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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 
            

 
 ۱۶/۰۴/۲۰۱۷         پوهندوی آصف بهاند

 

 «تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟»
 

 نوی چاپ شوی او ویشل شی کتاب
 

 دریمه برخه
 

 «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 هغه کتاب په الس کې ورکړو چې د
 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.
 

بیا مو ورپسې له هغه  کړل او سرهڅه  هر ناوړه عادت له مخې یو وار تفریط د خپل افراط او موږ له بده مرغه د

 نوي نسلونه یې په تیارو والوزول چې نوی نسل څه چې، داسې پسې را سپین بادونه مو کړل او شنهنه په افراط سره 

 روزنه. کې مخ په ښکته ټیل وهل،حتی ښوونه او
 
 کتابونو په هغو روزنې سلسله تعقیب شي له دې نه بد افراط په کې شوی دی. ښوونې او که دباندې له افغانستانه  د

 ولیکل شول: زده کوي، ور« ب  -الف »   کې کې چې په لومړي ځل ماشوم ته
 
  = توپک  ت

  ټ = ټانک 
 ج = جهاد 

 = وژل و
 = مرګ  م

 ک = کمونست 
 او...

 

زده کوي  زده کړي او ور جګړه او وژل ور نسل ته کرکه، نوي ته، داسې تعلیمي نظام کوچنیانو داسې کتابونه او
 نن پورې یې پور همدا افغانان پسې ادا کوي. چې دا دی تر ،یې
 

 نوم بدي کړل. حتی توري مو ځان څه چې، موږ
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو 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
 

 
 داسې هم کاروالی شول: همدا توري مو

 = وطن و
 = مور م

 = کرل ک
 او... 

 
موالنا صاحب جهادي  سواد خاوند شو مال صاحب؟ بیا چې د دی،کې خو اول سواد عام نه  له بده مرغه په افغانانو

ورته وایي  جهاد کتابونه چاپوي او په الس کې یې ورکوي، ته د افراطي صاحب؟ او پالنکی صاحب ور صاحب او
کې یې  په اور شه خپل وطن وران کړه، بیا الړ دا ولوله، جنت دروازې خالصوي، ته د دې لوستل تا چې د

 وسوځوه او...
 

ښځې  ته په تمه شي. روزنې په برخه کې دې سړی ور نوي نسل د واورې چې د داسې خبر لږ په مډیا کې به ډیر
 پیسې روا ناروا ګټي او ناروغان مو بیا خپل ژوند. لنګون په وخت کې لومړی خپل ماشوم له السه ورکوي او د مو

پوښتورګی  یو ه دې چې ناروغ پوه شي یا تداوي شي،هلته پرته ل هند او... ته روان وي او ،له پاره پاکستان ۍتداو
 دې ته ورته نورې ډیرې ستونزې. او نه ایستل کیږي، یې ور

 

نرسې نه  روغتون او ،ېیوې عادي ډاکتر د نظام نه شتون دی، سالم ښوونیز لوی عامل د ټولو تر ستونزو دغو د
 وخت کې ژوند له السه ورکوي.ناروغۍ په  لنګون او ناروغان د نور شتون دی چې ښځه ماشوم او

نرسنګ کورس نه یوه، دوې، لس، شل او... تنه فارغانې  داسې خبربه په میدیا کې ډیرلږوګورې چې لیکلي یې وې د
الرښود کتاب  خدماتو ټولنیزو نورو نرسنګ کوم کتاب یا د یا د پیل وکړ. شوې او په کوم صحي کلنیک کې یې په کار

 یوځل نه څوځلې میدیا په ډیرکش اوځیږوتوروسره خپروي چې: خودا خبرونه له چاپه راووت،
 
 ،وتړل شوې فضیلت پګړۍ ور طالبانوته د۱۶ ـ 
 ،تقوا والړه کورنۍ ګټوراسالمي کتاب له چاپه رووت پر ـ 
 ،کړه   یوه ټولګه)المزمل( خپره نعتونو او حمدونو پام وړ... ټولنې د د نعت ویونکو او شاعرانو درنو د ـ 
 ،ې جنګي کتاب خپورکړحقاني شبک ـ 
مخونه  ۱۶۰چې  په نوم کتاب خپورکړ« نظامي درسونه » روزنې له پاره د او جذبولو د جنګیالیو حقاني شبکې د  

 لري... 
 او...

