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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 
            

 ۱۲/۰۴/۲۰۱۷         پوهندوی آصف بهاند
 

 «تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟»
 

 نوی چاپ شو او ویشل شی کتاب
 

 برخهلومړۍ 
 

 «هر دم ازین باغ برې میرسد»
 

 د ښونې او روزنې وزارت د پام وړ!
 

 کتاب په الس کې ورکړو ځای باید ماشوم ته قلم او ټوپک پر د
 پام وي چې کوم کتاب په الس کې ورکړو، کتاب ته مو او

 آخرت دنیا او الس کې ورکړو چې دهغه کتاب په 
 چې نه دا په کې نغښتی وي، سمیدو راز د

 دنیا تلو په پلمه د یوازې جنت ته د
 نوي بربادۍ او د او آخرت د

 څو ال د ،نسل څه چې
 راز ۍتباه د نسلونو

 په کې پټ وي.
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 

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

  

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 
فاوته پاتې لیکل، خو زه له دې موضوع سره بې تنه ویل او وې نه  ومې لیدل چې هیڅ چا هم څه و، مې څه و نه لیکل

دی، خو ما ته ډیره کیدای نه شم او داسې نظر لرم چې دا موضوع په هر ډول چې نور انګیري، هغه د نورو کار 
ونه د همداسې کتابونو په لوستلو مهمه موضوع او لویه ستونزه ده. زه خو ال داسې وایم چې زموږ د ټولنې نوي نسل

 چې د مخنیوي له پاره یې باید عملي اقدام وشي. اهۍ کندې ته نور هم ور نږدې کیږيسره د تب
 

او شایع کونکو نور ورونه هم په بیالبیلو ځایونو کې لګیا دي عین  د مالوماتو له قراره چې د دې کتاب د لیکوالو
د تمدن او نوې تکنالوژي د مخنیوي له پاره بیرته د همدې تکنالوژۍ له امکاناتو نه استفاده هم  نظریات وړاندې کوي،

کوي. زه له دانشمند استاد کاندید اکادیمیسین اعظم سیتاني نه د زړه له کومې مننه کوم چې د دې مقالې د کار تقریباً په 
ي په اوږدوالنه اتو مالوماتو له پاره د موضوع د ینو د زله دې مالوماتو نه خبر کړم. او دلته یې د دوستایې پای کې 

 کوم. کونو په ښودلو سره بسنهیوازې د لین پار
 

اعالن شوی  اومنع حرام ( په نامه، یوه ویبپاڼه کې هم تلویزیونsmyazdani.comد سید محمد یزداني دات کام )

شمشیر برهنه حیدري، بر ګردن شیطان هر »هلته هم کوم تن پاڅیدلی او په عالي نوښت؟ سره د یې د دی. 
مې له هماغې  دا جملهتر سر لیک الندې یو کتاب لیکلی دی او خپل نظریات یې په کې وړاندې کړې دي.  «دري

 پاڼې نه را نقل کړی دی:
 

  ؛دیدن تلویزیون حرام و شکستن آن واجب است 
 

خپل عالمانه نظریات څرګند کړي او په یوه ویبپاڼه کې  باندېپر همدې ستونزئ عالم افتخار  بیا وروسته افغان لیکوال

چې په متن کې، کلو آدرسونو غمیزې لړۍ په ټاوحشت اوکي کوالی شي د دې کړي دي. درانه لوستون خپارهیې 

 کې ما په نښه کړي دي، تعقیب کړي.
  

حیدري، بر ګردن شیطان هر شمشیر برهنه »او د سید محمد یزداني دات کام کې د تلویزیون پر بحث زه د 
کار نه لرم، خو پر پښتو ژبه باندې د ژباړل شوي او په افغانستان کې د خپاره شوي کې پر فتواوو باندې  «دري

 باندې تم کیږم.  «تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟»، کتاب
 

اړخه غني؟ او د دې  اوس پوره باوري شوم چې د دې غنیمت؟ کتاب په چاپیدو او خپریدو سره به پښتو ژبه له هره
« تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟»کتاب د لوستونکو افکار به ګل و ګلزار؟ شي. زما د همدې ادعا د ثبوت له پاره به، د 

د کتاب د مطالبو له فهرست څخه ستاسو پام ځینو داسې سر لیکونو ته راواړوم چې زما په شان به مو خوله ور ته 
 څخه: ؟د پاسني کتاب له مرغلرو وچه شي.

 

 ام مخ، ۴( کتلو ګناهونه، TVــ د تي وي )
 

 ام مخ، ۶لعنتونه،  ۱۸۰ي کتونکي د هللا تعالی ــ په تي و
 

 ام مخ، ۷ــ د تي وي د کتلو له امله کینسر، فالج، د سترګو... 
 

