
 

که د لیکلو پر بحث وغږېږو ښايي دغه لیکنه کايف 
وخت او حوصله وغواړي چې د دې څېړنې له توانهه 
وتلې ده، خو د لیکنو په ډولونو کې یو ډول څېړنهیهه 
لیکنه ده او په څېړنیهه لیکنه کې بیها لوړهړا اصه  

اصه  دا تهر وولهو لهو  کې فرضيې  فرضیه ده او په
؛ كه چېرې ړوږ وغواړو يوه ړوضوع ترشيح كهړو دا،

د همدغهه ر  پهه  یوه پوښتنه وپوښتو،  نو لوړړا باید
پام كې نيولهو هه ړهوږ  پوښهتو چهې ولهې ويه  يها 

 خربې كول اسان دي او ليك  ستونهړن؟
د دې لپا ه چې دا ړوضهوع لهه ړه له هه سهمه 
واضح كړو اړینه ده چې بېالبېلو اړخونو ته يې نغوتې 

 وکړو: 
كه چېرې وغواړو هغه پېښه چې زړوږ پهه ړهك كهې 
پېښه شوې او ړوږ يهې شهاهدان وو او يها ههه هغهه 
ړهمه غونډه، چې د هېواد د ړيل ګټهو پهه اړه ړهوړه 
شوې وه او ړوږ په كې ګډون كړا  و، خپلو ړلګروته 
ترشيح كړو؛ نهو پهه شهياهي بوهه ويلهو كهې يهې لهه 

ستونهې هه نه ړخاړخېږو، خو لیک  يهې بیها لویهه 
 ستونهړنه چا ه ده. 

همدا  از کهه چهېرې وغهواړو د خپه  يهون  سهير  
وولې ښېګوې او بدګوې خپلو ړلګرو ته بيان كهړو، د 
هغې په شياهي وینها کهې ههه سهتونهه نهه شهته او 
ښايي ډېره په زړه پو ې او ړذابه يې بیان کهړو، خهو 
اصيل ستونهه د هغې په لیکلو کې ده، ځکه یونلیک 
ځانته اصول او قواعهد لهري، د اسهتاد ح یهل اللهه 
 فیههپ پههه وینهها د عههادي خلکههو سههيرونه تېرېههږي او 
هېرېږي، خو ادی ان او شاعران په خپه  سهير کهې 
ډېر داسې څه ویني چې عادي سیالنیان يې لیدلهو 
ته نه ځیر کېږي. دوا خپلې دا خاطرې د قلهه پهه 
ژبه او د ادب په ادا خوندي کوي او و پ ې  اتلونکو 
ن لونو ته يې د خپ  سير د نچوړ په توګه پرېهږدي. 

(۱) 
استاد په څرګنده دا خربه کوي چهې د لیکهوال او 
شاعر سير د عادي ان ان د سير په څېر نه وي او نه 
يې پهه شهياهي توګهه بیهانول غهواړي، بلکهې دوا 
غواړي چې خپلې دغه تجربې او لیهدلو ي لهه نهو و 
هه هه رشیک کانهدي او هغهوا تهه ههه د خپلهې 
نړۍ سرتګۍ په سرتګو کړي، خهو د یونلیهک پهه اړه 

 بیا په ب  پېژند کې لولو: 
سيرناړه د هغې فرهنګي او اديب لیکنې ډول دا 
چې په هغې کې د سير د پېښو او خاطرو پهه هکلهه 
خربې کېږي او یا هه له یو سير څخهه د لیکهوال د 

 مخ        ۳شخيص کتنو، تجربو او تحریرونو د ک 

 

 څېړنوال شههاده توحیدړ 

 په جاپاين بحر کې پښتو هایکو

هایکو څه د پاسه څلو  سوه کاله د ړخه په 
   Haikuته  اغله او دغه هایکو   ړاپان کې ړنځ

او هایکاا  Hokkuپخوا په دوو نوړونو  هوکو
Haikai.یادېده   

هایکو به د ړاپانیانو په لرغونو 
ړذه ي ړراسمو کې د یوه ړنيل او 
وتيل ړذه ي شاعر له خوا پی  کېده 
او په همدې اديب غونډو کې به د نو و 
شاعرانو له خوا بد ګه کېده، غځېده او 

 بشپړېدله.
له لو ي، د «  Masaoke-shikiړاساوکاشیکي»د 

هایکو د پو ه پېژندنې په اړه ډېرې څېړنې وشوې او 
په پاا کې په دې وتوانېد چې د هوکو او هایکاا 
ترړنځ یې یو واحد پيوند و کړ او دغه شعري ډول ته 
یې د هایکو نوم غو ه کړ، چې د وخت خلکو هه 
و هه وړانه او تر هغې و ځې و وسته دغه ړاپاين 
شعر د هایکو په نوم لیک  کېده او وړن  شو، د 
نوړوړي په زیا  هایکو د یوه خپلواک شعر په توګه 

ته شوه چې و وسته بیا د وولو ړینه  غو ه او  اړنځ
والو د خوښۍ وړ وګرځیده او په دغه ال  یې ډېرو 

ړات و باشو «خلکو پ  کېښود، چې ډېر ړشهو  یې 
Matsou Busee  یوسابوسون ،YosaBusan  ،

 (۱او نو  دي. « kobayashiissکوبایايش ای ا 
پښتو ادب ته هایکو د خیرب پښتونخوا له ال ې 
 اغلې، چې اوس په وول افغان تان کې د یوه 
شعري ډول په توګه دود ده. د خیرب پښتونخوا 
شاعران او لیکوال ډېر ځله د انګرېهي او ا دو ژبو تر 
اغېه الندې  اغيل دي، دوا لنډۍ هريې کړې او د 
لنډیو تنده چې ددوا په خټه کې  ا ړنځ ته شوې 

 (۲په هایکو ړاتوي.  
د ړاپاين هایکو وړ صنيونه هه په پښتو  

  کې  اتالا يش، ړوړیداا يش او ۱۷=۵+۷+۵
هه ډېرې ړوړې شوې دي. د ړاپانۍ ژبې لیکدود 

دوه ډوله دا، یو څنګځن او ب  له پو ته نه ښکته 
کښ  کېږي. ړاپانۍ هایکو ډېره وړه یا لږ غټه یو 
ړرسیهه، دوه ړرسیهې او د ې ړرسیهې هایکو یې 

 ډېرې دي.
یوه لولکۍ ده، چې په پا کنګ  ا کوزېهږي «بېلګه: 

 «الیک یند  ووله»  »ګو ه!
ګو دن ډیهن « »با ان په هره کړکۍ کې» 

 «سووی 
 د ړنو ۍ ړوړ ی تا یك دا»

 (۳) »د ډړې ګوتې ال تر اوسه یخې دینه
له پو ته دوه ړرسیهې هایکو ژباړې نه 
پښتو لنډۍ ړوړه ده چې په وولو 
ړعیا ونو برابره ده. په ړاپاين ادب کې 
زیاته دود شوې د ې ړرسیهه هایکو چې 

  دي، ښه رهنګ لرونکې،  وانه او زړه ۱۷=۵+۷+۵
 اښکونکې لوست  کېږي، غو ه ړعنا هه و کوي. په 
پو ته بحر کې د ال ښه ث وت له پا ه الندې بېلګې  ا 

 اخلو:
 شپې به په شا يش 
 خو زليې واړه وه ته 
 اوس به  ڼا يش 

 

 څه ښکلی سی  دا
 په ګود  بیا ړازیګر
 د نجونو وې  دا  

 

 زړا زړګی دا
 ځغلی هر ښکيل سپې

 (۴ډېر لیونی دا  
په پو ته پښتو هایکوګانو کې چې په ړاپاين بحر 
کې کښ  شوې زړا په اند ډېر خوند او شعریت په 

شته، خو د همدې شاعر هغه د پښتو  کې نه
هایکوګانو بېلګه ګو و چې په یوول و څپو کې یې 

 لیکلې دي:
 ځانته تر څو به زه هلک وایمه 

 وخت  انه دغ ې په غوږ کې اووې
 مخ۳د زوا په شونډو دې وېښته ښکا ه نول  

 

تنویر او په پښتو شاعرۍ کې د تخیل 
 څېړنه

په پښتو شهاعرۍ کهې د تخیه  »شاعري او تخیل))
د ځوان لیکهوال او شهاعر یهونن تنویهر د «((  څېړنه

ړاسټرۍ تېهس دا، چې د افغان تان د خپلواکهۍ 
ل ۱۳۳۱د بیرته اخی تلو د سله کهال پهه ویهاړ پهه 

   ړخونو کې چاپ شوا دا. ۱۳۷کال په  
تخی  په ووله کې د ادبیاتو او پهه ځهانګړي ډول د 
شاعرۍ د ړال تېر ړوړوي، کلهه چهې شهاعرۍ تهه د 
الهاړي کیيیت او حالت نوم اخی ت  کهېږي؛ نهو د 
دې نظریې د بن ټ او دلی  خښته پهه تخیه  والړه 
ده، ځکه چې له شاعر هه په خپلهه حافظهه کهې د 
ړشابه او ړتضادو اړیکو په کشف کې ړرسهته کهوي. 
خیال د یوه رزاد چاپېریال زېږنده وي او شهاعر هغهه 
وخت هرن او نوښت پنځولی يش چهې بهشپړه رزادي 