 

پالر نیکه میراث دی  د زموږ معیاري ډول، هغه هم په غیرعلمي اوغیر زدکړه، تبلیغ او دیني مسایلو دا جګړه او د
دې ستونزې ته ما  زدکړه هم باید هیره نه کړو. مسایلو اړینو نورو ژوند د د خو باید دینداري وکړو، موږ که څنګه؟

په خپله مقاله )اور او ګالن(  له پارهجوړشوي سیمینار سویدن په مالمو ښارکې د کال کې د ۲۰۱۰په تفصیل سره په 
 کې اشاره کړې ده.

  
نرس قابله ګۍ کورسونه نه  ولې د دا زمودرسي کتابونه دي. وروزنه ده ا په اوسني وخت کې دا زموږ ښوونه او
چې ولې  پولې وهو مرګ تر خپلې ښځې د فضیلت پګړۍ ورتړل کیږي. بیا د جوړیږي،چې دارالحفاظونه جوړوي او

 زیږون الرښوونه او ډاکتردرک نه لري چې د بیا نرس او، چې په اوالد تکلیف ورته پیښ شو خو زوی نه زیږوې،
 وفضیلت واال بیا په داسې حاالتو کې څه مرسته کوالی شي؟ پګړۍ واال ا سره وکړي،مرسته ور
کله چې ساړه شول  .کاوه میږي کار ،کاروخت کې سندرې ویلې چرچرک د میږي کیسه ده، چرچرک او دا هماغه د

 سیاست،، یوموږهم همداسې  یوې دانې له پاره میږي ته عذرونه کول. بیا چرچرک د سخت ژمي سره سختي راغله،
 ګټلو د ولور دوبی اوسعودي ته د فضیلت پګړۍ تړو، د او یوازې نعتونه وایو ،يرانه پاتې د هنراو... علم، اقتصاد،

علم په  ته د مخ تللو هیوادونو خلک پر نور په خاطر سختو جسمي کارونو ته اوږه ورکوو، خو د درس له پاره...
 یا یې د او بیا پردیو ته الس غځوو وږخویندې میندې مریضان شي،زم ماشوم او کله چې زموږ او زدکړې پسې ځي،

ځکه چې  ته یې هم نه ورښیو، ډاکترانو پردیو او رسوو یې  مرګ ترپولې د کې ساتو، چترالندې په کور غیرت تر
 داغداره نه شي. غیرت مو
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو 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
 

  
 اوس هم ناوخته نه ده،موږباید داستادګل پاچا الفت دا توصیه تطبیق کړو:

  

 «کوچنیان باید په علم پسې والړشي اودعلم رڼا له ځان سره راوړي » 
 

پاسنیو خبرو ته په پام سره، اوس خبره تر دې پورې را رسیدلې ده چې د تروریزم خبرې، کتابونه او عاملین په هر 
 کور کې ناست دي.

  

د بیالبیلو ډولونو پایلې دي. کوم دا ټولې ستونزې چې یادې شوې، دا له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي 
کله چې دا په ماشومانو او کوچنیانو « تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟»کتاب چې په دې مقاله کې ورباندې خبرې کوو

لولو، دا په لنډه یا اوږده زمانه د هغه ژوند تباه کوي، دا په خپله د تاوتریخوالي یو ډول دی. او له ماشومانو او کوچنیانو 
له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالی »کال په لسمې میاشت کې د  ۲۰۱۶تاوتریخوالي په باب ما د سره د 

 لومړۍکال په لسمې میاشت کې، په  څلورو برخو که خپره کړه. د دې مقالې په  ۲۰۱۶مقاله ولیکله او د « ستونزه

 برخه کې مې له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی پر دغو برخو ویشلی و:
 

زموږ د ټولنې عیني ستونزو او تجاربو ته په کتو سره، د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی په لومړي ګام 
  :کې په دریو برخو باید و ویشل شي

 

ژبنی تاو تریخوالی، ډارول، ښکنځلې کول، بد رد ویل، تهدیدول او ډول، ډول نور رواني : )ــ رواني تاوتریخوالی ۱
 ،)فشارونه

 

 ،)وهل ټکول، شاقه کارونه،جګړو ته اړایستل ی:ــ جسمي تاوتریخوال ۲
 

 .ــ جنسي تاوتریخوال ۳ 
 

او دې ته ورته موادو د لوستلو په پایله کې « تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟»زه اوس دې ته حیران یم د دې کتاب 
 چې زموږ د نوي نسل راتلونکی ژوند بربادوي او هر څه د ذهن په کرونده کې ور ته وچوي، څه نوم کیږدم؟ 

