
 
 

 

 10تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 

 ۴۲/۴۰/۲۲۰۲          بهاند آصف

 

 
 ورځ هد کتاب نړیوال

 

 
 
  پار   په  اهمیت  د  روزلو د  نسل نوي   د  ورځ  نړیواله  کتاب  د  کال هر  څېر  په قلموالو  و نور د  لکه  هم   ما
  ورځې   نړیوالې  د   کتاب   د   هم  ې م  کال  سږ  لمانځله،  سره  لیکلو  په  جملو   څو  د   څنگ،  تر  انځور   یوه  د 

 : ولیکلې   جملې  دا کې فیسبوکپاڼه خپله   په  مناسبت  په
 

ما د پوهې او زدکړو د عامېدو، د مطالعې او کتاب د ارزښت په باب گڼې مقالې لیکلې او خپرې  »
کړې دي؛ خو د خپل وطن افغانستان حاالتو، بدلونونو او د نوي نسل ژوند ته په کتو سره سړي ته  

 .ته درېږيډېرې پوښتنې مخې 
 

 .له ټولو پوښتنو او تشویشونو سره ـ سره کتاب، مطالعه، پوهه او زدکړې خپل ارزښت لري
 « !د کتاب نړیواله ورځ دې بختوره وي

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 10تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

نه لیکل چې په افغانستان کې د تحصیل کړو    دو په پاره دا و ه کېنه مایوس ما د ځوانانو او نوي نسل د  
دی، کار ځکه څوک نه ورکوي چې واسطه او    طالعې لرونکو ژوند څومره بې ارزښته ماو ډېرې  

غنیمت گڼي  خپل  شمېر خلک  یو  کې  په تېر رژیم او اوسني رژیم  حکومتي څوکۍ  پېژندگلوي نه لري،  
 کوي او...  ق او کار هم هغو خلکو ته ورسپاري چې دوی ته تمل

 

له ټولو پوښتنو او تشویشونو سره ـ سره کتاب،  »  چې:   وویل  کې  پای   په  خبرو  خپلو  د   مې  دا  خو
 «  .مطالعه، پوهه او زدکړې خپل ارزښت لري

 

  خپل  د   او   راووزي   به   نه   خړگرداو  دې   له   ستونزو  د   چې   لرم   باور   پوره   باندې   نسل   نوي   هم   بیا   زه
  خدمت   ته  وطن  او  خلکو   به  سره  استفادې   په   نه  پوهې   کړې  ترالسه  او   مطالعې  کړې   ، تحصیل  کړي

 وکړي. 
 

  ورځې   نړیوالې   کتاب   د   مسعود،  محمدهللا  ځوان  مبتکر   شخصیت   بُعدی   څو  فرهنگ  رصمعا  د   زموږ
  نوښت   یو  باب   په  رول  د   کتاب   د   کې  روزنه  په  نسل  نوي  د   او  ارزښت   د   العېطم  او  کتاب   د   مناسبت   په

  نړیوالې   د   کتاب   د   کې   میډیا   ټولنیزه   په   چې  دي  کړي  راټول  نظریات   هغه  قلموالو   ځینو   د   ، دی  کړی
 دي.  شوي خپاره مه۲۳  پر  اپریل  د  کال ام  ۲۰۲۲  د  سبت امن په  ورځې 

 
  داسې   خپله   په   کول،  وړاندې  یې  ته  لوستونکو  او  ولراټول  نظریاتو  مثبتو  داسې  د   کې  ټولگه  وړه  یوه  په

  خوا   بلې  له  او  کوي  باوري  هم  نور  ښت زار  پوهې  او  مطالعې   ،کتاب   د   خوا  یوې  له  چې  دی  عمل  نیک
 لوبوي.  رول ثبت م  او  لوی  کې روزلو په  نسل   نوي  د  لوستل  او تکرار  بیا ـ  بیا  نظریاتو  ښو دې د 
 

  افغان   د   نظریات   دا   ،مکو   ورنه   مننه   او   م تاییدو   کړنه  او   نوښت   دا  مسعود   محمدهللا   ځوان   مبتکر   د   زه
 » م:کو  ندې اوړ  هم ته  لوستونکو  پورتال   رمنج

 
 

 ئ:  شاعرانو او لیکواالنو درنې خبرې راسره ولولد کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د پښتو ژبې د خوږو 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .د کتاب مینه د انسان په افکارو، خبرو او کارونو کې ښکاري، په تصویرونو او ادعاوو کې نه

 ډاکتر احسان هللا درمل  
 

هیوادونو کې چې په هر کور کې مجهز کتابتون موجود دی، هر څوک چې کتابونه ولولي او له دوی  په پرمختللو  
 زیات شي، د کور مخې ته یې ږدي د هر چا چې کوم کتاب په کار وي هماغه را اخلي۔ 

ځانه    نه زموږ غوندې د کتابونو څښتن له ځانه زیات کتایوته سوځوي، نه په الره تیریدونکي کسان ټول کتایونه له
 سره وړي، په دې توګه یو کتاب ممکن تر سلګونو او زرګونو کسانو ورسیږي۔

 نو دوی خو مفت دومره پرمختګ نه دی کړی۔ 
 راځئ موږ یې هم ترې زده کړو۔

 نړیواله ورځ  کتاب#
 استاد علم ګل سحر  

 
 .استاد نجیب هللا منلي ته مبارک ويد کتاب نړۍواله ورځ دې 

استاد منلي د زري کړکي/ کلک زرین د ادبي جایزې بنسټ کېښود. دغه جایزه هر کال هغو پښتو او دري کتابونو ته 
 .ورکول کېږي چې د زري کړکي د اکاډمۍ غړي یې انتخابوي

