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پوهندوی آصف بهاند

کتاب لوست مدني ټولنه
او ادریس سیاوش
لومړۍ برخه
«د دې باغ گـلـونه لـږ نه دي خـوشاله
تازه تر ،تر تازه ترو نور غوړېـږي»

دی ادریس سیاوش ننګیال دی،
د یوه لوی او بې بدیله شاعر زوی.
دی مې ماشوم لیدلی و ،یو خوږ ماشوم.
څه موده مخکې مې دفتر ته یو ښکلی دنګ زلمی راغی ،ویل زه سیاوش یم ،ننګیال
سترګې مې وبرېښېدې ،هغه اوس په زلما کې و او هوډ یې کړی ،چې کلي په کلي ،ښار په ښار او والیت په والیت
وګرځي او خلکو ته رڼا وویشي ،ماشومانو ته مینه ورکړی او د ځلنده پوهې پر الره یې ورسیخ کړي .له خپل یوه
آبي بایسکل ،یوې قفسې کتابونو او خوږې موسکا سره!
ما ویل :ورځه په مخه دې رڼا شه!
او هر زلمی دې ستا په څېر د دې هېواد د پوهې وېشلو روڼ مشال شي
پر هغه ویاړم ،د ودان افغانستان زیری یې په تندي کې ځلیږي
له ده سره مینه وکړئ ،الس یې ونیسئ ،ملګري یې شئ او ځواک وروبښئ ،چې پرمخ والړ شي.
(عبدالغفور لیوال)
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د نوي نسل د روزلو غورځنگ د ښې پېژندنې ،پیاوړتیا او د زدکړو د ال هڅونې په خاطر مې پخوا پتیلې وه چې د
دې غورځنگ د فعالینو او سرالرو د پېژندنې او کارونو په هکله به په ټاکلو او اړینو وختونو کې لیکنې کوم او دا
کار ما د څو مقالو په لیکلو سره ترسره کړی هم دی چې غوره بېلگې یې دا دي:

ــ استاد ډاکتر محمد تنها،
ــ ډاکتر وحید آرین،
ــ ثنا ساپۍ،
ــ مریم امرخیله،
ــ ویسا ورونه،
ــ نجیبه لیمه،
ــ احمد ولي اڅکزی،
محمود مرهون،
او...
په څو تېرو ورځو کې میډیا د یو نوي ځوان د ښو او مثبتو کارونو په باب ،ښه خبرونه خپاره کړي دي .میډیا وایي
چې د ادریس سیاوش په نامه یو ځوان غواړي افغانستان د پرمختگ لوړو پوړیو ته ورسوي .ده ویلي چې دا کار د
پوهې د خپراوي او د مطالعې دود د عامولو له الرې ښه ترسره کېدای شي .ده او د ده ملگرو بډې وهلي چې د پوهې
د عامېدو په خاطر د کتابونو خیرات راټول او بېرته یې پر اړ خلکو وویشي.
ادریس سیاوش د نوي نسل د نیکو او مثبتو کارونو د هسکې شملې د جگې برخې یو داسې نوی گل دی چې رنگ
او بوی به یې د وطن د ډېرو کلو او ښارونو اوسېدونکو ته ور ورسېږي .ادریس سیاوش له خپل بایسکل سره کلي
په کلي گرځي ،دی توریست نه دی ،دی عواړي چې له مینې سره یو ځای رڼا هم وویشي ،دی غواړي کتاب وویشي،
خلک له پوهې او نوې ژوند څخه خبر کړي.
سیاوش په  ۱۳۹۷کال کې د کتاب لوست مدني ټولنې په نوم یوه ځانګړې ،فرهنګي و موخواله اداره رامنځته کړه،
چې هدف یې په هیواد کې د کتابلوستنې فرهنګ ته الره اوارول دي ،د دغې ادارې ارمان د علم او پوهې له الرې
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افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي .دوې له هر ځایه هر ډول کتابونه ترالسه کوي او په هر ځای کې یې له هرې
ممکنې الرې خپروي.
ادریس سیاوش د «کتاب لوست» په نامه مدني ټولنه جوړه کړېده .د سیاوش او «کتاب لوست» مدني ټولنې هڅې او
عملي فعالیتونه دا ښیي چې دوی د تعلیم ،مطالعې او نوي نسل د روزلو له پاره یو لوی او ډاډمن ادرس دی.

د دوی هڅې لکه اوس چې روانې دي ،که همداسې په وطني مینې او علمي بڼه په پراخې حوصلې او دایمي کار سره
پرمخ والړې شي ،زه ډاډه یم چې تر ډېرو ښونځیو او ال پوهنتونونو به یې موثریت ډیر وي ،ځکه چې دوی اړمنو ته
د پوهې او زدکړې زمینې په خپلو کورونو ،کارځایونو او کروندو کې چمتو کوي او مواد (کتابونه) تر کورونو،
کروندو ،دښتو ،غرونو او کیږدیو پورې ور رسوي.
دې کار ته ادریس سیاوش اوږه ورکړې او کار یې هم ښه په مینه پیل کړی دی .ادریس سیاوش ،د اسحاق ننگیال
زوی دی .اسحاق خدای له افغانستان څخه او له پښتو ادب څخه ډیر بیوخته واخیست ،خو اسحاق له ځانه داسې ښېرازه
او له ثمرونو ډک بڼ پرېښود چې اوس یې ال دریم نسل هم په حاصل راغلی دی ،د فرهنگ او ژبې د غنا له پاره او
د نوي روزل شوي نسل د بېلگو په ډول کار او فعالیت کوي .یرغل ننگیال یې ښه بیلگه ده چې ال په ماشوتوب کې
د کتاب (راځئ چې وشمیرو) د لیکلو جوگه شو.
زما د اوسني بحث موضوع د اسحاق ننگیال د دویم نسل یو بل استازی دی ،ادریس سیاوش یادوم .د پوهې گدایي یې
پیل کړې ده او خپله گدایي بېرته د پوهې او سواد د عامېدو په پار ،پر خلکو ویشي.

د لومړۍ برخې پای
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