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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۴۴۱۰۴۱۰۲۳       پوهندوی آصف بهاند
 

 مطالعه اوزموږ دریځ کتاب،
 (نړیوالې ورځې په مناسبت  کتاب د د)

 

په یادو مقالوکې ما پردې ټکي باندې (۲ــ۴.)مقالې پخوانشرشوي ديکتاب لوستنې په باره کې زما دوې  مطالعې او د
 تمدنونو کتاب د.پوهې او وړاندې تګ اصلي الرپرله پسې مطالعه اوله کتاب سره مینه ده ټینګارکړی دی چې د

نورې  کې د خوبر شوکوالی چې په بیالبیلو نه له باندې ګذرونه کړو،که موږ په دې پ   حیثیت لري، پلونو ترمنځ د
رسوالی  یوازې کتاب اومطالعه ده چې دې پاک اومقدس هدف ته مو السته راوړنونه خبرشو، او پرمختګونودنیا له 

 .شي
 فرهنګ د مطالعې د د.مطالعې موضوع نه زړه ده اونه هم زړیږي کې ما دا هم ویلي وو چې د په تیرو دوو مقالو

 .ګټوره ده هغومره ښه او یاده شي، دا موضوع چې هرڅومره تبلیغ او په خاطر رواجیدو
 د افکارو هغه د یا د او یایې خبرې منو هغه لیکوال سره ځان مخامخ دروو، په حقیقت کې د لولو، هرکتاب چې موږ

 .شتون کې له هغه سره مناظره کوو هغه په نه د رد له پاره زموږ په ذهن کې دالیل پیدا کیږي او
یارده نالوستي کتابونه په دې حساب په نړۍ کې اوه میل.هرکتاب یوانسان کتاب دی او په حقیقت کې هرانسان یو

 موږ په مخ کې په ډیرې مهربانۍ سره ږدي او یوه کتاب په بڼه زموږ تجربې د خپل اوږده ژوند لیکوال د.شتون لري
 .کې په وړیا ډول ترالسه کړو یا څو ورځو زحمت یوازې په څوساعتونو کلونوکلونو هغه د د کوالی شو

پیر روښان  د رحمان بابا سره موکینوي، حمید او له خوشال وخت ته بیایي، همدا کتابونه دي چې موږالس نیولي د
قصیدې له  ښکارندوی د د دروي او دعایې په لیکه کې مو بیټ نیکه د د خبروي، نه مو دیني افکارو له فلسفي او

 ...څپوسره آشنا کوي او له مستو پسرلیو د الرې مو
نې راته مخکې حمیدموشګافیا د مثنوي په بحرکې لمبوي، غزلیاتو او قصایدو، خوشال د د همدا کتابونه دي چې موږ

 .آسمان ته خیژوي مو تصوف پروزرونو رحمان بابا د د ږدي او
 د موږ کلونوکې ترالسه کړي وو، په بیه په اوږدو تیرولو د زندانونو او وینواو خپل سر هغه تجارب چې خوشال د

کتاب اومطالعې په برکت کوالی شو په څوورځو کې په وړیا ډول په خپل کورکې ترالسه کړو؛خوپه دې شرط چې 
ځوان نسل وهڅول شي چې خپل فارغ وخت  تبلیغ او رواجولوته یې کاروشي، کې عام شي، کلتور په موږ مطالعې د
 .ډک کړي په لوستلو ګټورو آثارو د
له کلونوپه عمر ( ۷۸)اوه اتیا  نوبل جایزې ګټونکی لیکوال کولمبیایي ګابریل ګارسیا همدا څو ورځې مخکې د د

( ۳)میلیونه نسخې خرڅ شوی دی( ۳۴) نومی اثر یې دیرش« توبسل کاله یوازې»یوازې .نړۍ نه سترګې پټې کړې
خوزما  قدرکوي؛ آثارو هغه د د خپل لیکوال او د لولي یې، اخلي یې، لري، مطالعې کلتور دا په دې چې خلک یې د

نسخوپه شمیر ( ۲۴۴۴)،یا دوزره(۴۴۴۴)،زر(۰۴۴)پنځه سوه کتاب د زما په وطن کې یو په مورنۍ ژبه او
 مطالعې کلتور عام شوی نه دی، کې د اوسه په موږ ځکه چې تر دا هم نه خرڅیږي،دوه سوه نسخې  خو چاپیږي،