 ولري.
شاعر ته هغه ړهال په ووله ړعنها شهاعر ویلهی شهو 
چې ددغه کشف د برقرا ۍ حد ته و سېږي او کهوم 
کن چې ال هه د دې کشف او له خپلهو تهرو اتو د 
ترویرونو د کاږلو او د تجربو د ههرني توږنهې تهوان 
ونه لري؛ نو باید پوه يش چې د شاعر ړقهام یهې نهه 

 دا خپ  کړا.
کره کتونکي په دې اند دي چهې تخیه  یواځهې د 
شاعرۍ اړین توک هه نه دا؛ بلکې نو ې بوې ههه 

 لري چې د ویښې یا د  ڼو سرتګو خیال و ته وايي.
له دې ډلې لوړړۍ یې کشف او الهام دا چهې د 
خداا پهاک د ولیهانو او صهوفیانو ځانګړنهه ده. پهه 
دویمه ډله کې عام خیال دا چې فطري اړخ لهري، 
هر ان ان یې لري، زړوږ تجربې هه په کهې شهاړلې 
دي، لکه قیاړت، ړنت، دوزخ، د قرب عهذاب، ړها ان 

 حو ې او ...
په د ېيمه ډله کې چې ډېر د بحهث وړ دا، هغهه 
خیال  اځي چې ړوږ یې د ادبیاتو د ړال تیر بولو، د 
اړکان او حقیقت لهه نهړۍ وتلهی دا. د ادبیهاتو او 
شاعرۍ خیال و ته وايي چې د شعر د کره کتنې پهه 
ساحه کې تر ډېره ړطرح او تهر دې دړهه یهې پهه اړه 

 ړنيردې لیکنې او ځانګړي رثا  وړاندې شوې دي.
په پښتو شاعرۍ کې د خیهال ړوضهوع چهې زړهوږ 
سیمې او ط یعت ته په پام هه ډېهره د بحهث وړ او 
اړینه ده، ال هه په ځانګړي او تخريص ډول نهه ده 

څېړل شوې، ډېر ځله د ترو ، وهه، فکهر او انهد لهه 
چاپېریههال هه ګههډه شههوې ده او د ابهههام تیهها ې 

 و باندې خو ې دي.
د ځوان او نوښتګر لیکوال یونن تنویر ا زښهتناک 
اثههر  شههاعري او تخیهه   پههه همههدې ړوضههوع  ا 
څرخېږي او تر ډېره یې داسهې ړوضهوعات وړانهدې 

 کړي چې پخوا یې کمی ړح وسېده. 
لوړړا خو د دې یادونه اړینه ده چې ښاغلی تنویر 
هه ښه شاعر او هه له کهره کتهنې هه اشهنا ادیهل 
دا، همدا دوه وکي د دغه اثر د اعت ا  او اغېهړنتیها 
 تله د نوي چې زه یې هه په همدې هیله پاڼې اړوم.
شاعري او تخی  د یونن تنویر د ړاسهټرۍ تهیهس 
دا، له شک پرته چې دا ډول رثا  کله کلهه د رزادې 
څېړنې او وولهو نظریهاتو د ځهاا پهر ځهاا کولهو او 
تحلی  تر څنګ د ادا ي پړاوونو او ال ښهود اسهتاد د 
نیوکو او ال ښوونو تر سیو ي الندې  اځي او  سهمي 
بوه خپلوي؛ خو په دې اثر کې لیکوال خپله پوهه او 

 تحلی  هه په ښه ډول وړاندې کړا دا.
دا کتهاب چهې پهه شهاوخوا 

 ۳۴دوه سههوه ړخونههو کههې د 
ړأخههذونو پههه کا ونههه لیکهه  
شوا دا، پنځه برخې لري، 
پههه لوړههړۍ برخههه کههې یههې 
خیههال او تخیهه ، تخیهه  او 
تخیی  او شهاعري او تخیه  

 باندې بحث شوا دا.
په دویمه برخه کې تر یوې کچې د ژبپوهنې، بدېپ 
او بیان ځینې اړخونه هه  ا ګډ شوي لکه استعا ه او 
تخی ، د ليظ تخی ، ترکی ي تخی ، د کلمهو ړانیهه 
تخی ، د کلمو ړانیه ت ل   او د تخی  پهه  اوسهتو 

 کې د کلمو تشخیص څېړل شوي دي.
د کتاب د ېیمه برخه کې د ړعنها تخیه ، بهداعت، 
ړرتادف انځو ، ړجرد حقیقتونه او غیر حقیقي بیان، 
د تخیه  نيه یاش شهک ، ړعهنی افریهني،  وړهاين 
تخیهه ، ړههاو اط الط یعههت هه د تخیهه  اړیکههه او 

 توهامت ړوضوعات سپړل شوي دي.
څلو ړههه برخههه چههې تههر ډېههره د کتههاب د ړوضههوع 
ړرکهي برخه هه و ته ویلی شهو، تخیه  او شهعریت، 
تيکر او تخی ، تخیه ، ابههام او عاطيهه او د تخیه  

 اصيل ژانر په اړه په کې بحث شوا دا.
    مخ۳د کتاب و وستۍ یا پنځمه برخه بیا د  

 ليکوايل ستونزمنه چاره ده؟
 څېړنوال سید نظیه سيدي

 ګ   حمن  حامين 

هجري  ۳۳۳۱د تاسيس كال  څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي

 

  

 

۱ 

 څېړندویه نازو کامل

 ولې ژباړې کوو؟

نن س ا د ژباړې بازا  ډېر تهود دا، ړه لکي او نها 
ړ لکي ک ان په ژبهاړو بوخهت دي. یهو چها کیه ه 
کوله:   ړوږ ته کتابونه د اېډيټ لپها ه  اکهړل شهول 
چې نا ړ لکي ک انو ژباړيل دي، خو چې کتابونهه 
ړو ولوست  ژباړه یې دوړره غیر ړعیا ي وه چې بایهد 
له هه ژباړل شوي واا.   په دې وختونو کې هوړره 
ا زښت چې ژباړې ته و کول کېږي، رن تخلیقي فکر 

 یا له ځانه لیکيل ړطلل ته یې هه نه و کوو.
په دې و وستیو کې ژباړې دوړهره پرړختهګ کهړا 
دا چې ښايي ب  هېڅ وخت یې نه و کړا. دا ههه 
سمه خربه ده چې ژبهاړه د فرهنهګ پهه بډاینهه کهې 
ړهمه ونډه لري او پهه وولنهو کهې د فکرونهو او نويهو 
علوړو د ت ادلې ا زښهتناکه او اغېهناکهه وسهیله ده، 
ال ته ژباړه اسان کا  هه نه دا، زیا  غهواړي او ډېهر 
 -غو  ته اړتیا لري، خو دلته له دوړره ړح وبیهت هه

هه، سطحي چلن و هه کهېږي، د ژبهاړې صهحت، 

ړعیا  او اصولو پ ې ه نه خوږوو. زړها پهه انهد نهن 
س ا دې دا خربه عاړه يش چې که هيڅ څه نه شهې 

 لیکلی نو ژباړه خو کولی شې، ژباړې وکړه.   
خو له دې ړ ایلو و  هاخوا ړوږ ولې ژباړې ته پناه 
وړو؟ ښايي ډېر دالی  ولري ړګر زړا پهه انهد ژبهاړه د 
ځان خالصولو اسانه ال ه ده، د ړوضوع او د لیکهوال 
د فکر په اړه که ههره پوښهتنه ويش لنهډ ځهواب ړهو 
همدا وي چې دا زړا خربه نه ده. یو چا په فېه  وک 
کې ړطلل ژباړلی و، ب  کهن پهه ت هکه کهې و تهه 
ولیک ، چې دا خربه د هه نه ړنه؛ نو ژباړونکي لنډ 
ځواب و کړ: دا زړا خربه نه ده، یواځهې ړهې ژباړلهې 
ده. د دې خربې په او ېدو ط عاً چې نهو  بحهث تهه 

 اړتیا نه پاتې کېږي.
کتنې وېره لرو، داسې نه یو  ب  دا چې ړوږ له کره

 وزل شوي چې نقد دې واو و او ویې زغمو. هر 
لیکوال د خپ  فکر او کړې خربې ړ ؤل دا، که 

نقد و باندې ويش نو ننګه یا دفاع به یې کوي او 
باید ړنطقي دالی  وړاندې کړي، خو دا چې ړوږ له 

 مخ۳کره کتنې وېره لرو او د استدالل ړنطق ړو 

 عبدالله عابد

 د یوې لنډۍ ارته غېږ

 خدایه وریندار مې کونډه مه کړې

 که ورور مې کونډ يش دوباره به ښېخه ځمه 

خولې واو ېده، له ړې د خپلې ړو   لنډۍپو ته 
داسې فکر ړې وکړ چې لنډۍ ويونکې د و و  په 

 ړړينه خيه کېږي او د و ېندا  په ړړينه خوښېږي.
وخت ړرګ  بلکې ځينې حقیقت دا ډول نه دا،

تر ژوند غو ه وي. لنډۍ ویونکې نه غواړي، د و و  له 
 هه او کړاوونو ړرګ و وسته یې و ېندا  له ستونهو 

يش. لنډۍ د پښتني کلتو  په غېږ کې پال   ړخاړك
لپا ه  نا ينهکلتو  کې د  پښتنيشوا ژانر دا. په 