ه پوره او په وخت سر ته نه ده  د زري کړکي د اکاډمۍ د غړي په حیث اعتراف کوم چې په موږ کې هېچا خپله دند
رسولې خو استاد بیا هم ناهیلی شوی نه دی او د فرهنګي هڅو دغه ډېوه یې بله ساتلې ده، نو دا یې حق دی چې  

 .سږکال د کتاب د نړۍوالې ورځې مبارکي خاص استاد منلي ته ووایم
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 10تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ډاکتر محب زغم
 

 :د کتاب د نړیوالي ورځي په اړه 
ملتونو پر ژوند اغیزه کوي/شخصاً زما پر ژوند اغېزه کړې ده او باید تر شل کلنۍ د مخه حتماً په هغه کتابونه چي د  

 :اوالدونو ولوستل سي، لکه

 :زما ژوند او مبارزه
 ( د ارواښآد باچاخان کتاب چي د خلګو پر خدمت، خپله مبارزه او اشغال څخه د خالصون الري په ګوته کوي)

 :زما مبارزې
ع کال چي د باواریا دولت د ړنګولو په موخه ''انقالبي خوځښت'' ولیکه، خو دې ۱۹۲۴د اډولف هټلر کتاب چي  )

 (خوځښت ماته وخوړه او هټلر زنداني سو، دا کتاب اوس په ډېرو هیوادونو کي منع دئ

 :د آزادۍ پر لور اوږد مزل
د اپارتاید مقابل کي یې څو لسیزي نه ستړې   د جنوبي افریقا بلکي د نړۍ مشهور شخصیت نلسن منډېال کتاب چي

 .کېدونکې مبارزه وکړه، ډېر جالب کتاب چي له ماشومتوبه تر رهبرۍ، ټولي کیسې یې پکښي لیکلي

 د نړۍ تاریخ ته کتنه )درې ټوکه(
جواهر الل نهرو د هند لومړی وزیر او ملي کانګرس مشر او د هند د خپلواکۍ په غورځنګ کي مهم شخصیت وو،  

 .هغه بل کتاب ]لور ته لیکونه[ هم د ژوند جالبي لري د
 :نور نو کتابونه ډېر دي خو خبري پکښي لږ دي، ځکه به افغان عالم عالمه رشاد ؒ به ویل

 ."!او یو کتاب ولیکئ  ، شل ترجمه مطالعه سل کتابه"
 سردار ولي 

 
کردارونه زما د وطن، زما د خاورې مېرمنې او جینکۍ  نن د کتاب نړیواله ورځ ده. زما د کیسو او ناولونو مرکزي 

  .دي. د لنډو کیسو یوه ټولګه او دوه ناولونه مې همدا اوس تر الس الندې دي
 .د کیسو له ټولګې څخه خو یوه یوه کیسه کله کله په فیسبوک باندې خپره کړمه خو ناولونه مې راڅخه ګیلمن ښکاري

، زه به له دې وروسته چاته کیسې او ناولونه لیکم؟ په جینکو باندې خو د تعلیم او خفه یمه، لږه نه ډېره زیاته خفه یمه
 .د ښوونځیو دروازې بندې دي

 .زما کتابونه به دوی نشي لوستی او دوی به خپل ځانونه زما په کیسو او ناولونو کې نور نشي موندلی
 وږمه سبا عامر 

 د کتاب ورځ 
نن که ښه ورځ نه لري، المل به یې کتاب نه، بلکې موږ وو. هیله هم لرو، کتاب خپله د ورځې او رڼا استازى دى،  

دى،   کتاب  ډالۍ  ټولو ښه  تر  د مبارکۍ  مقامونو  لوړو  او  وادونو، کوژدو  د فراغت جشنونو،  په دې وروستیو کې 
ونو او فکرونو وړونکي او مننونکي یې دواړه غوره خلک دي، خو کتاب باید په الماریو او نندارتونونو کې نه، په ذهن

 .کې خوندي شي
 د_کتاب_ورځ_مو_نېکمرغه#

 استاد ګل رحمن رحماني
 

 :د کتاب نړیواله ورځ ده
 

 .مرحوم پسرلي غزل بڼ په کوټه کې چاپ شوی، په څو ورځو کې به بازار ته راووځيښه خبره دا ده چې د 
په تیرو اتو میاشتو کې تقریبا د کتاب چاپ په ګران وطن کې په ټپه دریدلی، موږ د ماشومانو د ان الین لوبو په بندولو  

ته والړه شي پر افغانستان   دیارلس کلنه نجلۍ ښوونځي-بوخت یوو، د لوړو زده کړو وزیر مو فکر کوي که دولس  
 . به د خدای پاک غضب نازل شي

 
 استاد اجمل پسرلی  

 
 :د کتاب نړیواله ورځ
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما د پوهې او زدکړو د عامېدو، د مطالعې او کتاب د ارزښت په باب گڼې مقالې لیکلې او خپرې کړې دي؛ خو د خپل 
 .نو او د نوي نسل ژوند ته په کتو سره سړي ته ډېرې پوښتنې مخې ته درېږيوطن افغانستان حاالتو، بدلونو 
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 10تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .له ټولو پوښتنو او تشویشونو سره ـ سره کتاب، مطالعه، پوهه او زدکړې خپل ارزښت لري
 !د کتاب نړیواله ورځ دې بختوره وي