 .کتاب دومره چې ښایي لوستونکي اولیوال نه لري
ژورنالست عبیدهللا محک په پیښورکې په داسې  اوړي په پیل کې مې لیکوال او پسرلي په پای او د دکال  ۴۹۹۲په 

لیدلو داستان مې په خپله  د رمټ راوتلي وو، جنګونو له وحشت نه دواړه روغ کابل د حال کې ولید چې د
چیرته  او پسې واخیستو لکه وچې پاڼې بادونو بیا هم موږ.کې په مفصل ډول لیکلی دی( الر ورکي الرویان)سفرنامه

یوې آزموینې له تیرولو وروسته په لندن  دی بیا د.بیا بل پردي وطن کې سره وغورځولو لرې یې په کوم پردي او
په دوزره دولسم کال .کې کار پیدا کړاوهلته الړ،زه هم ولویدم په ډنمارک نومي وطن کېفتر بي بي سي په د کې د

له .دنومبرپه اولسمه نیټه موچې په کوپنهاګن کې په یوه فرهنګي محفل کې وروسته له شلوکلونوبیا دیدن سره وشو
 :جوړتازه نه وروسته کومې څنډې ته شوو،زما لومړنۍ پوښتنه له محک نه دا وه

 لګیا یې؟په څه 
 :ده ناببره راته وویل
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 
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اوس مې یوبل  ناول مې مخامخ په کمپوترکې لیکی و،څه پرې وشول ټول وتوګل شویعنې له السه مې ووت او یو
 :ما سمدالسه وغبرګه کړه نوخویې په څه کې ده؟ده وویل... خو ناول راپیل کړی دی،

 .هغسې چې ستا تمه ده هغسې به نه کیږي
ده .اضافه شي کې ور په داستاني ادبیاتو خوشالۍ خبره ده چې پښتوکې یوبل ناول زموږ د ما ورته وویل ولې دا خو

نا امیدۍ څپې  زما پرزړه د.بلکې په انګریزي ژبه لیکم وویل چې دا کار ځکه نه کیږي چې زه دا ناول په پښتونه،
 را روانې شوې په یآس مې ورته وویل ولې په انګریزي ولې په پښتونه؟

 :ویلده په ټیټ غږ راته و
 .پښتانه یې نه لولي

ځکه چې له دې خبرې څو موده مخکې ما د مطالعې په باب په  ځواب اواستدالل له پاره نور څه نه درلودل، ما د
مطالعې کلتورهیڅ نه شته اوکه  خپله یوه مقاله کې دې موضوع ته په ټینګارسره اشاره کړې وه چې په موږ کې یا د

 .یوي هم ډیر ضعیف اوپه ټیټه سطحه کې د
فرهنګي  سیاست پوه او دا تیرکال د.لوستونکو سره شریکه کړم درنو بله خاطره به هم تاسو نه کولو مطالعې د د

 جنازې او فاتحې له مراسمونه وروسته د د.ګډون له پاره هالند ته تللی وم ف په ځنازه کې دتشخصیت عبدالرحیم ها
ده په  رفرهنګیان د نه راغلي ګڼ شمهیوادو یالبیلوپرکاره چلوونکي ښاغلي عبدهللا احسان په بلنه له ب برځوان او لراو

نظري ناست وخبرې  زما په څنګ کې ډاکتر واحد.له پاره سره راټول شول یوه فرهنګي بنډار استوګنځي کې د
ډاکتر صاحب واحد نظري ته مې  نوي نسل په روزنه باندې ټینګار کاوه او ډیرې سریې یو ما په همدې مطالعې او د

 او نوي زمان له غوښتنوسره یوځای کړو تاسو دنده ده چې خپل زدکړي علمي تجارب د او وویل چې دا اوس زموږ
 .دوی مخکې کیږدو سالمې روزنې له پاره یې د نوي نسل د د

 :باندې اوبه وشیندلېاحساساتو په بل کړي اور یوې جملې په ویلوسره زما د ډاکتر صاحب د
چا ته یې  نوچاته یې ولیکي او ونه لري، کله چې سړی مخاطب هسې یې هم څوک لولي نه، چا ته یې لیکې،»

