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

  
  

 ۶۰/۴۱۰۴۱۰۲         پوهندوی آصف بهاند 
 

 نوی نسل، مطالعه
 نوې هیلې ستونزې او         

 

ترسرلیک الندې د « لها  زدکړې مس د ځوانانو او کوچنیانو د پردی چاپیلایر او»د فبرورۍ پیل کې مې، م کال د ۶۰/۲د
 دې مقالې انعکاس او د(./)پرموضوع باندې یوه مفصله مقاله خپره کړه«مطالعې سره اړوندې ستونزې ه اولهمطالع»
راته وویل چې زما یاده  قلموالو حساب وړ د حتی تر دې چې ځینو.و پاملرنې وړنه د دومره چې زما هیله وه، ثیر،تا  

یا په دې  ته یا پام وکړي، ښه شوو ستونزوڅه رسي تردې چې هلته په ن.دوی له نظره تیره شوې هم نه ده مقاله د
حل له پاره څه  دې ستونزې د لیکلو او د نورو مقالو د څه ولیکي اویا په دې برخه کې د کارکې زما په مالتړ

رسمي  په بیالبیلوشخصي او خپل کارته مې ادامه ورکړه، زه مآیوسه نه شوم، مخ کې کیږدي؛خوپه وړاندیزونه راته 
روزنې او په تیره مطالعې باندې نورهم خپل ټینګارته دوام  -د ښوونې  نوي نسل، سواد، به مې دفرهنګي ناستوکې 

 .ورکړ
 :په تیره یاده مقاله کې ما ویلي وو

مطالعې له الرې، هرنسل  د.حیثیت لري پلونو منځ د تر نسلونو او فرهنګونو مطالعه کیدونکي شیان د مطالعه او»
 او کارونو ترسره شویو خپل تیروخت، د خبرشي؛... او علمي السته راوړنو رهنګ،ف ریخ،کوالی شي چې له خپل تا  

اوسنی حالت درک کړي چې  دودوخبرشي، نا په ناکردو او په څرنګوالي پوه شي، خدمتونو د تجربوسره آشنا شي،
 دا غوره کړي؛اودریځ  ځان له پاره ځای او د وړاندوینې توان ترالسه کړي او راتلونکې په باب د د چیرې دی او

 (/.)طالعې له الرې ترالسه کیدای شيم هرڅه د
له پاره محسوسه  خلکو نورو مطالعې اړتیا چې څومره د کې د ګورم چې په دغه عصر څومره چې زه میډیا تعقیبوم،

ساتلواړتیا نه  او لرلو په کورکې یې د پیداکولو، د کاغذي کتابونو ال د موږ.دا اړتیا نه ده درک کړې موږ اړینه ده، او
اوس نور  ډیکوریشن له پاره کارول کیږي، نورخلک په دې پوه شوي چې اوس کاغذي کتابونه یوازې د.ده درک کړې 

موبایل کې ورسره دي اوهرڅه  آییپد او ،ترویهرڅه په بریښنایي ډول په کمپ ،کتاب وړلو ته اړتیا نه احساسوي خلک د
 .مطالعه کوي یې ،اته دياړي هملته یې په جیب کې پرچې یې زړه وغو

مثالونوته  دغو.اړتیا یې غږیږي ښیګڼه او پر اوچت کړي او اړتیا چیرته غږ کتاب پر مطالعې او کله کله یونیم قلموال د
 :پام وکړئ
 (۶)ګټوره مطالعه به څنګه کوو؟ 
 (۲)قفسه خالي کتاب کودک در افغانستان  

 ...او
 مقالو نورو یا دې ورته ځینو کې او مضامینو په پاسنیو
 که د مطالعې په باب لیکل شوې دي، کتاب او کې چې د

کیسه به ډیره  بحث وشي، خبرې او ې پرستونزوعمطال
اصلي کیسه داسې ده چې په مطالعه باندې  خو.اوږده شي

باید په .له کوچني والي نه پیل شي عادت کیدل باید
مطالعې ارزښت  کتاب او کوچنیوالي کې ماشوم ته د

