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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۷/۰۴/۱۴

پوهندوی آصف بهاند

«تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟»
نوی چاپ شوی او ویشل شی کتاب
دویمه 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 کتاب لیکوال حافظ محمد صابر صفدر ښول شوی دی ، ،پښتو ژبې ته د ژباړن نړم یې شاهد عمران په ګوته شوی
چې په اغلب ګومان مستعار نومونه دي.
له کتاب سره د الندې عکس له الرې ښه معرفي کیدای شئ:

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

تشویش مه کوئ ،د کتاب له محتویاتو نه به مو هم خبر کړم چې که څوک یې په غور سره ولولي او زیات نه نیمایي
هم چې مراعات کړي ،ټوله کورنۍ یې پرته له کومې پوښتنې جنت ته ځي .د کتاب فهرست په دریو مخو نو کې برابر
کړای شوی دی ،چې لومړی مخ یې دا دی:

دا ډیره خواشینونکې مسآله ده چې زموږ په ټولنه کې د یویشتمې پیړۍ په  ۲۰۱۷کال کې داسې تلبیغات کیږي او په
بیالبیلو نومونو لمن ورته وهل کیږي.
پخوا ما هڅه کوله چې د مطالعې د عامولو له پاره ډیره پاملرنه وکړم ،نور قلموال مې هم هڅول او خپله مې هم یوازې
د مطالعې د ارزښت او عامیدو ل ه پاره تر لسو ډیرې مقالې لیکلې دي ،خو اوس د دې کتابونو په لیدولو هک پک یم
چې څه وکړم  ،دا یې مطالعه دود شوې ،د لوستلو له پاره داسې څه ورته رالیږي چې له زهرو نه هم بد تره دي ،دغه
کتاب یې ډیره ښه او ژوندۍ بیلګه ده.
د  ۲۰۱۴کال په مارچ کې مې د افغانستان د کندوز په والیت کې د نا مالومو او ناپیژاندو اشخاصو له لوري د شخصي
دیني مدرسو د جوړیدو او د کار و بار په تودیدو سره  ،د دې کار پایلو ته په کتو سره او د همداسې افراطیت او
همداسې افراطي شخصي ښوونځیو په ډیریدو سره په دې باب د «د افغانستان ښوونیز نظام ،جامعة الصالحات ،اشرف
المدارس یا د نوي نسل ...؟» تر سر لیک الندې یوه مقاله ولیکله او د یاد کال د مارچ په لسمه نیټه مې خپره کړه:
د پاڼو شمیره :له  2تر4
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

په یاده مقاله کې ما په سپینه ویلي وو چې:
«په افغانستان باندې له جګړې نه د رازیږیدلوسونامي ګانو ناوړه او منفي تا ثیرات زموږد ټولنیزژوند د هرې پاڼې په
هره کرښه کې تر سترګو کیدای شي .دلته خبره د افغانستان په ښوونیز نظام او په دې نظام کې پر شته مرضونو او
ستونزو باندې ده .بحث مو د ښوونیزنظام په دایره کې د اشرف المدارس(جامعة الصالحات) په نامه د یوه بل ګل؟ په
غوړیدو دی .داسې ګل او داسې مدرسې چې هر څه د افراطیت او تشدد په خم کې رنګوي  .په اسالم کې د راغلو
اصولو له مخې ،پرته له شکه چې اسالم د تشدد دین نه دی؛ خو کله چې دین له سیاست سره غوټه کړای شي او له
هغه نه سیاسي موخو ته د رسیدو له پاره استفاده وشي ،نو دین نه د سواستفادې زمینه برابریږي ،چې دا کار له بده
مرغه اوس ښه په مزه روان دی او زموږ په هیواد افغانستان کې د ډیرو ډلو پالیسي همداسې ده .د افغانستان په کندوز
والیت کې د اشرف المدارس (جامعة الصالحات) په نامه د نجونو ښوونځی یا دیني مدرسه ،د ښوونې اوروزنې وزارت
له اجازې پرته په جال پروګرام سره زده کوونکي روزي ،سپینه به یې وایو پایله یې بنسټ پالنه اوځان وژنه ده .همدا
اوس دا لړۍ د بهرنیو کړیو د اهدافو د ترسره کولو له پاره د خامو موادو د تولید د یوې فابریکې حیثیت لري».
بلې! پایله یې هغه شوه چې ما ویلي وو:
ــ د کندوز څو څلي جګړې او څو ځلې سقوط ،
ــ د بې شمیره خلکو وژل او بې ځایه کیدل،
ــ کندوز د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ ډګر،
ــ او په پای کې د کندوز اوسنۍ څپڅپانده وضع.
دا د امریکایي او غربي دیموکراسۍ ترچترالندې ،د اسالمي دولت په دایره کې د بربادۍ هغه پروګرام دی چې له د
یارلس کلونو را په دې خوا پیل شوی دی.اوس یې کنترول د دولت؟ له واکه هم وتلي دی ،پرې خبرهم نه وي چې
چیرې او څه وخت او څوک داسې مدرسې جوړوي .ښه مثال یې په کندز کې «جامعة الصالحات» نومې مدرسه ده.
اوس دلته دا پوښتنې مطرح کیږي چې :ولې یې جوړه کړه؟ چا د څه له پاره جوړه کړ؟ څوک یې تمویلوي؟ مسوولیت
یې د چا پرغاړه دی؟ پایلې یې څه دي؟ له دې مدرسې خالصیدونکي چیرې جذبیږي او څه کوي د کار ساحه یې کومه
د پاڼو شمیره :له  3تر4
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

