ونه کړي، د  
به هیـر شي چې دا کار موږ باید و نه کړو. هغه چا چې د تشو شعارونو    یو څه مودې له پاره

 کړی دی باید یاد شي او قدردانی یې وشي. پر ځای خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته عمالا کار 
 

د پښتو ژبې د لومړني الس ته راغلي شعر شاعر امیر کروړ جهان پهلوان نه را نیولې بیا تر  
شاعرانو، لیکواالنو، ژباړونکو، ژبپوهانو، ښوونکو، قاموس لیکونکو او قاموس  نن پورې د ټولو  

ټولونکو کارونه او اثار مالوم او ثبت دي، څومره چې ما ته مالوم دی او اثار یې تر اوسنیو  
نسلونو پورې رارسېدلي دي؛ د هغو په استناد ویالی شم چې چا، څومره او په کومه برخه کې  

 کار کړی دی: پښتو مورنۍ ژبې ته 
 

د کالسیکانو: روښاني دورې قلموال، خوشال بابا او کورنۍ یې، حمید مومند، رحمان بابا او د  
 پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې له پیل سره: 

 

راحت زاخیلی، امین ملنګ جان، استاد الفت، پوهاند رښتین، عالمه حبیبي، استاد خادم، عالمه  
ستاد صدیق روهي، استاد شپون، سلیمان الیق، پوهاند ډوکتور  رشاد، استاد بینوا، محمد جان فنا، ا

بهاالدین مجروح، استاد حمزه شینواری، استاد بختانی، حبیب هللا رفیع، زلمی هیوادمل،  استاد  
محمد عثمان نژند او د هغه وخت د معارف  نادر جاللي، صدیق پسرلی ، پوهاند ډوکتور زیار، 

د ده ځینې همکاران، د نویمې لسیزې له پیل مخکې د    وزارت په تالبف او ترجمې ریاست کې 
هغه وخت رادیو افغانستان ټول هغه نطاقانـ  ممثلین قلموال او په تیره هغه کسان چې د ماشومانو  

 او کوچنیانو له پاره یې د رادیو له څپو څخه کیسې ویلې )ستاره امیني( او...  
 

ور لطیف بهاند، ډوکتور داود جنبش، ډوکتور  تر یادو مشرانو وروسته په بل جنریشن کې: ، ډوکت
طاهر کاڼی، استاد علي رسولزاده،   بهیج عثماني غفور لېوال، زهیر شینواری، اسماعیل یون،

احمد    حاجي محمد نوزادي، ابراهیم نعیمي، عبدالمالک بېـکسیار، ویسا ورونه، محمود مرهون،
 او...    میر احمد یاد ، ولي اڅکزي

 

کسان هغه ښاغلي دي چې په خپلو بیسارو فرهنگي کارونو، تدریس، هستونو،  پاس یاد شوي  
و او... سره یې پښتو مورنۍ ژبه له لویدلو او هېرېدلو ژغورلې ده، زه یې د  ژباړو، قاموس لیکن

زړه له تل نه مننه کوم او ترسره کړیو کارونو ته یې د قدر په سترگه گورم او که د چا نوم زما  
 ما له قلم نه پاتې وي، له هغه او هغو نه زه بښنه غواړم. هیر شوي وي او ز

 

زه د خپلو څو لسیزو زدکړو، تدریس، مطالعې، څیړنو، تخلیق او تجربو په پایله کې دې نتیجې  
 ته رسیدلی یمه چې: 

 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459
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60او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 

مورنۍ ژبه یوه داسې ونه ده چې بېالبیلې څانگې او په زرگونو، لکونو او ال میلیونونه پاڼې یا  
لغتونه لري، دا ونه که اوبه نه شي، که ونه پالل شي، که شتمنه نه شي؛ نو څنگه هیله کوالی  

 شئ چې د دې ونې پاڼې به زېـړې نه شي، وبه نه رژېـږي او دا ونه به زړه او پوده نه شي؟ 
 

 )آصف بهاند(           
 

 

 »کوم قام ته چې خپله ژبه سپکه شي، 
 

 هغه قام سپک شي 
 

 نه چې خپله ژبه ورکه شي،او د کوم قام  
 

 نو هغه قام ورک شي.« 
 

 )خان عبدالغفار خان( 
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61او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 په پردی چاپېـلایر کې
 

 د کوچنیانو ادبیات او مورنۍ ژبه 
 
 

هر کال د فبرورۍ پر یوویشتمه د مورنۍ ژبې ورځ لمانځل کېـږي. د نړۍ په گوټ، گوټ کې  
هغه خلک چې له خپلې مورنۍ ژبې سره مینه لري او غواړي چې ژبه یې له نوې تکنالوژۍ او  
د وخت او زمان له غوښتنو سره سم گام اوچت کړي، ال پسې غني شي؛ دا ورځ په شاندارو  

چې په تېر یوه کال کې یې د تخلیق، څېړنې او ژباړې په برخه کې د  مراسمو داسې لمانځي  
خپلې ژبې له پاره څه کړي دي او د دې یادونې کېږي چې د دوی ژبه څومره د نوې تکنالوژۍ  
دایرې ته ورننوتې ده او په عام ډول د خپلو هغو کارونو یادونه کوي چې د خپلې ژبې د غنا له  

 له پاره یې کړي دي.  
 

 یو باید دا پوښتنه له خپل سره مطرح کړو چې: موږ هر  
 

 موږ خپلې مورنۍ ژبې ته څه کړي دي؟   
 

 
زموږ په وطن او ټولنه کې د جګړې اور او ویر، په لسګونو سونامي ګانې رامنځ ته کړې او  
بې شمیره غمیزې یې په میراث پریښې دي، داسې چې زموږ څو نسلونه یې د اور خوراک کړل  
او هغه چې د دې سونامي ګانو له مرګونو څپو نه نیم ژواندي پاتې دي له بیالبیلو ستونزو سره  

دي. د جګړې او له جګړې د را زیږیدلو سونامي ګانو د زور او تاو په وجه یو    الس ګریوان 
شمیر وطنوالو خپل کلي کورونه، نغري، هدیرې او هر څه په ځای پریښودل، بهر ته یې یوازې  

 د سر د خالصون په تمه مخه کړه.  
 

غمیزه او    تللي خلک په بهر ملکونو کې له رنګارنګ ستونزو سره مخ شول، چې تر ټولو لویه 
ستونزه یې د نورو ټولنو د کلتورونو تر فشار الندې او ډیر ځلې د کورنیو د مشرانو د بې غورۍ  

 په وجه د مورنۍ ژبې او په عام ډول د خپل کلتور د ډیرو برخو له السه ورکول دي. 
 

په    د بهر میشتو افغانانو له ژوند نه چې کوم ښکلی انځور دننه په افغانستان کې د خلکو د ذهن 
ګالري کې رسم شوی دی، دا سم او ښکلی نه دی، نه یې منفي اړخ سم دی او نه یې مثبته خوا.  
ژوند په هر ځای او هره ټولنه کې چې وي، منفي او مثبت اړخونه لري او زموږ افغانانو د  

 ناکامۍ یو دلیل دا دی چې هر چیرې او په هر څه کې ډیر اِفراط او تفریط کوو.  
 

یوادونو کې ژوند رنګینۍ لري، خو ستونزې یې هم ډیرې او چاقې دي. په هغو  په پرمخ تللو ه 
یا په ټولنه کې جذبیدل او د هغو له قوانینو سره ځان   (integration) ټولنو کې د اِنتګریشن 
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62او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

برابرول، لږې نه، ښې ډیرې ستونزې لري؛ هغه هم یو ه شرقي او د بیلې عقیدې درلودونکي  
غوندې یو چاپیلایر کې زیږیدلی، را لوی شوی انسان ته او بیا په اروپا  انسان ته. په افغانستان  

او   له ګالنو  ته ورته وګڼئ چې  بوټي  یوه  داسې  ټول عمر ژوند کول،  ټولنه کې  یوې  غوندې 
 رنګینیو نه یې ازغي او بد رنګي زښته ډیره ده. 

 

، هماغسې لویـږي  په داسې ټولنو کې زیږیدلي او زیږیدونکی نسل ته که مشران پام و نه کړي
لکه د هغې ټولنې وګړي او دا نوي ورغلي خلک تر څو چې ځان له هغې ټولنې او د هغو له  
قوانینو سره جوړوي، یا د لیونتوب پولې ته ور رسیدلی وي او یا هم دومره وخت ورباندې تیر  

 وي چې نور د کهولت خزان وهلي بڼ ته ور ننوتی وي.  
 

واقعیتونو په نظر کې نیولو سره کوم تصویر چې زه له افغانستان  په دې لیکنه کې د همدغو ترخو  
نه د باندې د افغان ماشومانو او کوچنیانو د روزنې، مورنۍ ژبې د زدکړې، د فرهنګ د ساتلو  
او د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې وړاندې کوم، همدا اوس وایم چې منفي اړخ یې ډیر دی. ما  

بد بین په تور نه رنګووي، دا یو تریخ واقعیت دی او لکه د    دې څوک د ډیر خوشبین او ډیر
 سقراط جام، اوس افغانانو ته ور په برخه دی. 

کله چې یو ماشوم، کوچنی یا تنکی زلمی د وطن پریښودلو ته اړ کیـږي، نو د باندې له وطن نه،  
او پالل    که لرې وطن وي که کوم نږدې هیواد، په لومړي ګام کې د مورنۍ ژبې  زکړه، ساتل

ور ته ډیر اړین وي او وروسته له هغه نه  په مورنۍ ژبه باندې ورته د مطالعې او د کوچنیانو  
 د ادبیاتو لوستل مطرح وي. 

 

په وطن کې د ټوپک د شپیلۍ د ُسر کیدو، د جګړې د اور د تودیدو او ځینو نورو دالیلو پر بنا  
ډ ډیری افغانانو منډه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته وه، چې شمیر یې میلیونونو تنو ته  

 رسیده.  
 

ي او پوهنځي ته  په ایران کې خو یې په ډیرو ځأیونو کې افغان کوچنیانو او ځوانانو ته، ښوونځ
د تګ اجازه هم نه ورکوله او د ژوند په هره چاره او هر ځای کې دوی ته د »آشغال« خطاب  
شوی او که چیرې کومې سلنې ماشومانو کوم ټولګي ته د تک چانس تر السه کړی هم وي، په  

ته  داسې چاپیلایر کې به و چې یو توری به هم د دوی د ژبې او عقیدې ، تاریخ او جغرافیې هل 
نه و. د مورنۍ ژبې، خپله خوښو زدکړو او یا د ماشوم پالنې، روزنې او د کوچنیانو د ادبیاتو  

 خو ال پوښتنه هم باید و نه شي.  
 

ایران ته که افغان د کار له پاره تللی دی او که د سر ساتلو په موخه، په هر حالت کې دی دومره  
را پورته    غږ  ذهن او  ضمیر نه داسېپه عذاب شوی چې په پای کې د کوم مظلوم افغان له  

شوی دی چې د شکایت او بغاوت غږ ورته ویالی شو چې فیروز کندوزي نومي سندرغاړي بیا  
 کړی هم دی.   زمزمه په خپل خواږه غږ 

 

په پاکستان کې هم د پاکستاني قوانینو په چو کاټ کې او په افغانانو باندې د حاکم اِفراط له وجې  
په هغو کتابونو او درسي موادو کې چې دوی استفاده ور نه کوله، داسې څه نه شته چې ماشوم  
دې له پر مختللو علومو او عصري ژوند سره آشنا کړي. هغه کتابونه او درسي مواد چې ما  

دلې دي هلته درسي پروګرام داسې برابر کړای شوي و چې تر مثبتو موادو منفي په کې ډیر  لی
کال په پیل کې د    ۲۰۱۲ځاي پر ځای شوي وو. همدې موادو ته په کتو سره، په دې اړوند ما د  

 لیکلي وو:  داسېیوې مقالې په ترڅ کې 
 

  ، ځای پر غږ ښوونکي د   کې د   په غوږونو زلمیانو  او   کوچنیانو   د   هلته په افغانستان کې زموږ»
زدکړې    ب د   زلمیانوته د الف او   او  ماشومانو  اوس زموږ   قومندان آمرانه چیغې آزانګې کوي.   د 

 ه.  روزن   ښوونه او   دادی زموږ   سرنوشت او   دا دی زموږ  رښوونه کیږي، ال  ډزو کولو   ځای د   پر
  سیاست او  هغه هم د   پوهنځي پرانستل شوي وو، هیوادونو کې چې کوم ښوونځي او په ګاونډیو

https://www.youtube.com/watch?v=H3fW9H35BCQ
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_asef_prade_haperyal_aw_de_mahajero_02.pdf
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63او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

  او   سیاسي ډلې هڅه کوله چې خپل افکار  هلته هرې مذهبي او   مذهب په رنګ رنګول شوي وو.
ماشومانو    په لومړي ګام کې د   له پاره،   سره کولو   تر  د   افو نظامي اهد   خپلو  د   عقاید تدریس کړي او 

د   په ذهنونو   زلمیانو   تنکیو   او دغو    د   وسلې او وژنې مفاهیم ځای پرځای کړي.   جګړې،   کې 
ملي    خپل وطن تاریخ،  ته د   کې هیڅکله زده کوونکو  په درسي کتابونو  پوهنځیو  او  ښوونځیو

نه لیکل کیدل،   ،په باب   علمي پرمختګونو   تمدن او   ګټو،    الا ملي کلتور اص  مورنۍ ژبه او   څه 
 : درسي کتاب کې مې ولوستل په یو  ښوونځیو  دغو  د  و.مطرح هم نه و

 

   ت = توپک،»
 

 ج = جهاد،  
 

 م = مجاهد،  
 

 ټ = ټانک،  
 

   ،و = وژل
 

 «  ...او
 

کوچنیانو ادبیات  د مورنۍ ژبې او په مورنۍ ژبه باندې د سواد د زدکړې مسأله او ورسره د  
مطرح کېدل؛ په اروپایي هیوادونو کې، د هر هیواد د ځانګړو قوانینو په چوکاټ کې مطالعه  
کیدای شي، خو بیا هم دا د هر هیواد په هغو خلکو پورې تړلې ده چې دلته د مهاجر په توګه  

وی له  ژوند پیل کوي، په تیره د کورنۍ په مشرانو پورې یې اړه لري چې تر کومې اندازې د 
خپل وطن، تاریخ، خپل کلتور، خپلې مورنۍ ژبې سره مینه ساتلې ده او د هغو په زدکړه کې  
څومره د کوربه هیواد له امکاناتو نه استفاده کوالی شي. د اروپایي هیوادونو په سیمه کې، په  
  تیره ډنمارک کې د زدکړو، هر ډول امکانات شته، دا په هر چا پورې اړه لري چې استفاده ور 

 نه کوال شي که نه. 
 

په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرو ضد سیاست د روحې په رامنځ کیدو سره  او د راسیزم په   
په ځینو   او حتی  بلې محدود شول  امکانات ورځ تر  د زدکړو  د مورنۍ ژبې  قوي کیدو سره 

ژبې په  هیوادونو کې دا خبرې هم رامنځ ته شوې چې: هغه بودجه چې د بهرنیانو د مورنۍ  
 زدکړه باندې مصرفیـږي، ولې یې د خپلو ژبو د زدکړې او تقویې له پاره مصرف نه کړو؟ 

 

ام کال کې د افغانستان پریښودلو ته اړ شوم، لومړنی ځای چې ما د افغان   ۱۹۹۲کله چې زه په  
ماشومانو او کوچنیانو او نوي نسل بد حالت په کې ولید، هغه پیښور و. سره له دې چې زه تر  
سخت رواني فشار الندې وم، بیا مې هم د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل ته د څه لیکلو په  

ونه په ذهن او کاغذ باندې اخستل. د نوي نسل د سواد، زدکړو، روزنې  نیت ګوډ مات یاد داشت
او د کوچنیانو د ادبیاتو د خراب حالت د یو تصویر وړاندې کولو په موخه مې په ماسکو کې،  

  پردی چاپیلایر او د » »نوید« نومي اخبار ــ چې د ښاغلی فاروق فردا په مدیریت خپریده ــ  د  
تر سر لیک الندې، د مقالو سلسله پیل کړه او بیا مې د  «  مسآلهکوچنیانو د زدکړې    مهاجرو 
مه د دویم ځل له پاره ویبپاڼو کې هم خپره کړه. هلته ما د افغان    ۲۲کال د فبرورۍ په    ۲۰۱۲

ماشومانو کوچنیانو او تنکیو ځوانانو د غه حالت ته په کتو سره خپل نظر لیکلي او خپور کړی  
 دی:   داسېهغه نظر   و او اوس هم په هماغه نظر یم،

 

کله په    هر   راتلونکې زوروي او  افغان کوچنیانو   د   څنګه،   تر   ترخو   نورو   مهاجرت د   ما د »...  
سواد مسآله څنګه کیږي؟    د   افغان کوچنیانو  کې به د   چاپیریالونو  دې فکرکې یم چې په پردیو

  مړی،   جومات،  کور،  رواجونه،  ،ژبه،کلتور.   ځکه چې مهاجرت هرڅه له انسان څخه اخلي 
پلرونوسره ښایي چې    او   میندو   له ټولو  باید ځانونه تسلیم نه کړو.  موږ  خو   ...هدیره او  ژوندی، 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_ase_prade_chaperyal_aw_de_mahajero.pdf
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64او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

  په جدي ډول له دې ستونزې سره هم مبارزه وکړي،   څنګ،  مبارزې تر  سره د   لواخو  نا   نورو  د 
لرې    ژبې او... څخه بیګانه او  ادبیاتو،  عقایدو،  تاریخ،  زموږ کوچنیان له خپل فرهنګ،  څو  تر

یوه کوچنیان    هر  د   خدای مه کړه سبا به زموږ   زنې کینو،   س تر الځای    که ځای پر   او   پاتې نه شي 
  بیا به نوی نسل له خپل فرهنګ،ژبې، ؛  لوی شي  ژبې سره نا آشنا را   له خپل فرهنګ او،  بې سواده
پورې پر شا    تر څو   شرم پیټی چیرته او   د   بیا به دا.  بیګانه وي  څه سره نا بلده او   هر   تاریخ او 

 «  .چلوو 
 

په هغه یادداشت کې ما د خپلو سترگو لیدلې یوه اوږده کیسه را اخیستې وه چې یو افغان زلمي  
په خپله مورنۍ ژبه لیک لوست نه شي کوالی او غواړي په بل چا خط ولیکي او خپلې کورنۍ  

 ته یې ولېـږي.  
 

پر دې    او   خواشیني ولیدل  څیره کې یآس او   او   په سترګو   د لیک لیکونکي ما په هغې شیبې کې  
 : زمزمه کاوه  بیت کې دا    قهر په څپو  ندې د الترشونډو   ده وروهم پوه شوم چې 

 
 خومړه خوږلن ته نه راځم  سرې لمبې مې خوښې دي،»
 »یـا بــه دې وطــن تـــه نــــه راځمـــب ړم، الځـلـې کـه   دا

 
  مور،   شوی و،ږل  ـوړوکی له وطن څخه رالی  لیکه،   خط دغه زلمي چې خپلې کورنۍ ته په بل چا  

لیلیه،   سره چې څه یې زده کړي وای.   کورنۍ یې نه وه ور   او   رالپ   ، پوهنځي  پارک،  دی په 
  سره مخامخ و  خلکو   پردیو   او   پردي کلتور  هره شیبه له پردۍ ژبې،  ، کې  ځایونو   نورو   سړک او 

  ځای یو   له خپلو بچیانوسره یو  خو  تاسو   او   موږ  خو  ه پورې رسیدلی و؛برید او... ځکه تر دې  
 چې:   نه کوو  دې په باب ولې فکر د  فرهنګ چیغې هم وهو، فرهنګ، د  او سواد هم لرو او

 

 « ی؟ال لیک لوست نه شي کو مورنۍ ژبو  بچیان تراوسه پورې په خپلو ولې مو »
 

له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه ور وړاندې،  په دا نورو لرو او نږدې هیوادونو لکه:  
تاجکستان، روسیه، اُکرایین او... کې هم د کوچنیانو د زدکړې مسأله، ښوونځي ته تګ او د  
مورنۍ ژبې په زدکړې او ساتنه پسې، مهاجر نه دومره سر خوځوي او نه هم د کوربه هیوادونو  

ک او واکداران په خپل پروګرام کې څه ورته لري. دلیل یې دا دی چې یا به کوربه هیواد ته  خل
دا موضوع دومره ارزښت نه لري، بودجه به هم نه وې په نظر کې ور ته نیول شوې او ورغلي  
مهاجر هم په یادو هیوادونو کې د موقتې استوګنې په فکر کې وي او له دې هیوادونو نه یې، یوه  

 امن هیواد ته د تګ په خاطر د ترانزیت یا  د خیز د تختې په توګه کار اخیسته.   دایمي
 

دایمي استوګنځیو ته )هغه هیوادونه چې یو پناه ِغوښتونکي ته پنا ورکول کیـږي( په رسیدو سره  
له ډیرو امکاناتو سره ـ سره، بیا نورې ستونزې سر را پورته کوي چې د دې ستونزو په سیوري  

ورنۍ د خپلې مورنۍ ژبې، زدکړو، ښوونځي، پوهنځي، یا لوړو زدکړو په فکر کې  کې ځینې ک 
 هم نه وي.  

 

یوه ډله افغانان یې داسې انګیري چې جنت الفردوس ته رسیدلي دي، هر څه د سوسیال له خوا  
تیار دي او هیڅ ډول ستونزې نه شته، نور نو زدکړې، مورنۍ ژبې، خپل کلتور، خپل تاریخ،  

 جګړې لمبې، په وطن کې د پاتو خلکو فکر او... څه کوي.   په وطن کې د 
 

بله ډله افغانان هم د لومړۍ ډلې په څیر د هیڅ شي په فکر کې نه وي، یوازې د پیسو د پیدا کولو  
په موخه هڅې کوي او اوالدونه د ښوونځي او پوهنځي په ځای پیزاري ته لیـږي، څو د پیسو د  

 وکړي. ګټلو په موخه فزیکي کارونه 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
65او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

البته شته داسې افغانان چې د خپل وطن، خپل فرهنگ او خپل هر څه ته په پام سره، د کوربه  
هیوادونو له ټولو مثبتو امکاناتو نه په استفادې سره خپلو ټولو مثبتو تجربو نه استفاده کوي، پر  

وچنیان  ځان فشار راوړي، حتی له خپل معاش نه خپلو بچو سره د مرستې زمینه برابروي، څو ک
 او ځوانان زدکړې تر السه کړي. 

 

بله خبره دا ده چې په اروپا، امریکا او ځینو نورو پرمخ تللو هیوادونو کې د مورنۍ ژبې مسآله  
کې مې    ګزارش  ډیره سلنه په خپله د افغانانو په عالقې او هڅو پورې اړه لري. په یو ډیر تازه 

ولوستل چې څه ډول افغانانو ته په ځینو هیوادونو کې په مورنۍ ژبې د ژباړن د نه شتون په  
کې مثالا دري ژبې    وجه د کیس په اړوند ضررونه رسیدلي دي، دا په دې چې د محکمې په لړ

ته ایرانی ژباړن راغواړي بیا د قاضي او د دوسیې واال په منځ کې نا پوهیدنه یا سوتفاهم رامنځ  
ته کیـږي او پایله یې د مهاجر له پاره منفي وي. د کانادا په هیواد کې افغانانو، په ډیر زحمت  

ژبې د کانادا په رسمي دفاترو  سره، د کانادا هیواد مقامات په دې قانع کړي دي چې پښتو او دري  
کې داسې ثبت او ومنل شي چې د اړتیا په وخت کې هر چا ته په خپله مورنۍ ژبه ژباړن را  

 وغواړي. 
 

کوم معیارونه چې د کو چنیانو د ادبیاتو په برخه کې په نړیواله کچه منل شوي او مراعاتیـږي،  
نانو به په بهر کې خپلو بچو ته  د هغو په چوکاټ کې هیڅ څوک نه شي کوالی و وایي چې افغا

په خپله مورنۍ ژبه کتابونه برابر کړي وي، یا به یې د مطالعې زمینه ورته برابره کړې وي او  
 یا به یې کوم ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه د خوب په وخت کې کوم کتاب لوستی وي.  

 

زما له نظره څه نه دي تیر    د ماشومانو او کوچنیانو له پاره په اروپا کې په کتابي او چاپي بڼه
شوي، په ویبپاڼو کې د کوچنیانو له پاره څه شعرونه او کیسې لیکل شوي او ژباړل شوي دي  

 چې د الندې ښاغلو نومونه د یادونې وړ دي: 
 

 د ماشومانو او کوچنیانو له پاره یې کیسې او شعرونه لیکلي دي،  ،اڅکزی ــ احمد ولي ۱
 

 کریستین اندرسن څو کیسې ژباړلې دي، د ډنمارکي لیکوال هنس  پرهیزــ ښاغلي ملک  ۲
 

ــ ښاغلي یوسف هیواد دوست د ډنمارکي لیکوال هانس کریستین اندرسن څو کیسې ژباړلي  ۳
 دي،

 

 ــ آصف بهاند د ډنمارکي لیکوال هانس کریستین اندرسن څو کیسې ژباړلي دي. ۴
 

ماشوم ته د آرامه خوب په  که چیرې د کوم ماشوم مور یا پالر د خوب په وخت کې، کوم افغان 
موخه، کوم کتاب یا کومه کیسه لوستې وي، هغه به هم د کوربه هیواد په ژبه وي، نه د ماشوم  
په مورنۍ ژبه. د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره ډیر د پاملرنې وړ کار دننه په افغانستان کې شوی  

 او هیله ده چې دا کار نور هم په مثبت لوري تعقیب او وغځول شي. 
 

کله چې زه )آصف بهاند( اروپا ته را ورسیدم، د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزنې، په  
تیره بیا د مورنۍ ژبې د زدکړې او یا عادي لیک لوست د یادولو په موخه مې خپلې هلې ځلې  
منظمې کړې او جدي هوډ مې وکړ چې په دې برخه کې به کار کوم، نو هماغه و چې په لومړي  

مې په سویدن کې د مورنۍ ژبې له ښونکو سره د سویدن دولت او ځینو افغان فرهنګي    ګام کې
کال په جنوري کې مې په ستاکهولم کې    ۲۰۰۲ټولنو او شخصیتونو په مرسته کار پیل کړ او د  

د دریو ورځو په مخ، د مورنۍ ژبو په هغه سیمینار کې د لکچرست په توګه فعاله ونډه واخیسته  
یي هیوادو نو کې د میشتو افغانانو د مورنۍ ژبو د ښونکو له پاره جوړ شوی و.  چې په سکندنویا 

په یاد سیمینار کې مې، خپل لومړني یاداشتونه، د دوو مقالو په چوکاټ کې، له ستاکهولم نه په  
 خپریدونکې »فردا« نومې مجله کې خپاره کړي دي.  

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dawari_n_namai_faro_zabane_dari.pdf
http://ahmadwali.achakzai.com/
http://sporghay.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1254:2010-02-14-16-15-51&catid=38:2010-01-31-16-21-39&Itemid=66


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
66او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 ( اپریل ګڼه  مارچ او د   کال  ۲۰۰۲، د  فردا مجله)
 

له هغه نه وروسته مې د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزنې په برخه کې چې څومره توان  
رسیدلی او موضوع پورې اړوند مواد په مخه راغلي دي، ما وخت په وخت  لیکنې کړې دي.  
»د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر او اوسنی حالت« تر سر لیک الندې مې د دې کرښو  

لیکلو پورې   آنالین    ۲۴تر  په ویبسایتونو کې همدا اوس هم  مقالې خپرې کړې دي چې ټولې 
په    موجودې دي،  لیوالتیا ولري، کوالی شي  د مطالعې  لوستونکي  درانه  یې  ټولې    دېکه  پته 

 ولولي:  
 

د مطالعې د دود او نوي نسل د روزلو په موخه مې تر اوسه  څو ګټورې  مقالې خپرې کړې  
 دي،  
  ام کال کې ویلي، لیکلې او خپاره کړې وو چې ټول خلک په تیره هغه قلموال چې   ۱۹۹۴ما په 

عمالا د کوچنیانو د زدکړو او ادبیاتو په برخه کې فعال دي، باید دې موضوع ته په کمه سترګه  
 توري دا دي:  هغه ونه ګوري، خو هغسې چې باید، و نه شول. 

 

نشرات کوي،هیله کوم    لیکنې او   الا زه له ټولوفرهنګیانو،په تیره له هغوفرهنګیانوڅخه چې عم»
روزنې له پاره کم له کمه په خپلو خپرونو کې جدي   او  ښوونې  کوچنیانو د  افغان مهاجرو چې د 

 . پاملرنه وکړي 
:  ي ووچې یوه ژباړل شوي اثر په مقدمه کې لیکل  په لړ کې د   ژباړو  خپلو  ښاغلي جنید شریف د 

 :  چې  زارۍ د خدای له دربار غوښتلي وو  بیټ نیکه په دویمه هجري پیړۍ کې په زارۍ،»...  
 

  »دا وګړي ډیرکړې خدایه لویه خدایــــه، لویه خدایــه 
 ي: اوس اوس داسې څوک نه شته چې یو وار ووای دا وګړي ډیر کړل؛ خو)ج(  خدای  او

 

  لویه خدایه،   !دا وګړي باسواده کړې خدایه   ، لویه خدایه  لویه خدایه،   ! دا وګړي ماړه کړې خدایه 
 « !!! لویه خدایه 

 

 زه د یو عیني شاهد په توګه ویالی شم چې: 
 

د پاسنیو نیمګړتیاوو تر څنګه دا هم باید یاده شي چې افغانان چې هر هیواد ته رسیدلي دي، په  
پاللو، روزلو، د مورنۍ ژبې ساتلو او خپل فرهنګ  ټول کې د خپلو ماشومانو او کوچنیانو د  

خوندي ساتلو فکر ورسره و. د دې کار له پاره یې د کوربه هیوادونو د امکاناتو نه تر یوې  
اندازې استفاده هم کړې او په شخصي او انفرادي ډول یې هم دې موخې ته د رسیدو هڅې کړې  

پاره وسپارل شي؛ ضعیف ځکه ارزیابي   دي، خو په ټول کې دا کار که هر چا ته د ارزونې له
کیـږي چې په بهر کې مو ډیره سلنه ماشومان، کوچنیان او نوی نسل په خپله ژبه سم غږیدای نه  

 شي، لیک لوست ورباندې نه شي کوالی او... 
 

د دې ټولو نیمګړتیاوو او منفي خبرو په څنګ کې، په بهر کې افغانان د نوي نسل د پالنې ــ   
نۍ ژبې ساتلو، کوچنیانو ادبیاتو ته پام او له نوي تمدن او نوې نړۍ سره د نوي  روزنې، د مور

نسل د آشنا کولو له پاره ځینې ګټور کارونه هم کړي دي؛ چې تر ټولو غوره بیلګه یې د ځینو  
ویبپاڼو او فیسبوک پاڼو جوړل او په هغو کې د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د روزلو په  

و نوې السته راوړنې، تخلیقات، ژباړې او روزنیزې مقالې او مطالب خپرول  برخه کې تر ټول 
 دي. لکه: 

 

 ــ ماشوم روزنه )فیسبوک پاڼه(،  
 

 ــ د ماشوم د ادبیاتو کور)فیسبوک پاڼه(،  
 

 ــ پل )ویپاڼه( 

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
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67او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 

 ــ کوچنی داتکام )د کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي ویبپاڼه(،  
 

 ــ کتابتون دات کام )ویبپاڼه(.  
 

د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د روزلو په برخه کې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې  
دي ډیری ویبسایتونه په دې برخه کې لیکنې، ژباړې او تخلیقات خپروي.د ساري په ډول د تاند  

او   نن سبا »تاند«  یادوالی شو. هغه څه چې  فعالیتونه  پل  قلمي    «پل »او  دوی  د  او  ویبپاڼې 
 همکاران لیکي او خپروي یې د کمیت او کیفیت له پلوه له تمې نه لوړ او مثبت دي.  

 

د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د خپرو شووکتابونو او په ویبپاڼو او فیسبوک کې د راغلو موادو  
برخه کې هم په ټول کې افغانان ستونزې    په برخه کې چې ما کومې یادونې وکړې، د دې په 

لري. د بریښنایي آدرسونو )فیسبوک پاڼې، ویبسایتونه، بریښنایي آنالین کتابونه( په برخه کې  
دننه په افغانستان کې د استفادې امکانات ډیر محدود دي، یا بیخي کمپیوتر او انترنت نه پیژني  

 لري.  او که یې پیژني، بیا ډیری خلک د انترنت ستونزه 
 

په بهر کې چې د کمپیوتر او انترنت ستونزه نه شته، بیا نو خدای ځینې خلک په دې مرض اخته  
کړي دي چې کمپیوتر نه استفاده نه کوي او له ټولو نه لویه ستونزه دا ده چې په ټول کې په  

 افغانانو کې د مطالعې دود یا هیڅ نه شته او یا هم ډیر ضعیف دی.  
 

تر ټولو ستره پانګونه د نوي نسل روزل دي، که مو نوی نسل و نه روزئ، خپلې راتلونکې  
زمانې او خپل راتلونکي نسل ته مو په خپله اور اچولی دی، بل چا ته د حکایت او شکایت حق  

 نه لرئ. محمود طرزي ډیر ښه ویلي دي:  
 

 « کیږيژوندۍ پا تې  ادبیاتو هرقوم په خپلې ژبې اوهره ژبه په خپلو »
 

په اروپا کې، په سکندنویایي هیوادونو کې، په تیره ډنمارک کې، چیرې چې د مورنۍ ژبې د  
تدریس او یا له دې سره اړوند کتابونه او درسي مواد ما ته په مخ راغلي دي، ما په خپلو یاد  

 داشتونو او مقالو کې د هغو یادونه کړې ده او ثبت کړي مې دي.  
 

ین ګڼم چې د مورنۍ ژبې په برخه کې تر ټولو ډیر او موثر کار د  د دې خبرې یادول ډیر اړ
سویدن په هیواد کې هم د سویدن د دولت په پاملرنې او هم په سویدن کې د میشتو فرهنګیانو په  
جدي کار او پاملرنې سره تر سره شوی دی، درسي مواد برابر شوي، درسي کتابونه لیکل شوي  

ي او حتی د مورنۍ ژبې له پاره ویبسایتونه پرانستل شوي  د مورنۍ ژبې کورسونه دایر شوي د 
دي،  چې موثریت یې په سویدن کې د افغان میشتو کورنیو په ماشومانو، کوچنیانو او تنکیو  

 ځوانانو کې له ورایه محسوس دی.   
 

مورنۍ    باید د   کې چې ژوند کوې،  په هر هیواد   وس افغانان په هر ډول شرایطوکې چې دي، ا
جدي پاملرنه  او د کوچنیانو د ادبیاتو مسألې ته  پا لنې په برخه کې    ساتنې او   زدکړې،   ژبې د 
سویدن په ستاکهولم کې ځینې وړاندیزونه    موضوع په اړوند د   کال کې چې ما د   ۲۰۰۲په    وکړي.

 ي: توپیر سره په دې ډول د   هغه وړاندیزونه په لږ  اوس یې هم ضروري بولم. کړي وو، 
 

ی  ال هره ورځ څه چې هره شیبه بدلید   سیاسي ـ نظامي حالت ټیکاو نه لري،  ــ په افغانستان کې
څنګه چې په افغانستان    مطرح کول ګران بریښي؛  ټاکلي وړاندیز  له مخې د   دلیلهمدې    د   شي،

په افغانستان کې    سره لري، مورنۍ ژبې ستونزې توپیر باندې د  کې دننه او له افغانستان څخه د 
باندې په    له افغانستان څخه د   او   لیک لوست مسآله طرح ده  تدریس او   ننه په مورنۍ ژبې د   د 

  سا تلو او  هغې د  د  ورباندې خبرې کول او   مورنۍ ژبې زده کول، مورنۍ ژبه باندې پوهیدل، د 
  دولتي اړوندو   همدې دلیل له مخې په افغانستان کې دننه ټولو کورنیو،  د   پا للو مسآله مطرح ده. 

لیک لوست مسآله دې نه    سره ښایي چې په مورنۍ ژبه باندې د   انو فرهنګی  ښوونکو او  ادارو،

http://www.taand.com/pal/archives/2458
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په دویمه    څه زده کول او  یو   خکه چې په مورنۍ ژبه باندې د   ساده دې نه انګیري؛  هیروي او 
  ي.ژبه باندې څه زده کول ډیر توپیر سره لر

 

په ګاونډیو  او   هیوادونو،   ــ  پاکستان  تیره  له دې چې    په    یادو  د   افغانان   مهاجر ایران کې سره 
  زدکړې،  مورنۍ ژبې د  باید د   خو  پراوږو وړي، سیاسي شرایطو بار  ټولنیزو  او ژبو هیوادونو،

 ي. لیک لوست مسآله هیره نه کړ او  ساتلو 
 

  که دغه ټولنې د   باندې بې شمیره فرهنګي ټولنې جوړې شوې دي،   ــ اوس چې له افغانستان نه د 
مورنۍ    افغان کوچنیانو  باید د   پورې نه وي زوړندې؛   په لمنو  پروګرامونو  ناروا   د   هیوادونو   نورو
مورنۍ    د   ،سره په تماس کې  کې له رسمي مقاماتو   په کوربه هیوادونو  ته پاملرنه وکړي او ژبو

د بي    تجربه لرم،  څومره چې زه مالومات او ي. زدکړې په برخه کې بنسټیز کارپیل کړ  ژبې د 
  ځکه یې د   تدریس نتیجه ډیره ښه ده،  د   کتابونو   شویو   خپرو   وا د تعلیمي ادارې له خ   بي سي د 
 . تدریس لړۍ دې پراخه شي  د  کتابونو  دغو دوام پلوی یم او وایم چې د  تدریس د 

 

چاپیلایر، دننه  کې  افغانستان  په  ده  ښکاره  چې  څنګه  یوهیوادونو   د   ــ  او   ګاونډ    چاپیلایر 
  ستونزو   عیني شرایطو،   هرهیواد د   باید د ،  توپیرونه لريبل سره جوت    چاپیلایر یو   نوروهیوادونو 

پالنې له پاره درسي مواد    ساتنې او   زدکړې،  مورنۍ ژبې د   سره د   په نظرکې نیولو  امکاناتو   او
 . شرایط برابرکړای شي  او

 

مورنۍ ژبې زدکړې له پاره    په تعلیمي نصاب کې د   هیوادونو   ډیرو   ــ څنګه چې لیدل کیږي د 
مورنۍ ژبې    همدې دلیل پر اسا س له هرې ممکنې وسیلې نه په استفادې سره د   د   ځای نه شته، 

فرهنګیان    کورنۍ،  کوچنیانو  د   که ممکنه نه وي،  زدکړه په تعلیمي نصاب کې ځای پر ځای شي او
 . وتړي  ال پرانستلو ته م  کورسونو مورنۍ ژبې د  ښوونکي دې په شخصي ډول د  او

 

  اهمیت،   مورنۍ ژبې د   باندې میډیا سره ښایي چې د   ه د له هیواد څخ  ــ په هیواد کې دننه او
زمه ده  الته    لیکوالو   ټولو   ساتلو په برخه کې په پراخ ډول تبلیغاتي کمپاین پیل کړي.   تدریس او 

 . کتابونه ولیکي اهمیت په اړوند مقالې او  موضوع د  چې د 
 

   :پام وي   کورنیو او  لویانو  ــ دې مسآلې ته دې د 
مورنۍ ژبې زدګړې ته    باید د   ږي،ـهرډول چې کی  ږي،ـیـچاپیریا ل کې لویکوچنی چې په پردي  

پاملرنه وشي، ما شوم وکو  یې جدي  په دې ډول  او ال چې  له خپلې کورنۍ  هیواد    ی شي چې 
سبا ورځې    د   که نني ماشومان او   ارتباط یوه وسیله ولري.  پوهونې او   پوهونې را   والوسره د 

له هر  لوړوزدکړو   ځوانان  په خپله    وګرځي،  ته ور   لکو پلو خخپل وطن اوخسره    څومره  که 
  خلکو او  نه یوازې دا چې هغو خبرې ونه شي کړای،  ژبه هم ده،  خلکو  ده د   مورنۍ ژبه چې د 

بلکې خپل شخصیت ته یې هم ضرر رسوي او پایلې یې منفي    هغه وطن ته خدمت نه شي کولی،
 ي.  د 
 

فعا    اشخاصو  میډیا او   فرهنګي مؤسسو،   دولتونو،   ذیربطو   ټولو  مورنۍ ژبې په اړوند دې د   ــ د 
  درسي پروګرام او   سره همغږي شي.   له پروګرامونو   ادارو   ځانګړو   د   نوو ملت  ملګرو  د   لیتونه ،

نه په استفادې سره ولیکل    اړخونو  له مثبتو  تجاربو  تیرو   له خوا د   متخصصینو  درسي مواد باید د 
له خوا  صندوق  ماشوم    د   ملګروملتونو   مصارف دې د چاپ    د   دې آثارو   هیله داسې ده چې د   شي. 

  . ورکړل شي 
 

  ښې تجربې لري،  ات کارکړی دی او یمورنۍ ژبې په برخه کې ز  سویدن دولت د   څنګه چې د 
مورنۍ   د  ،اروپایي اتحادیې سره په تفاهم کې او  ملتونو ملګرو  د  په نږدې راتلونکې کې دې،  نو

  پرمیز   یوه علمي سیمینار   خاوندان د   نظر  د   لیکوا ل او   کارپوهان،   خوندي ساتلو   تدریس او   ژبې د 
  خپلې تجربې،   له پاره،  درسي موادو  یوه واحد درسي پروګرام او   چې هغوی د   سره راټول کړي؛
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داسې نه شي چې بیا    کې دې قناعت سره وکړي.   خپلو   بل ته واوروي او   نظریات یو   لیکنې او 
ملي    او   خدمتګار  نی واکدارال افغانستان ف  د   :وایي چې   ځای کې ماشوم ته و  ښوونکی په یو  یو

  دې لړ  قاتل و. دا نمونې د   وایي چې هغه خاین و، وطن پلورونکی او   بل یې و   دا  قهرمان و او
 . له بده مرغه لیدل شوې دي  کې،  تجاربو په تیرو 

 

هویت مسآلې ته  ملي    او   ملي ګټو  کې د   ــ په راتلونکې کې دې په نویو چاپیدونکو درسي کتابونو
د  او  وشي  پاملرنه  او   جدي  نومونې  وطني  دې  پاره  له  روښانولو  د  ترم   مسایلو  نالوژي  ی ملي 

 . وکارول شي 
 

  ص نه کړو، په څو الڅخه خ  ماشومان له بیسوادۍ، ظلم، زورزیاتي او محرومیتونو   ــ که موږ 
 . ظلم سره مخامخ کړی وي انسانیت له بې عدالتۍ او  یم ځل به مو 

 

 ! بیسوادۍ له لوی ظلم څخه وژغورئ   ماشومان د راشئ 
 

 ! نوې زمانې علمي غوښتنې یې غواړي، فکر وکړو  په باب هغسې چې د  کوچنیانو  راشئ د 
 

ــ لکه څنګه چې څو ځلې بیالبیلو آدرسونو ته ګران دوست او د کوچنیانو ادبیاتو عمالا ډیر فعال  
وچنیانو د ادبیاتو د مضمون د تدریس  شخصیت ښاغلي اجمل تورمان، په تعلیمي موسساتو کې د ک 

وړاندیز کړی، د هغه په تایید سره زه د کوچنیانو د ادبیاتو د برخې د فعال او د نوي نسل د  
روزلو د پلوي په توګه ټینګار کوم چې د کوچنیانو ادبیات دې په مکاتبو او پوهنتونونو کې د یو  

 مضمون په ډول تعلیمي نصاب ته داخل کړای شي.  
 

کال کې مې بیا چاپ او تکرار کړل، خو تر نن پورې    ۲۰۱۲دا وړاندیزونه ما پخوا کړي وو، په  
 هیڅ نه دي تر سترګو شوي. که خپله ورپسې و نه ګرځو، بل څوک موږ ته هیڅ هم نه کوي. 
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 ې له پاره هڅېمورنۍ ژبد 
 

 او
 

 د پښتو پر ځای اردو نصاب
 

حال کې چې څو ورځې وروسته )د فبرورۍ یوویشتمه( د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده  په داسې  
او افغانان په ځینو هیوادنو کې د دې ورځې د لمانځلو له پاره تیاری نیسي، له هغې ډلې نه په  
ډنمارک کې پتیل شوې ده چې یاده ورځ د روانې فبرورۍ په شپاړسمه نېټه د یو علمي سیمینار  

نځي او دا نړیوالو ته وښیي چې په مورنۍ ژبه باندې تعلیم د هر کوچني حق دی  په ترڅ کې ولما
 .او دا بیا، بیا وویل شي چې مورنۍ ژبه باندې زدکړې څومره اړینې او علمي دي

 

دا په نړیواله کچه یو منل شوی حقیقت دی چې په مورنۍ ژبه باندې زدکړې د هر ماشوم حق  
له افغان ماشومانو نه اخیستل شوی دی. د همدې له پاره    دی، خو د نړۍ په هر گـوټ کې دا حق

موږ هر کال مورنۍ ژبه لمانځو او د مورنۍ ژبې د ورځې لمانځنه یوه تفریح او وخت تېرونه  
نه ده. دلته یا د نړۍ په هره بله برخه کې چې د مورنۍ ژبې ورځ لمانځل کیږي، اصلي موخه  

 مبارزه او هلې ځلې دي.  یې د خپلې مورنۍ ژبې د بقا او غنا له پاره 
 

د ملګرو ملتونو، د یونسکو ادارې له خوا، د مورنۍ ژبې لمانځنه، د نورو موخو تر څنګ، یوه  
 :اساسي موخه یې دا ده، چې د نړۍ چارواکي او فرهنګیان، په دې خبر کړي چې

 

 »هر ماشوم، باید په خپله مورنۍ ژبې زده کړې وکړي«
 

کال د فبرورۍ په اتمه نېټه، په بي بي سي پښتو کې داسې یو خبر    ۲۰۱۹خو له بده شامته چې د  
خپور شو چې د همدې روان کال په اوږدو کې به، په پاکستان کې د افغان ښونځیو نصاب بدل  

  امین په اردو او انگلیسي ژبه باندې وي.ضکړای شي. د پښتو او دري پر ځای به ټول م
 

  په یوه برخه کې راغلي دي:  خبرد 
 

»پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اړوند ټولو افغان ښوونځیو کې روان کال د نصاب  
 .بدلولو پرېکړه شوې ده

 

او دري مضمون هم لري په ځای  افغان زدکوونکي چې تر دا مهال یې ډېری کتابونه پښتو دي  
 « .به یې په اردو او انګریزي ژبه کتابونه لولي 

 

تر اوسه پورې د دې پریکړې مرجع نه ده مالومه. د اوس له پاره خبره د پاکستاني ادارو، د   
كډوالو د خوندیتوب ادارو د ښوونځیو ادارو او ملگرو ملتونو د مسؤلو ادارو تر منځ داسې سره  

 لیت یې هیڅچا نه دی منلی. ورکه ده چې مسو
 

 څرگند کړی دی، هغه هم په دې ډول:    نظریوازې په پاکستان کې د کډوالو خوندیتوب اداره خپل  
 

https://www.bbc.com/pashto/pakhtunkhwa-47167339
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
71او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

نړیوالې ښوونیزې  »... پاکستان کې د کډوالو خوندیتوب اداره وایي، د نصاب بدلولو پرېکړه یې د  
 پالیسۍ له امله ده چې د کډوالو خوښه هم پکې شامله ده. 

 

اسالم اباد کې د دې ادارې یوه ویاند بي بي سي ته وویل، چې کوم هېواد کې کډوال له دوو تر  
 دریو لسیزو وخت تېر کړي، نو د پالیسۍ له مخې د همغه هېواد نصاب پلی کېږي.«

 

کونکو کورنۍ وایي چې موږ خبر نه یو او دا پریکړه ځکه نه منو  خو د کډوالو مشران او د زده  
چې زموږ له پاره په مورنۍ ژبه باندې تعلیم له هره اړخه مهم دی، هم له علمي پلوه او هم زموږ  
د مورنۍ ژبې د خوندیتابه په خاطر، ځکه پښتو مورنۍ ژبه زموږ هویت دی او موږ دا پریکړه  

ي، موږ خپل اوالدونه افغان شخصي ښوونځیو ته لېـږو، نه  نه منو او که چېرې تطبیق هم ش
 داسې ښوونځیو ته چې هلته تعلیمي نصاب په بله ژبه وي. 

 

 : وایيد کډوالو یو مشر اول ګل  
 

مانا دي... پښتو مې د پالر نیکه  »... د مورنۍ ژبې پرېښول د خپل کلتور او تمدن پرېښولو په  
 ژبه ده، څوک چې د پالر نیکه ژبه پرېـږدي دا له خپل قام سره زیاتی کوي...« 

 

په چوکاټ کې شوې وي؛    (UNHCR)که دا پریکړه د مهاجرینو له پاره د ملگرو ملتونو د ادارې  
نو په حقیقت کې دا اداره د ملگرو ملتونو د بلې ادارې )یونیسکو( د هغې پریکړې په مقایل کې  

مه نېټه د یونېسکو له خوا د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توگه    ۲۱درېدل دی چې د فبرورۍ  
ومې پاکستانې ادارې د  پېژندلې ده او اوس هم د اورځ په نړیواله کچه لمانځل کېږى. او که د ک
 کوم پروگرام او فشار له مخې دا کار کېدونکی وي؛ بیا خبره بل ډول ده. 

 

په هر صورت چې وي، که دا پریکړه تطبیق شي، له یوې خوا به  دا د ملگرو ملتونو د ادارو  
ترمنځ یو د بل په مقابل کې درېدل وي او له بلې خوا به له ټولو هغو ماشومانو سره ستره جفا  
وي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې له زدکړو بې برخې کېـږي. کېدای شي پایله یې د بنگلدیش  

 ام کال د فبرورۍ د یویشتمې خونړۍ پېښې تکرار وي.  ۱۹۵۲په داکه کې د 
 

 
 د مورنۍ ژبې د مبارزې سمبول  ه کېد بنگله دېش پالزمېنې ډاک

 له بي بي سي پښټو نه په مننې سره

 
 

https://www.bbc.com/pashto/pakhtunkhwa-47167339
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72او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
                 

 
 
 
 
 

 مورنۍ ژبه 
 

 ژوند، پرمختگ، مړینه 
 

 
د ژبې عام تعریف دا دی چې: ژبه د پوهولو راپوهولو وسیله ده، خو کله په هویت پورې هم  

 نښلي او کله د کلتور او فرهنگ حیثیت غوره کوي چې د یو قوم د راټولېدو سبب هم کېـږي. 
 

په ډول لیکلې او په خپلو خبرو کې مې    مقدمې دا خبرې ما څو ځلې د مورنۍ ژبې په باب د  
 ویلي چې: 

 

ارزۍ گوري او د ژبې وییونو  ژبه د انسان د اوږدو تجربو ټولگه ده. څوک چې ژبې ته په کم  
ته په تیټه سترگه گوري، په حقیقت کې د بشر تاریخي ودې ته ارزښت نه ورکوي. دا باید په یاد  
 وساتل شي چې له ژبې سره ساده او سطحي چلن، په اصل کې له انسان سره هماغسې چلن دی.  

 

تجربو برابر شوی دی او  ژبه د لسگونو زرو لغاتو لښکر دی چې وروسته له ډېرو کړاوونو او 
دې د کار وړ لښکر ته باید درناوی وشي، ځکه چې هر چېرې یې کارولی شئ. څوک چې د  
ماناوو دې لښکر ته ارزښت نه ورکوي او یا په درنه نه ورته گوري، هغوی د بشریت د اوږدو  

 ـ اوږدو مودو تجربې بې ارزښته گڼي. 
 

ان ته، د ده د باندني چاپېلایر ژباړه ده او باندني  که حقیت ته ځیر شو، ژبه په اصل کې بېرته انس
چاپېلایر ته د ده ور ژباړل دي. ژبه د انسان او فزیکي ـ ټولنیز چاپېلایر په منځ کې د اړیکو  

 وسیله ده. 
 

وشوه،   ورته  پاملرنه  او  کار  که  ده،  پدیده  کې  حال  په  بدلېدو  د  او  خوځنده  بهانده،  یوه  ژبه 
به وي او که کرار الس تر زنې ورته کینو، له تللو او خوځیدو  خوځېدونکې او غني کېدونکې  

 لوېـږي او د مرگ دایرې ته ورننوزي.  
 

هر څومره چې ژبې په پوهې، مالوماتو او فنونو باندې سمبال شوې وي، همغـومره غني او د  
همغومره  نړۍ په اسرارو خبرې او پوه وي؛ په همدې سبب علمي ژبې گڼل کېـږي او ویونکي یې  

 پوه او د نړۍ په پوهېدنه باندې برالسي وي. 
 

یا   په زرگونو، لکونو او ال میلیونونه پاڼې  یوه ونه وگڼئ چې بېالبیلې څانگې او  مورنۍ ژبه 
لغتونه لري، دا ونه که اوبه نه شي، که ونه پالل شي؛ نو څنگه هیله کوالی شئ چې د دې ونې  

 او پوده نه شي.   پاڼې زېړې نه شي، ونه رژېږي او ونه زړه
 

د مورنۍ ژبې د ساتلو، خوندي کولو، غني کولو او په نړیوال ډگر کې یې د نورو ژبو سره د  
 سیالۍ جوگه کولو له پاره د بېالبېلو قلموالو څو نظریې: 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_moranay_zaba_stonzy_aw_hallary1.pdf
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73او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 بهاند:  لطیف ډوکتور 
 

»زه هیله لرم چې هر څوک د خپلې مورنۍ ژبې د لمانځنې ، پالنې ، روزنې او پانګمن کولو  
ورکولو نه پانګمه    حق ولري، خو ژبه په تشو نارو، سورو، چغو او هغې ته د لویو ستاینو په 

کېـږي او نه وده کوي . ژبه د علمي، تخلیقي آثارو په رامنځته کولو، ژبه کېـږي او تر ټولو  
 ژبه باید په غوره توګه سیاسي، اقتصادي، فرهنګي شي.« مهمه دا چې 

 

 : مرهونمحمود 
 

فرهنګ  ډوله دي هویتي ژبي چي هم شا ته هویت او قوم لري او هم سیمه او د نړۍ ژبي دوه  »
او دوهمي سیمیزي ګڼ ملیتي ژبي دي چي یو مستقل قوم یا مستقل خلک شا ته نه لري. لکه  
دري چي په افغانستان کي د زیاتو قومونو مشترکه ژبه ده اوبیا دې ژبي یو خاص قوم را منځ  
ته کړی چي په اصل کي دغه قوم د لږکیو قومونو مجموعه ده چي د دغه ژبي په وسیله متحد  

 سوي دي. 
 

ډول ژبي د کلتور او فرهنګ حیثیت هم لري او د هغه قوم د ټولیدو سبب هم کېږي پښتو،  لومړی  
 ، ترکمني، پشه یې او نوري ملیتي ژبي یې په افغانستان کي مهم مثالونه دي. ازبیکي 

 

انګرېزانو په افغانستان او سیمه کي همېشه له دغه ژبني سیاسته هم سخت کار اخستی هغوی  
کوښښ کړی چي په دربارونو کي غیري ملیتي ژبي حاکمي و اوسي چي په دې توګه د  همېشه  

 دوی سیاست و وېشه حکومت وکړه پالیسي کامیابه و اوسي. 
 

مګر دربار هیڅکله په پښتو نه وو،  ،  نو ځکه د افغانستان په دربارانو کي همېشه پښتون پاچا وو
بنګله دېش کي بنګالي او پاکستان کي اوردو  په هند کي هیڅکله هندي د دربار ژبه نه سوه، په  

 « ځای و نه نیوی.
 

 رسول حمزاتوف 
 

۱۹۲۳-۲۰۰۳ 
 " آواري ژبه زما، مورنۍ ژبه ده. دا تر ټولو، هغه غوره څه دي، چې زه یې لرم"
 

 .شوروي داغستاني شعر او ملي شخصیت. د داغستان، روسیې او شوروي د لیکوالو ټولنو غړی 
 

حمزاتوف، د شوروي او وروسته د روسیې د داغستان د جمهوریت اوسېدونکی و. هغه  رسول  
رسېدلی و. د هغه یوه لیکنه مې پخوا را اخیستې وه، په زړو    ته   د هنر او فرهنګ لوړو څوکو

پاڼو کې په مخه راغله. په دې ټوټه کې دا شاعر له خپلې ژبې او خپلې خټې سره خپل سپېڅلي  
 :وياحساسات داسې څرګند 

 

زه اواري )قام( یم. زه آوري پیدا شوی یم. زه له دې پرته بل څوک کېدای نه شم. کله چې مې  "
او کلمې مې چې    يسترګې پرانستې، هغه کسان مې چې ولیدل آواري وو. هغه لومړني تور 

ترانه    ي ، اوارې وو. هغه لومړنۍ ترانه مې چې د زانګو تر څنګه له موره واورېده آوارلواورېد 
آواري ژبه، زما مورنۍ ژبه ده. دا تر ټولو، هغه غوره څه دي چې زه یې لرم. دا نه یوازې  وه.  

