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 22/21/2212          نجیب منلی
 

 )د نړۍ هېنداره( یوه میډیا ده
 

 د لوی ذات په سپیڅلي نامه او د مشرانو په اجازه!
زه غواړم چې  سه پورې پوهانو خبرې وکړې، مګر په دې سالون کې زما غوندې نیمه با سواده خلک هم شته.وتر ا

 د هغوی په نامه او د هغوی په ځای خبرې وکړم.
 

و ه مبکه  ،یو وخت به چې موږه په فرهنګي مسایلو او مجالسو کې خبرې کولې .په اړهاول د دغه کتاب د ارزځښت 
دریو نورو کسانو ته رسېدل، د  - کوم چټیاټ وویل، هغه به په همغه مجلس پورې محدود پاته کېدل او یا به دوه

د میډیا له الرې خپرېږي،  کوو او هره خبره مو کار؛ مګر نن چې موږ په میډیاوو کې حاضرینو د شیطاني په برکت
په داسې شرایطو کې موږه  ټولې دنیا ته رسي او هغه زموږ ناپوهي ټولې دنیا ته ښکاره کېږي. هره غلطي چې کوو

وکاټ چمنابعو ته ضرورت لرو، داسې شیانو ته ضرورت لرو چې په هغه باندې تکیه وکړی شو او خپلې خبرې پرې 
 کړو.ته برابرې 

الره ده؛ مګر انترنت داسې یو ځای دی چې هلته هر څه  رنت معلوماتو ته د السرسي ډېره ښهپه اوسني وخت کې انت
فکیک د دید قوت غواړي چې هر چا سره نشته؛ او د دوی تر منځ تشته، ډېر ښه شیان هم شته او ډېر بد شیان هم شته 

رینزي صاحب دا کتاب د ریفرنس کتاب دی؛ نو په دې نو ځکه موږ اړتیا لرو چې د ریفرنس کتابونه ولرو او د ا
 مبارکي وایم! د دې کتاب د خپرېدو خاطر ده ته نه، خپل ځان او تاسو ته

 

دا به له موږ سره مرسته وکړي چې د ډېرو غلطیو مخه ونیسو او دا غلطۍ موږ ډېرې زیاته کوو، باید سړی دا ومني. 
استاد زریاب الروس یاد کړ، الوس خپله  یو اثر لیکل آسانه کار نه دی. سېبله خبره استادانو ورته اشاره وکړه، د دا

د تداوم له پاره خپله  ۍۍ په وروستیو دریو لسیزو کې چاپ شوه. بیا د دغه ډکشنرړپی 11د  چې هلیوه ډکشنري ولیک
ة المعارف تر نن ردایشو، دغه  ړالمعارف جو ةالروس او یو څو کسان نور یو ځای شول او باالخره له دې نه یو دایر

په سلګونو کسان په دې موسسه  ،اپېږي، هر کال پرې تجدید نظر کېږي او الروس نن یو نفر نه دیوري هر کال چپ
مخه کتاب لیکل آسانه  0222کې د دې کار په تداوم باندې لګیا دي. آرینزي صاحب همدا کار وکړ، اساس یې کېښود. 

ساتل یې، معلومات یې په ورځ ساتل، معلومات یې دقیق کول او  ،کول مخو کتاب په ورځ 0222خبره نه ده؛ مګر د 
موږ باید له آرینزي صاحب څخه دا توقع ونه لرو چې دی  .هر وخت چک کول، دا د یو کس له وس نه وتلې خبره ده

ل ونه کت اثر ته باید د یو اثر په سترګهدغه خپله دې کار ته دوام ورکړي؛ نو په دې خاطر زه یو وړاندیز لرم چې 
شي، د یوې میډیا په سترګه ورته وکتل شي او همغومره چې میډیا کار غواړي، د دې اثر ساتل هم کار غواړي؛ نو په 