 پوهندوی اصف بهاند 
 

خپل اثر نمونه د چا له خولې واوري، یا یې د چا   د یو لیکوال/ لیکوالې لپاره د خوښۍ احساس هغه وخت وي چې د
 .د یاداشتونو په پاڼو کې وګوري او یا یې په ټولنیزو رسنیو کې تر سترګو شي

 .نن مې د ورېښمو کاروان د دعوت په یوې ګڼه کې د ځان په اړه ولوستل
 !مننه له یادولو مو

 !د کتاب نړیواله ورځ مبارک
 سپوږمۍشاعره او لیکواله عابده 

 
که کور کې یو ځای د وس په اندازه د کتابتون لپاره ځانګړی شي. د کور هر کتاب پکې په منظمه توګه کېښودل شي، 

  .نو ما غوندې باسواده لویان به ورو ورو په مطالعه روږدي شي او پر کوچنیانو به دغه چاپیلاير مثبت اغېز ولري
 .له روانې ناړامۍ الس واخلووکتاب علم دی، ګوندې پوه شوو او له ژوند سره 

 د_کتاب_نړیواله_ورځ#
 ذبیح احساس

 
  !ښه کتابونه او ښه ملگري زر نه پېژندل کېږي، وخت او دقیقه مطالعه غواړي

 لنډه جمله 
 ورځ  کتاب#

 ډاکتر سیف هللا غریب یار
 

نن دکتاب نړیواله ورځ ده . ټولو هغوی ته دې مبارک وي چې هم کتاب لیکي اوهم کتاب لولي. د کتاب او له کتاب 
ومتره راکې پاتې ده او نه هغه توان .  سره د افغانانو دچلندپه باب بال ډیرې خاطرې راسره دي . خو نه د اوږدولیکل

بل داچې ریزش مې هم کړی او پزه مې بهیږي. ددې مهمې ورځې په ویاړ په دې اړه خپله لنډه خو اوږده کیسه بیا  
 . خپروم . دا مې د نوی چا پ ته تللی کتاب : ))دوه سرونه ـ دوه فکرونه ((له منځه یوه کیسه هم ده

 کتاب 
پرمهال کتابونه لولم. کتابونه که معلومات ډېروي، نو سفرونه هم لنډوي او آسانوي. نن هم چې  زه د لنډ او اوږد سفر 

څنګه په الوتکه کې پخپله څوکۍ کېناستم، کتا ب مې پرانیست او په لوست بوخت شوم. ترڅنګ مې یو ځوان ناست 
خولۍ یې پر سر ده، د کورتۍ دی، څو کړکې ږیره یې ده، سترګې یې په رنجو تورې دي، په درېشۍ کې دی، سپینه 

پر ځای یې اوږد واسکټ اغوستی. د واسکټ په ښي جیب کې یې د خودرنګ قلم څنګ ته د لرګي مسواک هم له  
لیرې ښکاري. غټې لرګینې تسپې یې په ګوتو کې دي، په ذکر بوخت دی. له ځانه سره په لوړ غږ د خدای نامه  

ې کړي، خوله خبرو ته جوړه کړي، غواړي څه راته ووایي، چې  پسې وایي، کله زما په کتاب کې سترګې خښپرله
مخ ور واوړم، بېرته مخ وګرځوي، ته وا پخپله پوښتنه شرمېږي. ما ته خندا راشي، دی هم زړور شي، مخ را واړوي.  
زه کتاب وتړم، مخې ته پر واړه میز یې کېږدم، دی د کتاب پوښ ته سترګې ونیسي، بیا ما ته راو ګوري، خوله  

  :نږدې کړي، زړه نازړه راته ووایيرا
 ـ خوابدي کېږئ خو به نه که یوه پوښتنه وکړم؟ 

 :زه موسکی شم. ټنده نوره هم وغوړم چې زړور شي او په ډاډ خپله خبره راته وکړي
 !ـ مهرباني، ولې به خوابدی کېږم

 :ورو خوله پرانیزيدی په فکر کې ډوب شي، نه پوهېږي، خپله پوښتنه له کومه ځایه پیل کړي، آخر په 
 ـ هر وخت الوتکه کې کتاب لولئ؟ 

 :زه سر وښوروم
 .ـ هو

 ـ ولې؟  
ـ دا مې شوق دی، تا نه دي اورېدلي؟ چې یو عالم وایي: "کله چې عبادت کوې، ته له خدای سره خبرې کوې او کله  

  ".چې کتاب لولې، خدای له تاسره خبرې کوي
 :ريسړی حیران شي، الړې تېرې کړي،کتاب ته وګو

 ـ دا د څه شي کتاب دی، چې خدای په خبرو راولي؟ 
 :زه کتاب را واخلم د ده مخ ته یې ونیسم
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 10تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .ـ ناول دی
 :کتاب یې نور هم سترګو ته نږدې کړم، د کتاب پر سرلیک ګوته کېږدم، دا دی پخپله یې ولولئ 

 ـ سوله او جګړه 
 :دی وخوځېږي، اوږې یې وښوري
 کتابونوبه دا لعنتي جګړه ودرېږي او سوله به راشي؟  ـ ښه ډېر ښه، نو ته وا چې په دې 