 ام مخ، ۱۹ــ د ټی وي په کتلو سړی څنګه بې غیرته کیږي؟ 
 ...او
 

 د فهرست د یوه مخ بشپړه بیلګه دا ده: د کتاب د مطالبو
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 

 
 

و ځل بیا د تیرو مقالو د موادو په نظر ستونزو مقالې لیکلې دي او اوس د دې ستونزې په اړوند ی ما پخوا هم پر ورته
نوې مقاله لیکم او د مقالې په ترڅ کې کتاب در پیژنم، مثبت خو څه نه لري د منفي سره، په تفصیل سره  کې نیولو

 کوم.پایلو په باب یې خبرې 
 

لري، یثیت کې، چې ما ته د لومړنیو او اصلي موادو ح یادداشت ه اړوند د ښاغلي لکڼوال په لنډکيد دې موضوع پ

 داسې راغلي دي:
 

مطلق  يټوګارښ. د دغه ژنيیپه نامه هم پ متید ارزان ق يیخلک  ېپرته ده چ نهید احمدشاه بابا م ېک یځد کابل خت»
 فعاله دي، يځوونښ وڅ ېک ټېوګارښ ېدي. د يړافغان وک ېژب توښپ تیاکثر
 هم فعاله دي، ېدرجن مدرس ویهم  ېک ټیوګ ارښ ادی ،ېک ېاځپه هر بل  دوید اوس تنوښلکه د پ خو
 .يیږخپل ماشومان دغو مدرسو ته ل نهیپه خواره م تانهښپ ېچ
دغو مدرسو ته خئ،  ېنه وروسته چ يځونښتاسو د  ېوي چ يړک تنهښچا هم د خپل ماشوم نه پو ېفکر نه کوم چ 
 زده کوئ ؟ هڅلولئ او  هڅ
 .يیږک ولڅته ه ۍرټګستا ماشوم د کومه عمره بنس ېچ ورهګو لځ ویشه او  یښ! راوتونهښپ دهیو
او ماشومان   يیږک شلیو هګتو اړیپه و ېمدرسو ک وعنوان الندني کتاب په دغ تر «ي؟ړوک ېد ېکان هڅ ونهیزیتلو»
 .يیږک ولڅدغه کتاب لوستلو او زده کولو ته ه د

 خامخا لري  ېو ټېده په لهجه  د ای ونیزیهم تلو یکونکیخپله د کتاب ل ېچ ویږپوه هښ ولټ ږدا خبره مو په
 ؟يړنه لري والي غوره ک یاو تکنالوژ ونیزید تلو وڅتر  ويڅزما او تا ماشوم ه ېخو ول ،یې وريګ او
 هګټتل پنجاب ته  دیپه نامه با وګټد  نیاو د د وسي عسکر  و ریاو تل د پنجاب اج تل تر تله جاهل پاتي شي دیبا تونښپ

 ورسوي.
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 

 .ېشوي د انیداسي ب ېسیک نيځیکتاب  دغه د
 خر بال شوه.آکتلو  ونیزیشپه تلو ولهټ ۍجن وهی
 .ېو ړېد سرشاته ال یې ګېشوه ستر هګسهار راج ېکتلي چ راميډ مور وه وهی

 .لیاو احمقانه دال هیاځ ېداسي سل نور ب او
 فین شرآذکر په قر ونیزیتلو ېدا دعوه هم شوي ده. چ ېک وڼپا ویستوکتاب په ور يړد نومو ېبولم چ يړو ادونيید  
 او منع شوي ده.. هم شوي ده ېک

 ،سيیون ېمدارسو نصاب په خپل الس ک ینیژر تر ژره د د  ېده چ وزارت نه دا ې لهاو روزن ښونې د لهیه ږزمو
  وساتل شي. ېنه په امن ک ویناروغ ياو نورو اروای ريټګبچي د بنس بید ولس غر وڅتر 
 «قدیرمرزالکڼوال#
 

 ېکان هڅ ونهیزیتلو» ندې خبرې وکړې او ده مسینجر باښاغلي لکڼوال سره پکال د اپریل په لسمه نیټه مې  ۲۰۱۷د 
 رو کړو معلوماتو په هکله مې وپوښته، هغه داسې و ویل:پپه باب د خ د کتاب «ي؟ړوک ېد
د کابل د پلچرخي په ارزان قیمته پروژه کې اکثریت ماشومان او کوچنیان له عادي ښوونځي نه وروسته، دیني »

ار د نه تر سره کولو پوښتنه کوي له شاګرد نه د کورني ک یښونکځي. عادي ښونځي کې کومه ورځ مدرسو ته هم 
په ځواب کې ورته وایي چې زه وخت نه ور ته لرم، نو ته څه کوي؟  زدکونکیچې ولې دې کورنی کار نه دی کړی؟ 

سته څه د کور کارونه، بیا ډوډۍ خورم او وروسته له هغه وزه وروسته له مکتب نه مدرسې ته لیږل کیږم، له هغه ور
 ...«د لوستلو هم را ته ویل شوي وي، بیا دومره ستړی یم چې )تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟( د دې کتاب 
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 زه یو ځل ب

 وښتنه یې شوې ده، د میډیا له الرې تر ټولو پورې ورسیده.غي په مرسته چې د نوم د نه ښودلو وري د یو بل ښاغلله ل
 

 د لومړۍ برخې پای
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