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هﻠﻨﺪ،اﺳﻦ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٦ز

ﻟﻴﮑﻮال  :ﭘﻮهﻨﻮال رﺳﻮل ﺑﺎوري

ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻬﺎﻥﺪ د ﭘﻮهﻲ او ادب د ﻥﻮي ﭘښﺖ ﺳﺮﻻرئ اﺳﺘﺎد او څﻴړوﻥﮑﺊ
ﭘﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻲ د ﻗﻠﻢ ټﻮﻟﻨﻲ ﭘﻪ ﻥﻮښﺖ د داﮐﺘﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻬﺎﻥﺪ ﭘﻪ اړﻩ څﻴړﻥﻐﻮﻥډي ﺕﻪ !
دﻋﻼﻣﻪ ﺡﺒﻴﺒﻲ ،ﻣﺮﺡﻮم ﺑﻴﻨﻮا ،ﺧﺪاﯼ ﺑﺨښﻠ اﻟﻔﺖ ،ﭘﻮهﺎﻥﺪ رښﺘﻴﻦ ،ﻣﺮﺡﻮم ﺧﺎدم ،ﭘﻮهﺎﻥﺪ رﺷﺎد ﭘﻪ څﻴﺮ ﭘﺨﯥ ﮐﮑﺮۍ ﭘﻪ
ﺕﻴﺮﻩ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﻴړۍ ﮐﻲ د ﭘښﺘﻮ ادب او ﭘﻮهﻲ ﭘﺮ اﺳﻤﺎن د روښﺎﻥﻪ ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن و ﻠﻴﺪﻟﯥ ﭼﻲ اﻓﻐﺎن او اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ،ﭘښﺘﻮ
او ﭘښﺘﺎﻥﻪ یﯥ د ﻥړۍ د ﺳﻴﺎﻟ ﺟﻮ ﻪ ﮐړل .د هﻴﻮاد دهﻮیﺖ ،ﺕﺎریﺦ ،ژﺑﭙﻮهﻦ ،ﮐﻠﺘﻮرﭘﻮهﻨﻲ او ﻥﻮروﭘﻮهﻨﻴﺰو څﺎﻥ ﻮ ﭘﻪ
ﺕړاو یﯥ داﺳﻲ هﺮ اړﺧﻴﺰي څﻴړﻥﻲ او ﻟﻴﮑﻨﻲ وﮐړې ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺨﻮا ﮐﻲ یﯥ ﺳﺎرئ ﻥﻪ وو او ﻻس ﺕﻪ راوړﻥﻲ یﯥ دراﺕﻠﻮﻥﮑﻮ
ﻥﺴﻠﻮ ﻥﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ روزوﻥﮑﻲ او ﻻرښﻮﻥﮑﻲ اﺛﺎر دي .د دې څﻴړﻥﻴﺰو ،ﺕﺨﻠﻴﻘﻲ او ﺕﺪﻗﻴﻘﻲ اﺛﺎرو ﺕﺮ څﻨ د ﻥﻮﻣﻮړو
اﺳﺘﺎداﻥﻮ ﺕﺮ ﻻر ښﻮﻥﻲ او روزﻥﻲ ﻻﻥﺪي یﻮﺷﻤﻴﺮ زدﻩ ﮐﻮﻥﮑﻲ وروزل ﺷﻮﻩ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻥﻴﮑﻪ ﻣﺮﻏﻪ دادئ اوس د ﭘﻮهﻲ او
ادب د ﻥﻮي ﭘښﺖ ﭘﻪ ﺕﻮ ﻪ د هﻴﻮاد او اوﻟﺲ ﭘﻪ ﭼﻮﭘړ ﮐﻲ دي ،ﭼﻲ د ﻥﻮي ﭘښﺖ د ه ﺎﻥﺪﻩ ﻣﺨﻮرو څﺨﻪ یﻮ هﻢ داﮐﺘﺮ
ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻬﺎﻥﺪ دئ.
ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻬﺎﻥﺪ د هﻴﻮاد د یﺎد ﺷﻮیﻮ ﺳﺘﺮو اﺳﺘﺎداﻥﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ زدﮐړي ﮐړي ،او د هﻐﻮۍ ﺕﺮ ﭘﺎﻟﻨﻲ او روزﻥﻲ ﻻﻥﺪي یﯥ د
ﭘﻮهﻲ ﭘﻪ ﻟﻮۍ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﻲ د ﻣﻬﺎرت او ﺑﺮﻻﺳ ﻻﻣﺒﻮ زدﻩ ﮐړیﺪﻩ ،او یﺎ یﯥ د هﻐﻮ ﺳﺘﺮ اﺳﺘﺎداﻥﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
)اﺳﻴﺴﺘﺎﻥﺖ( ﭘﻪ ﺕﻮ ﻪ د ﭘﻮهﻲ ﭘﻪ ډ ﺮ ﮐﻲ د ﻥﻮي ﻥﺴﻞ د روزﻥﻲ دﻥﺪﻩ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﯥ دﻩ .ﭘﻪ ﭘﻮهﻨﻴﺰو ،څﻴړﻥﻴﺰو او ﮐﻠﺘﻮري
ﭼﺎرو ﮐﻲ یﯥ داﺳﻲ وﻥډﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﮐړې ،ﭼﻲ هﺮ ﻩ ﺑﺮﺧﻪ یﯥ د زریﻨﻲ ﭘﺎ ﻲ ﭘﻪ څﻴﺮ د هﻴﻮاد د ﻣﺨﮑښﻮ ﭘﻮهﻨﭙﺎﻟﻮ او ﮐﻠﺘﻮر
ﭘﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړۍ ﮐﻲ ﺎﻥ ړئ او ډاډﻣﻦ ﻣﻘﺎم او دری ﻟﺮي .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﮐﻲ د اﺳﺘﺎد ﭘﻪ ﺕﻮ ﻪ ویﺎړﻟﯥ دﻥﺪﻩ ،ﭘﻪ راډیﻮ
اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﮐﻠﺘﻮري او ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻥﻮ د وډﻥﻲ او ﺳﻤﻮوﻥﻲ ﭼﺎري ،د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ دﮐﻠﺘﻮري او
ﻋﻠﻤﻲ ه ﻮ ﻣﻼﺕړ اوﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﻲ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﺴﺘﻨﻪ ،هﻐﻪ ویﺎړﻥﻲ دي ﭼﻲ د ﺑﻴﺎ را یﺎدوﻟﻮ ،ﭘﻴﮋﻥﺪﻟﻮ او ﺑﻴﺎﻥﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ یﯥ زیﺎﺕﻮ
ﻟﻴﮑﻨﻮ او ډیﺮ زﻣﺎﻥﻲ واټﻦ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﺷﺘﻪ.
ﮐﻪ د ﺑﻬﺎﻥﺪ ﺷﺎﻋﺮي ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﻲ وﻥﻴﺴﻮ ﻥﻮ ﺑﻪ د یﻮﻩ د اﺳﻲ ﭘښﺘﻮن هﻮډ او د ﺧﻴﺎل ﻥﺎزﮐﻲ وږﻣﯥ ﺡﺲ ﮐړو ﭼﻲ د زیﺎﺕﻲ ﺕﻮ
ﺿﺡ ﭘﺮﺕﻪ څﺮ ﻨﺪی ي .ﭘﻪ دې ﺎﻥ ړﺕﻴﺎ ﮐﻲ د ﺑﻬﺎﻥﺪ ﺑﺮﻻﺳﺊ دادئ ﭼﻲ ﭘښﺘﻨﻲ هﻮډ یﯥ د ﺧﻴﺎل داﺳﻲ ﭘړاوﻥﻮ ﺕﻪ رﺳﻮﻟﺊ
ﭼﻲ ﺷﻮﻥﺘﻴﺎ یﯥ د ویﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻣ د ﭘﻮهﻴﺪو وړ ﺮ ﻮﻟﯥ دﻩ .ﮐﻪ اوریﺪوﻥﮑﻲ او ﻟﻮﺳﺘﻮﻥﮑﻲ د ﺑﻬﺎﻥﺪ ﺷﺎﻋﺮي واوري او
