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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئه له راليږلو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکن، دليکنې د ليکنيزې ب

   م٠٨/١٠/٢٠١٠                                                پوهنمل حاجی محمد نوزادی
                                                   

   ستونزی او اميدونه-ځوان فرهنګيان 
 

يانو د هڅونی په دا ليکنه می دسويډن هيواد دمالمو په ښار کی دهغه کنفرانس د پاره ليکلی وه چی دځوانو فرهنګ
  نيټه رابلل شوی وو، دادی اوس يی دټول مينه والو مخ ته ١٨ورځی وړاندی د روان کال د سبتمبر پر  موخه څو

   :ايږدم
  !ښاغلو او اغلو!  درنو فرهنګپالو!  رانو فرهنګيانو

ران هيواد کی وروست دری لسيزی د باروتو تر دود الندی د ژوندنی چاپيريال په  هره برخه کی د تورتم  زموږ په 
و له بل هرچا نه ځوان نسل ډير زيانمن ک. سيوری غوړيدلی وو لی وی، . دغو لوخ يو دروازی ت د ډيرو ښوون

پوهنتونونه چی به کله خالص هم وه، داځکه تش پنامه يوه خبره وه چی دغه دعلم او پوهی مرکزونه دخپلو نژدی ټولو 
دا هغه بنسټونه دی چی د فرهن وده اود ځوان نسل  روزل يوازی . ته وهکار ازمايلو استادانو څخه بی برخی پا
  . دهمدی الری نه تر سره کيدالی شوه

ه  وتو په شمير ښارونو د مرکز نه پرته  د نور هيواد ځوان نسل په بشپ پدی نژدی ټوله موده کی د کابل او يو څو د 
ه دفرهن د بنسټيزو توکو سره اصال سروکار ندرلود   تصويری ، صوتی اوچاپی رسنيو د اشغال پرمهال د .تو

دهيواد په پاتو برخو کی دامهال يو . واليتونو په مرکز کی د پردی فرهن د رواج کولو اوغوړيدلو دپاره کارکاوه 
دا فرهن جنګساالرانو دخپلو . ناوړه دود پرمختيا موندله چی اوس يی قلموال دجنګی يا توپکی فرهن پنامه يادوی 

ټور باله ، خکه يی نو په خپل ټول توان هغه برجسته کاوه او دخلکو ذهنيتونه يی نار ټو د روا ښودلو دپاره ځانته  وا 
دی منفی پديدی تر اشغال وروسته د تنظيمی ناورين پر اوږو ځان دواليتونو مرکزونه خو ال څه . ورسره عادی کول 

ه پوری هم ورساوه رځيده ، ان داچی ځان يی د پايتخت تر ار  او غوړيدل يی ددی الری دتعليمی نصاب يوه برخه و
ير شوی چی دسياسی .  يو منګولو کی را ددی ناورين د رارسيدوسره سم فرهنګی چاری نژدی يوه لسيزه پداسی خون

ه والړ او په کلتوری اړخ کی يی هغه په نشته حساب رسنيو هم  اړخ نه يی دخپلواک او بلواک ترميان توپير له من
يراوه تلی کاوه او دتعليمی چارودنصاب دالری يی ځوان نسل ددغو لومو په بند کی را   . توپکی فرهن غ

ی لسيزی دپيل نه دا دود تر يوه ټاکلی بريده په ماتيدو شو  ی د لوم ی پرانيستل شوی، . د روانی پي ډيری ښوون
ه ، دپوهنتونو شمير زيات او ا ی ته مخه ک ی ځل دپاره د ازاد نجونو او هلکانو زده ک ن دهيواد په تاريخ کی د لوم

ته راغلل  ی او پوهنتونونه من ه .بازار تر اغيز الندی خصوصی ښوون درسنيو ټولو شکلو هم په بيساری تو
، مګر پدی پرمختيا کی د تير تفريط انتقام دافراط په توره واخيستل شو  ددی خبری نه می . پرمختيايی بهير خپل ک

 که پخوا دقلم او بيان پر دروازه د ټوپک مهر لګيدلی وو ، خو دا ځل د په اصطالح نوی دموکراسی تر موخه داده چی
ه ساتل شوی  چتر الندی ځينو رسنيو د دوديزی ټولنی هغه مثبت نورمونه او منل شوی دودونه چی بايد په خوندی تو