 «.ووایي
په نیمه الرکې پاتې  باید مایوسه نه شو، په تیره په پښتنوکې شته؛خو افغانانو دا هغه تریخ واقعیت دی چې په موږ او

 لکه په تیره برخه کې مې چې په ننګرهارکې د.له پاره باید نور هم کار وشي عامولو د کلتور مطالعې د د نه شو،
 مطالعې د کتابتون نمونه وړاندې کړې وه دا د نعیمي فرهنګي مرکز په لغمان کې د ک کتابتون اومیدیوتی ننګرهار
نړیوالې ورځې په مناسبت په  کتاب د او په هغه پسې دا دی د باوري ګامونه دي او ثرله پاره مو   عامولو د کلتور

هیله  ثر ګام بلل کیږي،مو   اویوځل بیا په دې الره کې یوبل ډیر ستر ( ۱)نندارتون پرانستل کیدل د کتابونو کابل کې د
 پرځای باید ژبنیو تضادونو او قومي سیمه ایزو ،سیاسي د وغځول شي، ،دستور نورهم عام شي ده چې دا دود او
 .ورو ورو په عامیدودی دا کار او.پوهې ترالسه کولو ته وهڅول شي د ځوانان مطالعې او

حب زغم پرمقاله سترګې ډاکترصاحب م دمطالعې په باب  کتاب او څو ورځې مخکې مې په تاند ویبپاڼه کې د
خپلې مقالې په  صاحب زغم د ډاکتر اړتیا ټینګار شوی وو، مینې پر مطالعې او له کتاب سره د چې د ،روښانه شوې

 :دې کار اړتیاته داسې اشاره کړې ده پیل کې د
. کې یوه هم نه وه په پارسي کې سلګونه مقولې راغلې خو په پښتو. په انټرنټ کې مې د کتاب په اړه مقولې لټولې»

 (۰)«.دای شي د نورو هم په کار شيییزي سایټ مې دا وجیزې وژباړلې، کله یوه انګر
کتاب ارزښت په  چې رښتیا د سترولیکوالودوه شپیته مقولې را اخیستې دي، کتاب په باب د وروسته له دې نه یې د

 .ی شوعامیدو له پاره یوه ښه اومناسبه الر یې ګڼال کې ښودل شوی دی اومطالعې د
زدکړې  د نویوعلومو نوي نسل ته باید د.مثبت شی ښه او یو نوي نسل ته یوڅه ورزده کړو، باید مطالعه وکړو، موږ
د دوامدارې مطالعې له الرې ښه کیدای  دا کار او وښیو مینې الر نفرت پرځای د باید نوي نسل ته د وښیو،موږ الر
 .شي
 مفکرینو یو او پوهانو سترو له پاره دلته هم د ټینګار ارزښت باندې د مطالعې پر کتاب او ځایه به نه وي چې د بې
 : خبرې را واخستل شي څو

 (ریشارد ستیل.)مطالعه پرذهن باندې داسې مثبت اثرلري لکه ورزش یې چې پربدن لري 
 (ولتر.)دکتاب پاڼې هغو وزرونوته پاتې کیږي چې دانسان روح درڼا پر لوري الوزوي 
 کتاب یا دکتاب له اهل سره :نوڅخه یوه ته السرسی لرينیکمرغه هغه څوک دی چې له دې دووڅیزو

 (ویکتورهوګو.)دوستي
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 (توماس کارالیل.)اصلي پوهنتون هغه ځای ته ویل کیږي چې دکتابونویوه ټولګه په کې راټوله شوې وي 
 که نه ــ دا کتاب وچې زه یې له خوسا ډنډ نه راویستلم (پلو تارک .)که یوه ورځ کتاب ونه لرم،لیونی به شم،

 (ګورکي.)نومړبه وم
 کله چې ښه کتاب پرانیزئ،فکروکړئ چې خپل کوم ډیرښه دوست ته ورغلي یاست)...(. 
 (پلوتارک.)که مورنه وي،دانسان جسم نه شي جوړیدای؛که کتاب نه وي روح نه روزل کیږي 
 (فریدریک شیلر.)دانسانانودنیکمرغۍ اساسي رکن کتاب دی 
  (روزولت.)اصلي ستن کتاب دیدشلمې پیړۍ دتمدن 
 (مونتسکیو.)داسې غم به نه وي چې په مطالعې سره لرې نه شي 

 پای
 :مآخذونه
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