 .زما له پاره بلکې د ټولو آواري وگړو له پاره، تر ټولو غوره څه دي 
 

آورایان ګڼشمېره نه دي، هغوی ټول ټال درې سوه زره تنه دي، خو دا هم لږ نه دي. په داغستان  
ه هغه ژبه، په داسې ژبو شعر لیکي چې یوازې، دوه زرتنه پرې  کې داسې شاعران شته چې پ

 .« غږېږي
 

 :  لېوالغفور 
 

http://www.nahimi.dk/web/index.php/ps/2012-08-11-17-36-49/8109-2014-06-05-06-43-31
https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAjokOLHQQuaS61mpQTbUdckwvDOcZz0ZQ1Ac5PtXR4rwk_sE68nCqtIWJzOp-Lzrz3-76nplVYY4Hl
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_de_moranay_zaby_wada.pdf
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74او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 »د مورنۍ ژبې د ودې لپاره
 

 داسې متون تولید کړئ، چې د اړتیا له مخې نورو ژبو ته وژباړل شي. 
 

ورژباړي. نورو ژبو ته د یوې  په ګیلو او شخړو هیڅوک ستاسو د ژبې متون خپلو ژبو ته نه  
 ژبې د تولید کړیو متونود ورژباړلو اړتیا په دغوحاالتو کې پېښیږي: 

 

چې په یوه ژبه کې علمي متون تولید شي او د نورو ژبو کاروونکي یې د علمي اړتیا په پار   - ۱
 وژباړي:  

 

اتو کې بېلګې  انګریزي، جرمني او فرانسوي یې په ساینس، فیلوسوفي، ټولنیزو پوهنو او ادبی
 دي. 

 

د یوې ژبې بډای ادبي تاریخ، چې پخواني افکار، بالغي ارزښتونه او ځواکمن بشري پیغامونه    - ۲
ولېږدوي؛ هیندي، پارسي او ځینې نورې ژبې د ژباړې لپاره همداسې وړتیا لري. په نړۍ کې د  

زنوي سنایي، فردوسي  مهابهارت، رامایانا، کرینکا دمنکا )کلیله و دمنه(، بلخي موالنا، حافظ، غ
 او نورو زرګونه ژباړې شته. 

 

چې یوه ژبه دیني متون ولري او په نړۍ کې د نورو ژبو خلک یې په دې پار متون ورژباړي،    - ۳
چې عقیده پرې لري؛ عبري او عربي دواړه دا ځانګړنې لري. په نړۍ کې ګڼ مسلمانان شته،  

 و ژباړي یې. چې پر دیني متونو د پوهېدو لپاره عربي زده کوي ا 
 

هغه ژبه چې د کار، تولید او اقتصاد پیاوړتیا ورسره تړلې وي؛ چینایي ژبه سخته، خو نن    - ۴
سبا په پراخېدو ده، نه د دې لپاره، چې چینایان ډېر مېړني، اتل او غیرتي خلک دي، بلکې د دې  

له تولیدي    لپاره چې تولیداتو یې د ټولې نړۍ بازارونه فتح کړي دي او ښکاره خبره ده، چې
 کالیو سره به یې ژبه هم پلویان مومي. 

 

د امریکا په لویه وچه کې بومي سورپوټکي قومونه ډېرغیرتي خلک ول، جګړه یې زده وه،  
 تاریخ یې هم لسو زرو کالو ته رسېده، خو نن یې نه ژبه شته او نه یې هم قومي هویت. 

 

 « په دې اړه فکر وکړئ، کار و کړئ او غوسه مو راکمه کړئ!
 

 : لېوال بیا هم 
 

»په نړۍ کې ګڼ خلک لګیا دي، انګریزي زده کوي، وایي: د سیاست، تکنولوژۍ، اقتصاد او  
 کار ژبه ده. 

 

ـ ځکه زده   ده  ـ که څه هم سخته  ژبه  اقتدار  اوس خلک چینایي  اقتصادي  نړۍ  د  کوي، چې 
 ورروان دی. 

 

یوه بله ژبه د دې لپاره زده کیږي، چې خورا بډای او ښکلي کالسیک ادبیات لري، خلک وایي،  
 غواړو په هغې ښکال او فکري بډایینې پوه شو، چې د دغې ژبې په ادبیاتو کې شته. 

 

 څه وي؟  که یو بهرنی درڅخه وپوښتي: ولې پښتو زده کړم؟ ستاسو ځواب به 
 

دا ژبه پرخپلو ویونکیوګرانه ده، ځکه د مور ژبه یې ده، خو څنګه یې پر نورو ګرانه کړو؟  
 خبره دلته ده! 

 

 د پښتو ورځې د ښې لمانځنې په ویاړ یو بل ته د مبارکۍ پرځای الندې پوښتنې ورواستوئ: 
 

 د پښتنو جمعي ِخرد څه دي؟ ولې وژل کیږي؟ . ۱
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_pashto_waraz.pdf
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75او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

له دې نړۍ د پوپنا کېدو په اړه د پښتنو ترمنځ روان دیسکورس څه  د خپل مرګ و ژوند او .  ۲
 دی؟ 

 

 د پښتو او پښتنو ګډ تفکر څه دی؟ . ۳
 

آیا پښتانه په پښتو ژبه فکر کوي، که په نورو ژبو؟ ) د تفکر ژبه یې کومه ده؟( که په پښتو  .  ۴
 فکرکړای نه شي، و لې په دې ژبه کې د تفکر عناصر نه شته؟ 

 

 ت دعوا په چیغو او شعارونو نه زباتیږي، پورتنیو پوښتنو ته ځواب غواړي.« د ژبې د ګرانښ
 

 یاد:  لطیف ډوکتور 
 

هغه ملت چې په خپلې مورنۍ ژبې لیکل او لوستل ونکړي هغه مړملت دي او مړ ملت هغه ملت  
السه ورکړي وي او بچیان یې دخپلې مورنۍ ژبې دحق نه بې  ته ویل کیږي چې خپله ژبه یې له  

برخې او محرومه وي . په مورنۍ ژبه زده کړه او لیک لوست دهرانسان طبیعي حق دی او  
هیڅوک د ا حق نلري چې یو څوک دخپلې مورنۍ ژبې دزده کړې نه بې برخې او محرومه  

ه اعالمیه کې په څرګنده توګه  (او دبشر دحقوقو پ  Charterکړي . دملګزو ملتونوپه منشور) 
 داسې راغلي دي: )) دا دټولو ملتونوطبیعي حق دی چې پخپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي (( 

 

 عثماني:   بهیجدوکتور 
 

ساعتونه موبایل او څو هغه  »که د ټولنې هر وګړی له ځان سره پرتله کړئ، هره ورځ مو څو  
کتاب مخ ته نیولی وي. کېدای شي د ډېرو ځواب به موبایل وي. د دې ساده پوښتنې له ځواب  
څخه پایله اخیستالی شو چې نور نو د ژبې ژوند، وده او پرمخیون د کاغذي پاڼو تر تورولو  

شي. که په دې    الرې غوره پورې ځانګړی نه دی. د نویو اړتیاوو پوره کولو ته باید نوې حل 
برخه کې پښتو له نورو ژبو سره مقایسه کړو سړی ډېر ډېر خپه شي. له دې درکه اصالا پښتو  

 .د یوې ژوندۍ ژبې په توګه مطرحېدای نشي 
 

 « ورځژبې #دمورنۍ 
 

مقالې په یوه    تېر کال د پښتو ورځې په مناسبت ما یوه مقاله ولیکله او خپره مې کړه، د هغې 
 راغلي دي:  داسې برخه کې 

 

 خوشې احساساتي چغې سورې ژبه ژوندۍ او بډایه کوي، که ژبې ته علمي او عملي کار؟ »
د پښتو له پاره چا کار کړی، چا تشې خبرې کړي دي  او چا یې مخه ډب کړې ده او چا په خپلې  
مورنۍ ژبې، د پښتنو بچیانو د زدکړو مخه نیولې ده؛ دا هر څه مالوم دي، خو »... د سوال  

 یاري ده اوس به گډه وډه شینه«   
 

ره ووایي چې هر شخص د  تر شعارونو او هوایي چیغو سور وراخوا، باید هر څوک له ځانه س
 خپلې وسې په اندازه، د خپلې مورنۍ ژبې پښتو له پاره څومره عملي، علمي کار کوالی شي.  

 
د پښتو ژبې په باب د مثبتو او منفي احساساتو نه لږ وړاندې ځینې داسې حقایق هم شته چې له  

دي او هر څه یې په  کلونو او پېـړیو راپه دې خوا له پښتنو نه ځینې حقونه اخستل شوي دي  
د گران دوست سردار ظهوري په     نورو ژبو دي، ځکه یې خپله ژبه پښتو خواره او غریبه ده.

« تر سرلیک الندې دا لنډ، خو له ترخو ډک  تیا: دري مېمهښترخه رپاڼه کې مې د »   فیسبوک
 مطلب ولوست: 

 

 »ترخه رشتیا: دري مېمه 
 

https://www.facebook.com/latif.yad.5
https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8D%E2%80%8C%DA%98%D8%A8%DB%90%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DA%81?source=feed_text&epa=HASHTAG
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_pashto_waraz.pdf
https://www.facebook.com/sardar.zahory?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCVeaa3QRUPQkHGzg1Q3SwsDTJWNAGfqaF69l-3Ovx7n-dO9sTsyqDxyxOuN4Una4wpJ2BwTUjpT962
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76او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 ــ م: نه دی مذهب پخپله ژبه دئ،  ۱
 

 ــ م: نه دی مکتب پخپله ژبه دئ،  ۲
 

 ــ م: او نه دی مکتوب.  ۳
 

 وروسته پاته او دحشتګر یم, هر څه مو رانه اخستي دي؟! نو بیا څنګه وایې چې زه یو 
 

 د پښتو د ورځی په پلمه« 
 

 اوس څوک کوالی شي پاسنیو پوښتنو ته ځواب ووایي او یا مثبت توضیحات ورکړي؟« 
 

کله چې پښتانه وایي د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ، پښتانه باید د خپلې ژبې اصلي خدمتگاران ور  
ور په یاد کړې چې د تشو شعارونو او چغو سورو پر ځای یې خپلې  په زړه کړي، هغه څوک  

 مورنۍ ژبې ته عمالا کار کړی دی: 
 

 ــ لیکل یې کړي دي،  
 

 ــ تخلیق  یې کړی دی،  
 

 ــ ژباړې یې کړې دي،  
 

 ــ او تر ټولو مهمه دا چې هڅه یې کړې ده څو یې مورنۍ ژبه سیاسي، اقتصادي او علمي شي.  
 

د همدې فورمول له مخې موږ باید د اوږدې مطالعې په پایله کې ځان په دې پوه کړو چې زموږ  
 د فرهنگي تاریخ په اوږدو کې خپلې مورنۍ ژبې ته چا، څه ډول، څومره مؤثر کار کړی دی.  

 

ودې او بډاینې له پاره که پاسنۍ هڅې تر سره نه شي، نو وې گڼئ چې مورنۍ ژبه مو    د ژبې د 
 د مرگ او پناه کېدو کندې ته ورلوېدونکې ده. 

 

ځای کې ماشوم    ښوونکی په یو  داسې نه شي چې بیا یو   کې دې قناعت سره وکړي.  خپلو په    او
وایي چې    بل یې و   دا  قهرمان و او ملي    او   خدمتګار   نی واکدارالافغانستان ف  د    : وایي چې   ته و 

له بده مرغه    کې،   تجاربو  په تیرو  دې لړ  قاتل و. دا نمونې د   هغه خاین و، وطن پلورونکی او
 . لیدل شوې دي 

 

ملي هویت مسآلې ته    او   ملي ګټو  کې د   ــ په راتلونکې کې دې په نویو چاپیدونکو درسي کتابونو
د  او  وشي  پاملرنه  د    جدي  او مسایلو  نومونې  وطني  دې  پاره  له  ترم   روښانولو  نالوژي  ی ملي 

 ي. وکارول ش
 

  ص نه کړو، په څو الڅخه خ  ماشومان له بیسوادۍ، ظلم، زورزیاتي او محرومیتونو   ــ که موږ 
 . ظلم سره مخامخ کړی وي انسانیت له بې عدالتۍ او  یم ځل به مو 

 

  !بیسوادۍ له لوی ظلم څخه وژغورئ   راشئ ماشومان د 
  ! نوې زمانې علمي غوښتنې یې غواړي، فکر وکړو  په باب هغسې چې د  کوچنیانو  راشئ د 
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77او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
 
 
 
 

 
 

   
 پښتو ژبه ـ پښتو ورځ، 

 
 شعارونه علمي عملي کارونه 

 

 
 

له څو ورځو راپه دې خوا د »پښتو ورځ« له پاره د پاملرنې وړ خپرونې او تبلیغات روان دي،  
کال د می نه ویشتمه( یې ورځ وه. د خوشالۍ خبره ده چې د نورو  خو پرون )د دوه زره شلم  

کلونو په پرتله، سږ په پښتو ژبه باندې د پاملرنې وړ خپرونې شوې دي، گڼشمیر کتابونه چاپ  
شوي دي، گڼو ټولنیزو مدني ټولنو د پښتو ژبې د عامېدو او رسمیاتو ته د ننوتلو له پاره هلې  

هم په خپل وار سره تر خپلې وسې د پښتو ژبې له پاره تخلیقات،    ځلې کړي دي او گڼشمیر قلموالو 
 ژباړې او لیکنې کړې دي. 

 

په دې لنډه لیکنه کې به، پښتو ورځې په مناسبت د یو څو انتقادي او شعاري نظریاتو په رڼا کې  
 پر دې خبرې وکړم چې:  

 

 خوشې احساساتي چغې سورې ژبه ژوندۍ او بډایه کوي، که ژبې ته علمي او عملي کار؟ 
 

د پښتو له پاره چا کار کړی، چا تشې خبرې کړي دي  او چا یې مخه ډب کړې ده او چا په خپلې  
مورنۍ ژبې، د پښتنو بچیانو د زدکړو مخه نیولې ده؛ دا هر څه مالوم دي، خو »... د سوال  

 یاري ده اوس به گډه وډه شینه«   
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78او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 

ره ووایي چې هر شخص د  تر شعارونو او هوایي چیغو سور وراخوا، باید هر څوک له ځانه س
 خپلې وسې په اندازه، د خپلې مورنۍ ژبې پښتو له پاره څومره عملي، علمي کار کوالی شي.  

 

د پښتو ژبې په باب د مثبتو او منفي احساساتو نه لږ وړاندې ځینې داسې حقایق هم شته چې له  
او هر څه یې په  کلونو او پېـړیو راپه دې خوا له پښتنو نه ځینې حقونه اخستل شوي دي دي  

د گران دوست سردار ظهوري په     نورو ژبو دي، ځکه یې خپله ژبه پښتو خواره او غریبه ده.
« تر سرلیک الندې دا لنډ، خو له ترخو ډک  تیا: دري مېمهښترخه رپاڼه کې مې د »   فیسبوک

 ست: مطلب ولو
 

 »ترخه رشتیا: دري مېمه 
 

 ــ م: نه دی مذهب پخپله ژبه دئ،  ۱
 

 ــ م: نه دی مکتب پخپله ژبه دئ،  ۲
 

 ــ م: او نه دی مکتوب.  ۳
 

 نو بیا څنګه وایې چې زه یو وروسته پاته او دحشتګر یم, هر څه مو رانه اخستي دي؟!« 
 

 توضیحات ورکړي؟اوس څوک کوالی شي دې پوښتنو ته ځواب ووایي او یا مثبت 
 

ځوانه تحصیل کړې او په شعوري توگه د خپلو خلکو او ځوانانو د زدکړې فعاله مریم امر خیل  
 بیا په دې نظر ده چې تر ټولو زیات کار د پښتو له پاره د »ژبژغورنې غورځنگ« تر سره کړی دی.  

 

 : وایي  مریم 
 

پښتو ژبه د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې دوه کاله کې په شعوري توګه لر او بر خاوره  »
 .« دومره راژوندۍ کړه، چې پښتو تاریخ کې ساری یې کم وینمکې 

 

د سیاسي مشرانو له لوري هم سږکال په مینه او جرأت سره د دې ورځې مبارکیانې ورکړل  
شوي دي او په پیامونو کې یې د پښتو ژبې د پرمختگ هیله شوې ده. د افغانستان د جمهور ریٔس  

 لیکلي دي:  داسې لومړي مرستیال امرهللا صالح 
 

 »بهترین مبارکباد په زبان پښتو، یاد گرفتن آنست، کارې که من کردم. 
 

د پۍتو ژبې ورځ د مبارکۍ غوره الره، د پښتو زدکړه ده. د پښتو درناوی او زدکړه تاسو ته د  
 ټول افغانستان لید وړاندې کوي.« 

 

غه راز د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي حنیف اتمر د پښتو ژبې د ورځې  د  
 داسې څرگند کړی دی:  نظر  په مناسبت خپل

 

مبارکي وایم.  د پښتو ژبې د ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې د دې خوږې ژبې ویونکو ته  »
افغانستان د ډېرو خوږ ژبو کور دی. زموږ د ستر ملت هره ژبه زموږ د فرهنګ او تمدن په  

 .«بډاینه خورا مهم رول لري
 

د دې پیامونو په برخه کې باید وویل شي چې که هر واکدار په خپل وار سره د پښتو ژبې د  
وکاټ کې پښتو ژبه په رسماتو کې  پرمختگ له پاره د خپلو واکونو په اندازه د دولت په رسمي چ

ورگډه کړي، دا به تر شعارونو غوره کار وي او د وزیرانو شورا  په غونډه کې یو ځل بیا د  
پوهنې وزیر ته الرښوونه وکړي چې د افغانستان د اساسي قانون د مواد له مخې دې د دې وطن  

 هر بچي ته په خپلې مورنۍ ژبې د زدکړو زمینه برابره کړي. 
 

https://www.facebook.com/sardar.zahory?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCVeaa3QRUPQkHGzg1Q3SwsDTJWNAGfqaF69l-3Ovx7n-dO9sTsyqDxyxOuN4Una4wpJ2BwTUjpT962
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-52850721
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-52850721
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-52850721
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خو یې داسې انگیرم چې په پښتنو کې د تعلیم او سواد د ډېرې ټیټې کچې په وجه پښتانه او  زه  
پښتو ژبه خواره ده او د تمدن له کاروانه وروسته پاتې دي. که خلک سواد ونه لري، پوهه به له  
کومه شي، که تعلیم ونه لري ښونځی ونه لري په مورنۍ ژبه د زکړو زمینه نه وي ورته برابره؛  

هر څه به وروسته پاتې وي. په دې حساب باید اول د پښتنو له پاره په خپله مورنۍ ژبه باندې    نو
د تعلیم زمینه برابره شي. پښتو ژبه د دولت، سیاست او اقتصاد دایرې ته ور ننیستل شي، بیا به  
  د پښتو ژبې د پر مختگ او بډاینې خبرې کوو، په تشو چیغو او شعارونو سره ژبه نه بدایـږي 

 او نه پر مختگ ګوي، ژبې ته باید علمي او اساسي کار وشي. 
 

د پښتو ژبې د ورځې په مناسبت، پښتو ژبې ته څو قلموالو د کار او نظر بېلگې وړاندې کوم چې  
 پښتو ژبې ته کار دغسې وي، هم په تیوري کې او هم په عمل کې:  

 

یاد کارونه دي چې که هر کال یې که  پښتو ژبې ته د عملي کار یوه غوره بېلگه د ډاکتر لطیف  
د یوه کال په اوږدو کې وارزوو، تله به یې تر ډېرو درنه وخېژي. د ده لیکنې، کتابونه، مقالې  
او په فیسبوک کې پوستونه خپرول د نوي نسل له پاره گڼ علمي تاریخي مواد او اسناد خپرول  

ول لري او هر کال ډاکتر لیطف یاد  دا په خپله د پښتو ژبې په عامولو او علمي کولو کې لوی ر
د پښتو ژبې د ورځې په پار، د پښتو ژبې د گڼو شاعرانو، لیکوالو، فرهنگیانو او خدمتگارانو  
پېژندنه او د ترسره کړو کارونه یادونه کوي چې هم د یادو ښاغلو قدردانی یې گڼالی شو او هم  

 غوره بېلگه کېدای شي. خپلې ژبې ته په عملي کار کې د نور د تشویق له پاره یوه 
 

یو ټوټه شعر هم د پښتو ژبې له پاره د خدمت یوه وړه بېلگه کېدای شي. ښاغلي شیرینزوی یو  
ټوټه نوی شعر، چې د »پښتو ورځې« په مناسبت یې لیکلی دی او په یو نظم کې یې د کوچنیانو  

 له پاره د پښتو ژبې الفبې ځای پر ځای کړېده: 
 

 :  منظومه د کوچنیانو لپاره د پښتو الفبې د تورو والې ورځې په مناسبت د پښتو ژبې د نړۍ 
 

 د مور د سترګو توره ځه! )الف( او )ب( زده کړه 
 واخلم )پ( او )ت( ورسره )ټ( زده کړه بال دې 

 

 بیکه دې واخله هله ژر کوه ناوخته شوله 
 مکتب ته الړ شه! )ث( او )ج(، )چ( )ح( او )خ( زده کړه

 

 ذ( ووایه کتاب دې پرانیزه! )څ( )ځ(، )د( )ډ( او ) 
 معلم ته کېنه! )ر( او )ړ(، )ز( )ژ( او )ږ( زده کړه 

 

 حفظ کړه  د زړګي سره )س( او )ش( هم پښتو )ښ( 
 هم په ښه توګه )ص( او )ض( هم )ط( او )ظ( زده کړه

 

 د )ع( او )غ( ، )ف( )ق( او )ک( په تورو فکر وکړه 
 )ګ( )ل( )م( )ن( او ورسره )ڼ( )و( او )ه( زده کړه 

 

 بې ټکو نرمه یا مفرد او مذکره )ی( ده 
 لکه )سپن ږیری، لوی، سړی( ډېرې کیسې زده کړه 

 

 اخر کې راځي د نارینه جمع نومونو په 
 دوه ټکي څنګ په څنګ لري څرګنده )ي( زده کړه 

 

 له اوږدې )ې( الندې دوه ټکي الندې باندې کېږده 
 )ښکلې، خوږې او نورې داسې کلمې( زده کړه 

 

https://www.facebook.com/Shereenzoi.laghman/posts/2685686388421986?notif_id=1590771060596149&notif_t=tagged_with_story
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 د ښځینه نومونو پای کې لکۍ واله )ۍ( وي 
 )نجلۍ، غوټۍ، سپوږمۍ( په توګه د بېلګې زده کړه 

 

 کړئ؟ الړ شئ! راشئ! کې په وکړئ! مه کړئ! څه شوئ؟ څه 
 زورکي واله )ئ( کارېږي، دا قاعدې زده کړه 

 

 چې توري وپېژنې او زده کړې لیکل او لوستل 
 له شیرین زوی ځنې بیا نورې طریقې زده کړه 

 

 او څو پوښتنې:  نظراوس د پښتو ژبې د ورځې په مناسبت د ښاغلي لیوال  
 

 »په نړۍ کې ګڼ خلک لګیا دي، انګریزي زده کوي، وایي: د سیاست، تکنولوژۍ، اقتصاد او کار ژبه ده. 
 

 ورروان دی. اوس خلک چینایي ژبه ـ که څه هم سخته ده ـ ځکه زده کوي، چې د نړۍ اقتصادي اقتدار 
 

یوه بله ژبه د دې لپاره زده کیږي، چې خورا بډای او ښکلي کالسیک ادبیات لري، خلک وایي،  
 غواړو په هغې ښکال او فکري بډایینې پوه شو، چې د دغې ژبې په ادبیاتو کې شته. 

 

 که یو بهرنی درڅخه وپوښتي: ولې پښتو زده کړم؟ ستاسو ځواب به څه وي؟ 
 

 وګرانه ده، ځکه د مور ژبه یې ده، خو څنګه یې پر نورو ګرانه کړو؟ خبره دلته ده! دا ژبه پرخپلو ویونکی 

 د پښتو ورځې د ښې لمانځنې په ویاړ یو بل ته د مبارکۍ پرځای الندې پوښتنې ورواستوئ: 
 

 ږي؟ ېـد پښتنو جمعي ِخرد څه دي؟ ولې وژل ک. ۱
 

پښتنو ترمنځ روان دیسکورس څه    د خپل مرګ و ژوند او له دې نړۍ د پوپنا کېدو په اړه د .  ۲
 دی؟ 

 

 د پښتو او پښتنو ګډ تفکر څه دی؟ . ۳
 

آیا پښتانه په پښتو ژبه فکر کوي، که په نورو ژبو ؟ ) دتفکر ژبه یې کومه ده؟( که په پښتو  .  ۴
 فکرکړای نه شي، و لې په دې ژبه کې دتفکر عناصر نه شته؟ 

 

 تیږي، پورتنیو پوښتنو ته ځواب غواړي.« د ژبې د ګرانښت دعوا په چیغو او شعارونو نه زبا
 

ثنا ساپۍ لکه تل مبتکره او زړوره ده، د پښتو ورځې په مناسبت یې په خپل پیام کې پرته له ډاره  
 ویلي دي:   داسېد تشو شعارونو او عملي کار په باب 

 

په کال کې یوه ورځ ټول احساسات وي: څوک له پښتو جارېږي، د نورو بیا شعارونو  » تل 
او زړې   هماغه زوړ مال  مبارکیانې وي. سبا  معنی  بې  اخیستې وي.  پر سر  ټولنیزې شبکې 

په خپله ژبه تعلیم  تراوې. که څوک پښتو ته په رښتیا کار غواړي په ښځه، نر، ووړ او زوړ دې  
 « تعلیم_فرض_دی#  .پیل کړي. که پردۍ ژبې هم زده کوي، خپله دې نه هېروي 

 

زه بیا هم په تکرار سره وایم چې په تشو شعارونو نارو سورو هېڅ هم نه کېـږي، حرکت او  
لومړی باید د نوی نسل د روزلو په ترڅ کې  عملي کار ته اړتیا ده، زدکړو او پوهې ته اړتیا ده.  

پر ټولنه باندې حاکم هغه طرز تفکر بدل کړای شي چې په سوونه کلونه یې د خلکو ذهن په راکد  
او بې حرکته ډول ځای پر ځای درولی دی. د ژبې پرمختگ او غنا هغه وخت ممکنه ده چې  

 ویونکي له فکري پلوه ازاد وي او فکري وده ولري.  
 
 
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal
https://www.facebook.com/SanaSafi/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBqKSbbYdI3Ij2SA0ATEzUcENrTRs77lhb8CKkkAv9deGg25XAzwAL8jOI6zZ4b32t7VWGgRkdYECiS
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&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAO67i9R2B6es74ZBe3qHxbR3gx7q3LrGIpg5Fa22vfkpTHW9AuoF30gYtcIGVo_UezqkGx1QLBq3GDmnje-H9igQkeBWRs-Iowc4flXIRI6mxT7RmGKmjXOW77iy4zOqeTnienXlofVkTBp3s4VPjmBoNbBUCYRX9E1hfJMznVbsVM8sNkjrs_WwZAn8k-Q-pP-G3Fq1ZTjphNfhm3VVCVmAsYhrhSa3yPcDBJSwHiPPcqeKBSxMT_vOS1S2W0M50wcRzMkzCGXNfMTNyami-ECu-FCLu25DLf0xEgFHjK3g_FwGciOiEc2sM0QnJWY9QFTFgezIjJgRWKwH-Rh4O-NzAosi1sf-13AcIbeSennHzsa_I&__tn__=%2ANK-R
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&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAO67i9R2B6es74ZBe3qHxbR3gx7q3LrGIpg5Fa22vfkpTHW9AuoF30gYtcIGVo_UezqkGx1QLBq3GDmnje-H9igQkeBWRs-Iowc4flXIRI6mxT7RmGKmjXOW77iy4zOqeTnienXlofVkTBp3s4VPjmBoNbBUCYRX9E1hfJMznVbsVM8sNkjrs_WwZAn8k-Q-pP-G3Fq1ZTjphNfhm3VVCVmAsYhrhSa3yPcDBJSwHiPPcqeKBSxMT_vOS1S2W0M50wcRzMkzCGXNfMTNyami-ECu-FCLu25DLf0xEgFHjK3g_FwGciOiEc2sM0QnJWY9QFTFgezIjJgRWKwH-Rh4O-NzAosi1sf-13AcIbeSennHzsa_I&__tn__=%2ANK-R
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&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAO67i9R2B6es74ZBe3qHxbR3gx7q3LrGIpg5Fa22vfkpTHW9AuoF30gYtcIGVo_UezqkGx1QLBq3GDmnje-H9igQkeBWRs-Iowc4flXIRI6mxT7RmGKmjXOW77iy4zOqeTnienXlofVkTBp3s4VPjmBoNbBUCYRX9E1hfJMznVbsVM8sNkjrs_WwZAn8k-Q-pP-G3Fq1ZTjphNfhm3VVCVmAsYhrhSa3yPcDBJSwHiPPcqeKBSxMT_vOS1S2W0M50wcRzMkzCGXNfMTNyami-ECu-FCLu25DLf0xEgFHjK3g_FwGciOiEc2sM0QnJWY9QFTFgezIjJgRWKwH-Rh4O-NzAosi1sf-13AcIbeSennHzsa_I&__tn__=%2ANK-R
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81او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 وړاندیز ته وړاندیز
 
 

مه نیټه په تاند ویبپاڼه کې د »وړاندیز« تر    ۲۷کال د دسمبر په    ۲۰۱۴ښاغلي اسدهللا غضنفر د  
سر لیک الندې یو مطلب خپور کړ.  غضنفر صاحب په دې لنډ »وړاندیز« کې لکه تل بیا هم  
نوې خبره او د کار خبره مطرح کړې ده. داسې یوه خبره چې زموږ د اوسني فرهنګي بهیر یوه  

ګټور فرهنګي کار په لوري خوځوي.    نیمګړتیا پوره کوالی شي او ځوان قلموال  د ښه، منظم او 
 راغلي دي:  داسې  د ښاغلي غضنفر د وړاندیز په یوه برخه کې

 

ذوقه او دقیق لوستونکی که د کابل مجلې د لسګونو کلونو په    زما وړاندیز دا دی چې یو با »
اندازه مقالې انتخاب کړي، دا به ډېر ګټور کتاب وي او لوستونکي  کلکسیونونو کې د یوه کتاب په  

رو کهولونو د نثر له متنوع سبکونو سره د بلدتیا  یبه یې په خوند ولولي. دغسې غورچاڼ به د ت 
به د ځینو حقدارو کسانو قدرداني شوې وي. د ارواښاد   یو ښه فرصت راوبخښي او ورسره 

دا چې د هغه لیکنې او ژباړنې تر ډېرو هغو کسانو،   صداقت هیڅ کتاب نه دی چاپ شوی، حال 
هم د سبک او هم د محتوا په لحاظ، ارزښتناکې دي چې د کتابونو څښتنان راښکاري. دغه راز  
د وږمې، ادب، لمر او ځینو نورو مجلو د مقالو د منتخباتو برابرول او چاپول به د لوستونکو  

سانۍ سره شریک  آلګو کې په  یڅو په کامیابو برو کهولونو د ذوق، تجربو او هینوی کهول د ت
  «کړي

 

ږم، بلکې په تایید سره یې د کار د ال ښه  ېـ زه نه یوازې د ده د »وړاندیز« په مقابل کې نه در
توب په خاطر بل وړاندیز ټولو فرهنګیانو ته او په ځانګړي ډول ښاغلي غضنفرته په مخ کې  

افغانستان میشتي فرهنګیان دې له خپلو الس لرلو موادو او امکاناتو  ږدمه چې کابل میشتي او ال  
نه په استفادې سره له تیرو هیرو هغو کتابونو، مجلو، مقالو او شعرونو نه ګټه واخلي چې د سرو  
زرو حیثیت لري او د شخصي او رسمي کتابتونونو په الماریو کې له ګردونو سره الس ګریوان  

 دي. 
 

د   افغانستان کې  بلې سترې  ېـجګړې سونامي څو نور بچیان وزپه  ږول چې هر بچي د یوې 
سونامي په ډول د افغانستان د خلکو د ژوند په بیالبیلو برخو باندې خپل منفي تاثرات پریښي  
دي. د دغو سونامي ګانو په اړو دوړ کې روان فرهنګي بهیر  ټکنی شوی. وطني او ملي ګټو  

تنظیمونو او ډلو ټپلو    و اړوندو سیاسي ګروپونو، ګوندونو، ته په نه پام سره ، ځینې ښاغلي خپل
ته په وفا دارۍ سره قلم چلوي. ځینې خپل وخت په تیرو تکراري مسایلو ضایع کوي، ځینې بیا  

 په ځای او بې ځای د دیني مسایلو په ټال کې زانګي او... 
 

http://www.taand.com/archives/37274
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بخور څه ولیکي چې دې  ږي چې یو درد  ېـ لیکوال پیدا ک  څېـړونکياو    ونکي ډیر لږ داسې تخلیق
مریضې ټولنې ته یوه ښه نسخه شي، شته ستونزو ته د حل یوه ښه الره وښیي او یوه فرهنګي  

 تشه ډکه کړي. 
 

ښاغلي غضنفر ډیر ځلې د خپلو لیکنو په ترڅ کې داسې نسخې وړاندې کړې دي، چې یوه یې  
 همدغه »وړاندیز« نومې مقاله ده. 

 

ه ډیرځلې او هر کله ټینګار کړی دی. اوس یې بیا په تکرار  د نوي نسل په روزنه باندې ما خپل
له سواد،   انقالب راشي، خلک  او  بدلون  نظام کې  په ښوونیز  افغانستان  د  باید  وایم چې  سره 
ښوونځي او تعلیم سره آشنا شي او تیر هیر خپاره شوي مضامین او کتابونه دې هم مخکې ورته  

 کیښودل شي.  
 

ږي، مقابل  ېـوال ووایي چې: ژوند په ټوپک نه په قلم او کار باندې جوړخلکو ته باید مډیا او قلم
لوری که په غلطه الر روان وي، د میډیا په توان او طاقت سمې الرې ته را برابریدالی شي، د  

 تاوتریخوالي او ډزو ډوز په وسیله دا کار نه شي تر سره کیدای. 
 

د بم له غږ او د باروتو له بوی او لوګي نه د کتاب، مطالعې او ادب خوند ښه او ښکلی دی. له   
نیکه مرغه په دې لړ کې د داسې قلموالو هڅې ګړندۍ شوې دي چې په کې د نوي نسل د روزنې  
پلویتوب، د کتاب او مطالعې د کلتور عامولو، ښوونځي ته تګ او د تعلیم سره مینه او دې ته  

 انساني هڅو پلوي توب په کې ګړندی شوی او هڅول شوی دی.  ورته 
 

ده هر کله خپلې تجربې،   ښاغلي غضنفر  د دې هڅونو یو لوی محرک او هڅونکی فرهنګي دی. 
مطالعه او سترګو لیدلی حال له لوستونکوسره شریک کړی دی.  زه د دې روش او د دې کار  

وال دې خپلې د څو میاشتو او څو کلنو لوستنې  سخت پلوي یم  چې یو با تجربه او با مطالعه قلم
ږدي.  که دا کار  ېـاو تجربې خپلو شاګردانو او لوستونکو ته په استادانه مهربانۍ  په مخ کې ک 

ونه شي، د با تحصیله او با مطالعې استاد یا فرهنګي پوهه او زدکړې لکه یوه نا مالومه ارزښتناکه  
 خزانه له هغه سره ګور ته ځي. 

 

ښاغلي غضنفر ته زما وړاندیز دا دی چې خپل وړاندیز تر ټولو نه مخکې دی په خپله باید  اوس  
عملي کړي. په دې دلیل چې له ټولو نه ډیر په نظري او عملي ډول د دې  وړاندیز عملي کیدل  

 په ده پورې تړلي دی. د څو دالیلو له مخې: 
 

 ، ــ دی پوه، مجرب او د ښه قلم خاوند لیکوال دی
 

 ، یوې لوړې ، مسلکي اوعلمي کرسۍ خاوند یعنې د پوهنتون استاد دیــ د 
 

ــ په عملي ډول په داسې یوې کرسۍ باندې کار کوي چې د وطن په فرهنګي چارو کې د مملکت  
لومړي شخص، یعنې جمهور رییس ته ویالی شي چې د فرهنګ په ډګر کې باید کوم ښه کارونه  

 تر سره شي. 
 

وړاندیز کړی دی چې باید د پخوانیو مجلو او اخبارونو له کلکسیونونو  ښاغلي غضنفر ډیر ښه  
څخه دې د ځینو حقدارو لیکوالو او ژباړونکو مضامین په منتخب ډول را واخستل شي او په جال  
ټولګو کې دې چاپ کړای شي. له یوې خوا به د هغو حقداره هیرو فرهنګیانو د یادولو په څنګ  

، نوي قلموال به د هغو له ښو تجربو نه استفاده وکړي، له بلې  کې د هغو پیژندګلوي شوې وي
خوا به دا اوسنی نسل په دې پوه شي چې کوم کارونه پخوانیو د کومو عالیقو او اړتیاوو پر بنا  
تر سره کړي دي. د دې مقالو په بیا چاپ سره به د اوسني نسل قلموال په دې پوه شي چې کوم  

 سره کړي دي، چې دوی بیا خپل وخت پرې ضایع نه کړي. کارونه پخوانیو په څه ډول تر 
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پخوا هم ځینو فرهنګیانو دې تشې ته په پام سره دا کار کړی و چې په پخوانیو خپرونو کې څه  
خپاره شوي دي او څه ډول باید تر السه شي. ښه بیلګه یې د شپیتمې لسیزې په پیل کې د ډاکتر  

بل مجلې د پنځوس کلن موضوعي فهرست برابرول  صاحب لطیف بهاند په اوږده زیار سره د کا 
نور محمد سهیم وعده   دوست ښاغلي  مدیر، ګران  کابل مجلې مسؤل  د  په هغه وخت کې  و. 
وسپارله چې د کابل مجلې پنځوس کلن موضوعي فهرست به په کابل مجله کې په پر له پسې  

و او مسؤلو کسانو په  ډول خپروي. څو برخې یې خپرې هم شوې. بیا د هغه وخت د ځینو مقامات
مداخلې سره د لطیف بهاند د ډیرې مودې خواري په اوبو الهو شوه او د کابل مجلې د پنځوس  

 کلن موضوعي فهرست خپریدل ودرول شول. 
 

اوس خپله ښاغلی غضنفر په داسې اداري فرهنګي علمي موقف کې کار کوي چې تر ټولو دی  
ه د واک په دایره کې دی چې د خپل وړاندیز د  په خپله یې کوالی شي او امکانات یې اوس د د 

محتویاتو او دې ته ورته نورو فرهنګي اړینو کارونو د تر سره کیدو له پاره زمینه برابره او  
 الر ښوونه یې وکړي.  

 

پایلیک   د  زدکړو  د  محصلینو  د  څانګو  اړوندو  د  پوهنتونونو  د  چې  شی  کیدای  هم  داسې 
فه ورکړل شي چې د نظر وړ مقالې د الرښود استاد تر  )مونوګراف( په ډول دې هغوی ته وظی 

نظر الندې را ټولې او چاپ ته چمتو کړي او په خپله ښاغلی غضنفر  دې د چاپ او خپرولو  
 ځای ور وښیي او زمینه دې ورته برابره کړي. 
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 کتاب سوځوونه 
 

 د عربي هیوادو داعشیان
 

 وطن ټوپکیاناو زموږ د 
 
 

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  ېـږي. جګړه هر چېـک

 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  رپوټ  داعشیانو 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  

داعشیانو د دوو زرو شاو خوا کې کتابونه، د غیر مذهبي کتابونو په نامه  شمالي ښار موصل کې  
له کتابتونونو څخه را ایستلي دي. اوس د دې ډار شته چې د عراقي ورځپاڼو هغه کلکسیونونه  

 چې یوه پیړۍ پخوا خپاره شوي وو، له منځه نه وي تللي.  
 

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

 
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2015/01/150131_l26_iraq_mos
ul_library_books_islamic_state_isis   

 
او له کتاب او کتابتون سره یې چلن را په    د دې مطلب په لوستلو سره مې د خپل وطن ټوپکیان 

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  

سترګو او ذهن په آیینه کې را ښکاره شوې    په راتګ سره کړې وې، یو وار بیا لکه بریښنا زما د 
 او ډیر ژر مې دوه منفي یادونه د ذهن له تاخانو 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   
ې چې د خلکو او یو  بیالبیلو سیمو کې حاکم شول او په خپلمنځي جګړو یې پیل وکړ، نو کله به ی

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2015/01/150131_l26_iraq_mosul_library_books_islamic_state_isis
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2015/01/150131_l26_iraq_mosul_library_books_islamic_state_isis
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د بل غولولو او خپلو اکماالتو په غرض د څو ساعتونو او یا څو ورځو له پاره اور بند سره  
وکړ، نو د بیکارۍ په وخت کې به یې کوڅه ډب سپي او الرویان په نښه ویشتل. دا پیښه ما نه  

ل دي چې زما د  اوریدلې ده او نه مې په کوم کتاب کې لوستلې ده، بلکې زما د سترګو لیدلی حا
اوسیدلو په ځای کې، کابل پوهنتون ته ور څیرمه 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  
  ټوکه   لیکوالو د ټولنې له ګدامونو څخه په زرګونو کې د همدې ټوپکیانو د یوې ډلې له خوا د  

کتابونه را ایستل کیدل او د کفري کتابونو په نامه سوځول کیدل. دا هم لکه د دهبوري پیښه نه  
اوریدل شوې او نه هم په کوم کتاب کې لوستل شوې ده، بلکې د هغه وخت د لیکوالو د ټولنې  

ه هغو نه چې شاعر او لیکوال هم دي، دا د سترګو  څو تنو غړو په خپلو سترګو لیدلې ده او یو ل
 لیدلی حال په هنر مندانه ډول لیکلی دی. دا شاعر او لیکوال پرتو نادري دی. 

 

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

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

 

»په پای کې ټوپکیانودافغانستان د لیکوالو ټولنې د رییس دفترهم قبضه کړ او موږ ټولو د انجمن  
و. د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې دا زموږ  ته ورپه څټ شو   د تحریراتو رییس، سید حاکم دفتر 

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

 

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

 

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

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

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

 ږدول شي... ېـ کار و، چې بل ځای ته ول 
 

ورځو، ورځو لیدل چې  نه د خوب د کټ استفاده کوله او موږ په  د ټوپکیانو قومندان له دې میز
 یو څوک پرې ویده وي. 

 

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

 

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

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

 تودوخه،  
 

   ،لوګي
 

 او ایرې. 
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کوټې د کړکۍ له مخې  د رییس کوټه چې نور د قومندان د خوب کوټه وه، کله به چې موږ د دې  
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    موده کې کې له جګړې بیکاره شول، نوزموږ ټوپکیان به چې د اور بند په  
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 ور نه غوڅوي او یا په داسې نویو  
ار ونه لري چې اوسنۍ کتاب سوځوونه یې یوه  لوبو الس پورې کوي چې هیڅ څوک یې انتظ

 بیلګه ده. 
 

څنګه چې زموږ د وطن د ټوپکیانو او د عربي هیوادونو د داعشیانو ډیری کارونه سره ورته  
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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 ړې او یو یادداشت ـېـڅو مقالې، څو څپ
 

 »ما سور ګل ژاړه، تور ګل یې په خره سپور راوړ« 

 
 

دا خبره پښتانه هغه وخت کاروي چې یو ورته ټپي پروت وي او بل هم د تلو نه وي او په وینو  
 یعنې غم د پاسه غم وي. ، خره ورته راوړي رلړلی یې پ

 

هره ورځ د خپل ورځني ژوند ډیر ساعتونه په مطالعه او تحقیق د دې له پاره تیرووم  زه لګیا یم  
چې دا بد مرغه خلک د ماشومانو او کوچنیانو په قدر، تربیه کولو، ښونځي ته د لیږلو ، تعلیم  

چلن او په پای کې د خپل ځان، خپلو بچیانو، خپلې ټولنې د راتلونکو    ر ورکولو، هغوی سره د چا
په باب په یو څه پوه شي، خو دوی ډیره سلنه یا سواد  نه لري، یا میډیا ته السرسی    نیکمرغیو

نه لري او که یې لري، ډیری یې د بیالبیلو دالیلو له مخې دا او دې ته ورته مقالې لولي نه چې  
 له څه خبر شي او په څه پوه شي. 

 

بل ګل هم کرل شوی، غوړیدلی هم دی او د میډیا له    اصل کیسه دا ده چې موږ په ټولنه کې یو 
ګریوانه څخه یې د ویدیو په بڼه سر هم راوتلی دی او د دې ویدیو لیدل ما ته هم را په برخه  

 د دې ویدیو په لیدلو سره دې نتیجې ته ورسیدم چې:  شول. 
 

چې هغه خلک    ږي ـاوس نو زه یې له لوستلو ورتیر یم او له تیریدو سره سم مې زړه ته را لوی
 به وایي: 

 

 «  .»زه پور غواړم، دی نور غواړي
 

زه لوستل ورنه غواړم هغه ماما؟ لګیا دی ماشوم وهي. ځان هم نه ورباندې په تکلیفوي. په وار  
ر  ېـسره یو ماشوم په بل ماشوم وهي. »پکه، دا دې ال بله سپکه« سم دالسه مې په زړه کې رات

 شول چې:  
 

 وګاټه. یو بل تور داغ مو هم 
 

ن  ۲۰۱۵د   درویشمه  په  فبرورۍ  د  او ې کال  لوستنو  نورو  له  مهال،  د    ټه سهار  لیکنو وروسته 
مخکتاب بڼ ته ورننوتم. داسې یې وګڼئ چې دا بڼ هم سم د کابل باغ عمومي پل دی. هر څه په  

 کې شته، هر څوک په کې لیدالی شې.  
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زما د مخکتاب د بڼ یو همغږی ښه ژورنالست ښاغلی احمد شاه اعظمي دی. ده د خوږ ژبي  
وه او په دې ډول زما سترګې پرې    شاعر عیسی بهرام له صفحې نه یوه ویدیو ورخوښه کړې

 ولګیدې.   
 

ما د دې یاد داشت د لیکلو له پاره د ویدیو د اصلي پتې او اخستونکي د پیدا کولو په غرض له  
 ښاغلي بهرام سره اړیکه ونیوله، هغه زما د پوښتنو په ځواب کې داسې راته ولیکل: 

 

 »سالمونه استاده! 
 

 رنۍ سره روغ اوسئ. هللا )ج( دې وکړي چې د خپلې درنې کو
 

 استاده!   
 

ډیر دا ویدیو ما له مخکتاب څخه اخېستې وه. هلته چا د ټوکو په پاڼه کې اچولې وه چې زه یې  
  ړه وهې.ـ یـ بل په څپ  زیاد خفه کړم. اوس انسانان دې ته هم خاندي چې کله دوه ماشومان یو

 

 تاسي کوالی شئ آزادانه استفاده وکړئ. استاد کورمو ودان چې پوښتنه مو وکړه. لینک نه 
 ! ستاسې د سالمتیا په هیله 

 

 بهرام« 
 

د ویدیو د اصلي اخستونکي او د میدیا جال ته د را رسوونکي پته مالومه نه ده، خو که د افغانستان  
په اوسنیو شرایطو کې یې عامل هم پیدا کړو، څه کوالی شو. اوس عمل تر سره شوی دی. په  

او دې ته ورته نورې منفي کړنې د دې مانا لري چې د ټولنې د پوهې او سواد  ټولنه کې دا  
سطحه ټیټه نه، بلکې صفر ده. سیاسیون خو یوازې د قدرت په جال کې نښتي دي او هر یو  

خپله    باید   سر« قلموال او فرهنګیان   رغواړي خپله برخه ډیره او غوړه کړي، »غم ده د اللي پ
 سال دا ده چې باید غلي پاتې نه شي.  وکړي، خو زماڅه پوه شي چې 

 

 کال یوه خاطره را په یاد شوه:   ۱۹۹۱په لیدو یې ماته د 
 

زه له خپلې کورنۍ سره کابل پوهنتون ته ورڅیرمه دهبوري کې د پوهنتون په کورونو کې د  
نجونو له پاره د جوړیدونکې لیلې په اړخ کې د پوهنتون ملکیت کورونو کې اوسیدم. د سیاف  

درې جګړې مو همالته په تاخانه کې تیرې کړې، دې ځناورو به چې د    ؟او مزاري جان   جان؟ 
خپلو بادارانو په امر د اکماالتو یا ځینو نورو مرداریو له پاره اوربند وکړ، بیا به یې کوم مجبور  

 الروی یا کوڅه ډب سپي په الرو کې په نښه ویشتل. 
 

د ماشومانو دا وهل هم هماغسې در واخلۍ. کوم ټوپکوال یا پاټکوال به له خپلو مردارخوریو د  
وزګارتیا په وخت کې دغه کار د تفریح او خوشالتیا له پاره کړی وي. دوه بې سر پرسته، بې  

 پالره ماشومان به یې دې کار ته اړ ایستلي وي.  
نړۍ یوه غوره بیلګه ده. دلته که څوک بل تن  زه ژوند کوم، د پرمختللې  چې  په کوم هیواد کې  

)شاهد، ویدیو، عکس( سره پولیس ته عارض شي، ضارب    یو سوک و وهي او مضروب له سند 
ږل  ـږو نه تر اتلس میاشتو پورې زندان ته لیـد محکمې له خوا د څو ساعتونو په اوږدو کې له شپ

 هم سزا نه لري. ږده، وژل ېـکیږي. او هلته زما په هیواد کې وهل خو ال پر 
 

ړو دا ویدیو څو ورځې مخکې الس په الس شوې وه، خو ماته په پاسنۍ  ـیـسره له دې چې د څاپ
 نیټه په مخه راغله. 

 

 ویدیو په الندې لینک کې لیدالی شئ:  
 

https://www.facebook.com/video.php?v=963681976998240     

https://www.facebook.com/video.php?v=963681976998240
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په هغې شیبه کې مې یا له احساساتو یا له درده او یا له ډیره قهره دا الندې کامنټ په فیسبوک  

 ورته ولیکه: 
 

 !ښاغلی بهرام
 

 .تاسو او بیا له ښاغلي احمد شاه اعظمي نه مننه چې دا ویدیو مو شریکه کړهلومړی له  
 

دا ویدیو او د دې کوچنیانو دا حالت لیدل، نور چا ته چې هر ډول وي، وي به، خو زما له پاره  
 :دومره دردونکې وه چې له لیدلو یې وروسته په ځان نه پوهیدم چې څه وکړم. په څو دلیلونو

 

ږم چې  ېـو د یوویشتمې پیړۍ د دویمې لسیزې د قوانینو په رڼا کې په دې پوه زه یو پالر یم ا
 ږي؟ېـماشومانو سره باید څه وخت څه وشي، خو زما په وطن کې څه ور سره ک 

 

همدا اوس د کوچنیانو پر ادبیاتو د »د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر او اوسنی حالت« تر  
ږي، چې پنځمه برخه یې تیره شپه آنالین شوه. د همدې پنځمې  ـسر لیک الندې زما مقالې خپری

 برخې په وروستیو پروګرافونو کې مې په همدې موضوع خبرې کړې دي، مګر چا ته یې وایي؟ 
 

 افالنو اثــر نه کــا ـ»نصیحت په غ
 سړې اوسپنې خوشې ټکول دي«  د 

 
 .ږي ېـاو په دې زمانه کې زما د وطن له ماشوم سره داسې چلن ک 

 

ږلو په ځای، یو د بل وهلو ته اړ باسي، حال به یې  ېـهغه قوم چې خپل نوی نسل ښونځي ته د ل
دغسې وي لکه د افغانستان اوسني خلک. همدا ټوپکوال د جګړې او جهاد په نامه د ښونځي په  

ږل شول، اوس ټوله نړۍ ورته اړم ده چې له تشدد نه یې واړوي، خو نه یې  ېـځای جګړو ته ول 
 .شي اړولی

 

 .دغه نازنین کوچنیان، دغه کورنۍ، دغه کلی، دغه ټولنه او دغه خلک هم دغسې در واخله 
 

زما په وطن کې ښونځی سوځول شوی او ښونکی حالل شوی دی او هر چیرې چې ښونځی نه  
 شته، نو دغسې به وي. 

 

 یو زرین اصل په توګه منل شوې ده چې:     خو دا په یاد ولرئ چې نوره دنیا کې دا د 
 

 « !»ماشومان ګالن دي، ګالن ښه وساتئ
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 پـــل 
 

 د افغانانو د میډیا په آسمان کې نوی ستوری 
 

د یو  ږي، چې   ېـد افغانستان د میډیا په آسمان کې یو نوی ستوری وځلید. دا ستوری»پل« نوم
د تاند ویبپاڼې له خوا یې په خپرونو پیل وکړ. د »پل« د خپریدو په باب    شمېر لیکوالو په نوښت 
 راغلي دي:  داسې  د تاند په خبر پاڼه کې

 

  پاره تاند د پل په نوم ځانګړې ویبپاڼه ه  ر لیکوالو په نوښت د ماشومانو او کورنیو لید یو شم »
 خپره کړه. 

 

پاره د ماشوم د روزنې په  ه  پاره کیسې، شعرونه، د کورنیو له  په دې ویبپاڼه کې د ماشومانو ل
پل ویبپاڼه د ماشوم د روزنې په برخه کې له کورنیو    ېږي. ګوند ـاو نور مطالب خپرې  اړه لیکنې

 سره مرسته وکړي. 
 

ل لیکوال به هم د ماشومانو  د  ه  تاند هیله لري چې  لیکنې او دغه راز د ماشوم  پاره ځانګړې 
 « په خپله دې ویبپاڼه کې خپاره کړي.روزنې اړوند موضوعات 

 

لومړني پل ته په کتو سره زه وینم چې دا پل ښه په ځای ایښودل شوی دی او هیله لرم چې زموږ  
د وطن ستونزې او ټولنیز ګردونه یې بیرته تر خاورو الندې نه کړي، امید دی چې داسې ونه  
شي، ځکه چې د وخت غوښتنه همداسې ده چې دا پل د »ترکستان« پر لوري نه دی اوچت  

ې هیلې او یو امید پر لوري جګ کړای شوی دی او دا امید او دا هیله نوی  شوی، بلکې د یوی 
 نسل دی.  

 

دا پل به زموږ د ټولنې په ګرد جن او له واورو او خټو ډک چاپیلایر کې په داسې نښې بدل شي  
الر په نښه کړي او په چټکۍ سره    ې چې اوسنیو میندو پلرونو ته او نوي نسل ته د نوي ژوند نو 

 به پر مخ ځي. د نوي نسل له پاره او د روښانه راتلونکې له پاره. 
 

ړنې یې ښیي، د نوي »پل« قلمي همکاران، با تجربه، زړه سواندي او  ېـتر هغه ځایه چې زما څ
 ل خلک دي چې پخوا یې هم په دې برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. ؤمس

 

تاند او د پل او د هغوی د قلمي همکارانو هغه ستره  زه په   زغرده سره ویالی شم چې دا د 
 پانګونه ده چې ثمر به یې لس کاله وروسته، شل کاله وروسته او یو نسل وروسته و څکل شي. 

د ماشومانو پالنه، روزنه او کوچنیانو ته د ادبیاتو په نامه یو څه رامنځته کول او مخ کې ایښودل،  
پخوا نه اړینه موضوع وه، کله چې د نوي ژوند او نوې تکنالوژۍ ګامونه ګړندي او نور  له ډیر  

هم چټک شول، دا غوښتنه لکه خواړه په ورځنۍ اړتیا بدله شوه او دا دی تاندوالو او د هغوی  
 نورو همکارانو وکوالی شول چې په دې »پل« سره دا تشه ډکه کړي. 

http://www.taand.com/archives/42590
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د ډاکتر صاحب    نیالگی  په نامه د مخکتاب په بڼ کې یوسره له دې چې د »یو ماشوم یوه نړۍ«  
او ښه پالنه یې هم کوله چې ما یې یادونه »د کوچنیانو ادبیات« د    زغم له خوا ایښودل شوی و

مقالو په سلسله کې کړې ده او تبصره مې هم ور باندې کړې ده چې د مقالو په سلسله کې به  
 به د »یو ماشوم، یوه نړۍ« پر مخ تللې بڼه وي.    راشي، خو»پل« 

 

ړنو ته ګورم، »پل«  ېـد ماشومانو د روزلو او د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې چې زه خپلو څ
د »یو ماشوم یوه نړۍ« په الره باندې یو بل جوړونکی قدم دی. زما هیله دا ده چې پر افغان  

پلرونو باندې او د افغانستان په راتلونکې باندې د زړه  ماشوم او افغان کوچني او افغان میندو او  
ټولو هغو فرهنګیانو چې په دې باب کار کړی او یا د کار هوډ لري، د انفرادي    سوي په خاطر 

کار تر څنګه، خپلې هلې ځلې د »پل« په چوکاټ کې سره همغږې کړې او د »پل« پر الره په  
 یوه غږ وړاندې الړ شي. 

 

لینو سره ښایي چې د کوچنیانو د روزنې، ساتنې، پالنې، سواد  ؤد »پل« مسد دې نوښت تر څنګه  
زدکړې، لیک لوست زدکړې، ښوونه روزنه  او په پای کې د کوچنیانو د ادبیاتو د برخې فعالین  

لیتونو ته له دوی سره اوږه ورکړي  ؤسره منسجم کړي، و یې هڅوي چې نویو کارونو او نویو مس 
 سم خپل کار تر سره کړي.   او د زمان له غوښتنو سره 

 

د »پل« چلوونکو او قلمي همکارانو ته زما مصلحت دا دی چې دوی په خپل نه ستړي کیدونکي  
کار سره و کوالی شي د پر مخ تللي ژورنالیزم په چوکاټ کې د خپلو ملي، وطني ګټو او کلتور  

هغو کې د هنري ذوق د را  په نظر کې نیولو سره، د ماشومانو او کوچنیانو پاللو روزلو او په  
پیدا کولو او روزلو په برخه کې او میندو پلرونو ته د مالوماتو او الرښوونو په ورکړه کې، ورځ  

 تر بلې مثبت ګامونه اوچت کړي. 
 