دويه واده کول عیل نه ګو  کېږي؛ خو دغه کا  د 
ویونکې لنډۍ  .ښځینه وو په اړه هچپه تع ريیږي

غه  او ړېړه یې د خاوندو ېندا    چې نه غواړې
دوه ، غهته د خپ  و و   وویني. لنډۍ ویونکې

له یوې خوا د و و  غه او له بلې خوا په ، ځکه کېږي
 اتلونکې کې د و ېندا ې او د هغې د اوالدې. 
ښایي لنډۍ ویونکې ب  و و  یا داسې نږدې څوک 
ونه لري، چې و ېندا  یې و هه واده وکړي، د 
کو نۍ له غړو پرته له ب  چا هه د واده کولو ړخه 

نیيس. که په کو  پاتې يش، له ستونهو  کلتو یې 
کېږي، ښايي د ډک ژوند تېروي، سپېره و ته وی  

 .او نو .. خلک خربې پ ې کوي  نيقې څه ونه لري،
د و و  په بیا واده خوښېږي او د داسې هه ده چې 

 .و یندا ې په بیا واده خپه کېږي

 مه.۰۲ز.کال، د جنورۍ ۰۲۰۲مه او د ۰۴االول د میاشتې  هـ.ق. کال، د جامدي۳۴۴۳مه، د ۳۲ل.کال د جدي )مرغومي( د میاشتې ۳۳۱۱مه( ګڼه، د ۳۴۲ -۳۳۱مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله پسې )۰۲ -۳۱دوشنبه، )



خاصې پوهنې یا پوهې پو ې د ځینو ورړینالوژي په یوې 

لغاتو یا د لغاتو د ړعنا د ړحدودولو په ړعنا ده، یعنې 

ځینې لغات په یوه پوهه یا پوهنه کې په یوه ځانګړې 

ړعنا کا ېږي، چې دې ته ورړینالوژي وايي. د پوهنو 

لپا ه د دې ړعنا خاصوالی کوړه نوې خربه نه ده له 

ډېرو پخوا وختونو څخه زړوږ پوهان او عاملان و هه 

اشنا دي؛ ډېر ځلې به ړو او ېديل وي چې د دې 

فقهي ړعنا په دې ډول ده؛ هلته همدا ړطلل دا، 

چې د فقې په عله کې په دې ړعنا کا ول کېږي یا لکه 

ملونځ چې د فقې په ړ ئله کې د خداا پاک د 

ع ادت په ړيهوم کا ول کېږي، خو ځینې نو ې 

ړعناوې هه ترې ړرادېدلی يش؛ لکه د یو چا لوړاوا 

کول او یا يې د تجلی  په ړعنا هه کا وو، چې اوس يې 

یوه بله بوه د دې لپا ه چې له هغې اولې ړعنا هه يې 

 توپیر ويش د منونځ/منانځ  هه تر ډېره دود ده. 

په همدې توګه ژبپوهنه هه خپله ورړینالوژي لري، 

چې د ژبپوهنې د خاصو ړياهيمو یا شکلونو نوړونه يې 

بللی شو. په پښتو کې ځینې نوړونې ډېرې پخوانۍ 

دي، چې د عريب او پا يس ژبو له ال ې پښتو ته  اغيل 

دي، په هغو کې  حرف، رصف، نحو...  یادولی شو، 

چې ځینو ته بیا ړوږ په پښتو کې ړعادل لغات هه ړوړ 

کړي دي؛ لکه د حرف ړعادل تو ا کا وو. په دې 

و وستیو پېړیو کې چې د ژبپوهنې په برخه کې نوي 

پرړختګونه وشول او ژبپوهنه له ادبياتو څخه د ساینن 

خوا ته و  کش شوه او په دې برخه کې پښتو لیکوالو 

نوي ړياهیه  -په لویديځ کې زده کړې وکړې، ډېر نوي

او وییونه پښتو ته  اغل ، که څه هه ځینو ژبپوهانو د 

ته کړل، خو نړیوال  هغوا لپا ه ړعادل وییونه  اړنځ

لغتونه هه و هه دود دي. یوه ښېګړه يې دا ده، چې 

هغه د نړۍ په زیاترو ژبو کې کا ول کېږي او په اسانه 

ړوږ د نو و ژبو له اثا و څخه ګټه اخی تلی شو. د 

زیاترو ژبپوهنیهو اثا و په پاا کې دغه کلمې  اوړل 

کوونکي، ړحرالن او ځوان څېړونکي  کېږي، تر څو زده

و هه بلد يش او د هغوا په ړيهوم او ړعنا ځان خرب 

کړي، چې په دې هه د نو ې نړۍ ژبپوهنیه اثا  په 

 اسانه لوستلی او ړيهوم ترې اخی تی يش.

ړرغه زړوږ ځینو ژبپوهانو په دې برخه کې ډېره  له نېکه

هڅه کړې ده، د هغوا لپا ه يې ړعادل پښتو وییونه 

ړونديل یا نوي ړوړ کړي دي. چې ړشهو  يې فون/ 

سپڼ یا غږ، فونیه/ اواز، ړو فیه/ ګړ...، چې پوهنو ته 

پوهه یا غږپوهه، اواز پوهنه، ګړپوهنه،  يې سپڼ

پوهنه، ړعناپوهنه یا داسې ډېر اصطالحات  غونډله

یادولی شو. دا لغات هر یو، یو ځانګړا ګراړري یا 

ژبپوهنیه ډول  ا پېژين چې د هغه په سمو کا ولو هه 

ړو لیکنه سمه او په غلطه کا ونه هه ړو لیکنه بې 

 خونده او له علمي پوړۍ هه  اغو ځېدلی يش.

په دې و وستیو کې د یو چا له لیکنې هه ړخاړك 

شوم، چې د څو ژبو فونیمونه يې هه پرتله کړي وو، د 

لیکنې په هلیک کې  اغيل وو:   د پښتو، د ي او 

تو و پرتلنه   د فونیه پر  »واول«ترکي ژبو د خپلواکو

 ځاا د تو ي کلمه کا ول شوې وه.

فونیه: د فونولوژۍ یا اوازپوهنې واحد دا. ا زښتناک 

اواز ته وی  کېږي، چې تر وولو کوچنی غږیه توک هه 

بل  کېږي. د دې اواز یا فونیه لیکلې بوې ته ژبپوهان 

ګرافیه وايي چې پښتو ړعادل يې تو ا دا. زړوږ 

څېړونکي باید دې ړوضوع ته تر ډېره پاړلرنه وکړي که 

څوک د پښتو د خپلواکو اوازونو ګرافیمونه  تو ي  

ترشیح کوي، نو ړطلل به يې یوازې   ا، و، هه، ا   

 وي او که خپلواک اوازونه ترشیح کوي بیا يې ړطلل   

ā,α,∂,o,u,e,i دلته د یوې نوړونې غلطه کا ونه   

 زړوږ د وولې لیکنې لو ا بدلولی يش.

دا د یوې بېلګې په توګه یاده شوه، ړوږ به ډېرې داسې 

ژبپوهنیهې لیکنې ووینو چې زړوږ څېړونکو او لیکوالو 

به يې د ژبپوهنې ورړینالوژۍ ته پاړلرنه نه وي کړي او 

یا به يې په خپ  ه ځینې نوړونې و ته ړوړې کړې 

وي، چې له ده نه پرته، ب  څوک به نه پرې پوهېږي. 

په دې بې پاړۍ هه زړوږ ووله لیکنه خپ  ړيهوم له 

السه و کولی يش. یوازې ژبپوهنه نه، بلکې هره پوهه/

پوهنه خپله ورړينالوژي لري، کله چې ړوږ په هغه 

برخه کې څه لیکو یا يې ژباړو و ته پاړلرنه وکړو، که په 

دې برخه کې ړوږ لږ هه بې غو ي وکړه زړوږ وول کړا 

 کا  به په سند الهو يش.

 رسمقاله   

د ژبپوهنې د ټرمینالوژۍ پرځای نه کارول 

 کومې ستونزې پېښوي؟

۲ 

 نوید زېرا

 غزل

 بې پروا له هر دیا ه دڅهپهو ژبهه ړهې خهولهه کهې

 په صيت دګ  انداړه د خوش و ژبه ړې خولهه کهې

 زړه ړې بله ډېوه ناڅي د شههيهد ا ړهان پهر څهيل

 غرېو نیولی و ته  په د ړنډو ژبه ړهې خهولهه کهې

 تت پرتو ستا د ښکال یه همګي صيت ړهې دا دا

 زه نیمګړا له دې بابه دحاشیو ژبه ړې خوله کهې

 ړینې اظها  څنګه پهه بهربهنهډو تهو و وکهړم  ستا د

 د ز ګونو حجابونهو لهوپهټهو ژبهه ړهې خهولهه کهې

 اوس نو څنګه انکا ي شه له سپېڅلې بنده ګۍ نه

 له ظهو ه ال پخوا هه وه د" هو" ژبه ړې خولهه کهې

 ح ن یوه ز ه به په هېڅ  نګ هه تي یر نهه کهړم  ستا د

 که متام عمر لګياوي دائینو ژبه ړهې خهولهه کهې
 

 عرمت الله صالح
 

 

 