وﻟﻮﻟﻲ ﻥﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺑﻬﺎﻥﺪ د ﭘﻴﮋﻥﺪ ﻠﻮۍ ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮرﻩ ﺟﻤﻠﻪ داوي ﭼﻲ د هﻴﻮاد ﻥﺎﻣﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻬﺎﻥﺪ :
ﭘﻪ ﺕﺶ ﻏﻠﭽک ﻏﻮاړې ﺑﺪ ﻥﺎم ﺑﻪ دي ﺷﻢ
زﻩ ﻟﻪ هﺮ ﭼﺎ ﻥﻪ ،یﺎﻏﻲ رام ﺑﻪ دې ﺷﻢ
ﮐﻪ ﻣﻲ ﮐښﯧﮑﺎږې او ﺕﺮ ﺷﻮﻥډو ﻣﻲ وړې
ﭘﻪ ﻗﻠﻤﻲ ﻮﺕﻮ ﮐﻲ ﺟﺎم ﺑﻪ دي ﺷﻢ
او دا ﻏﺰل ﺕﺮ ﭘﺎیﻪ

او ﮐﻪ د ﺑﻬﺎﻥﺪ ﭘﻪ ﺳﺎﺡﺮي ﻮﺕﻮ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮې ﻣﻘﺎﻟﯥ د ﺳﻠ ﻮﻥﻮ څﺨﻪ یﻮﻩ دا ﭼﻲ )زﻩ څﻮﮎ یﻢ؟( وﻟﻮﻟﯥ او یﺎ یﯥ واوري ﻥﻮ
ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺑﻬﺎﻥﺪ د ښﻪ ﭘﮋﻥﺪ ﻠﻮۍ ﻟﭙﺎرﻩ داﺳﻲ وﻟﻴﮑﻲ ﭼﻲ :د هﻴﻮاد ﻥﺎﻣﺘﻮ ﻟﻴﮑﻮال داﮐﺘﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻬﺎﻥﺪ؛ او ﮐﻪ د هﻐﻮ څﻴړﻥﻮ
ﺟﺎج واﺧﻠﻮ ﭼﻲ ﺑﻬﺎﻥﺪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻲ او د ﻮرو ﭘﺎیﻠﻮ ﺳﺮﻩ یﯥ د هﻴﻮاد ﻮان ﻥﺴﻞ ﺕﻪ د ښﯥ روزﻥﻲ او ښﻮوﻥﻲ ﭘﻪ ﻥﻴﺖ
وړاﻥﺪي ﮐړیﺪي ،ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ د ﺑﻬﺎﻥﺪ د ﻥﻮم وړاﻥﺪي داﺳﻲ وﻟﻴﮑﻲ ﭼﻲ :د هﻴﻮاد ﻥﺎﻣﺘﻮ څﻴړوﻥﮑﻲ داﮐﺘﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻬﺎﻥﺪ؛ زﻩ ﻥﻪ
ﻏﻮاړم د ښﺎﻏﻠﻲ ﺑﻬﺎﻥﺪ هﺮ اړﺧﻴﺰي څﻴړﻥﻲ ﺕﻪ ﻻس اوږد ﮐړم ،ﭘﻪ دې ﻟﻨډﻩ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﻲ ﻏﻮاړم د ﺑﻬﺎﻥﺪ د ﻥﻮرو ژﺑﺎړل ﺷﻮیﻮ
اﺛﺎرو څﺨﻪ د ﺑﻴﻠ ﻲ ﭘﻪ ﺕﻮ ﻪ د ))ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻪ(( ﺕﺮ ﺳﺮ ﻟﻴک ﻻﻥﺪي اﺛﺮ یﻮ ﻟﻨډ او ﺑﻴړﻥ ﺟﺎج واﺧﻠﻢ.
داﮐﺘﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻬﺎﻥﺪ د ﻥﻮرو څﻴړﻥﻴﺰو اﺛﺎرو ﺕﺮ څﻨ یﻮ ارزښﺘﻤﻦ څﻴړﻥﻴﺰ ﮐﺘﺎب د ))ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻪ(( ﺕﺮ ﺳﺮ ﻟﻴک ﻻﻥﺪي
ژﺑﺎړﻟﺊ او ﺧﭙﻮر ﮐړیﺪئ ،دا څﻴړﻥﻴﺰاﺛﺮ د ﭘﺎ ﻮ د ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻟ دئ ﺧﻮ د ﻣﻨ ﭙﺎﻥ ﻲ ﻟﻪ اړﺧﻪ یﯥ ﺕﺮ زیﺎﺕﻮ هﻐﻮ ﻟﻴﮑﻞ
ﺷﻮیﻮ رﺳﺎﻟﻮ اوﮐﺘﺎﺑﻮﻥﻮ وزن او ارزښﺖ زیﺎت دئ ﭼﻲ ﺕﺮ اوﺳﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﺕﻪ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ ﭘﻪ ﺕړاو ژﺑﺎړل ﺷﻮیﺪي.
ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻪ درﺳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﻪ اﺛﺮ ﭘﻪ  ١٩٩٩زی دي ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺴﮑﻮ ښﺎرﮐﻲ ﺧﭙﻮر ﺷﻮیﺪئ .د ټﻮﻟﻮ ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮیﯥ )(١٠٢
یﻮﺳﻞ او دو ﭘﺎ ﻮﺕﻪ رﺳﻴ ي ،ﭘﺮ ﮐﺘﺎب داﮐﺘﺮ ﺷﺎﻣﺤﻤﻮد ﻮیﺎ ﺕﻘﺮیﻆ ﻟﻴﮑﻠﺊ او د هﻴﻮاد ﻮان ﻟﻴﮑﻮال اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ یﻮن ﺕﻪ ډاﻟ
ﺷﻮیﺪئ .د دې څﻴړﻥﻴﺰ اﺛﺮ ﭘﻴﻞ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻪ ﭘﻴﺪایښﺖ او د ﮐﻠﺘﻮري څﻴړﻥﻮ او اﻥﺪوﻥﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ یﻮن ﺷﻮﯦﺪۍ ﭼﻲ د دې څﺎﻥ ﻲ
ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺕﻪ یﯥ ﭘﻮهﻴﺪل او ﻟﻮﺳﺘﻞ اړیﻦ دي؛ او ﺑﻴﺎ د ﮐﻠﺘﻮر او ﺕﻤﺪن ﭘﻪ اړﻩ د ﻥﺎﻣﺘﻮ روﺳﻲ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻥﻴﮑﻮﻻﯼ ﺑﺮدیﺎیﻒ
هﻐﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ را ژﺑﺎړل ﺷﻮې ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ډول ﮐﻲ ﺎﻥ ړې او د ﮐﻠﺘﻮري ډایﻠﻮګ ﺧﭙﻠﻮاﮎ دری ﭘﮑښﯥ ﻥﻐښﺘ دئ ؛
ﮐﻠﺘﻮري ټﮑﺮ د دې اﺛﺮ ﺑﻞ ﺳﺮ ﻟﻴک دۍ ﭼﻲ ﭘﻪ رښﺘﻨﻲ ډول هﻐﻪ اړﭘﻴﭽﻮﻥﻪ را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻮي ﭼﻲ د اوﺳﻨ ﻥړۍ د ﻓﮑﺮي او
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ذهﻨﻲ ﺟﻮړښﺘﻮﻥﻮ ﺑﻨﺴ ﻮﻥﻪ ﺟﻮړوي؛ او ﺑﻴﺎ د دې ارزښﺘﻤﻦ اﺛﺮ هﻐﻪ ﺳﺮﻟﻴﮑﻮﻥﻪ ﭘﯧﻠﻴ ي ﭼﻲ د ﻥﻮي او ﻣﺪرن ﺕﺪریﺲ او
ښﻮﻥﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ټﮑﺲ ﺑﻮﮎ ﻥﻪ ﺑﻠﮑﻲ د یﻮﻩ درﺳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮري ﺑﻴﻠ ﻪ دﻩ.
د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ اﺛﺮ ژﺑﺎړﻩ د هﻐﻮ ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻪ زیﺮۍ دۍ ﭼﻲ د ﮐﻠﺘﻮري څﻴړﻥﻮ او ﭘﻠ ﻨﻮ ﺳﺮﻩ یﯥ اړیﮑﻲ دي د دې
ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﻲ دا دﻥﻮﻣﻮړي اﺛﺮ یﻮﻩ ډیﺮﻩ ښﻪ ﺎﻥ ړﺕﻴﺎ دﻩ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ویﻨﺎ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ دا د هﻤﺪې ﮐﺘﺎب یﻮﻩ ﻥﻴﻤ ړﺕﻴﺎ هﻢ
وﺷﻤﻴﺮو ،او هﻐﻪ داﭼﻲ د دې اﺛﺮ څﺨﻪ ټﻮﻟﻪ ﻟﻮﺳﺘﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﻮرﻩ ﻪ ﻥﻪ ﺷﻲ ﭘﻮرﺕﻪ ﮐﻮﻻﯼ ،یﻮازي دهﻐﻮ ﮐﺴﺎﻥﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻮر دۍ ﭼﻲ د ﮐﻠﺘﻮري څﻴړﻥﻮ او ﭘﻠ ﻨﻮ ﺳﺮﻩ یﯥ ﮐﺎر او اړیﮑﻲ ﺷﺘﻪ .او ﭘﻪ ﺎﻥ ړي ﺕﻮ ﻪ د هﻐﻮ اﺳﺘﺎداﻥﻮ او ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻥﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د زیﺎت ارزښﺖ وړ دۍ ﭼﻲ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ ﭘﻪ ﺕﺪریﺲ او ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﺧﺖ دي.