 :خوله مې ځواب او تبصرې ته جوړوله، چې ده خبره بلې خوا ته بوتله
 ـ دا چا لیکلی؟ 

 :ـ بیا مې کتاب مخې ته ورته ونیو، د لیکوال په نوم مې ګوته کېښوده
  .ـ تولستوی

ې، له نوم څخه یې لکه چې ښه رانغلل، خوند یې  د تولستوی په اورېدو په فکر کې الړ، تسپې یې ور پورته کړ
 :ورنکړ، عجیبه ورته ښکاره شو، په شکمن انداز یې وویل

 ـ مسلمان دی؟ 
 :سر مې د »نه« په بڼه وښوراوه، په لوړ غږ مې وویل

 .ـ نه، روسی دی
 :اخ یې کړل، له السونو یې پړک وویست

  .الحدیث دهـ دا څه وایې؟ روسي دی، ږیره خو یې د لوی شیخ  
 :ما وخندل. ده حیران را وکتل، باڼه یې پورته ونیول، خوله یې وازه پاتې شوه، کتاب ته یې اشاره وکړه

  !ـ دا اور خو دی روسانو ولګاوه، چې تر نن ورځې نه مري او ته له دوی سوله غواړې
ښکال ده، تاریخ دی، له جګړې او سولې  غوښتل مې ورته ووایم، چې دا د سولې او جګړې طرحه نه ده، دا ناول دی،  

 :د لیکوال د هنر فلسفه ده، خو ده وار رانکړ، کنجکاوه شو، پوښتنې یې لکه یو خبلاير قطار کړې
 ـ روسیه دې لیدلې؟  

 :الس مې پورته او پنجه مې پرانیسته
 .کړې کړې ديـ نه یوازې چې لیدلې مې ده، بلکې هلته مې پینځه کاله زده 

 :ی کړل، په ځیر یې را وکتل، وی خندل، پر ولي یې الس راکېښودده السونه موټ
 ـ چې خفه نشئ، هسې خبره ده نو زړه کې راوګرځېده، ما ویل خلقی یا پرچمی خو به نه وئ؟ 

 :ومې خندل، له ځواب مې ډډه وکړه، د ځان په باب مې د ده د ذهن تصویر وغوښت
 ـ ته څه فکر کوې؟ 

  :پولیس راوکتل او زیاته یې کړهده بیا الندې باندې لکه جنایي 
 !ـ بریتونه خو دې د لوی خلقي دي

 :په ټوکه مې ورغبرګه کړه
 ...ـ چې په هر بریتور دې د خلقي ګومان راځی، نو ته به هم خامخا

 :خبره مې ودروله، ما ویل بحث هسې په شخړه وانه وړي، دی رانیغ شو
 !ـ وایه، وایه، بریک مه نیسه

 :کې سترګې خښې کړې، د ده څو کړکې ږیرې ته مې الس ونیوما هم د ده په څیره 
ـ نو چې داسې ده ته به هم په دې مبارکه ږیره اخوانی یې؟ دا راته ووایه چې په حزب اسالمي کې یې که په جمعیت 

 اسالمي کې؟
نو کې جوړ  له دې سره مې ټول هغه تنظیمونه ورکتار کړل، چې په ایران او پاکستان کې د روسانو د یرغل په کلو

او  لکه په نرۍ ستن یې چې وچوخوم، وې کنځم  ده تندی تریو شو، غومبري یې سره واوښتل،  د  شوي وو، خو 
 :احساسات یې راوپاروم، په لوړ غږ یې راغبرګه کړه

ګان دي، که کمونیستانو اوربل کړ، دوی تیل ور وشیندل، نن یې کفارو سره هم الس یو کړی، د ده خبرو  ـ هغه څه دله 
 :فکر کې واچولم، د طالب ګومان مې پرې وکړ، یو دم مې له خولې ووته، په خندا مې ورغبرګه کړه په

 ـ طالبان څنګه؟  
 :په چوکۍ کې وخوځېد، لکه څارنوال چې څوک تر پوښتنو الندې راولي، په خوله یې الس کېښود

 …ـ څه مې خوله راسپړې؟ ټول د یوه خره لکۍ او
  :شاوخوا یې وکتل، لکه وچې ویریږي. ما په خندا ورته وویلخبره یې ونیوه، 

 ـ مه ویرېږه، لندن ته ځئ؟  
 :ده برګ را وکتل، لکه پېغور چې ورکړم

  .ـ ولې به ویرېږم، زه له خدایه پرته له هېچا څخه نه ویرېږم
 :غلی شو، بیا یې کتاب ته الس ونیو، لکه د جومات د مال غوندې حکم یې وکړ
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 10تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تاسو هم دا چټیا ت مه لولئ، سوله چې خدای تعالی رانه ولي، نه یې دا کتابونه راولي او نه دا نن سبا د سولې  ـ او  
  .واال

 :رانیغ شوم، جدي بڼه مې ونیوه
 ـ نو څه ولولم، ته یو کتاب راته وښایه!؟

 :جیب ته یې الس ننویست، کوچنی کتاب یې راوویست، ښکل یې کړ، ما ته یې ونیو
 خدای کالم وایه، قران ولې نه وایې؟   ـ دغسې د

 :په سړه سینه مې ورغبرګه کړه
  .ـ قران مې له تفسیره سره لوستی دی

 .ـ قران یو ځل نه لوستل کېږي، قران باید هره ورځ سهار او ما ښام تالوت کړئ
 :ومې پوښت

 ـ تاسو هره ورځ قران لولئ؟ 
 :غاړه یې جګه ونیوه، په غرور یې وویل

 ...ر او ماښام، په سفر او حضر کېـ هره ورځ سها
 :کوچنی سورت یې بیا سترګو ته راونیو او زیاته یې کړه