ګیالس پر سپین دېوال ولګېد، په چایو ککړې 

 :ښيښې پر هه قالینه پرېوتې، ښځې ته یې ړك کړ

هه نه اوس دا زړا تربو  به څه وايي، زړا خو ربرو تویه 

شوه، پاڅه دا د دوس لو  د هه پوه کړه، ګينې وژنه 

 …!!یې

ښځې په بیړه ډډ بډ ړاشوم له غېږې ښکته کړ، د 

هو ز و له بنګړیو ډک الس یې پر فرش تخته کړ، 

پاڅېده، د شا ملن یې له ډېر چاغوايل په ړال کې 

پ ې  نښتې وه، سپینو قدړونو یې پر نرړه قالینه پرله

 .خاپونه ړوړول

ډوله تیږې تکیه وه،  نجلۍ د رشپهخانې پر کايش

ښی الس یې پر ملدو سرتګو  غړاوه، د و ه غږ یې 

واو ېد، په ډېره وېره یې شاته وکت ، د ړو  په لیدو 

یې بېرته ه ځړوند کړ، سلګۍ یې رشوع کړې، پر 

اوږو پراته خړ وېښتان یې د ملر  اپرېوتو وړانګو ته 

 …ځلېدل

ښځې د لو  پر ويل الس کېښود، په عاړهۍ یې 

 :شونډې پرانی تې

هه لو ې پال  دې ښه وايي، نیکه دې نه دا د ړعلوم، 

که خرب يش، س ا له کيل پښې  اړچو کوي او دلته 

 .به بیا وول په هه او  کېنوي

شه کولی، نیکه څه چې  هه ړو ې خو زه دا کا  نه

 …شه ړنالا رسامن هه دا فیرله کړې وي، زه یې نه

ځایه  هه ګو ه لو ې دا وولې د نریل خربې دي، بې

انکا  ړه کوه، ستا خوشحايل زړوږ خوشحايل ده، ته 

نه ګو ې پال  دې شکر څوړره پرېامنه دا ايي لري، 

برخې  زه وعده کوم چې له هيڅ يش به  اڅخه بې

 …شې، او نه

هه په دې دا ایۍ دې خداا تند   اوغو ځوي، ړا ته 

دغو پی و څه ګټه کړې، ته ګو ه ښا، لوړړا خو یې 

پوهنتون ته پرېنښودم، وی  یې چې فاحشه او  نډۍ 

ترې ړوړېږي، او اوس ړې دا دا د کيل شپانه ته 

 .…ودوي

نجلۍ د ړو  پر سینه ه کېښود، وسونګېده. ښځې 

شوې نجلۍ پر وېښتو کې ګوتې تېرې  د نوې ځوانې

 .کړې، غوږونه یې څک کړل

سمه ده  ئين “سړي په لوړ انداز خربې وغځولې: 

ساعت کې د   سېږم. هو هغه د  صاحل، بن په نیه

پا ه  بهر ړېلامنه هه  ا  وان دي، هغه د خو اک له

ړېهونه هه باید ړنظه يش، په هغو ړېلمنو کې 

 ”…دیا لن لوړ ت ه ښځینه ک ان هه شته، او

سړي د ګیالس ړاتو ښیښو ته وکت ، بیا یې خپلو 

هو، هو بن وینا هه زه “ولييوين خربو ته دوام و کړ: 

کوم. د ښځو په اړه ړې خوندو ه ړقاله هه لیکلې، تر 

شاطالله چې د وولو  نیمې شپې ړې کا  پرې کړا، ان

 ”…هونه به لوړ کړم

پر لوړه توشکه پروت ړاشوم وچونګېد، ډډ ړووی الس 

یې پر پوزه کش کړ. سړي ولييون ړېل ته کړ، 

ړاشوم ته یې وکت ، په غوسه پاڅېد، د کووې تر 

 :نیمکښ و ه یې چیغې کړې

هه اې د خرې لو ې څه شوې، تېهه ړاشوم ته  اشه، 
 !!!زه غونډې ته ځه

 څېړندویه لیمه خیال

په پښتو او دري ژبو کې د شمېر نوم 
 )عدد( کارونه

شمېر نوم  عدد  چې کله د یوه نوم هه  ايش 

شمېر نوم بل  کیږي، که چېرې شمېرنوم په یوه 

نحوي ړوړښت یا په بله وینا په یوه ړمله کې 

  ايش، د قید دنده هه ترهه کوي، لکه: 

 بيهو ړړه شوه او یا یوه بيهو ړړه شوه

 ښا و والوتله او یا یوه ښا و والوتله

یوه ښا و  په  -په پو ته ړملو کې د  یوه بيهو

کلمو کې  یوه  د قید دنده ترهه کوي، چې و ته 

شمېریه واکندویان وی  کيږي، شمېر نوم د 

ستاینوم غوندې څرنګوالی نه ښیي، بلکی تعداد، 

تد ج او پوړوايل ښیي؛ لکه: یو، دوه، د ې، لوړړا، 

 ړك ۲۰۵: ۱دویه، د ېیه.  

شمېر چې د اشخاصو او اشیاوو تعداد تعینوي، 

هغه اشیا او اشخاص چی د هغوا شمېر او اندازه 

ړعلوړېږي هغه ته ړعدود وی  کیږي؛ لکه دوه 

 ړك ۳۲: ۴قلمونه، قلمونه ړعدود دا د دوه لپا ه.  

شمېر نوم په هر ژبه کې په لوړړي هکې د نوم 

تعدد او همدا نګه د هغه ط قه ښيي چی په د ي 

 ژبه کې هه همدې ته و ته وېش  شوي دي.

 شمېر نوم الندې ډولونه لري:

 .اصلی عدد، لکه: یو، دوه، د ې، څلو  او پنځه.۱

. وصيي یا  ت ي عدد، لکه: لوړړا، دویه، د ېیه، ۲

 څلو م او پنځه.

. کرسي عدد، چې د اړوند نوم ړاتوالی او برخه ۳

والی ښيي، لکه: یو پر دوه، دوه پر څلو ، پنځه پر 

 شپږ.

. انق اړي عدد، چې د ړربوط څیه نوم وېشنه او ۴

ړوړه ړوړه کونه څرګندوي، لکه: یو یو، دوه دوه، 

 ړك ۲۰۲: 1د ې د ې او داسې نو .  

ړجاو  احمد زیا  په خپ  اثر "پښتو پښویه" کې په 

پو تني وېش هبېره، شمېر نوم په اوکيل

  تخمیني    اعدادو او رضيب ډولونو هه ویشيل 

 دي.

تخمیني عدد: چې د یوه څیه نوم  ړعدود  پر ځاا 

غربګ غربګ څيه نوړونه ښيي، لکه: یو دوه، یو 

د ې، دوه د ې، لن ش ... له نا پیژندیو هه، 

 لکه: یو دوه د ې، یو لن ش  او داسې نو .

رضيب عدد: چې څو څو ځله هبا ي کېږي، یا د 

چا خربه رضبېږي، لکه: دوه ګرایه، د ا ګرایه

: ۳  وا ه، ځله، هوړره، پالوه، برابره، چنده   

 ړك ۱۱۴

صدیق الله  ښتین په خپ  اثر" د پښتو ګراړر" کې 

اعداد د ليظ او ړعنا له ړخې وېشيل دي. د 

نوړوړي په وینا اعداد د ليظ له پلوه په دوه ډوله 

 دي: 

هه  ب یط: هغه عدد دا چې د یو ړهط څخه ۱

  اړنځته شوا وي، لکه: یو، دوه، د ې....

هه ړرکل اعداد: هغه اعدد دي چې له دوو ړهو ۲

څخه او یا هه له زیاتو ړهونو څخه تشکی  شوا 

وي، په ړرک و اعدادو کې له یوول و څخه تر سلو 

پو ا لوړړا احاد او و وسته له هغی نه عرشات 

 اځي؛ لکه: یوولن، دولن، دیا لن، څوا لن، 

پنځه لن... تر رخر پو ا. او د سلو د عدد څخه 

و وسته، لکه په د ي ژبه کې د اعدادو ترړنځ د  و  

 ړك ۱۱۳: ۲تو ي په  اوړلو هه تکرا ېږي.   

 اعداد د ړعنا له پلوه په دوه ډوله دي:

ه ړطلق اعداد: په دې اعدادو کې هه ب یط او ۱

هه ړرکل عددونه شاړ  دي؛ خو باید د شیانو 

تعداد وښیي. دې ډول عددونو  ته اصيل اعداد هه 

 وی  کېږي. 

ه  ت ي اعداد: هغه اعداد دي چې  ت ه ښيي، د ۲

یو په ځاا لوړړا وی  کیږي، چې د ړذکر لپا ه 

 م  او د ړونث لپا ه د   ړه  و وستاړا و هه 

 اضافه کېږي، لکه:

 ړذکر                 ړونث

 دوهه                دوهمه

 د ېيه                 د ېيمه

 څلو م               څلو ړه

 شله سړا          شلمه ښځه

 یوویشته            یوویشتمه

 ړك ۱۲۱: ۲سله                  سلمه  

باید ووایه چې په د ي ژبه کې هه د عدد 

ډولونه، لکه د پښتو ژبې غوندې دي خو د 

انق اړي عدد په نوم نه دا بلکې د توزیعي عدد 

په نوم یادیږي. په د ي ژبه کې د عدد ډولونه 

هامغه اصيل، توصیيي، کرسي او توزیعي دا 

یعنې هغه عدد چې ړعدود یې د ړ اوا برخو 

وېش  ښیي؛ نو توزیعي عدد نوړېږي چی په پښتو 

 ژبه کې انق اړي عدد و ته وی  کېږي.  