البته چې دا کار دوی یوازې نه شي کوالی. زما هیله دا ده چې درنې کورنۍ دې هڅه وکړي  
له »پل« سره قدم په قدم یو ځای اوسي، پر مخ دې والړ  چې د ماشومانو د روزلو په برخه کې 

لینو سره شریکې کړي او خپلې په  ؤشي او خپلې پوښتنې، ستونزې او تجربې دې د »پل« له مس
 ځای نیوکې او الر ښوونې دې نه ور نه سپموي. 

 

له لوستونکو نه هیله دا ده چې هر »پل« ته پام وکړي، ودې څاري او ودې لولي. که میندې  
لرونه د خپل راتلونکي نسل د ښه ژوند په خاطر، د جنګي او سیاسي مسایلو له مطالعې نه، په  پ

 لومړي ګام کې د »پل« لوستلو ته پام وکړي، ډیره به ښه وي. 
 

کال د مارچ په دویمه نیټه د »پل« لومړنی نقش د کمپیوتر پر مخ ولید، داسې    ۲۰۱۵ما چې د  
ه. ډیر ورته خوشاله شوم، زړه مې قوت واخیست او د  مې و انګیرله چې زما مال تړل شوې د 

ماشومانو او کوچنیانو په باب چې ما دیرش کاله مخکې کار پیل کړی و او اوس مې هم هڅې  
 ړونکی ګام وباله.  ـروانې دي، پل مې د دې پروسې یو بشپ

 

 ما د ماشومانو او کوچنیانو له پاره له ډیر پخوا نه فکر او کار کړی دی.  
 

 کال چاپ، ۱۳۶۶ــ »د کوچنیانو ادبیات«، کتاب، د 
 

ــ »پردی چاپیلایر او د کوچنیانو د زدکړې مسآله« زما د مقالو لړۍ ده چې تر اوسه یې په  
 ، ویبسایتونو کې اوه که اته برخې خپرې شوې دي

 

ږ مقالې خپرې شوې  ـنو ادبیات، تاریخي پس منظر او اوسنی حالت«، تر اوسه شپــ »د کوچنیا 
 ږي. ـدي او نورې برخې یې هم چاپ ته را جوړی
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ړنه او کار که اوس رانه نیمګړې هم  ېـ»پل« ته په کتو سره، د کوچنیانو د ادبیاتو په باب زما څ
کړي او هغه به د »پل« چلوونکي  ړ یې  ـپاتې شي، یو څوک شته چې دا کار پر مخ یوسي، بشپ 

 او الرویان وي. 
 

 زموږ په هیواد کې: 
 

 څومره ماشومان او کوچنیان د کوڅو سر ګردان دي؟  
 

 څومره ماشومان او کوچنیان شاقه کارونه کوي؟   
 

 له څومره ماشومانو او کوچنیانو څخه جنسي استفاده کیږي؟  
 

 ږي چې باید ونه شي،  ېـۍ کې هغه چلن کله څومره ماشومانو او کوچنیانو سره په هره کورن 
 

 او نورې دغسې پوښتنې او ترخه حقایق چې زموږ په ټولنه کې شته او... 
 

 ږولې دي؟  ېـد ماشوم او کوچني په ژوند کې دا ستونزې چا رامنځته کړي او چا ز
 

ې  دا موږ لویان یو، دا موږ مشران یو چې د ستونزو غرونه د ماشومانو او کوچنیانو په مخ ک 
ږدو، دا زموږ مشرانو نا پوهي او بیسوادي ده چې ماشومانو او کوچنیانو ته مو دا تورې شپې  

 جوړې کړې دي او... 
 

و کوالی شي چې د میندو پلرونو او ټولنې ذهن هم د ماشومانو او    « پل»زما هیله دا ده چې  
کوچنیانو په پالنه او روزنه کې رو ښانه کړي او له کوچني او ماشوم سره د چلن په برخه کې  

 نوی ذهنیت ورکړي. 
 

 هیله ده چې دې ټولو ستنونزو او پو ښتنو ته »پل« الر و باسي او تیارې کوڅې روښانه کړې. 
 

لینو ته او بیا ټولو هغو فرهنګیانو ته چې د »پل« د اوچتولو او خپرولو له  ؤلومړی د تاند مسزه  
پاره یې فکر کړی او عملي ګام یې اوچت کړی دی، مبارکي وایم، هیله مې دا ده چې »پل« په  

 ښه او سم لوري اوچت کړای شي.  
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 »پل« یو کلن شو 
 

 چا به هیر، د چا به یاد وي د 
 

 زه چې قدم  اوچتوم، »پل« یادومه 
 

 
 

یو کال مخکې، خدای  په همدې ورځ د افغانستان د میډیا  پر کورنۍ باندې یو ماشوم ولوراوه  
دو زیری  ېـږېـدلي ماشوم له پاره مشرانو د »پل« نوم غوره کړ. د دې ماشوم د ز ېږېـاو د نوي ز 

کال د مارچ په دویمه نیټه د تاند مسولینو   ۲۰۱۵د  په لومړي ځل د »تاند« له ستوني را ووت.  
 خپور کړ:  داسېدو زیری  ېـږېـد »پل« د ز

 

ځانګړې ویبپاڼه خپره  د یو شمېر لیکوالو په نوښت د ماشومانو او کورنیو لپاره تاند د پل په نوم  »
 کړه. 

 

کې د ماشومانو لپاره کیسې، شعرونه، د کورنیو    (http://pal.taand.com)په دې ویبپاڼه  
لپاره د ماشوم د روزنې په اړه لیکنې او نور مطالب خپرېږي. ګوندي پل ویبپاڼه د ماشوم د  

 روزنې په برخه کې له کورنیو سره مرسته وکړي. 
 

ې  تاند هیله لري چې لیکوال به هم د ماشومانو لپاره ځانګړې لیکنې او دغه راز د ماشوم د روزن
 «اړوند موضوعات په خپله دې ویبپاڼه کې خپاره کړي. 
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)آصف بهاند( د خوشالۍ دا زیری ولوست، نو مې خپلې ټولې ورځنۍ چارې و    څنګه چې ما
دو د  ېـږېـښودې او د »پل« د زېـدرولې، خپلې الس الندې لیکنې او مطالعې مې یوې خوا ته ک 

د افغانانو   پـــل،شوم. ټوله ورځ مې هڅه وکړه او د »خوشالۍ له پاره د یوې ډالۍ په فکر کې  
دو  ېـږېـتر سر لیک الندې مې یوه مقاله ولیکله او د »پل« د ز«  میډیا په آسمان کې نوی ستوری

 راغلي دي:   داسېد ډالۍ په ډول مې په هماغې ورځې خپره کړه. د هغې مقالې په یوه برخه کې  
 

لومړني پل ته په کتو سره زه وینم چې دا پل ښه په ځای ایښودل شوی دی او هیله لرم چې  »
زموږ د وطن ستونزې او ټولنیز ګردونه یې بیرته تر خاورو الندې نه کړي، امید دی چې داسې  

پل د »ترکستان« پر لوري نه دی اوچت  ونه شي، ځکه چې د وخت غوښتنه همداسې ده چې دا  
شوی، بلکې د یوې هیلې او یو امید پر لوري جګ کړای شوی دی او دا امید او دا هیله نوی  

 نسل دی. 
 

دا پل به زموږ د ټولنې په ګردجن او له واورو او خټو ډک چاپیلایر کې په داسې نښې بدل شي  
الر په نښه کړي او په چټکۍ سره    ې ژوند نو چې اوسنیو میندو پلرونو ته او نوي نسل ته د نوي  

 به پر مخ ځي. د نوي نسل له پاره او د روښانه راتلونکې له پاره. 
 

تر هغه ځایه چې زما څیړنې یې ښیي، د نوي »پل« قلمي همکاران، با تجربه، زړه سواندي او  
 مسول خلک دي چې پخوا یې هم په دې برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. 

 

رده ویالی شم چې دا د تاند او د پل او د هغوی د قلمي همکارانو هغه ستره پانګونه ده  زه په زغ
 چې ثمر به یې لس کاله وروسته، شل کاله وروسته او یو نسل وروسته وڅکل شي. 

 

د ماشومانو پالنه، روزنه او کوچنیانو ته د ادبیاتو په نامه یو څه رامنځ ته کول او مخ کې ایښودل،  
پخوا نه اړینه موضوع وه او کله چې د نوي ژوند او نوې تکنالوژۍ ګامونه ګړندي او  له ډیر  

تاندوالو او د   نور هم چټک شول، دا غوښتنه لکه خواړه په ورځنۍ اړتیا بدله شوه او دا دی 
 «   هغوی نورو همکارانو وکوالی شول چې په دې »پل« سره دا تشه ډکه کړي.

 

ره زه په زړورتیا سره او په زغرده توګه ویالی شم چې کومې  د »پل« یو کلن سفر ته په کتو س
هغه    هیلې او غوښتنې چې د پل کورنۍ، د تاند مسولینو، د پل موسسینو او چلوونکو کړې وې،

له سلو څه چې تر زرو سلنې نه هم زیاتې تر سره شوې دي او دا بریالیتوب په لومړي ګام کې  
، د پل چلوونکو ته او د پل درنو او نه ستړي کیدونکو  د تاند مسوولینو ته، د پل موسسیونو ته

 لیکوالو له پاره هغه ستره الس ته راوړنه ده چې حد ټاکل ور ته ګران کار دی. 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_pal.pdf
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95او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 

که د »پل« ښکلي بڼ ته څوک سر ورښکاره کړي، له ورایه په دې پوهیږي چې »پل« په تیر  
سمه خوا اوچت کړای شوی دی. د  یوه کال کې له تمې ښه او له امید نه زیات په ښه الر او  

»پل« چلونکي او د »پل« لیکواالن په ډیر زړه سوي سره، د کمکي »پل« الس ونیو او په  
داسې الرو یې وګرځاوه او بلد یې کړ، چې باید شوي وای او داسې وشول چې زما له امید او  

 هیلو نه هم ال وړاندې او ښه. 
 

  داسې د خپلې مقالې په یوه برخه کې د »پل« له پاره  یو کال وړاندې د پل د زیږیدو په ویاړ ما  
 څرګندې کړې وې: هیلې 

 

زما هیله دا ده چې پر افغان ماشوم او افغان کوچني او افغان میندو او پلرونو باندې او د  »...  
خاطرټولو هغو فرهنګیانو چې په دې باب کار کړی  افغانستان په راتلونکې باندې د زړه سوي په  

او یا د کار هوډ لري، د انفرادي کار تر څنګه، خپلې هلې ځلې د »پل« په چوکاټ کې سره  
 همغږې کړې او د »پل« پر الره په یوه غږ وړاندې الړ شي. 

 

،  د دې نوښت تر څنګه د »پل« مسوولینو سره ښایي چې د کوچنیانو د روزنې، ساتنې، پالنې
او په پای کې د کوچنیانو د ادبیاتو د برخې   ېروزن ې سواد زدکړې، لیک لوست زدکړې، ښوون

فعالین سره منسجم کړي، ویې هڅوي چې نویو کارونو او نویو مسوولیتونو ته له دوی سره اوږه  
 ورکړي او د زمان له غوښتنو سره سم خپل کار تر سره کړي. 

 

زما مصلحت دا دی چې دوی په خپل نه ستړي کیدونکي  د »پل« چلوونکو او قلمي همکارانو ته  
کار سره و کوالی شي د پر مخ تللي ژورنالیزم په چوکاټ کې د خپلو ملي، وطني ګټو او کلتور  
په نظر کې نیولو سره، د ماشومانو او کوچنیانو پاللو روزلو او په هغو کې د هنري ذوق د را  

رونو ته د مالوماتو او الرښوونو په ورکړه کې، ورځ  پیدا کولو او روزلو په برخه کې او میندو پل
 « تر بلې مثبت ګامونه اوچت کړي.

 

او دا دی دا کار او دا هیلې په ډیر بریالیتوب سره تر سره شوې. د »پل« یو کلن سفر او یوې  
کلنې تجربې وښوده چې زما وړاند وینې او امیدونه تر سره شول او د »پل« سفر ماشومانو ته،  
کوچنیانو ته میندو پلرونو ته کورنیو ته دومره څه ورکړل او دومره څه یې ور ته وکړل چې  

 زما د امید په خورجین کې او زما د هیلو په دایره او ځولۍ کې نه ځایږي. 
 

هغه وعده چې یو کال وړاندې ما د تاند له مسولینو، د »پل« له موسسیونو او چلوونکو سره  
کړې وه ، هغه مې د نورو قلموالو په څیر تر سره کړې، د ماشومانو او کوچنیانو د ادبیاتو په  
باب مې څیړنیزې مقالې ور ته لیکلي دي او له هغه نه ور آخوا مې د کوچنیانو له پاره د مشهور  

نمارکي لیکوال، هانس کریستین اندرسن پنځه ډیرې په زړه پورې کیسې له ډنمارکي ژبې نه  ډ 
 پښتو ته وژباړلې او په »پل« او ځینو نورو ویبپاڼو کې مې خپرې کړې.  

 

زه د »پل« د بڼ د وړې دنیاګۍ د یوه بڼوال او چپراسي په توګه، د »پل« لومړنۍ کلیزې ته  
د کترو کلیزې ته. که »پل« نن   یو کلن ماشوم دی، د سبا    داسې خوشاله یم لکه د خپل زړه

ځوان به وي، د بلې ورځې پالر او د راتلونکو ویاړ، هغه څه چې »پل« په دا یو کال کې تر  
 سره کړل، د هغه په ونج کې یې زه له اوسه ویاړ ګڼم.  

 

د پل چلونکو ته،    د پل موسسینو ته،تاند الال« ته،  د کوچني »پل« د لومړۍ کلیزې په مناسبت »
د پل ټولو با مسولیته زړه سواندو قلموالو ته او ځان ته، د زړه له کومې مبارکي وایم. د »پل«  
د الس نیونې او په سم لوري یې د الرښوونې او د اوسنۍ کلیزې د لمانځلو په برخه کې، که د  

 واړه او ماشوم »پل« له خولې او ژبې څه اوریدل غواړئ، هغه به داسې وي: 
 

http://www.taand.com/pal/archives/1542
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96او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

»زه ماشوم »پل« په خپله وړه ژبه له »تاند الال« او خپلو ټولو هغو مشرانو او قلموالو نه  
مننه کوم چې زما الس نیوی مو کړی، ما ته مو کیسې، شعرونه او ترانې لیکلي دي، زما  
پالونکو او روزونوکو ته مو الرښوونه کړې ده چې زما ساتل، پالل او الرښوونه په څه ډول  

اتلونکي ژوند له پاره مو ښې او سمې الرې را وښودې، بیا هم مننه او ټولو ته  وکړي او د ر
 درناوی« 

 

که وپتیل شي چې د پل په بڼ کې د را ټوکیدلو ګالنو پر ښکال، خوشبوییو یا ازغیو باندې څه و  
لیکل شي، زه یې داسې انګیرم چې پر هر کرل شوي او را ټوکیدلي ګل باندې او د هغه ګل او  
  بوټي پر ښکال او ازغو باندې باید جال مقالې او ال جال کتابونه ولیکل شي؛ د همدې دلیل له مخې 
زه دلته د پل پر محتویاتو او قلموالو نه څه وایم او نه یې نومونه یادوم او د اوس له پاره یې ډیر  

 لوړ او ښه ارزوم.  
 

د اوسني نسل او راتلونوکو نسلونو د ښې روزنې د نهضت د یو غړي په توګه هیله لرم چې  
په راتلونکو کې نو قدمونه  او  پلونه  نومي ماشوم  د پل  د نن ورخې  ر هم قوي مظبوط  زموږ 

اوګړندي شي، علمي شي او په سمه خوا یې الرښوونه وشي، څو وکوالی شي د افغانستان د  
میډیا په کورنۍ کې د کورنیو د مشرانو، ځوانانو او په تیره کشرانو، یعنې د کوچنیانو او ماشومانو  

 د الر ډیوې رول ولوبوي. 
 

 د چا به هیر، د چا به یاد وي
 اوچتوم، »پل« یادومه زه چې قدم  
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97او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ټال 
 
 

 د ماشومانو او کوچنیانو له پاره نوې ډیوه 
 

 
 

د   څه کم دوه کاله مخکې مې د ماشومانو او کوچنیانو او په ټول کې د نوي نسل روزنې ته 
پاملرنې په موخه  د کوچنیانو د مقالو د خپرولو لړۍ بیا را پیل کړه، نو په هماغه پیل کې مې د  

 مهم والي ته داسې اشاره کړې وه: برخه کې د موضوع   لومړۍمقالو په 
 

د نړۍ او د انسانانو د پیدایښت له پیل نه بیا تر نن پورې، له ټولو مادي او معنوي الس ته  »
راوړنو او تجربو نه دا پایله تر السه شوې ده چې د یوې ټولنې راتلونکې آبادي، ښیرازي او  

دي پاملرنې پورې اړه لري.  پرمختګ د هغه د نوي نسل په ښه روزنه او دغه نوي نسل ته ج
داسې پاملرنه چې نوی نسل د وخت له ټولو علمي غوښتنو سره سم له نوې تکنالوژۍ سره اوږه  
په اوږه د خپلو ملي ارزښتنو، ملي ګټو او تاریخ په رڼا کې داسې وروزل شي چې نه یوازې په  

ې هغه یو پوه، زدکړی،  راتلونکې کې هغه د مور پالر، کورنۍ او ټولنې پر اوږو بار نه وي، بلک
 مولد او داسې انسان وي چې د خپلې ټولنې او خلکو الرښوونه هم وکړای شي. 

 

http://www.taand.com/archives/39964
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98او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

دې ته مو پام وي چې رهبران نه شنه کیږي او نه هم له آسمانه رالویږي، بلکې همدغه د نن  
سبا مور پالر هم دي، رهبران هم دي، مخترعین هم دي، خاینین هم دي،    ورځې ماشومان د 

جګړه مار هم دي، سوله خوښونکي هم دي او په پای کې د دې دنیا ورانونکي او جوړونکي هم  
دي. که سم وروزل شي، د خلکو او وطن مینه، د انسان مینه او عاطفه ور زده کړای شي، نو  
بیا به یو ښه او مثبت انسان وي او که برعکس وي نو بیا ګورئ یې چې زموږ په ټولنه کې یې  

 « ډیرې دي. بیلګې څومره
 

په هره ټولنه کې د نوي نسل د روزلو انساني موخې ته د رسیدو له پاره، د نورو اړینو امکاناتو  
تر څنګ  میډیا هم په کار ده، رنګارنګ خپرونې په کار دي، سواد، لوستل، کتابونه، مجلې او  

ه پاره  اخبارونه په کار دي. یو شمیر فرهنګیان چې د نوي ژوند علمي او عصري جوړونې ل
ښوونه، روزنه او د نوي نسل روزل اړین، اساسي او بنیادي اصل ګڼي، تل یې هڅه کړې ده  
چې د ماشومانو او کوچنیانو روزلو ته له پیل نه یعنې ال له کورنۍ، وړکتون، ښوونځي او بیا  
پوهنځي نه پام وکړي ، خپرونې ور ته ولري، د ماشومانو او کوچنیانو په ژبه ، د دوی له ذهن  
او دنیاګۍ سره برابر مینه ناک ادبیات ور ته یا تخلیق کړي او یا یې وژباړي او بیا یې د میډیا د  

 بیالبیلو ډولونو له الرې تر دوی پورې ورسوي. 
 

او دا دی د همدغو فعالیتونو په لړ کې، د نوي نسل د سمې او علمي روزنې په تمه د افغانستان  
ګامونو په سلسله کې یو نوی ګام اوچت شو او د نوي نسل د ال سمې  په بلخ والیت کې، د تیرو  

روزنې په موخه یوه بله ډیوه بله کړای شوه او د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د »ټال« په نامه  
 یوه نوې خپرونه له چاپه را و وته. 

 

 
 

په چاپي خپرونو    ما د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې زما د خپرو شو مقالو په اتمه برخه کې  
د ځانګړو مطالبو په باب مفصل بحث کړی دی او پر هغو خپرونو تم    کې د کوچنیانو له پاره 

  داسېشوی یم او معرفي کړې مې چې د کوچنیانو له پاره یو څه په کې خپاره شوي دي. هلته ما  
 اشاره ور ته کړې وه: 

 

نه بیا تر نن پورې به د میدیا په بیالبیلو برخو کې د کوچنیانو ادبیاتو د څیړنې او    ۲۰۰۱له  »
تخلیق په برخه کې څومره د چا له خوا کار شوی وي، مالومول یې یو څه ګران کار دی، خو  

http://www.taand.com/archives/44929
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ویبپاڼو کې، یا په چاپي او انځوریزو رسنیو کې کار شوی دی او زما له نظره    هغومره چې په 
 تیر شوي دي، زه یې په لنډ ډول دلته یادونه کوم: 

 

 په چاپي خپرونو کې د کوچنیانو له پاره ځانګړې پاڼې: 
 

په هیواد کې دننه او له هیواد نه د باندې به په دې موده کې ډیرې داسې چاپي خپرونې وي چې  
زې مقالې چاپ کړې وي او یا به یې خپلې څو پاڼې  یکوچنیانو د ادبیاتو په باب به یې څیړن   د 

کوچنیانو او د دوی ادب ته بیلې کړې وي، چې د ټولو الس ته راوړل او بحث ورباندې کول  
ستونزمن کار دی. زه په دې بحث کې د نمونې په ډول هغه خپرونو باندې بحث کوم چې یا ماته  

 « لي او یامې د کوم بل آدرس یا مآخذ په وسیله پیژندلي وي.په الس راغ
 

وروسته له پاسنۍ لیکنې نه د ماشومانو او کوچنیانو له پاره څومره انځوریزې، بریښنایي او یا  
چاپي خپرونې چې شوې دی او زه ور نه خبر شوی یم، ما بې ځوابه او بې هرکلي نه دي پریښي  

سلسله کې نن »ټال« ته ښه راغالست وایم او هیله مې ده چې تل  او دا دی د همدغو هر کلیو په  
وښوري او زموږ ګاللي ماشومان او کوچنیانو د علم د ترانو په ویلو سره وزنګوي او په خپلو  
چاپیدونکو موادو کې داسې څه زموږ راتلونکي نسل ته په الس ورکړې چې د سبا ورځې په  

 تیارو کې ور ته د رڼا حیثیت ولري. 
 

ږل  ېـټال« په باب لومړنۍ لیکنه په خپله د »ټال« د مسؤلینو له لوري د آنالین له پاره ولد »
شوه. که څه هم د ټال په باب په یاده لیکنه او رپوټ کې د پام وړ مالومات و، خو زه ورباندې  

کال د نومبر د میاشتې په یو    ۲۰۱۶ښاغلي پاڅون ته د  قانع نه شوم، نو مې د »ټال« له مسول  
 ږه: ېـړلو په نیت دا متن ور ولـټه د ټال په باب د مالوماتو د بشپې ن   ( ۲۱تمه )ویش 

 

 ښاغلی پاڅون سالمونه او درناوی مې ومنه!  
 

زما نوم آصف بهاند دی، پخوا مې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې تدریس کاوه،  
لپټاپ    ي خپل قلم، خپل فرهنګ، چینایاوس د اروپا په ډنمارک نومي هیواد کې ژوند کوم، خو له  

 او وطني مینې سره. 
 

ږي چې د ماشومانو، کوچنیانو او نوي  ېـد نورو فرهنګي هڅو تر څنګ څه د پاسه دیرش کاله ک 
ړنیزې مقالې لیکم او کله، کله د  ېـنسل د روزنې په موخه د کوچنیانو د ژوند او ادبیاتو په باب څ

کوم. د همدې مینې له مخې مې غوښتل د »ټال« په باب هم یو څه  کوچنیانو له پاره ژباړې هم  
 ولیکم. 

 

د »ټال« د خپریدو مبارکي زما له لوري ومنه. د افغانستان د خزان وهلي بڼ په دې حالت کې  
د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د بلخ د شرایطو په چوکاټ کې، د »ټال« خپرول په رښتیا سره  

 د ستاینې وړ دي. 
 

دې له پاره چې د »ټال« د شکل او محتوا په باب په مستند ډول څه ولیکم، باید یو وار »ټال«  د  
 له نظره تیر کړم، نو: 

 

 ــ څنګه کوالی شم »ټال« تر السه کړم؟  
 

 ږئ، مهرباني به مو وي، ېـبڼه زما په پته را ول   wordیا   pdfکه یې 
 

ماشومانو، کوچنیانو  او نوي نسل د روزنې په موخه لیکنې  ــ له څه وخت نه را په دې خوا د  
او خپرونې کوئ، که مو په دې برخه کې تخلیقي یا تحقیقي کوم څه خپاره شوي وي، پته یې  

 راکړئ،
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ــ په بلخ یا ټول شمال کې پرته له تاسو نه کوم فرهنګي دوستان د ماشومانو او کوچنیانو له پاره   
 دي او په کوم آدرس خپلې لیکنې خپروي؟  لیکنې کوي، که یې کوي څوک

 

ږي، ډ ټال په باب  ېـږل ک ېـد افغان جرمن آنالین پښتو مقالې اکثراا د اصالح له پاره ما ته را ل
ستاسو مقاله مې چې پرانسته له بده مرغه چې د »ټال« عکس نه و ور سره مل، ما له فیسبوک  

س ما نه شي قانع کوالی، نو مهرباني  نه د »ټال« یو عکس تر السه کړ، له بده مرغه دا عک
وکړئ، د ټال څو عکسونه په خپل موبایل سره واخلئ او ما ته یې زما د نوې مقالې د ال رنګینۍ  

 په پار را ولیږئ. 
 

 . د اوس له پاره همدومره 
 

مه نیټه د ټال له څلورو تور و سپین عکسونو سره، دا    ۲۲ښاغلي پاڅون د نومبر میاشتې په  
 ایمل را ولیږه: 

 

»سالمونه او مینه مې ومنئ ښاغلی قدرمن بهاند صیب په دې هیله، چې صحت مو روغ وي،  
ډېر خوشاله شوم، چې د تاسو قدرمن ایمیل مې ترالسه کړ لوی خدای مو راته تل خوشاله او  

تاسو ته د )ټال( لومړۍ ګڼه، چې څو ورځې مخکې چاپ شوه  سوکاله لره . اوس لپاره به زه  
 درته واستوم، نور معلومات به په دې لنډو ورځو کې درته ایمیل کړم هیله ده خپه نشئ. 

 

 مینه او درنښت 
 

 نجیب هللا پاڅون ـ بلخ مزارشریف« 
 

 
 

ول را  هم  مالومات  نور  یې  نه  دې  له  او  ل ږېـوروسته  ماشومانو  د  یې  کې  مالوماتو  نویو  په   .
کوچنیانو په باب د خپل فعالیت په هکله او د ماشومانو او کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د نورو  
هغو قلموالو په باب لنډ مالومات لیکلی چې د افغانستان په شمال کې یې څه لیکلي او خپاره کړي  
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ږلی دی چې  ېـ نیټه رال(  ۲۲)   د نومبر په دوه ویشتمه کال    ۲۰۱۶دي. ښاغلي پاڅون دا مالومات د  
 بشپړ متن وړاندې کوم: 

 

کال نه را په دې خوا د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار    ۱۳۹۰زه په خپله له  »
آباد او   په لرې پرتو ولسوالیو لکه چهاربولک، چمتال، دولت  بلخ  د  کوم، تر اوسه پورې مو 
شولګرې ولسوالیو کې د کوچنیانو لپاره روزنیز کورسونه او پروګرامونه جوړ کړي، چې تر  

 .اوسه دوام لري
 

کال کې یوه پښتو اونیزه د)خبره( په نوم په لومړي ځل له بلخ والیت څخه    ۱۳۹۲همداراز ما په  
خپره کړه، چې د دغې خپرونې مدیر مسؤول هم زه یم په دغه خپرونه کې مو هم د ماشومانو  
لپاره یوه ځانګړې برخې ته ځای ورکړ او د کوچنیانو لپاره مو لیکنې په کې خپرولې، چې اوس  

 .شت کې دوه ځله چاپ کېږيهم دغه خپرونه په میا 
 

د دې تر څنګ ما په خپله د بلخ او په شمالي والیاتو کې د ماشومانو ستونزو په اړه څو څېړنیز  
رپوټونه لیکلي، چې په بلخ کې د سماء ټي وي لخوا هم خپاره شوي، اوس محال په شمالي والیاتو  

یم، چې په نږدې وخت کې به  کې د ماشومانو د فولکوریکو سندرو او لوبو په ټولولو بوخت  
 .انشاءهللا دغه کار هم ترسره شي 

 

په بلخ کې ذبیح هللا احساس د ماشومانو لپاره څو لیکنې کړي، چې یو دوه لیکنې یې د ده د مقالو  
 .په کتاب کې هم چاپ شوي 

 

په کندز والیت کې د پسرلي کلتوري ټولني غړي له هغې جملې څخه عزت هللا پامیر د ماشومانو  
 .اره څه ناڅه کیسې او مطالب لیکلي، چې د هېواد په ویب پاڼو کې خپرې شوېلپ
 

 کله لیکنې کوي،  په سرپل والیت کې هم د ګوتو په شمېر یو څو ښوونکي شته، چې کله نا
 

 .نور فکر نه کوم، چې څوګ دې په ځانګړې توګه د ماشومانو ادبیاتو ته کار وکړي
 

خپلو دندو بوخت دي او که لیکل هم کوي هغه به ضرور سیاسي او  ځکه دلته اکثره لیکواالن په  
 .یا هم د شعراوشاعرۍ په اړه وي

 

په دري ژبه کې د ماشومانو لپاره په بلخ کې ډېر کار کېږي، او تر اوسه څو ټولنې د دوئ لپاره  
په وړیا ډول خدمات ترسره کوي. زه د دوئ په اړه ډېر معلومات نه لرم، که چېرته ضرورت  

 .ول دا به هم درته واستوم ش
 

ره شو، په نږدې وخت کې به یې د مخونو شمېر اته  وځل په څلورو مخونو کې خپ   یټال لومړ 
وي. دغه خپرونه به له دې وروسته هره میاشت خپرېږي، د   A4 ته ورسېږي او سایز به یې  ۸

 ټال د چاپ لګښت په خپله او د ځینو ملګرو په مرسته برابرېږي. 
 

خپرونه د مزارشریف ښار په شمول د بلخ په لرې پرتو ولسوالیو کې او همداراز د بغالن،  دغه 
 .کندز، تخار، سرپل او جوزجان ځینو سیمو کې هم ویشل کېږي

 

 .دوه زره ټوکه دی  ۲۰۰۰د دغې خپرونې د چاپ شمېر 
 

 « .مینه او درنښت 
 

« نومیده.  !ټال مهالنۍ چاپ شوه»    د »ټال« په باب لومړنۍ لیکنه چې زما له نظره تیره شوه 
لومړی سر سري ور نه تیر شوم ما ویل چې کومه سیاسي یا طنزیه مهالنۍ به وي، بیا مې وې  
 چې راځه یو وار خو ور باندې تیر شه، چې لږ مې ګزارش ولوست، پو شوم چې د کار څه دي. 
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لیکلی دی. د دې ر پوټ  دا ګزارش د »ټال« د امتیاز خاوند او مسؤل مدیر ښاغلي نجیب پاڅون  
 په یوه برخه کې د ټال د خپریدو د موخې، مسؤل مدیر، د امتیاز خاوند او محتویاتو په باب په

 راغلي دي:  اسېد 
 

مهالنۍ  » تفریحي  او  معلوماتي  لپاره ښوونیزه، روزنیزه،  ماشومانو  د  بلخ والیت څخه  له  ټال 
د دې خپرونې د     خپرونه ده، چې په لومړي ځل له دې والیت څخه په پښتو ژبه خپره شوه، 

 امتیاز څښتن او مسؤل چلوونکی نجیب هللا پاڅون دی.  
 

خپاره شوي، چې له هغې جملې نه شعرونه،  د ټال په مهالنۍ کې د ماشومانو لپاره ګڼ مطالب  
روغتیایي معلومات، ساینسي معلومات، د ماشومانو فولکلوریک شعرونه او هر  ،  کیسې، ټوکې

اړخیز ګټور معلومات چاپ شوي، د ټال په لومړنۍ ګڼه کې الندې مطالب خپاره شوي، چې دلته  
 : یې صرف نومونه اخلو

 

 ـ ټال څه دی؟ ۱
 

 ،ـ د ماشوم حقوق۲
 

  ،د پښتو ژبې توري ـ۳
 

  ـ آیا پوهېدئ؟۴
 

  ـ ولې باید ډېرې اوبه وڅښو؟ ۵
 

 ـ غرونه څنګه پیدا شول؟ ۶
 

  ـ لمر له ځمکې څومره لرې دی؟۷
 

  ـ ولې ترکارۍ ګټورې دي؟۸
 

 ،) د لویانو خبرې( ـ ښځه د پوهانو د فکر په هنداره کې ۹
 

 ، ـ خندا مینه ده )ټوکې(۱۰
 

 ،شخصیتونو پېژندنه ) پېژندګلوي(ـ د هیواد ملي ۱۱
 

 ...ـ د هیلو ټال )شعرونه( لکه خورکۍ ته، سهار، ټولګی، جګړه او ۱۲
 

 ، ـ لنډه کیسه) واوره(۱۳
 

 ، ـ د ماشومانو کانکور) پوښتنې(۱۴
 

 ، ـ د نن غوټۍ د سبا ګالن) د استعداد لرونکو ماشومانو پېژندنه(۱۵
 

 ، فرهنګي مرکزونو پېژندنهـ د بلخ چهاربولک ولسوالۍ د ادبي او ۱۶
 

 ،ـ د کوچنیانو فولکلوریکي سندرې۱۷
 

  ...او
 

ټال مهالنۍ د مزارشریف ښار په شمول د بلخ په لرې پرتو ولسوالیو کې هم وېشل کېږي دغه   
 ...« خپرونه څلور مخونو کې خپرېږي

 

http://tolafghan.com/posts/33393
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د »ټال« د خپورولو د موخې په باب او په بلخ والیت کې د ماشومانو د بد حالت په هکله د  
 په ویلي دي:   داسې »ټال« مسؤل مدیر 

 

زموږ موخه له دې خپرونې څخه دا ده، چې پښتانه ماشومان تعلیم او مطالعې ته وهڅېږي  »... 
او دوی په خپله ژبه لیک او لوست وکړي، موږ په دې خپرونه کې ډېره هڅه کړې، چې د  
ماشومانو لپاره او یا هم د ماشوم په ژبه خواږه مطالب خپاره کړو تر څو دوی په آسانۍ سره  

 شي،  دغه مطالب ولوستلی 
 

په بلخ کې پښتانه ماشومان په ډېر ناوړه حالت کې ژوند لري خصوصا د دې والیت په لرې پرتو  
ولسوالیو کې پښتانه ماشومان اکثره مزدوري او پردي مالونه څروي دوی ټوله ورځ په دښته کې  

   ... سره په درنو کارونو بوخت وي   له خپلو پلرونو 
 

 ...  کتاب پر ځای پالستیکي وسلې او تفنګچې اخلي دلته پښتانه پلرونه خپل ماشوم ته د 
 

تفنګچې پر ځای     ده چې نور دې خپل ماشوم ته د   زموږ غوښتنه له هغو پښتنو پلرونو څخه دا 
او بهر درانه     کتاب او اخبار په الس کې ورکړي د دې پر ځای، چې په خپل ماشوم د کور 

 رې وکړي، کارونه وکړي هغه دې ښوونځي ته واستوي او تعلیم دې پ
 

   ، د ټال خپرونه به د ماشومانو ادبیاتو ته کار کوي او د دوی په ژبه به خواږه مطالب خپروي...  
د ماشوم ایجادي ادبیات د وینا او لیکلو له مخې پوهان په دوو برخو وېشي یو هغه ادبیات دي  

ماشوم په ژبه   چې هغه پخپله د ماشوم له خوا رامینځ ته شوي او یو هغه دي چې ماشوم ته یا د 
لیکل شوي دي. دا دواړه د ماشومانو د ذهني ودې د دوی تر مینځ د سیالیو او ذوق په خړوبولو  
کې ډېر اغېزمن تمامېږي. پښتو کې د ماشوم ادب په برخه کې د ګوتو په شمېر خپرونې شته،  

 تراوسه هم خواره ده.   چې دغه برخه ال 
 

ر لیکواالنو هڅه کړې او ماشومانو ته یې د دوی  اوس د دغې تشې د ډکولو لپاره یو شمې  ،اوس
به خپل   ټال  ته هیله مند یو،  په ژبه ځینې خپرونې پیل کړي، چې موږ د دغه کار راتلونکي 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/pazun_najeb_tal_chaap_show.pdf
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ژورنالېستیک رسالت په پوره ایماندارۍ سره سر ته رسوي او د ماشومانو د حقونو لپاره به نه  
 ..«   ستړې کېدونکې هلې ځلې کوي.

 

چاپیدو په غبرګون کې د اوسني نسل د روزنې او د دوی د ښې راتلونکو پلویانو د  د »ټال« د  
مبارکیو تر څنګ، خپل نظریات هم څرګند کړي دي چې په دې برخه کې به د ځینو نظریات را  

 واخستل شي: 
 

 داسې لیکلي دي:  باب ښاغلي  ذبیح هللا احساس د »ټال« د لومړۍ ګڼې د خپریدو په 
 

 .چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته»
 

 :ټال
 

 ي. ټال؛ له بلخه چاپېدونکې اوومه پښتو خپرونه ده، خو له نورو سره توپیر لر 
 

روانو  ټال د ماشومانو لپاره خپرېږي، هغه تشه، چې په دغه والیت کې د تېرو دیارلسو کلونو د 
 .ادبي او رسنیزو هڅو په لړ کې ورته چا پام نه و کړی 

 

جیب پاڅون په  ن    Najib Pasoon دغه خپرونه د بلخ ادبي خوځښت د مشرتابه غړي، ملګري
 .امتیاز او مسوولیت چاپېږي. په خپل ملګري ویاړو او ورته مبارکي وایم 

 

 .لومړۍ ګڼه یې نن زما تر میزه ورسېده 
 

 .د ماشومانو لپاره جالب مواد پکې راټول شوي دي 
 

 .«د ټال ټالۍ دې روانې وي او زموږ ماشومان دې ورسره خوښ
 

 داسې څرګند کړی دی:  نظر میرویس درمان د یوه کامت په ترڅ کې خپل  
 

کلونو کې ور ته د چا پام نه وه؛    ۱۳»د ماشوم په دنیا کې بل پرمختګ؛ هغه کار چی په تیرو  
ټال خپرونه د بلخ ادبي خوځښت له ځوان ملګري نجیب پاڅون څخه ډیره مننه چې ماشومانو ته  

 خپله مورنۍ ژبه خپرونه جوړه کړی« یي په 
 

دا چې د »ټال« مسولین ټال څه ډول د بلخ والیت، او شاو خوا والیتونو ته او ال د ټول افغانستان  
والیتونو ماشومانو او کوچنیانو ته ور ورسوي، دا هم یوه پوښتنه او مخکې پرته ستونزه ده.  

پاتې شي او یا یې دکانداران د سودا خرڅولو  داسې نه شي چې چاپ یې کړي یا په ګدامونو کې 
 له پاره وکاروي. 

 

د »ټال« د مسؤلینو هیله دا ده چې »ټال« هر څوک ولولي، په تیره ماشومان او کوچنیان، د  
همدې هیلې پر بنا یې د »ټال« د لومړۍ ګڼې په لومړي مخکې ماشومانو ته په خطاب کې داسې  

 لیکلي دي: 
 

سو خپله خپرونه ده، دا به لولئ، زده کوئ به یې او د خپلې خوښې لیکل  »ګرانو کوچنیانو! دا ستا
 به موږ ته را لیږئ! 

 

د ټال په دې ګڼه کې ستاسو له پاره ډیر ښایسته شعرونه، کیسې ټوکې، روغتیایی او هر اړخیز  
معلومات لیکل شوي، هیله ده چې وې لولئ او خوند ترې واخلئ!« )ټال، لومړل کال، لومړۍ  

 مه، لومړی مخ(   ۲۴لمریز کال د لړم   ۱۳۹۵ګڼه،  
 

د اوس له پاره »ټال« ما ته داسې دی لکه نوی زیږیدلی ماشوم. د همدې له پاره یې باید الس  
ونیول شي او د پل اوچتولو چل ور وښودل شي. که یې د ځینو نیګړتیاو نه د اوس له پاره ور  

https://www.facebook.com/zabihullah.ehsas2020?fref=nf
https://www.facebook.com/najib.pasoon
https://www.facebook.com/najib.pasoon?fref=ts


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
105او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

تیر شو، نو ویالی شم چې د ماشومانو او کوچنیانو د لوستلو له پاره د قدر وړ شیان هم لري، زه  
ې بیا په تکرار او ټینګار سره وایم چې باید د ماشومانو او کوچنیانو دا خپرونه د دوی تر نازکو  ی

 السونو پورې ور ورسول شي. 
 

د ټال مسؤلین دې، دې ته نه خوشاله کیږي چې د ټال لومړۍ ګڼه را وو ته او په څو ویبپاڼو کې  
ه پام وکړي چې دا ډیوه مړه نه  یې د چاپیدو خبر خپور شو؛ دوی باید لرې وګوري او او دې ت 

شي او پر دې باندې جدي فکر وکړي چې له خپلو امکاناتو نه په استفادې سره څه ډول، تر څه  
 وخته او په څه ډول محتویاتو دا ډیوه بله ساتلی شي، دا په دوی پورې اړه لري. 

 

نې او پام سره  اصلی خبره دا ده چې د »ټال« مسؤلین ماشومان او کوچنیان په »ټال« کې په می
کینوي، وې زنګوي او د »ټال« په شمال کې د نوي عصر نوي علوم او د راتلونکې له پاره  
دوی ته داسې څه ور زده کړي چې د دوی د الرې د ډیوې حیثیت ولري، ماشومان او کوچنیانو  
ته داسې توومنه ورکړي چې په راتلونکو درسونو یعنې ښوونځي او پوهنځي کې ور ته د تومنې  

 حیثیت ولري. 
 

زه، د افغانستان په بلخ کې »ټال« خپرونه د ماشومانو او کوچنیانو له پاره یوه ډیوه ګڼم، که  
مسولین او همکار قلموال یې د پیل همدې جدیت ته دوام ورکړي او د تیارې کومه خوله دا ډیوه  

له پاره ښه    د وژلو په نیت پوف او مړه نه کړي، هیله ده چې ټال به د نوي نسل د نوي ژوند 
وزنګیږي او د ماشومانو او کوچنیانو د نوي ژوند الرې به دا ډیوه په علمي او عصري ډول رڼا  

 کاندي. 
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 د چا؟ کړې ګناه پیټی
 
 

د فیسبوک په ښیرازه بڼ کې، یوه نه ډیرو یارانو الفه کړې وه چې: دا دی زما د ملګرو شمیر  
شلو زرو واوښت، دوستانو زما د ملګرو شمیر له پنځوسو زرو واوښت، او واوښت پسې  له  

 واوښوت. 
 

ما ته به خندا راغله چې: »ته دا کسه!« ځا ن ته غم جوړوي. داسې وخت هم راغی چې د شل  
زرو او پنځوس زرو یارانو خاوندانو حکایتونه او شکایتونه پیل کړل چې نن مې دومره وتوږل  

 مې ترې خالص کړ او نن مې دومره خلک رخصت کړل او... او ځان 
 

د خپل  لرم،    خو زه  نه  یاران  ډیر  په بڼ کې  له مخې د مخکتاب  او اصولو  بد( عادت  )ښایي 
ږي چې ورته رسیدالی شم. د مخکتاب د یارانو په منلو کې زما اصول  ېـهغومره یاران مې خوښ

 دا دي: 
 

 لرم، ــ یا به پخوانۍ پیژنګلوي ورسره 
 

ږم چې د یارانې غوښتونکی ما ته څه را زده کولی شي او یا له ما نه څه  ېـدې پوه ــ یا به په  
 زده کوالی شي، پرته له دې د »و« او »نه«  په ویلو کې زه غلی یم. 

 

فیسبوک د نورې دنیا خلک د مرستې، د مالوماتو د شریکولو او آسانتیاوو له پاره کاروي، خو  
ږي. بې مسولیته لیکنې، ښکنځلې، بد  ېـنور شیانو په څیر ناوړه استفاده ورنه کپه موږ کې لکه د  

 رد، نا وړه تبیلغات او... 
 

 کله ښه پوستونه او ښه کامنتونه هم په کې تر سترګو کیدای شي. ــ خو کله 
 

کال د اګست په څلورمه له یوه اوږده سفر نه په راستنیدو سره مې وروسته له څه لیکلو    ۲۰۱۵د  
 سترګې ولګیدې:  پوست   دې رلوستلو د فیسبوک  د بڼ ور پرانست،. هلته مې د مریم میالد پاو 

 

ماول ښار کې ډیره ګرځیدلی یی؟ ځواب یی    . لږه ستړی یم  : کلنی المانۍ راغله ویل یی   75یوه  »
نو څنګه کار کوی؟ ویی ویل چی    ، راکړ چی اوس د کاره راغلم، ما ویل چی ته خو تقاعده یی

 .په هفته کی دوه ورځی په یوه روغتون کی په وړیا کار کوم  ې کاله راهیس 12
 

 . حیرانه شوم 
 

 « دې ته وایی وطن سره رښتینی او سپیڅلي مینه
 

https://www.facebook.com/mariam.milad.98?fref=nf
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وطن، خلکو او انسانانو سره د بې سارې مینې له دغسې پیښو سره، لږ نه ډیر مخامخ  زه هم له 
 شوی یم. یوه بیلګه یې دا وه چې: 

 

(  Kim)  یوه ورځ د ډنمارکې ژبې د کورس په ټولګي کې د ډنمارکې ژبې ښوونکي چې کیم 
 نومیده، د کمپیوتر د غلي کولو په شیبه کې راته وویل: 

 

لویزیون او نور برقي آالت غلي کول، دا د »ستند بای« سور چراغ هم  »کله دې چې کمپیوتر، ت
 مړ کړه.« 

 

 ما ویل دا ولې؟ 
 

 ښوونکي زیاته کړه: 
 

که په دې پنځو میلیونو کې څلور    ، »په ډنمارک کې څه د پاسه پنځه میلیونه وګړي ژوند کوي
میلیوونه کمپیوتر، تلویزیون او نورې دې ته ورته برقي وسیلې وکاروي او ټول دا وړوکي سره  

ږدي، نو ښایسته ډیر مصرف ور باندې راځي. دا موږ ته  ېـڅراغونه تر بیا کارولو روښانه پر 
کال محاسبه شي، لوی مبلغ    ږي، خو دا مصرف که هره ورځ، بیا هر میاشت او بیا هر ېـنه مالوم 

ږي. دا د هغو خلکو حق دی چې په فقر کې ژوند کوي، دا پیسې کیدای شي چې که  ېـورنه جوړ 
څوک یا کومه خیریه ټولنه د بیوزلو هیوادونو او خلکو له پاره د مرستې غوښتنه وکړي، هلته  

 به یې مناسب ځای وي چې ور کړل شي.« 
 

نظریه، خو زما د وطن په باب د نورې دنیا خلک څه ډول فکر کوي؟ هغه  دا وه د دوی ایډیا او  
به ډیرو هغو هیواد والو ته مالومه وي چې په نورو هیوادونو کې اوږده یا لنډه استوګنه لري. د  
ډنمارکي ژبې د ښوونکي له پاسني خاطرې عالوه زه هم لکه مریم جانې غوندې یوه ورځ له  

 یوې داسې پیښې سره مخ شوم: 
 

نه پر الره   له ونې  سپین سرې  رالویدلې غټه څانګه لرې کوله چې یوې  باندې  یوه ورځ مې 
 ډنمارکۍ ښځې غږ را باندې وکړ: 

 

 ــ کیدای شي یوې پوښتنې ته مې ځواب راکړې؟ 
 

 ــ ما ویل: څه مرسته در سره کوالی شم؟ 
 

 ــ د کوم ځای یې؟ 
 

 ــ د افغانستان. 
 

 ږه نا راضه لهجه یې را ته وویل: یـمخ یې بل اړخ ته واړاوه، په ځ 
 

ــ نه یې منم چې د جګړو او کرکو د وطن یو څوک دې له چا سره مرسته وکړي.دا په بنګیدو،  
 بنګیدو په خپله مخه الړه او زه... 

 

 ناهونو په اور کې نینې شوم. ګ د کړو  خدای زده د چا   ،او زه
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 قلم، ټویک او چکچکې
 
 
 

زموږ پر وطن او خلکو چې کوم حالت راوړل شوی دی، له دې حالت نه هره ورځ بد خبرونه  
او منفي زیري راروان وي. د همدغو بدو پیښو او خبرونو په لړ کې مې څو ورځې وړاندې په  
میډیا کې د یوه افغان کوچني عکس تر سترګو شو چې د یوه عسکر کالي یې په تن وو، ما فکر  

 پل کوچني ته دا جامې شوقي وراغوستي دي.  وکړ چې بیا چا خ 
 

د لیکنې  چې  ږي، نو پرته له دې  ېـله ماشوم او کوچني سره مې عسکري جامې او ټوپک نه خوښ 
کال د فبرورۍ د میاشتې په څلورمه نیټه    ۲۰۱۶جزیاتو ته یې پام وکړم، ور نه تیر شوم، خو د 

    دا سر لیک تر سترګو شو: کې تاندمې په  
 

 «  ورځې د طالبانو پر ضد د جګړې قومانده په الس کې لرله  ۳۴هغه ماشوم چې »
 

شوم او د مطلب لوستل مې  ماشوم، د جګړې قومانده، هغه هم څلور دیرش ورځې، هک پک  
 پیل کړل. 

 

 لیکلي مطلب راته وویل چې:  
 

د واصل احمد پالر او تره دواړه طالبان وو، د هغوی الر یې پریښې وه او د دولت له مخالفت  
نه یې الس اخیستی و، د واصل احمد پالر طالبانو و واژه، تره یې له محلي پولیسو سره مل او  

احمد هم د پالر د غچ اخستلو له پاره وسله وال شو. د واصل احمد  وسله یې واخیسته، واصل  
« له  احمد  CNNتره  واصل  له جګړې  وروسته  چې  دي  ویلي  کې  مرکه  په  سره  تلویزیون   »

 ښوونځي ته الړ او بیا په الره کې د وسله والو له خوا و ویشتل او و وژل شو. 
 

ږي، بیخي ډیره سلنه  ېـماشومانو او کوچنیانو سره کهغه څه چې نن سبا زموږ په ټولنه کې له  
د   په نړیوالو قوانینو کې  ټکر کې دي.  په  قوانینو سره  او نړیوالو  له محلي، ملي، مذهبي  یې 

حقونو یادونه په جدیت سره شوې ده، خو زموږ په هیواد کې د بیالبیلو دالیلو په    ماشومانو د 
نو له پاره هغو قوانینو ته چې په نړیوالو کچه باید  ږي. د ماشومانو او کوچنیا ېـخاطر نه مراعات 

 پاملرنه وشي، څو بیلګې یې دا دي:  
 

 مادې په دویم بند کې راغلي دي: ( ۲۵ــ د بشر د حقونو د نړیوالې اعالمیې د پنځه ویشتمې ) 

http://www.taand.com/archives/63002
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 میندې او ماشومان حق لري چې له ځانګړې پاملرنې څخه برخمن شي... 
 

کال د نوامبر په شلمه تصویب شوی دی، د   ۱۹۸۹ــ د ملګرو ملتونو د ماشوم د حقوقو تړون د  
 وع سره نیغې اړیکې لري: ځینو هغو ټکو ته ستاسو پام را اړوم چې له دې موض قانون دې 

 

 په لومړۍ ماده کې راغلي دي: ماشوم هغه چا ته ویل کیږي چې سن یې له اتلسو کلونو ټیټ وي،
 

 ماده کې راغلي دي چې ماشوم باید د بیان د آزادۍ حق ولري، (  ۱۳د همدې قانون په دیارلسمه )
 

زدکړو په برخه کې د ماشوم حق په  ماده کې راغلي دي چې باید د  (  ۲۸د تړون په اته ویشتمه )
 رسمیت وپیژندل شي،

 

ماده کې راغلي دي: داسې دروند زورونکی کار ماشوم ته و نه  (  ۳۲د تړون په دوه دیرشمه )
 سپارل شي چې جسمي او رواني ودې ته یې زیان ورسوي، 

 

کې دولتونه  مادې په څلورم بند کې راغلي دي: په جګړه ایزو حاالتو  (  ۳۸د تړون د اته دیرشمې ) 
مکلفیت لري چې ماشومان له جګړې لرې وساتي څو له جګړې څخه اغیزمن نه شي او هغوی  

 ته د زیان رسیدلو مخنوی وکړي. 
 

شماره      ۳۳۱۸(  ۲۹کال د دسمبر په څوارلسمې نیټې، د )  ۱۹۷۴دغه راز  ملګرو ملتونو د  
پریکړه لیک سره مل په جګړه ایزو او اضطراري حاالتو کې د ښځو او ماشومانو د خوندي  

 لري.   سپارښتنې ساتلو له پاره ځانګړې  
 

له به  أ ې ډیری خلک له دې قوانینو څخه خبر هم نه دي، نو د تطبیق مساول خو زموږ په ټولنه ک
 یې څنګه څوک مطرح کړي؟ 

 

کوم مواد چې ما دلته موضوع پورې اړوند را نقل کړل، نه یوازې د قرباني شوي واصل احمد  
په برخه کې تطبیق شوي نه دي، بلکې د ټولو یادو موادو پر ضد عمل شوی دی. دولت نه یوازې  

کال د نوامبر په شلمه تصویب شوی دی( نه   ۱۹۸۹د ملګرو ملتونو د ماشوم د حقوقو تړون )د  
رم  گکړی، بلکې د ټولو ماشومانو او په تیره د دې وژل شوي ماشوم په برخه کې  دی مراعات  
 یې دي:  ویلی  ځکه دی چې 

 

افغان چارواکي هغه ماشوم اتل بولي چې طالبانو د دوشنبې په ورځ د اروزګان والیت په مرکز  »
 « ترینکوټ کې وواژه.

 

ماشومانو او کوچنیانو په باب د ملګرو ملتونو ټولو اعالمیو او قوانینو ته په کتو سره، لیدل  د  
ږي چې د افغان ماشومانو او کوچنیانو په حق کې شوي تیري آن د بشري جنایتونو تر برید  ېـک

ږل، بیا یې وژل او بیا د افغان  ېـپورې رسیدلي دي، چې ښه نمونه یې همدا ماشوم جګړې ته ل 
 دول. یٔ ت او میډیا دریځ او هغه تا دول

 

را    ځینې  که په جګړه کې د دې ماشوم د ګډون پر دالیلو خبرې وکړو، دا بیا جال بحث دی.
سالح اخیستې وه، ځینې بیا وایي چې نه  د  پورونه وایي چې د پالر د غچ اخستلو په موخه یې  

 اقتصادي ستونزو له امله د محلي پولسو لیکو ته ورغلی و او... 
 

هغه چا چې په دې ماشوم ډزې کړي او ویشتلی یې دی، هغه یې قاتل نه دی، قاتل    زه فکر کوم، 
وسله یې  یې پر دې خلکو او وطن باندې راوړل شوي حاالت دي، قاتل یې هغه څوک دی چې  

په الس ورکړې، قاتل یې هغه څوک دی چې د بریالیتوب له پاره یې ګالن په غاړه کې ور  
 واچول او... 

 

http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/qavanin_childrenrights_convention_dari_pashto.pdf
file:///C:/Users/Asif/Desktop/اعلامیه%20حمایت%20از%20زنان%20وکودکان،ملل%20متحد205AGO.pdf
file:///C:/Users/Asif/Desktop/اعلامیه%20حمایت%20از%20زنان%20وکودکان،ملل%20متحد205AGO.pdf
file:///C:/Users/Asif/Desktop/اعلامیه%20حمایت%20از%20زنان%20وکودکان،ملل%20متحد205AGO.pdf
http://www.taand.com/archives/63002
http://www.pashtovoa.com/content/child-soldiers-afghanistan-taliban-/3174683.html
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په هر ډول چې وي په جګړه کې د ماشوم ګډون توجه کیدای نه شي. د دې ریښې د افغانستان  
و له  په جګړه کې باید ولټول شي. څنګه، چا افغانستان جکړې ته ور پورې واهه، څنګه د خلک

نا پوهې، بیسوادي او فقر نه په استفادې سره یې دوی د اسالم د دفاع په نامه نیابتي جکړه کې  
ښکیل کړل، څنګه نیابتي جګړې ټول مادي او معنوي شته له دې خلکو نه واخیستل، څو نسلونه  
بیسواده او په داسې فکرونو وروزل شول چې اوس خپله جګړې ته منډې وروهې او پرته له  

 ږي، دا چا وکړل؟  ېـنه یې طاقت نه ک  جګړې
 

 »اوس پرې پوه شولې ولسه 
 اره جنګ دی«ـه له پـدا د څ

 

 هر څه مالوم دي، خو موږ ځان نه ورباندې پوه کوو. 
 