کوچنیوالي کې کتاب ورته  باید الپه ډیر.شيوروښودل 
داستانونه ورته واورول شي چې  کیسې او ولوستل شي،

کتاب  سره د غږ ماشوم ته په لوړ.ژبه یې غني شي
موږ ...تخیل له ودې سره مرسته کوي او دهغه د لوستل،

 .بلکې نورې ډول ډول نادودې هم ورسره کوو نه کوو، نه یوازې دا کار

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_nawy_nasel_motala.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_nawy_nasel_motala.pdf
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پوهنځي  ښوونځي او دې پرځای چې وړکتون، ستان کې ډیری ماشومان داسې دي چې میندې پلرونه یې دهلته په افغان
یا یې  روزي پیدا کولوپه غم کې وي او دی باید د مړ یا یې پالر.ګدایي له پاره یې چمتوکوي مزدورئ او د ته ولیږي،

 ...لوست په ارزښت نه پوهیږي او سواد ښوونځي او پالر د او مور
دې پرځای چې خپل بچیان  ډیره سلنه میندې پلرونه د دی، چاپیلایر ښه برابر شرایط او وړیا زدکړو اروپا کې چې دپه 

کې یې ورته پوکوي  ترالسه کولو له پاره یې پیزاري ته لیږي اوپه غوږ د پیسو پوهنځي ته تشویق کړي د ښونځی او
زدکړې وخت څه  ځوان د ماشوم او ه پوهیږي چې دپه دې ن« !هروخت شته پیسې پیدا کړه درس خو اوس خو»:چې

 ...بیا نو وخت وي اوهغه وخت چې تیرشو،
په برخه  رواجولو او عامولو فرهنګ د مطالعې د کتاب، کې د ترڅنګه مې په دې نږدې ورځو منفي خبرو دغو د خو

ته یوڅه هیله  هڅو دغو وو اوخوښۍ وړ  سترګې ولګیدې چې په رښتیا د خبرونو کې په دوو رسنیو په ټولنیزو اړوند،
 .من شوم
 شخصي دا ډیرې په مینې سره د څخه، کې له دولتي کتابتونونو والیتونو افغانستان په ځینو له مخې د مالوماتو زما د

استاد آصف صمیم شخصي  چې له هغې ډله نه په مشرقي کې د.ښوونې روزنې په برخه کې فعاله دي فرهنګ او
 د خو نه دی ترسترګوشوی؛ رپوټباب په میډیا کې کوم رسمي دی اوسه په  خوما یې تر یادولو وړ دی، کتابتون د
کې دیوه  ویبپاڼه کې بیا هم په مشرقي کې په لغمان کې په الینګار nahimi.dk کې په مې په په لړ خبرونو همدې ښو

 :خبرپه یوه برخه کې داسې راغلي دي د.شو سترګو جوړیدو خبرتر فرهنګي مرکز د
 کې د په الینګار فرهنګ ټولنې او افغانستان د په ډنمارک کې د تیرو دوو کلونو په جریان کې، د! دوستانو ګرانو»

 ادارې په همکارئ موږ وکوالی شول چې د د مهاجرینو دڼمارک د او هلوځلو په ګډو صحي بنیاد نعیمي تعلیمي او
 شریفو سیمې د کتابتون د او فرهنګي مرکز سره سم یونورم  او نړیوال ستاندرد د په سیمه کې، الینګار ښکلي لغمان د

  (۴)« اوګټې ته وسپارو حل په خاطرآباد د مشکالتو د اوسیدونکو
 کلتور دې ته مې سترګې په الره دي چې دا مبارکي وایم او ته کور ودانی او ټول ګټې مرکز جوړونکو دغسې یو زه د

له  وي او ریښتینی مرکز سالمې روزنې له پاره یو سالم مصروفیت او د ځوانانو ټولنې د د زموږ څو نور هم عام شي،
دغه .کړي خپور رپوټکې مفصل  په باب په راتلونکو دې عام المنفعه فرهنګي مرکز نه یې هیله لرم چې د لینوومسو  