 د عدد او ړعدود ګرداين سمون:

په پښتو ژبه کې عدد تر ړعدود د ړخه  اځي او لږو 

ډېر ګردانېږي؛ یعنې په پښتو ژبه کې یو او دوه د 

ړنن له پلوه له خپ  ړعدود هه سمون ښیي، 

 لکه: 

 دوه کتابونه  یو کتاب 

 ړك ۲۰۲: ۱دوې کتابچې   یوه کتابچه

ال ته د حالت له پلوه هه له خپ  ړعدود هه 

 ګردانېږي.

 یوه غله   یو غ 

 یوې غلې  یوه غله

 دوې غلې  دوه غله

 دووغلو  دوو غلو

 د ې غلې  د ې غله

 ړك ۱۱۴: ۳د و غلو     د و غلو

د یادونې وړ ده چې په پښتو او د ي ژبو کې عدد 

له ړعدود څخه د ړخه  اځې. توصیيي عدد په 

 د ي ژبه کې له دغو و وستاړو هه  اځي:

 الف  / ام/ لکه: یکه، دهه.  

 ب  / ړین/ لکه: دوړین، سوړین.

 ( ۳۵: ۴ج  / ین/ لکه: اولین، نخ تین، رخرین.  

دلته ویالا شو چې په دواړو ژبو کې توصیيي 

و وستاړي / ام/ اضافه کېږي، لکه: دوهه، د ېیه او 

 نو ...

په پایله کې ویالا شو چې په د ي او پښتو ژبو 

کې ځینې توپېرونه او و ته وايل شته. و ته والی یې 

دا دا چې د عدد وېش او ډولونه یې په دواړو ژبو 

کې یو ډول دي او دا چې په  ت ي یا توصیيي 

عددونو کې هه په پښتو او هه په د ي کې د  م  

و وستاړي و هه اضافه کېږي، لکه: دوهه، د ېیه، 

څلو م او همدا  نګه په د ي ژبه کې، لکه: دوم، 

 سوم، چها م او داسې نو .

د یادونې وړ ده چې عدد په دغو دواړو ژبو کې 

  مخ۳ځینې توپیرونه هه لري. په پښتو ژبه کې د 

 پیرړحمد کا وان

 غزل

 د نرګن پرخې یې و خهوړې خهام  شهو

 بل لک زړګی ړهې واو ه نهغهمهه زا  شهو

 

 وینه خوب کهه ملهر د اړهن  ا خهتهلهی

 په چنا  کې د چونچوهو چهچ چهغها  شهو

 

 شین خالۍ ړطربه غږ کهوي د ههی شهه

 سو کی اوښ په  بابونو بهانهدې بها  شهو

 

 ال وۍ هینده ګهوښهې پهاتهې نهه شهوه

هتها  شهو  و هه چې ړ  پهه ال ه کهې سا

 

 د ُهدُهد قرهه  ښهتهیها شهوه سهلهیهامنهه

 د بلقی ې پهه دیهدن دې زړه قهرا  شهو

 

 د ړههودو ړههودو بههیههام  و ړههعههجهههه ده

 په یو دم کې  وغ د ړهیهنهې پهه انها  شهو

 

 هه وړههونههدل السههونههو و کههو و کههو

 یو له ړال  ا تاو شو ب  د غهاړې هها  شهو

 

 الوتهکهې لهه وهونهو ډکهې ړهړې شهوې

 له ړریو نه  اخهالص د ړهوچهې تها  شهو

 

 ړلنګ الس  ا تېر د سولې په پهیهشهو کهړ

 ځاا په ځاا کې زا ه ترق د ړګهړې ړها  شهو

 

 اوس به ړ هتهې لهوغهړنهې وهپهې واو  

 د کهها وان غهههل نهها ه د یههکههه زا  شههو
 

 مه.۰۲ز.کال، د جنورۍ ۰۲۰۲مه او د ۰۴االول د میاشتې  هـ.ق. کال، د جامدي۳۴۴۳مه، د ۳۲ل.کال د جدي )مرغومي( د میاشتې ۳۳۱۱مه( ګڼه، د ۳۴۲ -۳۳۱مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله پسې )۰۲ -۳۱دوشنبه، )



 (۲او انګېرنې ته سيرناړه وایه يش.  
نو ګو و چې د لیکهوال د ک تهر نهو و ړتيهاوت دا 
ښايي خپلې ستونهې او نیمګړتیاوې هه  ولري ، خهو 
هغه ړشهو  ړت  دا چې کا  کوي، تېروتنهه بهه ههه 
کوې، خو چې نه يې کوې نو څه به وکړې. سيرناړې 
به خپلې ستونهې لري، خو تجربې زبات کهړې چهې 
لیکلوايل په لیکلو او لوستلو پخېږي او چهې دا دواړه 

 نه وي، نو څه به پاخه يش او څه به خواږه يش. 
ځینې لیکهوال پهه دې ګروههه دي چهې لیکهوايل 

 ستونهړنه چا ه ده، خو خپله ستونهه څه شی ده؟ 
د ستونهې ړعنا ده يو چا ته تكليف  سول او له ر ام 
حالت څخه يې د ناا اړۍ پر لو  بيول. ليكهوايل ههه 
د همداسې يو كا  نوم د ، په دې ړعنا انه ان بايهد 
لوړړ  په خپ  فکر کې پهه ړنظهه ډول يهوه فرضهيه 
ړوړه كړي او تر هغې و وسته بايد هغه خاكه يا اوړهه 
ړواد چې ده  اوول كړي ړنظهه او ترتيهل كهړي، تهر 
هغې و وسته د پي ، ړنځ او پا  په اړه يې فكر وكړي 
او پر دې هه فكر وكړي، چې د لوسهتون  د سهتړيا 
او يا زړه تو ۍ الړ  نه يش، كله چې دا وهول پړاونهه 
بشپړ شول؛ نو بيا يې بويه په ليكلو پي  وكهړي او تهر 
ليكلو و وسته يې څو څو وا ې هه په خپله او هه پهه 
ب  چا ولويل، چې كوړه ليکدوديهه او يا ړنځپهانګيهه 
نيمګړتيا ونه لري كه څه هه ان ان له سهوې او خطا 

 ګۍ هڅه په كا  ده. څخه خايل نه وي؛ خو د بنده
كله چې اثر چاپ يش بايد په خپ  زړه او ذهن کې 
د وولنې د ځينو خلكو كهره كتهنې، پهر ځها  او بهې 
ځا  خربو او نیوکو ته هه ځا  و کهړي او ړهدي يها 
اح اساش غربګون دې نه کوي، ځکه ځینې ليکوال 
چې د دې خربو حوصله نه لهري د همهدغو سهتونهو 
قرباين يش او ډېره لويه شتمني، چې هغه د نوړوړي 
ليكوايل ده پر سيند الهو يش، پهر دې بنه ټ ړهوږ 
ليكوالۍ ته ستونهړن كا  وايهو؛ خهو ر ه خهربه دا ده، 
هغه پېښه چې زړوږ په ړهك كهې پېهښه شهوې وي او 
ړوږ هغه خپلو لوستونکو ته ترشيح كوو، ګټه يې څهه 

 ده او هغو ته څوړره ا زښت لري؟ 
د دې لپا ه چې د دې پوښتنې ځواب وړوړو ډېره 

اسانه ال  شته، چې د هغې په وسیله خپله پوښتنه 

ځوابولی شو، د سا ي په ډول كه چېرې وغواړو د 

پېښې شوې پېښې په اړه لیکنه وکړو او یا يې هه په 

اړه یو ژو نالی تیک  پوټ لوړړ  ث ت او بيا يې واو و 

او تر او ېدلو و وسته يې په هامغه بوه كټ ړټ 

وليكو؛ نو دا كا  نه شو كوال ، ځكه دا ډېر ستونهړن 

كا  د ، ړوږ چې كله هه له خپلو ړلګرو هه خربې 

تياوتۍ و هه   كوو؛ نو له تکلف پرته په ډېرې بې

غږېږو او هېڅکله داسې نه اح اسوو چې زړوږ په 

ستونهه   ووهي او يا دې کوړه  خربو دې څوک ړلنډې

 اته پېښه يش، ال ته ښايي ړلنډې هه ويش، خو 

 هغه وولې د ړلګرتیا په فضا کې وي؛ خو په ليكلو
ړ ای  په پام  بايد ډېر كې يې بيا داسې نه ده؛ هلته

