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پوهندوی آصف بهاند

«تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟»
نوی چاپ شو او ویشل شی کتاب
لومړۍ برخه
«هر دم ازین باغ برې میرسد»
د ښونې او روزنې وزارت د پام وړ!
د ټوپک پر ځای باید ماشوم ته قلم او کتاب په الس کې ورکړو
او کتاب ته مو پام وي چې کوم کتاب په الس کې ورکړو،
هغه کتاب په الس کې ورکړو چې د دنیا او آخرت
د سمیدو راز په کې نغښتی وي ،نه دا چې
یوازې جنت ته د تلو په پلمه د دنیا
او آخرت د بربادۍ او د نوي
نسل څه چې ،ال د څو
نسلونو د تباهۍ راز
په کې پټ وي.

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  ۲۰۱۷کال د اپریل په اومه نیټه مې د ښاغلي قدیر مرزا لکڼوال په فیسبوکپاڼه کې د یو کتاب دا پاسنی عکس پام ور
واړاوه ،عکس مې کلیک کړ او د نورو عکسونو په لیدلو داسې هک پک شوم چې ستونی مې وچ او سا مې په بندیدو شوه.

زه په لومړي سر کې له ښاغلي لکڼوال نه مننه کوم چې په دې موضوع یې د خپلې پاڼې له الرې خبر کړم .څو ورځې
مې څه و نه لیکل ،ومې لیدل چې هیڅ چا هم څه و نه ویل او وې نه لیکل ،خو زه له دې موضوع سره بې تفاوته پاتې
کیدای نه شم او داسې نظر لرم چې دا موضوع په هر ډول چې نور انګیري ،هغه د نورو کار دی ،خو ما ته ډیره
مهمه موضوع او لویه ستونزه ده .زه خو ال داسې وایم چې زموږ د ټولنې نوي نسلونه د همداسې کتابونو په لوستلو
سره د تباهۍ کندې ته نور هم ور نږدې کیږي چې د مخنیوي له پاره یې باید عملي اقدام وشي.
د مالوماتو له قراره چې د دې کتاب د لیکوالو او شایع کونکو نور ورونه هم په بیالبیلو ځایونو کې لګیا دي عین
نظریات وړاندې کوي ،د تمدن او نوې تکنالوژي د مخنیوي له پاره بیرته د همدې تکنالوژۍ له امکاناتو نه استفاده هم
کوي .زه له دانشمند استاد کاندید اکادیمیسین اعظم سیتاني نه د زړه له کومې مننه کوم چې د دې مقالې د کار تقریبا ً په
پای کې یې له دې مالوماتو نه خبر کړم .او دلته یې د دوستانو د زیاتو مالوماتو له پاره د موضوع د نه اوږدوالي په
پار یوازې د لینکونو په ښودلو سره بسنه کوم.
د سید محمد یزداني دات کام ( )smyazdani.comپه نامه ،یوه ویبپاڼه کې هم تلویزیون حرام اومنع اعالن شوی
دی .هلته هم کوم تن پاڅیدلی او په عالي نوښت؟ سره د یې د «شمشیر برهنه حیدري ،بر ګردن شیطان هر
دري» تر سر لیک الندې یو کتاب لیکلی دی او خپل نظریات یې په کې وړاندې کړې دي .دا جمله مې له هماغې
پاڼې نه را نقل کړی دی:
دیدن تلویزیون حرام و شکستن آن واجب است؛
بیا وروسته افغان لیکوال عالم افتخار پر همدې ستونزئ باندې خپل عالمانه نظریات څرګند کړي او په یوه ویبپاڼه کې
یې خپاره کړي دي .درانه لوستونکي کوالی شي د دې وحشت اوغمیزې لړۍ په ټاکلو آدرسونو کې ،چې په متن
کې ما په نښه کړي دي ،تعقیب کړي.

