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۲۴/۰۱/۲۰۱۹                آصف بهاندپوهندوی 
                     

 

 کتاب لوست مدني ټولنه
 

 ادریس سیاوش او
 

 برخه دریمه
 

 د دې باغ گـلـونه لـږ نه دي خـوشاله»
        «تازه تر، تر تازه ترو نور غوړېـږي          

 
 

 

 ادریس سیاوش ننګیال دی،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

والیت په والیت سترګې مې وبرېښېدې، هغه اوس په زلما کې و او هوډ یې کړی، چې کلي په کلي، ښار په ښار او 
وګرځي او خلکو ته رڼا وویشي، ماشومانو ته مینه ورکړی او د ځلنده پوهې پر الره یې ورسیخ کړي. له خپل یوه 

 !ابونو او خوږې موسکا سرهتآبي بایسکل، یوې قفسې ک
 ه!ورځه په مخه دې رڼا ش :ما ویل

 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
 

 (لیوال)عبدالغفور                                                                                                
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 د ادریس سیاوش فیسبوک پاڼه:
 

مدني ټولنې فعالیتونو ته ځانگړې  د کتاب لوستبرخه د ادریس سیاوش د فیسبوک پاڼې د فعالیت او پوستونو ډېره 
مدني ټولنې په باب د نورو « کتاب لوست»شوې ده. د خپلو هڅو رپوټونه او عکسونه خپروي او د ده د کارونو او 

 خلکو نظریات هم را اخلي.

 خپره کړه: اعالمیه ام کال د دسمبر په یودېرشمه نېټه یې دا ۲۰۱۸د 
 

 د کتاب لوست بایسکل د کتابونو راټولولو او ویشلو بهیر بیا پیل؛»
 

 :د کتاب لوست ادارې اعالمیه
 

 ویشلو بهیر بیا پیلیږي. بېرته کتابونو، کتابچو او قلمونو راټلولو اود کتاب لوست بایسکل د 
نېټه د لغمان والیت له مهترالم ښار څخه پیل او سلګونو ځوانانو  ۱۹د کتاب لوست بایسکل، چې د لیندۍ د میاشتې په 

ښوونځي  لي په کلي،او ماشومانو ته یې خورا ګټور کتابونه او قلمونه وویشل، غواړي په ټول افغانستان وګرځي، ک
روان بهیر له حال او احوال څخه ځان  دپه ښوونځي افغان نسلونو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه وویشي او د پوهنې 

خبر کړي. دغه بهیر د کتاب لوست بایسکل د حرکت مشر ښاغلي محمد ادریس سیاوش په پوهنتون کې د سمیستر د 
مرغومې د میاشتې په شلمه نېټه به بیا پېل شي، او له یادې نېټې څخه وړاندې پای ازموینو له کبله ځنډېدلی دی، چې د 

د کتابلوستنې فرهنګ ته د الرې هوارولو په کې به د یو شمېر رسنیو په ټولنیزو او خبري خپرونو کې، په هېواد 
پېغامونه، وړاندیزونه او افغان ملت ته به د کتاب لوست فرهنګ د ودې په برخه کې ګټور  مرکې و بحثونه ولري ،موخه

 دغې لړۍ لومړۍ خپرونه به سبا سهار اته بجې له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه پیلي شي. و بحثونه ولري، چې د
د کتاب لوست مدني ټولنې اداره پرافغان ولس غږ کوي چې په هېواد کې د کتابلوستنې فرهنګ د ودې،زده کړې 

ښت او د راتلوکې ښېرازۍ په اراده، په دې بهیر کې، نر و ښځه فعاله فرهنګ خپراوي د ولسواکۍ د ال ټینګښت و پای
انساني مسؤلیت اداء کړي او پرېنږدي چې افغان  -ونډه واخلي؛ په دې توګه، د خپل برخلیک په ټاکنه کې، خپل ملي

 ولس بیسواده پاتې شي.
نو په هماغه تناسب به د ناپوهۍ و بې سوادۍ کچه  ،ږيـهر څومره چې په دې ملي پروسه کې د خلکو حضور زیاتی

را ټیټیږي، ځکه نو زموږ شریفې پرګنې باید د کتاب لوست بایسکل ملي حرکت سره د مادي او معنوي مرستې لپاره 
د نوملیکنې په بهیر کې، په خپل پراخ ګډون سره، ثابته کړي چې موږ ته خپل هیواد، خپل ملت او خپل سرنوشت تر 

 مهم دی. څه ډېر هر
ټولنه همدارنګه پر خپلو ټولو فکري ملګرو هم غږ کوي چې په خپل ټول ځواک سره، د دې ملي پروسې په بریالیتوب 

 کې ونډه واخلي، خلک یې په اهمیت پوه او پراخ ګډون ته وهڅوي.
 

 درنښت
 د کتاب لوست اداره

 افغانستان -کابل
 ۱۳۹۷مرغومې  ۱۰

 
اب لوستنې او پوهې په ترالسه ادریس سیاوش ځینې چاپي، انځوریزې او غږېزې خپرونې کړې دي، چې هغه هم د کت

 کولو کې لوی رول لري، چې لږ وړاندې یې یادونه وشوه.
سیاوش د فرهنگي فعالیتونو په باب خپل  ادریسد نوي نسل د روزلو او تعلیم او پوهې د نهضت یو څو پلویانو د 

هڅونه کې مثبت او نظریات څرگند کړي دي، چې هر نظر په خپل وار سره ځکه د قدر وړ دی چې د ادریس په ال
 غوڅ رول لرالی شي. د ادریس سیاوش د کارونو په باب د ده د همځولو او ځینو نظر خاوندانو لنډې خبرې را اخلم:

 

 لیکلي دي: داسېپرویز نیکبین 
 

الره هواره کړي. د دوى آرمان زمونږ ملګری ښاغلی ادریس سیاوش غواړي په هېواد کې د کتاب لوستنې بهیر ته »
د علم او پوهې له الرې افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي، دغه ارمان ته رسېدل د زده کړې فرهنګ خپراوي ته 

 اړتیا لیدل کېږي.
 دوى له هرځایه هر ډول کتاب ترالسه کوي، په هر ځای کې یې له هرې ممکنې الرې خپروي.