كې ونیول يش او د ژو ناليهم د ر ونو له ړخې هغه 

شپږ پوښتنې چې  ولې، چېرته، څه وخت...  دي 

ځواب يش او په عني حال كې د اړنيتي چا واكو، د 

سيمې د ځايي اوسېدونكو او يا عيني شاهدانو او كه 

شونې وي د ړخالف لو ي نظرونه دې هه  ا 

واخي ت  يش، چې په دې صو ت كې ښايي زړوږ 

 پوټ د ړنلو وړ يش او که داسې نه وي، نو بې له 

شکه لیکنه یا  پوټ به ړو نیمګړا وي. ال ته په 

وينايه  پوټ كې بيا داسې ستونهې نه شته، ځكه كه 

چېرې كوړه ګونګه يا ړ همه خربه وكړو، سه له وا ه 

ړخاړك لو ا د هغې د  وښانولو او سپیناوي غوښتنه 

کوي او له اضايف او بې اړتيا خربو څخه ړو ړنپ 

کوي،  اته وايي چې حاشيې ته الړ نه شو او نېچ په 

نېغه پر ړوضوع خربې وکړو؛ خو په ليكلو كې بيا 

ستونهه دا ده چې دغو نيمګړتياو ته ښايي د ليكوال 

فكر نه يش او كټ ړټ يې هامغ ې ولي ، چې 

و وسته و ته بيا نو ې ډېرې ستونهې پيدا كوي او 

ښايي په ځينو ړوا دو کې و ته پر بند هبېره د ړرګ 

 ګواښ هه ويش.
که خربه لنډه کړو ړوږ په ويلو كې كوړه ستونهه نهه 
لرو او نه تكلف ته اړتيا لرو، كوال  شو چې پهه خپلهو 
خربو كې د ړوضوع د ال وښانتیا لپا ه ځيهنې فرعهي 
ړ اي  ههه و هه غهربګ كهړو او يها ځيهنې داسهې 
ړ اي  بيان كړو، چې په عادي حالت كې يې بيانول 

  اته له ډا ه خايل نه وي. 
دغه  از په ويناييه  پوټ کې بله خربه دا هه ده، په 
ځينو ستونهړنو حاالتو يا خربو كې اړينه نه ده چې د 
هرې خربې لپا ه دلي   اوړو؛ ځكهه ړهوږ د كهوم ډا  
اح اس نه كوو او په دې ډاډه يو كه چېرې پوښهتنه 
پيدا يش، هروړرو کوم او ېهدونک  د هغهې د  وڼتيها 
پوښتنه كوي او ړوږ يې په ډېهرې اسهانۍ ځوابهوالا 

 شو.
پر همدې بن ټ ويىل شو، كهلهه چهې ړهوږ كهوړهه 

ړوضوع خپلو ړلګرو یا او ېدونکو ته ترشيح كهوو پهه 

ډېرې اسانۍ يې ترشيح كوىل شو، خو په ليكلو كهې 

يې بيا داسې نه ده، هلته هره خربه ث وت او دلي  ته 

اړتيا لري او بايد د هغو وولو قيدونو زولنو ته ځوابونهه 

پيدا كړو چې بیا و وسته لیکوال ته ستونهه پیهدا نهه 

کړي؛ ځكه ډېر ځله داسې کېږي چهې لهیهکهوال د 

خپلې ليكنې لوستون  او ړخاط ني نه پېژين چهې 

څوك دي او څه ډول خويونه لري، چېرته اوسهېهږي، 

په كوم ځا  كې كا  كوي، د پوهې كچه يې څوړهره 

ده، په څوړره وخت کې يوه ړوضوع د ك كوال  يش 

 او څوړره ړيل ګټو ته ژړن دي؟

نو چې د ژو نالیهم د لیکوالۍ په برخهه کهې دوړهره  

ستونهې وي، په نو و کې به ال څوړره وي، نهو ځهکهه 

ادبپوهان وینګا  کوي چې په ليكوالۍ كې باید وول 

هغه ر ونه چې د ادب د ليكوالهۍ او يها د به  ههر 

ړ له د ليکوالۍ لپا ه په پام کې نیهول شهوي، پهه 

ړدي توګه ړراعت يش او بيا د داليهلهو پهه وړانهدې 

كولو هه ليکنه وولنې ته وړاندې يش او كهه داسهې 

ونه يش؛ نو لكه څنګه ړې چې پو ته هه نغوته وكهړه، 

ښايي داسې پايلې ولري، چې ړوږ يې هډو اوك  هه 

نه وي کړاا، نو ځكه وايو چې وي  او خربې كول تهر 

 ليكلو ډېر اسانه او بې تكلييه دي. 

 مأخذونه:
ه  فیپ، ح یل الله. ز ینې څانګې، د زیهري کهالنۍ  د ۱

ړقههالو وولګههه ، د افغانهه تان د علوړههو اکههاډړي، د ژبههو او 
ملریهه  ۱۳۲۰ادبیاتو علمي او تحقیقي ړرکه، پښتو وولنه، 

 ړخونه. ۳۱۴کال، 
ههه  هاشههمي، سههیدړحی الههدین. د نههوي ادب ډولونههه ۲

 ۱۳۱۳ اديب ژانرونه ، وحدت خپرندويهه وولنهه: ننګرهها ، 
 ړك. ۴۰۳ملریه کال، 

 

 تنویر او په پښتو شاعرۍ...

تخی  شاعرانه تحلی ، د تخی  فطرت نګا ي، 

ساینن فیکشن  او د نو هرن په واقعیت والړ دا که 

په تخی ؟ ته ځانګړې شوې ده. پو تنۍ پنځه واړه 

برخې که څه هه ډېر ړوضوعي بېلتون هه نه لري او 

ځینې یې یو په ب  کې ړدغه او ړال کېدلی شوا، 

ښايي چې د تیهس د  سمي پړاو او ړج و یت له 

ړخې اوډل شوې وي، خو ړ تدللې دي، لیکوال په 

کې هه د ایراين شعرپوهانو او رثا و نظرونه او 

تعریيونه او هه د افغان شاعرانو تازه او تکرا ي 

 بېلګې  اوړې دي.

لیکوال د دې کتاب د لیکنې ړوخه یو ځاا داسې 

بیانوي:   زړا هدف دا نه و چې زه دې پرې ړاسټر 

شه، بلکې ړا له څېړنې او کره کتنې هه یوه خاصه 

ړینه د لوده، زه له څېړنیهو کتابونو دوړره خوند اخله 

چې زړا ذوق خړوبولی يش؛ ځکه چې د ان ان له 

داخيل تجربو هه یو ډول ړتيکرانه چلند کوم، زه په 

علمي لحاظ و هه ړلګرا کېږم او دا د یوه ادیل 

  وزړره دنده ده.  

تنویر ب  ځاا زیاتوي: ړا په دې کتاب کې په ځینو 

رثا و نقدونه کړي دي، ولې دا په دې ړعنا نه دي 

چې ړوږ چو  دوا  د کړي دي. ړوږ د ډاکټر اح ان 

الله د ړ ، دوکتو  اړم  ښکيل، حنیف خلی  او 

ع دالطیف بهاند په ځينو نظریو او تیو یو نقد کړا 

دا؛ خو دا نقد د  د ړعنا نه لري، د اختالف په ړعنا 

دا، اصله ړ ئله دا ده چې که اختالف نظر علمي 

وي؛ نو فضلیت دا، دوا افض  دي او ړوږ یې د یوه 

 نوي يش پېژندلو ته وهڅولو.

څېړنې   د کتاب د لیکني طرز او بیان په برخه کې د

او کره کتنې ړوضوع هه تر ډېره د ړ لکي 

لوستونکي پام اړوي او څوک چې له دې دواړو هه 

اشنا وي، نو حتمی دا پوښتنه و هه پیدا کېږي چې 

اوس د کره کتنې په ساحه کې ړطالعه کوي که د 

څېړنې؟ ځکه چې لیکوال ډېر ځله د یوه څېړونکي 

پر ځاا د نقاد ړوقف لري. وول ړأخذونه او شعري 

بېلګې هه د څېړنې د اصولو له ړخې په ړنت کې نه 

 دي تط یق شوي.

د بېلګو په برخه کې د حمهه بابا، استاد ناګا ، 

ړرطيی سالک، استاد پرسيل،  یاض ت نیه او 

سعود له شعري بېلګو زیاته ګټه اخی ت  شوې چې 

ځینې بېلګې یې تر دې وړاندې هه کره کتونکو 

 کا ولې دي او تکرا ي ښکا ي.

د نظریاتو په برخه کې یوه ښه ځانګړنه دا ده چې 

لیکوال په کې خپلې علمي او د زده کړې پر ړهال 

د يس تجربې او د استادانو خربې هه  ا اخی تې 

دي؛ خو ددې تر څنګ پرې د صو خیال، شعرستان، 

استعا ه، تخی  او استعا ه  ړعید  شیدي  اثر د 

 تیو یو او تعریيونو سیو ا هه لیدل کېږي.

د کتاب د ژبني سکښت او بوه هه د یادونې وړ ده، 

لیکوال هڅه نه ده کړې چې سوچه پښتو کلمې 

وړاندې کړي، تر ډېره پو ې د کوزې پښتونخوا د نو 

اغېه و باندې پروت دا؛ لکه انت اب، فطرت نګا ي، 

 وزړره، سنګديل، اظها ول، ړانافراواين، د تخی  

هچشمه، ظاهري اشیاوو، عظیمه خربه او نو ... د 

کلمو او ړملو ړوړښت تر ډېره  وان  او ښکلی دا، 

خو لیکوال کله کله د  زه  ضمیر پر ځاا  ړوږ  

 ضمیر کا ولی دا.

کتاب د ننګرها  پوهنتون استاد فض  ويل ناګا  تهه 

ډالۍ شوا او نوړوړا د تنویر د دغه اثر ال ښود ههه 

دا، د کتاب په زیاتو برخو کې نوړوړي ته د لیکهوال 

زیات عقیدت څرګند شوا، د هغه ګوې بېهلهګهې او 

نظریات یې په کې  اوړي دي چې دوړره اړتیا یې نهه 

 لیدل کېده.