  !ـ نه وینئ، په سفر کې هم تالوت نه پرېږدم
 :کړې او درک پوهه مې هم ور وننګولهکریم څخه د زدهومې ستایه، خو له قران 

 ـ ښه شاباس، ماشاءهلل، ښه نو په قران به پوهېږئ هم؟  
  :ې ږیره یې الس راښکود، په لوړ انداز یې ځواب راکړپه سوکړک

 ـ څنګه نه پوهېږم، دا څه وایې؟ له سلو مې ډېر ایاتونه حفظ کړي. غواړې چې درته تېر یې کړم؟ 
 :خبره مې ونیوه، سر مې وخوځاوه

 به یې پوه شئ؟کریم معنا او تقسیر، که اوس یو ایات درته تېر کړم، پر معنا ـ نه. قرائت نه یادوم؟ د قران 
 :ځوابه شو، سور او شین شو، لکه ژبه چې یې ونښلي، الړ یې تېرې کړې، ژر یې رالنډه کړهجټکه یې وخوړه، بې

  !ـ څه جومات کې خو مال کېږم نه، زه قران د ځان د ثواب لپاره لولم
 :کوونکي ته تاکید کوي، ومې ویلبیا مې راونیو، لکه یو ښوونکی چې غبي زده 

ې باید د اصالح لپاره ولولې، باید وپوهېږې، چې کوم کار سم دی او کوم ناسم. قران یوازې ثواب نه دی، د  ـ نه ته ی
 .ژوند یوه طریقه ده. د نړۍ د خلقت الهی او آسمانی باور او پوهه ده

وا  د ده رنګ نور هم سور واوښت، خولې یې زګونه وکړل، لکه د درواغ ویلو پر مهال چې بند شي، الس یې زما خ
 :ته ونیو

ـ یاره ته هم عجیبه سړی یې، څوک نه پوهېږي، چې دا کبیره ګنا ده او دا صغیره، په دې خو ماشوم هم پوهېږي،  
 .چې دا ګناه ده او دا ثواب

وپوهېدم چې له ده سره نور چیړ او بحث بې ګټې دی، د جرمني فلیسوف نیچه هغه خبره مې په ذهن کې وګرځېده  
څخه مه وېرېږه چې کتابتون لري او ډېر کتابونه لولي، بلکې له هغه څخه ووېرېږه چې یوازې چې وایي "له هغه کس  

 ".یو کتاب لري او سپېڅلی یې ګڼي، خو هېڅکله یې هغه هم نه وي لوستی
 :خبره مې بدله کړه، د ده د پېژندنې بحث ته ور ګډ شوم

 ـ ښه دا ووایه چې څه کار کوئ؟  
  :یې پوره نه وي اورېدلي، ځانته یې الس ونیو لکه فکر کې چې الړ شي او خبره

 ـ زه ؟ 
 :سر مې وخوځاوه

 ـ هو ته. دلته نو بل څوک دی؟ 
 :خوله یې الړه او راغله، په خندا یې وویل

 ـ ولې لېونی یم چې تیاره رارسېږي او زه به کار کوم؟  
 :په فکر کې الړم، حیران مې ور وکتل

 ؟ـ څنګه کار نه کوئ؟ معیوب یاست که څنګه
 :لکه په غال کې چې یې ونیسم، خوله یې جینګه کړه، په شرمېدلي انداز یې وویل

  !ـ ښه جوړ یم، خو غږ مه کوه
 :خوله مې له حیرانتیا وازه پاتې شوه

 ـ هغه څنګه؟  
  .ـ هغه دا چې ځان مې په ناروغۍ وهلی، ما ویل اعصاب مې خراب دي

 :په خندا مې ور غبرګه کړه
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 10تر 7 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 لېونیو کې وهلی دی؟ ـ یعنی ځان دې په  
 :په خوله یې بیا الس کېښود، شاه او خوا یې خلک وڅارل، خوله یې غوږ ته رانږدې کړه

 .ـ بس غږ مه کوه، که لېونی یم که جوړ، خو له ډاکټره مې په چل ول د لېونتوب ښه غټ تصدیق اخیستی
 ـ نو د سوسیال په معاش دې ګذاره کېږي؟ 

 :وږد کړسر یې یوړ او راوړ، الس یې را ا
 ـ نه یره چیرې، زما دومره لوی دسترخوان دی چې خدای دې مه خبروه. او د وطن مړی او ژوندی خو الڅه کوئ؟

 :غلی شو ، اوږده سا یې واخیسته، بیا یې غلي شا او مخې ته وکتل، کرار یې وویل
  .کړي ـ د وراره په نوم مې غټ دوکان اخیستی، کله کله پکې بله کاروایي هم خدای رابرابره

 ـ هغه څنګه ؟ 
 .ـ دا د موټرو جعلی ټکرې هم کومه یوه راپېښه شي

 ـ ویرېږې نه؟  
 :او نه پوهېږم، څنګه مې له خولې ور ووتل

 ـ نو حج به دې هم کړی وي؟ 
 :په ږیره یې الس راښکود، وار له مخې یې راغبرګه کړه

 ...ـ درې ځلې، سږ هم ټوله کورنۍ عمرې ته ځو
 :وخوځاوه، خو د ده غوسه مې هم راوپاروله، ومې چوخاوهما سره 

