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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین هوشته بدوش هویسودۀ مطلب میباشد

تأرٌخ۸۱۰۲/۰۱/۸۲ :

ناشر و نوٌسنده:پوهندوی آصف بهاند

د مطالعې دود او دوې وروستۍ مقالې
د خوشالۍ خبره ده چې د لوست ،کتاب او مطالعې په لوري ،د استادانو،شاګردانو او نوي نسل پام اوړي .هٌله ده
چې دا هڅې نورې هم بٌړنۍ شً او د مطالعې کلتور دومره عام شً چې کوراکور د کتاب او مطالعې په ارزښت
باندې خلک پوه شً.
کله چې مطالعه وي ،نو ورسره پوهه وي.چې پوهه وي د کتاب او مطالعې وال خپله الر د ښٌګڼې او پرمختګ پر
لوري پرانٌزي .کله چې کتاب او مطالعه وي ،د نا پوهۍ او تٌارې لمن ټولٌږي ،د خلکو او ټولنې سترګې غړٌږي،
بٌا نو خپل منزل ته د رسٌدو الر پٌدا کوالی شً.
د کتاب ،مطالعې او مطالعې ته د هڅونې په باب چې هر څومره ووٌل شً ،ولٌکل شً او خپاره شً ،بې ګټې،
تکراري او زاړه به نه وي .په دې وروستٌو کې د نورو لږو ،خو ګټورو مقالو په سلسله کې دوې په زړه پورې او
ګټورې مقالې خپرې شوي چې په رښتٌا سره د کتاب ،مطالعې او زدکړې په باب نوې او د ښٌګڼې پر لوري
هڅونکې خبرې لري.
د کتاب او مطالعې د ارزښت په باب چې کومې دوې مهمې مقالې خپرې شوې دي ،هغه دا دي:
۰ـ د کور کتابتون او ماشومان ،د ښاغلً اسدهللا غضنفر لٌکنه)۰(.
۸ـ ملګري کتابونه ،د ښاغلً بارکوال مٌاخېل لٌکنه)۸(.
ښاغلً غضنفر د مقالې په پٌل کې په عالمانه ډول ټٌنګار کوي چې کتاب د ماشوم په ذهن باندې څومره مثبت اثر
لري ،که په ٌوه کور کې کتابتون ٌا حد اقل څو ټوکه کتابونه وي ،د ماشوم سترګې هره ورځ په کتاب باندې
ولږٌږي ،هغه هغه ماشوم څومره مطالعې او زدکړو او ال لوړو زدکړو ته هڅول کٌږي .ښاغلی غضنفر د ٌوې
اوږدې څٌړنې پاٌله په ٌوه جمله کې را اخٌستې ده ،په دې ډول«:كه په ٌوه كور كې هٌڅ كتاب نه وي او په بل كې
پنځه سوه عنوانه كتابونه وي ،د كتاب لرونكً كور زده كوونكى ممكن تر هغه بل درې كاله ډېر سبق وواًٌ»()۰
ښاغلی غضنفر د خپلو خبرو په ترڅ کې ټٌنګار کوي چې «:خٌر دی که مٌندې او پلرونه نالوستً وي ٌا ٌې له
مطالعې سره دلچسپً نه وي ،خو د اوالد په خاطر دې د خپل وس په اندازه خامخا ٌو څه کتابونه رانٌسً او په کور
کې دې ٌوه کوټهٌ ،وه المارۍ ٌا ٌو کونج کتابونو ته ورکړي)۰(».
خالصه په هر کور کې بابد د کتاب شته والی او لوستل په ٌوې ورځنۍ اړتٌا بدله کړای شً.
دغه راز د ښاغلً بارکوال مٌاخٌل په مقاله کې هم د کتاب او مطالعې په باب نوې او د پام وړ خبرې راغلې دي.
ښاغلً مٌاخٌل په خپله مقاله کې د کتاب لوستنې او مطالعې د عامٌدو په باره کې داسې بٌساری مثال راوړی دی چې
زما له خوښۍ نه ورته اوښکې توٌې شوې  .ښاٌې دا نوښت به ٌا زما له پاره نوی وي او ٌابه د ټولو له پاره نوي
وي چې په موږ کې داسې ٌو زړه سواندی شخص ،داسې ٌو زړه سواندی پالر او داسې په وطن او پوهې باندې مٌن
څوک پٌدا کٌږي چې خپلې ودٌدونکې لور ته د واده د نورو توکو په ډله کې کتابونه هم ږدي .د مٌاخٌل صاحب د
مقالې په استناد دا کار ښاغلً ډاکتر عبدالرووف ر فٌقً کړی دی .زما په نظر دا په اوسنً وخت کې داسې نوښت
دی چې تر اوسه هٌڅ چا نه و کړی او دا ډالۍ چې ٌو پالر خپل اوالد ته د ګاڼو په څنګ کې کتابونه هم ډالۍ کوي
دا د علم په لوري  ،د زدکړې پر خوا ٌو حرکت دی او د پوهې او مطالعې بام ته زٌنه اٌښودل دي .خپل اوالد او
خپل نوی نسل د پوهې لوړو پوړٌو ته تشوٌقول او خٌژول دي .ښاغلً رفٌقً په فرهنګً محافلو کې دې کارته نور
هڅول ،خو خپله ٌې عمال د خپلې لور د واده په توکو کې د ډالۍ په ډول څو ټوکه کتابونه هم اٌښً وو)۸(.