دا کتاب د پښتو ادب په ځانګړي ډول د شعري کهره 

کتنې او پېژندنې په برخه کې یوه ډېره عايل او نهوې 

زیاتونه ده چې لوستونکي به د رزادې ړطهالهعهې پهر 

بن ټ له شعر او پر شعر د کره کتنې له اصولهو هه 

 ال ښه اشنا کړي. 

زه باو ي چې تنویر به د یوه ړاسټر ادیل او له شهعهر 

هه د اشنا او ځیرک لیکوال پهه تهوګهه د خهپهلهې 

ړاسټرۍ حق په و ته نو و رثا و ال ښهه ادا کهړي. دا 

کتاب دې وولو تهه ړه ها ک وي، د شهعهر او ادب 

لوستونکو او د ادب ړحرالنو تهه یهې د لهوسهتهنهې 

 سپا ښتنه کوم.
 

 په جاپاين بحر کې پښتو ...

 بېام  بچی ړې هي، خو څه وکړړه
 غری ي داسې کلک نیولی یمه 

 اوښ په پی ه دا خو پی ه چرته ده
 

 د پښتنو فطرت دنیا ولیده
 پالنګ کې هه غالړي نه ق لوي
 (    ۵کاب  ته ګو ه چې څه ونشول  

د حنیف قین په یوولن څپیهو هایکو ګانو کې ډېر 
څه شته او په دې ا زي چې ولوست  يش. په 
پښتونخوا کې پروفیرس ړحمد قاسه ړحمود هغه 

څوک دا چې په ړاپاين فو م کې د هایکو په نوم 
شعري وولګه لري او په بېالبېلو څپو کې یې د هایکو 
په لیکلو بخت ازړویلی دا، د هایکو بېلګې یې دا 

 الندې دي:
 هایکو لیکه زه 

 وده چې هایکو اوکړي
 هایکو لیکه ته!

 

 ګ  د خیال ډیوه
 بله په هر وخت لره 

 نه يش د نه ړړه
که څوک ډېر قوي شاعر نه وي؛ نو په ړاپهاين بحهر 
کې به یې پښتو هایکوګانې لږ څه بې خونده وي. زه 
په ووله ړعنا دا نه  دوم چې په ړاپاين بحر کې پښتو 
هایکو ت  ښه رهنګ نه لري؛ بلکې ښې بېلګهې ههه 

 لرو:
 نن زه او با ان 

 په وړې سپوږړۍ پ ې
 ډنډ ته وښوییدو

 

 کووه سړه ده
 کړکۍ ښیښې نه لري

 ( ۲ګ  یك وهلی  
 «وړان نیازا»

له پو ته بېلګو څرګندېږي چې لوړړۍ هایکوګانې 

اوله او د ېمه ړرسه یې قافیه لري او و وستۍ بېلګو 

کې له قافیې ازادې دي چې د هایکو له صيتونو 

څخه شمېر دي. په ړاپاين ژبه کې سېالبونه نه دي 

نښو لیک   ۱۷ړطرح، هلته نښې دي، هایکو په 

کېږي. نجیل ړنلی وایي: دغه نښې نږدې سېالبونو 

ته و ته دي، کېداا يش، کله کله زړوږ دوه یا د ې 

سیالبونه د هغوا له یوې نښې هه برابر يش او کله 

 (۷د هغوا دوه نښې زړوږ یو سیالب کېږي.  

د هایکو په لیکلو کې پوهان او لیکوال یو ه خوله نه 

ښکا ي، د اړریکا د هایکو وولنې هغه نظر  چې په 

ز کال کې یې وړاندې کړا په الندې ډول  ۲۰۰۴

دا:    هایکو یو لنډ شعر دا چې په انځو یهه ژبه د 

یوې ط یعي یا ړوسمي تجربې خیال په شعو ي بوه 

 (۱لېږدوي او له ان اين حاالتو هه تړاو و کوي   

د هایکو کامل همدغه دا چې لوستونکي او 

او یدونکي هڅوي، ترڅو خپ  تخی  وکا وي، په دې 

ړعنا چې لوستوکي او او یدونکي، په خپ  خیال کې 

انځو  ړوړ کړي. د هایکو لنډون او د هایکو اصول 

دواړه شاعر دې ته هڅوي چې د نښې ړنځ وويل. 

هایکو شاعر ته د خپلو خربو او دخپلو خیاالتو د بیان 

 (۳تر وولو لنډه او اغېهړنه ال  و ښي.  

پښتو هایکو چې د سیمې پوهان، څېړونکي، لیکوال 

او شاعران پرې رثا ، وولګې او څېړنیهې ړقالې 

کاږي، په ړینه والو او او یدونکو ډېر ژ  اغېه کوي، 

خپ  ځان پرې ړني او د هغوا د زړونو په انګړ کې 

 ځاا نیيس.

 مأخذونه:
ه سا ، ضمیر. پرخه ړجله، هایکو له لنډۍ، شپږم کال، ۱

 ل کال، بېالبې  ړخونه.۱۳۱۳پرلپ ې دویمه ګوه،
ه تدبیر ،ړحمد ن ی. ړجله دوړین ړشنوا ه ادبیات، ۲

قله وولنه،ګویته ان تیتوت: کاب ، ړیوند 
 ل کال، بېالبې  ړخونه.۱۳۱۴ړط عه،

   ه پو تنی اثر۳
ه قین،حنیف. بله شونټۍ، شعیل سنه پ لشه: ۴

 ز کال، بېالبې  ړخونه. ۲۰۰۷ړینګو ه سوات،
 ه همدغه اثر۵
 ه همدغه اثر۲
ه ړحمود، ړحمد قاسه.  هایکو، ړربون پنټنګ پرس ۷

 ز کال. ۲۰۰۷پېښو ،
 ه ضمیرسا ، پرخه ړجله.۱
 

 ولې ژباړې کوو...
کمهو ا دا نو ژباړې تهه ړخهه کهوو او ځهانو تهه د 

 تېښتې اسانه ال ه غو ه یا پيدا کوو.
ب  الړ  ښایي دا وي چې ړوږ پر خپلو افکا و او 

وړتیاوو بې باو ه یو، دا ړنه چې نو و هېوادونو په هره 

 -برخه کې پرړختګ کړا دا، ال یې کوي او نوې

د دوا ړيکو ې او لري، خو ړوږ ته نوې ړيکو ې 

کتابونه د کاڼې کرښې برېښي، په داسې حال کې 

چې ړوږ هه ډېر تکړه او د نویو فکرونو لیکوال لرو 

چې باید ا زښت و کړل يش. زړا یوه وولګیوال به په 

هر سیمینا  کې د بهرين پوهانو دوړره نظريې  اوړې 

چې خپله ت که به یې په نشت ح اب وه، ده فکر 

توب  کاوه، د بهرنيو پوهانو د نظریاتو  اوړل د تکړه

نښه ده؛ نو ړوږ د خپلو افکا و او نظریاتو پر ځاا د 

 بهرنیو هغو ته ډېر ا زښت و کوو.

یو ب  دلی  چې نن س ا زیاتره ک ان ژباړې ته ړخه 

کوي ښايي دا وي چې له تخلیق څخه ژبا ه لږه څه 

اسانه ده. که څه هه ژباړه باید اسانه ونه ګو  يش او 

نه سطحي چلن و هه ويش، ځکه خپ  ځانګړي 

اصول او ظرافتونه لري، خو بیا هه د یوې نوې 

ړوضوع پیدا کول یا یوې زړې ړوضوع ته نوا  نګ او 

 لید لو ي و کول تر ژباړې هغې ستونهړن دي.

یوه و ځ ړو په وولګي کې پر لیکنو بحث و، یوه 

وولګیوال ړو ووی : دا لیکنې هيڅ ځاا نه د ته 

نیيس، نه څوک ا زښت و کوي، کتابونه وژباړ  ژ  به 

شهرت پيدا کړ . هدف ړې دا دا چې ډېرا 

ک ان شهرت ته لېواله دي؛ یعنې په که وخت کې 

 سېدو یوه اسانه ال ه د د ته شهرت غواړي، شهرت 

ژباړې ال  ده، دا هه سمه ده چې ډېرا خلک له زیاتې 

عالقې، ړ لک او اړتیاوو له ړخې ژباړې کوي؛ نو باید د 

ژبې د پرړختګ لپا ه هه ويش، په ځانګړې ډول د پښتو 

هه  -ژبې لپا ه چې ال ډېر کا  ته اړتیا لري، له دې هه

دې د ژباړې ړ لکیتوب، صحت او ړعیا  ته دې ال ډېره 

 پاړلرنه ويش.

 

 په پښتو او دري ژبو کې... 