ل او پر بنس يی ځوان نسل د مثبتی فرهنګی ودی په لور روزل شوی وای  و الندی ک لنډه داچی داځل .  ، هم تر پ
يوتل    . د دموکراسی اړين پرنسيپی نورمونه تر ډيره بريده د انارش په جال کی ک

ل  ريوان ک ه دی ډول افراط او تفريط د ځوانوفرهنګيانو څخه الره ورکه او دداسی ستونزو سره يی الس او  پدی تو
ی کيدونکو ه رسنيز انارشيزم دلته د دوو الملو پربنس وده . لو ځلو ته اړتيا لری چی خالصون يی ورنه  و نه ست

ه مات شول : ومونده  ی داچی پر ژبه او قلم باندی د اوږدو کلونو لګيدلی مهرونه په يوه دم سره په ډيره بي لوم
ح فرهنګی اورسنيو دزړو عقدو د ماتولو په موخه بيله دی چی حاکم دوديز ذهنيت په پام کی ونيسی ، په اصطال

ه  ته . خپلسری يی پيل ک مارل شوی رسن يی من ټه پورته او خپلی  دويم داچی ددی حالت نه د وطن دښمنانو 
ټو پرضد يی په کار واچولی  ديو په هيله پدی الره کی . راوستلی او دهيواد دملی  د مرکزی حاکميت دستنو دن

سستولو په موخه يی ومحلی ، ژبنی ، قومی او حتی مارل شوی رسن دومره ژوری والړی چی د ملی يووالی د
  . مذهبی توپيرونو ته لمن ووهل او ال يی هم دچارواکو سره دمخ نيولو توان نشته 

     لدی نه پرته ددی بهير ځينی نوری ستونزی چی ځوان فرهنګيان بايد پام ورته واړوی ، په الندی ډول ديادولو وړ 
  :  بولم 
يوکی استعماری يرغلګرو پدی :  فرهنګی يرغلونه – ١ داهغه يرغل ته ورته يو کار دی چی په اتلسمه او نونسمه پي

نامه چی وروسته پاتو اولسونو ته تمدن راولی او د بربريت نه يی ژغوری ، وسله وال يرغلونه يی ورباندی کول او 
 دخپلو رانيول شوو په اصطالح نن مهال فرهنګی يرغلونه د پانګی په م. هيوادونه يی يو په بل پسی کيزه کول 

لوباليزيشن دبهير طبعی پرمخت د اولسونو تر من . فرهنګيانو دقلم دالری ترسره کيږی  پدی هي شک نشته چی د 
ډ کلتور دپاره الره پرانيزی ، خو هغه شی چی پدی پروسه کی بايد په پام کی ونيول شی ، هغه دهر اولس د کلتور  د 

ل دمثبتو توکو وده اوپرم . ختيا ده ، نه دهغه نفی کول او پرځای يی د پردی فرهن وغوړيدلو او پراخيدلو ته مال ت



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

 de.german-afghan@alatmaq  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

 

. فرهنګی يرغل په افغانستان غوندی هيوادونو کی تر ټولو زيات د صوتی او چاپی رسنيو د الری ښه تر سره کيږی 
ی په افغانستان کی دايران فرهنګی دا . دا کار تر ډيره بريده پخپله دهمهغه هيواد دقلموالو په م سرته رسوی 

ځينی .  يرغل ترټولو نورو ډير اغيزمن تماميدالی شی ، دا ځکه چی د ژبی نژديوالی پدی اړه لوی رول لوبوی 
ت  قلموال پدی يرغل کی دخپلی برخی اخيستلو المل زموږ دملی ژبو وروسته پاته والی او دچاپی اړينو اثارو کم

زموږ خپله دری ژبه تر ضروری کچی وده موندلی او دموالنا جالل . شی بهانی بل څه ندی داسی داليل بيله ت. بولی 
يو په اوږدو کی حاکمانو له ياده ايستلی وه . الدين بلخی د اثارو پشان ارزښت لرونکی خزانی لری  تو ژبه چی دپي پ

تو ه دپ و شپږو لسيزو کی د يوی اکاډ می په تو  ټولنی د تاسيس وروسته ددی ژبی د ، دنيکه مرغه پدی وروستيو پن
ل باچاالفت، رښتين، صديق  ادب په اسمان کی داسی ستوری را وځليدل لکه عبدالحی حبيبی ، عبدالروف بينوا ، 