د ټوپکیانو په راتګ سره د ټول افغانستان هر څه د غنیمت په نامه لوټ کړای شول او اوس دغه  
ته   پولۍ پړق  داسې د  پاتې مخلوق  د  ژوندی  کینول شو چې مجبوراا خپل لس کلن ماشوم هم 

ږي. دا او دې ته ورته نور ګڼشمیر دالیل دي چې ماشوم، کوچني او نوي نسل  ېـجګړې ډګر ته ل
 ته پاملرنه، نه ده شوې. دغه نه پاملرنه د دې المل شو چې دا حالت رامنځته شي.  

 

خالصیدل هم نه شي کیدای،    دا دردونکی حالت خو اوس حاکم دی او داسې ژر او وړیا ور نه
دې ماشوم غوندې او دې ته ورته قربانۍ به دا ټولنه او دا خلک مني. د افسوس بله برخه دا ده  

ینې یې غیرت بولي او په فیسبوک پاڼه  ځچې د دې ماشوم وژلو ته اوس دولت قهرماني وایي،  
کوي، نو له عامو او  کې یې ال د پاک شهید لقب هم ورکړ. زموږ دولت او با سوادان چې داسې 

 نا لوستو خلکو نه به بیا څه تمه لرو؟ 
 

ځینې بیا دومره په فرهنګي فقر باندې اخته دي چې د یوه معصوم ماشوم په جګړه کولو باندې  
ویاړي او په خوشالۍ سره یې څو ورځې په پر له پسې ډول د میډیا په پاڼو کې په فخر سره  

د فخر دا  او خبرونه ږدي.  پر نورو    عکسونه  د دې خبر خپرول  ده.  د شرم خبره  بلکې  نه، 
ماشومانو او کوچنیانو، د هغوی پر میندو پلرونو، کورنیو او ټولنې باندې څومره منفي اغیز  
ښندي، څومره یې ال جګړې او وحشت ته تشویقوي او څومره یې له ښوونځي، پوهنخي، تعلیم،  

رې کوي؛ د قلم پر ځای یې د ټوپک خوا ته او د  وتر او نورو تعلیمي توکو نه لـ یـقلم، کاغذ، کمپ
تشویقوي. زه نه پوهیږم چې زموږ ټولنه او زموږ میډیا او   ته تعلیم په ځای یې د جګړې لوري

 زموږ سیاسیون په کوم لوري قدم اوچتوي؟ 
 

سمان په  اکه زموږ په هیواد کې دا روان حالت له نورو هیوادونو سره مقایسه شي، د مځکې او 
ږي. لرې نه له همدې پیښې سره په یوه وخت کې د ډنمارک په یوې  ېـ اندازه توپیر په کې لیدل ک

ورۍ پنځمه ګڼه( کې داسې یو خبر له عکسونو سره چاپ  رکال د فب  ۲۰۱۶( )د  JVورځپاڼې ) 
 شو:  

 

د وړکتون د ماشومانو یوې ساتونکې میرمنې د ورځني پروګرام له مخې، څو ماشومان د باندې  
چکر ایستلي وو، میرمنې ماشومان د یوه دکان مخې ته  د الرې پر خوا کې یوازې پریښي  په  

وو او خپله دکان ته ننوتې وه، کوم چا د ماشومانو عکسونه اخیستي وو او خبره یې میډیا ته را  
ووته. اوس کیدای شي چې دا میرمن د غفلت په خاطر له کاره وشړل شي او خبره یې محکمې  

 ، خو زما په وطن کې؟ ږل شيېـته ول
 

زه د نوي نسل د روزلو د یو پلوي په توګه، ماشومانو او کوچنیانو ته د ټولو ملي او نړیوالو   
نورمونو او قوانینو د تطبیق د یو غوښتونکي په توګه، دې ماشوم او دې غوندې نور ماشومانو  

 او کوچنیانو ته په لیدو او دې ته ورته پیښو ته په کتو سره وایم: 
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ټولو هغو اشخاصو او مراجعو چې په تشویقي ډول د دې ماشوم عکسونه او په جګړه کې د  
ګډون خبر خپور کړی دی او په بیالبیلو آدرسونو کې یې قهرمان، غیرتي او شهید بللی دی، په  
دې دې پوه شي چې د دوی دا کار دې ماشوم ته، د هغه کورنۍ ته او په تیره ټولو خلکو او  

ازې کوم مثبت شی یا ګټه په الس نه ورکوي، بلکې دا په حقیقت کې له دې ماشوم  ټولنې ته نه یو
سره، د وطن له راتلونکو نسلونو سره او په ټول کې له انسانیت سره جفا ده چې څوک ماشومان  

 او کوچنیان جګړو ته هڅوي. 
 

وړکتون ورکړئ،  کې  الس  په  قلم  او  کتاب  تشویقوئ،  مه  ته  جګړې  کوچنیان  او  ،  ماشومان 
 ښوونځي او پوهنځي ته د تګ له پاره زمینه ور ته برابره کړئ.   

 

د ټوپک کارولو او وسلې چلولو چم مه ورښیئ، د قلم د کارولو او د زدکړو د تر السه کولو پر  
 الر یې سیخ کړئ،  

 

ستاسو بچیان ستاسو راتلونکې ده، په خپل الس خپلې راتلونکې او د وطن آینده ته اور مه ور  
 اچوئ،  

 

 خپل وطن، خپل ګلشن او خپل راتلونکی نسل مه سوځوئ! 
 

 « !»ماشومان ګالن دي، ګالن ښه وساتئ
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 »راتلونکی نسل ښاد کړئ« 
 

 )د نوی نسل نوې روزنه(
 

 نوی نسل هر کله داسې وي لکه اوبه، اوبه که تر مځکې الندې هم وي، خپله الر باسي. 
 

باید د نوې زمانې د نویو غوښتنو په دایره کې وروزل شي، د نویو زدکړو زمینه ورته  نوي نسل  
برابره کړای شي، نه دا چې د پخوانۍ زمانې د زدکړو په دایره کې وساتل شي او د یو څه  

 که داسې کار تر سره هم شي، هغوی خپل کار کوي.   . زدکړې ته کینول شي
 

سره هر چیرې، هر څه کوالی شي؛ نو ښه به دا وي    نوی نسل نوې تکنالوژۍ نه په استفادې
چې ټول مشران، میندې پلرونه، د کورنۍ نور غړي، ښوونکي او ټول هغه کسان چې د نوي  
نسل په روزنه او الرښوونه کې، په یو ډول نه یو ډول رول لرې، هغوی سره ښایي چې نوي  

 وا الرښوونه وکړي. نسل ته د خپلو مثبتو تجربو په رڼا کې په نوې بڼه او سمه خ 
 

الندې عکس ته وګورئ، دا تنکي زلمیان د قرآن کریم زدکړو ته کینول شوي، خو دوی سیپاره  
 پارې د لوستلو تمثیل کوي: ـ ږ کې داسې ناست دي چې ظاهراا د سیېـپه غ 

 

 
 دا هم نوی نسل، اوس دې څوک را واړوي 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
113او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 

کوي. سمه خبره خو دا ده چې مشرانو ته  خو عمالا له نوې تکنالوژۍ نه په استفادې سره بل څه 
ږدي، خو د یوه ځانګړي پروګرام په چوکاټ کې دې دواړه زده کړي  ېـ ښایي چې دواړو ته یې پر 

 او هر یو دې په خپل وخت کې وکاروي. 
 

که موضوع ته له دې اړخه پاملرنه وکړو چې ټولنه مو د دې له پاره وروسته پاتې ده چې زموږ  
ښوونه روزنه له کورنۍ او جومات نه نیولې بیا تر ښونځي او پوهنځي پورې نیمګړې ده، نو  
باید په ښوونیز نظام باندې له سره غور او تجدید نظر وشي. هر څوک باید په دې پوه شي چې  

ام مو نیمګړی دی او باید جدي او بیا ځلي پاملرنه ورته وشي. دلته به زه یو شعر د  ښونیز نظ
نمونې په ډول را واخلم چې ناقص ښونیز نظام ښه په کې انځور شوی دی. دا شعر ښاغلي شاعر  

کال د مارچ د میاشتې په نولسمه نیټه،    ۲۰۱۶د »د ماشوم د ادبیاتو جشن« تر سر لیک الندې د  
نډې ګډون کونکو ته په خطاب کې ویلی دی. او تر ما پورې د ښاغلي عبدالهادي  د جوړ شوې غو 

هادي له برکته را ورسید. ما چې لټه پسې وکړه، هغه هم له »ملک میرام ګل اکاډمي« نومې  

زما له پاره، نوي نسل ته د پاملرنې په پار مهم ښکاره شو،    . نه خوښ کړی و  پاڼېفیسبوک  
 » ځکه مې په خپل آرشیف کې خوندي کړ چې دا دی اوس یې تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم: 

 

 راتلونکی نسل ښاد کړئ
 

 صبور جومات کې   ،تر څو چې هللا داد رئیس په ښار
 ماشوم به ترې خیرات کې 

 
 والړ جومات کې مال عبدالصبور چوکه په الس 

 غړمبېږی ټټ و ټاپ کې 
 

 زموږ فرهنګ دی  ، وهل او ټکول زموږ کلتور
 په هر ماشوم قلنګ دی 

 
 معلم ته چې د زده کړې ښه منطق د لښتې الر وي 

 درسونه به بیګار وي 
 

 معلم او مال نه دی مور او پالر هم مالمت دي 
 په درز او غرب عادت دي 

 
 رټلو شروع د نصیحت مو په ښکنځلو او 

 په رنګارنګ دږلو 
 

 نو!! د دې جشنوارې کالنترانو ماماګانو 
 نظر مې دی مشرانو 

 
 ماشوم ته د ماشوم په اروا پوه معلم په کار دی 

 کار دی  نن هر یو استا 
 

 په اووم کې به نو څنګه اوولس واړه کتابونه؟ 
 !!را زده کړي سبقونه 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970698418&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970698418&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970698418&fref=ts
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 نصاب کې د غیرت او ننګ تعریف ورته روښان کړئ 

 رښتیا ورته بیان کړئ 
 

 د امن سوکالۍ او ورورولۍ موضوعات ډېر کړئ 
 مات زړونه پرې کوشېر کړئ 

 
 چڼي د مدرسې باندې ایکسل پاورپاینټ زده کړئ 

 او لوستې ورکوژده کړئ 
 

 ماشوم ته مو ټول عمر غږولې آللو ده 
 راپاتې له ببو ده 

 
 یو بله آللو د وېښېدو ورته په کار ده

 همدغه سمه الر ده
 

 ذانه وروسته خپل وطن وریاد کړئ آنو! په غوږ کې له 
 « راتلونکی نسل ښاد کړئ

 
 د دې پوست په پای کې د طنز په ژبه دا جمله هم ور اضافه شوې ده:  
 

 نوټ:  »
 

د اکاډمۍ خالص تولید دي. له معارف سره د نامناسبه تړون په پار د ستر هللا داد او ابوزاهد  
 رسمي غبرګون هم ورسره ضمیمه کوو چې وایي:  

 

 « .ټول هغه ښوونکي دې خدای کسر معاش کړي چې د بل اوالد به خپل نه ګڼي 
 

بندوالی، نو ښه به دا  په دې ډول موږ ګورو چې د نوي نسل مخه هیڅ شی او هیڅوک نه شي  
 وي چې نوی نسل د نوې زمانې د غوښتنو له مخې په نوې بڼه وروزل شي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
115او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 چیرې چې ښوونکی نه وي
 

 د هغو خلکو او قوم تباهي
 له سواد، کتاب،  ډیره نږدې ده چې

 مطالعې، تعلیم، ښونځي او پوهنځي نه ځان لرې ساتي! 
 

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.  

 

)نوی کور، نوی ژوند( د خپرو کړو    یو وار مې په کابل کې د بي بي سي د تعلیمي پروژو
 عنوان یې و:    کتابونو له ډلې نه یو کتاب ولید چې

 

 »چیرې چې ښوونځی نه شته«  
 

دا کتاب مې واخست، له کابل نه مې اروپا ته، ډنمارک ته له ځان سره راوړو، ومې لوست،  
ګټور کتاب و او د لوستلو پر مهال مې ټولې هغه سیمې لکه بریښنا له نظره تیریدي چې د تورو  
غرونو دیوال ور نه را تاو و او له هغه دیوال نه بل خطر ناک د نا پوهۍ غیر مریي دیوال مې  

 نه را تاو لیده، چې هغه سیمې په کې را ګیر دي.  هم ور 
 

دا چې چیرې ښونځی نه وي، غمیزه ده، خو اوس چې میډیا ثابته کړې ده چې په همداسې سیمو  
 کې ال یوه ښځینه ښوونکې هم نه شته. دا نو باید داسې و انګیرل شي چې:  

 

 ه رسیدلې ده. اوس خبره نوره هم پسې شړیدلې، چاړه له غوښې ور تیره او هډوکو ت
 

اوس د ښوونځي د نه شتون کیسه پر ځای پاتې ده، خبره د ښونکو نه شتون ته رسیدلې ده، مانا  
دا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ډیرو پښتني سیمو کې ال یوه ښځینه ښونکې هم نه  

 شته. 
 

»څه ژرنده پڅه او  که یې د نه شتون په دالیلو پسې لټه وشي بیا هم دا خبره مخې راځي چې:  
والی. په  ـ څه غنم المده« یعنې څه دولت جان؟ مالمت او څه هم د ټولنې او خلکو وروسته پاتې

دولت کې د ښې او سالمې ادارې نه شتون دا زمینه برابره کړیده چې معارف د قاتل او غله په  
و د نا پوهۍ  الس کې وي. د معارف پیسې د دولت لوړ پوړو چارواکو په بډه وهلې دي او د خلک

ږي. یعنې دې غیرتیانو دومره  ېـغم، خلک د کوم شي په لومه کې را بند دي چې هغه غیرت؟ نوم
د غیرت په ډندونو کې لمبلي دي چې یوه ښځینه تنفس کونکې هم، ښونځي او پوهنځي ته د تلو  

ښونکی، ښونځی،  ږدي؛  ېـږدي؛ نو چې له کوره یې د باندې نه پرېـپه نامه له کوره د باندې نه پر
 پوهه او پوهنځی خو کور ته ورتالی نه شي. 
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 نو وه ماما!  
 

 وه کاکا!  
 

 وه پالره!  
 

 وه وروره! وه...!!!   
 

 زه څه درباندې وکړم؟ »چې نه ځې په شا به دې کړم، چې نه خورې څه به دې کړم؟« 
 

ویبپاڼو کې دا  دولسمه نیټه مې د بي بي سي په پښتو او فارسي    ر کال د می میاشتې پ  ۲۰۱۶د  
 سر لیکونه تر سترګو شول: 

 

 ، هم نه لري ښونکې  پکتیکا یوه ښځینهــ 
 

 ، معلم زن بدون  پکتیکا؛ والیتیــ 
 

 ، ه ډاکټرهمتخصص یوه د پکتیکا نژدې نیم میلیون وګړو ته یوازې ــ 
 

 . ورځ هم تړلې وه   دویمه  د 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  
سانسورۍ« په سلسله کې ځان غلی ونیسم او ځان  ځانهڅه مې وکړه چې د »سپک ښکاره شو.  

تیرباسم، خو و نه توانیدم. ځان سره مې و ویل چې سړیه د دې په مسؤلیت کې خو ته هم شامل  
 یې.  

 

په پکتیکا کې د یوې ښځینه ښونکې نه شتون، د لویې پکتیا یا لویې پکتیکا د نیم میلیون وکړو له  
 متخصصه او د دومره لویو او وړو ډله، ډله نا روغانو سره هم مهاله:  پاره یوه ښځینه 

 

 «   .د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړلې وه »
 

نو د لویې پکتیا دا لویوالی په څه شی کې دی چې د الف بې د زدکړې له پاره یو ښځینه ښوونکی  
هغې سیمې د ښخینه وو سرونه له   او یو د عادی ناروغ له پاره ډاکتر نه شته. داسې نه ده چې د 

وښو ډک دي او څه نه شي زده کوالی، نه هغوی د »غیرت؟« په نامه له کوره د باندې نه  
 ږي چې څه زده کړي، بیا ښونکی او ډاکتر ورنه جوړ شي. ېـښودل کېپر

 

او  نول، له سواد  ې ږي چې غیرت او لویوالی یعنې د ښځینه مخلوق په کور کېـدلته دی چې دا ثابت 
تعلیم نه یې را ستنول او بیا پر ټولو مریضانو باندې د غیرت د بې غیرتۍ تور ټیکری غوړول،  
پردي ملک ته یې بیول او د تداوۍ له پاره هغوی ته هم پیسې ورکول، هم غاړه ورته پټول او  

   هم زارۍ ورته کول، دا شو غیرت!!
 

، اوس زمانه بدله شوې، هر څه بدل شوي دي، له  د غیرت د توري پاسنی تفسیر نور نا سم دی
تکنالوژۍ سره افکار او عیني ژوندون هم بدلون موندلی دی؛ موږ ته هم اړینه ده چې د زمانې  
له بدلون سره ځان بدل کړو، د پخواني غیرت او پخوانیو افکارو له دایرې نه ځان را وباسو. دا  

نې له زدکړو را ستنوو. د اوسنۍ زمانې له  غیرت نه دی چې موږ خپل نوی نسل، په تیره نجو
 غوښتنو سره سم غیرت باید داسې تعریف شي:  

 

په هره کورنۍ کې چې ډیر تعلیم کړي ځوانان او پیغلې وې، هغه کورنۍ تر ټولو نورو دا غیرتي  
 کورنۍ ده.  

 

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
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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خپلې»ښځګلې« له زدکړو  ړۍ لګیا یو د نا پوهۍ د تورو افکارو په دایره کې  ـېـخو موږ دا څو پ
 او تعلیم نه را ستنوو او هغه ته د غیرت نوم ورکوو. 

 

 زما وړاندیز خو دا دی چې: 
 

ــ که د غیرت له نیلي نه را کوز شو او د سواد زدکړې، تعلیم ، ښونځي او پوهنځي دروازې  
 وټکوو، دا به ډیره ښه وي، 

 

او د واړه ښونځي په حویلۍ کې د یو عادي  د لویې پکتیا له ډیر تکرار نه که لږ را ټیټ شو  ــ  
ږو، څه موده وروسته به مو  ېـسواد توری تکرار او زده کړو او خپل بچي د ښوونځي په لور ول 

 ،ډلې ګرځيپه کلي کور او ښار کې د ښونکو او ډاکترانو  
 

انګړ کې د سواد او  ــ د لویوالي او غیرت له دنګو منارو نه باید را ښکته شو او د تعلیم په واړه 
 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  
زموږ   ته  موږ  کې  تاریخ  په  زموږ  چې  څه  او  پلوه  رواني  له  که  وګرځوي،  را  نه  پوهنځي 

عیت او زموږ د ټولنې وروسته پاتېوالي، د غیرت په نامه را په برخه کړي دي،  موق  ي جغرافیای
      تعریف شي: داسې کیدای شي هغه 

 

افغانانو د خپل سیاسي اقتصادي موقعیت له امله خپل ناموسي حریم )ښځینه او کوچنیان(،  »...  
)مقدس ارزښتونه( اقتصادي حریم )زمکه ، کور او څاروي( له ګواښ سره مخامخ  عقیدوي حریم  

لیدل، د همدې لپاره به یې ټول عمر د دغو مهمو حریمونو د ساتلو لپاره د )غیرت( حس او  
 غریزه عمومي کوله. 

 

تاوتریخوالي  د ارواپوهنې له نظره غیرت د خصوصي حریم د ساتلو عقده او پټ ځواک دی چې د  
لپاره غبرګوني ځواک رامنځته کوي. د غیرت غوښتنه دا وه چې د حریم ساتلو لپاره باید وسله  
په الس کې وي، په دې توګه وسله د غیرت نښه وګڼل شوه او په وسله سنبال نارینه تر ټولو  

 « غیرتي نارینه ګڼل کېده.
 

و مقالو په ډیرو برخو کې، د دې  سره له دې چې ما د نوي نسل د روزلو په موخه د خپلو لیکل 
)آصف بهاند(   غمیزې له پیښیدو او رسوا کیدو نه ال پخوا، دې موضوع ته اشارې کړې وې. ما 

کال په نهمه میاشت کې د »اور او ګالن« تر سر لیک الندې مقاله خپره کړه او په    ۲۰۱۰د  
نه وي، پایله به یې  هغې مقالې کې مې دې موضوع ته ګوته نیولې وه چې که ښونځي او تعلیم  

 یې دا دي:  کرښې څه وي. څو 
 

  وچوغرو   د ،  ږوـکفر له ډاره نه لی  بهرنیو هیوادونوته یې د   وګورئ ! که ښه حقیقت ته ځیر شو،»
لکۍ پسې  خرو په    وزو او  پسونو،   یا د   قهریدلي شنه یا وریځ آسمان تر چتر الندې،  لمن کې د 
نوي علوم    او کله چې مو   نوي علوم زده کیدای نه شي  ،نوي عصر 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

 

ښوونکي او    ږي،ېـیا الوزول ک   ږي او ېـیا سوځول ک  په تور  کفر   بده مرغه زموږ ښوونځي د له  
مو کوونکي  ک   زده  ویشتل  ډزو  په  یا حاللېـیا  ک ېـږي  ځړول  دار  په  یا  او  د    پښتنو   ږي. ېـ ږي 

سکاد راکټ هم په پښتني سیمو    يبه روس   پخوا  له هیره کړې ده.أ علمي مس  «نوکالج، نونالج»
او وایي چې موږ   اوس بي دوه پنځوس ډوله الوتکه هم په پښتني سیمو بمونه غورځوي  لګیده او 

  همدا اوس د .  امریکایانو ستن په کاهدان کې اچولې او وایي چې موږ ستن لټوو   اسامه لټوو،
 خوا هم.   ږي او داېـل ک آ خوا هم پښتون وژ  ،جګړې ټول زور په پښتني سیمو او پښتنو باندې دی

 

http://www.taand.com/archives/63477
http://larawbar.net/21679.html
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  تمدن په ارابه پسې ځغاستل نه دي،   علم او  د   دودیزې ټولنې ویاړ  دغه راز له بده مرغه زموږ د 
  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 هیروو.  او د   خپله دینداري به هم کوو  هیرولو په مانا وانګیرل شي.  دین د 

 

خو بیا هم باید غلي کیننو او د خپل مسولیت د بار د دروند والي په اندازه یو څه ووایو او یو څه  
 وباسو.    و وکړو، که بل څه نه شو کوالی، حد اقل خپل غږ خ

 

اړولې، چې په فیسبوک کې د تعلیم د عامیدو د یو    مې  په همدې سوچونو کې ډوب وم او پاڼې
لوی پلوي، ښاغلي رحمت هللا تنها یو لیکلی مطلب مخ ته راغی چې د غیرتیانو؟ پر ناسمو او  

 . کږو الرو باندې د تګ انځور په کې ایستل شوی او په استادانه ډول نقد شوی هم و 
 

ر خولې او ستوني وشکیدل چې د خدای  دغو غیرتیانو؟ ته د قلموالو، روڼ اندو او چیز فهمه قش
ږئ، ورنه را ووزئ، خو چا ته وایي. د همدې چیغو،  ېـپار دی د غیرت په دغه ډنډ کې خوسا ک

درس یې لیکلې دي، دا  انارو، سورو یوه بیلګه د استاد تنها خبرې دي چې د همداسې خلکو په  
 متن دی:  ړـبشپیې  

 

 پښتون الال غږ مې اورې که د اسرافیل شپېلی درته وغږوم؟؟؟ »
 

زما استاد ډاکټر صیب غوري وایي په لویه پکتیا کې پوهنتونونو ته څېرمه د نجونو ښایسته او  
خو یوه پښتنه پېغله په بسم هللا نه پکې پیدا کېږئ، ټول د لرو پرتو سیمو    ې،نوې لیلیې جوړې شو

ازبکې، تاجکې او هزاره خویندې محصلینې پکې اوسي، همدا حالت په لوی کندهار او لوی  
ننګرهار هم حاکم دی. دا تاجکې، ازبکې او هزاره پېغلې به فارغې سي، خپلو کلیو ته به والړې  

تحصیل ته وهڅوي، بالخره به دا سیمې ټولې باسواده سي، له معلمه    سې، هلته به نورې پېغلې 
نیولې تر ډاکټر او انجنیر به ټولې پکې وي خو ستا پېغله به په خوشایو کې پیدا، په خوشایو کې  
را لویه او په غوجله کې مړه سي. دا ټول ځکه چې ته غیرتي یې او خپل پت، غیرت او شمله د  

 ! ېخوشایو په سمبالښت کې وین
 

پښتونه! ایکې یوه لسیزه دې بله هم پکار ده، نور له خیره سره نابود یې، تباه یې، برباد یې، دا د  
   . یتوب په پار تر مال وتړېالننګ او غیرت شمله به دې ډېر ژر له سره را کښته او د جو

 

  « !مړه دې وي بېغرته غیرتیان
 

هم په تنده لهجه حقیقت په عین آدرس په  خو پښتون غیرتي یې نه اوري، ښاغلي تنها له دې نه  
 مخ کې ورته 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  
کړې  ناروغه تور سري یې بیا په الس ګاډي کې د تورخم پر پوله پکیستاني ډاکټر ته ور روانه 

 ، وي
 

 !« مړه دې وي بېغرته غیرتیان
 

سره له دې چې د دوی په اصطالح مسلمان ورور؟ پاکستاني دا دوې که درې ورځې د تورخم  
دروازه ورته تړلې ده او د غیرتي پښتون مریضه ښځه، بوډا پالر او په نسناستي خوارځواکۍ  

جینګه کوي، خو خپله    ، خوله جینګهاخته ماشوم د تړلې دروازې تر شا د پاکستاني ملیشه رحم ته  
ږدي او د خپل جهالت له مخې  ېـخور، خپله لور او خپله لمسۍ د غیرت په وجه درس ته نه پر

نه غواړي چې په خپل کور، کلي او ښار کې یې ډاکترانې، نرسانې او ښوونکې و رورزل شي  

https://www.facebook.com/tanha.university?fref=ts
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119او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

له هر څه نه خپل    چې دی خپله او د ده غیرت له سوال زارۍ او مرګ نه خالص شي، نه! ده ته 
 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  
لمسۍ له تعلیم، ښوونځي او پوهنځي نه را ګرځوي او په دې ډول په خپل کور کلي او ښار کې  

یرت یې داغداره نه شي، خو بله ورځ یې خپله  د ډاکترانو، ښوونکو او... مخه نیسي؛ چې غ 
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. 
 

 دا هم د غیرت پایله!!! 
 

 د هغو خلکو او قوم تباهي
 له سواد، کتاب،  ډیره نږدې ده چې

 مطالعې، تعلیم، ښونځي او پوهنځي نه ځان لرې ساتي! 
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120او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 پنځم کال دې بختور وي 
 

 « د ماشومانو د ادبیاتو کور»
 

 پنځمه کلیزه 
 

 
 
کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه، »د ماشوم د ادبیاتو کور« د خپلې پنځمې کلیزې زیري د    ۲۰۱۶د  

 سره تر خپلو دوستانو پورې ورساوه:  تورو فیسبوک د پاڼو له الرې، په دې  
 

 !درنو لوستونکو »
 

په تېر یو کال    .ټاکل شوې چې د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور خپله پنځمه کلیزه ونمانځي 
فیس بوک پاڼې له الرې تاسې زموږ له فعالیتونو هم خبر شوي یاست، نو زموږ د    ې کې د همدغ

 .کړئیې سره یې شریک  کارونو په اړه ستاسې نظر څه دی؟ هیله ده را 
 

 «درنښت 
 

»د ماشوم د ادبیاتو کور« مسؤل ښاغلي اجمل تورمان د کور د نورو غړو په استازیتوب ال پخوا  
 ویلي وو:   داسېد دې کلیزې او دې جشن په باب 

 

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/
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/?fref=ts
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121او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 !درنو لوستونکو او د ماشومانو د ادبیاتو کور محترمو غړو »
 

موده کې چې ال یې په رسمي  ل په توګه په لنډه  ؤخوشحاله یم چې د ماشومانو د ادبیاتو کور د مس
ړ نه یم او د ماشومانو لپاره  ـډول د خپلې یو کلنۍ کیک نه دی پرې کړی هم ستاسې په وړاندې پ

 .لې دولتي ادارې به هم نه وي کړي ؤمو دومره څه کړي چې یوې مس 
 

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

 

 .مونږ په تشو السونو هغه څه کړي چې ډېریو ښایي په ډکو جیبونو نه وي کړي
 

په دې اړه تفصیل به بیا د ماشومانو د ادبیاتو د کور د کلیزې په مناسبت له تاسې سره شریک  
 .کړم

 

یم ګرانو   فیس بوک پاڼه یې ښه ثبوت دی چې هیله منخو مشت نمونه خروار د کور رسمي  
 .ماشومانو خوښه کړې وي

 

نه   ،غواړم په دې توګه له خپلو درنو همکارانو هم مننه وکړم چې په هر حال کې یې کار ته نه
 .دي ویلي او په یو ډول د ال نورو کارنو لپاره هم وهڅول شي 

 

له ټولو هغو رسمي او غیر رسمي ادارو او اشخاصو هم مننه چې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې   
 .او پراختیا په هدف چې زمونږ یواځنی موخه ده مرسته راسره کوي 

 
 اوس همدومره 

 

 یار زنده صحبت باقي 
 

 ل ؤادبیاتو د کور مسد ماشومانو د 
 

 اجمل تورمان 
 

 « کابل ۱۳۹۵ /۲/ ۲۸
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122او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

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

 کور« په ماشومه ژبه، په هوښیارۍ او په ویاړ سره وایي:  
 

 ــ دا دی زه پنځه کلن شوم، 
 

ــ په خپل پنځه کلن مزله کې مې دغومره کارونه کړي او هر پل مې د انسان له پاره، د افغان  
 ، له پاره، د ماشوم له پاره، د کوچني له پاره او د راتلونکي نسل له پاره اوچت کړی دی

 

 ــ هم خوشاله یم، هم په خپلو تر سره کړو کارونو ویاړم،
 

پل تاریخ د مثبتو تجربو په رڼا کې غواړم پر همدې الرې  ــ د خپلو مشرانو او خپلې ټولنې او خ
له کاروان سره ګام په ګام مخ پر   په استفادې سره، د نوي ژوند  له نوې تکنالوژۍ نه  باندې 

 وړاندې والړ شم. 
 

ما ال پخوا او تر ټولو مخکې یو کال وړاندې »د ماشوم د ادبیاتو کور« په باب خپل نظر څرګند  
مسؤلیت مې تر سره کړی دی؛ ما کوالی شول چې هسې په یوې عادي مبارکۍ  کړی او خپل  

بسنه وکړم، خو نه، زه داسې نه کوم او بیا هم غواړم چې د دې بختورې کلیزې په مناسبت،  
ماشومانو او کوچنیانو ته د ال پاملرنې په پار او د نوي نسل روزلو ته د ال جدي توجو په خاطر  

 څو کرښې ولیکم: 
 

په    ( د ماشوم د ادبیاتو کور)به لومړی شخص وم چې د کوچنیانو د ادبیاتو د دې پتې    ښایي زه 
باب ما د خپلې عالقې پر اساس د خپلو الس لرلو موادو او معلوماتو په رڼا کې په مفصل ډول  
یوه   لیک الندې  تر سر  ادبیاتو کور«  د  یو کال مخکې »د ماشوم  ا  تقریبا ما  لیکلی دي.  مقالې 

 ږو برخو کې په: ـمقاله ولیکله او هماغه وخت مې په شپ ښایسته اوږده
 

 دات کام،  پل ــ تاند 
 

 ډي کا،  دات ــ نهیمي 
 

   کې خپره کړه. آنالین ــ افغان جرمن 
 

په یاده مقاله کې ما په مستند ډول »د ماشوم د ادبیاتو کور« په جوړیدو او په دولتي ادارو کې  
تاریخچه    یې منظوریدل او په رسمي ډول یې د کار او فعالیت باندې پیل کولو پر څرنګوالي او 

باندې خبرې کړې دي. د دې بنسټ عملي فعالیتونه مې په نښه کړي دي او له خپلو تجاربو نه  
په استفادې سره مې اړینې مشورې، هم په شفاهي ډول او هم په لیکلې بڼه، »د ماشوم د ادبیاتو  
کور« له مسؤلینوسره شریکې کړې دي. زما د لیکلې او خپرې کړې مقالې په یوه برخه کې  

 راغلي دي:  داسې
 

په نوې زمانه کې، د نوې میډیا په دایره کې، زموږ د نوي متعهد نسل    «د ماشوم د ادبیاتو کور «
نوې تجربې دي چې د زړه په وینو او خپلو مادي امکاناتو یې چلوي او د راتلونکي ژوند د نوې  

   .د پیاوړې کولو او پر مخ بیولو له پاره، په اساسي ډول کار کوي  ( ماشومان، کوچنیان)ارابې 
 

هڅې او دا تجربې د تیرو نسلونو او فرهنګیانو د مثبتو تجربو په رڼا کې    زما هیله دا ده چې دا
 « .ړې شي او نورې هم پسې غني او عملي شيد نوي تمدن له کاروان سره موازي پر مخ وال

 

ما په هغې مقالې کې، په هغه وخت کې د خپلو معلوماتو په دایره کې درنو لوستونکو ته خپل  
او نظر وړاندې کړی   په  معلومات  ته  لوستونکي کوالی شي ښودل شوو مآخذونو  درانه  وو، 

 . مراجعې سره یې په مفصل ډول ولولي 
 

http://www.taand.com/pal/?p=2657
http://www.nahimi.dk/web/index.php/ps/2012-08-11%20-17-36-49/16285-2016-07-01-04-33-17
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian19.pdf
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123او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې نور قلموال او په ټول کې فرهنګیان د نوي نسل د روزلو   
مسؤلیتونو ته په کتو سره خپل مسؤلیتونه درک، خپل نظرونه څرګند او په عملي ډول په دې الر  
کې قدمونه اوچت کړي او تر ټولو مخکې د نوي نسل د روزلو او د ماشومانو او کوچنیانو د  

د ژوندۍ ساتلو او ال ځلیدلو له پاره مادي او    (د ماشوم د ادبیاتو کور )وې ډیوې  دغې بلې ش
 معنوي مرستې وکړي. 

 

دا څو الندنۍ جملې مې »د ماشوم د ادبیاتو کور« له پاره د پخوا خپرې کړې مقالې په کومه  
ارتباط  برخه کې لیکلې وې، او دلته یې »د ماشوم د ادبیاتو کور« د بختورې پنځمې کلیزې په  

 یو ځل بیا را اخلم: 
 

د ماشومانو، کوچنیانو او په ټول کې د نوي نسل د روزلو په برخه کې زموږ د ټولو مسؤلیت دا  
سره سم یو باسواده، چیز    ۍ زمانې له غوښتنواوسن  د موږ باید له ځان نه وروسته،    دی چې: 

سره څنګ په څنګ    او له نوې تکنالوژۍ   فهمه، په نویو علومو پوه، له نوي عصر سره پخال 
ږدو، نه داسې نسل چې فکراا په زر کاله پخوا زمانه کې ژوند وکړي او فزیکي  ېـتلونکی نسل پر 

 . یې په اوسنۍ زمانه کې وي او د مغزو د فعالیت پر ځای یې د معدې فعالیت ډیر وي شتوالی 
 

رسیدو له پاره  په هر صورت، ټول هدف په نوې بڼه، د نوي نسل روزل دي او دې هدف ته د  
ده او د همدغو   اندازې زیاته تر سره کړې  دنده تر هیلې او  ادبیاتو کور« خپله  د  »د ماشوم 

 بریالیتوبونو په رڼا کې په ویاړ سره خپله پنځمه کلیزه لمانځي. 
 

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

 ه مبارکه وي، بیا دې ټولو افغانانو ت
 

ور پسې دې ټولو هغو قلموالو ته چې د ماشومانو او کوچنیانو او نوي نسل د روزلو له پاره  
 فعالیت کوي، 

 

 بیا د »د ماشوم د ادبیاتو کور« ټولو مسؤلینو ته مبارکه وي،  
 

 او په پای کې دې په خاص ډول ما ته هم مبارکه وي. 
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124او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارزښت د تعلیم 
 

 د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې 
 له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي 

 !او پوهنځي نه ځان لرې ساتي
 
په    ۲۰۱۷د   نیټه  دریمه  په  فبرورۍ  د  یوازینۍ  کې    میډیاعیسوي کال  د هغې  له پکتیکا څخه 

متخصصې ډاکترې د بیرته وتلو خبر خپور شو چې د هغې سیمې د نیم میلیون وگړو له پاره یې  
ې خپله  د »ایک انار، سو بیمار« په ډول کار کاوه، دا چې د خلکو دې خدمتگارې په پکتیکا ک

، زه نه پرې  يکه نه ورځ  ي دنده د کومو دالیلو او ستونزو له مخې ودرلوله او یا بیرته ورځ 
ږم، دلته اصلي پوښتنه دا ده چې، په داسې یوه سیمه کې چې نیم میلیون وګړي په کې ژوند  ېـغږ

ونکې  نه شته، یوه ښځینه ښ  یکوي، ولې په دې نیم میلیون وگړو کې یوه ډاکتره نه شته، سم ښونځ 
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،  
هیوادوال بیا  زدکړو اوتعلیم مهم والی په نظري او عملي ډول ثابت شوی دی، خو زموږ ځینې  

 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    افغان او    تاند  « تر سر لیک الندې یوه مقاله ولیکله او په چې ښوونکی نه وي
د یادې میاشتې په دیارلسمې نیټې خپره کړه. په دې مقاله کې د همدې میرمنې یادونه هم شوې  

ښوونځي پر ارزښت او مهم والي هم خبرې  ده او ځینو نورو تعلیمي ستونزو او د زدکړو او  
شوې دي. اوس غواړم د نیم میلیون وگړو د یوازینۍ ډاکترې د مرورتیا او پخالینې په مناسبت  

ږي  ېـږدم، گوندې یو وار یې سترگې پرې ولگېـیو ځل بیا دا مقاله د درنو لوستونکو مخې ته ک
 او د تعلیم ارزښت ته یې پام شي:     

 
 ه وي چیرې چې ښوونکی ن

 
 د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې 

 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
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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 

 

یو وار مې په کابل کې د بي بي سي د تعلیمي پروژو)نوی کور، نوی ژوند( د خپرو کړو کتابونو  
له ډلې نه یو کتاب ولید چې عنوان یې و: »چیرې چې ښوونځی نه شته« دا کتاب مې واخست،  
له کابل نه مې اروپا ته، ډنمارک ته له ځان سره راوړو، ومې لوست، ګټور کتاب و او د لوستلو  

ال مې ټولې هغه سیمې لکه بریښنا له نظره تیریدي چې د تورو غرونو دیوال ور نه را  پر مه
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
 

چې په همداسې سیمو  دا چې چیرې ښونځی نه وي، غمیزه ده، خو اوس چې میډیا ثابته کړې ده  
 :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  
افغانستان کې په ځانګړي ډول په ډیرو پښتني سیمو کې ال یوه ښځینه ښونکې هم نه  دا چې په  

 .شته
 

که یې د نه شتون په دالیلو پسې لټه وشي بیا هم دا خبره مخې راځي چې: »څه ژرنده پڅه او  
څه غنم المده« یعنې څه دولت جان؟ مالمت او څه هم د ټولنې او خلکو وروسته پاتې والی. په  

ښې او سالمې ادارې نه شتون دا زمینه برابره کړیده چې معارف د قاتل او غله په    دولت کې د 
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  

کې لمبلي دي چې یوه ښځینه تنفس کونکې هم، ښونځي او پوهنځي ته د تلو    د غیرت په ډندونو 
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
 

»چې نه ځې په شا  ړم؟  نو وه ماما! وه کاکا! وه پالره! وه وروره! وه…!!!  زه څه درباندې وک
 « 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،  ښونکې ــ پکتیکا یوه ښځینه 
 

 معلم زن،  بدون  ــ پکتیکا؛ والیتی
 

 متخصصه ډاکټره،  یوهد پکتیکا نژدې نیم میلیون وګړو ته یوازې ــ 
 

 . ورځ هم تړلې وه   دویمه د 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  
سلسله کې ځان غلی ونیسم او ځان  سپک ښکاره شو. هڅه مې وکړه چې د »خود سانسورۍ« په  

تیرباسم، خو و نه توانیدم. ځان سره مې و ویل چې سړیه د دې په مسؤلیت کې خو ته هم شامل  
 .یې

 

په پکتیکا کې د یوې ښځینه ښونکې نه شتون، د لویې پکتیا یا لویې پکتیکا د نیم میلیون وکړو له  
 :ډله نا روغانو سره هم مهاله پاره یوه ښځینه متخصصه او د دومره لویو او وړو ډله،

 

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
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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 « د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړلې وه»
 

له پاره یو ښځینه   د الف بې د زدکړې  دا لوی والی په څه شی کې دی چې  د لویې پکتیا  نو 
ښوونکی او یو د عادی ناروغ له پاره ډاکتر نه شته. داسې نه ده چې د هغې سیمې د ښخینه وو  

ي او څه نه شي زده کوالی، نه هغوی د »غیرت؟« په نامه له کوره د  سرونه له وښو ډک د 
 .باندې نه پریښودل کیږي چې څه زده کړي، بیا ښونکی او ډاکتر ور نه جوړ شي 

 

دلته دی چې دا ثابتیږي چې غیرت او لوی والی یعنې د ښځینه مخلوق په کور کینول، له سواد  
یضانو باندې د غیرت د بې غیرتۍ تور ټیکری غوړول،  او تعلیم نه یې را ستنول او بیا پر ټولو مر 

پردي ملک ته یې بیول او د تداوۍ له پاره هغوی ته هم پیسې ورکول، هم غاړه ور ته پټول او  
 !! 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  
ره افکار او عیني ژوندون هم بدلون موندلی دی؛ موږ ته هم اړینه ده چې د زمانې  تکنالوژۍ س

له بدلون سره ځان بدل کړو، د پخواني غیرت او پخوانیو افکارو له دایرې نه ځان را وباسو. دا  
غیرت نه دی چې موږ خپل نوی نسل، په تیره نجونې له زدکړو را ستنوو. د اوسنۍ زمانې له  

غیرت باید داسې تعریف شي: په هره کورنۍ کې چې ډیر تعلیم کړي ځوانان  غوښتنو سره سم  
 .او پیغلې وې، هغه کورنۍ تر ټولو نورو دا غیرتي کورنۍ ده 

 

خو موږ دا څو پیړۍ لګیا یو د نا پوهۍ د تورو افکارو په دایره کې خپلې»ښځګلې« له زدکړو  
 .او تعلیم نه را ستنوو او هغه ته د غیرت نوم ورکوو

 

 :زما وړاندیز خو دا دی چې 
 

ــ که د غیرت له نیلي نه را کوز شو او د سواد زدکړې، تعلیم ، ښونځي او پوهنځي دروازې  
 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  
ي د ښوونځي په لور ولیږو، څه موده وروسته به مو  سواد توری تکرار او زده کړو او خپل بچ

 .ډلې ګرځيپه کلي کور او ښار کې د ښونکو او ډاکترانو  
 

ــ د لویوالي او غیرت له دنګو منارو نه باید را ښکته شو او د تعلیم په واړه انګړ کې د سواد او  
 .ي پوهې ګدایي وکړو. دا به ډیره ښه وي، دا د رڼا پر لوري قدم اوچتول د 

 

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  
موقعیت او زموږ د ټولنې وروسته پاتې والي، د غیرت په نامه را په برخه کړي دي، کیدای شي  

  تعریف شي:  داسې ه هغ
 

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  

لپاره به یې ټول عمر د دغو مهمو حریمونو د ساتلو لپاره د )غیرت( حس او  لیدل، د همدې  
 .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  

الس کې وي، په دې توګه وسله د غیرت نښه وګڼل شوه او په وسله سنبال نارینه تر ټولو  په  
 « .غیرتي نارینه ګڼل کېده

 

http://www.taand.com/archives/63477
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سره له دې چې ما د نوي نسل د روزلو په موخه د خپلو لیکلو مقالو په ډیرو برخو کې، د دې  
)آصف بهاند(  غمیزې له پیښیدو او رسوا کیدو نه ال پخوا، دې موضوع ته اشارې کړې وې. ما 

کال په نهمه میاشت کې د »اور او ګالن« تر سر لیک الندې مقاله خپره کړه او په    ۲۰۱۰د  
هغې مقالې کې مې دې موضوع ته ګوته نیولې وه چې که ښونځي او تعلیم نه وي، پایله به یې  

 یې دا دي:  کرښې  څو 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
زده کوونکي مو یا په ډزو ویشتل کیږي یا حاللیږي او یا په دار ځړول کیږي. پښتنو د »نوکالج،  
نونالج« علمي مسا له هیره کړې ده. پخوابه روسی سکاد راکټ هم په پښتني سیمو لګیده او اوس  

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 
 

ه پسې ځغا ستل نه دي،  دغه راز له بده مرغه زموږ د دودیزې ټولنې ویاړ د علم او تمدن په اراب
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 
په اندازه یو څه و وایو او یو  خو بیا هم باید غلي کینننو او د خپل مسولیت د بار د دروند والي  

 .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  .  بیلګه د استاد تنها خبرې دي چې د همداسې خلکو په آدرس یې لیکلې دينارو، سورو یوه  
 :متن دی ړـبشپ  یې

 

 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

 

http://larawbar.net/21679.html
https://www.facebook.com/mohammadRtanha
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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  

 « !دې وي بېغرته غیرتیان
 

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  
ګاډي کې د تورخم پر پوله پکیستاني ډاکټر ته ور روانه کړې  ناروغه تور سري یې بیا په الس 

 وي 
 « !مړه دې وي بېغرته غیرتیان

 

سره له دې چې د دوی په اصطالح مسلمان ورور؟ پاکستاني دا دوې که درې ورځې د تورخم  
دروازه ور ته تړلې ده او د غیرتي پښتون مریضه ښځه، بوډا پالر او په نسناستي خوارځواکۍ  

م د تړلې دروازې تر شا د پاکستاني ملیشه رحم ته خوله جینګه جینګه کوي، خو خپله  اخته ماشو
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  

یرت له سوال زارۍ او مرګ نه خالص شي، نه! ده ته له هر څه نه خپل  چې دی خپله او د ده غ
 .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  
ار کې  لمسۍ له تعلیم، ښوونځي او پوهنځي نه را ګرځوي او په دې ډول په خپل کور کلي او ښ

د ډاکترانو، ښوونکو او… مخه نیسي؛ چې غیرت یې داغداره نه شي، خو بله ورځ یې خپله  
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
 

 !!!دا هم د غیرت پایله
 

 د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې 
 له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي 

 !او پوهنځي نه ځان لرې ساتي
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 بیا یو څو ترخې خبرې 
 

 تعلیم او نوی نسل 

 
 

په بیالبیلو    ،ژوند تو هیواد دی، د افغانستان د بیالبیلو برخو د خلکو د  أ نستان د عجایبو او استثن اافغ
دا  سیمو کې    ځینو د پښتنو په    ه ده.موجود   فاصلهبرخو کې د مځکې او آسمان د واټن په څیر  

هرات    په ږدی، خو  ېـرواج ال ویاړ دی چې د غیرت له مخې خپله خور، لور... ښونځي ته نه پر 

اپلیکیشن    هراتآموزان دختر در  »دانش  دی:   ي کړ  زدکونکې اپلیکیشن جوړ   ې یو کې  والیت  

 « سازند می
 

ږدي، بلکې که یې د موبایل  ېـنه یوازې دا چې خپله خور و لور ښونځي ته نه پرغیرتي پښتون 
بیا سبا وایي چې موږ سره  ږي. همدا پښتون ال  ـېـبیا بله بال بوټ  یا کمپیوتر نوم ورنه واورید نو 
 .  ی دی کړ لوی ظلم حکومت، دولت او ال ټولې ُدنیا 

 

   وه ماما! 
 

په کلی، ولسوالۍ او والیت کې دې ښونځی شته، ته یې ولې سوزوې او یا ولې درنه سوزول  
دې  لرې یا  ورته  جوړ شوی، خو ته یا د دولسم فارغ نه    ته ږي، په ښار کې دې پوهنتون درېـک

 .ږدېېـنه ور پر )خور، لور...(    ښځینه مخلوق
 

ږدې، له نورو  ېـ ښه مثال یې په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون دی چې ته خور، لور نه ورپر 
د  کې  په لیله    . د اوریدو له قراره د یاد پوهنتون والیتونو نه په زدکړو مین ځوانان ورته راځي
وایي، په خپله د سیمې غیرتیان خو  په کې  درس    افغانستان له نورو سیمو محصلین راغلي دي او 

ږدي، خو چې سبا یې بیا میرمن، وریندار  ېـ ې او لوڼې د پوهتنون لوري ته ال نه ور پرد خپلې خوین
)کابل، پاکستان  ور خوځولې وي، هغه یې په کوم ځای یې  یا ناوې ناروغه شي، پردي ډاکتر ته 

یا هند( پر میز څملولې وي  او د معاینې په غرض یې پر بدن الس وهي، غیرتي ماما د غیرتونو  
 .د باندې له کلینک نه ورته والړ وي ، پیټي په شا

 

په پښتنو کې د بې سوادۍ د سطحې جگوالی، د تعلیمي کچې ټیټوالی، له زدکړو سره مینه نه  
الس نه ورکوي، د  په رول چې څه  ېـو کې د ژوند ډیره برخه ت درلودل او په نورو داسې فکرون 

دې سبب شوي چې په کوڅه، کلي، ښار او هیواد کې یې سیاالن د پیغورونو لښکر مخکې ورته  
 .ودروي 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40248177
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یله کې ځینې کسان او ډلې د  ا څو ورځې مخکې د سیاسي او نظامي کړکیچونو او ستونزو په پ
پاره د مظاهرې په نامه د کابل ښار واټونو ته ووتل او    خپلو ناروا غوښتنو د تر سره کیدو له

 .یغاتي جگړې څپې یې تر فیسبوک پورې هم ورسیدېل ې، د ستونزو د تبلخیمې یې ودرلو
 

کراتیکه ټولنه کې د خلکو حق دی، خو د  ودیم   ه مظاهره په متمدنه او معاصره نړۍ کې په هر
سره تبۍ کینوي. په مظاهره کوونکو کې  قانون په چوکاټ کې، داسې نه شي چې ټول خلک پر 

یې  د ټپي کیدو او وژنو سبب    ی یو شمیر تندالري چې ډیر ځلې د کابل خلک په تکلیفوي او حت
دې ډلې افرادو ته ځینو پښتنو د »لنډغر« کلمه کاروله. د لنډغر مانا په قاموسونو  د    .ږي ېـهم ک 

 :کې داسې ښودل شوې ده
 

)عبدالقیوم زاهد مشواڼی، زاهد پښتوــ پښتو    آواره، ایله گرد لنډغر= لکۍ پرې کړی، بې شرمه،  
  ام مخ(  ۹۱۷سیند،  

 

پرته له شکه چې د لنډغر د مانا او هغه کارونه چې دغې ډلې افرادو تر سره کړل، اړخ لګوي،    
خو په پښتنو کې د له حده ډیرو سیاسي او ټولنیزو نیمگړتیاوو، د شته والي په وجه ، په تیره د  

  اوه رد دوی ته د پیغورونو داسې لښکر مخکې و  و لنډغر   و ، همدغ پارسطحې د ټیټوالي په   تعلمي 
چې ځینې برخې یې په رښتیا سره په ډیره سلنه پښتنو کې موجود دي. د همدې یادو مظاهرو په  
ترڅ کې د فیسبوکي »تا ویل او ما ویل« په لړ کې مې د هغو پیغورونو لست تر سترگو شو چې  
کوم لنډغر ځوان د پښتنو په آدرس پوست کړي وو. ښه ده و وایم چې له زهرو ډک څو جامونه  

 :پښتنو په مخ کې ایښي وو. ما هماغه شیبه وروسته له لوستلو دا توري ورته ولیکل یې د ټولو 
 

 : پښتنو ته ریښتینی پیغور
 

د پښتنو د نا پوهۍ او نه تحصیل په وجه یو پنجشیری ځوان چې پښتانه د لنډغر خطاب ورته  
وپړسوي،    هصی نق  او په پښتنو کې یوه شتهووایي    هچې بیرته پښتنو ت  ورکويحق  ځانته    ،کوي
داسې یوه نقیصه    .ږدي ېـورته ک  یېې  ک  مخور سره مل کړي او په    نیمگړتیاوېنا روا    ېو نور څ

ورته وړاندې کړي چې په رښتیا په دې عصر کې د پښتنو د نا پوهۍ او جهالت په وجه په دوی  
نقیصې په سیوري کې در  یوې  کې شته او د دې حقیقي نقص تر څنگه سل نور تورونه د همدې  

والي په  شته  دې تپي او ساده لوستونکي او اوریدونکي او لیدونکي د همدې رښتیانۍ نقیصې د  بان
 .وجه هغه سل نور تپل شوي پیغورونه هم مني

 

 :»... دي  دا څو پیغورونه او څو ترخې خبرې یې
 

 ، ــ آری ما لندغر هستیم اما دختر و زن خود را با خر تبدیل نمیکنیم
 

  !ــ آری ما لندغر هستیم اما ماستری داریم 
 

 ، ها هزار مردم بی گناه را برادر خطاب نمیکنیم ۱۰۰ــ آری ما لندغر هستیم اما قاتل  
 

 ...« ــ آری ما لندغر هستیم اما از قاتل و بی اصل و نصب امیرالمومنین جور نمیکنیم
 

دا پاسني پیغورونه چې په پښتنو باندې وارد هم دي او رښتیا هم چې دغه نیمگړتیاوې شته، په  
بدلوو، ماستري او ډاکتري خو ال څه کوي چې اوس ال  خور او لور ولور اخلو ال یې په څارویو  

ږي چې په پښتنو کې له تعلیم سره مینه  ېـډیری خلک عادي لیک لوست نه شي کوالی؛ نو دا ثابت 
 یا نه شته او یا په ډیره ټیټه سطحه کې ده. 

 

https://www.facebook.com/Berobar?hc_ref=NEWSFEED
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 یوه وړه یادونه: 
 

حمیدالرحمن کریمزي په نامه یوه  په تاند کې، د همدې مقالې د لومړۍ برخې په کامنټ کې د  
بډای   خو  لنډ،  ډیر  باب  په  کیدو  ښه  او  غوړید  د  زدکړو  او  معارف  د  کې  په خوست  ښاغلي 

داسې چې په لوستلو مې زړه وغوړید؛    ،لومات راته لیکلی دی چې د زړه له تله مننه ورنه کومعم
 ې ده:  خو د خپل کامنټ په پای کې یې د گیلې په ډول دا جمله هم را ته لیکل

 

 »...نو تا دلته خوست سخت مضر معرفي کړی.« 
 

ما په خپله لیکنه کې د خوست په باب هیڅ ډول منفي او مضر څه نه دي لیکلي، که ښاغلی  
 حمیدالرحمن کریمزي بل ډول برداشت کړی وي، بیا هم زه بښنه غواړم. 

 

ما په ټول کې د افغانانو او په تیره د پښتني سیمو او پښتنو دا وروسته پاتېوالی زوروي، ما په  
خوست کې د شیخ زاید د پوهنتون مثال ځکه ورکړ او د دې سیمې د ځوانانو پر حال مې دا و  

 ویل چې په دې ښار کې له دغه شته چانس څخه باید  استفاده وکړي.  
 

رحمن کریمزي ته، بلکې ټولو خوستیانو او هیواد والو ته په ښکاره  زه نه یوازې ښاغلي حمیدال
وایم چې په ټول افغانستان مې زړه سوزي، په تیره په خوست باندې، او دلیل یې هم دا دی چې  
زه د خوست او خوستیانو پور وړی یم، زه د خوست او خوستیانو قرضداره یم. زه نه غواړم  

 ه لنډه توګه دومره وایم چې: خپله بیوگرافي په چا ولولم، خو پ 
 

لرم، یعنې د ادبیاتو ماستر یم، علمي رتبه مې پوهندوی ده، پر قلم او    «MA»زه په ادبیاتو کې 
 کاغذ باندې دومره برالسی یم چې لکه همدا توري دغسې نثر او کله، کله شعر هم لیکم او...  

 

خوست له برکته. زما د ماسترۍ د دورې  او دا ټول زما د کورنۍ او نورو استادانو تر څنگ، د  
مخامخ استاد چې په ټولگي کې ورته ناست یم او د ماسترۍ د تیزس الرښود استاد مې د خوست  
بچی و، زما دانشمند استاد صدیق روهي نومیده او هغه بزرگوار د خوست  د اسماعیل خیلو د  

 کلی و او... 
 

افغانستان ته وړاندې کول لکه روهي او  خوست یو وخت داسې بچیان او پوهان ټولنې ته او  
 اوس... 