 و:د مقالو په لومړۍ برخې کې ما داسې لیکلي و« له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالی ستونزه»
رې عقدوي چلند کوو، نو په حقیقت کې موږ د هغوی کله چې موږ له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي له ال»

د ذهن په کرونده کې د عقدو او ستونزو تخم کرو چې په زلمیتوب او له هغه نه وړاندې په ژوند کې د هغوی هر څه 
نومی کتاب له فارسي ژبې نه په روانه پښتو اړولی دی  «د حقارت غوټه»په زهرو لړي. ډاکتر صاحب محب زغم 

که موږ غلي کینو، چوپتیا او ځان غلی نیول خپله له . او دا موضوع په کې ډیره هر اړخیزه او علمي څیړل شوې ده
همداسې کتابونو نوي نسل سره جفا ده، دا په خپله یو ډول تاوتریخوالی دی چې په رڼو ور ته ګورو، نوی نسل مو د 

همدې تاوتریخوالي په پایله کې د بربادۍ کندې ته ور لویږي، که د مخنیوي له پاره یې څه ونه کړو، دا لوستلو د د  په
 ه.د تاوتریخوالي یوه ښکاره بیلګه دپه خپله له هغو سره 

  

خت له کوچنیانو او ماشومانو سره دغه یاد تاوتریخوالی څوک کوي؟ البته چې مشران یې کوي او مشران یې هغه و
کوي چې په هغوی کې د بې سوادۍ او نا پوهۍ مرض شایع وي. که د عادي لیک لوست په کچه سواد ولري، هغوی 
بیا مطالعه نه کوي او د سواد لوړې کچې ته یعنې علمي سواد ته چې هغه د ماشومانو او کوچنیانو او تنکیو ځوانانو 

دې صورت کې نه ماشوم، نه کوچنی، نه نوی نسل او نه روزنه ده، ځان، کورنۍ او ټولنه نه شي ور لوړولی. نو په 
هم د هغوی حقوق پیژني. په دغسې یو حالت او په دغسې یوه ټولنه او چاپیالیر کې چې د بیسوادۍ او ناپوهۍ بال ور 
 باندې حاکمه وي، بیا نو د مینې او محبت ځای تاو تریخوالی نیسي او کله چې له ماشوم او کوچني سره تاو تریخوالی

وشو، پایله به یې دغسې وي لکه زموږ ټولنه او زموږ دا اوسني نسلونه چې د هرې ستونزې د حل الره په وهلو ټکولو 
 « .یا ژبني تاو تریخوالي کې لټوي

 

لیکل، ژباړل، خپرول او بیا د افغانستان په څیر یوه جنګځپلې او وروسته « تلویزیونه څه کانې دې وکړې»د دغه کتاب 
د هغه خپرول، له یوې خوا ستر جنایت دی او له بلې خوا له ماشوم او کوچني سره په غیر مستقیم ډول  پاتې ټولنې کې

ټولنه سره د تاوتریخوالي هغه ډول دی چې له یوې خوا نه لیدل کیږي او له بل لوري نه یې پایلې ډیرې خطرناکې دي. 
 دی.  تاوتریخوالی پټ جنایتهر ډول سره او مشران باید په دې پوه کړای شي چې له ماشومانو او کوچنیانو 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو 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
 

اوس زه په دې نه پوهیږم چې دا نامالوم خلک چې داسې کتابونه لیکي، ژباړې او بیا یې افغانستان ته راوړي او زموږ 
د نوي نسل د تباهۍ له پاره یې دوی ته وړیا په الس کې ورکوې، دا څه ډول تاو تریخوالی دی، څه نوم ورته کیښودل 

د دې ضعیف دولت په چوکاټ کې یې د مخنیوي له پاره باید څه وکړو، د ښوونې او روزنې وزارت خو  شي  او د
هسې هم الس تر زنې ناست دی، ښایي ور باندې خبر به هم نه وي او کتاب هم د هغو ښوونځیو ماشومانو او زده 

ورکوي، خو مرامونه د نورو کونکو ته ور کول کیږي چې په همدې وزارت پورې اړه لري، او همدوی یې بودجه 
 په کې پوره کیږي.

 

 خدای دې مل شي د وطن او د ملګرو
 وروستۍ ډالۍ، ښه په ځیر یې ولولئ:« تلویزیونه څه کانې دې وکړې»دا یې هم د 

 

 
 

 پای
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