ده؟ دا او دې ته ورته نورې داسې پوښتنې چې زموږ په وطن کې د نوي نسل د روزنې په برخه کې د جدي پاملرنې
وړ دي.
یو وخت همدې جنګي ډلو یا د پردیو نیابتي عسکرو یو کتاب خپور کړی و ،چې سرلیک یې »نظامي درسونه« و
او ما د  ۲۰۱۳کال د می په  ۱۷مه نیټه مفصله مقاله ور باندې خپره کړه او د عواقبو په باب مې یې هم خپل نظر
څرګند کړ .دلته یې د موضوع د مهم والي په پار د مقالې مهمه برخه یو ځل بیا رل اخلم:
اوورسته له څومره کلونو دا دی بیا نوید صاحب د افغان کوچنیانو دزدکړې په برخه کې یوې سترې ستونزې ته د
یوې عیني او ژوندۍ خاطرې په لیکلوسره اشاره کړې ده .د بي بي سي په پښتو ویبسایت کې د نورالبشر نوید د
کالمونو په سلسله کې د ۲۰۱۳کال د می په ۱۲مه نیټه د «د جهاد په کتاب پسې یو لیواله ماشوم » یو کالم راغلی
دی .په دې کالم کې د هماغې کیسې بله برخه راغلې ده ،چې په ۱۹۹۱کې چې نوید د یوه افغان ماشوم د دودغړن
ژوند انځور په کې ایستلی و .په دې توپیرسره چې په  ۱۹۹۱م کال کې افغان ماشوم د ورونو او مور د نس مړولو
له پاره منډې وهلې ،خو دا بل ماشوم جنت ته د تللو په خاطر د جهاد کتاب لټوي.
دا ماشوم ښایي د هغه کتاب په لټون پسې راوتلی وي چې حقاني شبکې د«نظامي درسونه» تر سرلیک الندې چاپ
اوخپورکړی و چې پرته له معلم او تریننګه نه یې د جهاد طریقه ښووله .دغه «ماشوم ته خپل استاد ویلي و چې د
جهاد کتاب وګوره .څه ظالم ،قاتل استاد دی چې خپل شاګرد ته هغه الرښیي چې په خپله پرې د تلو جرات نه شي
کوالی».
ځینې سیاسیون او د نظرخاوندان ال په دې نظر دي چې نقص په نظام کې نه دی .له نن نه دوه درې ورځې مخکې
ښاغلي مسکینیارپه خپل تلویزیون کې د خپلوسیاسي تبصرو په لړ کې په زغرده و ویل چې «:نیمګړتیا په نظام کې
نه ده ،نظام باید بدل نه شي ،نیمګړتیا په کرزي کې ده او د کرزي په کاري ټیم کې ده ،دوی باید بدل شي».
زه داسې فکر کوم چې تر ټولو ستره نیمګړتیا په نظام او سیستم کې ده .په سیاسي او ښوونیز نظام کې .موږ باید د
شخص یا اشخاصو د بدلون نه مخکې ،د نظام او سیستم د بدلون په فکر کې اوسو ،د ټولنې طرز تفکر باید بدل کړای
شي ،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 ددنیا اوآخرت دسمیدو رازپه کې نغښتی وي،نه داچې یوازې جنت ته
دتلو په پلمه ددنیا او آخرت دبربادۍ او دنوي نسل څه چې ال دڅونسلونودتباهئ راز په کې پټ وي.
همدا جنت ته د تګ د منفي او بدو تبلیغاتو وجه ده چې زموږ ډیری کوچنیانو ته ،زموږ ګالنو ته ویل شوي دي چې:
ټوپک دځوانانو؛ګاڼه ده.
خو تر نن پورې نه دي ورته ویل شوي چې:
قلم د نوي نسل ګاڼه ده،
زدکړه او پوهه د نوي نسل زیوردی،
کمپیوتر د نوي نسل د وړاندې تګ او د علم او پوهې د زدکړې او الس ته راوړلوښه وسیله ده.
د تیارې د استازو مشرانو او رهبرانو په لوړ آواز په خپلو خبرو کې ویلي دي:
«ګورئ!
پام کوئ چې فیسبوکي ځوانان مو چپه کوي».
دوی د خپل ژوند د اوږدولو له پاره له رڼا (پوهه) سره مخالفت کوي .دا ستره او د پام وړ خبره ده چې :
تر ټولوستره ګناه ،ستر خیانت او ستره جفا دا ده چې نوی نسل له حقایقو لرې ،له پوهې او تکنالوژۍ څنګ ته ،په
تیاروکې وساتل شي.
د دویمې برخې پای
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