مینه فعالیت ز او ننوتو خلکوته د غرض درلودونکو کې د نه کوم چې په دغسې فرهنګي مرکزونو راز زه هیله ور
 .په رنګ ورنګوي اومنفي الرې ته به یې سوق کړي تشدد هرڅه به د برابره نه شي که نه نو

نه مې « بي بي دیموکراسي » وي مې او بیا له مول  سره مخ کیږم چې ز   شیانو کې هره ورځ له داسې نا پسندو مخکتاب په پاڼو د

چا کوم  د کوڅو یو یار مخکتاب د ورځ مې د هغه بله ګیله راځي چې ستا ترنامه الندې وګوره ځوانان څه دي چې نه کوي،خو

فرهنګي یوانځور الیک کړی و،په لیدو مې یې زړه وغوړید 

ځور دغه ان د کتاب اومطالعې کیسه وه او چې کاته مې د  

 :په اړخ کې یې داسې لیکلي وو
دننګرهار میدیوتیک کتابتون ته هره ورځ لسګونه » 

ننګرهار میدیوتیک کتابتون ته هره  کسان مراجعه کوي
مطالعې لپاره کتابونه  ورځ لسګونه کسان راځي او د

او  میدیوتیک کتابتون ډېر پراخه که څه هم چې د. اخلي
ختیزو  ته بیا هم د، چې شغني نه دی، خو څومره کتابونه

ننګرهار  خدمت لپاره چمتو شوي، د ځوانانو د سیمو د
اکثرو فنونو او علومو اړونده  میدیوتیک په کتابتون کې د

زده کړې برخه په کې تر  ژورنالیزم د کتابونه شته، خو د
خپل کتابتون د الپراختیا او  میدیوتیک د. نورو ډېره ده

  (۵)« یوتیک سنترننګرهار مید.پالنې ژمنه کوي
 څونور انځورونه یې هم ایښي ووچې ځوانان ناست دي او

ل سوخته اوسره پله الندې ځوانان هم راپه پ   شکرمې وایست،په کابل کې د.په مطالعه بوخت دي کتابونو او اخبارونو د
 :زړه شول بیا مې هم وویل
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یې باد اړوالی او  مستې شړقنده څڼې خدایه څه به شوي وای چې دا ترپله الندې بې سده ځوانان هم کتاب په الس،
ښوونځي اوپوهنځي ته روان وای اویا یې لپ ټاپ په بکس کې پروت وای اوهره شیبه یې دنړۍ دوروستیو اختراعاتو 

 .اوپه خپل مسلک کې دنویو اوتازه مالوماتو په باب مطالعه کوالی
 

 
       (۵) 

دمطالعې اوکتاب دعامیدو په برخه کې دغوپاسنیومثالونواوفعالیتونوته په کتوسره مولږتمه پیدا کیږي چې دښیګڼې په 
دغسې  راویښ شو،دعلم په زدکړې پسې بډې ووهواوموږبایدموږباید له خوبه .لوری یوامیدواره کننده حرکت شته

ې حرکت اوفعالیت اوپه جګړه کې کارول وکړو،ځکه چې اوس وخت بدل شوی،جګړه تیزه شوې ،اوپه جګړه ک
 : دغه انځورته وګورئ چې دپاسنۍ خبرو ښه ګواهي کیدای شي.کیدونکې سالح هم بدله شوې
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 نوی کیږي؛ځکه زه نه وایم چې د سره بدلیږي او هرې پاڼې له بدلیدو ژوند د د.دغه بحث نه زوړدی اونه هم زړیږي

 د هڅونې په خاطر ال دښه پای له پاره به د د اوسنیوخبرو  اوبلکې وایم چې داوسني بحث  دغوخبرو په پای کې،
 :کنفوسیوس دا نه زړیدونکې خبره را واخلم

 که یوکلن ثمرغواړئ،غنم وکرئ،» 
 که د دوه کلن ثمرهیله لرئ،ونه کینوئ،                             

 «.ر وي، خلک وروزئکه موسل کلن ثمرپه کا                                                      
 (کنفوسیوس )                                                                                           
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