 

 اوس راغلو ماشوم، کوچني او نوي نسل ته: 
 

له بده مرغه چې دا اوس په پښتنو کې په یوه منلي دود بدله شوې خبره ده چې د دې پر ځای  
چې د ماشوم او کوچني د حقونو په رڼا کې کم تر کمه د هغه ورځني حقه حقوق په نظر کې  
ونیسي او د امکاناتو تر بریده یې تر سره کړي، بلکې د تاو تریخوالي ټول هغه ډولونه چې په  

 جربه شوي پښتانه یې پر خپلو کوچنیانو باندې تطبیقوي.  بشریت کې ت
 

ما له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي او د هغو د ډولونو په باب اوږده څیړنه کړې ده  
کال د اپریل په اوه ویشتمه    ۲۰۱۷مې د د    برخه   لسمه او په لسو برخو کې مې خپره کړې ده،  

نیټه په تاند او افغان جرمن کې خپره کړې ده، نوځکه دلته نور پر تاوتریخوالي او ډولونو یې نه  
ږم، که ستاسو درنو لوستونکو د دې موضوغ په باب مالومات په کار وي، په تاند او افغان  ېـغږ

 کې یې تر السه کوالی شئ.  جرمن
 

ما د سواد د مهموالي، د تعلیم د اهمیت، د مطالعې د عامیدو او د تعلیم د نهضت د پیاړتیا په  
برخه کې تر اوسه پورې په لسگونه مقالې لیکلې دي او دا سلسله اوس هم جاري ده. زه په هسکه  

ه  غاړه ویالی شم چې ما د یو قلموال په توگه او د یوه متعهد ښونکي په ډول خپله دنده پرته ل

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian_aw_tawtrikhwalay10.pdf
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
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ږي چې ما خپل کار کړی، ځه  ېـکوم امتیاز څخه تر سره کړې ده؛ خو خبره په دې نه خالص 
 نور یې زما پر څه؟ 

 

خبره په دې کې ده چې څنگه کیدای شي چې په افغانانو کې، په تیره پښتنو کې د نا پوهۍ، بې  
ون ورکړو  سوادۍ او نه تعلیم حالت بدل کړو؟ څنګه کوالی شو د دې خلکو د فکر مسیر ته بدل

او د تعلیم پر الره یې سیخ کړو؟ ځکه د ژوند په ټولو برخو کې تعلیم تر ټولو اساسي او مهم شی  
 دی. د همدې له پاره زه په دې عقیده او فکر یم چې:  

 

 د سواد زدکړې مسأله په هره ټولنه کې د پرمختګ یو بنسټیز شرط ګڼل کـیږي. 
 

زما د همدا ټیپ مقالو نه د یوې مقالې )د سواد زدکړه، تعلمي نصاب، امکانات او زموږ دریځ(  
  داسېدرویشتمه نیټه مې خپره کړې وه،    ر پمیاشتې  کال د یولسمې    ۲۰۱۶په یوه برخه کې چې د  

 راغلي دي: 
 

»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 تر سره کیدو په موخه کله، کله د محسوسې اړتیا له مخې یا د ځینو مناسبتونو  د همدې هیلې  
په پار داسې څه لیکم چې ټول دې د سواد او مطالعې حیاتي موضوع ته پام ور واړوي. همدا  
څو ورځې مخکې مې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت د »شپیته سلنه بیسوادي، یو سلنه  

مقاله ولیکله. د هغې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي: »په ژوند  بودجه« تر سر لیک الندې  
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 چې هر  

ې روښانه کړي او پرته له ستونزو په رڼو سترګو د ژوند  انسان کوالی شي د ژوند تیاره الر پر
 ږدي.  ېـپر الره په استوار ډول قدم ک

 

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

د نوې بودجې د تر السه کولو په خاطر د سواد زدکړه مهمه ګڼي او په ژوند کې یې د 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 نورې رسنۍ بیا  

یي چې د دې شپیته سلنه بیسواده وګړو د سواد زدکړې له پاره د معارف وزارت د بودجې  وا
 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  
غې ټولنې وګړي به تل له داسې  وي، مطالعه، پوهه او علم نه وي او کله چې پوهه نه وي د ه

 ستونزو سره مخ وي، لکه اوس چې زموږ ټولنه او خلک عمالا ور سره الس ګریوان دي.« 
 

او که موږ د خیر پر غونډۍ الس تر زنې د دولت یا بهرنیانو په تمه کینو، نو هیڅ به اوسو. یو  
و چې شپیته سلنه افغانان سواد نه لرې او  ولینو ارقام خپاره کړي  ؤ وار د افغانستان دولت مس

ته سلنه بیسوادانو د سواد زدکړې ته د یادې ادارې یوه سلنه بودجه جال کړې وه.  پـېـدوی دې ش 
    د دولت دې کړنو ته په کتو سره له دولت نه څه تمه لرالی شئ؟ 

 

زموږ په ټولنه کې د علم، کتاب او مطالعې د ارزښت په باب د یو پر کاره لیکوال    متندا الندې  
ښاغلي محمود مرهون ډیره تازه او نوې خاطره ده چې د دې مقالې د لیکلو په شیبه کې مې له  

 ې سره اړوند د ارزښت  له مخې را نقلوم: نظره تیره شوه، دلته یې له دې مقال 
 

 ټولنه کي ځوانان کتابونه په مغزو او کورو کي نه ساتي  په زموږ #» 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_sewad_nesab_aw_mog.pdf
https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%85%D9%88%DA%96?source=feed_text&story_id=1743549062327191
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%85%D9%88%DA%96?source=feed_text&story_id=1743549062327191
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%85%D9%88%DA%96?source=feed_text&story_id=1743549062327191
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ګا   پخه ښځه ترم}یو رقم ښاري ریل  یوه  تمځای کي  ته را وختل مخپه همدوپیغ  ده{  امخ  ډۍ 
کښېنستل زما په غېږ کي زما یو کتاب پروت وو. پر کتاب مي عکس وو. کتاب ته یې څو واره  

 و کتل اخیر یې زړه صبر نه سو ول: 
 دا کتاب تا لیکلی دئ؟ 

 ما ول:وو. 
 ول:نو بیا ولي په ترم کي سپور یې ؟  

 ما ول:ولي؟ 
ېرو رسمیاتو امضاو او عکس  ډ ول لیکواالن خو ټول میلونران یي او په ترم کي یې خلک په   

 اخستلو ستړي کوي. 
 ما کرار و خندل نور مي څه نه وویل، یوازي مي له ځان سره وویل: 

ډیزاین او کمپیوټر کوې،  ، بیا به یې په زحمت  زه د داسي ټولني لیکوال یم چي کتاب به لیکې  
ډیټ یې کي، بیا به ځې پیسه دارانو ته به زارۍ کوې چي  بیا به خلکو ته زارۍ کوي چي در ای 

رۍ کوې چي  د چاپ له پاره یې پیسې در کي هغه به بیا ځان کنجوي، بیا به چاپخانې واال ته زا
ژر او سم یې در چاپ کي هغه به بیا شل درواغان درته وایي، بیا چي چاپ سو خلک به اکټونه  

ډېر تکړه وې  درباندي کوي څوک به یې مفت غواړي څوک به ریشخند در وهي، بیا نو که ته  
  کتاب به دي په پوهنتون کي تدرسېږي یا به چپټر کېږي، هغه هم چي په کومه ورځ امتحان
خالص سو د پوهنتون په چمن یا د لښتي پر غاړه به پروت وي یا به بورګي واال بورګي پکښی  

 پېچي. 
هر سمیسټر په کابل پوهنتون کي شاوخوا شل زره چپټره کاپي کېږي او د امتحانو په پای کي د   

 پوهنتونو په چمنونو کي غورځول کېږي او یا بخارۍ په ګرمېږي. 
 کمپاین راسره و   دې د #
 کئ چي چیپټر له خالصېدو وروسته یو ځای را ټول کړو.«  
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF?source=feed_text&story_id=1743549062327191
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF?source=feed_text&story_id=1743549062327191
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF?source=feed_text&story_id=1743549062327191
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نو چې په ټولنه کې د علم، کتاب، لیکوال او مطالعې ارزښت دومره وي چې لیکوال یې لیکلی  
کتاب د گدایي په پیسو چاپوي او په عذر او زاریو یې پر خلکو باندې لولي، خود به یې مادام  

 العمر دغه حال وي لکه زموږ د خلکو او ټولنې چې دی.   
 

نورو خلکو سره په مقایسوي ډول مطالعه شي، د نوري کلونو  که په ټول کې افغانان د نړۍ له  
په نوره دنیا کې شپږ کلن کوچنی ویبپاڼې   په شان توپیرونه لري. دا بیخي نوی گزارش دی چې

جوړوي او جهان ته د خپلو راتلونکو پروگرامونو او خوبونو پالنونه وړاندې کوي. دغو څو  
 ته پام وکړئ:   کرښو

 

»د اپل شرکت په کنفرانس کې د نړۍ له هر ګوټه پنځه زرو پروګرام )اپ( جوړونکو ګډون  
په دوی کې تر ټولو کم عمره د استرالیا لس کلن یوما سوېریانټو و. نوموړی وایي، "په  .  کړی و 

 وېبپاڼې مې هم جوړولې". شپږ کلنۍ کې مې د ګېم جوړولو لپاره کوډېنګ پیل کړ او 
 د ده په وینا غواړي داسې اپونه جوړ کړي چې په نړۍ کې "انقالب" راولي.« 

 

زه دا منم چې افغانانو اوږده جگړه تیره کړې او نا خوالې یې لیدلې دي، خو دومره توپیر هم  
هم ډیر  باید منځ کې نه وي؛ او که بیا خپله افغانان په خپلو کې سره مقایسه کړل شي، بیا یې  

اوږد واټن په منځ کې شته. ښه مثال یې د یوې هراتۍ شاگردې او د جنوبي والیتو د نجونو حال  
 ږي.  ېـدی چې پاس ما خبرې پرې وکړې. په ډیری پښتني سیمو کې نجونې له کوره د باندې نه پر

لین کلي په کلي والیت په والیت پسې گرځي، د حال پوښتنه یې له  ؤټولنې مس  قلمالرغه ده د   ا
د     هغو نه وکړئ چې په کومو پښتني سیمو کې څومره نجونې ښونځي ته د تګ اجازه لري.

( نن  ټولنې مسؤلین همدا  د ۲۰۱۷/ ۱۴/۰۶قلمالر  د همدې    (  په خیرکوټ ولسوالۍ کې  پکتیکا 
مقدس هدف له پاره په هلوځلو بوخت دی، ده پخوا هم لیکلي وو، نن یې یو ځل بیا دا بیت که نیم  

 بیتی په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی و: 
 

 ویـده قـوم به را بـیدار کړم
 که وم، وم که نه وم، نه وم 

 
برخه کې هغه څه چې   په  تعلیمي نهضت  یې،  د  او کوي  او ویسا ورونو کړي  ټولنې  قلمالر 

 حکومت یې له خپلو ټولو امکاناتو سره نه شي کوالی، دا ځکه چې فکر او پالن یې نه لري. 
زما له نظره د حل او له غمیزې نه د وتلو الر: تعلیم دی، د ټولنې په فکري حالت کې د ژور  
بدلون راوستل دي، په نوي بڼه د نوي نسل د روزلو مسأله ده چې باید جدي پاملرنه ورته وشي،  

 او دا په اوسني وخت کې له ټولو نه زیات د پوه قلموالو ستر رسالت دی.  
 

 ږئ ـیـا راجـگــی لــویدلي یـاستئ، بـ
 ږئ! ـکه راجگ نه شئ، پسې ورکی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbc.com/pashto/world-40259745
https://www.facebook.com/matiullah.wesa?fref=nf
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 نوی ژوند او زوړ فکر 
 
 

یو وخت چیرې چا په ډیر ټینګار اړایستلم چې د ده له خوا یوې جوړې شوې سیاسي غونډې ته  
ورشم. ورغلم، هلته مې ولیدل چې یو شمیر ښځې نر، زاړه واړه یې سره ر ا ټول کړي او په  

 سوالي سالون کې یې کینولي دي. یوه 
 

سیاسي ښاغلي؟ د خپلې خوښې وړ یو پخواني مشرعکس پر دیواله را ځړولی او وینا کوونکي  
 ږي او د خپلې مخالفې ډلې مشر ته بد رد ووایي. ېـپه نوبت سره باید تر عکس الندې ودر

 

ته   غونډې  ټینګار چې  هماغه  په  یې  هم  وزه  ته  کولو  وینا  یې  ټینګار  هماغه  په  وم،  روستی 
اړایستلم. ده هیله درلوده چې په دیواله باندې د راځړیدلي عکس خاوند صفت او د مخالف دا څه  

ږدو، پر نوو الرو سر شو. له دې نه هیڅ  ېـ بد رد ووایم. ما ورته کړل چې راځئ زړې الرې پر
ږي چې د یو چا تر عکس الندې بل چا ته ښکنځلې وکړو، ښکنځلې کول هیڅ چا ته  ـېنه جوړ 

 ګټه نه رسوي او نه هم د ټپي وطن کوم ټپ ته پټۍ جوړولی شي او... 
 

 دوی ویل نو څه وکړو؟ 
 

ما ورته کړل چې: که سیاست کوئ، نو نوی سیاست وکړئ، که څه لیکئ هم پر نویو موضوعاتو  
ټولو مهمه دا چې تاسو د دې پر ځای چې خپل وخت په دې زړو    ږئ او ترېـاوستونزو وغږ

کلیشه اي او له موده لویدلو او بې فایدې موضوعاتو باندې ضایع کوئ، د نوي نسل د روزلو په  
باب فکر وکړئ. د هغوی له پاره د زدکړو زمینه برابره کړئ او د نوي عصر د نویو علومو  

 زدکړې ته یې وهڅوئ او... 
 

سیاست وال څه وایي، یاید د وخت له غوښتنو سره سم داسې څه ووایي چې د ده د وطن،  که  
خلکو او ملي ګټو په باب په کې څه تر السه شي، که قلموال هم څه لیکي ، نو د داسې موضوعاتو  
په باب باید څه ولیکي چې لوستونکو ته په لڼده او هنري بڼه حقایق وښیي او د حل الرې ورته  

 ي. په نښه کړ
 

 :»مطلب لکه د نعمان دوست دا لنډ 
 

 ازه میوهت
 
و اونۍ وړاندې راسره په کوڅه کې مخامخ شو. درې واړه اوالدونه یې لکه بې وسلې باډي  څ

 ګارډان، مخکې او وروسته ترې روان وو. ورته ویل مې: دې ورځو کې نه ښکارې؟ 

http://www.taand.com/archives/50731
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 هغه، د پرې شوې پښې زور پر فلزي لکړه راوست، را مات شو او بیا یې ویل: 
 

 پیښور ته تللی وم. تور زیړی مې دی. 
 

 نو ډاکټران څه وایي؟  -
 

له ټنډې یې خوله پاکه کړه: ډاکټران وایي دوا خوره. تازه میوه هم ډیره خوره. خو ډاکټران څه  
 خبر دي چې یو معیوب څنګه میوه خوړلی شي؟ 

 

ساه  تی ارمان  په  میوې  تازه  د  معیوب  پوښتنه مې وکړه، هغه  وو.  ره ورځ، څو کسان راټول 
 « ورکړې وه او خپل واړه باډي ګارډان یې یوازې پرې ایښي وو.

 

د ښاغلي نعمان دوست په دې څو هنري کرښو کې زما د اور اخیستي وطن د څو نسلونو د ویر  
ده، خو افسوس دا دی چې هغه ښاغلی سیاسي؟ بیا  او غمیزې کیسه په لنډه توگه را نغاړل شوې  

 ړ واټن لري، دومره واټن چې ال به پرې خبر هم نه وي. ېـله دې لیکنې او له دې درد سره ډ 
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 نوې هڅېمحمود مرهون  نوی کتاب او د د الفبا
 

 گدایي( )د نوی نسل د روزلو له پاره 
 

 د نــوي نسل د روزلو له پاره هــر پل چې 
 اوچــتـیـږي، زه یـې داسې انگیرم چې 

 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  

لو  کارونو او لیکلو کتابونو په باب څو مقالې لیکلې دي او د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روز

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1897099756972120&set=pcb.1897099826972113&type=3
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  ۹۸،  ټوک  دویم د کوچنیانو ادبیات،    په برخه کې مې د ده پر کړو کارونو مفصله رڼا اچولې ده.) 
 مخونه(  ۱۰۹ــ 
 

 مقاله کې داسې لیکلي وو: ما د مرهون په باب په خپله لومړنۍ 
 

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  

یوازې دې    (ه برخهشپاړسم)  همدې له پاره ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په سلسله کې دا مقاله 
ته ځانګړې کړې ده چې د کوچنیانو د ادب په برخه کې د مرهون کړو کارونو ته یو ځغلند نظر  

  م.وکړ
 

رې پیژانده. کله، کله به یې مقالې  ما محمود مرهون له نږدې نه و لیدلی، یوازې مې د میډیا له ال
 ویبپاڼه کې راتلې.   « بر لر او »په 

 

کال په اپریل کې کابل ته سفر وکړ، نومې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي    ۲۰۱۵کله مې چې د  
څانګه کې ولید. سره ومو پیژندل، ښه روغبړ مو وکړ. ده اجمل ښکلي او د علمي کدر  په پښتو 

څو تنو نورو نوو او ځوانو غړو چې ما نه پیژندل په دقت سره غوږ نیولی و چې زه به څه  
استادانو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه کمه شوه، مرهون مې ورو خوا ته راغی  کله چې لږ د   .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 او دا 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    دې برکت شه چې تا دومره کار کړی دی، هغه هم د مبارک دې شه، په ځوانۍ  
 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 کړ دې ته ورته نور کتابونه مې هم تر کار ال »
چې زه به د کوچنیانو له پاره ستا پر کارونو   ویلو صې شوې، ما ورته  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  
دی. څومره یې چې خپل وس و، هغه یې کړي دي، د چاپ او ویشلو او د ماشومانو او کوچنیانو  

و گوتو پورې یې د رسولو په غرض، مرستې ته اړتیا لري. ده خپله غوښتنه دوه ځلې  تر نازک 
 مطرح کړې ده:  داسې

http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/bahand_a_de_kochanyano_adabyat2_ketab2.pdf
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
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 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

ا   دا د هغو له پاره یو ښه پیل کېدای سي، کتابفروشیانو ته مي ځکه ورنکړی چي یو کتاب تقریبا
ا په درې سوه خرڅوی نو بیا هم زموږ بېچاره   په دونیم سوه افغانۍ تمامېدی، نو کتابفروش به حتما

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. 

 

 .« که بله مرسته نه سئ کوالی شېر یې کړی چي تر نورو خلکو خو و رسېږي 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 

 

غوښتنه کي چندان شرم نسته، د افغان کوچنیانو له پاره د  افغان کوچنیانو ته په فقر او مرسته  
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#
 

عقیده یم چې: د نوي نسل د روزلو له پاره  زه یې د دې کار او دې وړاندیز مالتړ کوم او په دې  
هر پل چې اوچتیږي، زه یې داسې انگیرم چې د نوي ژوند د کال پر دیواله یوه نوې او زرینه  

 خښته ایښودل کیږي. 
 

 په دې کار کې د محمود مرهون مالتړ یو اړین کار دی، هیله ده چې مرسته ورسره وکړې! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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%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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 نصاب پښتو کتابونه د تعلیمي 
 

 
 

http://www.lwast.com/afghantextbooks/index.php 
 

 د دې لینک په کلیک کولو سره، د تعلیمي نصاب د دولسو ټولگیو پښتو کتابونه پرانستالی شئ! 
 

 

ټولنه کې تر ټولو لومړنۍ بنسټیزه ستونزه د جگړې درول او بیا د نوي نسل  په افغانستان غوندې  
روزلو ته په نوې او جدي بڼه پاملرنه ده. د دولت په لومړیتوبونو کې تر ټولو مخکې د ښوونې  
او روزنې په برخه کې د تحصیل کړو، متخصصو، پر وطن مینو زړه سواندو کادرونو پیدا کول  

رې مسؤلیت ورسپارل دي، څو هغوی وکوالی شي د وطن د نوي نسل  او د ښوونې روزنې د ادا
د روزلو له پاره په نړیوالو علمي اصولو برابر پروگرام جوړ کړي، چې نوی نسل داسې وروزل  
شي چې په ټولو برخو کې په علمي معیارونو برابر او د وطن د آبادۍ په برخه کې خپل رول  

 په سمه توگه تر سره کړي. 
 

http://www.lwast.com/afghantextbooks/index.php
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د  په رسمي   ده چې  دنده  او روزنې وزارت  د ښوونې  ټولو مخکې  تر  دولتي چوکاټ کې  او 
ښوونځیو درسي نصاب د نویو علمي منل شوو نړیوالو معیارونو پر بنسټ جوړ او د افغان ټولنې  

 د غوښتنو په چوکاټ کې یې تطبیق کړي. 
 

اړول کیږي،  له بده مرغه چې زموږ په هیواد کې د هر رژیم په راتگ سره هر څه په بل مخ  
پر تیرو مثبتو او منفي تجربو خاورې اړول کیږي او په ډیر لوړو مصارفو سره نوی پروگرام  

 د خپلو گوندي، سیاسی یا تنظیمي غوښتنو له مخې برابروي او تطبیقوي یې. 
 

کال کې د نوي دولت په رامنځ ته کیدو سره نوی تعلمیي نصاب طرح او تطبیق شو    ۲۰۰۱په  
بدلیدو سره په هغه کې د نوي وزیر د غوښتنو له مخې بدلونونه راوستل شول،  او د هر وزیر په  

فساد، اداري ستونزې ، غیر مسلکي مسؤلین جګړه او... د معارف پروگرام نور هم ټکنی کړ  
 او گڼې ستونزې یې ور اضافه کړې.  

 

لیکل شوي  نه تر نن پورې گڼې انتقادي مقالې او نظریات    ۲۰۰۱د معارف پر تعلیمي نصاب، له  
او خپاره شوي دي، چې کله په ریښتیا د معارف په تعلیمي نصاب کې د نیمگړتیاوو د سمولو په  
غرض وړاندې شوې دی، او کله داسې هم شوي دي چې ځینو ښاغلو خپلو سیاسي موخو ته د  
رسیدو په خاطر، ځینې مسولین په نښه کړي دي او د تعلیمي نصاب نیمگړتیاوې یې د یوې پلمې  

 وگه مخکې ورته ایښې ده.په ټ
 

پرته له شکه چې اوسنی تعلیمي نصاب بیشمیره ستونزې او نیمگړتیاوې لري چې هغه باید د  
سمون په نیت په نښه شي. زما د دې تورو لیکل دا مانا نه رسوي چې دا تعلیمي نصاب زما د  

ه باب مقاله نه،،  تایٔید وړ دی، زه کوالی شم چې د هر ټولگي د درسي کتابونو او تعلمي نصاب پ
 بلکې مقالې ولیکم؛ خو د نه لیکلو یوه وجه یې دا ده چې نه یې څوک لولي او نه یې تطبیقوي. 

 

په درسی نصاب کې د بهرنیانو په غوښتنه او السوهنې سره، د گوندنونو اوتنظیمونو  په فرمایش  
یې   تیروتنو سره  گڼو  له  تطبیق کړای شوی چې  او  درسي نصاب جوړ، چاپ  د وږي  داسې 

باندې ولگیدل. هر ډول چې دی، اوس خو د   افغانستان په ملیونونو ډالره په چاپ او خپرولو 
 تعلیمي نصاب په نامه د وطن نوي نسل ته په مخ کې ایښودل شوی دی. 

 

اوس همدا له نیمگړتیاو ډک تعلمي نصاب د ځوان کمپیوتر پوه اجمل حمزه په پوهه او مټ داسې  
ټول په یوه کلیک سره تر السه کیدای شي. زه د اجمل حمزه د دې  آنالین کړای شوی دی چې  

 کار ستاینه کوم او د زړه له کومې مننه ورنه کوم.  
 

له مخې ښاغلي اجمل حمزه هغه تکړه کمپـیـوتر پوه دی چې    معلوماتود احمد ولي اڅکزي د  
د معارف وزارت د تعلیمي نصاب د دولس  کله، کله کمپیوتري پروگرامونه او ایپونه طرح کوي.  

واړو ټولیگیو ټول پښتو کتابونه یې په ښکلې بڼه داسې برابر او آنالین کړي دي چې په آسانۍ  
 . سره خالصیږي او ښه استفاده ورنه کیږي 

 

دغه زیری ما د ښاغلي احمد ولي اڅکزي په فیسبوک پاڼه کې له یوه لینک سره ولید. بیا مې  
چې لومړي الس یعنې د ښاغلي اجمل حمزه پاڼې ته سر ور ښکاره کړ، هلته هم همدا لینک له  

 یوې بلې جملې سره ایښودل شوی و. زه دلته د دواړو له فیسبوک پاڼو نه دا زیری را نقلوم: 
 

 پاڼې نه:   فیسبوک د اجمل حمزه له لومړی 
 

د افغانستان د ښوونځي کتابونه د لمړي ټولګي څخه تر دوولسم ټولګي پورې په نوي ښکلې  »
 بڼه په لیکه شول. 

 

 لری نو دلته یې لیدلی شی:  iPad  ،tabletکه کمپیوټر، 
 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ahmad%20wali%20achakzai
https://www.facebook.com/ajmal.hamza.92
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http://www.lwast.com/afghantextbooks/index.php 
 

 پاڼې څخه:  فیسبوک دویم د احمد ولي اڅکزي له 
 

د تکړه او خوږ ملګري اجمل حمزه یوه بله کارنامه چي مقصد یې د علم د رڼا خپرول دي. هللا  »
 دي ورته د نورو کارنامو توفیق او حوصله هم ورکړي. آمین 

 

دوستان چي له افغانستان څخه لیري خپل ماشومان لویوي، کوالی سي چي د دغو  په زیاته هغه 
 .کتابونو په مرسته د افغانستان او ژبي سره د هغوی اړیکه ال ټینګه کړي

 

http://www.lwast.com/afghantextbooks/index.php.. 
 

نستان د ښوونځي کتابونه د لمړي ټولګي څخه تر دوولسم ټولګي پورې په نوي ښکلې بڼه  د افغا
 .په لیکه شول 

 

 :لری نو دلته یې لیدلی شی iPad  ،tabletکه کمپیوټر، 
 

http://www.lwast.com/afghantextbooks/index.php   
 

 :که د انډروید موبایل لری نو له دې ځای څخه یې خپل موبایل ته راښکته کړی 
 

https://play.google.com/store/apps/details…   
 

دا خبره بیا تکراروم چې د وطن د آبادۍ، ښیرازۍ او د خلکو د پرمختگ او آرامتیا له پاره د  
نوي نسل روزل ډیر اړین دي او زموږ تر بحث الندې موضوع یعنې درسي نصاب یې د زیربنا  

داسې خراب او برباد وي، لکه  او بنسټیز مسایل دي، که سمه پاملرنه ور ته ونه شي، هر څه به  
اوس چې دي؛ پر دې بنا اړینه ده چې د نوي عصر د نویو او علمي غوښتنو په رڼا کې د دغه  
نیمگړي نصاب د سمولو هر اړخیزه مرسته وشي  او یا یې د بدلولو په باب له سره فکر او اقدام  

 وشي. 

 

http://www.lwast.com/afghantextbooks/index.php
https://www.facebook.com/search/top/?q=ahmad%20wali%20achakzai
http://www.lwast.com/afghantextbooks/index.php
http://www.lwast.com/afghantextbooks/index.php
https://play.google.com/store/apps/details…
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 د سواد زدکړه، تعلمي نصاب، امکانات
 

 زموږ دریځ او 
 

 د سواد زدکړې مسأله په هره ټولنه کې 
 د پرمختګ یو بسټیز شرط ګڼل کـیږي. 

   
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،  

محسوسې اړتیا له مخې یا د ځینو مناسبتونو په پار داسې څه لیکم چې ټول دې د سواد او    کله د 
مطالعې حیاتي موضوع ته پام واړوي. همدا څو ورځې مخکې مې د سواد د نړیوالې ورځې په  

ولیکله. د هغې مقالې    مقاله« تر سر لیک الندې  شپیته سلنه بیسوادي، یو سلنه بودجهمناسبت د »
 په یوه برخه کې راغلي دي: 

 

»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  

ژوند تیاره الر پرې روښانه کړي او پرته له ستونزو  په رڼو سترګو    چې هر انسان کوالی شي د 
 د ژوند پر الره په استوار ډول قدم کیږدي. 

 

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

ادارې د نوې بودجې د تر السه کولو په خاطر سواد زدکړه مهمه ګڼي او په ژوند کې یې د  
پرمختګ تر ټولو مهم رکن ګڼي، خو په څنګ کې یې د میډیا په ځینو برخو کې داسې ارقام  

او ځینې    وړاندې کیږي چې د افغانستان د وګړو شپیته یا دري شپیته سلنه وګړي بیسواده دي
نورې رسنۍ بیا وایي چې د دې شپیته سلنه بیسواده وګړو د سواد زدکړې له پاره د معارف  

 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  
او کله چې پوهه نه وي د هغې ټولنې وګړي به تل له داسې    وي، مطالعه، پوهه  او علم نه وي

 ستونزو سره مخ وي، لکه اوس چې زموږ ټولنه او خلک عمالا ور سره الس ګریوان دي.« 
د زدکړې مسأله را مخته کړیده، د جوړو شوو   د سواد  او روزنې وزارت  د ښونې  بیا  اوس 

 و شمیر او... وړاندې کوي. کورسونو شمیر، په کورس کې د شاملینو ارقام، د فارغان 
 

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

http://www.taand.com/archives/75697
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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. 

 

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.  

 

یوه ډیر نوي   د یونسکو رییسې او استازې پیتریشیا مک  کې راغلي دي چې: »...    راپور په 
  ۱۱کلونو کشر    ۱۵فیلیپس وویل، د زده کړو په برخه کې له بې وقفې هڅو سره سره، ال هم تر  

 ملیون تنه لیک لوست نه شي کولی او په ابتدایي حساب نه پوهېږي. 
 

نارینه او په    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  »
 

http://www.taand.com/archives/80699
http://pa.azadiradio.com/a/28129063.html
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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.
 

له دې راپورونو او په ټولنه کې د عیني لیدنو او ستونزو د شتون له مخې لیدل کیږي چې د  
بیسوادۍ کچه څومره ده او پایلو یې څومره ستونزې رامنځ ته کړې دي؛ خو افغان مقامات د  

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

 استفادې کومه نوې پالیسي، پروګرام او حل الره نه لري. 
 

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   دري او  پښتو کې، 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  
هغو   د  هم شي  پوه  که  ته  لوري  بل  او  پوهیږي  نه  باندې سم  په هغه  یوې خوا خپله ښونکي 

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  
  رپوټ مخې همدا اوس د افغانستان په ځینو خصوصي ښونځیو کې پاکستانی نصاب تدرسیږي. په  

 کې راغلي دي: 
 

افغانستان کې د ازاد بازار له برکته خصوصي ښوونځي دود  »د طالبانو له سقوط راوروسته په 
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. 
 

ځیو نصابونه، چې  ځینې داسې ښوونځي هم شته، چې د اکسفورډ او کمیرج د خصوصي ښوون
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  
ریکه کړه، ادارې ورته ویلي وو،  شوې وه، کله، چې یې یاده مساله د ښوونځي له ادارې سره ش
 دا مهمه ده، چې شاګرد څه زده کړي، نصاب پسې مه ګرځه. 

 

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

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

 

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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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؟!« 

 

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  

مرستو ګراف ته وکتل شي، لیدل کیږي چې د دې ستونزو    کلنو په موده کې که د نړیوالې ټولنې د 
د حل له پاره تر نورو وختونو افغانانو ښوامکاناتو ته السرسی درلود، خو سمه استفاده نه ده ور  

 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: 
 

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

 

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

 

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. 

 

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

او هر څومره چې د سواد د زدکړې د  یوه اندازه لومړني خوراکي مواد دولت پر ځان ومني  
اندازه هم لوړه   اندازې دې د مرستو  په هماغه  ته ترقي کوي،  کورس ګډونکوني لوړ ټولګي 

 کړای شي، څو ګډونکونکي په مینې سره د سواد زدکړې کوروسونه پای ته ورسوي. 
 

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

 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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 د افغانستان تر حملو الندې تعلیمي نصاب
 

 او محکوم زدکوونکي 
 

،  نصاب تدریسېږيتعلیمي  طالبانو  د بهرنیانو او  ویل کېږي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې  
ما پخوا هم د  زه دا د افغانستان د نوي نسل د روزلو په برخه یوه لویه او اساسي ستونزه  گڼم.  

  معارف د تعلیمي نصاب او اړوندو ستونزو باندې خپل نظریات د مقالو په لیکلو او خپرولو سره
څرګند کړي وو، خو هغو ته نه یوازې پاملرنه و نه شوه، بلکې په لوستلو باندې یې هم ښایي چا  

 خپل وخت نه وي ضایع کړی. 
 

یو وطن، څو تعلیمي نصابونه، چپرې دولتي، چېرې پاکستاني، چېرې امریکایي، چېرې طالبي  
 او چېرې... 

 

ډوله د ښوونځي یونیفورم، پاک ذهنه  خوار زدکوني بد اقتصادي حالت او په یو وخت کې څو  
 شاگردان او څو ډوله درسي کتابونه، جال فکرونه او... 

 

 وا وا وطن، نوی نسل به ډېر ښه وروزل شي. 
 

نوی تعلیمي نصاب، نوې  زما د یادو مقالو له ډلې نه په یوې مقالې کې چې سرلیک مې ورته » 
ونزو په هکله  ت ساړوندو  د تعلیمي نصاب او ورسره  ټاکلی و،  ستونزې او د چارواکو دریځ«  

 راغلي دي:  داسې
 

ام کال په حمل کې مې په کابل کې یو فرهنگي دوست هیله را نه وکړه چې د    ۱۳۹۶د  »...  
معارف وزارت یو لوړ پوړی چارواکی غواړي درسره وگوري، هغه د ډیرو کاري مصروفیتونو  
په وجه نه شي کوالی چې بل چیرې دې وگوري، هیله داسې ده چې ته به، معارف وزارت ته،  

له او د چارواکي له لوري په ټاکلي وخت ورغلم. سکرتر یې  د ده د کار دفتر ته ورځې. ما ومن
 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... 

http://www.taand.com/archives/106611
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 ،ــ هغه په مجلس کې ناست دی
 

 ته کینه، انتظار وباسه! ــ 
 

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  
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؟ 
 

یادداشت کړل او وې ویل چې بیا غږ   تیلیفون یې  ایمیل او  ده قلم، کاغذ را واخیستل، زما  ــ 
 درباندې کوم. دا دی یو کال نه لږ ډیر وخت اوښتی، خو ښاغلي تر اوسه غږ نه دی کړی. 

 

نسل، په نوې او عصري بڼه ونه روزل شي، د هغې  زما له نظره تر څو چې د یوې ټولنې نوی 
ټولنې او هغو خلکو ژوند به همداسې وي لکه زموږ د ټولنې او خلکو روان ژوند. نوره مو  

 ښایي زه به تیروتی یم.«  خوښه!
 

سره له دې چې اکثریت هېوادوال هیله لري او ځینې مدني او خیریه ټولنې عمالا دې ته کار کوي  
نځی جوړ کړی چې  وې تعلیم عام کړي او په هر ښار او ال هر کلي کې ښ چې په ټول هېواد ک

او کلي په کلي  ښار په ښار    د قلمالر ټولنه ده. د دې ټولنې فعالینیوه ډېره عمالا فعاله مدني ټولنه  
سواد او پوهې کچه عامه    لو سره د پرانست هتونونو پبزي او د کتا یڅو تړلي ښونځي پرانگرځي،  

دي    يل پوست دی چې په ښکاره یې لیکیو  کال د سپتمبر د اومې نېټې    ۲۰۱۹دغه یې د    .کړي
 ښوونځي ته تګ د ډېرو ستونزو د حل ډېره ښه او وړیا نسخه ده:  چې

 

 ،خالصون الره جګړي د »له 
 

 ، پرمختګ الرهاو د سولي 
 

 ، الره ۍ سیال نړۍ سره د له 
 

 ، د یو ودان افغانستان الره
 

زده کړو  له سیمه کي کمپاین وکړئ چي یو ماشوم هم او خپل کور کلي  ، پهنن یي وخت دی
 نسي.   ېپات 
 

 « دا د هر فرد مسولیت دی. 
 

#penpath 
 

https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 او زموږ خپل ټوپکیان ارامه پریږدي. د افغانستان دوښمنان خو که یې 
 

نویو ستونزو سر راج  اوس  تعلیمي نصاب کې  او  په ښونځیو  افغانستان  دی   گد  اول    :کړی 
ښوونځی نه وي، چې د ښوونځی او ښونکي په نامه څه پیدا شي او کار پیل کړي، بیا د جنسي  

بیالبیلو زورونو ستونزې رامنځته کېږي، ورو او  او حورو  ستېري  د جنت  له دې    شوقیان ته 
اوس  ،ښونځیو ږدي،  ماینونه  او  بمونه  ته  ښونکو  او  نصابونو   زدکونکو  تعلیمي  څو  د  او    ال 

د بهرنیانو تعلیمي نصابونه که زموږ پر   . مالګه و مرچ هم ورباندې ودوړول شول یونیفورمونو
خپلو ملي ویاړونو او... تمه به    خ، بې، خپل تاریژ ، بیا د خپل کلتور، خپلې  لښونځیو تطبیق شو
،  لپاکستانی تعلیمي نصاب له مخې وروزل شوزدکوني د  مثالا که    ئ. نه کوله نوي نسل څخه،  

ته د زمري د اته ویشتمې او شاه امان هللا د یادونو او نومونو تمه مه کوه،    کونکي نهد د هغه ز
 ست؟ داستان درته بیانوي. دغسې نور مثالونه. گځکه هغه به بیا د قاید اعظم؟ او چوده ا

 

له مخې ځانونو ته ستونزې جوړوو او خپل نوی    ۍ انان د خپلې ناپوه غنو دغسې ده چې موږ اف
 . بندوونسل هم د هغو ستونزو په جال 

د امریکا جمهور ریٔس دونالد ترومپ د خپلو سیاسي تېروتنو په لړ کې طالبانو ته د  کله چې  
مخامخ خبرو زمینه برابره کړه، د طالبانو د پوښتنو او غوښتنو گراف ډېر لوړ الړ او د خبرو،  

غانستان هره  فوپک کارولو په ډګر کې زمریان ورنه جوړ شول، نو هماغه و چې د اسیاست او ټ
ه یې په کې جاري کړل چې له هغې ډلې نه یو هم  ب سیمه به یې چې الندې کړه، نو خپل قوانین  

 موضوع ده. او یونیفورم په ښوونځیو کې د تعلیمي نصاب 
 

ستونزې لري چې دې موضوعاتو ته یې  باندې دومره   د افغانستان دولت کور دننه او تر کور د 
لوی شمېر  پام هم نه وراوړي. بهرنۍ خیریه مؤسسې د خپلو سروې گانو په پایله کې ښیي چې »

د دې  «؛ د افغانستان د ښونې او روزنې وزارت  ږيـافغان ښوونځیو کې د طالبانو نصاب تدریسې
کال د    ۲۰۱۹پټه خوله ناست دی. تاند ویبیاڼې د  پر ځای چې د دې ستونزو مخه ونیسي، کرار  

 خپور کړ چې په دې اړوند داسې په کې راغلي دي:   رپوټ   سپتمبر پر شپږمې نېټې یو 
 

افغانستان لپاره د سویډن کمېټه وایي، ال هم د دغه هېواد لوی  مه: د  ۱۵تاند، جمعه، د سنبلې  »
 شمېر ښوونځیو کې د طالبانو نصاب تدریسېږي. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1402572606562620&set=a.208350989318127&type=3&eid=ARDiGq5U6TGa_WCO2Bh95jaazEicqu5wL2fex_PAppCjH9a_5jhQvK8ww616KowBwgl2_9r1zaZ7vTKw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1402572606562620&set=a.208350989318127&type=3&eid=ARDiGq5U6TGa_WCO2Bh95jaazEicqu5wL2fex_PAppCjH9a_5jhQvK8ww616KowBwgl2_9r1zaZ7vTKw
http://www.taand.com/archives/134160
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سویډن کمېټه وایي، طالبانو ترې څو ځله غوښتي دي چې د دوی تر ولکې الندې سیمو کې دې  
 ښوونځیو ته د نصاب جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. 

 

مشر اندریس وایي، د طالبانو تر ولکې الندې سیمو کې چې دوی    افغانستان لپاره د سویډن کمېټې 
نصاب   خوښه  په  طالبانو  د  کې  ښوونځیو  چې  شوې  معلومه  ورته  کوي،  فعالیتونه  ځینې  هم 

 تدریسېږي. 
 

ښاغلي انډرس زیاته کړې چې دوی ته هم په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو له لوري تر ټولو  
 لوري د جګړې قوانین نه مراعاتوي.  لویه ستونزه د امنیت ده ځکه ښکیل 

 

کالو راهیسې په افغانستان کې بشري او ښوونې برخه کې مرستې کوي،    ۴۰سویډن کمېټه له  
خو په دې وروستیو کې یې د څو کارمندانو د وژل کېدو له کبله په افغانستان کې خپل فعالیتونه  

 « تر نامعلومې مودې وځنډول.
 

ته د زدکونکو یونیفورم  سڅنگه جنگي ډلې د نویو سیمو له نیولو ورود تعلیمي نصاب د بدلون تر  
ټې د مړولو او تن پټولو توان نه لري، څنگه  ېهم بدلوي. نو هغه کورنۍ او ماشومان چې د خ 

یو ډول یونیفورم برابر کړي او د طالب په فرمایش بل    قوانینو له مخې يکوالی شي چې د دولت
د طا یې  مثال  یونیفورم. ښه  د  ډول  او  د ځینو سیمو الندې کول  د غزني والیت  له خوا  لبانو 

 کې لولو:»  تاند یونیفورم د بدلولو امر. بیا یې هم په 
 

 ولسوالیو ښوونځیو ته د طالبانو یونیفورم  ۲د غزني د  
 

غزني کې والیتي شورا او خلک وایي، د نوي ښوونیز کال پیلېدو سره وسلوالو طالبانو د دې  
والیت دوو ولسوالیو کې زدکوونکو او ښوونکو ته د یونیفورم په ګډون محتلف اصول وړاندې  

 .کړي دي 
 

طالبان تر خپلې ادارې او ولکې الندې سیمو په  د والیتي شورا غړی حسن رضا یوسفی وایي:  
 :تیره بیا خواجه عمري او جغتو ولسوالیو کې خپل تعلیمي نصاب پلی کول غواړي 

 

زدکوونکي به سپین کالي اغونځې او سپینه خولۍ به په سروي. زدکوونکې به هم په افغاني لباس  
یو له اغوستلوبه ډډه کوي او  کې له حجاب سره ښوونځیو ته حاضریږي. له تنګو او د لنډو کال 

 .ښوونکې به په ښوونځیو ځانونه نه سینګاروی 
 

 :د نوموړي په خبره، طالبانو له ښوونځیو غوښتې چې نجونې باید سپینې جورابي په پښو نه کړي 
په حجاب کې به وي. تور کالي به اغونځي. بله خبره دا ده چې د مدني معلوماتو کتاب په تیر  

 .یي هغه له مهالوېش ایستلی دی کې لوستل کیده اوس  
 

د غزني اوسیدونکی ذاکرهللا دا هم وایي،چې په خواجه عمري ولسوالي کې چې کوم استادان  
 .مقرریږي، باید د طالبانو معارف ته ورشي او امتحان ورکړي 

 

د غزني د پوهنې رییس محب هللا انصار په دې باور دی چې د طالبانو له خوا دا ډول مقرراتو  
 :رامنځ ته کول، به په غزني کې د پوهنې په بهیر کوم منفی اغیز ونه کړي

 

هغه لباس چې د طالبانو له لورې یي وړاندیز شوی دی. اسالمي او افغاني لباس دی. چې د  
 .افغانستان په کلیوالو سیمو کې یي اغوستل دود دي 

 

ولسوالۍ کې د هلکانو او  انصار د طالبانو د تعلیمي نصاب خبره نه مني، خو وایي، په جغتو  
نجونو مختلط ټولګي تر دولسمو ټولګیو پوري موجود و. طالبانو ورته ویلي دي. چې دا ټولګې  

 .سره بیل کړي
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-47782169
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د غزني په زیاتره ولسوالیو کې ال هم ځینې داسې باورونه او دودونه واکمن دي، چې خلک نه  
هم ور کوي یوازې تر دریم ټولګې  پریږدي خپلې لوڼه ښوونځیو ته ولیږي او که یي بیا اجازه  

 .پوري وي 
 

کلونو په موده کې له کابو    ۱۵په تیر کې هم د غزني د پوهنې رییس محب انصار ویلې چې د  
 « څوارلسو ولسوالیو یوه نجلۍ هم نه ده فارغه شوي

 

ا د ژړا وړ ده چې دا خلک څه وکړي، چا ته ورچغې کړي او له چا نه مرسته     وغواړي؟ دا واقعا
سړی دې هک حیران شي چې زموږ نوی نسل، زموږ ښونځي ته   دغو ستونزو ته په کتو سره،

څه وکړي، سیمې او ولسوالۍ او والیتونه خو    او د هغوی میندې پلرونه  تلونکي گاللي کوچنیان 
ي؛ کله د دولت تر ولکې الندې او کله یې  ږ هره ورځ، هره اونۍ او هره میاشت الس په الس کې

هم د مخالفینو تر ولکې الندې، کوچنیان او ښونکي څه وکړي د چا ومني، یو ورته وایي فزیک  
ه ژوند زمینه برابرېدای شي؛ بل ورته  تګ او د ښخ د علم په زدکړې سره پرم ،دي م او کیمیا عل

 وایي چې ساینسي مضامین کفر دی، تدریس یې منع دی.  
 

په وچ  زدکړو ته دومره لیواله دي چې که  زموږ کوچنیان او زموږ نوی نسل او د هغوی کورنۍ  
 ډاګ تر سره لمر الندې او په سپیرو خاورو کې  

 

 
 

د زدکړو له پاره حاضر دي، خو که یې زموږ نا اهله، ناپوه   او ښوونکی وي، هم درسي ټولګی 
زده کړي، هغوی    « ب « او »الف»په کرار پرېږدي چې د نوي ژوند    جگړمار ځانغوښتونکي  

یې ځکه نه غواړي چې دا کوچنیان که په څه باندې پوه شي، بیا  به ټوپکیان خپل جنګیالي له  
 ی جګړو او وژنو ته »نه« وایي.  نوی نسل خو د هغو  ه سمبالپوه په   ،کومه راولي

 

، د دوښمنو هېوادونو او  یاوس چې بیا د افغانستان د جګړې تنور په تودېدو او ال سره کېدو د 
زمینه ښه برابره ده، نو هر څوک، هره ډله ، هر هېواد او ال هر    واستفاد   نا وړه ټوپکي ډلو د ال  

مذهب هڅه کوي چې زموږ معصومو کوچنیانو ته په ذهن کې خپلې عقیدې او خپلې غوښتنې او  
 خپل عقیدوي او ال نظامي پروګرانونه ترزیق کړي. 

 

 د کرکې اور ته نور سونتوکي مه ور اچوئ! 
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 بدلون ښونیز نصابد 

 
 که تـشې خبرې 

 
 
« په دې اړوند په مستند ډول د ځینو ستونزو  د افغانستان ښوونیز نصاب ته له سره کتنه کېږي»

 یادونه او د حل له پاره یې څو وړاندیزونه: 
 

زموږ په هیواد او ټولنه کې د سواد او پوهې د کچې د ټیټوالي په وجه د ژوند په هره برخه کې  
له ټوپکواکۍ نه مخکې هر گوند    رامنځ ته کیږي.نورې هم  گڼ شمیر ستونزې رامنځ ته شوي او  

بر  ا او هره ډله چې واکمنه شوې، هڅه یې کړې چې د خپل طرز تفکر له مخې تعلیمي نصاب بر
 . کړي او عملي 

 

واکمن  له خپلو ټوپکونو سره  پتنگان  کله چې ښي السي  له پای ته رسیدو وروسته،  چپي واکمنۍ  د  
، دوی هم هڅه وکړه چې هر څه د خپلې ایدیالوژۍ له مخې عیار کړي، له هغې ډلې نه د  شول

تعلیمي نصاب  د    ؛معارف  دا و چې د دوی په راتګ سره  له تیرو تجربو سره یې توپیر  خو 
تنظیمي ډلو او ګوندونو د ډیر والي په وجه نه یوازې په تعلیمي نصاب کې، بلکې د ژوند په ټولو  

نظامي برخو کې دومره گډوډي را منځ ته شوه چې په خپله    سي او اسی  برخو کې په تیره اداري،
 چې څه وکړي.  له دوی نه هم الره ورکه شوه

 

پیل   پروګرام  برابرولو  د  کتابونو  درسي  نویو  د  لوري  له  وزارت  د ښوونې روزنې  کله چې 
نې روزنې وزیر و، څه قلموال یې په هیواد کې دننه او  و کیدونکی و، ښاغلی حنیف اتمر د ښو

یالبیلو الرو نه یې اړیکې ورسره ټینگې کړې، څو  ب له هیواد نه د باندې سره په نښه کړل او له 
 ک یې وغوښتل او څو ک د بیالبیلو دالیلو له مخې پاتې شول، چې یو په کې زه وم.  

 

و تجربه لرله او  د شپیتمې لسیزې د پیل په  لکیما چې د پوهنتون په کچه د درسي کتابونو د ل 
کلونو کې مې شپږ درسي کتابونه لیکلي و او د کوچنیانو له روان او ښوونې روزنې سره مې د  

تاب لیکلی و او په  کآشنایي تجربه ځکه لرله چې د کوچنیانو ادبیات تر سر لیک الندې مې یو  
رې کړې وې، نو  پلیکلې او خهم  مقالې    یرګڼ شم له کې  ید خپلو مطالعاتو په پا مې  دې برخه کې  

کوم خواخوږي دوست د درسي کتابونو د لیکوالو او برابرونکو په لست کې زما نوم هم ورکړی  
 و.  
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ما سره هم د ښونې روزنې وزارت له کوم آدرس نه یوې میرمنې درې ځلې تیلیفوني اړیکې  
چې زر خرید نوکر یم او دا مې  خبرې کولې لکه زه یې  ېونیولې، هغې میرمنې له ما سره داس

ا وه چې ته په ډنمارک کې  د د کور دمزدورۍ له پاره استخداموي، وروستۍ پوښتنه یې له ما نه 
 څه کار کوې؟ 

 

ما لکه کلک راستگوي ورته و ویل چې زه په فزیکي کار لګیا یم او د یوه بڼوال دنده تر سره  
منې یو څو جملې راته و ویلې، له هغو  له ما سره غږیدونکې میر   ، کوم . د دې جملې په ویلو

جملو نه زه داسې پوه شوم چې دې میرمنې پر ما باندې د کابل ښاروالۍ د جاروکش گمان وکړ،  
 میرمن الړه چې الړه. بیا نو 

 

وروسته له هغه نه هم زه مایوسه نه شوم او د تعلیم د نهضت د یو فعاله غړي او د نوي نسل د  
نیاو د  چمې خپل کار ته دوام ورکړ او د کو  ه غړي په توګاو زړه سواندي  روزلو د ډیر فعاله  
و  مطالعې د نهضت د پراختیا له پاره او په ټول هیواد کې د تعلیم د عامید  د ، ادبیاتو په برخه کې

ې او خپرې مې کړې، خو د دغو کارونو په ترڅ کې مې  لپه غرض مې په لسگونه مقالې ولیک
 چې څومره ښیگڼې او ستونزې په نښه کړې، نه چا غوږ پرې وگراوه او نه هم چا ولوستلې. 

کله چې د ښونې روزنې وزارت د درسي کتابونو پروګرام بشپړ شو، د هر درسي کتاب له پاره  
بلکې په میلیاردونه    ،په میلیونونه نه    ونه چاپ شولب کتا  ، کتاب هم برابر کړای شوی ویو الرښود  

دا درسي کتابونه ټول    د ښونې روزنې وزیر و،ښاغلي فاروق ورک    . کله چې ډالر پرې ولگیدل
 .  نالین شول آ د ښوونې روزنې وزارت په ویبپاڼه کې 

 

زه هم د همدې مسلک د یوه شاگرد، الروي او مینه وال په ټوگه ورته کیناستم یو کال او څو  
رشیف ته را کاپي او خوندي  آمیاشتې مې ور ته وقف کړې او دا ټول کتابونه مې خپل شخصي 

وکړه او په عملي ډول پوه شوم چې څومره ستونزې او تیر  هم  کړل، د یو نیم کتاب مطالعه مې 
 دي.  وتنې په کې 

 

 د معارف د وزارت د پښتو برخې د درسي کتابونو صنف وار فهرست دی:  لست  دا الندې 
 

 ټولګی څلورم ټولګی  دریم ټولګی  دویم لومړۍ ټولګی 

 رسامی هنر  حسن خط  دینی علوم ح  دینی علوم 

 ساینس  پشتو  دینی علوم ج  پشتو 

 انگلیسی  دینی علوم ح  پشتو  ریاضی 

 پشتو  دینی علوم ج  ریاضی  مهارتونه 

 اجتماعیات  رسامی هنر  رسامی هنر  رسامی هنر 

 حسن خط  مهارتونه  مهارتونه  حسن خط 

 دری ریاضی  حسن خط   

 دینی علوم ح       

 دینی علوم ج       

 ریاضی       

 

http://moe.gov.af/ps/page/2049
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G1_Pa_Islamic%20Studies.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G2_Pa_Islamic%20studies%20(H).pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G3_Pa_Hand%20writing.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G4_Pa_Art.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G1_Pa_Pashto.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G2_Pa_Islamic%20Studies%20(J).pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G3_Pa_Pashto%20Language_1st_2nd_third.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G4_Pa_Science.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G1_Pa_Math_1st_2nd.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G2_Pa_Pashto_1st_2nd.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G3_Pa_Islamic%20Studies%20(H).pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G4_Pa_English%20Language.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G1_Pa_Lige%20Skill.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G2_Pa_Math_1st_2nd.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G3_Pa_Islamic%20studies%20(J).pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G4_Pa_Pashto%20Language.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G1_Pa_art.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G2_Pa_Art.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G3_Pa_Art.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G4_Pa_Social%20Studies.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G1_Pa_Hand%20writing.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G2_Pa_Life%20Skill.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G3_Pa_Life%20Skill.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G4_Pa_Hand%20writing.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G2_Pa_Hand%20writing.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G3_Pa_Math_1st_2nd_third_forth.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G4_Pa_Dari%20Language.pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G4_Pa_Islamic%20Studies%20(H).pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G4_Pa_Islamic%20Studies%20(J).pdf
http://moe.gov.af/Content/files/books/pa/G4_Pa_Math_1st_2nd_third.pdf
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 ټولګی  اتم ټولګی اووم ټولګی  شپږم       ټولګی پنځم

 پشتو 

علوم   دینی 
 ح

 ضی ریا  عربی 

 دری

علوم   دینی 
 ج

  عربی  م. مدنی 

  بیالوژی   حرفه  انگلیسی  انگلیسی 

 پشتو  امی هنر رس  ریاضی  اجتماعیات 

  جغرافیه  بیالوژی  پشتو  دینی علوم ح 

 دینی علوم ج 

رسامی  
 هنر 

 م. مدنی  پشتو 

 دری  جغرافیه ساینس  ساینس 

 دینی علوم  دینی علوم   دری ریاضی 

 انگلیسی  انگلیسی  اجتماعیات  رسامی هنر 

  تاریخ  ریاضی  حسن خط  حسن خط 

 رسامی هنر   تجوید     

  تجوید   تاریخ    

  حرفه  فزیک    

  فزیک میا کی    

 کیمیا  دری    

  

 ټولګی دوولسم ټولګی  یوولسم ټولګی  لسم ټولګی  نهم

  علوم  دینی   انگلسي  انگلسي  ریاضی 

 تفسیر   بیولوژي  بیولوژي  عربی 

  پشتو  كیمیا   كیمیا   انگلیسی 

  انگلیسی   كمپیوتر   كمپیوتر   بیالوژی 

  تاریخ  فرهنگ   فرهنگ  پشتو 

  رافیهجغ  دري  دري  جغرافیه
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  ریاضی   غرافیهج  جغرافیه م. مدنی 

  دری اسالمی تعلیمات   جیولوژي  دینی علوم 

 بیالوژی  تفسیر شریف  اسالمی تعلیمات  دری

  کیمیا   تاریخ تفسیر   تاریخ

  فزیک  ریاضي   تاریخ رسامی هنر 

    پشتو  ریاضي   تجوید 

    فزیك  پشتو  حرفه

    معلومات  مدني فزیك  فزیک

     کیمیا 

 
د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت تعلیمي نصاب )پښتو ـ دري، له لومړي ټولګي نه تر  

( ټوکو )عنوان( ته رسیږي. یوسلو  ۲۶۸پورې( د کتابونو شمیر دوه سوه اته شپیتو ) دولسم ټولګي  
( یې په دري برخه کې  ۱۳۴( یې په پښتو برخه کې او یو سلو څلور دیرش ) ۱۳۴څلور دیرش ) 

دي، توپیر یې دا دی چې د دري برخي، په نهم ټولګي کې شپاړس عنوانه کتابونه دي او د پښتو  
ې پنځلس عنوانه کتابونه دي، دغه راز د دري برخې دولسم ټولګي کې  برخې په نهم ټولګي ک 

 لس عنوانه کتابونه دي او د پښتو برخې په دولسم کې بیا یولس عنوانه دي. 
 

لومړی: خو باید دې موضوع ته پاملرنه وشي چې دا مضامین چې کوم ښونکي تدریسوي، د  
لري، مسلکي دي که اماتور یا  هغوی ژوند او روان څنګه دی، تر کومې کچې پورې زدکړې  

معاش اخستونکي، په مورد نظر مضمون کې چې تدریس یې دوی ته سپارل شوی وي، زدکونکو  
 ته څه ورکوالی شي که نه؟ 

 او نورې ډیرې پوښتنې. 
 