دا زما له پاره ډٌره د خوشالۍ او سر لوړۍ خبره ده چې داسې ٌو نٌک او متمدن عمل نه خبرٌږم او زده کوم ٌې .دا
زما له پاره ٌو نوی زٌری دی چې ٌو افغان پالر د خپلې لور په جهٌز کې څو ټوکه کتابونه هم ږدي .زه فکر کوم
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چې د پالر له خوا او د پالر ګنۍ له خوا ٌوې ودٌدونکې جلۍ ته او دهغې نوي ژوند ته له ټولو ګاڼو ،جامو او نورو
ورکړل شوو توکو نه به قٌمتً ډالۍ همدا وي چې اثرات به ٌې په جلۍ ،دهغې په نوي ژوند ،نوې کورنۍ او بچٌانو
باندې هم ښه محسوس وي او مثبت اثرات به ولري.
زه ډاکتر صاحب رفٌقً نه پٌژنم ،خو د دغه کار او دغه نوښت په خاطر د زړه له کومې مبارکً ورته واٌم ،ځکه
چې د دې نوښت سر الری دی شو او هٌله مې دا ده چې دا دود په ټولو کې باب شً.
ښاغلی مٌاخٌل په خپله ګټوره مقاله کې د دې زٌري تر څنګ د مطالعې د ارزښت په باب نورې نوې خبرې هم لري
او د ټولو خبرو اصلً موخه ٌې دا ده چې د مطالعې فرهنګ باٌد عام شً .دی واًٌ«:موږ ال په ټولٌز ډول د پٌتاوي
خبرو له کلچره کتابً کلچر ته ور داخل شوي خلک نه ٌو .که د کتاب د کلچر د عامٌدو او په خلکو کې مو د
مطالعې د ذوق د پٌدا کولو له پاره په دې ټولنٌزه رسنۍ کې جدي مبارزه وکړو ،په ٌوه کال کې به مو زرګونه
تعلٌمٌافته ځوانان له مطالعې سره روږد کړي او په دې پوهولً وي ،چً تعلٌم ٌواځې د نوکرۍ له پاره نه ،په ټولنه
کې د موجودو هر ډول ناروغٌو د له منځه وړله له پاره باٌد وکاروو»()۸
ښاغلً مٌاخٌل بل نوښت دا دی چې د خپلې مقالې په ترڅ کې ٌې د خپلو ورستٌو لوستلو کتابونو لنډه ٌادونه هم کړې
ده ،چې دا ٌو نٌک او په ځای کار دی .زما وړاندٌز خو ال داسې دی :که هر فرهنګً چې هر کتاب لولً د خپلو
مطالعاتو پاٌله په خالصه ډول که د ٌوې لنډې مقالې په ډول ٌې ولٌکً او ټولنٌزو رسنٌو او ٌا کوم داسې عام
وٌبساٌت کې چې ډٌر لوستونکً ولري ،خپاره کړي ،ګټې به ٌې زښته ډٌرې وي او هغه کسان چې هغو نوو چاپ
شو کتابونو ته السرسی نه لري ورسره آشنا به شً.
دی د خپلې مقالې په پای کې واًٌ ... «:پکار ده ،چً کتابونه مو د ژوند نه بٌلٌدونکً ملګري کړو)۸(».
د وطن د بٌا آبادولو په سلسله کې ډٌری خلک د سرکونو د غځولو ،د ودانٌو د جوړولو ،د کانونو د را اٌستلو په
باب ،د مځکو د آبادولو او خړوبولو په باب او  ...په هکله سوچونه کوي ،پالنونه جوړوي ،وړاندٌزونه لري او د
عملً الرو چارو په هکله ٌې هڅې کوي .دا ټول سم او په ځای کارونه دي ،خو زه ٌې داسې انګٌرم چې د لوړ
پوړٌزو ودانٌو په هسکولو او په لوکسو موټرو کې په سپرٌدلو سره ،ترقً او زدکړه ،سواد او تمدن نه شً راتالی.
