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پوهندوی آصف بهاند

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

موږ ژمنه او عقیده لرو ،چې د کتاب لوستنې رواجول د غیر علمي فرهنګ لمنځه وړل دي.
راځئ له ټولو افغان ځوانانو او هر انسان سره دا مرسته وکړو ،چې کتاب ولولي ،له دغې الرې به
په یوه هوښیاره ټولنه کې ژوند وکړو او په اوږد محاله کې به مو له هره اړخه ناخوالې راکمې
شي.
«کتاب لوست مدني ټولنه»
د کتاب لوست مدني ټولنې مسؤلینو د خپلو هڅو موخه او د خلکو د مرستې د جلبلو له پاره داسې لیکلي دي:
«موږ ژمنه او عقیده لرو ،چې د کتاب لوستنې رواجول د غیر علمي فرهنګ لمنځه وړل دي.
راځئ له ټولو افغان ځوانانو او هر انسان سره دا مرسته وکړو ،چې کتاب ولولي ،له دغې الرې به په یوه هوښیاره
ټولنه کې ژوند وکړو او په اوږد محاله کې به مو له هره اړخه ناخوالې راکمې شي.
غروال صیب دې تل ښاد او ودان وي،چې تل ځوانان کتاب لوستنې ته هڅوې،عکسونه ترې اخلي او بیا یې د کتاب
لوست ادارې ته د خپرولو لپاره رالیږي».
د پاڼو شمیره :له  1تر4
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 کتاب لوست مدني ټولنې ادارې له ټولو هغو کسانو څخه چې ،چې د د کتاب لوست مدني ټولنې ادارې مادي او
معنوي السنیوي یې کړی دی ،داسې مننه کړې ده:
« د کتاب لوست بایسکل؛
مننه د لغمان مشرانو او ځوانانو!
مونږ په خپل ځانګړي بایسکل افغان نسلونو ته د کتابونو د ویش حرکت لغمان څخه وکړ .سلګونو ماشومانو او ځوانانو
ته مو په ښار او ښوونځیو کې کتابونه وویشل .دوې سره مو خبرې وکړې او د دوې خبرې او غوښتنې مو واوریدې،
چې مونږ به د دوې ستونزې او غوښتنې پوهنې وزارت سره شریکې کړو او په راتکونکي به هم لغمان والیت ته
سفرونه وکړو ،غوڼدې به جوړې کړو و بحثونه به په الره واچوو او له دغې الرې به د کتاب لوستنې بهیر ته الره
هواره کړو.
د کتاب لوست مدنې ټو لنې اداره د لغمان والیت له یو شمېر فرهنګي او فکري و فعالو مشرانو او ځوانانو څخه مننه
کوي ،چې د کتاب لوست بایسکل حرکت د پېل غوڼډې او کتابونو د ویش په برخه کې یې مرسته کړې ده»...
د ادریس سیاوش او د ده د فعالیتونو په باب د نورو د نظریاتو په لړ کې مې دا شعر هم تر سترگو شو چې د ادریس
توصیف ته ځانگړی ډول شوی دی:
دا شعر د  ۲۰۱۹کال د جنورۍ په لومړۍ نېټه د  Naimullah Rahmani NBپه فیسبوک پاڼه کې خپور شوی دی:
زما د هیواد با احساسه ځوان ته ډالۍ!