مینو شمیر او تنوع ته پام وکړئ، هیڅکله یو کوچنی،  ا هلته چې د هر ټولگي د مضدویم: دا چې 
  د شي وتالی.    نه  څخه زلمکی او یا هم زلمي د دې کتابونو د لوستلو او زده کولو له بوج او بار  

درې مذهبي مضامین ځای کړای شوي دي. د سارې په توگه د  په نصاب کې دوه،  هر ټولگي  
مه یو څه په تعلیمي نصاب  اد فقه حنفي په ن  سنن تهمدې تنظیمي یا ټوپکي گډوډۍ له مخې که اهل  

او  خامخا ایښی دی کې ځای کړی دي، نو اهل تشیع د هغه په څنګ کې د فقه جعفري مضمون  
 ... تجوید او بیا بل یې تعلیمات دیني او بل یې قرآن کریم او بل یې 

 

هم داسې  مضامین یو شاگرد ته تدریس شي او دا مضامین  دومره دیني  نو چې په هر ټولگي کې  
کسان ور ته تدریسوي چې یا د ایران له قم نه راغلی وي او یا هم د پاکستان له کومې مدرسې  

 به څومره د خپل وطن ملي گټو ته وفا داره وي او...   شاگرد  هغه  ومات نه، نو جیا  
 

د جنت، دوزخ،  کونکي نه چې دولس کاله همدا  په دغسې یو چاپیلایر کې څنګه له یو ځوان زده 
څنگه به هغه نه  توقع لرئ چې په بله الر به الړ نه شي،    او عذاب کیسه ورته و ویل شي،ثواب  

هغه افراطیت ته  شاگرد  راطي کیږي. دغسې یو تعلیمي نصاب  فطالب کیږي، څنگه به هغه نه ا
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لې لیدل شوې دي او همدا اوس دا  ځور کشکاږي چې عیني بیلگې یې یو وار نه په زرگونې  
 پروسه روانه ده.  
کتابونه له شکلي پلوه په ځیر سره ولیدل شي، نو ډیرې تیروتنې  تعلیمي نصاب  که د افغانستان د  

لري، حتی د کتابونو په پشتیو کې د کتاب نومونه په غټو تورو سره نا سم لیکل شوي او چاپ  
 شوي دی چې دا په خپله د  مسولینو د نه پاملرنې یوه بیلگه کیدای شي. دغه یې دوې نمونې دي:

 

 
 

د افغانستان د پوهنې وزارت مقاماتو نوې څرگندونې کړې دي چې دوی غواړي اوس بیا پر دې  
 تعلیمي نصاب باندې له سره کتنه وکړي.  

کال د جوالی په    ۲۰۱۷د ښونځیو د نصاب پر کتابونو باندې له سره کتنې خبر بي بي سي د  
 په یوه برخه کې داسې راغلي دي:  خبرلومړۍ نیټه خپور کړ. د 

 

کتابونو ته له سره کتنه کېږي او په پام  د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د نصاب  »
کې لري چې له ارزونې وروسته به نه یوازې د مضمونونو شمېر راکمېږي بلکې د ځینو کتابونو  

 .حجم به هم راکموي 
 

د افغانستان د پوهنې وزیر اسدهللا حنیف بلخي وایي، ښونځیو کې ډېرو مضمنونو زدکونکو ته  
 .ستونزې راوالړې کړې دي 

 

افغانستان ښوونځیو کې ګڼ شمېر مضمونه ښول کېږي. لومړی ټولګی اووه مضمونه    اوسمهال د 
 .مضمونونه لري  ۱۷او دوولسم ټولګی 

 

د افغانستان د پوهنې وازارت وایي، د نصاب بیا ارزونې او د ښوونځیو د مضمونونو شمېر ټاکلو  
 .ته یې یو کمسیون جوړ کړی دی 

 

ته وویل، د دې کمسیون د کار په پای کې به پرېکړه  د پوهني وزیر اسدهللا بلخي بي بي سي  
 « .وشي چې کومه مضمونونه ګټور او کوم نه دي 

 

دغه راز په همدې پورې اړوند، د ښونې روزنې وزارت  پخواني مرستیال ښاغلي صدیق پتمن  
 مهم ټکي دلته را اخلم: کې خپل نظر ویلی دی چې زه یې    مرکه له بي بي سي سره په یوه غږیزه  

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-40470083
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-40470086
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»د پوهنې وزارت څو ځلې هوډ کړی چې تعلیمي نصاب بدل کړي او بدل کړی یې هم دی، خو  
نوی بدل کړای شوی نصاب یې په معیاري بڼه نه دی جوړ کړی چې د نورې دنیا له ښونځیو  

دولسم ټولگي فارغان وکوالی شي په بهر کې د دولسم  سره په برابرۍ کې راشي چې زموږ د  
 د فارغ په توگه ومنل شي. 

 

او نړیوال   پاڼې راکمې شي  کتابونو  د  او  کتابونه  دا وي چې  اوسنۍ موخه که  دا  بدلیدو  د  که 
 ستندردونه په پام کې و نه نیول شي، زه فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي. 

 

په نړیوالو ستندردونو باندې جوړ شي، ډیره کمه برخه فرهنگي  د ښونې او روزنې نظام اوس باید  
 او کلتوري مسایلو ته ور کړل شي او زیاته برخه یې ساینس ته ورکړل شي. 

 

 ــ دا معیاري بدلون څنګه راتالی شي؟ 
 

باید په نړۍ کې له منل شوو تعلیمي نصابونو څخه، په لږ بدلون سره گټه واخلو. هند زموږ له  
ماډل کیدای شي، سنگاپور ښه ماډل کیدای شي او ترکیه زموږ له پاره ښه ماډل کیدای  پاره ښه  

شي. دا منل شوي تعلیمي نظامونه دي او موږ سره فرهنگي ورته والی هم لري، چې په خپلو  
 هیوادونو کې یې نتیجه هم ورکړې ده. 

 

گرامونوتطبیق ته  ــ زموږ په هیواد گڼې ستونزې موجودې دي، تاسو د یادو هیوادونو د پرو
 افغانستان کې شرایط مساعد گڼئ؟ 

 

ــ بلې، بلکل. گورئ! فزیک هر چیرې فزیک دی، تاسو نه شئ کوالی د افغانستان له پاره بل  
 فزیک یا بله کیمیا جوړه کړئ. 

 

تعلیمي نصاب موږ د دې له پاره جوړوو چې د فرد او ټولنې په ژوندانه کې فرق راولي او  
 په افغانستان او نړۍ کې د کار کولو جوگه وي. زموږ فارغ باید 

که تعلیمي نصاب هدف و نه لري، دا خو د وخت ضایع کول دي چې همدا اوس موږ وخت  
 ضایع کوو. 

 

ــ په دغه اوسني تعلیمي نصاب باندې دا شپاړس کاله تیر شول، په دغه تعلیمي نصاب باندې  
 یده؟ کار کیدلو، ستونزه چیرې وه چې دې ټکي ته پام نه ک

 

ــ ستونزه سیاسي وه. امکانات په کافي اندازه موجود وو، نړیوالې ټولنې مرستې کولې، خو د  
 پوهنې له سکتور سره سیاسي برخورد کیده او اوس هم په سیاسي جال کې ښکیل ده.

 

زه باوري نه یم چې د پوهنې اوسنۍ رهبري دې په دې بریالۍ شي چې دوی یو مناسب نصاب  
چې هغه په درد وخوري. موږ  مجبور یو له نړیوالو معیارونو سره ځان برابر  جوړ کړای شي  

 کړو... 
 

اوسني حکومت ته زما وړاندیز دا دی چې وخت ضایع نه کړي، نړیوالو ستندردونو ته الړ شي.  
باید نړیوال منل   ملي ستندردونه یوازې په اجتماعیاتو او اسالمي مسایلو کې تطبیقیږي، موږ 

 را واخلو، که یې را وانخلو مانا یې دا ده چې موږ وخت ضایع کوو.«  شوي ستندردونه 
 

 وس دوې خبرې: او ا
 

 لومړی: 
 

 : اوس چې د افغانستان د ښونې روزنې وزارت اعالن کړی چې
 

 ږي«  ـ»د افغانستان ښوونیز نصاب ته له سره کتنه کې
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 ږي چې: ېـدلته پوښتنې را منځته ک 
 

پالیسي هماغه او په پای کې هر څه هماغه، په تعلیمي نصاب باندې  رژیم هماغه، خلک هماغه،  
  ، خو سره له دې چې د نړیوالو مرستې د پخوا په پرتله لږې شوې دي، یاردونو لگولېلیې په می

 بدلوي او چې بدلوي یې، په چا او څننگه یې بدلوي؟ بیا  نو اوس یې  
 

 دویم: 
 

ږي، د  ېـهمدا اوس د پردیو تعلیمي نصاب تدرسپه سلگونه او ښایی ال ډیر شخصي ښونځیو کې 
   ؟ږي ېـدې مخ ولې نه نیول ک

 

 دا افغانستان دی که پاکستان؟
 

 ان دی که ایران؟  تدا افغانس
 

ما په خپلو مقالو او لکچرونو کې د افغانستان په تعلیمي نظام او ښونیز نصاب کې ستونزو ته    
اسنادو سره خبرې   له  تفصیل،  په  لیکنو کې مې  په خپلو  او  دي  اشارې کړي  تکرار سره  په 

 ورباندې کړې دي. 
 

ښځینه   څو  د  مې  کندوزکې  باب خپلسرو  په  په  نظام»  ښونځیو  ښوونیز  افغانستان  جامعة    ، د 
سرلیک الندې مقاله ولیکله او  د هغو     تر    « الصالحات، اشرف المدارس یا د نوي نسل... ؟

ما لیکلي   هلته   ښونځیو د کارونو او تعلیمي نصاب د پایلو په باب مې کوتڅنډنې وکړې، و خپلسر
 وو: 

 

په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه د باندې د افغان ماشومانو  ... ترهغه ځایه چې زه  »
په ښوونه او روزنه باندې خبر یم، د دې ښوونې اوروزنې منفي اړخونه تر مثبتو دا ډیر دي، په  
تیره په افغانستان کې دننه. د همدې دلیل له مخې ما ټینګار کړی دی او ټینګارکوم چې زموږ  

 ه ده، باید سمه اوجدي پاملرنه ورته وشي... ښوونه او روزنه معیوب
 

په     مسول  دې برخې د یو  د  روزنې په برخه کې ځان مسول ګڼم او زه د افغانستان د ښوونې او 
په خاطرباید    ال بربادیدو  او   نظام د ال فاسدیدو  ښوونیز   او   توګه په زغرده وایم چې د وطن، خلکو

 وایم چې:   اوچت کړم او و  خپل غږ
 

روزنه کې.    نوي نسل په ښوونه او  په تیره د   ټولنیزژوند په هیڅ برخه کې افراطیت ښه نه دي، د  
روزنې د ډګر    په ځانګړي ډول د ښوونې او   سیاسیون او   بادرده فرهنګیان،   هیله ده چې نور 

 ..« څو د دغه افراط مخه ونیول شي.   ،ملتیا وکړي  غږ  ممکن ډول چې وي، زما د   مسولین په هر
 

نه یې ولوستلې او نه هم چا ارزښت ورکړ، پایله یې دا    له واورید نچا  زما دا خبرې او دا نظر  
چې    داسې دیکې د کندز حال    نتیجه تبیلغاتو په    شوه چې اوس د همغو افراطي ډلو  د تدریس او

 . گورئ یې او اورئ یې
 

کال د مارچ په اتمه نیټه په ټینگار سره ویلي   ۲۰۱۴اوږدې مقالې په پای کې د   همدېبیا مې د 
 و او لیکلي و چې: 

 

په افغانستان کې ښوونیز او روزنیز نظام باید بدل شي، له سره جوړ شي، داسې جوړشي  »...  
 «کاروان ټول اړین مسایل یې په لمن کې موجود وي. پرمختګ د   نوې نړۍ د   چې د 

 

وروسته له دې چې د افغانستان د تعلیمي سیستم د بدلیدو له پاره زما نظریات خپاره شول، پرته  
لو یو څو منفي توهین ډوله خبرو نه چې زما په آدرس را حواله شوې وې، نور مې له هیڅ  

http://www.taand.com/archives/20987
http://www.taand.com/archives/20987


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
159او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

و او غوږو نه شو. کله مې چې پاسنۍ یاده  رسمي او غیر رسمي آدرس نه کوم غبرگون تر سترگ
جمالتو    دغو مقاله خپره شوه، د تکفیر حکم را باندې وشو، د دین فروش په نامه یاد شوم او په  

 یې و نازولم: 
 

مارکس،   د  پخپله  یا خو  معلومیږي چي  داسي  د محتویاتو څخه  لیکني  د  او سټالین  »...  لینن 
 ګوډاکي یي او یا د مسیحیت او دیموکراسي حلقه بګوش او دین فروش غالم ... 

 

... که د داسي دیني مدرسي پرخالف کوم عکس العمل تر سره شي نو بیا به په دي وطن کي د  
کنړي سیند په څیر ویني وبهیږي چي په نتیجه کي به یي بیا ټول مسئولیت ستاسي په شان د دین  

 وطن پلورونکو پر غاړه وي...« او  
 

د دغسې مدرسو او د هغو د مسؤلینو د افکارو د خپرولو پایله وه چې کندوز یې درته په سره  
تناره بدل کړ او بهرنیانو په همدې مدرسو کې د روزل شوو ځوانانو په کارولو سره و غوښتل  

څیر وکاروي او تر هغه  او غواړي په خپلې نیابتي جگړې کې دغه ځوانان د سون د موادو په  
وخته دې کار ته دوام ورکوي چې یا موږ افغانان د جهالت له خره څخه، د پوهې سیمې ته ور  

 ښکته شو او یا دوی خپلې موخې تر السه کړي. 
 

د افغانستان د معارف د تعلیمي نصاب د بدلون د ډمامو په دې گرما گرم کې زه وایم چې دوی  
لیکي او تاوده لمر ته یې ږدي او که په رښتیا سره دا کار کوي،  دا کار نه کوي، هسې پر یخ یې  

 نو د اوس له پاره دې دا څو ټکي نه هیروي: 
 

په لومړي گام کې دې دولت د معارف د وزارت او د معارف د ټولو مهمو ادارو په رأس کې  
و   او  پیدا  اشخاص  لرونکي  تجربه  او  مسلکي  تنظیمي،  غیر  او  گوندي  غیر  سیاسي،  غیر 

 اري. گوم
 

دغه نوي نا پیلي مسؤلین دې په خورا زیار او زغم نور مسلکي، با تجربه او با تحصیله افراد  
پیدا او د معارف په نصاب دې داسې کتنه وکړي چې د ملي مسایلو تر څنګ، د نوي عصر  

 ټولې غوښتنې او پوښتنې په کې په پام ونیول شي. 
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160او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 

 

 

 

 

 

 

 بدلون بیا د ښوونیز نصاب 
 

 او بیا ټول کنگلونه لمر ته اېښودل 
 

 ام کال د نومبر پر لسمه نېته بي بي سي پښتو د یوه رپوټ په ترڅ کې خبر ورکړ چې:    ۲۰۱۹د  
 

 «  ږيـد افغانستان ښوونیز نصاب تېروتنې لري، عصري نصاب جوړې»
 

 راغلي دي:  داسې د دې رپوټ په یوه برخه کې
 

د افغانستان د پوهنې وزارت وایي، په اوسني ښوونیز نصاب کې د مضامینو شمېر زیات دی  »
او په یو شمېر کتابونو کې تېروتنې هم شته. چارواکي وایي اوس اړتیا ده چې نوی او عصري  

 .شي ښوونیز نصاب جوړ 
 

د   ښوونکو،  له  موخه  په  کولو  اصالح  د  نصاب  ښوونیز  د  وزارت  پوهنې  د  چې  شوې  ټاکل 
 « ...زدکوونکو د کورنیو له غړو او ځینو نورو بنسټونو سره ګډه غونډه جوړه کړي

 

زه نه پوهېږم چې د افغانستان په دې وږې او په سلگونو مرضونو اخته ټولنه کې د معارف  
پیسې د څه له پاره هر درې څلور کاله وروسته د تعلیمي نصاب د بدلون  وزارت مقامات دومره  

؟ او د بدلون کوم محسوس څه، چې د معارف او د معارف د زده کوونکو په  په نامه مصرفوي
 ؟  گټه وي، نه تر سترگو کېـږي

 

د افغانستان  چې ام کال په جوالی کې همدې بي بي سي کې خبر خپور شو   ۲۰۱۷لرې هم نه د 
هنې وزارت مقاماتو نوې څرگندونې کړې دي چې دوی غواړي اوس بیا پر تعلیمي نصاب  د پو

   .باندې له سره کتنه وکړي 
 

 لومړی پرگراف دی:  رپوټ دا د یاد 
 

کتابونو ته له سره کتنه کېږي او په پام د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د نصاب  »

کې لري چې له ارزونې وروسته به نه یوازې د مضمونونو شمېر راکمېږي بلکې د ځینو کتابونو 
 « .حجم به هم راکموي

 

شا و خوا اته ویشت میاشتې تېرې دي چې    څخه  دا دی په تعلمیي نصاب کې د هغه بدلون له خبر
د اوسني بدلون خبر خپرېږي. دغه اوسنۍ نیمگړتیاوې یا مشورې د معارف وزارت مسؤلینو  

 هغه وخت ولې نه کولې؟ 
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-50359644
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-40470083
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161او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

کال د نصاب د بدلون په برخه کې چې کوم څه لیکلي وو، اوس هم په   ۲۰۱۷ما آصف بهاند د  
سایتونو له ښاغلو مسؤلینو څخه د هغو کرښو د بیا  له درنو لوستونکو او د ویبهماغه نظر یم.  

 لیکلي وو:  داسې هغه وخت ما خپرولو بښنه غواړم،  
 

 او اوس دوې خبرې: »
 

 لومړی: 
 

 اوس چې د افغانستان د ښونې روزنې وزارت اعالن کړی چې: 
 

 سره کتنه کېږي« »د افغانستان ښوونیز نصاب ته له 
 

 دلته پوښتنې را منځ ته کیږي چې: 
 

رژیم هماغه، خلک هماغه، پالیسي هماغه او په پای کې هر څه هماغه، په تعلیمي نصاب باندې  
لگولې، خو سره له دې چې د نړیوالو مرستې د پخوا په پرتله    میلیونونو ډالر  یې په میلیاردونو

 بدلوي یې، په چا او څنگه یې بدلوي؟ لږې شوې دي، نو اوس یې بیا بدلوي او چې  
 

 دویم: 
 

ږي، د  ـپه سلگونه او ښایی ال ډیر شخصي ښونځیو کې همدا اوس د پردیو تعلیمي نصاب تدرسی
 دا افغانستان دی که ایران؟  دې مخ ولې نه نیول کیږي، دا افغانستان دی که پاکستان؟ 

 

تعلیمي نظام او ښونیز نصاب کې ستونزو ته په  ما په خپلو مقالو او لکچرونو کې د افغانستان په  
تکرار سره اشارې کړي دي او په خپلو لیکنو کې مې په تفصیل، له اسنادو سره خبرې ورباندې  

 ..« کړې دي.
 

 ندیزونه داسې غځولي وو: اوروسته له هغه نه ما په یاده مقاله کی خپلې خبرې او وړ
 

د څو ښځینه خپلسرو  » کندوزکې مې  نظام، جامعة  په  افغانستان ښوونیز  باب »د  په  ښونځیو 
د هغو   سرلیک الندې مقاله ولیکله او  تر    الصالحات، اشرف المدارس یا د نوي نسل… ؟«  

لیکلي    ما هلته خپلسرو ښونځیو د کارونو او تعلیمي نصاب د پایلو په باب مې کوتڅنډنې وکړې، 

 وو: 
 

»… ترهغه ځایه چې زه په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه د باندې د افغان ماشومانو  
په ښوونه او روزنه باندې خبر یم، د دې ښوونې اوروزنې منفي اړخونه تر مثبتو دا ډیر دي، په  

کوم چې زموږ  تیره په افغانستان کې دننه. د همدې دلیل له مخې ما ټینګار کړی دی او ټینګار
 جدي پاملرنه ورته وشي…  ښوونه او روزنه معیوبه ده، باید سمه او 

 

په     ل ؤل ګڼم او د دې برخې د یو مسؤزه د افغانستان د ښوونې او روزنې په برخه کې ځان مس
توګه په زغرده وایم چې د وطن، خلکو او ښوونیز نظام د ال فاسدیدو او ال بربادیدو په خاطرباید  

 اوچت کړم او و وایم چې: خپل غږ 
 

، په تیره د نوي نسل په ښوونه او روزنه کې.  ید ټولنیزژوند په هیڅ برخه کې افراطیت ښه نه د 
هیله ده چې نور بادرده فرهنګیان، سیاسیون او په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د ډګر  

 خه ونیول شي…«لین په هر ممکن ډول چې وي، زما د غږ ملتیا وکړي، څو د دغه افراط مؤمس
 

نه یې ولوست او نه هم چا ارزښت ورکړ، پایله یې دا    هزما دا خبرې او دا نظر چا نه واورید 
د تدریس او تبیلغاتو په نتیجه کې د کندز حال داسې دی چې   شوه چې اوس د همغو افراطي ډلو  

 گورئ یې او اورئ یې. 
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162او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

ټه په ټینگار سره ویلي  ې کال د مارچ په اتمه ن  ۲۰۱۴اوږدې مقالې په پای کې د   همدې بیا مې د 
 و او لیکلي و چې: 

 

»… په افغانستان کې ښوونیز او روزنیز نظام باید بدل شي، له سره جوړ شي، داسې جوړشي  
 چې د نوې نړۍ د پرمختګ د کاروان ټول اړین مسایل یې په لمن کې موجود وي.«

 

وروسته له دې چې د افغانستان د تعلیمي سیستم د بدلیدو له پاره زما نظریات خپاره شول، پرته  
یو څو منفي توهین ډوله خبرو نه چې زما په آدرس را حواله شوې وې، نور مې له هیڅ    هل

رسمي او غیر رسمي آدرس نه کوم غبرگون تر سترگو او غوږو نه شو. کله مې چې پاسنۍ یاده  

جمالتو   دغو  ه شوه، د تکفیر حکم را باندې وشو، د دین فروش په نامه یاد شوم او په مقاله خپر

 یې و نازولم: 
 

ږي چي یا خو پخپله د مارکس، لینن او سټالین  ـ»… د لیکني د محتویاتو څخه داسي معلومی
 راسي حلقه بګوش او دین فروش غالم… ګوډاکي یي او یا د مسیحیت او دیموک

 

… که د داسي دیني مدرسي پرخالف کوم عکس العمل تر سره شي نو بیا به په دي وطن کي د  
کنړي سیند په څیر ویني وبهیږي چي په نتیجه کي به یي بیا ټول مسئولیت ستاسي په شان د دین  

 او وطن پلورونکو پر غاړه وي…« 
 

ینو د افکارو د خپرولو پایله وه چې کندوز یې درته په سره  د دغسې مدرسو او د هغو د مسؤل 
تناره بدل کړ او بهرنیانو په همدې مدرسو کې د روزل شوو ځوانانو په کارولو سره و غوښتل  
او غواړي په خپلې نیابتي جگړې کې دغه ځوانان د سون د موادو په څیر وکاروي او تر هغه  

فغانان د جهالت له خره څخه، د پوهې سیمې ته ور  وخته دې کار ته دوام ورکوي چې یا موږ ا
 ښکته شو او یا دوی خپلې موخې تر السه کړي. 

 

د افغانستان د معارف د تعلیمي نصاب د بدلون د ډمامو په دې گرما گرم کې زه وایم چې دوی  
  دا کار نه کوي، هسې پر یخ یې لیکي او تاوده لمر ته یې ږدي او که په رښتیا سره دا کار کوي،

 نو د اوس له پاره دې دا څو ټکي نه هیروي: 
 

په لومړي گام کې دې دولت د معارف د وزارت او د معارف د ټولو مهمو ادارو په رأس کې  
و   او  پیدا  اشخاص  لرونکي  تجربه  او  مسلکي  تنظیمي،  غیر  او  گوندي  غیر  سیاسي،  غیر 

 گوماري. 
 

مسلکي، با تجربه او با تحصیله افراد  دغه نوي نا پیلي مسؤلین دې په خورا زیار او زغم نور  
پیدا او د معارف په نصاب دې داسې کتنه وکړي چې د ملي مسایلو تر څنګ، د نوي عصر  

 « ټولې غوښتنې او پوښتنې په کې په پام ونیول شي.
 

همدا اوس هم د ښوونې روزنې په وزارت کې په ډېر لوړ معاش سره، په لسگونو غیر مسلکي  

کسان مقرر شوي دي. زه دا خبره هوایي نه کوم، دا د پوهنتون د یو استاد، د کوچنیانو د ادبیاتو د  

یو پیاوړي مسلکي لیکوال، د لسگونو آثارو لیکوال او ژباړن او پر معارف باندې د یو زړه  

 دی:  متندي استاد محمود مرهون، د مستند شکایت سوان

 وای معارف ولي نه جوړېږي؟  نو# »
 

 ډاکټر دئزموږ یو ملګری دئ د طب 
 

http://www.taand.com/archives/20987
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په معارف وزارت کي د پښتو ژبي د ارشد متخصص په توګه ټاکل سوی د ورځي معاش یې سل  

 ډالره دئ. 
 

 شینواری صاحب مو یار دئ په دې موضوع خبر دئ. 
 

کار د پښتو متخصصینو او د افغانستان د ولس پر حقوقو تیری دئ او دا کسان ځان روشن  دا 

 فکران او حق پلوي هم شماري.
 

دا یو مثال دئ په دغه څېر لسګونه مشاورین او متخصصین په وزارتو کي دي چي اصالً یې نه 

 « مسلک دئ نه کار.
 

 تر یو بریده:  ما آصف بهاند  
 

 د نوي نسل د روزلو په پار، ــ 
 

 په خلکو کې د سواد زدکړې د عامېدو په هیله،  ــ 
 

 د تعلیم د عامېدو په غرض، ــ 
 

 ،لوړو زدکړو ته د ځوانانو د تشویق په خاطرــ 
 

 یمگړتیاوو د رفع کېدو په موخه؛  ن او د همدې تعلیمي نصاب د  ــ
 

 ونه او برېښنایي پتې دا دي:  کاو خپرې کړې دي. د ځینو سر لی ې په لسكونو مقالې لیکل
 

 ،تاندـ  د ښونیز نصاب بدلون که تـشې خبرې ــ 
 

 ،تاندـ تعلیمي نصاب پښتو کتابونه ــ 
 

 ،تاندــ  او د چارواکو دریځ نوی تعلیمي نصاب، نوې ستونزېــ 
 

   ،تاند ـ د سواد زدکړه، تعلمي نصاب، امکانات او زموږ دریځ ــ 
 

 ،تاند ـ تعلیم او نوی نسل ــ 
 

            ،تاند ـ تعلیم او نوی نسل  بیا یو څو ترخې خبرې؛ــ 
 

 تاند،ـ  د تعلیم ارزښت ــ 
 

 ، جرمن آنالین پورتال  افغانـ  د تعلیمي نصاب پښتو کتابونهــ 
 

 یوه بله نیکنامي؟ ــ 
 

 ، جرمن آنالین پورتال افغانـ  «افغانستان د نجونو تعلیم لپاره څلورم ناوړه هېواد «
 

 ، جرمن آنالین پورتال  افغانـ   د چارواکو ځانغوښتنه او د معارف د کوچنیانو چکچکېــ 
 

 ، جرمن آنالین پورتال افغانـ  ټولنه رتعلیم، کتاب ویشنه، مطالعه او قلمالــ 
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http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_talim_motlia_kalamlar.pdf
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چې   ټولگه « تر سر لیک الندې مې د مقالو یوهد تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه دغه راز »ــ 
کال په    ۲۰۱۹د    ،لې او د تعلیم د مخکښانو پېژندنه په کې راغلې دياپه تعلیم پورې اړوند مق

 .  ه د  ېکړ  هفبرورۍ میاشت کې په انالین ډول خپر
 

 م، دغومره مې له دې لرې ـ لرې وطنو نه له السه کېږي.  نور زه څه کوالی ش
 

په بېالبیلو هېوادونو کې مې، موضوع پورې اړوند په جوړو شوو ځانگړو سیمینارونو کې د  
ن په موقع، د یادو هېلو د مهموالي او تر سره کېدو غوښتنه او وړاندیز کړی دی، د معارف  وگډ 

خت کې د نوي نسل د سمې روزنې او تعلیمي نصاب  له لوړ پوړو چارواکو سره مې د لیدو په و
 د اصالح په پار د خپلو هیلو او پروگرامونو یادونه او وړاندیزونه کړي دي او... 

 

خو له لومړي ورځې، بیا تر نن پورې له هېڅ یو رسمي او غیر رسمي آدرس نه غږ نه دی  
ښاغلي معین ډاکتر  شوی او کوم ځواب مې نه دی اورېدلی. د ښوونې او روزنې وزارت له  

شینواري او د اطالعاتو او فرهنگ له درانه معین پوهاند رسول باوري سره مې، د دوی په خپله  
غوښتنه د مالقاتونو په ترڅ کې د دوی پوښتنو ته ځوابونه وویل، وړاندیزونه مې ورته مخکې  

تر نن پورې یوه  تیلیفون شمیره او ایمل آدرس ولیکه، خو  د  کېښودل او... دې دواړو ښاغلو زما  
 هم بیا غږ نه دی کړی. 

 

لومړی باید د هغه ډریوري یو    ،ړی موټر شتهـکوم کپچې  د معارف په نامه  په افغانستان کې  
مال    د هغه موټر د رنگولو او ترمیم د مصارفو له پاره، بیا دې  ل شيمسلکي شخص ته وسپار

 وتړي. 
 

 »د مینې کور یې زموږ 
 وطـنه مـور یې زموږ« 
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 ړۍ ل جهادي کتابونو د نظام او ميی تعل ږزمو
 
 
نه زړیدونکې خبره    نه تمامیدونکې او   ،نظام باندې غږیدل  ښوونیز  یوې ټولنې پر  یوه هیواد او   د 

په پام کې نیولوسره خبرې    ګټو   هیوادنیو  ملي او  سره سم د   وخت له غوښتنو  هرکله باید د   .ده
 اړین بدلونونه په کې راوستل شي.  پرې وشي او

 

په رسمي    نظام نیمګړی دی.   ښوونیز   یبا اړینه ګڼم چې په ټول کې زموږ   ـ   دې خبرې کول ببا   د 
  د   نوي نسل ته او  ته،  زده کونکوکې ډیره سلنه داسې شیان    موادو  رسمي چاپیدونکو  غیر  او

نوی   چې هغه شیان نه یوازې ټولنه او  ،ږيېـورکول ککې  ته په الس   لینوؤمس ټولنې راتلونکوو 
بلکې داسې حالت ته یې رسوي    سره نه شي برابروالي،  پوښتنو  او  غوښتنو  زمانې له نویو  نسل د 
 نوي وخت پر ضد یې دروي.   چې د 

 

له هیوادنیو    خو  نیګړتیاوې شته چې باید نه وای،  ډېرې کې    په افغانستان کې دننه په ښوونځیو
نوي نسل ته په    زموږ   ږي او ېـهغه څه چاپ   کې بیا بل څه روان دي.   یوباندې کړ  نه د   رسمیاتو

دې وطن    د   ږي او ېـک  تباهۍ سبب شوي،   د  خلکو  ټولنې او  ږي چې زموږ د ېـالس کې ورکول ک 
 دښمنانو غوښتنه ده.  د  خلکو او

 

  راواړول شي، ژوند هره پاڼه چې    د   افغانانو   باندې د   له افغانستان څخه د   په افغانستان کې دننه او 
په مخ کې نه    هغه نیمګړتیاوې چې ډیری یې باید اوس زموږ   ډکه وي.   ستونزو  له نیمګړتیاوو او

  ر مالمتیا یې هم پ بیا تکراروو او  ـ کړې تیروتنې بیا ، هرکله ورسره الس ګریوان یو موږ  وای،
   جګړې باندې ورتپوو.  او  واکدارانو تیرو  شرایطو، 

 

یوې پوښتنې   طالبانو په برخه کې د   هللا یوسفزي په یوه مرکه کې د ښه مې په یاد دي چې رحیم  
 په ځواب کې ویلي و: 

 

 له السه...«   طالبانو  وایي چې دا د  چا په نس هم که درد شي، »د 
 

  سره اړیکې خرابې شي،  کوچنیانو   کې له خپلې ښځې او  چا په خپل کور  اوس له بده مرغه که د 
 او... له السه.  جګړې شرایطو، وخت او  نو وایي دا د 

 

نه    په تیروتنه او  واکمنۍ په لومړۍ دوره کې،  کرزي د   د   امریکایي دیموکراسۍ په دایره کې،  د 
ښوونې    اداري )د   ښوونې روزنې د   د   ،بادرده شخصیت   با درکه او  عالم او  وطن یو  پوهیدنه کې د 

هم په عملي    تیوریکي ډول اودی هم په    رسول امین.   امین یادوم،   ل شو،ؤروزنې وزارت( مس   او
عمآل یې    ده په همدې څانګه کې لوړې زدکړې درلودې او   ښوونې روزنې متخصص و، ډول د 

خپله    ما  خبره نه ده،  روایاتو  د   دا د اوریدلو یا لوستلو او   کړی و.   ښوونکي یا استاد په ډول کار  د 
ردۍ ویاړ یې راپه برخه  شاګ  د   په پوهنځی کې زدکړې کولې،  ادبیاتو   کابل پوهنتون د   کله چې د 
  په ښوونیز ،  سره مینه درلوده  خلکو   ما په عملي ډول دی ولید چې ده څومره له وطن او   شوی دی. 

له بده مرغه چې له څه    خو  ورته کاوه؛  زړه له کومې یې کار  د   نظام باندې یې عقیده درلوده او
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خصلت به   یو   ټوپکوالو  حاکم نظام د  ښایي چې د  نه لرې کړای شو،  لنډې مودې وروسته له کار 
قلموال سره نه وي    ټوپکوال له عالم او   ځکه چې د   پوه خلک نه غواړي،  وي چې کار  همدا

 جوړه. 
 

 کې داسې راغلي دي چې:  استاد شپون په یادداشتونو  د 
 

  مخامخ ودرید د   کې،  په شتو ټولو وزیرانو کې یوه ورځ مارشال فهیم د   کرزي په دربار  »... د 
 او وې ویل:  په سوک ګزار ورکړ ته یې   کرزي میز

 

 »میخواهي که یک قفاق بزنمت؟«  
 

  کرزي له امین صیب نه پوښتنه وکړه،   نو   چې مارشال ووت،  ترې کتل.  ـ  ولسمشر ورته ترې 
 که ته زما په ځای وای څه دې کول؟ امین ورته وویل: 

 

ارګه ایسته چې  له    بیا مې په وهلو   س صیب که زه وای اول مې مټې ورته شا ته تړلې،یٔ »ر
 ( ۱دې خوا رانه شې.« ) بادیګر

 

یې کار    چې نور  دې زړه سواندي همدا مصلحت به و   ښوونې روزنې د   ته د   ښایي کاڼه ارګمشر
نه   هغه پرځای وټاکه چې نه یوازې په ښوونې روزنې خبر داسې یو څوک یې د   ته پرینښود او 

   و. پرضد تعلیمي نظام  وطن د  د  وطن او  بلکې ټول کړه وړه یې د  و،
 

ضد ملي    تراوسه همداسې ګډوډ او   دغسې دالیل دي چې تعلیمي نظام مو   ترڅنګه،  دالیلو   نورو   د 
 ږي. ېـتنظیمي شیان تدریس  ذوقي او ،پرځای په کې شخصي ملي مسایلو  د  دی او 

 

د   ذوقي شیانو  د  نظام کې  تعلیمي  په  نمونه  لویه  یې  ډله کې  قانون،   مسایلو   اړینو  په    )اساسي 
  وطن پالنې روحیه او...( پرځای د   د   لومړنۍ طبي مرستې،  ملي ترمینالوژي،  ترافیکي قانون،

  مهاجرت په دوران کې یوڅو ورځې په پاکستان کې د   کرکټ شاملول دي چې کوم ښاغلي به د 
ږي او  ېـده خوښ  خپل ذوق له مخې چې د   کې منډې کړې وې او اوس یې د   کرکټ په میدانونو 

  ځای پر ځای کولو   کرکټ د   ملي مسایلو پر ځای د   کې د نصاب  علیمي  نویې ت  ،واک هم لري
 (  ۲هڅې پیل کړې.) 

 

تدریس    زدکړې او   د   مسایلو   ډیرو اړینو  نه داسې چې د   خو  هیڅ ډول سپورت مخالف نه یم،  زه د 
ډیرې    په تیره زما د   - کرکټ مینوال او   هیله ده چې د   بودجه او وخت دې په هغه ولګول شي، 

مسجع نثر مخکښ لیکوال هم وایم ـ    اوسني زمانې د   چې زه ورته د   کالم لیکونکی،خوښې وړ  
 نه کړي.   همطیع هللا عابد له ما نه خوا بد 

 

وم،۱۹۹۲په   استوګن  مهالی  لنډ  پیښورکې  په  جبراا  چې  کې  ګډوډیو،  کال  کې  افغانستان    په 
مطالعې نه مې هم زړه  چې حتی له    داسې سربداله کړی وم،  ناخوالو  چورتاالن او  ټوپکساالرۍ،
سرلیک ورواړاوه چې نه مې شول کوالی    یوې مجلې پرمخ مې پام داسې یو   خود   تورشوی و،

هغه افغان ماشوم ریښتینی   نوید په قلم د  نورالبشر  »ما له کلمه نه راځي« دا د   چې ویې نه لولم.
  او   خپلې مور   ماشوم د   او  ترنامه الندې خپل سرخوړلی و   ګټلو   اسالم د   چې پالر یې د   انځورو،

  د   او   جهادیانو   د   او   شوی و   ته اړ  سپیلني لوګي کولو   په خاطر   ساتلو   د   له پالرنه پاتې ماشومانو
څه چې کلمه    سواد   یې،   لویدو  ـ   دوی ترږیرې الندې په لویدو  د   کې او   په غیږ   مدعیانو   اسالم د 

 یې هم نه وه زده. 
 

کوربه توب توان مې نه    د   اوښکو   د   خو   سره مې سترګې نمجنې شوې،   مضمون په لوستلو   د 
یادداشتونه مې په خپل زخمي ذهن او کاغذ    یوڅو  ځکه چې زه خپله نا بللی میلمه وم.  درلود،

  خو  له پاره وتخنیدې،   څه لیکلو  ګوتې د   هغه وخت مې سره له دې چې ذهن او   او   باندې ولیکل
 چې څه پرې ولیکم.  زما ذهني حالت داسې نه و  او شرایط
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چیرته لرې یې په یوه پردي    او   پسې واخستو   څپو   بادونو   شنو   سرو او  ه وچې پاڼې د لک  موږ
  پخالینې موسکا راته وکړه،   کاغذ د   په ماسکو کې چې بیرته قلم او  پردي وطن کې وروغوځولو.

آواره افغان ماشوم داسې حالت    کې د   او په مسکو  لوګیو   سپلنو   هغه ماشوم د   په پیښورکې د   بیا نو 
  دې ته اړیستلم چې د   لوري روان و،  رپردیتوب پ   سره د   کلتور  خپلې مورنۍ ژبې اوچې له  

  مقالو سلسله راپیل کړم.   زدکړې مسأله« ترسرلیک الندې د   د   کوچنیانو  د   »پردی چاپیلایر او 
   (۳استناد له پاره رانقل کړ.) نوید همدا کالم»ماله کلمه نه راځي« د  نورالبشر  هلته مې د 

 

په   ته  د ډنمارک  د   په روزنیز  افغان کوچنیانو   راتګ سره مې    او   نیګړتیاوو   نورو   حالت کې 
 سره دغه لړۍ پسې وغځوله.  په لیدلو   ناخوالو

 

نوید صاحب دافغان کوچنیانودزدکړې په برخه کې یوې    دی بیا   دا  ورسته له څومره کلونو   او
بي بي سي    د   . سره اشاره کړې ده  ژوندۍ خاطرې په لیکلو   یوې عیني او   سترې ستونزې ته د 

  مه نیټه د »د   ۱۲  رمی پ  کال د   ۲۰۱۳د   ،کالمونو په سلسله کې  نوید د   په پښتو ویبسایت کې د 
هماغې کیسې بله    په دې کالم کې د   کالم راغلی دی.   یو (  ۴)   جهاد په کتاب پسې یو لیواله ماشوم« 

انځور په کې  یوه افغان ماشوم د دودغړن ژوند    کې چې نوید د ۱۹۹۱چې په    برخه راغلې ده،
  نس مړولو   د   مور   او   ورونو   م کال کې افغان ماشوم د   ۱۹۹۱سره چې په    په دې توپیر  ایستلی و. 

 جهاد کتاب لټوي.  د  په خاطر   تللو  دا بل ماشوم جنت ته د  خو له پاره منډې وهلې،
 

»نظامي درسونه« تر   هغه کتاب په لټون پسې راوتلی وي چې حقاني شبکې د  دا ماشوم ښایي د 
 (  ۵جهاد طریقه ښووله.)  تریننګه نه یې د   چې پرته له معلم او  کړی و   خپور  سرلیک الندې چاپ او

 

قاتل استاد دی چې خپل    څه ظالم،  جهاد کتاب وګوره.   چې د   دغه »ماشوم ته خپل استاد ویلي و 
 (  ۴)  تلو جرات نه شي کوالی.«   ښیي چې په خپله پرې د  شاګرد ته هغه الر

 

له نن نه دوه درې    چې نقص په نظام کې نه دی.  داسې وایي خاوندان ال    نظر  د   ځینې سیاسیون او 
کې په زغرده    په لړ   سیاسي تبصرو   خپلو  د   ،په خپل تلویزیون کې  ورځې مخکې ښاغلي مسکینیار 

 وویل چې: 
 

کرزي په کاري    د   نیمګړتیا په کرزي کې ده او   نظام باید بدل نه شي،   نیمګړتیا په نظام کې نه ده،
 دوی باید بدل شي.  کې ده،ټیم 

 

  ښوونیز   په سیاسي او   سیستم کې ده.   ستره نیمګړتیا په نظام او   ټولو  کوم چې تر   زه داسې فکر 
بدلون په    نظام اوسیستم د تعلیمي    د   ،بدلون مخکې  تر   شخص یا اشخاصو   باید د   موږ  نظام کې.

  باید ماشوم ته قلم او ټوپک پرځای    د   باید بدل کړای شي،  تفکر  ټولنې طرز  د   کې اوسو،  فکر
هغه    پام وي چې کوم کتاب په الس کې ورکړو،  کتاب ته مو  او  ل شيکتاب په الس کې ورکړ

چې یوازې    نه دا  په کې نغښتی وي،  سمیدو راز  آخرت د   دنیا او  کتاب په الس کې ورکړو چې د 
تباهئ    د   ونو نسل  څو   نوي نسل څه چې ال د   بربادۍ او د   دنیا او آخرت د   تلو په پلمه د   جنت ته د 

 راز په کې پټ وي. 
 

  ګالنو   زموږ  ته،  ډیری کوچنیانو  وجه ده چې زموږ   تبلیغاتو  بدو  منفي او  تګ د   همدا جنت ته د 
 ته ویل شوي دي چې: 

 

 ټوپک دځوانانو؛ګاڼه ده. 
 

 تر نن پورې نه دي ورته ویل شوي چې:   خو
 

   نوي نسل ګاڼه ده،  قلم د 
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 دی،  نوي نسل زیور  پوهه د   زدکړه او
 

 ښه وسیله ده.   الس ته راوړلو   زدکړې او   پوهې د   علم او   د   وړاندې تګ او   نوي نسل د   د   کمپیوتر 
 

 کې ویلي دي:  خبرو  په خپلو  واز ا په لوړ  رهبرانو  او مشرانو استازو  تیارې د  د 
 

 ګورئ! 
 

 چپه کوي.  پام کوئ چې فیسبوکي ځوانان مو 
 

پام وړ خبره    دا ستره او د   )پوهه( سره مخالفت کوي. له پاره له رڼا    اوږدولو   خپل ژوند د   دوی د 
 ده چې: 

 

له حقایقو   خیانت او   ستر   ستره ګناه،   ترټولو  دا ده چې نوی نسل    له پوهې او   لرې،   ستره جفا 
 په تیاروکې وساتل شي.   تکنالوژۍ څنګ ته،

 

بیا    کړل او هرڅه سره    ناوړه عادت له مخې یو وار   تفریط د   خپل افراط او   موږ له بده مرغه د 
داسې پسې راوالوزول چې نوی    سپین بادونه مو   مو ورپسې له هغه نه په افراط سره شنه کړل او 

 حتی ښوونه اوروزنه.  نوي نسلونه یې په تیاروکې مخ په ښکته ټیل وهل،  نسل څه چې،
 

  له دې نه بد افراط په کې شوی .روزنې سلسله تعقیب شي  ښوونې او  باندې له افغانستانه که د  د 
 ولیکل شول:  ب« ورزده کوي،  - کې چې په لومړي ځل ماشوم ته  »الف  کتابونو  په هغو  دی.

 

 ت= توپک 
 

 ټ = ټانک   
 

 ج = جهاد  
 

 و= وژل 
 

 م= مرګ  
 

 ک = کمونست  
 

 او... 
 

جګړه او وژل ورزده کړي    نوي نسل ته کرکه،  داسې تعلیمي نظام کوچنیانوته،   داسې کتابونه او
 دا دی ترنن پورې یې پور همدا افغانان پسې ادا کوي. او ورزده کوي یې چې 

 

 نوم بدي کړل.   حتی توري مو ځان څه چې،  موږ
 

 داسې هم کاروالی شول:  همدا توري مو 
 

 و= وطن 
 

 م= مور 
 

 ک= کرل 
 

 او...  
 

  سواد خاوند شو مال صاحب؟  بیا چې د   کې خو اول سواد عام نه دی،   له بده مرغه په افغانانو 
جهاد کتابونه    افراطي صاحب؟ او پالنکی صاحب ورته د   او  ؟جهادي صاحب   ؟موالنا صاحب 
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  جنت دروازې خالصوي،   ته د   دې لوستل تا  ورته وایي چې د   چاپوي او په الس کې یې ورکوي، 
 کې یې وسوځوه او...  په اور   شه خپل وطن وران کړه،  بیا الړ دا ولوله، 

 

روزنې په برخه کې دې سړی ورته   نوي نسل د  واورې چې د   داسې خبر لږ په مډیا کې به ډیر 
  بیا خپل ژوند.   لنګون په وخت کې لومړی خپل ماشوم له السه ورکوي او   د   ښځې مو   په تمه شي. 
هلته پرته    تداوئ له پاره پاکستان هند او... ته روان وي او پیسې روا ناروا ګټي او  ناروغان مو

دې ته ورته    او  ږي ېـی یې ورنه ایستل کپوښتورګ   یو  له دې چې ناروغ پوه شي یا تداوي شي، 
  د   نظام نه شتون دی،  سالم ښوونیز   لوی عامل د   ترټولو   ستونزو   دغو   د   نورې ډیرې ستونزې. 

  لنګون او   رناروغان د   نو   نرسې نه شتون دی چې ښځه ماشوم او   روغتون او   عادي ډاکتر،   ه یو
 ناروغۍ په وخت کې ژوند له السه ورکوي. 

 

نرسنګ کورس نه یوه، دوې،    د   يوګورې چې لیکلي یې و   لږ  میدیا کې ډیربه په    داسې خبر 
نرسنګ    یا د  پیل وکړ.   لس، شل او... تنه فارغانې شوې او په کوم صحي کلنیک کې یې په کار

  ،ځل نه  دا خبرونه یو   خو   الرښود کتاب له چاپه راووت،  خدماتو  ټولنیزو  نورو   کوم کتاب یا د 
 سره خپروي چې:   تورو  ږوـځی کش او  څوځلې میدیا په ډیر

 

 ( ۶)   فضیلت پګړۍ وروتړل شوې. طالبانوته د شپاړس ـ 
 

 ( ۷)  اسالمي کتاب له چاپه رووت. ـ پرتقوا والړه کورنۍ ګټور 
 

)المزمل(    یوه ټولګه  نعتونو  او   حمدونو   پام وړ... ټولنې د   د   نعت ویونکو  او  شاعرانو   درنو  ـ د 
 ( ۸)  خپره  کړه.

 

 کتاب خپورکړ. ـ حقاني شبکې جنګي 
 

  کړ   »نظامي درسونه« په نوم کتاب خپور  روزنې له پاره د   او  جذبولو   د   جنګیالیو  حقاني شبکې د 
 ( ۵مخونه لري... )  ۱۶۰چې  

 

 ـ او ... 
 

  د   زموږ  غیرمعیاري ډول، علمي او هغه هم په غیر  زدکړه،  تبلیغ او  دیني مسایلو  دا جګړه او د 
زدکړه    مسایلو   اړینو   نورو   ژوند د   د   خو  باید دینداري وکړو،  موږ  پالر نیکه میراث دی که څنګه؟

سویدن په مالمو    کال کې د   ۲۰۱۰دې ستونزې ته ما په تفصیل سره په    هم باید هیره نه کړو.
 ( ۹)  شوي سیمینارکې په خپله مقاله )اور او ګالن( کې اشاره کړې ده.  جوړ   ښارکې د 

 

نرس    ولې د   درسي کتابونه دي. ږ  دا زمو  او روزنه ده    په اوسني وخت کې دا زموږ ښوونه او 
جوړیږي،  نه  کورسونه  ګۍ  او   قابله  جوړوي  دارالحفاظونه  د   چې  ورتړل    بیا  پګړۍ  فضیلت 

چې په اوالد تکلیف    خو   ږوې،ېـچې ولې زوی نه ز   مرګ ترپولې وهو   خپلې ښځې د   ږي. ېـک
پیښ شو او،  ورته  نرس  د   ډاکتر   بیا  لري چې  نه  اوزیږون    درک  مرسته ورسره    الرښوونه 

 فضیلت واال بیا په داسې حاالتو کې څه مرسته کوالی شي؟  پګړۍ واال او   وکړي،
 

کاوه    وخت کې سندرې ویلې میږي کار   کار  چرچرک د   میږي کیسه ده،  چرچرک او  دا هماغه د 
یوې دانې له پاره میږي ته    بیا چرچرک د   کله چې ساړه شول سخت ژمي سره سختي راغله،

یوازې نعتونه    رانه پاتې دی،   او...   هنر   علم،  اقتصاد،   سیاست،   هم همداسې یو.   موږ   ه کول. عذرون 
خلک پرمخ    نور  له پاره ځو،  ګټلو   د   ولور  سعودي ته د   دوبی او   فضیلت پګړۍ تړو،  د   او   وایو

خویندې میندې    زموږ   ماشوم او  کله چې زموږ  او   علم په زدکړې پسې ځي   ته د   تللو هیوادونو 
  د   کې ساتو،  چترالندې په کور  غیرت تر  یا یې د   او  بیا پردیو ته الس غځوو  مریضانې شي،
داغداره نه   ځکه چې غیرت مو ته یې هم نه ورښیو، ډاکترانو  پردیو  او رسوویې مرګ ترپولې 

 شي.  
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 ګل پاچا الفت دا توصیه تطبیق کړو:  استاد  باید د  موږ  اوس هم ناوخته نه ده،
 

 «.علم رڼا له ځان سره راوړي د  »کوچنیان باید په علم پسې والړشي او          

 : مأخذونه 
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 د ښوونې او روزنې کال
 

 او له ښونځي نه د نیمایي افغان کوچنیانو محرومیت 
 

 
 

کال د ښوونې او روزنې کال اعالن کړ. ده د    ۱۳۹۷د افغامستان جمهور ریٔس اشرف غني  
ام کال په مناسبت، په خپله وینا کې وویل چې اوه نوي ام کال د پوهنې کال دی او ټول    ۱۳۹۷

باید په گډه د حشر په ډول کار ورته وکړو. هلته ولسمشر د ښوونې او روزنې په باب ځینو نورو  
 کې داسې راغلي و:  رپوټ ه یوه ته هم اشاره وکړه. هغه وخت په دې هکله پمسایلو 

 

کړ او له ولس    لمریز کال ته د پوهنې کال نوم ور   ۱۳۹۷افغان ولسمشر د نوي کال وینا کې  »
 .)حشر( وکړي یې وغوښتل چې د پوهنې د پراختیا لپاره ملي پګړه 

 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-43481852
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 .کابینې او د ولس په مشوره دې کال ته د پوهنې نوم ور کړل شوی دینوموړي وویل، د 
 

خپل    -  چې ښایي د شنبې ورځ به وي  -  هغه دا هم وویل چې په دې تړاو به د پوهنې په ورځ
 .پالن له افغان ولس سره شریک کړي

 

برخه  محمد اشرف غني ارګ کې د وینا پر مهال له خلکو وغوښتل د هغو ماشومانو د زدکړو په  
 .کې همکاري وکړي چې شمېر یې څو میلیونه دي او له زدکړو بې برخې دي

 

ټول به سږ کال مال وتړو چې د افغانستان راتلونکی مطلب زموږ بچیان چې لوړه او نجونه دي  "
 ."د زدکړو برخه کې موقع ور کړو 

 

بنس په اشارې وویل، چې ښوونیز نصاب کې  ته  په ښوونیز نصاب کې ستونزو  ټیز  نوموړي 
 : سمون پکار دی 

 

هغه بنیادي اصالحات به د پوهنې نظام کې راشي چې ولس یې غواړي، زه په ټول ولس ناره  "
 ...« ."کوم چې د پوهنې برخه کې ملي حشر وکړي 

 

د ښونې اوروزنې په برخه کې د جمهور ریٔس له دې ځانكړې پاملرنې نه ډیرو خلکو مننه وکړه  
او هیله یې څركنده کړه چې اوس به اساسي کار پیل شي، خو داسې ښکاري چې هیڅ به هم ونه  

 شي.  
 

  یو په دې چې دننه په نظام کې د دغسې مثبتو پالنونو په مقابل کې یو ه پنځمه ستن والړه چې د 
پنځوس سلنې د دلیل له مخې، د خپلو شخصي گټو او واک د ساتلو له پاره، ټول هغه اشخاص  
 چې د وطن او خلکو له پاره کار کوي، دوی په بیالبیلو نومونو او پلمو خنډونه ورته جوړوي.  

 

بل دلیل یې دا دی چې د افغانستان د ښوونې او روزنې پر سیستم باندې داسې فکر حاکم دی چې  
هلته د وړاندې تگ او مثبتو کارونو له پاره دومره زمینه نه ده مساعده. مانا دا چې کار په سمه  
توگه نه دی تر سره شوی او اوس چې د بل معتبر آدرس له لوري هم وویل شول چې ډیره سلنه  

 افغان ماشومان له ښونځي نه محرومه دي. دا خبره، هغه فکر قوي کوي چې: 
 

 وونې او روزنې په برخه کې کار ډیر پڅ او ناسم روان دی. په افغانستان کې د ښ 
 

له خوا ویل شوي چې ډیره سلنه   «یونیسف» د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق اوس 
 کې ویل شوي دي:  ر راپوافغان ماشومان د ښونځي له تگ نه محرومه دي. د یونیسف په 

 

په  » ویلي،  کې  رپوټ  تازه  یوه  په  "یونیسف"  مالتړ صندوق  د  ماشومانو  د  ملتونو  ملګرو  د 
افغانستان کې د روانې جګړې او ناامنیو له کبله د دغه هېواد نیمایي ماشومان ښوونځي ته له  

 .تللو بې برخې کړي دي
 

کلونو ترمنځ عمرونه لري، په دې معنا    ۱۷او    ۷په یاد راپور کې راغلي، نیمایي ماشومان د  
 .میلیون ماشومان افغانستان کې ښوونځي ته له تللو محروم دي  ۳٫۷چې  

 

 .کال راپدېخوا ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تګ چاره ډېره شوې ده  ۲۰۰۲یونیسف وایي، له  
سلنه نجونې دي. دا شمېر په والیتونو    ۶۰رپوټ وایي، له ښوونځي د محرومو شویو ماشومانو 

 .کې په ډېرېدا دی 
 

د یونیسف د راپور له مخې، په کندهار، هلمند، میدان وردګو، پکتیکا، زابل او ارزګان والیتونو  
 ..« .سلنه نجونې ښوونځي ته نه ځي  ۸۴کې  

 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-44346055
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زما په خیال تر څو چې دولتي څوکۍ، په تیره داسې څوکۍ لکه د ښوونې روزنې وزارت چې  
تنظیمونو او مسلح گروپونو ته د   په ډول او د هغوی د خوشالولو او  په دولتي واک،  غنیمت 

راضي ساتلو په بدل کي ورکول کیږي، هیڅکله دې، هیڅ څوک د مدرنې او ښې ښوونې روزنې  
 . هیله نه کوي 

 

د غنیمت ورکولو د معاملې د بنسټ ډبره، له بده مرغه د بن په کنفرانس کې کېښودل شوه چې   
شول، کرزي هم همدا پالیسۍ پسې ِوغځوله، هر    د افغانستان هر څه د غنیمت په معامله کې لیالم

تنظیم به چې په هره څوکۍ الس کېښود، ده به ورته ویل چې ستا شوه او اوس هم ټول تنظیمونه  
 او مسلح گروپونه له برحال حکومت نه هماغه هیله لري چې له کرزي یې لرله. 

 

مانا یو الس نه شي او له    دا بده معامله به تر هغو پورې روانه وي چې د دولت واگې په ټوله 
یوه آدرسه رهبري نه شي. دغه راز د معارف په نصاب کې باید بنسټیز بدلون راوستل شي، د  

 ښونکو د ژوند څرنگوالي او سویې ته په جدي ډول پاملرنه وشي. 
 