تر څو چې د خلکو هغه ذهنٌت چې په جګړې عادت شوی دی ،د جګړې په لوګو دودغړن شوی دی او ډٌر ځلې په
منفً لوري په حرکت کې وي ،بدل کړای نه شً ،ټولنه نه شً بدلٌدالی .تر څو چې د ذهن سرک پوخ او سم نه
شً ،تر څو چې د فکر ودانۍ لوړه نه شً ،هٌڅ هم نه شً کٌدای او دا کار د زدکړې او مطالعې له الرې ښه تر
سره کٌدای شً.
موږ باٌد لومړی په ښوونه روزنه کې بدلون او انقالب راولو ،ښوونٌز نظام سم او له اوسنٌو غوښتنو سره ٌې برابر
کړو ،په ټولو نسلونو کې د کتاب لرلو او مطالعې دود دومره عام کړو چې لکه تنفس او خواړه خلک ورته د کمبود
احساس وکړي او د ټولنې هر غړی ٌې داسې اړتٌا وګڼً لکه د آکسٌجن تنفس ،د خوراک خوړل او د جامو اغوستل.
فرهنګٌانو او قلموالو له څو کلونو را په دې خوا دې نٌمګړتٌا ته په پام سره ،د کتاب د لوستلو او مطالعې د مهم
والً او عامٌدو په برخه کې ٌادونې کړي ،مقالې ٌې لٌکلً دي ،د کتاب نندارتونونه او ښار ګوټً ٌې برانستً دي،
چې هر ٌو ٌې په خپل وار سره د قدر وړ دي.
ما په خپله له څو کلونو را په دې خوا د نوي نسل د روزنې ،زدکړې ،مطالعې او کتاب لوستنې پر مهم والً باندې
ٌو شمٌر مقالې خپرې کړي دي .په ځانګړي ډول د کتاب او مطالعې په باب زما د مقالو سر لٌکونه دا دي:
ــ مطالعه او له مطالعې سره اړوندې ستونزې()۳
ــ نوی نسل ،مطالعه ستونزې او نوې هٌلې()۲
ــ کتاب ،مطالعه اوزموږ درٌځ()۵
څوبٌسواده نسلونه او زموږ مسوولٌت()۶
زه داسې فکر کوم چې کتاب تر غرونو او تر ډٌرو جګو څوکو ال لوړ دی .راځئ چې له کتا سره مٌنه وکړو ،په هر
کور کې مٌلمه کړو او د لوستلو دود ٌې عام کړو.
کتاب او د کتاب لوستل لکه وقاٌوي طب د انسان وجود ،ذهن او ضمٌر د ډٌرو بال ګانو په مقابل کې وقاٌه کوي.
راځئ چې کتاب او مطالعه لکه خوب خوراک د خپل ورځنً ژوند ٌوه برخه وګرځوو او دې راسره نسل ته او
راپسې نسل ته د مطالعې دود د ٌوې ښې ډالۍ په ډول په مٌراث پرٌږدو.
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زه خو ٌې داسې ګڼم چې د کتاب ،مطالعې او زدکړو په باب بحث ،خبرې او تبلٌغ هر څومره چې ډٌر وي ،ګټه به
ٌې ټولو ته رسٌږي .په تٌره ځوانانو او نوي نسل ته .له مطالعې سره د ځوانانو او نوي نسل روږدٌدل ،له پوهې سره
د خپلوۍ مانا لري.
له بده مرغه چې زموږ ٌو نسل نه ،بلکې څو نسلونه له وسلې او د وسلې له کارولو سره روږدي شوي دي .زما خو
وړاندٌز دا دی چې دا سالح اوس باٌد بدله کړای شً ،د کارولو ډول او دود ٌې باٌد بل ډول شً .که ٌې طنز ډوله
وواٌم ،نو داسې به وي:
که د ټو پک ګرځول په اوږه باندې ډٌر اړٌن وي ،نه شً کٌدای چې د کالشٌنکوف په توره شپٌلۍ کې ٌو قلم
وټومبو؟
د انځور جوړونکً او ټولو ته ٌې د رسوونکً منتبار ،پور وړی او منندوی ٌم:

مآخذونه:
1-http://www.taand.com/archives/32645
2-http://www.taand.com/archives/32881
3-http://tolafghan.com/posts/26938
4-http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_nawy_nasel_motala.pdf
http://www.afghan5german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_ketab_motalia_auw_zamug_da
riz.pdf
6-http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_zubeswada_nslona.pdf
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