زه د سید محمد یزداني دات کام کې د تلویزیون پر بحث او د «شمشیر برهنه حیدري ،بر ګردن شیطان هر
دري» کې پر فتواوو باندې کار نه لرم ،خو پر پښتو ژبه باندې د ژباړل شوي او په افغانستان کې د خپاره شوي
کتاب« ،تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟» باندې تم کیږم.
اوس پوره باوري شوم چې د دې غنیمت؟ کتاب په چاپیدو او خپریدو سره به پښتو ژبه له هره اړخه غني؟ او د دې
کتاب د لوستونکو افکار به ګل و ګلزار؟ شي .زما د همدې ادعا د ثبوت له پاره به ،د «تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟»
د کتاب د مطالبو له فهرست څخه ستاسو پام ځینو داسې سر لیکونو ته راواړوم چې زما په شان به مو خوله ور ته
وچه شي .د پاسني کتاب له مرغلرو؟ څخه:
ــ د تي وي ( )TVکتلو ګناهونه ۴ ،ام مخ،
ــ په تي وي کتونکي د هللا تعالی  ۱۸۰لعنتونه ۶ ،ام مخ،
ــ د تي وي د کتلو له امله کینسر ،فالج ،د سترګو ۷ ...ام مخ،
ــ د ټی وي په کتلو سړی څنګه بې غیرته کیږي؟  ۱۹ام مخ،
او...
د کتاب د مطالبو د فهرست د یوه مخ بشپړه بیلګه دا ده:
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ما پخوا هم پر ورته ستونزو مقالې لیکلې دي او اوس د دې ستونزې په اړوند یو ځل بیا د تیرو مقالو د موادو په نظر
کې نیولو سره ،په تفصیل سره نوې مقاله لیکم او د مقالې په ترڅ کې کتاب در پیژنم ،مثبت خو څه نه لري د منفي
پایلو په باب یې خبرې کوم.
د دې موضوع په اړوند د ښاغلي لکڼوال په لنډکي یادداشت کې ،چې ما ته د لومړنیو او اصلي موادو حیثیت لري،
داسې راغلي دي:
«د کابل ختیځ کې د احمدشاه بابا مینه پرته ده چې خلک یي د ارزان قیمت په نامه هم پیژني .د دغه ښارګوټي مطلق
اکثریت پښتو ژبې افغان وکړي دي .دې ښارګوټې کې څو ښوونځي فعاله دي،
خو لکه د پښتنو د اوسیدو په هر بل ځاې کې ،یاد ښار ګوټی کې هم یو درجن مدرسې هم فعاله دي،
چې پښتانه په خواره مینه خپل ماشومان دغو مدرسو ته لیږي.
فکر نه کوم چې چا هم د خپل ماشوم نه پوښتنه کړي وي چې تاسو د ښونځي نه وروسته چې دغو مدرسو ته خئ،
څه لولئ او څه زده کوئ ؟
ویده پښتونه! راویښ شه او یو ځل وګوره چې ستا ماشوم د کومه عمره بنسټګرۍ ته هڅول کیږي.
«تلویزیونه څه کانې دې وکړي؟» تر عنوان الندني کتاب په دغو مدرسو کې په وړیا توګه ویشل کیږي او ماشومان
د دغه کتاب لوستلو او زده کولو ته هڅول کیږي.
په دا خبره موږ ټول ښه پوهیږو چې خپله د کتاب لیکونکی هم تلویزیون یا د ده په لهجه ټې وې خامخا لري
او ګوري یې ،خو ولې زما او تا ماشوم هڅوي تر څو د تلویزیون او تکنالوژی نه لري والي غوره کړي؟
پښتون باید تل تر تله جاهل پاتي شي او تل د پنجاب اجیر عسکر و وسي او د دین د ګټو په نامه باید تل پنجاب ته ګټه
ورسوي.
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د دغه کتاب ځیني کیسې داسي بیان شوي دې.
یوه جنۍ ټوله شپه تلویزیون کتلو آخر بال شوه.
یوه مور وه ډرامي کتلي چې سهار راجګه شوه سترګې یې د سرشاته الړې وې.
او داسي سل نور بې ځایه او احمقانه دالیل.
د یادوني وړي بولم چې د نوموړي کتاب په وروستیو پاڼو کې دا دعوه هم شوي ده .چې تلویزیون ذکر په قرآن شریف
کې هم شوي ده او منع شوي ده..
زموږ هیله د ښونې او روزنې له وزارت نه دا ده چې ژر تر ژره د دینی مدارسو نصاب په خپل الس کې ونیسي،
تر څو د ولس غریب بچي د بنسټګري او نورو اروایي ناروغیو نه په امن کې وساتل شي.
#قدیرمرزالکڼوال»
د  ۲۰۱۷کال د اپریل په لسمه نیټه مې ښاغلي لکڼوال سره په مسینجر باندې خبرې وکړې او د «تلویزیونه څه کانې
دې وکړي؟» د کتاب په باب د خپرو کړو معلوماتو په هکله مې وپوښته ،هغه داسې و ویل:
« د کابل د پلچرخي په ارزان قیمته پروژه کې اکثریت ماشومان او کوچنیان له عادي ښوونځي نه وروسته ،دیني
مدرسو ته هم ځي .عادي ښونځي کې کومه ورځ ښونکی له شاګرد نه د کورني کار د نه تر سره کولو پوښتنه کوي
چې ولې دې کورنی کار نه دی کړی؟ زدکونکی په ځواب کې ورته وایي چې زه وخت نه ور ته لرم ،نو ته څه کوي؟
زه وروسته له مکتب نه مدرسې ته لیږل کیږم ،له هغه وروسته څه د کور کارونه ،بیا ډوډۍ خورم او وروسته له هغه
د دې کتاب (تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟) د لوستلو هم را ته ویل شوي وي ،بیا دومره ستړی یم چې »...
زه یو ځل ب یا له ښاغلي لکڼوال نه مننه کوم او دا وایم چې د ده کور دې ودان وي چې دا موضوع په مستند ډول د ده
له لوري د یو بل ښاغلي په مرسته چې د نوم د نه ښودلو غوښتنه یې شوې ده ،د میډیا له الرې تر ټولو پورې ورسیده.
د لومړۍ برخې پای
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