که مو حد اقل پاسني بدلونونه په معارف کې راوستالی شول، نو بیا کوالی شو ووایو چې موږ  
 خه په سم لوري برابره کړې ده او که نه نو هر څه به د شعار په برید کې پاتې وي. د معارف م

 
 نوره مو خوښه! 
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 رانستي ښونځي،پ
 

 او خوښۍ ډکې خولگۍ  له خندا
 

 سره په تـقابل کې سیاسي ــ نظامي ډلې دې، 
 د خپلو سیاسي ــ نظامي موخو د تر السه 
 کولو له پاره، ښونځي نه تړلي او نه دې 
 سوزوي. د ښونځیو تړل او سوزول، 
 د نوي نسل د تباهۍ سبب کېـږي. 

 

 
 

د رڼا او تیارې جگړه،  څه موده مخکې مې په لوگر کې د یو ښوونځي د سوزیدو په ویر کې د »
تر سرلیک الندې مقاله خپره کړه، د سوزیدلي  د ښونځي جوړونکو او ښونځي سوزونکو تـقابل«  

 ښونځي او له تعلیم نه پاتې کوچنیانو پر حالت مې څو شیبې د سترگو انگړ رالوند هم شو.  
 د پیل جملې دا دي:  مقالې زما د یادې 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_rana_aw_tyara.pdf
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پرون مې د نورو بدو خبرونو او راپورونو تر څنگ، په لوگر کې د یوه ښونځي د سوزولو  »
ندې تمامه شوه لکه زه  خبر او د سوزیدو د جریان عکسونه هم له نظره تیر شول او داسې رابا

 خپله چې سوزیدلی اوسم.« 
 

 زما د مقالې د لیکلو او خپرولو اصلي موخه دا وه چې ښونځی دې تل پرانستی وي، نه تړلی. 
اوس مې چې په میدیا کې د ښوونځیو د بیا پرانستنې خبر ولوست، خدای حاضر او ناضردی  

وانگیرله چې زه خپله د اوو کلونو کوچنی یم او  چې له خوښۍ نه مې زړه وترپـېـد او داسې مې  
 په لومړۍ ورځ، په خوشالۍ سره ښونځي ته روان یم. 

 

لوګر: د ښوونځیو بیا پرانیستل کېدو د "اختر د  »:په لوگر کې د ښونځیو د بیا پرانستـنې په خبر 
 راغلي دي:  داسېکې  «"اوربند په څېر خوښ کړم 

 

ښوونځي تر شاوخوا دوو اونیو تړل کېدو وروسته بېرته   ۱۰۳د افغانستان په لوګر والیت کې »
 .پرانیستل شوي دي 

 

مخالفینو له خوا تړل  د لوګر د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا، دغه ښوونځي د وسله والو  
شوي وو او وایي په دغې مودې کې تر نیمایي ډېر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي او  

 .یا یې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ځنډېدلي دي 
 

د لوګر والیت د پوهنې رییس عبدالوکیل کلیوال بي بي سي ته وویل دا به سخته وي چې په  
 .کېدو ضمانت دې وشيراتلونکې کې د ښوونځیو د نه تړل 

 

زرو ډېر زده کوونکي له    ۶۰د ښاغلي کلیوال په وینا د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله تر  
 .زده کړو لېرې پاتې شوي وو

 

د لوګر د پوهنې رییس وایي د سیمې د سپین ږیرو او مخورو د ښوونځیو په بیا پرانیستلو کې  
 .ډېره مرسته ورسره کړې ده

 

زره ډېر زده کوونکي    ۱۳۰ښوونځي او ښوونیز مرکزونه شته چې تر    ۳۱۸  په لوګر والیت کې 
 .پکې زده کړې کوي. چې تر څلویښت زرو ډېر یې نجونې دي 

 

د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو له امله د زده کوونکي خوښ دي، عبدالخیل چې په لوګر والیت  
ورځو کې د اوربند" له خوښۍ سره  کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی دا پرانیستل "د اختر په  

پرتله کوي. دی وایي، دوې اوونۍ ډېرې په خپګان پرې تېرې شوې، خو خوښ دی چې نن یې  
 .د ښوونځي دروازه یو ځل بیا پر مخ پرانیستل شوې ده

 

یو بل زده کوونکی الیاس نظري وایي، "د ښوونځیو پرانیستلو ته خوښ دی خو دې ته اندېښمن  
 « ."کې بیا ښوونځي د ښکېلو خواو د دښمني ښکار نه شي دی چې په راتلونکې

 

د ښوونځیو د تړلو او سوزولو ستونزه یوازې په لوگر والیت پورې نه ده خالصه شوې، بلکې  
په نورو سیمو کې هم ډیر ځلې دا پېښې بیا، بیا تکرار شوې او تکراریږي پسې. زموږ قلموال  

وخت خپل غږ پورته کوي. د همدې روانې جوالی  هم الس تر زنې نه دي ورته ناست، وخت نا  
تاند ویبپاڼه کې د ښاغلي    ۲۷ام کال( پر اوه ویشتمه )   ۲۰۱۸میاشتې )  په  نېټه  نعمت هللا  مه( 

په قلم لیکلې مقالې کې د ننگرهار د معارف حالت په ډیرو هنرمندانه تورو سره انځور   صدیقي
چې  ...  دی. لیکوال ټینگار کوي چې»شوی دی او د ښوونې روزنې حالت خورا بد ښودل شوی  

 ...« تعلیم، ښونځی او مدرسه زموږ ژوند دی
 

 ځینې برخې دي:  مقالې دا د ښاغلي نعمت هللا صدیقي د 
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-44956420
http://www.taand.com/archives/111179
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امینتي ګواښونو المله والړې او  » د  ادارې  تعلیمي  د ننګرهار  حساس  له څو اوونیو راهیسې 
)خوله مې په    خلک د وحشت د انتها د یوې بوږنوونکې او زړه خوړونکې نارامۍ شاهد دي 

خاورو( دا هغه ناهیلې او منحوسه جمله ده، چې په ویلو او لیکلو یې د وسلو او جګړو صنعتکاران  
من غوښه اخلي او موږ له خپلو ټولو حواسو او عقالنیت سره )البته که لرو یې؟( ورته ټیټ    ،من

 ولچک والړ یو.   سر، چلنج او
 

موږ د نږدې تېرې مبارکې روژې اته واړه ازموینې د خوف او وېرې په داسې یوه ماحول کې  
ورکړې چې د امنیتي ځواکونو له یو شمیر زغروالو رینجرو او امنیتي ځواکونو د تیارسي حالت  

او مجرمین یو،     راته ویل لکه موږ چې د خورا ډېرې بدې فاجعې او ناوړه عمل ګناهګاران
 داسې لکه موږ چې د تیارو د زامنو په حیث د رڼا دالرویو رحم و کرم ته ناست یو. 

 

 )زدکوونکي او ښوونکي(.   د تیارو زامن موږ  ،)جکړمار( هو!! د رڼا زامن دوی 
 

دا دوه هغه قطبونه دي، چې اوښیار دوښمنان یې درک کوالی شي، د هغه چا پر فکر او تحلیل  
چې دوی اوس هم زموږ دوښمن محدود او احمق ګڼي، دوښمن کله احمق شو؟    رحم پکار دی،

فکټور یې در ټارګیټ کړ. پر معارف او ښوونې او روزنې،    ي چې ستا دا دومره حساس او بنیاد 
پر دولتي او شخصي پوهنتونونو او انسټیټیونو پرلپسې درانه بریدونه او ګواښونه هغه څه دي،  

 استعمارګرو ځواکونو او جالونو اوج ګڼلی شو.  چې دا د لویو استخبارتي او 
 

زموږ له تعلیمي نظام سره د سیاسي واکمنو په اوښیارتیا څوک څه ویلی شي؟ د وسلوالو    ...
دا هغه   به څه راسره کوي؟  او تکون  تناظر  او نړیوال  اولس چیرته دی؟  بیانیه څه غواړي؟ 

نه تحلیل راکوالی شي او نه یې حالره!!  پوښتنې دي، چې موږ )افغانانو( ته یې هیڅوک په اړه 
 دا ځکه چې موږ باید ووژل شو!! 

 

د تعلیمي ادارو په دې جدي ګواښ له حکومتونو د ساتنې غوښتنه او پر ولسمشر د مخاطبې مخ  
نلرو، کنه په ننګرهار کې د ولسمشر مخته د مبارز او فکري ملګري ارشاد رغاند نسخه یې څه  

 حل درملنه پکې وه!! کړه؟ چې د ټولو ستونزه د  
 

جګړمارو ته که سل و زر واره هم ووایو، خیال یې بویه!! هغه باید موږ ووژنې. په ننګرهار  
چې په خورا    کې د ریکشو پر شا د هغې جنت مخې کوچنۍ نجلۍ تصویر به چا نه وي لېدلئ؟ 

 معصومه څېره یې د ښونځي مخته والړه ده او وایي: 
 

 « !کاکا موږ مه وژنه»
 

داسې جمله ده، چې د انسان ضمیر تباه کوي، وجدان لړزوي، روان او مغز ته ټول عمري  دا نو  
صدمې ورکوي؛ خو هغه چې ارام، خوند او لذت ترې اخلي، هغوی ته به څوک ووایي، چې د  
علم او عرفان دوښمني د خدای دوښمني ده، له علم سره جګړه له انسان سره جګړه ده، د جهالت  

 ساني عظمت رانسکورول او بقا چلنج کول دي. ملګرتیا د تمامي ان
 

)ولس( یوازې د دې خوني بال پر وړاندې یوازې همدا اراده او هوډ ژغورلی شي، چې د    موږ
جنګ و جکړو دا ټولې ښکیلې غاړې پر دې چلنج کړو چې تعلیم، ښونځی او مدرسه زموږ  

مو چې هر ډول جهنم مخ او  ژوند دی، که ژوند وي نو دا به وي!! کنه د ژوند په هر پړاو کې  
 خوا ته راځي، لبیک لبیک!! 

 

جنګ، وژل، بم، باد و باران، ستونزې،ګواښونه او ولچکونه هر څه زغملی شو؛ خو پر تعلیمي  
نظام هیڅ ډول بندیز او مصلحت باید ونه منو او نه یې هم باید پر وړاندې د یوې زرې هومره  

 « ګوزارې ته زړه ښه کړو.
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خبره دا ده چې د تعلیم مخالفین او د ښوونځي سوزونکي وسله په الس، پرته له ترحم نه دا کار  
کوي، تش السی ولس به د هغو مقابله څنگه وکوالی شي؟ خو زه په دې عقیده یم چې: »د خلکو  

 زور، د خدای زور« دی او اخر به رڼا پر تیارې غالبه شي.  
 

ـنې په چارو کې چې هر چا یو عملي گام هم پورته کړی  په لوگر کې د ښوونځیو د بیا پرانست
وي، خدای دې اجر ورکړي او زه د نوي نسل د روزنې کاروان د یو الروي په توگه د زړه له  
کومې مننه ورنه کوم او هیله مې دا ده چې متخاصمې جنگي ډلې هیڅکله د کوچنیانو د روزنې  

و ونه یې سوزوي، بلکې د هغو د ساتلو په  خنډ نه شي او نه یوازې دا چې ښوونځي ونه تړي ا
چې ښوونځی هغه مقدس حریم دی چې نوی نسل په  چارو کې دې دایمي مرسته وکړي، ځکه  

او دغه نوی نسل سبا د همدي مشرانو الس نیوی کوي او د دې وطن او خلکو  ږي  ېـکې روزل ک
وسني زده کونکي  سرنوشت به د همدې نسل په الس کې وي. که ښوونځی پرانستی وي، نو دا ا

به د راتلونکې ټولنې په ټولو برخو کې، پوه مشر او الرښوونکي وي، او که ښوونځي تړلی وي،  
دا زده کونکي به له سواد بې برخې او داسې نا پوه وي چې نه یوازې دا چې خلکو او وطن ته  

 بار وي. به څه نه شي کوالی، بلکې د خلکو او وطن پر اوږو به د یو دروند پـیـټي په ډول 
 

 سره په تقابل کې سیاسي ــ نظامي ډلې دې، 
 د خپلو سیاسي ــ نظامي موخو د تر السه 
 کولو له پاره، ښونځي نه تړلي او نه دې 
 سوزوي. د ښونځیو تړل او سوزول، 
 د نوي نسل د تباهۍ سبب کېـږي. 

 
 ***** 

 ښوونځي دې پرانستي او فعاله وي، 
 د ټولو کوچنیانو زړونه دې خوشاله

 خولگۍ له خنداوو ډکې وي! او 
 

 ***** 
 »د مینې کور یې زموږ 
 وطنه مور یې زموږ...«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
178او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 
 
 
 
 
 

                  
                        

 په علمي او مدرنه بڼه 
 

 د افغانستان د نوي نسل روزنه 
 

 د وخت اړتیا ده 
 

 د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې 
 مطالعې، تعلیم، ښونځي له سواد، کتاب، 

 او پوهنځي نه ځان لرې ساتي!
 

 ***** 
 په اوسني عصر کې، په نوې او علمي 
 بڼه، د نوې تکنالوژۍ په دایره کې، 
 د نوي نسل روزنه یوه اړتیا ده. 

 

 

افغانستان  کال د جوالی پر یویشتمه نېټه، د افغانستان د ملي تحریک گوند په بلنه، د »  ۲۰۱۸د  
« تر سرلیک الندې یو علمي سیمینار  جوړ شوی و. الندې مقاله مې د همدې سیمینار  نن او سبا

 له پاره لیکلې وه او په یاد سیمینار کې مې په لنډ ډول واوروله. 
 )آصف بهاند(                                                                           

 

 

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

روزنه چې پایله یې زموږ د هیواد د څلورو نسلونو بې سواده یا  ویجاړ کړي، په تیره ښوونه او 
کم سواده پاتې کیدل دي؛ خو له دې ټولو نا خوالو سره، سره زموږ نوی نسل د زدکړو لیوال و  
او دی او هر کله او هر چیرې چې ډیر لږ امکانات هم ورته برابر شوي دي، له هغو نه په  

ونه گاللي دي او د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د  استفادې سره یې، پر ځان هر رنگ زحمت
 خپل ټـټر او ذهن کتاب پرانستی دی او زدکړې یې کړې دي. 

 

 ما څو ځلې په ټینگار سره ویلي دي: 
 

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

 

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

 ژوندی مثال وړاندې کړم: 
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په   ۲۰۱۷د   نیټه  دریمه  په  فبرورۍ  د  کال  یوازینۍ   کې   میډیا عیسوي  د هغې  پکتیکا څخه  له 
متخصصې ډاکترې د بیرته وتلو خبر خپور شو چې د هغې سیمې د نیم میلیون وگړو له پاره یې  

کې خپله  په پکتیکا   ، د »ایک انار، سو بیمار« په ډول کار کاوه، دا چې د خلکو دې خدمتگارې
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  

ونکې  کوي، ولې په دې نیم میلیون وگړو کې یوه ډاکتره نه شته، سم ښونځي نه شته، یوه ښځینه ښ
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،  
  تعلیم مهم والی په نظري او عملي ډول ثابت شوی دی، خو زموږ ځینې هیواد وال بیا  زدکړو او

 هم خپلې لوڼې او زامن ښوونځي ته له تګ نه منع کوي. 
 

کال په پنځمه میاشت کې د »چیرې    ۲۰۱۶ما )آصف بهاند( پاسنیو ستونزو ته په پام سره، د  
جرمن آنالین کې   افغان او  تاند  چې ښوونکی نه وي« تر سر لیک الندې یوه مقاله ولیکله او په 

دیارلسمې نیټې خپره کړه. په دې مقاله کې د همدې میرمنې یادونه هم شوې     د یادې میاشتې په
پر ارزښت او مهم والي هم خبرې    ده او ځینو نورو تعلیمي ستونزو او د زدکړو او ښوونځي

 شوې دي.  
 

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. 

 

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

 

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

 

نوي نسل سمه روزنه، د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي. که نوی نسل  زه په دې عقیده یم چې د  
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  
مه مسآله ده. د سواد زدکړې مسأله په هره ټولنه کې د پرمختګ یو بسټیز شرط ګڼل کـیږي.  هم مه

د نوي نسل روزل د سواد له زدکړې پیل کیږي، بیا ښونځی، ورپسې د مطالعې نهضت پیاوړي  
 کیدو او مطالعه په یوه منلي دود باندې بدلول دي. 

 

دي. کله چې سواد نه وي، سترګې ړندې    په ژوند کې د بریالیتوب یو راز، بینا او رڼې سترګې 
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  

 د ژوند پر الره په استوار ډول قدم کیږدي. 
 

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

 ستونزو سره مخ وي، لکه اوس چې زموږ ټولنه او خلک عمالا ور سره الس ګریوان دي. 
 

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
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هرمان نه گڼم، زما له پاره قهرمان هغه څوک دی د سواد، پّوې  زه ټوپکوال وژونکی او قاتل ق
او نوي نسل په روزلو کې عملي کار کوي، زما قهرمانان هغه څوک دي چې د راکټونو په ځای  

 کتابونه ویشي. 
 

سلسله کې ما په لومړي ګام کې د کوچنیانو ادبیاتو ته د اړینې پاملرنې    د نوي نسل د روزلو په 
کال چاپ( او ورپسې مې د مهاجرت په    ۱۳۶۶په خاطر لومړی یو کتاب)د کوچنیانو ادبیات،  

چاپیلایر کې »د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر او اوسنی حالت«  تر نامه الندې گڼ شمیر  
کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت، دویم ټوک«   مقالې لیکلې دي، چې اوس »د 

 تر السه کېدای شي.  بڼه تر سرلیک الندې په آنالین  
 

ه پار د مطالعې د عامیدو له پاره، د مطالعې  د هغو تر څنګه مې، بیا هم د نوي نسل د روزلو پ
د مهموالي، د مطالعې په برخه کې د شته ستونزو او د دې ستونزو د حلالرو په باب ګڼې مقالې  

 لیکلې دي، چې د ځینو سر لیکونه یې دا دي: 
 

 ، لړۍ کتابونو  زموږ تعلیمي نظام او د جهاديــ 
 

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

 ،او نوې هیلې ستونزې  نوی نسل، مطالعهــ 
 

 ، ) د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت (دریځ  زموږ کتاب، مطالعه اوــ 
 

 ،او زموږ مسوولیت  نسلونه   بیسواده څو ــ 
 

 ، او دوې وروستۍ مقالې دود  د مطالعې ــ 
 

 ، ونه  سوځونه کتاب ــ 
 

 ،او یو یاد داشت  څپیړې څو مقالې، څوــ 
 

 تخم کرلی ولې؟   ټوپک مشرانو تاسې د ــ 
 

 ، )د مطالعې د پلویانو نوي ګامونه(خبرې  زر  یو تصویر،ــ 
 

 ، یک او چکچکېټو  قلم،ــ  
 

 ،  ر ټولنهالاو قلم مطالعه تعلیم، کتاب ویشنه، ــ 
 

 ، )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  
کار دی او که نوی نسل و نه روزل شي، ممکنه نه ده چې د یوې ټولنې د پرمختګ، آبادۍ او  

کیښودل شي او د دې هیلې د پوره کیدو بنسټ سواد زدکړه او منظمه مطالعه  ښیرازۍ بنسټ دې  
 جوړي. 

 

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

 کارونه شوي دي.  
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_kochanyano_adabyat2_ketab2.pdf
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
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رامنځ  په افغانستان کې د ورستیو څلورو لسیزو د ستونزو هر اړخ ته چې نظر واچول شي، د  
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. 
 

ټولنه او خلکو کې بنیادي فکري بدلون را منځ ته نه  ډیری روڼ اندي په دې فکر دی چې څو په  
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  

 ه ډیر په ابتدایي بڼه هم وي. تعلیم او زدکړه باندې ډیر ټینګار وشي، ک
 

له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې بې سوادي او د تعلیم ډیره ټیټه کچه عامه ده او پایله یې دا  
ده چې ټولنه او هیواد مو ورسته پاتې، د تمدن له کاروانه وروسته او په عیني ژوندانه کې له  

زدکړو داسې بیلگې هم لرو چې د    زرگونو ستونزو سره الس گریوان یو؛ خو د با تعلیمه او د 
زدکړو، کارونو او السته راوړونو یادونه یې په ویاړ سره کوالی شو. څو تنه د غوره بیلگو په  

 توگه: 
 

 ، تنهاــ استاد ډاکتر محمد  
 

 ، آرین ــ ډاکتر وحید 
 

 ، ساپۍــ ثنا 
 

 ،امرخیلهــ مریم 
 

 لیمه،  نجیبه  ــ
 

 ورونه،   ویسا ــ
 

 ، اڅکزی ــ احمد ولي 
 

 او... 
 

څنګه چې لیدل شوي دي د نوي نسل د روزلو د انساني هیلې د پوره کیدو له پاره په عملي او  
کړې دي او هر  نظري ډول یو شمیر فرهنګیانو له اوږدې مودې را په دې خوا هلې ځلې پیل  

کله یې خپل نظریات د رسنیو، بیالبیلو مجالسو، لکچرونو مقالو او کتابونو د لیکلو له الرې د  
نورو تر غوږونو او سترګو پورې رسولي دي او زما هیله دا ده چې د نوي نسل د نوې او  

 متمدنې روزنې په موخه دا کار نور هم عام شي. 
 

 دا ښه په یاد ولرئ: 
 نسل په سمه توگه و نه روزل تر څو نوی  

 شي، هیڅکله د سمون تمه و نه کړئ. د نوي نسل
 له روزلو پرته به تل له ستونزو او بدمرغیو سره الس گریوان اوسئ! 

 

 دا لړۍ پای نه لري!
 

   
 
 
 

http://www.taand.com/archives/99956
http://www.taand.com/archives/96569
http://www.taand.com/archives/74298
http://www.taand.com/archives/83587
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_lallo_lallo2.pdf
http://www.taand.com/archives/64297
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_ahmad_wali1.pdf
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 »ماشومان گالن دي، گالن ښه وساتئ!«

 

 )د ماشوم د نړیوالې ورځې په پار( 
 

 
 

په یوه ټولنه کې د قانون د نشتوالي په صورت کې هیڅ شی ارزښت نه لري، زور او زورواکي  
هر څه چې وغواړي هغه کوي. په داسې چاپیلایر کې نه ماشوم ته څوک پام کوي، نه یې حقونو  
او روزنې ته او نه هم د ماشوم ورځ کوم ارزښت لري؛ خو بیا هم چیز فهمه خلک ماشومان  

نې او یوه وطن راتلونکې نه هیروي او په هر ډول شرایطو کې هڅه کوي چې  یعنې د یوې ټول 
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پاملرنه ورته وشي. ډېرې گوتنیونې او انتقادونه د اصالح په پار او په دې موخه کېـږي چې  
 ګوندې د ماشوم او کوچني حقونو او روزلو ته هم پام وشي. 

 

ماشوم له خولې د دې راوتلې جملې په باب  د ماشوم د ورځې په پار همدومره بس ده چې د یو  
 مشران فکر وکړي: 

 

 »تر هر څه مو تېر، له موږ سره تاوتریخوالی مه کوئ!« 
 

ې په مناسبت، د هر با احساسه انسان په ذهن کې هغه نادودې تداعي  ورځ  ېنړیوال د  ماشوم    د 
   روانې دي.کېږي چې زموږ د وطن له ماشومانو او کوچنیانو سره شوي دي او اوس هم 

 

ماشومانو په ذهنونو كې د جګړې او وژنو له    ټولنې د   په خواشینۍ سره باید ووایو چې زموږ د 
چې تر    ورباندې تحمیلېـږي،ه ، د خپلې كورنۍ د مشرانو له خوا بیالبیلې ویرې هم  بیرویرې سر 

 . ډیرو كلونو پورې له همدې ویرې او ډار نه ، زموږ بې وزله ماشومان زښت زیات ځوریږي 
 

نه هم   نه ورکول او له هغه  زموږ په ټولنه کې د ماشومانو اصلي ستونزه د هغوی د حقونو 
کې د دې    مقالووړاندې له هغو سره د بې اندازې تاوتریخوالي تر سره کېدل دي. ما په خپلو څو  

خبرې یادونه کړې ده چې په اوسني وخت کې زموږ له ماشومانو سره د تاوتریخوالي دغه ډولونه  
 ترسره کېـږي: 

 

د   سره،  کتو  په  ته  تجاربو  او  ستونزو  عیني  ټولنې  د  پر ضد  »زموږ  کوچنیانو  او  ماشومانو 
 تاوتریخوالی په لومړي ګام کې په دریو برخو باید و ویشالی شو: 

 

 ــ رواني تاوتریخوالی:  ۱
 

نور رواني   ډول  ډول،  او  تهدیدول  بد رد ویل،  ډارول، ښکنځلې کول،  تریخوالی،  تاو  )ژبنی 
 فشارونه(،  

 

 ــ جسمي تاوتریخوالی:  ۲
 

 )وهل ټکول، شاقه کارونه،جګړو ته اړایستل(، 
 

 ــ جنسي تاوتریخوال.«  ۳
 

خپلې ټولنې او  په اوسني وخت او د دومره پرمختللې تکنالوژۍ په زمانه کې موږ هره ورځ د  
وطن د ماشومانو د وضعیت په باب داسې خبرونه او راپورونه اورو چې د ماشوانو یوه سلنه  
حقونه هم نه دي په کې مراعات شوي او له هغه نه هم بده دا چې ماشومان داسې په منفي ډول  

ندې  کارول کېـږي چې له فزیکي او رواني پلوه د بربادۍ کندې ته ور پورې وهل کېـږي. دا ال 
یې د ډېرو لنډو ورځو څو بدو خبرونو او لړزونکو رپوتونو سرلیکونه دي چې له هر سرلیک  

 سره زه خپلې پوښتنې هم مطرح کوم: 
 

 وایي:    رسنۍ  د ا د ډیرې خواشینۍ ځای دی چې نړیوالې
 

 « افغانستان کې کابو یو میلیون ماشومان یتیمان دي»
 

 پوښتنه دا ده چې دا ماشومان چا یتیمان کړي دي؟ 
 

 ***** 
 :  دي چې ویلي په زغرده   یونیسف 

 

 « افغانستان کې پر ښوونځیو بریدونه درې برابره ډېر شوي»

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_tawtrikhwaly_sonamy10.pdf
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-48340356
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-48430351
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 پوښتنه دا ده چې بریدونه ولې پر ښونځیو، زده کونکو او ښونکو باندې کیـږي؟ 
 

 حالت چا او ولې راوستی دی؟ څو میلیونه ماشومان له ښوونځي او زدکړو بې برخې دي؛ دا 
 

 ***** 
 دی چې:  روایت   د ملگرو ملتونو د دفترونو

 

 .« میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي  ۲افغانستان کې  »
 

 د دوی روزي چا ورنه اخیستې ده؟ 
 

 ***** 
 

 په ډله کې دا هم تر سترگو کیـږي:  خبرونو د میډیا د تودو 
 

 « ډېر ماشومان خوارځواکي دي ٪۴۰افغانستان کې تر »
 

 زموږ د ټولنې پر ماشومانو دا حالت چا، ولې او څنگه راوست؟ 
 

 ***** 
موږ چې د نوې نړۍ د رڼایي، پوهې او سترگو غړولو ټولې دروازې او کړکۍ پر ماشومانو  

 باندې ور وتړو، هره اونۍ یې د ثواب په پار سرونه هم ورباندې ورخییو او...  
 

 څنگه کوالی شو له هغه نه حد اقل د نوې زمانې مبتکر نه، بلکې یو عادي انسان جوړ کړو؟ 
 

 
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-48347962
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-48167206
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ماشومانو سرونه په زوره رخیل شوي دي او دا څه یې چې پر سرونو ورته لیکلي دي دا  د دې 
ټول منع او زموږ د ټولنې د ماشومانو پر ډېره سلنه باندې بند دي او له هغه نه د پاسه هغه  
کارونه ورباندې تر سره کېـږي چې د نړي په هیڅ مذهب، هیڅ قانون او هیڅ ځای کې د منلو  

 نه دي. 
 

 ***** 
تر ټولو وروستۍ او خواشنونکي وحشانه پېښه یې د وړې »مهسا« وژنه ده. د د ې ماشومې د  

ته ما » باندې وژنې مسآلې  افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو  د  د تاوتریخوالي سونامي  د   »
لیکلې    داسېمقالو یوه برخه بیله کړه، د هغې مقالې په پای کې مې د وړې مهسا  د زړه خبره  

 وه: 
 

»زه اوس نه یم، چې تاسو هر څه کوئ، هغه مو خوښه؛ خو په یاد ولرئ: هر څه چې پر ما  
 شوي دي او هر څه چې ما لیدلي دي، هغه به ټکي په ټکي خدای ته ووایم.« 

 

 مور او پالر سپینه سپوږمۍ( )د 
 

 
 

او د غسې نورې وحشیانه بیلگې شته چې زموږ د ټولنې پر ماشومانو او کوچنیانو باندې همدا  
اوس د ټولو نړیوالو قوانینو خالف تطبیقېـږي. اصلي پوښتنه دا ده چې دا حالت پر دې ټولنې او  
  پر دې ماشومانو باندې چا او ولې راوست؟ او تر ټولو جالبه خبره خو ال دا ده چې پر ماشومانو 
باندې د دې حالت راوستونکي هم بیا د ماشومانو د حقونو چغې وهي او کېدای شي دا ورځ )د  

 ماشوم نړیواله ورځ( ولمانځي. هغوی ته باید په لوړ غږ سره وویل شي:  
 

 »هم مار یې، هم ګوګار یې«
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_tawtrikhwaly_sonamy10.pdf


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
186او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

پلرونو بې  د ماشوم او کوچني په ورځني ژوند کې د مشرانو او په ځانگړي ډول د میندو او  
تفاوتي او نه پاملرنه ماشوم د ژوند له ښې او اصلي الرې نه په بدو او منفي الرو باندې روانولی  
شي او کله چې سمه الروښوونه ورته ونه شي هغه حالتونه د ماشوم او کوچني پر ژوند د تل له  

 پاره منفي اغیز کوي چې دا په خپله د تاوتریخوالي یو نا مریي ډول دی. 
 

ل منفي حوادث، نظامي او ټولنیز کشکړپ او ټولنیزې نابرابرۍ داسې پېښې رامنځته کوي  نړیوا
چې د ټولو خلکو پر ژوند ډېر ژور ناوړه او منفي اغیز کوي، په تېـره د ماشومانو او کوچنیانو  

 پر ژوند باندې. دا یې د بشریت په تاریخ کې د شرم وړ ثبت شوو پېښو څو بېلگې دي:  
 

 

په اوسنۍ زمانه کې له کوچنیانو سره د تاوتریخوالي څو غوره بیلگې چې د بشریت نامه ته یې  
 تور داغ گڼلی شو:  

 

زه به خداى ته ټولې   :په جګړه کې یو ماشوم په زخمې حاالت کې ډاکټر ته وایې   سوریېد ــ  ۱
 . خبرې وکړم چې څه روان دې

 

  :زخمې حاالت کې منډې وهې کمره مین ته وایې د موسل په ښار کې یوه عراقې جینۍ په  ــ    ۲
 .  کاکا زما ویډیو مه کوه بې حجابه یم 

 

ما ژر واخله که جنت   : یو فلسطینې ماشوم د ډیرې لوږې په وخت کې خداى ته سوال کويــ   ۳
 . ته الړم لږ څه خو به وخورم

 

ډاکټر سره د الس له پرې کیدو    ،د افغانستان په جګړه کې د یو ماشوم الس شدید زخمې ووــ    ۴
ب د الس پرې کیدو په وخت کې مې  احډاکټر ص  :ماشوم ډاکټر ته وایې  .بله الر نه وه پرته  

 . لستوڼى مه پرې کوه نورې جامې نلرم 
 

ــ او په پای کې زموږ »مهسا«، چې د اسارت او مرگ شیبو کې به زموږ »مهسا« څه ویلي    ۵
 وي؟ 

 

 

په هر صورت ماشوم ته چې انسان دی، نوی نسل دی او د ټولنې او هېواد راتلونکی ښونکی او  
 الرښود دی، درناوی کوو، حقونه یې درانه گڼو او د ورکړې پلوي یې کوو.  

 

 دا ورځ دې نیکمرغه او تل وي! 
 

اله پخوا  زه تل د خپلې کورنۍ د یو مشر دا خبره بیا، بیا تکراروم چې څه د پاسه پنځه دېرش ک
 یې د یوه لیک په ترڅ کې راته لیکلې وه:  

 

 »ماشومان گالن دي، گالن ښه وساتئ!«
 
 )ډوکتور لطیف بهاند(           
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 د پالر په پته د یوه زوی څو خبرې 
 

 )د پالر د ورځې په پلمه(
 
 

په   په څېر، د پالر ورځ هم زموږ  نه لري،  د نورو نړیوالو ورځو  وطن کې دومره ارزښت 
 ږي. ـیادونکو او لمانځونکو باندې یې رنگارنگ ټاپې لگول کې

 

دلته په اروپا کې هم په ټولو هېوادونو کې پر یوه ورځ نه لمانځل کېـږي، بلکې هر هېواد یې په  
لمانځل کېـږي. ما   په لړ کې  لمانځي. په ډنمارک کې د همدې روانې اونۍ  جال ـ جال ورځو 
سږکال د پالر د ورځې په پار درې مطلبه خپرېدو ته برابر کړي دي چې یو یې همدا الندې څو  

 : جملې دي چې یو پر خپلو پښو والړ زوی یې د خپل پالر په باب وایي 
 

 

د یوه خورا په زړه پورې برخې څخه ځکه د پالر د ورځې    فلمدا څو لنډې جملې مې د یوه هندي  
په ویاړ راژباړلي دي چې په دې جملو کې د پالر ریښتینې مینه او د یوه پوه او با احساسه زوی  
 درک، پرله پسې کار او بریا په کې لیدل کیـږي. دا څو لنډې جملې ډېره ښه روزنیز پیام لېـږدوي.  

 

 و پښو درېدلی زوی د خلکو یوې لوې ډلې ته په خطاب کې کوي: دا خبرې یو بریالی او پر خپل
 

 »... په ژوند کې هیڅ داسې دروند کار نه و چې پالر به نه شو ترسره کوالی. 
 

 بله خبره دا ده چې:  
 

زه پالر له کوره نه یم شړلی، بلکې پر خپلو پښو د درېدو په موخه یې څه موده له ځانه لرې  
 لرېوالي درد دواړو ته ور په برخه شوی دی. کړی ومه... او د دې 

 

وخت خپه او ناراضه وي، هغه هیڅ کله غله دانه، نشي    ر ... که څوک د پټي د کولبه کولو پ
 ترالسه کوالی. 

 

له پالر نه لرېوالي پر پښو باندې د درېدو جوگه کړم. که زه نن پر خپلو پښو باندې د درېدو ویاړ  
 و دعاگانو په وجه دی. لرم، دا ټول د پالر د ښه نیت ا

 

 زما پالر له ما سره ډېره مینه کوي. 
 

 او...« 
 زه پر خپل پالر باندې ویاړم 

 

 د پالر ورځ دې بختوره وي! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sbwypK-_PvU
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 د ښوونکوو نړیواله ورځ او څو غبرگونونه 
 

 ښونکي د نوي نسل روزنکي دي، 
 د دوی ژوند ته پام، نوي نسل 

 او د وطن راتلونکې 
 ته پام دی! 

 

 
 

د تلې )میزان( دیارلسمه، د ملگرو ملتونو له خوا په نړیواله کچه د ښوونکوو د ورځې په نامه  
 کې د دې ورځې د نومونې په باب داسې راغلي دي:  رپوټ  نومول شوې ده. په یوه 

 

ام کال د اکتوبر له دریمې    ۱۹۹۴ملتونو د زدکړو علمي فرهنگي ادارې یونسکو، د  »د ملگرو  
هېوادونو د ښونې او روزنې وزیرانو، څلورڅلوېښتمه غونډه    ۱۳۵نېټې تر اتمې نېټې پورې د  

«  فدریکو مایوپه ژنیو کې جوړه کړه. په همدې غونډه کې د یونسکو د هغه وخت عمومي مدیر »
 یوه ورځ دې د ښوونکوو د ورځې په نامه ونومول شي...« وړاندیز وکړ چې 

 

د ښووونکوو د ورځې له نومونې او لمانځنې نه د یونسکو اصلي موخه دا وه چې دولتي او  
حکومتي مسؤلینو ته دا ورپه زړه کړي چې د زدکړو څرنکوالي او د ښونکو ژوند او ستونزو  

ه موخه، د ښونکو نظریاتو ته غوږ کېښودل  ته پاملرنه وشي، د زدکړو د پروسې د ال ښه کېدو پ
 شي او ورسره د ښونکو د ژوند ښه کېدو ته هم پاملرنه وشي.  

 

 دا ورځ دې ټولو ښونکو ته مبارک وي!  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Csrs_roze_malim.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Csrs_roze_malim.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Csrs_roze_malim.pdf
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پر   روزنې  ښونې  د  او  ژوند  خراب  ډېر  په  ښونکوو  د  کې  افغانستان  په  چې  غواړم  نه  زه 
»آبۍ، ټوله بۍ« ده؛ خو د دې ورځې د  نیمگړتیاوو څه ووایم، ځکه چې په دواړو برخو کې  

لمانځلو موخې ته په پام سره د ښوونکوو د ورځې د لمانځلو او یادولو په برخه کې د بېلگې په  
ډول د ځینو قلموالو نظریات د دې په پار را اخلم چې په ټول افغانستان کې، له لوی نه نیولې تر  

کړتیاوو اصالح  ته ور واوړي او د ښونکو  واړه پورې د ټولو مسؤلینو پام د ښونې روزنې د نیم
 د ژوند خوار حالت ته یې ورپام شي: 

 

 لیکلي دي:»  داسې محمود مرهون د ښوونکوو د ورځې په پار 
 
 کومه ټولنه کي چي:  په#
 

 ، قلم د چای لړلو او پرتوګ ته د پرتوګاښ اچولو له پاره کارېږي
 

 ،ډرایور او کاریګر ته استاذ ویل کېږي
 

 ،معلم ته مالیم او مذدور ویل کېږي
 

 ، ډۍ او بوالني خرڅولو له پاره کارېږيډود کتابو پاڼي د باقلي،  
 

قضایي مصونیت  د   او  موټرونه  دولت ساتونکي،  دئ،  لوړ  چنده  لس  معلم  تر  یې  معاش  غلو 
 ، ورکړئ او تر قانون یې لوړ بللي

 

ډۍ، د اوسېدو له پاره کور نه  ډومعلم او استاذ یې د سپرېدو له پاره بایسکل، د خوړو له پاره  
مګر د وطن غله یې د نړۍ په تر ټولو لوکسو مرمۍ ضد موټرونو کي سپرېږي، د سهار    ،لري

ډۍ په کابل سټار کي خوري، د  ډوډۍ په سرینا او د ماخستن  ډود غرمي    ،ناشته په کانتنیتال
 ، اوسېدو له پاره په لس دېواله ضد ټانک کورنو کي اوسېږي

 

غټي ګونبدي والړي د قهرمان او اتل په نامه یادېږي د مرګ    ـ  غلو یې غټي  او هغه وطن چي پر
خو د استاد او معلم قبر    ؛چوک کوي  ـ  په ورځ یې ملي ماتم اعالنېږي او ټول ملک پسي چوک

په جنازه کي یې درې کسه وي د کټ پورته کولو له پاره یې څلورم کس نه    ،یې معلوم نه دئ
 څوک خبرېږي هم نه.  وي او له مرګه خو یې له سره

 

هلته د معلم ورځ لمانځل په معلم ریشخند وهل او د پک په جیب کي د ږمونځو اچولو په مانا  
 « دي.

 

او هیلې    هڅې محبوب شاه محبوب بیا د ښونکو د درناوي په پار د خپل کور د زدکونکو غړو  
 داسې انځور کړې دي:» 

 

 ، د ښوونکي ورځ
 

غوښتې چې کېک پرې واخلي او د خپل معلم لپاره یې پرې  تېره شپه مې وراره له مور پېسې  
 کړي. 

 

سهار چې له خوبه ویښ شوم ورېره مې په پخلنځي کې د خوړو په پخولو لګیا وه ویل یې نن د  
 معلم ورځ ده ښوونځي ته خواړه وړم. 

 

کوچنۍ خور مې د تحفې په منظم کولو بوخته وه ویل یې معلمې ته یې تحفه اخیستې، بله ورېره  
مې لګیا وه بوټان یې په زرین کاغذ کې تاوول ویل یې چې دا یې د خپلې ښوونکې لپاره تحفه  

 ده.
 

https://www.facebook.com/mahmood.marhon
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/mahbobshah.mahbob.5?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD9B9JN1cKmS3ng7WeIKo9VPuXagpyhrERZa9ObfPXExE37OZBEpqTNt5imSVF2Q2DUCKcnIZYl67vp
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کوچني وراره مې قلم په الس کې نیولی و او ویل یې دا د ګل قلم یې خپل معلم ته اخیستی او  
 همداسې نور هم لګیا وو... 

 

کور پېسې مصرفیږي خو له    ما له دې هر څه خوند اخیسته، که څه هم په دې پوهېدم چې زما د 
 دې مصرفه مې خوند اخیسته، غوښتل مې چې بیا بیا یې ووینم. 

 

پرېږدئ چې کوچنیان مو له خپلو معلمینو سره مینه وکړي، هغوی ته تحفې واخلي او هغوی  
 ونازوي! 

 دا د وطن د ابادۍ زېری دی! 
 

 دا د زده کړو سره د مینې پیالمه ده! 
 

 مقدسو انسانانو سره په مینه جوړیږي! او دا وطن د همدغو 
 

 « ګرانه ښوونکیه ورځ دې مبارک شه!
 

مې ترسترگو شول چې هم لمانځنه وه او هم یو نری   پوستونه دغه راز د نعمان دوست دوه داسې  
 شانتې نقد. دا یې داوړه لنډ پوستونه دي:»  

 

 :د ابوالمنتهي استاد مو و، چې غصه به شو عربي کنځلې یې کولې او ویل به یې
 

 !د بقر زامنو
 

 .که وفات وي، هللا دې وبخښي، که ژوندی وي؛ هیله ده پوره عربي کنځلې یې زده کړې وي 
 

 معلم ورځ د 
 

 ***** 
 تازه یې ښوونځي کې داخل کړی وم؛ خو هیڅ مې نه خوښیده. په زور او جنجال یې لیږلم. 

 

په هغه سهار په ژړا له خپلې خور سره له کوره راووتم؛ خو د مکتب په لور مې قدم نه پورته  
 کیده. 

 

 کوڅه کې ښوونکی له اوږدې لښتې سره را روان و. وې پوښتل: 
 

 ژاړي؟ دا ولې 
 

 خور مې، چې له ما ایله درې کاله مشره وه، ور ته وویل: 
 

 مکتب ته نه ځي. 
 

 ډه که، کنه پوستکی دې باسم. ښوونکي لښته پورته کړه: من 
 

ډه مې کړه او  ما چې قصابیو کې له څارویو په تېرو چړو د پوستکي ویستلو ننداره کړې وه، من 
 آن ښوونځي کې ودریدم. 

 

 صیب! معلم 
 

که ستا خشونت نه وای، اوس به مې الره بدله وه او دا دوه درې ټکي لیک او لوست به مې هم  
 زده نه و. 

 

 !« ورځ دې مبارک 
 

https://www.facebook.com/numan.dost.73?epa=SEARCH_BOX


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
191او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

 وایي:»  داسېانجنیر زهیر چې د ښوونکوو، ښوونکی پاتې شوی دی، بیا 
 

 وایي نن د ښونکي نړیواله ورځ ده ! 
 

مې د معارف وزارت ، په  (۱۳۶۳-۱۳۵۸کاله ) خو زه بیا د ښوونکو ښونکئ وم . ځکه پنځه  
تالیف او ترجمه کې د ښوونځیو لپاره د فزیکي جغرافیې او جیولوجي د کتابونو د تالیف په برخه  
کې کار کاوه . هر کتاب به چې تالیف او چاپ شو نو بیا به مو ږ د همغه کتاب په هکله ښونکو  

 « ته زده کړې ورکولې.
 

 لمانځي:  داسېد فیسبوک یو کارن چې عتیق هللا اعظمي نومېږي، ښوونکی 
 

 الیق د درناوي دی او الیق د احتـــــرام دی 
 وږ سل ځله سالم دی ـ ام ته زمـمق معلمه ستا

 
 «ښوونکو ته مبارک وي.! د ښوونکي ورځ د ټولو درنو 

 

 :» نظر پرتونادری دا هم د 
 

 به شهرک معلمان که رسیدم، چیزی از شهرک برجای نبود. 
 

 گفتم بر این شهرک چه آمده است؟ 
 

ساله در ماه میزان  گفتند: در پنج سال گذشته از بس که بر این شهرک باران دروغ بارید و همه  
 سیالب های خانه بر انداز آمدند ، بنیاد شهرک برکنده شد و از آن چیزی برجای نماند. 

 

 گفتم: معلمان خود کجا شدند؟
 

گفتند : رفتند به نزد حکیم الحکما و از نو زانوی شاگردی زدند تا فلسفهء دروغ بیاموزند. چون  
د نان از دسترخوانش گریزد و گرسنه گی سر  هرکس در مدینهء فاضله ء او سخن به راستی گوی

 پناهش شود. 
 

 روز معلمان مبارک! 
 

 « پرتونادری 
 

 دا دی:»  نظر  او په پای کې احسان هللا ارینزی تدریس عبادت بولي، د ده لنډ 
 

. تدریس عبادت است،  روز خجسته معلم به تمام معلمین و اساتید ګرانمایه کشور تبریک باشد 
 « عبادت تان قبول درگاه الهی باد مادران و پدران دومی اوالد وطن!

 

 زما خپل نظر بیا داسې دی: 
 

 ښونکي د نوي نسل روزنکي دي، 
 د دوی ژوند ته پام، نوي نسل

 او د وطن راتلونکې 
 ته پام دی! 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/zaheer.shinwari?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAu_3y5MgDiIHyaqDWy_7SMTUXRsJpqvy0NC6IJm8paUhDzrTUf9MkA6-CBl2frS565zdqJJxiSO_zK
https://www.facebook.com/atiqullah.azimi.129?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/partaw.naderi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012130425837&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARB3U9cKwHrC0yUApYkk4HamWOyXIqAufJbknrPtAIlHslJsMkuSUOwx-g2hRxU5nAsYbzd_3-ERqtPL
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 نوی نسل، نوې هېلې
 

 کانکور د پوهنتوني زدکړو له پاره سږنی 

 
تر څلوېښت کلنې جگړې، اورونو ، وژنو، رنگارنگ تېرېو، د باروتو بویونو او له گڼو ستونزو  
سره ـ سره؛ په خلکو کې د نوي نسل د روزلو زړی او امید ال ژوندی دی او هره ورځ نوې  

( دی سږکال  دا  دې  ۱۳۹۹غوټۍ سپـړي.  په  او  پیل  ازموینې  كانکور  د  پاره  له  پوهنتون  د   )
ه کې د ځوانانو )نجونې او هلكان( په گڼشیر سره گډون؛ دا ښیي چې دا ولس او دا خلک  ازموین 

او دا نوی نسل په ریښتیا سره تر جگړې، وراني  وژلو او سوځوونو او...؛ د پوهې، زدکړو،  
 نوی ژوند او نوې الر او ابادۍ پلویان دي.  

 

دوی نور نه غواړي چې د نیابتي    په زدکړو پسې د ځوانانو  دا حرکت او خوځون، دا ثابتوي چې
جگړې سرتېري اوسي او د هغه څه او هغه چا له پاره خپلې وینې تویې کړي چې نه شتون لري  

ته گټه رسېـږي؛ دوی غواړي چې د پوهې په ترالسه کولو سره خپل وطن، کور  او نه یې دوی  
خیرات الس اوږد    کلی خپله ورغوي، ټولنې او خلکو ته نیکمرغي ور په برخه کړي، چې نور د 

 نه کړي.  
 

زموږ اوسني نسل د رڼا او تیارې استازي پېژندلي دي او د  رڼا مشعل )زدکړو( د ترالسه کولو  
تکل یې کړی دی. زه ډاډه یم چې د وطن نوی نسل په خپل دې تکل او مزل کې بریالي وي،  

 ځکه چې دوی پر حقه الر روان دي.  
 

دوی له دې انساني پروگرام    د پوهې زدکړه د هر چا حق دی، په تېره د ځوانانو، هر څوک باید د 
باید خنډونه ورته   سره تر خپلې وسې پورې مرسته وکړي او که څه مرسته نه شي کوالی، 

 رامنځته نه کړي. 
 

زه چې سږ د کانکور په ازموینه کې د ځوانانو دې شوق او هېلو ته گورم، د پوهې د ډېوو د  
نانو د شوق او هیلو تر څنگ د گڼو  الډېرېدو او د وطن د ابادۍ هېلې را ته پیدا کېـږي. د ځوا

روڼ انډو افغانانو نظریات، هیلې او خوښۍ مې نور هم په زړه کې د نوي نسل د روزلو هیلې  
 پیاوړې کوي. 

 

دلته به د سږني کانکور د پیل کېدو په مناسبت د ځینو روڼ اندو د خوښۍ څو بېلگې، چې په  
او له علم سره د خلکو د مینې د کچې د    ټولنیزه میډیا کې یې سر اوچت کړی دی، د نویو هیلو 

 څومره والي ښیي، د ځوانانو او نوي نسل د ال تشویق په خاطر راوخلم: 
 

 لیکلي دي:  داسېد کابل پوهنتون استاد محبوب شاه محبوب 
 

 ږم. ـپه فیسبوک کې د ځوانانو او پیغلو د کانکور ازموینې انځورونه وینم، سم ورسره غټې»
 

دا سمه ده چې په لوکسو چوکیو او مفشنو کوټو کې به نه وي ناست، په سپیرو دښتو کې د دغو  
 پیغلو ناسته د وطن د ابادۍ تضمین دی. ځوانانو او  

 

 ډ دی.ډادا د وطن د ابادۍ  
 

https://www.facebook.com/mahbobshah.mahbob.5?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDrqZlkvu0qFHb83Qa1XjHe9JK5vrXAv6AThZsIJtGiIMy-vpfLa2BtMAyjG1ptKOy98_Z7gIeMqRcU
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 « پرمختللي راتلونکي زېری دی.  دا د یو نوي او
 

 
 

 یو نظر داسې هم دی: 
 

پاره کانکور ورکوی. د خوشحالئ خبره ده. خو    پوهنتون د   دا هزاره خویندی ورونه دی چی د »
 ی. ړجنگ په پلمه سهمیه غوا هغوی پر حال افسوس دی چی ،د  د 
 

 .« وسله والو نه د   دهیواد راتلونکی دقلم د خاوندانو دی،
 

 څرگند کړی دی:  داسېبیا خپل نظر   Ehsanullah Zaheer Stanikzaiښاغلي 
 

 دا میدان وردګ دى! »
 

آزموینه کې ګډون  ګڼو پېغلو او ځوانانو لوړو زده کړو ته د الر موندنې په موخه په کانکور  
 وکړ. 

 

 « علم به مو له سیاالنو سره سیال کړي. 
 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641141086045964&set=a.228789567281130&type=3&eid=ARC_eZ03dX5Bq_NS690L6SJjiicvwuJ3sbNKS9rd8rZ_Kzft4Va0Orjw-5JedWmN4mIdolKAjYesttZA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641141086045964&set=a.228789567281130&type=3&eid=ARC_eZ03dX5Bq_NS690L6SJjiicvwuJ3sbNKS9rd8rZ_Kzft4Va0Orjw-5JedWmN4mIdolKAjYesttZA
https://www.facebook.com/ehsanzaheer46?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCyaCk8ZygNBcxHNlXs0jZVtbcSjWOwiTB_X8ECT1FSvoKKnosuhh7Xgl-GBPaCYKi-mTLhqqRg_vwU&hc_ref=ARQaN-Uw2PnGU9EZ4fd9rpwFxR86xzf9EhPKUKNNKVhsyHUenVOo62eSwonyugO3faY&ref=nf_target
https://www.facebook.com/ehsanzaheer46?hc_ref=ARSY0Xr9zKW7jvOWntVklbpVyXOn0cc2i49qUdU94DsNEGf_retjo_sPmyEpPZwGGas&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2704901213122202&set=a.1587931738152494&type=3&eid=ARBlhRONyi6GQYfIXKrRCauOdh46MJDiKxuuNfW2HCSZB-IgSbw6FpWsYo5oqty07JIpAlDCQyRWIdz8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2704901213122202&set=a.1587931738152494&type=3&eid=ARBlhRONyi6GQYfIXKrRCauOdh46MJDiKxuuNfW2HCSZB-IgSbw6FpWsYo5oqty07JIpAlDCQyRWIdz8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2704901213122202&set=a.1587931738152494&type=3&eid=ARBlhRONyi6GQYfIXKrRCauOdh46MJDiKxuuNfW2HCSZB-IgSbw6FpWsYo5oqty07JIpAlDCQyRWIdz8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2704901213122202&set=a.1587931738152494&type=3&eid=ARBlhRONyi6GQYfIXKrRCauOdh46MJDiKxuuNfW2HCSZB-IgSbw6FpWsYo5oqty07JIpAlDCQyRWIdz8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641141086045964&set=a.228789567281130&type=3&eid=ARC_eZ03dX5Bq_NS690L6SJjiicvwuJ3sbNKS9rd8rZ_Kzft4Va0Orjw-5JedWmN4mIdolKAjYesttZA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2704901213122202&set=a.1587931738152494&type=3&eid=ARBlhRONyi6GQYfIXKrRCauOdh46MJDiKxuuNfW2HCSZB-IgSbw6FpWsYo5oqty07JIpAlDCQyRWIdz8
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 لیکلي دي:  داسې بیا   iIsmail Ahmadzaد فیسبوک یو بل کارن 
 

د دولسم ټولګیو فارغینو څخه د کانکور آزموینه    ۳۴۶۵نجونو په ګډون له    ۳۴۰لوګر کې د  »
 « واخیستل شوه.

 

 
 

ته وگوره چې خلک څنگه د نوي نسل روزلو او پرمختگ ته سترگې پر الره او خوشاله دي، د  
بیا د موضوع دواړو اړخونو    (Janagha Bahar)جان اغا بهار  همدې خوشالتیا په لړ کې ښاغلی  

 باندې رڼا اچولې ده.  
 

 دی:  متندا یې لیکلی 
 

نن څو والیاتو کې د کانکور ازموینې واخېستل شوې او نورو کې دوام مومي؛ عکسونه چې د  
پیغلو او ځوانانو ګورم چې ازموینې ورکوي، زړه مې خوشاله شي. وایم چې خلک مو باسواد  

شي. د جګړې پر وړاندې به کرکه ولري، له دې بدتر حالت به ووځو؛ خو  شي، نو شعوري به  
عیني وخت کې چې د وطني لوستو ځوانانو سره کوم ظلم په اداراتو کې د ګمارنو او تقرر برخه  
کې کیږي، زړه مې وایي چې دوی د زده کړو پر ځای نورو کسبونو، مهارتونو او مسلکونو ته  

وډۍ به یې پرې موندله. نه به ځورېده. د هر دله ــ دووس  مخه کړی وای، حداقل یوه مړۍ ډ 
پښو ته به د دندو لپاره نه ورټېتېده، نه به یې هم تملق کاوه. مجبوره به نه ول، اداراتو کې به  
خوار ــ زار نه ګرځېدل. د خپلو تحصیلي اسنادو سوځولو ته به نه مجبورېده. او وویریږم چې  

عدالتي به دوی ُعقده من کړي او باالخره به جګړو کې ننوځي.  حاکمه ــ دوامداره ټولنیزه بې  
 « خو ځه مونږ به هرڅه په نیک شګون نیسو. خدای به وخت راولي.

 

نجوني وې. زمونږ د وطن    ۱۰۰۰۰والیاتو کې د کانکور ازموینې ګډونوالو کې    ۱۷تردې دمه  »
د اوږدې غمیزې یو علل د میندو بې سوادي ده. که میرمنې لوستي شي، فکر وکړئ؛ د ناخوالو  

 .« لویه برخه ختمه ده
 

https://www.facebook.com/ismail.ahmadzai.492?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDVmhUTEGDkkarbL5DgqAKk3XfcLToYa_xsiSf77wjl7H0X_Tt0CpUsYEAopy5K6WDq_A5KeuIEJsGi&hc_ref=ARRs7mRBghRyfLfWDL_c21lsdN-9fCiAnTpwYOQkfIBtM42j31E9hfpso_fbLtIS33g&fref=nf
https://www.facebook.com/ismail.ahmadzai.492
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644221919514430&set=pcb.644222106181078&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB81vJ5G8cME6N-9-7QH0N-etyWyAP2t2VhSVUcM7GGd_e3JFyA-MtzvXTKojO-U21luE62hNRNsDGc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644221919514430&set=pcb.644222106181078&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB81vJ5G8cME6N-9-7QH0N-etyWyAP2t2VhSVUcM7GGd_e3JFyA-MtzvXTKojO-U21luE62hNRNsDGc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007740374653&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBkkhRDlPx4EZoiM6KCR14I3ZQjr0kUQhDOqtMVXCkvl5aq0k6K73O7k6peXgkX7eyFV5JrAgcyAilD&hc_ref=ARSdyOPHvCGc813ihksDMYrBdwiurdfNefZSE6Yo9EjGps1qudz3ZJT-uwzLLH7mYxc&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007740374653
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644221919514430&set=pcb.644222106181078&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB81vJ5G8cME6N-9-7QH0N-etyWyAP2t2VhSVUcM7GGd_e3JFyA-MtzvXTKojO-U21luE62hNRNsDGc
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له لوري داسې هیله بښونکې    (Hafizullah Omarkhail)او په پای کې د حفیظ هللا عمر خیل  
 ټکي: 

 

د وطن د ابادۍ او پرمختګ لپاره هېڅ بله الر شتون نه لري, په هر حالت کې باید زده کړه او  »
 علم حاصل کړو. 