دا ته څـــــوک یې؟ چې راوتـــی یې لــه کـوره
پـه جانـــــــان وطـــــن کې ګرځې لور په لوره
دا تـه څـــــوک یې؟ چې شــــوقـي یې د کـتـابـو
د تعلـــــــیم نارې وهــــې لــه ډکـــه شــــــــوره
دا ته څوک یې؟ چې راتـلونکی روښان غواړې
مور وطـــــن مې خالصـــــوې له لوی پـیغوره
دا ته څوک یې؟ چې تـیـارې دې مخکې کـړې
ته یـې شـاتــه ورپســــې شــــــوې زمـا وروره
دا ته څــوک یې؟ دا پښـــې دې نـه خـوږیـږي؟
چــلـــوې چــــــې بایسـکــــل پــه زوره ،زوره
دا تــه څـوک یې؟ چې په نوي نسل پـوه یـــــې
په لیک لوست باندې یې ژغورې له سـره اوره
دا ته څوک یې؟ چې منظور غوندې پیدا شوې
انقــــــــــــالب ته یـــې روان د سترګو تــــوره
دا ته څـوک یې؟ او د کـــوم ترکاڼ شاګرد یې؟
د قــلــــمـــــو نه دې جـــــوړه کـــــړلـــه تٌـوره
دا تــه څــوک یې؟ چې نـعـیـم مې درتــه وویل
لـــــه دې دمـــه ،تـر بـل دمـه شـــــې سمسوره
لـــــه هیـــبـــــتـه د حــبـــــشه مـــحـــــــوشـــه
سیـــــــــــاوشــه ،سیـــــــاوشــه ،سیـــــــاوشــه
ادریس سیاوش د  ۲۰۱۹کال د جنورۍ په دریمه په خپل فیسبوک پاڼه کې داسې لیکلي وو:
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«په شمشاد کې د کتاب لوست بایسکل ننداره،
د کتاب لوست بایسکل په اړه تازه جزیات ،په بایسکل کې نوي ځانګړي نوښتونه ،د جاوید امیرخېل په غږ د استاد
حبیب هللا رفیع صیب ترانه ،د استاد ګل پاچا الفت او ستر انسان اسحاق ننګیال شعرونه او عکسونه ،د ډاکټر صیب
محمد ابراهیم شینواري کتابونه ،د استاد فاروق فردا ،استاد علم ګل سحر ،ځوان شاعر اجمل او ژورنالیست تورمان،
ځوان لیکوال او ژورنالیست ارش ننګیال و ځوانو هنرمند جاوید عابد د کتاب په اړه معقولې اوریدلی شئ.
#ډیر ژر»
ما د ادریس سیاوش غږ او خبرې نه وې اورېدلې .کله مې چې له شمشاد سره د ده د مرکې زیری واورېده ،نو ورته
تلوسه مې شوه چې خبرې یې واورم او له خبرو اورېدونه د ده د پوهې او مطالعې کچه مالومه کړم.
کله مې چې د ده خبرې واورېدې او ولیدې ،په ریښتیا ورته حیران او ډېر خوشاله شوم .ادریس سیاوش له خپل سن
نه وړاندې پښه ایښې ده او داسې غږیږي لکه یو پوخ با مطالعې او د ستر ارمان لرونکی شخص .زه همدا اوس او
همدلته د ده ټولې کورنۍ ته او په تېره د ده مشر ورور ښاغلي آرش ننگیال ته مبارکي وایم .دا د دوی د زحمتونو او
تشویقونو پایله ده چې نن سیاوش د تلویزیون د کمرې پر وړاندې داسې غږیږي لکه یو مشر او له ستونزو نه د خپل
هیواد او خلکو د خالصون له پاره د داسې الرې وړاندیز کوي چې نه وینه په کې تویږي او نه هم د چا ژوند ته
گواښ متوجه کېږي چې هغه د تعلیم له الرې په مدرنه بڼه ،په مینې سره د نوي نسل روزل دی.
له شمشاد تلویزیون سره د ادریس سیاوش د مرکې غټ ټکي ما په قلم ولیکل ،بیا مې په کمپیوتر کې ټیپ کړل او
اوس یې له تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم:
«کتاب لوست یوه ځانگړې فرهنگي موخه واله اداره ده چې غواړي په هېواد کې د کتاب لوستنې بهیر ته الره اواره
کړي .د دغې ادارې ارمان ،د علم او پوهې له الرې ،افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي .دغه ارمان ته رسېدل ،د
زدکړې فرهنگ خپراوي ته اړتیا لیدل کېږي.
