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a man from the east 

By: Habib Nazeem 

“When you think of generous people, who come to your mind? Do you picture 

millionaire philanthropists from the turn of the century such as Andrew Carnegie, J. P. 

Morgan, and Andrew Mellon? Do you think of contemporary givers such as Joan Kroc or 

Bill Gates?  

(Your imagination is true ;) Those people have given away millions of dollars. But I want 

to acquaint you with another giver. He is someone you've probably never heard of, yet He 

typifies the deepest kind of giving, the kind that can come only from the heart.” 

His name is Ghulam Sakhi Famous to ‘Ökan Sakhi’. He was born in Shughnan-

Bakakhshan in 1961, Graduated from Rahmat Highschool in 1980 and has passed the 

military period, Studied the Shughnan teacher training college, and working as a school 

teacher in Deshar Highschool. 

He is naturally looking serious and humorless, but if you talk to him and spend time 

with, you will find him a kind, hardworking, blithe, and tactful. he never likes to deal 

with illegal issues so it causes that he faces some people and suffocate from him. 

 Less people are found in our village have not been trained and taught by him, by the 

time children arrive to five years old they come to him and he starts from Alphabet and 

Numeric Characters with them in his own home, every year more than two Hundred 

students in different levels have been studding in his own home since his father and 

grandfather. 

 However, the major subject of their teaching is the Holy Quran, but students study 

all school’s subjects, DEVAN-E HAFIZ, Nasir-e Khisraw’s books, event rules and 

regulation, Karma, praying, and other religious required issues.  

This way of teaching is very difficult, as different level students study different kinds of 

subjects and everyone is taught individually, started form 08:00 AM to 04:00 PM the 

students are including male and female; it is completely different from other courses in 

which a collection of students study the same subject for one hour and they are dismissed. 

Here (in common class) are more than a hundred students study different topics under 

one ceiling at the same time and this kind of teaching-studying has found very effective, 

efficient and resultful.  in this way of learning every one repeats his/her lesson several 
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times, and some time it prolongs to one weak to move next lesson. it would not be an 

exaggeration to say that more than a thousand fresh and novice students have been mad 

literate and perfect by him. he always tries to prohibit his students from illegals activities, 

and never ceases from persuading and encouraging students and force them to study. 

 I also have the pride of being one of his students who started from the Alphabet and 

learned many religious and none religious book by him. 

As it was mentioned, he is a school teacher, at the same time he is also a religious 

leader and have important role in the society.  

 To conclude, I Wish him long life, health, prosperity, welfare, Fortune and more 

success in his services to his people. 

 
 

 

 

The end 
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 مردی از شرق

 

 حبیب نظیم :توسط

 

 هنگامی که در مورد افراد سخاوتنمد فکر می کنید، چه کسی را به خاطر می آورید؟      

آیا میلیونر های بشردوست قرن بیستم مانند: اندریو کارنگی
1

پی مؤرگان ، جی.
2
و اندریو  

میلون
3
جان کروکرا تصور میکنید؟ آیا به ذهن تان بخشندگان معاصر مثل  

4
و بیل گیتس می  

آیند
5
 ؟

تصور شما به جا است. این افراد میلیونها دالر را برای دیگران داده و بخشیده اند؛ اما من 

این فرد کسی باشد که تا اکنون در ممکن میخواهم شما را با یک بخشینده ی دیگر آشنا کنم. 

عماق قلب سرچشمه مورد او نشنیده اید، ولی او نوع خاص بخشندگی را که فقط میتواند از ا

 بگیرد، به خود اختصاص داده است.

 

 "آخون )آخوند( سخی "نام اش غالم سخی و در میان دوستان و آشنایان اش مشهور به      

میالدی در ولسوالی شغنان والیت بدخشان میباشد. موصوف پس  1961است. او متولد سال 

ت دوره ی عسکری گردیده و میالدی شامل مکلفی 1980از فراغت از لیسه رحمت در سال 

بعد از آن جهت ادامه ی تحصیالت شامل دارالمعلمین شغنان شده و اکنون افتخار 

 تدریس) بطور رسمی( در لیسهء ده شهر شغنان را دارد.

 

او طبیعتاً یک شخص جدی و تند به نظر می رسد، حاالنکه بعد از صحبت و سپری      

ن، سختکوش، خوش قلب و بانزاکت خواهید یافت. نمودن مدت زمانی، او را یک فرد مهربا

از اینکه سر و کار داشتن با مسائل غیر قانونی را نمی پسندد، افرادی از او ابراز نا رضایتی 

 .مینمایند

 

در قریهء مان) ده شهر( افراد انگشت شماری را میتواند یافت که توسط او تدریس نشده یا در 

آخون  "اطفال به سن پنج سالگی می رسند، به خانهء نزد اش درس نخوانده باشند. زمانیکه 

 رفته و او برایشان به تدریس الفبا و اعداد آغاز می نماید. "سخی
                                                           
1
 Andrew Carnegie 

2
 J. P. Morgan 

3
 Andrew Mellon 

4
 Joan Kroc 

5
 Bill Gates 
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همه ساله بیش از دو صد شاگرد در مقاطع مختلف از زمان پدر بزرگ و پدر اش تدریس 

 میشده اند.

 

امین مختلف مکتب، دریس شان میباشد، اما شاگردان مضهرچند قرآنکریم مضمون اساسی ت

دیوان حافظ، کتب ناصر خسرو، قوانین و رسوم زندگی، نماز و سایر موضوعات مذهبی را 

 .می آموزند

 

، مضامین مختلف در سطوح متفاوت این شیوهء تدریس بسیار دشوار است. طوریکه شاگردان

 را می آموزند و هر کس بگونه ی انفرادی تدریس می گردد.
 

و اناث( که ساعت هشت صبح آغاز و تا چهار بعد از ظهر ادامه  صنف مشترکی ) از ذکور

می یابد، از کورس های دیگری که در آن مجموعه ای از دانشجویان  مضمونی مشترکی را 

در صنف مشترک اما  به مدت یک ساعت میخوانند و رخصت میشوند، کامالٌ متفاوت است.

مختلف را می آموزند که این همزمان بیشتر از صد شاگرد در زیر یک سقف موضوعات 

 شیوه ی تدریس و آموزش خیلی موثر، کارآمد و نتیجه بخش بوده است.
 

در این روش آموزشی هر فرد درس مربوط به خود را بارها و بارها تکرار میکند و گاهی 

 ممکن است دست یافتن به درس جدید هفته ای را دربر بگیرد.

 

بیشتر از هزاران شاگرد نوآموز توسط او باسواد شده و زیاده روی نخواهد بود اگر بگوئیم که 

 به کمال رسیده اند.
 

او همواره میکوشد تا شاگردان اش را از اعمال غیرقانونی باز دارد و هرگز از تشویق آنها 

 در راستای فراگیری دروس و مطالعه باز نمی ایستد.

 

وع و کتب مختلفه ی دینی و غیر بنده نیز افتخار شاگردی ایشان را داشته ام که از الفبا شر

 .عقیدتی را نزد شان آموخته ام
 

عالوه بر اینکه یک معلم مکتب است، همزمان یک  "آخو'ن سخی"مانگونه که تذکر یافت ه

 اجتماع دارد.رهبر مذهبی بوده و نقش عمده در 
 

زندگی طوالنی ، صحتمندی، شکوفائی، رفاه، خوشبختی و موفقیت بیشتر در  ،در آخر

 منا دارم.بزرگوارم ت ’آ خؤن  ‘به ه ی خدمتگذاری برای مردم عرص

 

 پایان