ﮐﻪ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ اﺛﺮ ﻣﻨ ﭘﺎﻥ ﻲ ﺕﻪ ﭘﺎم وﮐړو ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ هﻐﻪ ﻟﻴﺪ ﻟﻮرۍ ﺑﺮﻣﻼﺷﻲ ﭼﻲ ﻣﻌﻨﻮیﺖ ﭘﺮ ﻣﺎدیﺖ ﺑﺮﻻﺳ ﻲ،
یﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ویﻨﺎ د دې اﺛﺮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﭘﺎﻥ ﻪ ﮐﻲ د ﮐﻠﺘﻮر ﺑﻨﺴ داﺳﻲ ښﻮدل ﺷﻮیﺪۍ ﭼﻲ د ﻣﻌﻨﻮیﺖ ﻟﻪ وړاﻥ ﻮ ﻼ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐﻮي ،ﭼﻲ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ ﭘﻪ ﺕﺎریﺦ ﮐﻲ زیﺎت ﺷﻤﻴﺮﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﺎﻥﻮ هﻤﺪا ﻟﻮرۍ درﻟﻮدﻟ دئ ،د یﺎدښﺖ وړ دﻩ ﭼﻲ د
ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ ﭘﻪ څﻴړﻥﻮ ﮐﻲ د هﻤﺪې ﻟﻴﺪﻟﻮري ﺕﺮ څﻨ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ ﭘﻪ ﺕړاو ﻥﻮر ﻟﻴﺪ ﻟﻮري هﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﻲ ﺎن ﺕﻪ ﭘﻠﻮیﺎن
ﻟﺮي او د اوﺳﻨ ﻥړۍ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﺎﻥﻮ یﻮﻩ ﻏښﺘﻠﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺑﺮ ﮐﻲ ﻥﻴﺴﻲ .د هﻐﻮۍ ﭘﻪ اﻥﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﮐﻠﺘﻮر د ټﻮل ﮐﻠﺘﻮر یﻮﻩ
ﺑﺮﺧﻪ دﻩ او هﻐﻪ هﻢ داﺳﻲ ﭼﻲ ﺑﻨﺴ یﯥ ﭘﺮ ﻣﺎدیﺖ ﺕﮑﻴﻪ ﮐﻮي .ښﻪ ﺑﻪ واﯼ ﮐﻪ د هﻤﺪې ډﻟﻲ ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﺎﻥﻮ د ﻟﻴﮑﻨﻮ او
رﺳﺎﻟﻮ څﺨﻪ د ﺑﻴﻠ ﻲ ﭘﻪ ﺕﻮ ﻪ یﻮﻩ دوې ﻟﻴﮑﻨﻲ ﺎﯼ ﺷﻮي واﯼ.