د کتاب لوست (اداره) ټول ملگري ژمنه لري چې د کتاب لوستنې رواجول ،د غیر علمي فرهنگ له منځه وړل دی.
موږ ډاډه یو چې افغان زلمي به د کتابلوستنې او د فکري پیاوړتیا له الرې نړۍ ته خپل استعدادونه وښیي...
موږ دوی ته کتابونه او مینه ویشو .ډاډه یم چې له دغې الرې به د یوې روښانه راتلونکې زیری ولرو .راځئ له ټولو
افغان نسلونو او هر انسان سره دا مرسته وکړو چې کتاب ولولي».
د لغمان د رسنیو دفتر په یو خپره کړې اعالمیه کې د ادریس سیاوش د کارونو په باب داسې راغلي دي:
« زه به د هیواد په ګوټ ګوټ کې کلي په کلي ،ښونځي په ښوونځي افغان زلمیو او ماشومانو ته کتابونه ،کتابچې او
قلمونه ویشم.
دغه څرګندونې د کتاب لوست ټولنې مسول محمد ادریس سیاوش د کتاب لوست بایسکل کمپاین د پیل په موخه په
جوړه شوې غونډه کې وکړې ،نوموړي وویل:
زه غواړم چې د یوه ځانګړي بایسکل په وسیله چې یو کوچنی کتابتون لري ،په ټول افغانستان کې وګرځم ،کلي په
کلي ،ښونځي په ښونځي افغان زلمیو او ماشومانو ته کتابونه ،کتابچې او قلمونه وویشم او ترڅنګ یې غواړم چې د
همدې الرې په هېو اد کې د مطالعې د فرهنګ د پیاوړتیا او ودې لپاره رغنیز پیغامونه واستوم ،څو افغان زلمي او
ماشومان کتاب لوستنې ته مخه کړي.
په یادو مراسمو کې د اطالعاتو او فرهنګ رییس فیضان هللا پټان د ښاغلي سیاوش د نیک احساس د ستاینې ترڅنګ
په خپلو خبرو کې وویل :افغانان د کتاب لوستنې لرغونی فرهنګ لري ،بدبختانه چې تېرو څو لسیزو جګړو دغه
فرهنګ ته ضربه ورسوله ،اوس د خوښۍ ځای دی چې ګڼ شمېر ځوانان د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره
مال تړلې ده او غواړي چې د کتاب لوستنې فرهنګ لمن یو ځل بیا په ټول هېواد کې وغوړوي ،زه د دغسې ځوانانو
مالتړی یم او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې خپله کتاب ولولي او نور ته یې هم د کتاب لوستنې بلنه ورکړي.
په غونډه کې یو شمېر نورو ویناوالو هم د موضوع په اړه خبرې وکړې.
له غونډې څخه وروسته د محمد ادریس سیاوش له لوري د کتاب لوست بایسکل کمپاین د روښان عالي لیسې څخه د
کتابونو ،کتابچو او قلمونو په ویشلو سره پیل شو چې دا لړۍ به ټول هېواد ته د نوموړي له لوري ترسره شي.
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۱۹/۹/۱۳۹۷
#دلغمان #والیت #درسنیو #اواړیکو #دفتر»
زه ډاډه یم چې:
د علم او پوهې له الرې افغانستان وتلو پړاوونو ته د رسولو په پار که د کتاب ټولونې او کتاب ویشنې په برخه کې د
ادریس سیاوش او «کتاب لوست» ټولنې هڅې په همدې مینې او جدیت سره روانې وي ،نو په نږدې راتلونکې کې به
د وطن د ابادۍ په خاطر ،د پوهې او رڼا زېری د وطن هر تیار گوټ ته ور ورسېږي.

د نوي نسل د روزلو غورځنگ د نوې روزنې
د ښې پراختیا او غوړېدا د هیلې تر څنگ،
ادریس سیاوش ته تانده ځواني او د
علم او پوهې له الرې افغانستان
وتلو پړاوونو ته د رسولو
په کار کې بریا او
سرلوړی غواړم!
پای
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