 ـ نو دا ګناه نه ده؟ 
 :دی حیران شو، تندي یې ګونځې وکړې، سترګې پټې کړې، سر یې را لنډ کړ

 ـ سبحان هللا، حج؟ دا څه کفر غږوئ؟  
 :السونه مې ور وړاندې کړل، سر مې وښوراوه

 ـ نه نه، پوه نشوئ؟  
 ـ نو څه؟ 

 :لواضح مې ورته ووی
  !ـ دا ګناه ده چې حکومت ته درواغ وایې او مرسته هم ترې اخلئ

 ده لکه پخپل عمل چې اګاه او مال وي، په خالص مټ را لنډه کړه؟
 ـ دا ته څه وایې؟ د کفر مال چې څومره خوړی شې، ثواب لري، ته ال ګنا یادوې؟ 

 :خپل عمل داسې توجیح کړ لږ څه غلی شو، په دلیل یې له ځانه سره کرل ریبل شروع کړل، بیا یې
  .ـ که داسې د کفارو نه په چل پیسې ګناه وای، بیا مې کله په وطن کې جومات پرې جوړاوه

  :ما ترې په خندا وپوښتل
 ـ ښه په دې پیسو دې جومات هم جوړ کړی؟  

 :ده غاړه جګه ونیوه، په غرور یې وویل
 ـ یو نه، دوه؟  

 :کولی، پوهېدل یې سخت کار و، پر شاه مې وډباوهما وخندل، پوهېدم چې دی نشم قانع 
 .ـ ښه، ښه نو په دې ثواب به دې تجارت هم ښه روان وي

 :ده وخندل، له خولې یې الړې وبهیدې، پخپله مونډۍ ږیره یې الس تېر کړ
  !ـ سبحان هللا، ډېر ښه 

 یدینګ ــ لندن  
 ۶میالدی کال د جنورۍ ۲۰۲۱د 

 عبدالوکیل سوله مل  
 

 په دې خوشال یم چې مې کور له کتابونو ډک دى 
 په دې خپه یم چې کوم څوک یې د لوستلو نشته 

 پروفیسور اسیر منگل 
 

که په کور کې کتابخانه ولرې د لوستلو لپاره یې حتمآ څوک پیدا کیږي۔زه به خپله تجربه درته ووایم ما اول په کور 
له، ځای مې ورته نه درلود حتی په بوجیو کې به ایښي و، سوکه سوکه مې نور کتایونه یا  کې یوه کوچنۍ کتابخانه لر

واخیستل یا دوستانو راکړل۔ د کتابونو شمیر زرګونو ته ورسید۔ په ځینو یې ما د خپل خراب اقتصادي حالت په وخت  
 :کې ډیرې پیسې هم ورکړې وې، خو ګټه یې څو چنده وه، هغه دا چې
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 10تر 8 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کتاب سره را لوی شول، چې ډیر واړه وو پر کتابونو به یې ساعت تیراوه، چې لږ به را غټکي شول   اوالدونه مې له 
 د ځینو کتابونو له عکسونو به یې خوند اخیست، چې لږ به نور لوی شول نو ټوله ورځ به یې دا کتابونه لوستل۔  

میاشتې د انګلیسي کورس ته والړل ټولو په پایله یې ډیره ګټوره وه، مثآل زما له یو دوو اوالدونو پرته چې فقط څو  
کور کې انګلیسي زده کړه۔ زه د ژوند چارو دومره بوخت کړی وم چې اکثرآ به خبر نه وم کوم اوالد مې په کوم 
صنف کې دی، په درسونو کې د مرستې خبره خو بیخي لیري وه۔ خو د کور کتابتون دا مرسته کړې وه چې دوی  

 نتونونو کې ښه الیقه وو۔ټول پخپلو ښوونځیو او پوه 
نو که زما منئ په کور کې حتمآ کوچنی کتابتون جوړ کړئ نور دوستان مو هم وهڅوئ چې کتابونه واخلي او پخپل  

 کور کې کتابتون جوړ کړي۔
 نړیواله ورځ  کتاب#

 استاد علم ګل سحر 
 

 دهد کتاب نړیواله ورځ 
که مو وس او توان درلود یوازې دا دوه کتابونه واخلئ هم لویه خبره ده. باور لرم چې د کتاب د توریو هومره ګټه به 

 .مو کړې وي
 کتاب پیسه نه ده ورکه په#

 .اکسوس او سروش کتاب پلورنځي ځانګړی تخفیف هم لري
Aksos Book Store 
Sorosh Bookstore 

 فیصل ځالند  
 

 .نن د کتاب نړیواله ورځ ده، زه خوشحاله یم چې د عمر ډېره برخه مې کتابونو سره تېره کړې ده
ځوانۍ راهیسې به چې زما همځولو کوم وخت په لوبو تېروه، ما به پکې کتاب لوسته. زه نه وایم چې لوبې  له تنکۍ  

او ورزش ښه نه دي، بلکې زما طبعیت دغسې و چې له کتاب سره به ډېر راحت وم، نسبت د لوبو په میدان کې.  
 .همدا المل دی چې هېڅ لوبه مې نه ده زده

 .لوستلو او لیکلو تېروم او دغسې خوښ هم یمزه اوس هم خپل وزګار وخت په 
د انسانانو د خوشحالۍ اسباب بېالبېل دي، زما د خوشحالۍ سبب تل کتاب و خپل کوچنی کتابتون پاتې شوی او ال هم 