يده ی او د وياړ تر کچی يی وده ورک د . روهی ، شکور رشاد او نور ډير چی دی ژبی ته يی بيساری خدمت ک
ی تر هغه څه چی فکر کيده ډيری اوږدی ) نی پټی خزا( پوهاند حبيبی په م د  توادب تاريخی ري کتاب موندل د پ

يواله کچه ورج ک  ی دپاره د لوړو . وښودی او شهرت يی په ن په ډيروخارجی هيوادو کی هم ددی ژبی د زده ک
ری پوری يی ديپلومونه ی څانګی پرانيستلی شوی چی د دوکتورا تر ډ و په موسيسو کی ځانګ ددی .  ورکولزده ک

تو ژبی داسی پوهان و روزل شول لکه په روسيه کی  کار پايله داشوه چی په بهر کی دافغانستان پيژندونکو تر من دپ
يراسيموه اوهمدارنګه په يو شمير نورو هيوادونو کی ورته کسان  دا برياليتوبونه خو . استاد دووريانکوف، ليبيديف، 

ی پاته دی او ال ډيرو بيله شکه دستاينی وړ دی، مګر کافی تو ژبی بيالبيل اړخونه نيمګ  ندی ځکه چی ال ترواسه د پ
نو او ودی ته اړتيالری  تو ژبه دی ته اړتيا نلری چی د پرديو وفرهنګی . څي تياوو  سره سره بياهم پ ددغو نيمګ

يږدی  تيا ورپوره کوالی نشی بلکه دت. يرغل ته غاړه ک ل دپاره يی د ودی الره فرهنګی يرغل يی نه يوازی نيمګ
د ځوانو فرهنګيانو يوه دنده داده چی زموږ ملی ژب . وربندوی، دا ځکه چی دا ژبه ال تر اوسه ډيره زيان منونکی ده 
تو او دری دواړی ددغو يرغلونو په وړاندی خوندی وساتی  ښکاره خبره ده چی پدی الره کی مقاومت و ټوپک او . پ

  . و يوازی د قلم توره ده چی دا ژغورل او خوندی کول يی له وسه پوره دی باروتو ته ډيره اړتيا نلری ا
تو ژبی معياری کول – ٢ يانو په م دنظم اونثر په دواړو برخو کی نه :  دپ تو ژبه د يو شمير وتلو چوپ اوس چی پ

يواله کوره يی ځانته الره پرانيست ی ده ، دا يوه ځند نه منونکی يوازی دهيواد په کچه مخته والړه ، بلکه دانترني تر ن
ی لوڅی شی  نی اړتيا ده چی بايد ومعياری کولو ته يی پ کله به هم د انترني داسانتياوو . بي که داکار ونه شی نوهي

ی ځکه چی انترني د يوه لوی اولس دپاره يوازی دمعيار په ژبه اسانتياوی وړاندی کوالی  ټه پورته نک ه  څخه بشپ
زما په اند د مخ پر ودی نسل او ځوانو فرهنګيانو په مخکی داتر ټولولويه ستونزه ده .  لهجو په ژبه شی نه دسيمه ايزو

  : داځکه چی . چی بايد د حل الره ورته ومومی 
الف ـ تر اوسه پوری ال ددغه کار د پاره په هيواد کی دمسؤلو بنسټونو لخوا يو منظم پالن اويوه ټاکلی ستراتيژی تر 

 . ل شوی نده الس الندی نيو
او کی – ب   هغه هڅی چی يو شمير د اړوندو چارو پوهان يی پدی الره ترسره کوی ، هغوی داکار د يوبل سره په ت

 .په منظم ډول پرمخ نه بيايی چی کله ناکله د يو بل سره په ټکر کی هم راځی 
تو ژبی د–ج  معيار پرسر خبره و ناندريو او ان  تر ټولو خوال بده داده چی زموږ دغو محترمو او درنو پوهانو دپ

ی ، دوی يودبل دهلو ځلو مخه نيسی  تيا ور پوره ک و ته رسولی او ددی پر ځای چی يو دبل نيمګ زما په اند . شخ
تو تر معياره نه رسوی بلکه ځوان فرهنګيان له دا ډول معيار نه بيزاره کوی او په پايله کی به يی  داکار نه يوازی پ

تو د ډير نور ير پاته شی پ  .و کلونو دپاره دسيمه ايزو لهجو په بند کی 
ی ، مګر دالنجو  د همدی المله اړينه ده چی ځوان فرهنګيان له درنو مشر پوهانو څخه د ژبی دمعيارولو الری زده ک

