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پوهندوی آصف بهاند

کتاب لوست مدني ټولنه
او ادریس سیاوش
دویمه 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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اوس به د دې کرښو د درنو لوستونکو او د ادریس سیاوش د کارونو مینه والو ته د ده لنډه پېژندنه
وړاندې کړم:
محمد ادریس سیاوش د خپل وخت مطرح شاعر اسحاق ننګیال زوی دی .په  ۱۳۶۹کال کې په لغمان
والیت کې زیـږېدلی دی .لومړنۍ زده کړې یې د لغمان په روښان لیسه کې پیل او کابل کې یې لیسه
په عبدالرحمن پژواک عالي لیسه کې پای ته رسولې ده .اوس په یوه خصوصي پوهنتون (جهان
پوهنتون) کې د حقوقو او سیاسي علومو د ادارې او ډیپلوماسي څانګې د دریم کال محصل دی.
د ژوند بټۍ ،په واړه سن کې د ښو عملي کارونو تر سره کول او ښې الرښونې ،د ده د شخصیت په
جوړونه کې ډېر مهم رول لوبوالی دی .د سیاوش د عملي کارونو یا دندو بېلگې:
ــ دوه کاله د بي بي سي راډیو په تعلیمي برخه کې د ممثل په توګه،
ــ درې کاله له موبي ګروپ (اراکوزیا( راډیو سره د خپرونو د ویاند او جوړونکي په توګه،
ــ درې کاله له مینې راډیو سره د خپرونو د مدیر په توګه.
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 افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي« .کتاب لوست» مدني ټولنې
غړي له هر ځایه هر ډول کتابونه ترالسه کوي او په هر ځای کې یې له هرې ممکنې الرې خپروي.
سیاوش تر دې مهاله الندې خپرونې ترسره کړي دي:
لومړۍ خپرونه:
د کتاب په اړه د پښتو ژبې د وتلو لیکواالنو مقولې راټولول.
دوهمه خپرونه:
د کتابي انځورنو(د کتاب لوست په حال کې) د ځوانانو ،ماشومانو ،او مشهور څېرو د انځورونو تولید
او راټولول.
دریمه خپرونه:
د افغانستان د ختیځ زون لپاره د پوهنې راډیو (له لرې واټن څخه د زده کړې ښه الر) حکومتي راډیو
فعالول.
اوس غواړي د پوهنې په رنګ په خپل ځانګړي بایسکل ،چې یو کتابتون او دوه واړه لوډسپیکرونه
لري ،په ټول افغانستان وګرځي ،والیت په والیت ،کلي په کلي ،ښوونځي په ښوونځي او افغان نسلونو
ته کتابونه ،کتابچې او قلمونه وویشي.
د نوي نسل د روزلو په پار او د مطالعې دود د عامیدو په خاطر او پوهې د خپراوي له پاره د «کتاب
لوست» مدني ټولنې تبلیغات چې سیاوش او ملگرو یې عمال پیل کړي دي ،تر اوسه ډیر موثر گڼل
شوي دي .دا یې څو بیلگې دي:
د غره پر ډډه باندې د «کتاب» نوم لیکل:
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د «کتاب» توری په دومره لویه کچه د غره پر ډډه لیکلو اصلي موخه دا وه چې د دې کلمې په
لوستلو سره د هر لوستونکي ذهن ته د مطالعې ،زدکړې او پوهې د ترالسه کولو فکر پیدا شي .د
غره پر ډډه باندې په دومره لویه کچه د «کتاب» لیکل ،لویه حوصله وخت او مصرف ته اړتیا لري
او دې ټول بار ته سیاوش او د ده ملگرو اوږه ورکړې او دا کار یې ترسره کړی دی.
د دې کار د ترسره کولو جریان سیاوش لیکلی دی چې دلته یې لنډیز را اخلم:
«غوښتل مو د کابل ـ ننګرهار په لویه الر ،چې له ښکالګانو او منظرو ډګه ده؛ څو پېغامونه د کتاب
لوستنې فرهنګ د ودې په موخه ولیکو ...ټول لس کسه شو .سبا سهار وختي سره راټول شوو ،دوه
موټره شوو حرکت مو وکړ ...تر یوه ساعت وروسته د مومن خان او شرینۍ کلي ته ورسیدو...
د دې ټولو خنډونو سره ـ سره زمونږ کار ښه په شوق روان و ،ځکه زمونږ ارادې او عزم پیاوړي
و ...نور تنکي زلمي ملګري هم ستړي ښکارېدل ،خو خوښ په دې ول چې دا زحمت د خپلو خلکو
د روښانه راتلونکې او ویښتیا لپاره کوي ...مونږ د پېغام لپاره درې متره ځاى نیولى و ،خو خبره
شل مترو ته ورسېده ځکه مونږ د هر توري لپاره یو متر په لڼډو او شپږ متره اوږدوالى ونیوه ...ښه
ډېر ستړي شوي وو ،خو په دې ستړیا کې یو عجیبه کېف و ...کار مو پېل او تر ماسخوتنه مو خالص
کړ .ټول خوښ وو چې تر دوه ورځو سختو خواریو وروسته مو خپله هیله پوره کړه».
دغه راز د «کتاب لوست» ټولنې غړو د خپلو تبیلیغاتو په لړ کې ،د کتاب ټولونې او کتاب ویشنې
سفرونو په ترڅ کې په ځینو کلو ،الرو او ښوونځیو ته ورڅېرمه سیمو کې ،پر دیوالونو د خپلې ټولنې
له نامه او نښان سره داسې شعارونه لیکلي او نښلولي دي چې لوستونکو او لیدونکو ته د مطالعې او
پوهې د ترالسه کولو فکر او ایدیا ورکوي .دا یې دوې بیگې دي:

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د دویمې برخې پای
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