 .دی
د کتاب انډیوالۍ ما ته ډېر څه راکړي هم دي، زه د خپلو ګڼو همځولو په نسبت د کتاب و لیکلو له امله ډېر محترم 

 .شوی یم او د خلکو مینه مې لیدلېګڼل 
 .دا مینه ممکن په نورو ډېرو وسیلو یو څوک تر السه نه شي کړای

 .کتاب مه پرېږدئ، په خپل شخصي، کورني او مسلکي ژوند کې خامخا یو رول کتاب ته ورکړئ
 استاد هجرت هللا اختیار

 
 !د کتاب نړیواله ورځ مو مبارک شه

 :بیا کومد دوو کلونو مخکې خبره یو ځل 
یوه پوښتنه چې اکثره وخت ملګري ورسره مخ کېږي دا ده چې که دومره ډېر کتابونه ولولم او مطالعه یې کړم، نو  

 دا مې کله په ذهن کې پاتې کېږي؟ 
 .اصلن خبره دغه ده چې موږ هر څومره ډېره مطالعه کوو، د هغې تاثیر زموږ پر الشعور باندې اغېز پرېباسې

پوهېږو چې له دې کتابه مې څه زده کړل، کوم شی مې یې په یاد پاته شول خو خبره دا ده چې زموږ  موږ ظاهًرا نه 
علمي بصیرت ورسره ډېرېږي. اکثره وخت له یو چا سره خبرې کوو یا یو څه لیکو، داسې خبره راپه یاد شي چې  

 ... الني کتاب کې لوستې وههېڅ مو ورپام هم نه وي. وروسته مو ذهن ته راشي اووو چې دا خبره خو مې په ف
هغه خلک چې ډېره مطالعه کوي او لري، هغوی ښه تحقیق کوالی شي، ښه استدالل او تحلیل کوالی شي، ښه مقاله  

 ....لیکالی شي
 !نور یې تاسې ولیکئ

 عاقب عمر 
 

  .د کتابونو حق په ستایلو نه بلکې په لوستلو ادا کیږي
نه بل نسل ته د مفکورو او دود و کلتور د انتقال لپاره د پل حیثیت لري،   چیرته مې لوستي و، چې کتابونه د یو نسل

 نو که ښه لیکوال کیدى نشۍ لږ تر لږه خو یو ښه لوستوال 
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 10تر 9 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  .شۍ
 .د کتاب نړیواله ورځ دې زما لیکوالو او لوستوالو ملګرو ته مبارک وي

 شیر بهادر عابد
 

 په دې خفه نه یم چې څوک یې د لوستلو نشته
 خوشحال یم چې مې کور له کتابونو ډک دیپه دې 

 اسېر منګل 
 

 د اسد انش له واله 
 !د کتاب د نړیوالې ورځې په پار

د بنده علمي اثر ) عمومي نړیوال حقوق( په پښتو ژبه د څلورم ځل لپاره د اکسوس خپرندویه ټولنې لخوا د چاپ په  
شرعیاتو په پوهنځیو کې تدریسیږي او د نړیوالو حقوقو ډېر  ګاڼه سمبال شو, د یادولو وړ ده چې یاد اثر د حقوقو او  

مهم موضوعات لکه نړیوال تړونونه, رسمیت پېژندنه, جګړه او دهغې سوله ایزې حلالرې, د ع ن حقوقو پرنسیپونه,  
  ,سمندریز حقوق او داسې نور په ځان کې رانغاړي

 . بریده خړوبه شيهیله ده چې په لوستلو سره یې د لوستونکو علمي تنده تر یوه 
 استاد عبیدهللا اخندزاده  

 
 .تېر کال مې یو دوه وارې حکیم جان فریادي صاحب ولید، سږ کال یې زموږ لۀ ښاره کډه وړې خدایزده چرته دی 

 یوه ورځ مې پوښتن ورنه وکړه چې د شعرونو دې کتاب نۀ چاپوې؟
ې کوي نو زما کتاب بۀ څۀ ارزښت ولري څۀ  دۀ راته ډېر جدي ووې چې: خلک د خدای کتاب نۀ لولي، عمل نۀ پر

 بۀ یې ولولي؟ 
 ورځنړۍوالهدکتاب#

 محمدهللا همیم  
 

 د کتابونو خوشبو 
ننګیال دې خدای ښه لري، د سیال کاکړ یوه خاطره اکثر لیکي/ یادوي، چې دوی)یوه ډله سینیر لیکوالن او شهرت  

روڼ اندي( یې پر دغه خبره حیران کړي وو، چې د نړۍ تر ټولو خوندور وږم او خوشبو د خالص کتاب هغه دی. 
 .دا نو رښتیا هم د نښې منځ دی

له کابله د کتابونو د بازار د ښه والي او د خلکو له کتاب سره د لوالتیا په اړه    تېر کال غالیباً کومې نړیوالې ورځپاڼې
راپور خپور کړی و، هغه وخت د پاکستاني جنګ ورځپاڼې یوه کالم لیکوال دې راپور ته)له کابله خوشبو( په کالم 

له وطنه داسې راپورونه   کې دا د افغانستان د فکر او فرهنګ یوه خارق العاده پېښه بللې وه، چې ګواکې د جګړو 
 .څنګه راتللی شي

نن بیا په همغه وطن )د جګړو په وطن کې( د کتابونو د خپرندویو او کتابپلورنځیو ځینې عکسونه خپرېږي،چې د  
 .کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت یې تخفیف اعالن کړی او نسبتاً پر دغه پلورنځیو هجوم ښکاري