ټه ده او نه هم دفرهنګی چارو تو په    .  او ناندريو دود ورنه په ميراث کی وانخلی چی دا نه د پ
دخوښی ځای دی چی په داوږده کلن بند کی دقلم تر خالصون وروسته اوس په هيواد دننه کی : زه انارشی  رسني- ٣

امونه اخلی او قلموالو ته  ميډيا او هم له هغه نه بهر د افغانی رسنيو ټول شکلونه ورځ تربلی دپراخيدو په لور چټک 
ونه دا کار که ديوی. يو په بل پسی نوی او اسانه السرسی برابروی  خوا په ځوان نسل کی د فرهنګی احساس ر

نوسره د اړيکو پل ورته جوړوی خو دبل بدمرغه لوری نه يو ل داسی ټولنيزی ستونزی را زيږوی  راتخنوی او دپر
ددی ستونزو المل دادی چی زموږ په هيواد کی بيله دی چی د . چی دوخت په تيريدوسره به يی حلول سخت وی

تدريجی وده په پام کی ونيول شی، يو دم دفيودالی وروسته پات  ټولنی دحاکم ذهنيت په ټولنيز ذهنيت طبعی او 
ه يی خپله  شرايطو کی د پرمختللی اروپايی دموکراسی شعار پورته او دهمدغه شعارسره سم دبيان ازادی رسمی ب

ه ه درلوده او له بلی خوا ديو شمير داچی د يوه پلوه، نه د رسنيو چلونکو او نه هم قلموالو پدی کار کی اړينه تجرب. ک
ټه پورته او خپلسری يی پيل  يو لدی فرصت نه  قلموالو تن نظريو او همدارنګه فرصت طلبو کورنی اوبهرنی ک

ه و الندی کوی او بهر کی يی . ک په جن کی د راشکيل هيواد په دننه کی رسنی د قانون تر چتر الندی قانون تر پ
ی بلکه د دقانونی نورمومو نشتوالی و الندی ک  دوی ته دافرصت پالس ورکوی چی نه يوازی قانونی نورمونه ترپ

ی ه دوی برسيره پردی چی هر ډول توپيرونو . افغانی ټولنی پر اخالقی غوره نورمونو باندی هم ناړی تو ک پدی تو



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

 de.german-afghan@alatmaq  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

 

يو شمير افغانی . وی ته لمن وهی، د وطن ملی شخصيتونو ، ملی وياړونو او تاريخی افتخارونوته هم سپکاوی ک
سايټونه سر تر پايه پدغه چټل ډنډ کی غوټی وهی او تر اوسه دفشار داسی نورمونه چی ددوی ددغه کار مخنيوی 

ی ، شتون نلری تيا داده چی ال تر اوسه پوری دوی د ټاکلو دندو دپاره اختصاصی شوی ندی .  وک د رسنيو بله نيمګ
ی نه پوهيږی چی ډير سايټونه او نوری رسنی دنشراتو .  ه س ی الر او يوه ټاکلی ستراتيژی نلری او پدی تو ځانګ

ی  داکار هم د ځوانو فرهنګيانو . دڅه ډول موضوعګانو پخاطر کوم سايت پرانيزی او يا کومی بلی رسنی ته مخه ک
ګيا دی ، ځکه څخه الره ورکه کوی او داچی ددغو فرهنګيانو  ډيری مسلکی او حرفوی کسان ندی او په نورو دندو ل

  .نو په دی کار سره يی ډير وخت هم ضايع کيږی
ی يی شميرل ددی لنډيز له زغم نه خارجيږی لنډه دا .  د لوړو يادو شوو ستونزو برسيره نوری هم ډيری شته چی دا

ی  ی دی او حلول يی ډيری نه ست چی داټول هغه څه دی چی دځوانو فرهنګيانو د ودی الری يی ورته پيچلی ک
زما په اند که ځوانی رسنی خپلی دندی دملی  .ونکی هلی ځلی ورنه غواړی چی بايد په موخه يی ليڅی راونغاړیکيد

ټو پربنس قلم وچلوی، د ځوانو فرهنګيانو د اړين پرمخت  ټو په پام کی نيولو سره سمبالی او قلمواالن دهمدغو 
  . دپاره ال اميدونه ناهيلی شوی ندی

  ! ه هيلهـ  ددوی دبرياليتوب پ
  

  پای
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

 de.german-afghan@alatmaq  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

 

 
 