او هر انسان سره دا مرسته وکړو چې کتاب ولولي. له دغې الرې به په یوې راځئ د خپل هېواد ټول ځوان نسل 
 «هوښیارې ټولنې کې ژوند وکړو او په اوږد مهاله کې به مو د ژوند له هره اړخه ناخوالې را کمې شي.
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 کې راغلي دي: پاڼهپه ځانگړې « کتاب لوست»د سیاوش د څو تنو ملگرو نظریات چې د 
 

 :»ځوان ژورنالیست ښاغلي عبدهللا سهاک
 

 اړه؛ خو توپیر مو په کې دا دیـد دواړو دي په غ
 غاړه کې ټوپک، زما په غاړه کــــتـــابـــــونهستا 

 

نومېږي او څو کاله وړاندې یې د کتاب لوست په نوم یوه ابتکاري  Idrees Syawash دا ځوان ادریس سیاوش
پروسه شروع کړې چې په کې بې وزلو زده کوونکو ته د کتابونو او کتابچو د ویشلو تر څنګ د مطالعې سره د شوق 

مونږ هم د سیاوش صیب! د الر  .هدف یاد کار ترسره کېږي؛ چې د اوس وخت اشد ضرورت هم دیپېدا کېدو په 
خدای دې توفیق ورکړي چې ال نور کارونه هم وکړي، له هغو خلکو او  .الرویان یو او دغه سفر کې ورسره یو

ي او معنوي مالتړ چې دغه پروسه کې برخه واخلي او ماد وملګرو چې اقتصادي حالت یې یو څه ښه وي هیله کو
 «.یې وکړي

 

 جاوید عابد:
 

دا ځوان ادریس سیاوش نومیږي، د ملنګ او پر وطن و انسانیت مین شاعر، ارواښاد اسحاق ننګیال زوی دی، دا »
پر بایسکل بار،  هذهانو د روښانتیا له پاره، یوه اندازه کتابونتاند ځوان د خپل هیواد د بچیو د پر مختګ او د هغوی د ا

پر یوه و بل کلي ګرځي او خپله انساني مینه د کتابونو له الري پر ولس ویشي. داسي ځوانان او داسي فکرونه دي په 
 !!!هیواد کي ډېر سي

 

 هــړو ګلـه وکـلـپـخـدر پـل قـچا چي خپ
 هــروج شولــه عـوم پــه قـغـستاره د ه

 

 قومغه ـوي حال د هـدلـم نه بـدای هــخ
 «څوک چي نه بدلوي خپل حالت پخپله

 

 :ځوان شاعر او لیکوال ښاغلي روئید همت
 

 .زما ملګري زما ویاړ او په ملګرو کې ادریس سیاوش د کتاب او قلم ستر انسان»
د کتاب لوست موضوع زمونږ د ځانګړو ملګرو همیشنی بحث و چې څنګه وکولی شو د کتاب او پوهنې دغه سپیڅلی 

افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسوو خو ادریس سیاوش صیب له دغه کار سره څه بل شان لیونۍ مینه درلوده، ذهنیت د 
د دې مینې له اظهار څخه به مو بال خوندونه اخیستل او په خپل دغه ملنګ خویه او بادشاه صفته ملګري مو په ټول 

 .ډاډ ویاړ کاوه
اوش عملي کړې لکه څرنګه چې یې طرحه سپیڅلې وه نو دی زمونږ هغه بحثونه او خبرې اترې ادریس سی اوس دا

 .پیل او مرام یې هم سپڅلی و، مونږ پوره باور لرو چې د دې تاند ځوان دغه کار د دې مظلوم ملت لپاره ګټور تمامیدی شي
 

 «.د ادریس سیاوش لپاره د اوږد او خوشاله ژوند هیله مند یم
 

 :ګل رحمان رحماني
 

 «...پوهې او فکر په ګرځنده ښوونځي بدل شوی، خدای پاک دې ال همت وړکړيسیاوش صیب اوس د »
 

 د دریمې برخې پای

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA-Ketab-Lwast-177987202770481/?__tn__=kC-R&eid=ARC-4tzVa0PdA4DsyWQcvD2DtEKY6hX9NE-Ajpn2AaW-iv0WxfAZJ4epVmjoQ2wsVX-t_XLdGKIZtZGU&hc_ref=ARRGHNTY8WxA_OlGELk5607Sf98fvGaq6c55QbSwi73iUYuIh3AKiSnDCTs55UMBhqY&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARBgdgTY65EoMUKLeQAPbCUSYxE9koXrngWBR2o5woizs5BnktCGIra1u0qMLEadqB6g50WXSs3O3hQujeA1Vx7WKYsdbPKXYZEjVp8uJZwY1eIl_G4_O3iHGrIzNz0Gb8whfjD_Djx58fKbmB-DXTuj6NYvLKkYsoJoPtZVqQWyitW9RzUg2SIYyf-elM2agwnEFO8XADHeJ_u4JoPC331A_RpjqfErZCn74yBYPPzAHJHiqfwzgX0UV_VFVM38djuppKMyIoslCVAqy5lBufmJxQ8CRgpx7wgl6U7PmLFc-DJjvkP1nYIrE7v-3hNllLwYELICTWwvxiK5HZMP3UY