خاطر چې موږ اوس د میډیا په یو مرکز یې یو، زما به بیات میډیا سنتر ته پیشنهاد دا وي چې د همدې کتاب د بیا دې 
نه جوړه کړي چې دا ټولنه به په منظمه توګه دا کتاب په وارو وارو چاپوی، چاپولو او بیا کتنې د پاره دلته یوه ټول

ز وړاندیلومړی غلطیانې به یې اصالح کوي، نوي معلومات به پکې زیاتوي او زاړه معلومات به ترې وباسي. دا مې 
ږ د نو پسې. زموږو، خصوصاً په ښو کتابوپه افغانستان کې په کتاب پسې ړندېو. دوهم وړاندیز مې دا دی چې موږ 

درې زره عناوینو څخه  نوانونو ته یې وګورو، شاید له دوهعامه کتابخانو ټول کتابونه درې لکه جلده نه دي، که ع
موږ د معارف دوه زره یا درې زره لیسې لرو، ټولې کتابخانې نه کتابخانې دي، زدا زموږ ټولې عامه  زیات نه شي.

 ،څخه ډېر کتابونه نه شته؛ نو موږ په کتابونو پسې ړندېږو 022 -222لري او چې کومې یې لري، په هغه کې له 
اد مې آرینزي صاحب ته هم دی او دې خصوصاً په داسې کتابونو پسې چې باید هر چا ته ورسي؛ نو دلته دا پیشنه

ر هېڅ ونورو دوستانو ته او غوښتنه ترې کوم چې موږ یو ملي کمپاین وکړو هغه شتمن افغانان چې پیسې لري، که ن
 نه کوي د خپل والیت لیسو ته دې دغه کتاب ورسوي. چې لیسو ته ورسېد بیا ټولو افغانو ته رسی.

 

استاد ورته اشاره وکړه،  استفاده موږ باید له دې نوې میډیا نه معقوله استفاده وکړو؛ معقولههغه الرې دي چې دا نو 
ې تر کومه حده دي؟ موږه له وې وي، مګر دا خطاهېځ انساني کار کامل نه دی، غلطي به پکې وي، خطاوې به پک

 الرې وباسي او که الر راته ښیي، منتهی هغه نقشه ګذاري یې سمه نه کوي. 
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د ځمکې محیط له میالد څخه درې پیړۍ مخکې په الکساندریه کې اندازه شو او د اوسني  .یوه جالبه کیسه رایاده شوه
روسته بیا  دا   خبره د مالیانو الس ته ولوېده، د مذهبیانو تفاوت یې درلود؛ مګر وکیلومتر  022ارځښت سره فقط 

الس ته ولوېده، په دې کې یې السوهنې وکړې او باالخره کله چې کرستف کولموس د غرب له الرې هندوستان ته 
او همدغه ځای په  02222د  ،ښوده 02222تګ غوښته، هغه نقشې چې ده په الس کې وې، د ځمکې محیط یې 

هغه ته اجازه ورکړې چې د غرب له الرې هندوستان ته وه چې د اسپانیا پاچا یې قانع کړ چې غلي کیلومتر 12222
الړ شي او امریکا کشف کړي؛ نو کله کله دا غلطۍ هم که به سم وخت کې په کار شي، استفاده ځنې کېدالی شي. هغه 

 ته باید موږ ډېر تشویش ونه کړو.
 

ان په خپله تښتوي. په څېړنه کې غلي د هر انسان حق هم دی او چارچ علم خپل ځان په خپله تثبیتوي. څېړنه خپل ځ
هم نه لري؛ مګر د ځېړنې په غلطئ باندې پا فشاري له ټولنط سره جفا ده. زه په دې باور یم چې آرینزی صاحب دا 

ه افغانستان لژوندی وساتي؛ خو که یوازي یې پرېږدو، دا به موږ د وړتیا لري چې دا کتاب بیا  هم څو کاله نور هم 
 فرهنګ سره جفا کړي وي!

 
 دیره مننه
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