د اﺕﻨﻮ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﺎﻥﻮ ﺕﺮ ﻣﻨ دا ﺧﺒﺮﻩ ډیﺮﻩ ﻣﺸﻬﻮرﻩ ﺷﻮیﺪﻩ ﭼﻲ  :ﮐﻪ ﻟﺲ ﺕﻨﻪ اﺕﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ یﻮ ﺎﯼ ﮐړو او ﻟﻪ هﺮ یﻮﻩ
ﻥﻪ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻴﮋﻥﺪﻥﻪ وﻏﻮاړو ،ﭘﻪ ﭘﺎیﻠﻪ ﮐﻲ ﺑﻪ ﻣﻮږ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻴﮋﻥﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﺲ ﺕﻌﺮیﻔﻮﻥﻪ ﭘﻪ واﮎ ﮐﻲ وﻟﺮو؛ ښﺎﻋﻠﻲ ﺑﻬﺎﻥﺪ هﻢ
د ﻥﻮرو اﺕﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺴﺘﺎﻥﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ د ﮐﻠﺘﻮر د ﺕﻌﺮیﻒ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻرﻩ ﭘﺮاﻥﻴﺴﺘﯥ ﭘﺮﻩ ایښﯥ ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻟﻴﺪﻟﻮري څﺮ ﻨﺪوﻥﻪ یﯥ د
هﻐﻪ ﺕﻌﺮیﻒ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻟﻴﮑﻠﻮ ﮐﻲ ښﻮدﻟ ﭼﻲ د ﻣﻌﻨﻮیﺖ ﺑﺮﻻﺳﻲ ﭘﻠﻮي ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻥﻴﮑﻮﻻﯼ ﺑﺮدیﺎ یﻒ ﻟﻪ ﻟﻮري وړاﻥﺪي
ﺷﻮئ او یﺎ ﺕﻌﺮیﻒ ﺷﻮیﺪۍ)) .هﺮ ﮐﻠﺘﻮر )ﺡﺘی ﻣﺎدي( د روح ﮐﻠﺘﻮر دۍ .هﺮ ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻪ داﺳﻲ ﺡﺎل ﮐﻲ ﭼﻲ د ﻣﻌﻨﻮیﺖ
ﺑﻨﺴ ﻟﺮوﻥﮑ دۍ ،د ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻪ ﺷﺮایﻄﻮ ﺑﺎﻥﺪي د روح د ﺕﺨﻠﻴﻘﻲ ﮐﺎر ﻣﺤﺼﻮل دۍ(( )ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻪ  ٣٠ﻣﻪ ﭘﺎ ﻪ(.
د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ یﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺎﻥ ړﺕﻴﺎ دا دﻩ ﭼﻲ د ﺎﻥ ړو او ارزښﺘﻤﻨﻮ اﺕﻨﻮ ﺮاﻓﮑﻲ ﻣﻔﺎهﻴﻤﻮ د ﺕﻮﺿﺡ ﻟﭙﺎرﻩ یﯥ د یﻮﺷﻤﻴﺮ
ﺳﺘﺮو ﻟﻴﮑﻮاﻟﻮ هﻐﻪ ویﻨﺎوي را یﺎدي ﮐړیﺪي ﭼﻲ ﻟﻪ یﻮې ﺧﻮا د ﻋﺎﻣﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮیﻮ اﺡﮑﺎﻣﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ د اوﻟﺴﻮﻥﻮ ﻣﻨ ﺕﻪ
رﺳﻴﺪﻟﻲ دي او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮﻩ یﯥ هﻐﻪ اﺕﻨﻮ ﺮاﻓﻴﮑﻲ اﻓﺎدې ﭼﻲ ﻣﻮﺧﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې وې ،ﭘﻪ ﺧﻮرا ښﮑﻠﯥ ﺕﻮ ﻪ د ﭘﻮهﻴﺪو وړ
ﺮ ﻮﻟﻲ دي .د ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﻪ ﺕړاو هﻐﻪ ویﻨﺎ ﭼﻲ د ﻮیﺘﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ راوﺕﯥ دﻩ یﻮﻩ ښﻪ ﺑﻴﻠ ﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ  :ﻮیﺘﻪ وایﯥ ﭼﻲ :
))ﻣﻌﺎﺷﺮت هﻐﻪ هﻴﻨﺪارﻩ دﻩ ﭼﻲ هﺮڅﻮﮎ ﺧﭙﻠﻪ اﺹﻠﻲ څﻴﺮﻩ ﭘﮑﻲ څﺮ ﻨﺪوي((.د ﻟﻮڅﻲ ﺳﻨﻴﮑﺎ هﻐﻪ ویﻨﺎ ﭼﻲ وایﯥ:
))ﮐﻤﺎل او ﺑﺸﭙړﺕﻴﺎ درې ﻻري ﭼﺎري ﻟﺮي؛ ﺕﻔﮑﺮ :ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ ﻥﺠﻴﺒﻪ او ﺳﭙﯧ ﻠﯥ ﻻر دﻩ ؛ ﺕﺠﺮﺑﻪ  :ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ ﺮاﻥﻪ ﻻر؛ ﺕﻤﺜﻴﻞ