افغانستان د راتلونکې  د مرمیو په باروتو سوې دښتو کې د ځوان نسل د بدلون دا انځورونه د  
 « لپاره هېله بښونکې دي.

 اوس نو ټول باید پر دې ټکي باندې فکر وکړي چې:  
ایا دا نسل غواړي د موهوماتو په خامو تارونو ځانونه وتړي او یا لکه د پخوا په څېر د نیابتي  

 جگړې سرتېري شي؟ 
 

 هېڅکله هم نه! 
 

س د نوي ژوند پر لوري د روان لښکر هغه  دوی د رڼا او تیارې په جگړه کې، د رڼا مشعل په ال
سرتېري دي چې د سوو دښتو د تېرو او وچو ازغیو د پاسه ناست دي او د پوهې سیمې ته د  

 ورننوتو فورمې ډکوي.  
د دې هڅاند نسل د خوځونې او تحریک تومنه د اوسني او څو تېرو نسلونو د روڼ اندو د کار،  

 زیار او قربانۍ پایله گڼالی شو. 
وهې او لوړو زدکړو سره د دې ځوانانو مینه د راتلونکو نسلونو له پاره، د ال هڅونې او  له پ 

 خوځونې ټومنه کېدای شي. 
زما خوشالي په دې کې ده چې دا ځوانان په تشو السونو، خو ډکو ککریو، له تیارې سره په  

له لوري څو، څو ځلې سوځول شو  د استازو  د تیارو  ي او  جگړه لگیا دي. د دوی ښوونځي 
ښونکي یې د ثواب په پار وژل شوي دي؛ خو بیا هم دوی د اور او وژنو په هماغه چاپېلایر کې  
دولسم ټولگی پایته ورساوه او پوهنتون ته د داخلېدو دایرې ته یې ځان ورساوه. اوس نو امید دی  

ازۍ  چې د یوې ښې راتلونکې په هیله، دوی د لوړو زدکړو چانس تر السه کړي او د ژوند د ښېر
 او د وطن د ابادۍ هیلې یې پوره شي. 

 

 د مینې کور یې زموږ 
 

 وطنه مور یې زموږ! 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2656831861251467&set=pcb.2656832141251439&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOITIJGv12zNOsxmF4-fa59IlDnuPS5APVIBKqbF6D6O1ILR5sQ6cKc4uyOl-24CPDX73y3y2oT8o-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2656831861251467&set=pcb.2656832141251439&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOITIJGv12zNOsxmF4-fa59IlDnuPS5APVIBKqbF6D6O1ILR5sQ6cKc4uyOl-24CPDX73y3y2oT8o-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2656831861251467&set=pcb.2656832141251439&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOITIJGv12zNOsxmF4-fa59IlDnuPS5APVIBKqbF6D6O1ILR5sQ6cKc4uyOl-24CPDX73y3y2oT8o-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2656831861251467&set=pcb.2656832141251439&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOITIJGv12zNOsxmF4-fa59IlDnuPS5APVIBKqbF6D6O1ILR5sQ6cKc4uyOl-24CPDX73y3y2oT8o-
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026860770587&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-_LGJJYDIOlL0GpxCCs4qnmz-SExusCsC2BamLe4OGvdXXWD8sSXxI9mS3wP6-d-bgZ6tXQdCuSCB&hc_ref=ARQ9JfOq8c9tUXUiuUYGDHCrkWcGzQzmfEY1GgLPZB2sdBOIn4DPMDNzskwOlfx9ne0&fref=nf
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 په پوهنتوني چاپیلایر کې،
 

 غیر پوهنتوني ستونزې 
 
 

له ډیر پخوا څخه مې هڅه پیل کړې وه چې د خپل علمي چاپیلایر )پوهنتون( په باب، د هغه  
کار کړی و، مواد را ټول او د هغو په رڼا کې یا یوه  ځای په هکله چې ما په کې زدکړې او  

علمي رساله او یا کم له کمه د یو یا دوو مقالو په چوکاټ کې درنو لوستونکو ته خپل مالومات  
 وړاندې کړم. 

 

په افغانستان کې حاالت داسې راغلل او داسې روان دي چې هر کال، هر شپږ میاشتې، هر درې  
ۍ او اوس ال هره ورځ او هر ساعت هر څه د بدلیدو په حال کې  میاشتې، هره میاشت، هره اون

دي؛ داسې بدلیدل چې کله، کله هغه را ټول کړي مالومات، مواد ناسم او هغه پخواني ارقام غلط  
 ثابتیږي. 

 

تفریط په مضر سیوري کې، په علمي چاپیلایر کې هم   د ناسمو او غیر علمي کارونو، افراط او
او د پوهنتون جوړولو مسابقه داسې په درز کې روانه ده. داسې چې   شوې دي سیالۍ را منځ ته 

د    د پوهنتون استاد او علمي کادرونه یې درک نه لري، مګر د کاغذ پر مخ پوهنتون جوړ دی،
ځوانانو د وخت ضایع کولو تر څنګ، د علمي اکادمیکو مرکزونو یعنې پوهنتونونو په جوړولو،  

 و په جوړولو باندې بودجې لګول کیږي. تاسیس، تشکیالتو او ودانی
 

دا ویرونه یوې خوا ته پریږده، دا خو د اداري فساد نه د رازیږیدلو نا خوالو واړه، واړه سرطاني  
بچیان دي، د هیواد په ډیرو معتبرو او پخوانیو علمي مرکزونو کې لکه: کابل پوهنتون، ننګرهار  

او   دیمۍ  اکا  علومو  پوهنتون،  کندهار  داسې  پوهنتون،  کې  مرکزو  علمي  پخوانیو  نورو  ځینو 
ناسمې او منفي سیالۍ ، فکري تضادونه، له بهرنیانو نه په پیروۍ سره نورې داسې ستونزې او  
تضادونه را منځ ته شوې دي، چې مهارول او را ګرځول یې د نا ممکن برید ته رسیدلي دي او  

ر ډول علمي هڅو مخه یې ډب  په هره برخه کې د بنسټپالنې افکارو داسې وده کړې چې د ه
 کړې ده. 

 

ما و نه شو کړای چې د خپل پالن له مخې داسې کتاب، رساله او یا هم مقاله ولیکم چې د لوړو  
زدکړو او پوهنتونونو د پیژندنې او علمي پروګرامونو په برخه کې د لوستونکو له پاره د مالوماتو  
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ورځ په بیړه هر څه بدلیږي. خواشینونکي  بڼه ولري، دلیل یې هم همدا و او دی چې هر څه هره  
خوا ال دا ده چې د دې نویو بدلونو ډیره سلنه منفي جنبه لري چې دا نه یوازې اکادیمیکو کړیو  
او علمي آدرسونو ته ډیر تاوان رسوي، بلکې د افغانستان نامه او حبثیت ته په نړیواله کچه یې  

 تاوان نه، بلکې تاوانونه رسولي دي او رسوي یې. 
 

د افغانستان د علمي کړیو ډیر ښه استازي او د تعلیم او اکادیمیکو زدکړو د نهضت مبلغ او فعاله  
غړي، استاد محمد تنها د علمي مقالو ارزښت، د علم هر زدکړیال او الروي ته مالوم دی، کله  
د خپل علمي مسلک د ځینو مغلقو ستونزو د پیژندنې او روښانولو په برخه کې او کله د پاس  
یادو ستونزو د غوټو د راسپړلو او هغوی ته د حل د الرو چارو د موندنې له پاره الرښود ډوله  

بي بي سي پښتو کې آنالین شوې ده  مقالې لیکي. په دې نږدې ورځو کې یې یوه داسې مقاله په  

د افغانستان په  »  مقاله چې د اکادیمیکو موسساتو پر عیني ستونزو رڼا اچول شوې ده. په دې  
کې یادې ستونزې ډیرې ښې په نښه شوې او څیړل  «  اعالن شوې جګړه   اکاډمېکه کورنۍ کې نا

شوې دي او د دې نا اعالن شوې جګړې پر بیالبیلو هغو اړخونو رڼا اچول شوې ده، چې همدا  
 کړۍ ور سره الس ګریوان دي.  اکادیمیکېولې اوس د افغانستان ټ 

 

څنګه چې استاد تنها په ډیره لنډه مقاله کې د یادې موضوع مهموالي ته په کتو سره په ډیره ښه  
وجه د موضوع حق ادا کړی دی؛ نو ما و غوښتل چې دا مقاله له درنو لوستونکو سره شریکه  

 کړم:» 
 

 لوړې زده کړې:
 

 اکاډمېکه کورنۍ کې نااعالن شوې جګړهد افغانستان په 
 

 پوهنیار محمد تنها 
 

 د جرمني هانوور پوهنتون 
 

 ۲۰۱۶ډیسمبر   ۱۲  - ۱۳۹۵لیندۍ   ۲۲
 

کې د جرمني اکاډمیکو همکاریو ادارې ملګرو په کابل کې له ما وغوښتل چې د یوڅه    ۲۰۱۱په  
مودې لپاره دې هرات پوهنتون ته د تدریس په پار الړ شم، ما ته دې خبرې چندانې خوند را نه  
کړ او وړاندیز مې زړه نا زړه رد کړ، د خوند نه راکړې دلیل یې دا وو چې نه یوازې د کابل  

تونونو بلکې د افغانستان ټولو پوهنتونونو او اکاډمیکو ادارو کدري کارکوونکي یو  او هرات پوهن
 له بل سره په یوه نا اعالن شوې جګړه کې ښکېل دي. 

 

د افغانستان ستر او زاړه علمي مرکزونه ډېری وخت د داسې عمر خوړلو کدرونو په اوجره بدل  
ه پوهاوي دوی څنډې ته کړي او  شوي چې په انټرنېټ او نړیوالو خصوصا  انګرېزي ژبې ن 

 علمي کار یې په نشت حساب دی. 
 

دې علمي انزوا دوی دې ته اړ ایستي چې له هرهغه چا او ادارې سره دښمني وکړي چې د  
څېړنو عصري وسایلو په کارونې باندې پوه او په نړیوالو ژبو د اخځلیک په اخیستلو کې ستونزه  

 و نه لري. 
 

زو کې د بل هر ځای په شان د افغانستان اکاډمیکې ادارې هم د احزابو  له بلې خوا په تېرو څو لسی
او ډلګیو تر منځ وېشل شوي، که څه هم فکري اختالف باید د علمي کار خنډ و نه ګرځي خو  

 متاسفانه زموږ په علمي مرکزونو کې د خنډ ستر الملونه فکري او حزبي اختالفات وي. 

http://www.bbc.com/pashto/columns-38291800
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خت کي یې زدکړې کړي مجاهد او دین پلوو ته بې  ځینو هغو ته چې د کمونیستي نظام په و
منطقه او ساده ښکاري او هغه چې بیا د مجاهدینو او له هغه وروسته نظامونو کې راغلي پخوانیو  

 هغو ته سرناخالصي او ماشیني ښکاري. 
 

او   له عربو  باندې حاکمه وه،  د دوی درسي چاپېلایر  بولي چې  ایډیالوژي سمه  ډله هغه  هره 
وادونو راغلیو ځینو کدرونو ته یوازې عربیزم ښه ښکاري او له غربه راغلیو هغو ته  ګاونډیو هې 

 یې یوازې غربېزم، په داسې حال کي چې دواړه ناسم او ټولیزه پرېکړه کوي. 
 

دې چارې آن د چپټرونو او کتابونو په لیکلو کې هم ستونزې را منځ ته کړې، د بېلګې په ډول  
ه د ډاروین تیوري باندې څه لیکي نو هڅه کوي چې د تفریط او  که چېرته کمونیست پلوه کدرون

فکري غچ اخیستنې له وجهې د ډاروین تر تیوري هاخوا ووځي او که مجاهد پلوه بیا په دې  
 تیوري څه لیکي هغه بیا نو د افراط له وجهې دا مسئله چورلټ حماقت بولي. 

 

د مرمیو، مړیو او وسلو په شمېر    د جهاد وختونو کې به آن له د لمړیو ټولګیو حساب زدکړې
باندې کېدلې چې دې چارې آن تر اوسه زموږ نسلونه جنګي، احساساتي او آن حرفوي قاتلین  

 ګرځولي. 
 

تراژیدي له همدې ځایه پېلېږي چې ساینس ته خلک د خپلو عقیدوي او حزبي درڅو له چولې  
خپله منځپانګه دالسه ورکوي،  وګوري، په داسې وخت کې ساینس خپل ماهیت او علمي لیکنې  

 پوهنتونونه او علمي مرکزونه په لوی الس د افراطیت په لور کشول کېږي. 
 

یوه ملګري استاد مې دا څو ورځې مخکې سر ټکاوه چې د افغانستان یوه ستر او نامتو پوهنتون  
ومه را  د ټولګي په څوکیو لیکل شوي "داعش زنده باد" آیا دا پوښتنه چا وکړه چې دا فکر له ک 

 منځ ته شو او چا تر پوهنتون پورې را ورساوه؟ 
 

پاله استاد څخه د غچ اخیستنې او د خپل فکري   خو همدې بنسټپاله استادانو د هغه بل غرب 
 ګروپ پنځونې په پار په لوی الس دا فکر د پوهنتون تر ټولګي پورې را رسولی. 

او لېلن صفتونه کول، نن د ترهګرو  له بده مرغه چې یو وخت به مو په پوهنتونونو کې د مارکس  
ډلو کوو چې په دې اړه نظر څه آن له ځان سره هم خبره کول ستره ټابو ده چې باید ماته شي،  
دا حالت زموږ اکاډمیکې مینځپانګې خوساتوب پیغام راکوي، که یې مخه و نه نیسو ملت په لوی  

 الس ډوبوو. 
 

ینس او څېړنو د پراختیا او پرمختګ یو راز دا  په نړۍ او آن ګاونډیو اسالمي هېوادونو کې د سا 
دی چې د هرې عقیدې او باور خلک په علمي موضوعاتو سره همغږي دي او که چېرې همغږي  

 هم نه وي لږ تر لږه یو بل ته غوږ نیسي. 
 

 : فکري وده او زغم
 

همدا یو بل  خپل فکري، اختالف ته ناپوه او احساساتي ځوانانو پورې ټولګي ته نه را ځغلوي،  
ته غوږ نیول او په یوه موضوع باندې له مختلفو اړخونو موافق او مخالف نظر ورکول د دې  

 المل کېږي چې یوه مثبت پرمختګ ته الره هواره کړي. 
 

په دې تړاو جرمنی فیلسوف هیګل وایي چې د نظر ورکړه او مخالفت فکري وده او پرمختګ  
الو ډلو په شان زموږ د اکاډمیکې کورنۍ غړۍ هم  را منځ ته کوي. له بده مرغه زموږ ټوپکو

 دېته لېواله نه دي چې یو بل واوري او وزغمي. 
 

د نړۍ او سیمې په ټولو سترو او وړو علمي او څېړنیزو مرکزنو کې په اوونۍ کې لږ تر لږه  
یو علمي سمینار وي چې یو همکار خپل علمي کار نورو همکارانو او یا هم آن د بل ښار یا  
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هېواد ورته څېړنیز ګروپ ته وړاندې کوي، دا چاره د یوه اکاډمیک کارکوونکي او څېړونکي  
 و څخه یوه ده خو په افغانستان کې دا دود هر چا ته نا آشنا ښکاري. د ورځنیو دند 

 

د افغانستان اکاډمیکو ادارو د ډېریو په اصطالح علمي سمینارونو کې چې په غیر نړیوال کیفیت  
یوازې د علمي رتبې اخیستلو په پار تر سره کېږي د ګډون بلنې څخه وروسته د ګډونوال لومړنۍ  

ضوع څه او په کوم میکانیزم څېړنه پرې شوې، بلکې موضوع دا وي  پوښتنه دا نه وي چې مو 
چې چای او ډوډۍ په کې شته او کنه؟ که دا نه وي په کې نو آن د ډېرې مهمې علمي څېړنې  

 لپاره هم څوک لس دقیقې خپل وخت نه ورکوي. 
 

ه  زما ښه په یاد دي چې ما یو وخت له یوې اکاډمیکې او څېړنیزې ادارې وغوښتل چې زه ب
ورشم او خپلې څېړنپایلې به ورسره شریکې او د دوی نظرونه به پرې واخلم خو د ادارې مشر  
راته وویل چې انډیواله دلته ټول په شخصي پوهنتونونو کې په تدریس بوخت دي، څوک نه درته  

 کېني هسې خپل ځان مه په عذابوه. 
 

 : د حسادت ناروغي 
 

غړي یې په داسې نااعالن شوې جګړه کې ښکېل  بله مسئله چې د افغانستان اکاډمیکې کورنۍ  
او یو له بله سره پاشلي دي په افغاني ټولنه کې د حسادت ناروغي ده، آن زموږ په اکاډمیکه  
کورنۍ کې تر ډېره د یو چا منډې ترړې نه یوازې چې نه ستایل کېږي بلکې غندل کېږي، په  

وښوول شي او داسې وښیي چې دا  ټیټه سترګه ورته کتل کېږي، هڅه کېږي کار یې بې ارزښته  
 کس د خپل ځان د مشهورولو په پار لګیا دی. 

 

آن فرض یې کړه چې د ځان په مشهورتیا هم لګیا وي مګر کار ته خو یې باید کار وویل شي  
ځکه انسان د پرمختګ په پار هڅونې ته اړ دی، ما له ډېرو ملګرو او آن اکاډمیکو همکارانو  

رته نورو ملګرو غږ پورته کول یې یوازې د ځان په ګټه د فېسبوکي  اورېدلي چې زما او ماته و 
 شهرت په پار هڅه بللې. 

 

دا په داسې حال کې ده چې دوی په خپله په دا ټولو ناخوالو خبر وي خو د ځان او موقف ساتنې  
په پار له ډاره خوله نه چوله کوي چې دا چاره په خپله د همدې تراژیک حالت غځونې بله غیر  

 ارادي هڅه ده. 
 

 : له فکري پلوه فلج
 

 دا او دېته ورته چارو د افغانستان اکاډمیکه کورنۍ په بشپړه توګه فلج کړې. 
 

اوس د څېړنیزو مقالو او په نړیوالو څېړنیزو فورمونو کې د فعالې ونډې پېر دی، د یوه هېواد  
ښکاري چې له بده مرغه موږ  اکاډمیکه سویه د هغه له نړیوالو کلنیو چاپ شویو څېړنپاڼو څخه 

 په دې برخه کې په نشت حساب یوو. 
 

زه یو وخت د خپلې یوې څېړنپاڼې مقدمې لیکلو لپاره په افغانستان کې د سمڅو اوسېدونکو وګړو  
 شمېر اخڅلیک پسې ګرځېدم، د بي بي سي له یوه ریپوټ پرته مې هیڅ علمي اخځلیک نه وموند.

 

 سې د کره څېړنیزو مالوماتو بحران لرو. دې ته ورته په هره برخه کې همدا
 

 : ګاونډي هېوادونه او موږ
 

له   کې  کال  په  کې  مجلو  څېړنیزو  نړیوالو  په  هېوادونه  ګاونډي  تر    ۵۰۰۰زموږ  نیولې  څخه 
پورې څېړنیزې مقالې خپروي، له ټولنیز ساینس څخه نیولې بیا تر طبیعي ساینس پورې    ۱۰۰۰۰

څېړونکي یې په نړیوالو کانفرانسونو، سمینارونو او غونډو کې برخې اخلي، څېړنې وړاندې  
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کوي او اکاډمېکې اړیکې تامینوي خو موږ چې کله هم په لس کاله کې یوې څېړنیزې او علمي  
 نو وخت یوازې په چکر او منظرو تېروو. ناستې ته والړ شو 

 

زه له ډېرو افغان همکارانو سره په ځینو پوره او نیمه څېړنیزو او تخنیکي سفرونو تللی یم،  
متاسفانه زموږ ونډه هر وخت یوازې د چکر او تفریح تر بریده وه، دا ځکه چې موږ علمي  

فکري انحراف طیف مو د نړۍ  منځپانګه نه لرو، موږ علمي او څېړنیز کار نه دی کړی او د  
 هېڅ هېواد له طیف سره اړخ نه لګوي. 

 

موږ له نړۍ سره په اکاډمیکه ژبه نه پوهېږو، موږ اصال  د وینا لپاره له سره څه نه لرو. دا  
 پورته هر لیکل شوي څه د ټولو په اړه نه دي. 

 

شي، که موږ لومړی  که د افغانستان اکاډمېکې کورنۍ تر منځ دا نااعالن شوې جګړه ختمه نه  
په کور دننه بیا د سیمې او نړۍ په کچه د علمي ناستو او راکړې ورکړې پلونه و نه رغوو، که  
چېرې موږ په خپلو اکاډمیکو ادارو کې لږ تر لږه د فکري اختالف زغم او علمي پرمختګ هڅو  

 غځولی وي. ستاینو ته الره هواره نه کړو نو بویه چې تر قیامته به مو د سوال الس بل ته  
 

 که موږ اکاډمیکه کورنۍ سره پخال نه کړو له ټوپکماره مو د پخال کېدو تمه غیر منطقي ده. 
 

زه په دې هیله یم چې د لوړو زدکړو وزارت او نورې اکاډمیکې ادارې به د نوي کال په بودیجه  
ه ځای  کې په کوردننه، سیمیزې او نړیوالې اکاډمیکې راکړې ورکړې په پار ځانګړې بودیجې ت

 ورکړي. 
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 کابل پوهنتون 
 
 

 پخواني ټپونه، اوسنۍ وینې 

 

 
 

د هېواد یو سترعلمي مرکز او زما د زړه حیثیت لري، زه د خپلې تاندې ځوانۍ    کابل پوهنتون
په شلمه پوړۍ کې وم چې د علم دې بڼ ته ورننوتم او زما د علمي فرهنگي ژوند بډایه خزانه  
په همدې کلونو کې داسې شتمنه شوه چې تر نن پورې ورباندې ویاړم او ځان شتمن احساسوم؛  

 ې د تیارو استازو خپل ناولي قدمونه په کې کېښودل. تر هغو په کې گرځیدم چ
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د پوهې پر تپنده زړه کابل پوهنتون باندې د تیارو استازو داسې برید وکړ چې د  نن د افغانستان  
 پوهې د دې مرکز گڼ اوالدونه یې په وینو کې ولمبول او په اور کې یې وسېځل.  

 

سیاسي حرکتونه کوي چې په تاریخ کې ساری  زموږ په هېواد کې مسلح مخالفین داسې نظامي  
نه لري او داسې عملونه ترسره کوي چې د چا ورته پام هم نه وي او د دې وطن د ټپي وجود  

 داسې زخمونه راگروي چې په هره شېبه کې وینې دارې ورنه وهي. 
 

جنجال دا دی چې د نیابتي جگړې مزدور سرتیري تر هغه څه هم زیات کوي چې بادارانو یې  
ورته ویلي وي، د یو ډز پر ځای لس ډزې کوي او د پنځو تنو په ځای لس تنه وژني، د یوې  

 وداني پر ځای دوه درې ال ډېرې سوځوي او په بمونو یې الوزوي. 
 

د کابل پوهنتون نننۍ غمیزه په هېڅ ډول د توجه وړ نه ده. نه د اسالمي رژیم د قایمولو په نامه،  
نامه، نه د مقدس جهاد په نامه، نه د امارت د جوړېدو په نامه او نه هم  د سیکولرانو د وژنې په 

 په بل نامه. 
 

په هر نامه چې وي، اوس یې دا کار ترسره کړ او گڼ ځوانان یې د گور د  تیارو میلمانه کړل  
او تر دې هم رنځونکې دا ده په دې حملې سره یې د دې وطن بچیانو او ځوان نسل ته داسې  

روح او روان یې ورته ټپي کړ او د داسې یوې راتلونکې انځور یې په مخ کې   ټکان ورکړ چې 
 ورته کېښوده چې ورنږدې کېدل یې ال وحشتناکه دي.  

 

د ټوپکي تنظیمي رژیم د راتگ په وخت کې زه له افغانستان نه بهر په یوه سفر بوخت وم. کله  
الړم، څه مې چې ولیدل او له    پوهنتون ته چې له سفر نه بېرته راوگرځېدم او په لومړۍ ورځ  

)الرورکي الرویان(    کتاب څه سره چې مخ شوم؛ خپلو یادداشتونو کې مې ولیکل او په خپل یو  
کې مې خپاره کړل. دلته به یې داسې یوه لنډه برخه راوخلم چې د ننني ټپي پوهنتون یوه پځواني  

 په وینو لړلې منظره ښیي:  
 

 نوی پوهنتون: 
 

ا پر ما باندې یو قوي شوک   ... زموږ په ټولنه کې د دې ناڅاپي منفي بدلونونو په لیدلو سره، واقعا
 مې په زړه کې همدا ګرځیدل:   راغی او هره شیبه به 

 

 یا خدایه!  
 

 دا څه وشول، څه به کیږي او... 
 

خو لکه مریض چې له انستیزي څخه را بیداریږي؛ ورو، ورو را ویښیدم، په نویو خبرو او نویو  
 روابطوباندې پوهیدم. 

 

تحقیقي کارونه وو،  شپه تیره شوه، په سبا یې پوهنتون ته الړم، په دفتر کې مې څه نا بشپړعلمي  
چې هغه را ټول او کور ته یې راوړم. په الره کې مې خپل همکاران، د پښتو څانګې استادان  
صابر خویشکی او خالـق رشید ولیدل. له خوږې ستړي مه شي نه وروسته یې په تنده لهجه را  

 ته و ویل: 
 

، خلک له اوره تښتي،  »دا هم د راتګ وخت و چې ته له بهر نه بیرته راغلې؟ دلته اور بل شوی
 ته بیرته ورته راغلې، راځه اوس یې ګا له!« 

 

 زه او استاد خالـق رشید په یوه دفتر کې سره کیناستو، هغه ته مې و ویل: 
 

یو وار به دفتر ته الړشو، چې زه خپل یاد داشتونه را واخلم. هغه له تمسخر او زړه خوږي نه  
 ډکه خندا وکړه او وې ویل: 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan_ketab1.pdf
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 راځه! 
 

وخت پوهنتون د ایران پلوه حزب وحدت د ټوپکیانوغنیمت شمیرل کیده. د ادبیاتو پوهنځي  دا  
 شوو، خالـق رشید را ته و ویل:  ودانۍ ته چې ور نږدې

 

 دفتر ته دې ګوره! 
 

 که ګورم کړکۍ ماتې او هر څه دړې وړې وو. 
 

له دفترنه هیڅ په الس رانغلل. زما په یاد داشتونو او نیمه کارونو کې څو نیم کاره مقالې او یو  
نیم کاره کتاب و. دا کتاب »د خوشحال د کالیاتو نوملیک« نومیده. ما څو کاله په دې کتاب کار  
کړی و، ښایسته ډیر مواد مې را ټول کړي وو، څو نور کلونه یې غوښتل چې بشپړ شي، خو  

خکې له بشپړیدو یې د ټوپکیانو چای او نغري ور تاوده کړي وو. دغه راز د سلو عنوانونو په  م
 شاو خوا کې، زما شخصي کتابونه هم تاال شوي وو.  

 

ما د کتابونو، پاڼو او یاد داشتونو غم کاوه، خو ورو، ورو پوهیدم چې دا خلک زما د کتابونو،  
... نه یوازې دا چې خیال نه ساتي او په غم کې یې  پاڼو، علمي کارونو، زده کړو، پوهنتون او 

نه دي؛ بلکې اصالا یې په رسمیت هم نه پیژني او په مقابل کې د انسان وژنه، غال، د خلکو  
سپکاوی، د تاریخي آثارو لوټ یا ورانول، د خلکو په ناموس باندې تیری او... د دوی اصلي  

 دنده او ورځنی کار دی. 
 

ه ژمني خوب څو میاشتی درانده ویده کیږي، زه هم د پیل په غوږ کې  لکه ځینې موجودات چې پ
ویده وم، خو د دې شیانو په لیدلو او اوریدلو، ورو ـ ورو له درانه خوبه را ویښیدم. لکه د شاعر  

 خبره: 
 

 »... رقیبانو اورلړونی د تنورکړم« 
 

ه ورځ سوځیدم. زه  ډیر خلک لکه وچ لرګي په تناره کې وسوځیدل، خو زه اور لړونی شوم، هر 
ناڅاپي د ټوپکیانو د تناره اور لړونی شوم، هره ورځ د دوی په تناره کې سوځیدم. زما د کتابخانې  

هره ورځ یوه، یوه پاڼه د ټوپکیانو د   کتابونه، زما لیکلي چاپ او نا چاپ آثار هم زما په شانې
 نغریو او بخاریو  اورلړوني شول. 

 

پوهنتون کې روانه وه، بلکې په ټولوهغو سیمو کې چې ټوپکیان  دا اورلګونه نه یوازې په کابل  
حاکم وو، دا غمیزه د نورو غمیزو تر څنګ په خوند سره روانه وه. دا یوازې په پوهنتون پورې  

 نه وه تړلې، بلکې د دې اور لمبې هره خوا بل کړای شوې وې... 
 

 خالص نه وو. په دې ډول له ټوپکیانونه انسانان ال څه چې کتابونه هم 
 

دا د دویم الس خبره نه ده، زما د سترګو لیدلی حال دی. پوهنتون هسې په نامه پوهنتون و.  
یې په خپل کار پسې تللې وه. وحدتي ټوپکیانو له پوهنتون څخه   یوازې تون یې پاتې و، او پوهه 

 و.  لیونتون جوړ کړی
 

اوږو؛ ډلې، ډلې هره خوا ګرځیدل. دا وخت  اوږدې ببرې څڼې، مردار ناولي مخونه ټوپکونه په  
زندان د ادبیاتو په   ټوپکیانو اصلي  پوهنتون د یو ریښتیني زندان حیثیت درلود؛ خو د وحدتي

پوهنځي کې روسي ډیپارتمنت و، ځکه چې د روسي څانګې د ژبې زدکړې د البراتوار خونې  
ی خلک په دې البراتوار کې  اوسپنیزې پنجرې درلودې. د وحدتیانو له خوا ټول اسیر کړای شو 

 ساتل کیدل. 
 

 ( دا وخت دوو خواوو ته خوله اچوله: وحدتي ټوپکیانو )د ایران د نیابتي جکړې سرتیري
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جان؟   سیاف  د  کې  میدان  میرویس  په  او  ته  لیوانو  نظار  شورای  د  پاسه  د  غره  د  آسمایي  د 
 ټوپکیانوته. 

 

 کاوه. تر هغه کلمې په اصلي مفهوم تر سره جګړه خو اصالا وحشت دی. خو دوی دا وحشت، د  
 دا ده چې تر نن پورې ویاړ هم پرې کوي او په بدل کې امتیازونه هم غواړي... جالبه خوال 

 

 د دې غمیزې داستان ډېره اوږد دی. 
 

 »خــرڅـوي یې رهـبـران پـه سوداگـرو
 خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو« 
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 تاسو افغانان نه یاست
 

 
  ف یصاحب لط   اکتر ډ الال)  ف یله لط   ې ک  فی په ک   ې م   ځېور  ېر ډی  ې اشتید م  وبر ټ کال د اک  ۲۰۱۴د  

نه وو. سره له    ګړېد ج  يګ. دا لون ړو، خو دود غ  یکلښ  ی من  فی. د ک ړېک  ېر یبهاند( سره ت
  ف یخو تر اوسه ک  دل،یک   دلیل  ه یله ورا   ېپه ژوند ک   ې ولن ټد خلکو او   رات یتاث  ګړې د ج  ې چ  ېد 

. دا  دلي ینه وو را رس  يګ اور او لو  ګړېج  ې شو   ی اړد بل ک  ې په پوله ک  نی اوکرا  وا   یې ته د روس
خپل کارونه سم    ۍاروالښ  ې الند   ېتر پرد   ۍکراس   مویهم د د   ېک  فی وو. په ک  ي ګلو  و ڼد وچو پا 

.  دلیل   یېخوبونه   ــ اروپا   کایپه پچه سپاره وو او د امر   ی اځنه تر سره کول. مقامات د کار پر 
د    ې ک   ځ په من   ار ښشي، همالته د    ستلیو  ارهښله    ې چ  ی اځ پر    ېد د   ڼې پا  ې وچ  ېله ونو راتوی 

 وو.  ليړآسمان او هوا سره ل ف ید ک یې   و ګاو لو ېد یک  ولځ سو  ې ک  ونوګ نځ ونو او الرو په 
 

  ځ . زه به هره کاري ورید   ریسف   ال ید افغانستان د سفارت مرست  ېک  ف یپه ک  نی الال د اکرا  زما
  وه یکتابتون« په نامه    اید »ملکه ثر   یدو  ېته تلمه. په سفارت ک   یا ځله ده سره  د کار    ېک

  ڼۍت   وتری وو. ال ال به د کمپ  يړ ک  ولټرا  ې په ک  یې کتابونه    ر ډی  ستهی ا ښوه او    یکتابخانه پرانست 
 وم:   مړ ته ا ېمطالع ېد ده په دفتر ک  ځور  ۍا  و زه به کر  ېقولړش
 

و، خو سل په سلو    ې پور   ه ړداشتونه راته په ز  اد یشوي    کل یل  ې له خول  لي یهللا خل   ل یاستاد خل  د 
 والي شک من شوم.    ه ګپه ن  یې ېک
 

تله    توب ید پلو  ې لډ  ې و یو، خو د    ې پور هړپه ز   ېچ  ې در آتش نفت« کتاب سره له د  »افغانستان 
راته    کوالیل  ې په اصولو ک قید تحق  ېشو چ  ښله پاره خو   ېهم د د  ې م  ایدرنه وه، خو ب   ې په ک
 شو او...  کاره ښ ی الیبر  ره ډیتر 

 

دکانونه، بازارونه،    مونه،یموز  ونه،یا ځ  خيیتار   ف ید ک  ې نه وروسته به مو په فارغ وخت ک  ېد   له
 .دلی ل ونهی اځ  ېپور   ه ړپارکونه او نور په ز ونه، ڼ ب  ترو،یم
 

  لي ښزب  یړز  ردانه،ګسر    کاره،یخلک خوار ب  ېپه سلسله ک  ړدو  وړنظامي او انقالبي ا  ،یاسید س
 تش وو.   بونهی او د خلکو ج  ګ ج ر ډیفکر کاوه. نرخونه  یېپه باب   ې راتلونک ېوو او د نامالوم 

پارک ته تلونکي    وی مهال    نښی ماسپ  ه یټن  ۱۸په    ست ګکال د ا  ۲۰۱۴د    ې چکرونو په سلسله ک  د 
 : درغلو. ل یالال ورته وو ې چ ورم ګ . که ړوک ږ غ فون ی د الال تل ې وو، چ

 

وشول.   هښ دا خو    ل ی. ما ووري ګ   ېود   ېچ  يړغوا ،یراغل  سیرو یله ماسکو نه م  ېچ   لیالال و 
سره    ږ بلد و مو  ه ښو،    ی لیدرس و  ېماسکو ک   یې همالته    ې چ  ی افغان د   لو ګژند یپ  وی زما    س یرو یم
 . ې و  ړې ک  ېر یت  هګډ مو سره په  ېترخ  ږې خو ه څ و یژوند کاوه او   ېک  ډ اونګپه   یې
 
بدل    ه ښ.  دليی کاله مو نه وو سره ل   وارلسڅ  ،یراغ  س یرویم  ې چ   ورمګ وروسته که    ې بی ش  و څ
په هغه   ې بیش   و څمه شي نه وروسته مو    ي ړخندا ورکه نه وه .ست  یېنه   ې وو، خو له خول ی شو

 . دوځیته وخو   ی اځ دو ید ده د اوس   ای چکر وواهه، ب ې پارک ک
 

دلته به    ې چ   لی و   س ی روی. موله څخر   وه یترکاري او تازه م  ې رمن یم   ۍن ییاکرا  ې و یپر سر    ې الر   د 
اچول،     ې ک  هړ وڅ په ک  ان یروم   ې کله چ   ښځې.  دو یترکاري واخلم. زه او الال هم ورسره ودر  ږ زه ل
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  وه ی. له  يځرګ   ې ک  ه ړپه ز  یې   ه څ  ې چ   دلیکارښته کتل.    ږ په غال مو  یې له کونجو نه    و ګ د ستر
 : تلښنه وپو س ړیریله م یېنه وروسته  تمهاري س ي ړست
 

 استئ؟ یترکان  
 

 : لی په خندا ورته وو  سیرو یم
 

 . وی ترکان نه  ږ نه مو
 

 استئ؟ ی  یا ځد کوم  نو 
 

 : لیورته وو   سیرو یم
 

 . و یافغانان   ږمو
 

 : لیپه نا راضي لهجه وو   ښځې
 

سره    د ییپه تا  ېجمل   ۍ نړ لوم  ې خوله د خپل  کهډ له خندا په    یې   ای . او باستئ یته ورته نه    افغانانو
 : لیوو 
 

 افغانان و اوسئ.  ې تاسو د  ې امکان نه لري چ یڅه
 

تاسو افغانانو ته   ې چ ل یسره وو  ارګنټی په   ا یب  ښځې .  و یافغانان   ږ مو ې چ ل یورته وو ا یب  س یرو یم
 . ئیږ ک ې نه پات

 

 و؟ یږ ک  ېافغانانو ته نه پات ږمو ېچ  ېدا خبره کو  ې له مخ لیته د کوم دل  ېچ  لیورته وو   ږمو
 : ل یسره وو ډ اډ حق په جانبه لهجه او   رهډیپه   یېد السه  سم
 

 نه لرئ؟   ټی و ګلن ېول
 

وي او برند روان    يړله سره تاو ک  یې   ه ټ وټ   دهږاو  هښیوه    ې چ  يیږک  ژندلیپ  ېخو له لر  افغان
 وي. 

 

 بل ته سره وکتل، او ورنه روان شوو.  و ی  ږمو
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 مشرانو تاسو د ټوپک تخم کرلی ولې؟ 
 
 

کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه په فیسبوک کې د دانشمند دوست، انجنیر زهیر شینواري    ۲۰۱۵د  
 له برکته، د ښاغلي شاه نواز باقر له دې شعر سره مخ شوم: 

 
 چې مې په کار و، په نوم کاڼى پـه چېنه کې نـه و 
 په دغه ښار کــې زړه د هـیچا پـه سېـنه کې نـه و 

 
 ځان مې ولید په کې سترګې مې روباستې له ځانه 

 ېنه کې نه و ـستا مالقات تـه تــلم روغ ځــاى پـه ای
 

 م کـــرلــى ولـې؟ ـاى مشره! تــاسې د ټــوپک تــخ
 ې نــه و؟ ــه کـاى مشره! دا قـلــم پــه تــېـره زمـان

 
 ران و ورته ـیـ لک حـیـووَه مــاشوم به شرنګولې خ

 نه و ه کې ـزانـ ه خـ وری پـسیکې پکې وې خــو، س
 

 ــدګي تېــرېــــده ـتــه زنـ ره! داسـې بــې ارزښــبــاق
 ا دژونــد په افسانه کې نه و ـچ څ کـردار دـیـچـې ه

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005151948618&fref=
nf    
 
شعر زما له پاره په زړه پورې و. څو ځلې مې ولوست. نور شعر یوې خوا ته، دا یوه پوښتنه  

 چې د شعر په یوه بیت کې مطرح شوې ده جدي او د ځواب غوښتونکې ده.  
 

یوه خبره چې د اوسني وخت او اوسني نسل له پاره ډیره جدي ده هغه دا ده چې باید اوسنی نسل  
کړنو ویاړي او دا مشران هم ځانونه واجب االحترام ګڼي، همدومره    دومره چې د تیرو نسلونو په 

باید د مسولیت احساس هم وکړي او د خپلو کړنو ځواب و وایي. زه خپله هیڅ د دې پلوی نه یم  
 چې څوک و وایي:  

 
 »ځه څې کوې، تیر په هیره«  

 
وک چې له نوي  نه بابد هر څوک او هر نسل د خپل وخت او کړنو ځواب ولري، په تیره هغه څ 

 نسل نه د درناوي هیله لري. 
 

 اوس د دې شاعر دغې مطرح کړې پوښتنې ته څوک ځواب ویالی شي: 
 

 اى مشره! تاسې د ټوپک تخم کرلى ولې؟ 
 اى مشره! دا قلم په تېره زمانه کې نـه و؟ 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005151948618&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005151948618&fref=nf
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که څوک غواړي که یې نه غواړي، نوی نسل حق لري چې دا او دې ته ورته پوښتنې مطرح  
 کړي په تیره له هغه چا نه چې له نوي نسل نه د بې اندازې درناوي امید کوي.  

 
د نورو هیوادونو مشرانو په خپل وخت کې د خپلو خلکو او وطن د پرمختک، آبادۍ او پوهیدنې  

مطالعه کړې ده، زموږ مشرانو او تیر نسل یوازې هغه کارونه کړي  په موخه زدکړه، کار او  
دي چې د زدکړې او تولید نښه او امید په کې نه ښکاري. یا پیتاوي ته ناست دي، یا یې زرکان  
او سپي جنګولي دي، یا یې د تربره د وژلو له پاره وسله کارولې ده او تر ټولو بده ال دا چې د  

سان وژنې او ورور وژنې زړی یې د نوي نسل د ذهن په کرونده  همدې وسلې د کارولو او ان 
 کې کرلی دی. 

 
د دې خبرو له یادولو او د دې کرښو له لیکلو نه زما اصلي موخه د نوي نسل د روزلو په سلسله  
کې په سم لوري د هغوی الرښوونه، زموږ په کلتور کې د نا وړو دودونو د له منځه وړلو له  

 د یو بل ګام اوچتول دي.  پاره د هڅو په لړ کې 
 

زه د خپل عمر او د خپل نسل د یو مسوول قلموال په توګه د اوسني او راتلونکو نسلونو د روزلو  
په موخه دا خپله دنده او مسوولیت ګڼم چې پر ټولنه باندې د حاکمو منفي دودونو پر ضد غږ  

 جګ کړم او د حل مثبتې الرې چارې ور ته په نښه کړم. 
 

ا په تیرو زمانو کې قلم نه و چې زموږ پخوانیو یوازې ټوپک ته الس ور تیراوه؟ که  آیا په رښتی
رښتیا قلم نه و او یوازې ټوپک و، نو دا نورو خلکو د لیکلو او د خپلو بچو د باسواده کولو له  

 پاره څه شی کارول؟ 
 

مو ټوپک،  نه قلم و، خو موږ د قلم په ځای ټوپک انتخاب کړ او لیک لوست او نقاشئ پر ځای  
ډزې وژل او وینې تویول انتخاب کړل او اوس دغه نسل باید دې ته مال وتړي چې اوسنیو او  
راتلونکو ته د ټوپک پر ځای قلم او د مرګ په ځای ژوند ور وښیي، که نه وي نو د بیسوادۍ  

و  او جهالت د وزرو له ال غړیدو نه به مو ښځې د قرآن د آیت پر ځای په لمانځه کې د میړونو ا 
 لیورونو نومونه یادوي او د » إِنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد« پر ځای به »اِنک لکه دى لکه اللک« وایي. 

 
http://www.taand.com/archives/54659 
 

پر ځای »اسالمالیګم  علیکم و رحمَت هللا   او لکه دا مثال چې ښځې د لمانځه په پای کې د اَسالم 
د ماشومانو پالره، اسالمالیکم د ماشومانو پالره« وایي. او په دې ډول به د همدې ضدي او په  
یوه ټکي والړ نا پوه خلکو په وجې، ټولنه او خلک تر ډیرو نورو وختونو د ناپوهۍ په تیارو کې  

بیا په خطاب کې    ،ته بیاپراته وي او راتلونکي نسلونه به مو د پیغور په ډول له ځانه مشرانو  
 وایي: 

 
 اى مشره! تاسې د ټوپک تخم کرلى ولې؟ 
 اى مشره! دا قلم په تېره زمانه کې نـه و؟ 

  

 

 

 
 

http://www.taand.com/archives/54659
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 په کابل کې پنځه میلیونه وږي 
 

 له غزې سره پنځه لکه مرسته 

 
ږي، ټولې نړۍ ته لکه لمر  ـغه څه چې د اسراییلو له جوړیدو نه تر نن پورې شوي دي او کیه

داسې ښکاره دي او نن دا دی هغه ناروا خپل معراج ته رسیدلې ده. پر فلسطنیانو باندې دا بشري  
غمیزه تپل شوې او باید هر با درده انسان ورباندې غمجن وي، خو نن دا دی زما په خپل کور،  

بلکې په سلګونو اوزرګونو داسې غمونه پراته دي چې    کلي او وطن کې یو نه، دوه نه درې نه،
 که ټول عمر ورته دریابونه، دریابونه اوښکې تویې کړو، تمام به نه شي، مداوا به نه شي. 

سره، هر افغان باید له فلسطینیانو سره په ورپښ    ـ   زموږ د وطن له دومره غمونو او دردونو سره
غم او درد کې ځان شریک وګڼي، خو دا غمشریکي دا مانا نه لري چې زما اوالد، زما سپینږیری  
پالر، زما نا توانه ماشوم، زما خور، مور، کلیوال او وطندار ټپي پراته وي او زه خپل الس  

 ږدم. ـکی لرلي مرهم وروړم د بل چا په زخمونو باندې یې 
 

د غزې د خلکو غم ولې د غزې ګاونډیان او د غزه والو د تره زامن نه خوري چې د سرواالنو  
ږي،  ـپه افغانستان کې په خیټه ورته درد دی. له خپلو زخمونو نه یې لکه سیل داسې وینې بهی

   خو دی مرهم او پټۍ غزې ته ور زغلوي.
 

د تاه  شتمنو  عربي  افغانستان د جګړې  د  له پاره پطرول او ګوګړ رالیوادونو  ږل،  ېـزه ساتلو 
زموږ د وطن د نا روا جګړې له پاره یې »بندر بن سلطان« ته دنده وسپارله چې د عربستان له  
ذخیرو نه دومره تیل ور وشیندي چې لمبې یې آسمانو ته وخیژي. په میلیاردونو ډالر یې زموږ  

مصرفوي، د هغو پیسو که یوه سلنه د  د هیواد د سوځولو له پاره مصرف کړل او اوس یې هم  
 ږي، ډیره به ښه وي.  یـغزې  مصیبت ځپلو ته ور ول

 

دغه د فلسطینیانو تربرونه مخکې له دې چې غزه والو ته دغسې غمیزې ور پیښې شي، ولې له  
خپل سیاسي اقتصادي ځواک نه په استفادې سره یې د مخنیوي له پاره څه نه کوي؟ نور که هیڅ  

ه او جهان باندې دې له خپل سیاسي موثریت نه په استفادې سره د دې نا روا پرضد  نه وي په سیم
 خپل غږ اوچت کړي. دوی په رڼو ورته ګوري، خو غلي ناست دي او... 

 

مګر له یوې سوې سوخته، په جګړې الیل شوې سیمې نه، له افغانستان نه د افغانانو ستوني ورته  
په خپل کور کې لږ غمونه لري چې له ځانونو نه  څیرې شول. زموږ سرواالن او ښارواالن  

 ږي. یـ »حسن غم کش« جوړ کړی او نورو ته مرستې ورل
 

ږولي، هره ورځ د افغانستان  ېـپه خپل کور کې یې »شنه سپۍ« لنګه ده، اوه سري ښاماران یې ز
یوه سپ نامه  د ـ په  د ټول وطن  تهدیدوي  ته خوله وراچوي، ټول وطن  بوډا  او    ینږیري  تیرولو 

 ږي. ـوځولو ګواښونه کوي، خو دوی یې په فکر کې  نه دي، غزې ته مرستې ورلیس
 

د خپلو وژل شوو هیوادوالو بهول شوې وینې یې تر ځنګنو ورپورته شوي دي، دوی وایی خیر  
دی، اختر نږدې دی، پښې به مو په نکریزو شي، خو غزې ته پنځه لکه ډالر له ملي بودجیې نه  

 حواله کوي. 
 

افغانستان سرواالن او ښارواالن دې له غزې سره مرسته نه کوي، د بدخشان د طبیعي پیښو د  د  
و هغو انسانانو سره دې مرسته  لغمیزې له قربانیانوسره دې مرسته وکړي، د پکتیا په وینولړ



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
210او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

لژند عزیزان یې لکه په داش کې خښتې، څنګ په څنګ خاورو ته    وکړي چې خپل په وینو 
 بچو ته او یادونو ته له سترګونه اوښکې نه، بلکې وینې تویوي.   وسپارل او اوس یې 

 

د افغانستان سرواالن او ښارواالن دې له هغې غزې سره مرسته نه کوي چې غزه والو د ګدایي  
په پیسو ځان ته په علمي معیارونو برابر ښار چې هر څه لري جوړ کړی دی، زموږ د وطن  

 سره یو کانالیزاسیون نه لري.   ـ ډالرو مرستې سره  میلیاردونوپالزمینه کابل، له 
 

ډکو او رڼو میتیازو، د ځان مینځلو او کالیو مینځلو له اوبو سره د کابل په سرکونو او کوڅو کې  
داسې نه تجزیه کیدونکی کیمیاوي ترکیب جوړ کړی دی چې اوس د دنیا کیمیا پوهان ورته الس  

 ستې پر ځای دغه ککړتیا تر ټاکلي ځای پورې ورسوي.  تر زنې دي. غزې سره دې د مر
 

پیشکه چې حیوان دی، خپل مرداری خاورو کې پټوي، خو زموږ سرواالن او ښارواالن تر اوسه  
پورې په دې کار نه دي توانیدلي چې د خپلې پالزمینې د مرداریو د ایستلو له پاره یوه مناسبه  

 سته کوي. الر وباسي، خو غزې سره پنځه لکه ډالره مر
 

 ښاغلو سرواالنو! 
 

ږئ، د ارګ په پنځوس مترۍ کې افغان میرمن خپل تیخوری ماشوم   ـ لطفا  غزې ته مرسته مه لی
د الرویانو د زړه سوي د جلبولو په خاطر، د مخدراتو په زور ویده کوي، د هغو په باب فکر  

 وکړئ، نه د غزې د اوسیدونکو په باب.  
 

هر کله مو چې د خپل کور د غوجلغمیو کار برابر کړ، ویرونه مو ورک کړل او د خلکو په  
 خوله کې مو خندا ولیده، بیا د نړۍ د نورو دردیدلو او مظلومانو د اوښکو پاکولو تکل وکړئ.  

 

افغانستان کې هر مشر چې راشي هغه څه نه کوي چې باید ویې کړي، بلکې هغه څه کوي چې  
 کړي. باید ویې نه 

 

زموږ د سرواالنو د چپنو تر څنډو الندې  څه روان دي هغه ته یې پام نه دی، خو غزې ته  
 ږي. ـمرستې ورلی

 

سروال صاحب هره ورځ ال هر ساعت د خپلو وژل شوو هیواد والو، وژل کیدل په کلکو الفاظو  
وي، بس    غندي، چې اوس به د دې تقیح نامې د کلیاتو د پاڼو شمیر لس ګونو زرو ته رسیدلی

 تقبیح ده او غندنه، په عملي ډول هیڅ نه کوي، خو غزې ته پنځه لکه ډالره منظوروي.  
 

 کلونه پخوا استاد ګل پاچا الفت »د زیارت ډیوې« نومي نثر کې ویلي وو: 
 

»... څوک چې په ثواب پسې ګرځیدل، ټولو د زیارت ډیوې ولګولې، د خوارانو، غریبانو له  
 حاله نا خبره وو. 

 

 هو! د غریبانو په کورونو کې تیاره وه، ځکه چا نه لیدل.  
 

 دوی باندې یوازې د خدای نظر و او بس. 
 

 د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د زیارت ډیوې بلوو.«   
 

دلته افغانستان کې هم تیاره ده، هیڅ څوک په وینو لیت پیت خلک نه ویني چې مرسته ورسره  
 اعالن کړي. وکړي یا ماتم ورته 

 

مړو او ټپي افغانانو دې خدای    ږو، د ـموږ به د غزه والو ویر او وینو ته ژاړو او ډالرونه به ورلی
 مدد ګار شي. 
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 : پېژندنه لیکوال د 
 

پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی،  
مه نیټه د کابل د  ۲۳م کال د دسمبر په  ۱۹۵۷د  

کلي   نومي  خان  شکرهللا  په  کې  چهاردهي 
د   کابل  د  یې  کړې  زده  لومړنۍ  دی.  زیږیدلی 
عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې کړي دي،  
بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو  
زده کړو ته دوام ورکړ، خو دولسم ټولګی یې 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  

په   او  کړې  پیل  کړې  د    ۱۳۵۸زده  یې  کال 
لیسانس سند تر السه کړ. له فراغت نه وروسته  
د کابل د روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي  

 په توګه ومنل شو. 
 

یاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو. په  کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادب  ۱۳۶۰په  
 کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه.  ۱۳۶۶

 

کال راهیسې شعر وایي، نوی شعر ډیر لیکي، کله، کله یوه نیمه غزله او   ۱۳۵۶آصف بهاند له  
یې په هیواد کې دننه او  ه  او کتابون 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. 
 

یتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې  ـټې په شپېـد هجري شمسي ن 
 )اجتماعي علوم( د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه. 

 

نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د  دغه راز د هجري شمسي 
 روزنې ادارې د علمي پروګرام »موږ او اوریدونکي« لیکوال پاتې شوی دی. 

 

 آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و. 
 

نګي سمینارونو کې ګډون  په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې په لسګونو علمي او فره 
 کړی، مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي. 

 

په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې  
 د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو. 

 

هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي  د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې، د سویدن  
په صفت یې کارنده او فعاله    رټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچر

برخه په کې اخیستې، مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې  
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ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د  له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر  
زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی، مشورې یې ورسره کړي او د  

 سویدن په ستاکهولم، یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي. 
 

 تر سره کړي دي:آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه  
 

 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 لوړیدو ـ ـ 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(، 

 

نا پښتو څانګو درسي کتاب    ۷ د  ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دریم کتاب، د کابل پوهنتون 
 )ګستـتـنرچاپ(، 

 

 ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون، د پښتو څانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(، ۸
 

 اپ(، ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون، د پښتوڅانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچ 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
 دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،

 

د دانش خپرندویې ټولنې له  په کابل کې کال  ۲۰۰۹ـ مروره مځکه )د شعرونو ټولګه( ، په  ۱۲
 ، هشوی د ه 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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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
213او څو نورې مقالې تعلیمي نصاب   مورنۍ ژبه،

، 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 
 

کال په فبرورۍ میاشت کې،    ۲۰۱۹د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه )د مقالو ټولگه(، د  ــ    ۱۹
 شوی دی، لیکه  افغان جرمن آنالین پورتال کې پر په 

 

لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن:  ــ د امپراتور نوې جامې او شپږ نورې کیسې،    ۲۰
 دی،  شوی  کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه   می میاشت کال په  ۲۰۱۹آصف بهاند، د  

 

  ۲۰۱۹د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه )د مقالو ټولگه(، د    ــ  ۲۱
 ی دی.  شو لیکهم کال په سپتمبر میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې پر 

 

،  )د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د مقالو ټولګه(ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې  د  ــ    ۲۲

شوی   لیکهپر میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې   جنورۍ م کال په   ۲۰۲۰د لومړی ټوک، 
 دی. 

 

میاشت کې،    مارچم کال په    ۲۰۲۰د    )شعري ټولگه(،  یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!   ــ    ۲۳
 شوی دی.  لیکه  پرپه افغان انالین پورتال کې  

 

میاشت کې، په افغان انالین پورتال    اپریل م کال په    ۲۰۲۰د  ،  ، لومړی ټوکژوندي یادونهــ    ۲۴

 . شوی دی لیکهپر کې 
 

میاشت کې، په افغان انالین پورتال    جوالی م کال په    ۲۰۲۰د  ــ د تللو یادونه، لومړی ټوک،    ۲۵

 شوی دی.  لیکه  پرکې 
 

کال    ۲۰۲۰، د  راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه، )څلورمه شعري ټولگه(ــ    ۲۶
 شوی دی،  لیکه پر میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې په سپتمبر 

 

 کال په نومبر میاشت کې په افغان جرمن پورتال کې   ۲۰۲۰د ، ، لومړی ټوکښـځـگـلې ــ ۲۷
 شوی دی،   لیکهپر 
 

  مارچکال په  ۲۰۲۱د ــ مورې مننه چې ویده دې کړمه )پنځمه شعري ټولگه(،  ۲۸
 شوی دی.   لیکهپه افغان جرمن پورتال کې پر   کې میاشت 

 
 ، همدا کتاب. نورې مقالېمورنۍ ژبه، تعلیمي نصاب او څو  ــ  ۲۹

 

 چاپ یا آنالین کولو ته تیار:
 

   ونو دوې ټولگې، شعرــ د 
 

 . ړنیز کتابونهـڅیعنوانه او درې  ــ 
 

ډنمارک کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو کې    پهپوهندوی آصف بهاند اوسمهال  
 فعال دی، خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي. 
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