رغوونکي خبرونه او عکسونه دي؛ عیناً لکه د ویښتیا او روښانتیا رنسانس چې پېل وي، شک نشته  دا نو نهایتاً زړه  
رنسانس همداسې یو حالت ته وایي؛ وي به؛ خو که نه وي څنګه کوالی شو دې حالت ته ال نوره وده او ارتقا ورکړو 

  .او یو واقعي د ویښتیا او روښانتیا پړاو رامنځته کړو
 :مڅو مختصر خبرې لر

د کتاب لوست او کتابپالنه دوه بېال بېل بحثونه دي، زموږ کتابپالنه باید فیشني نه وي، بلکې د کتاب د لوست په اساس  
اکتفا نه کوي، دا به ګورو چې زموږ فکر، علم او عمل څومره  د فکر او عمل نتېجه مهمه وي. یوازې کتابپالنه 

 .شعوري یا کتابي دی
ب او قلم سره عالقه لري، د مجللو ماڼیو او ودانیو پر ځای یې کتابتونونه رغولي او د  هغه ټولنې او خلک چې له کتا

جګریزو سنګرونو پر ځای یې پوهنتونونه نېولي، په بازار او مارکیټ کې یې تر ټولو تېز صنعت او کار د مطبعو او 
 ، قلم او پوهنتون وي،پریسونو وي، له حکومتونو او ریاستونو یې لومړنۍ غوښتنې همدا د کتاب، کتابتون

داسې یو ایډیال حالت ته د رسېدا لپاره خلک او حکومتونه دواړه خپل مسوولیتونه لري، زموږ د حکومتونو تر ټولو 
بد عرف دا دی، چې لومړیتوب او د خلکو لږ و ډېر حرکت نشي استفاده کوالی؛ مثال همدا لږ و ډېر کتابي شعور او  

 .نسبي ودې ته څنګه ادامه ورکړي
په دولتي ماشین چلېدونکي په لسګونه اړونده ادارې تراوسه د کتاب په اړه ابتدایي کار و زیار هم نلري. اطالعات او  
کلتور وزارت، علومو اکاډمي، د ارګ فرهنګي مشاورتونه هغه بنسټونه دي، چې د کتاب د اصل پالنې، ودې پر ځای  
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 10تر  10 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ریب ملت بودیجوي نقصان ترڅنګ یې د کتاب صنعت ته هم  یې د ډالیو یو منحرف دود او پبلشري پیل کړه، چې د غ
 .ضربه ورکړه

نن د کتاب نړیواله ورځ ده، دا ورځ رښتینې مقدسه ورځ ده. دا په رښتینې مانا د خوشبو د وږم ورځ ده. دا ادارې او  
ده( هم که  حکومت که زموږ له دغې مقدسې ورځې یو مثبت احساس اخلي او موږ ته یې په مقابل کې د )احسان تر ح

 .یو څه راکوالی شول؛ نو نه دې یې سپموي
 .د مطبعو الیحې، مقرارت، اصول او د کاپي رایټ قانون تراوسه د نه توجه المله د کاغذونو تر حده خوندي دي

د خپرندیو او ناشرانو د ازاد بازار تعامل او په دې برخه کې د دولتي دسګا فلج بله هغه فاجعه ده، چې ښه غوښین  
 .ف او ګډوډی یې رامنځته کړې دهانحرا

 .د مطبعو د ایجاد او د کاغذ صنعت ته نه پاملرنې لسګونه مطبعې او په زرګونه خلک بې روزګاره کړي دي
په همدې وجه د کال سلګونه او زرګونه ټوکه کتابونه د ګاونډیو پر پریسونو او میلونونه تجارت د داخل پر ځای پر  

  .بهرنیو خواوو څرخي
ې د کتابونو چاپ او صنعت یو بل لوی تاوان دا کړی، چې کتاب د نرخ له پلوه بېخي د دې غریب ولس پر  په بهر ک

مری چاړه ګرځېدلې. په دې برخه کې د حکومت شته حکمت بیا دا دی چې ګمرکونه یې ورته پل صراط ګرځولي  
نه لري؛ نو د ګمرکونو مسول    حال دا چې په نورې نړۍ کې که حکومتونه د کتاب او مطبعې د صنعت وس او وړتیا

 .ورمعافوي
دا او داسې نورې ډېر ستونزې دي چې د کتابپالنې پر مخ خنډ دي، له حکومتي ادارو او د کتاب له خواخوږو مې بیا 
هم هیله ده، چې په دې برخه کې داسې یو جدي او ځانګړی میکانیزم جوړ کړي، چې حد اقل دا د جګړو د باروتو 

وړاندې خو د دې کتابي خوشبو وږم بې حسه نشي، کنه دا مهم فکري او فرهنګي فکټور به هم خدای مه کړه وږم پر  
 .ویجاړ شي

 نعمت هللا صدیقي 
 
Ihsanullah Darmal 
Mohib Zgham 
Alamgul Sahar 
Wagma Saba Aamir 
Abida Spogmai 
Ajmal Pasarly 
Gul Rahman Rahmani 
Sardar Wali 
Asif Bahand 
Obaidullah Akhundzadah 
Abdulwakil Sulamal 
Hijratullah Ekhtyar 
Asad Danish 
Faisal Zaland 
Zabi Ehsas 
Saifullah Gharibyar 
Shirbahadr Abid 

 
 عمر  عاقب

 همیم  محمدهللا
 «صدیقي هللا نعمت
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