او ﭘﯧﺴﯥ  :ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ اﺳﺎﻥﻪ او زړﻩ راﮐښﻮﻥﮑﯥ ﻻرﻩ دﻩ ؛ د اﻣﺮﺳﻮن هﻐﻪ ویﻨﺎ ﭼﻲ ))هﺮ اﻥﺴﺎن ﭼﻲ زﻩ ویﻨﻢ او ﻣﺎﺳﺮﻩ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ ي ﮐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ډول ﺕﺮ ﻣﺎ ﻏﻮرﻩ واﻟ وﻟﺮي ،ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺎن اړ ﻢ ﭼﻲ یﻮ څﻪ ﺕﺮې زدﻩ ﮐړم؛(( دا د ﻥړۍ د
ﺳﺘﺮو ﻟﻴﮑﻮاﻟﻮ هﻐﻪ ﻣﻘﻮﻟﯥ دي ﭼﻲ اوﻟﺴﻮﻥﻮ ﺕﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ او ﻣﻨﻞ ﺷﻮي دي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې اﺛﺮ ﮐﻲ د یﻮې ﻣﻘﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺕﻮ ﻪ ﻥﻪ
ﺑﻠﮑﻲ د یﻮﻩ اﺕﻨﻮ ﺮاﻓﻴﮑﻲ اﺹﻞ ﭘﻪ ﺕﻮ ﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮیﺪي ﭼﻲ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﻲ هﻢ د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮐﻠﺘﻮر اﻓﺎدﻩ ﺷﻮئ او هﻢ ﭘﻪ اﺳﺎﻥﺊ
د ﭘﻮهﻴﺪو وړ ﺮ ﻮل ﺷﻮیﺪۍ.
ښﺎیﯥ ﭼﻲ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ اﺛﺮ د هﺮ اړ ﺧﻴﺰي څﻴړﻥﻲ او ﭘﻴﮋﻥﺪﻥﻲ ﻟﭙﺎرﻩ دا څﻮ ﮐﺮښﻲ ﺑﺲ ﻥﻪ وي ،ﺧﻮ د ﻟﻴﮑﻨﻲ د ﻟﻨډواﻟﻲ
ﭘﻪ هﻴﻠﻪ زﻣﺎ ﻟﻪ اﻥﺪﻩ ورﺳﺘ دوې درې ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻴﮑﻢ ﭼﻲ  :د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ اﺛﺮ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﮐﻲ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻪ اړﻩ د ژﺑﺎړل
ﺷﻮیﻮ اﺛﺎرو هﻐﻪ ﺑﻴﻠ ﻪ دﻩ ﭼﻲ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻥړیﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻥﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮ ﺕﻠﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ؛ د ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻮهﻨﻲ ﭘﻪ
ﭼﺎرو ﮐﻲ د ﺑﻮﺧﺘﻮ ﭘﻮهﺎﻥﻮ او ښﻮوﻥﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻮر ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل درﺳﻲ ﮐﺘﺎب دۍ ،او د هﻐﻮ اړﺕﻴﺎو د ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ
ارزښﺘﻤﻦ دئ ﭼﻲ د دې څﺎﻥ ﻲ ﭘﻠﻮیﺎن ورﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ وﻩ او یﺎ ورﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﻲ د ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻬﺎﻥﺪ ﻴﺮﺕﻴﺎ او
درﮎ د ﺳﺘﺎیﻨﻲ وړ دۍ ﭼﻲ د داﺳﻲ ﻮر ﮐﺘﺎب ژﺑﺎړي ﺕﻪ یﯥ ﭘﺎم ﺷﻮ او د ژﺑﺎړﻥﻲ رﺑړ یﯥ و ﺎﻟﺊ.
دا اړیﻨﻪ ﻢ ﭼﻲ د ﻗﻠﻢ ټﻮﻟﻨﻲ ﻣﺸﺮ ﺕﺎﺑﻪ او اړوﻥﺪاﻥﻮ ﺕﻪ یﯥ د درﻥښﺖ او ﺳﺘﺎیﻨﻲ هﻴﻠﻲ څﺮ ﻨﺪي ﮐړم ﭼﻲ د هﻴﻮاد دیﻮﻩ
ه ﺎﻥﺪ ادﺑﭙﻮﻩ او ﻟﻴﮑﻮال ﮐﺎر او ه ﻮ ﺕﻪ یﯥ ﭘﺎم اړوﻟ او د هﻐﻪ د ﮐﺎر او ه ﻮ ارزیﺎﺑ ﺕﻪ یﯥ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړیﺪﻩ.
ﭘﺎﯼ
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