عدد او ړعدود ګرداين سمون د ړنن له پلوه 

ړطابقت ښیي، د ړثال په توګه: یو قله= دوه قلمونه، 

 یوه تخته= دوې تختې 

په د ي ژبه کې بیا داسې ړطابقت نه لیدل کېږي؛ 

یعنې ړطابقت په کې د ړنن او حالت له پلوه 

نشته. د ړثال په بوه: یک قله= بی ت قله،  یک 

 تخته= بی ت تخته

باید ووایه چې په پښتو او د ي ژبو کې عددونه په   

تليظ او ویلو کې هه ځینې توپیرونه لري، لکه په 

پښتو ژبه کې چې ش  عدد نه و وسته تر س  عدد 

پو ې لوړړا یویه بیا ل یه وی  کېږي، لکه: یو 

ویشت، دوه ویشت؛ خو په د ي ژبه کې لوړړا ل یه 

او و وسته یویه  اځي، لکه: بی ت و یک، سی و 

یک... خو په سلیه او ز یه کې د پښتو غوندا لوړړا 

سلیه  اځي، لکه: یکردو یک، یکردو دو، یو سلو 

یو، یو سلو دوه... باید ووایو چې عدد په رصف، 

ړحاو ه او وولنیهه برخه کې ډېر ړهه  ول لوبوي او د 

 وولنیه رضو ت پر اساس زیات کا ول کېږي.

 ړأخذونه:
ه خویشکی، ړحمد صابر، پښتو ړعارص ګراړر، لوړړا ۱

 ل کال.۱۳۳۵چاپ، ړهان دانش خپرندویه وولنه: 

ه  ښتین، صدیق الله، پښتو ګراړر، د پښتو وولنې ۲

 ل کال. ۱۳۲۷نرشیات: 

ه زیا ، ړجاو  احمد، پښتو پښویه، د ېیه چاپ، دانش ۳

 ل کال. ۱۳۱۴خپروندیه وولنه:

ه یمین، ړحمد ح ین، دستو  ړعارص زبان پا سی د ا. ۴

 ل کال.۱۳۳۱ل ه چاپ، انتشا ات: ړیوند، 

۳ 

 مه.۰۲ز.کال، د جنورۍ ۰۲۰۲مه او د ۰۴االول د میاشتې  هـ.ق. کال، د جامدي۳۴۴۳مه، د ۳۲ل.کال د جدي )مرغومي( د میاشتې ۳۳۱۱مه( ګڼه، د ۳۴۲ -۳۳۱مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله پسې )۰۲ -۳۱دوشنبه، )
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 ۲۴۴۴۴۱۴۳۳۰د اړیکو شمېرې: 

      ۲۴۲۴۱۱۱۲۳۳ 
 zerai1316@gmail.comبرېښنالیک: 

پته: د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبیاتو 

 مرکز، زنبق څلور الرې، نوی ښار

 افغانستان —کابل

 د افغانستان د علومو اکاډمي

 د ژبو او ادبیاتو مرکز خپرنیز ارګان

  په زېري جریده کې له رسلیکنې

پرته، د نورو لیکنو سپیناوی په 

 خپله د لیکوالو په غاړه دی.

 د کتونکې ډلې تر نظر الندې

 مسؤل مدیر: څېړنیار احسان الحق

 مهتمم: څېړنیار یارسپاچا

 ډیزاین: ا.ک

 د يوې ګڼې بیه: پنځه افغانۍ

 

 "اند" مجله
علمي، اديب، فرهنګيي ا  هي    اند

مجلييه  د نړنييه تړهندييړت د تيي دړ 
ميئوړ     څانګې له خړا چاپ شيړ. 

مييد ر  ييې تړهنمييا غيي د ا يي ر 
مخ زه مجلې نې څېهني ز. ل نينې،  ٨٦دغې هاشمي دى  

شعر نه، ه   نرث نه ا  د تړهندړت تېژندنې برخې شياملې 
 د  

 

 يو جرمنى وګړى پښتو سندرې وايي
هینس برینډت برګر ه ه جرمنى  ګهى دی چې ليه تي دنړ 

 "ناشناس نړجيړات"رسه د بې نچې مینې له غببه خپا ځات 
بييييړ ، د تيييي دړ 
غييند . لييه خپييا 
 باب رسه  یيا  يې 
تييير وړليييړ خړ يييه 

 مش له ده 
له ه ه رسه د ډیيړه 

 اډیړ همنا   نیا خات خرب. نه. د  ا  د تي دړ غيند   
 د  اد لړ ته اړه  ې   يل:

ځ نې  اته  اد. د  ا  ځ نې نه  له ت دړ غند   رسه ميې 
م نه ه ه  خت ت دا شړه چې نله زه  ړ نى   ا  ميړ  رسه 

ثي  أمې  ړه ن ئټه  ه، ه ې به ا  ېدله، نړ ته ما  ې هم ت
 نه، ما به هم ا  ېدله  خړ ا س ه ه غند ه  انيه ليه  ياده 
 تلې، خړ ا س مې خپله دغه ډ   غند . ا  ېدلې ا    لې 

 د   نړمړړ  د ا   م  دغه غند ه:
 مئدې منګۍ بر  ړى دى 

 زړه مې دلرب  ړى دى
 عامله ال  ن ئئ ډېر  ې ته ه   ړى دى

له خپا  باب رسه ته هميد. ال يو   يډ ړ نيې تيه  ينيل 
 انداز رسه زمزمه نه. ده 

ته د.   ډ ړ نې د هینيس برګير ترڅنيو  يړ ماشيړ  هيم 
 ناغت دی چې نړ   ې ا  ن دى  

د ز ى نړ  مې آ  ن دى، لړميهى ميړ "دى ته د. اړه  ا ي: 
د شا  خ خات نړ    باند. نې ړد، خړ د  ځې مې خيړ  

 ."نه شړ ا  ترځاى  ې ا  ن   ته خړ  نه
دى ته اخره نې د خپا ت  ا  ته تړګيه  ا يي:  يړه   ه بيه 
اف انئدات د ا  اميې لئ ز. ته شات يش چې خلي  بيه تيه 
ازاد ډ   هلده تىل يش، د. هېړاد نې به اخر امن  ايش ا  

 ب ا به ته خړشحالۍ هلده الړ يش 
 دغه مرنه ته الند. ل ن  نې لړغدىل شئ:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /voa d eew a /
videos/718342315335897/ 
 

محمد ارشف غني: هغه کسان چې تاريخي 
آثار او قلمي نسخې وررسه دي، علومو اکاډمي 

 او آرشيف ته دې وسپاري
 لئمرش غني له ه يړ نيئانړ 
چييې تييا  خي آثييا  ا   لمييي 
نئخې   رسه د ، ه له  نيهه 
چې علړمړ اناډمي ا  ا ش و 
ته  يې  غيپا   ا   ا يي، تيه 
نړويييه  يييا  نيييې د اف يييات 

 ړنئلګرۍ  دانۍ د. د غیا  نانه تيه نيړ  د اف انيئدات 
 تېژندنې مرنز ا  د فرهنو نړ  يش 

له ا ګ څخه خپره شړ. خربتاڼه نې  اغييل چيې  ليئمرش 
ميه د تر فیيئړ  غيیا  ٣د مرغړمي ته  محمد ارشف غني

نانه له لړ   د غيپا   شيړیړ  لميي نيئخړ تيه مناغيبت 
 جړړ  شړیړ مراغمړ نې ګډ ت ا   ینا  نهه 

ته دغړ مراغيمړ نيې چيې د ا ګ تيه آ شيیو نيې تيررسه 
ته علمي ا  وړلنیز  چا   نيې د جمويړ   سیيس غي   شړ ،

غالنا  ډانټر لعا تاچا ازمړت جموړ   سیس تيه تيه خبياب 
نې   یا: "غداغړ ته همت، مالتيه، همنيا ۍ ا  ال  يړ نه 
 تړانېد  چې د غیا  نانه ندابدړت ا   لميي نيئخې نابيا 

 ته  ا ړ  "
نړمييړړ    یييا، د تيي دړ، 
د   ا  عريب ژبړ تر دغيړ 

 لميييي منوړميييړ ا   ۳۱۱
منثړ   نئخړ رسبېره چې 

نالييه تييړ .  ۱۲۲  -۰۲۲لييه 
بېالبېيا  ۰۰۲۲تا یخي مخینه لير ، د نړميړړ  د نديابدړت 

 ندابړنه ا  مجلې علړمړ اناډمۍ ته  غپا   شړ. 
ازمييړت د دغييړ نييئخړ د خړنييدیدړب، غيينن نړلييړ، نابييا 
تړهندړت، علړمړ اناډمۍ ا  ميل مړزیم ته د یړ. یړ. ناتي 
د غپا لړ ا  ته اړه یې د څيېهنړ ترڅنيو  ړانيدیز  نيه چيې 
علړمړ اناډمۍ د. یړه خړنه ا  یا د نديابدړت یيړه برخيه د 
تر فیئړ  غیا  نانه ته نړ   نړمړ  ا  ته نړويه  يا  نيې 
د. ه ه  دانۍ چيې د اف انيئدات د د ليت ملنیيت دی، 

 فرهنګدړت ته ځانګه. يش 
  تئې د جموړ    یاغيت غيالنا  ز یين انځيړ  د  لميي 
نئخړ ا ز ت ته ته اشا .   یيا، د غيیا  نيانه تيه څېير 
دغه ا ز دنانې تانګې د. د  ې غاتنې ا  اغيدااد. لپيا ه 
له بېالبېلړ اشخا ړ، ځایړنړ ا  شخي  نديابدړنړ څخيه تيه 
منوم ډ    اوړليې ا  تيه علړميړ انياډمۍ ا  ا شيیو نيې 

 خړند  ا  د اغدااد.  ړ  ګرځي 
دغړ مراغمړ ته د  ینا ترموا  جمويړ   سیيس غيني   یيا: 
"نن وړلړ ته د خړ ۍ   ه ده چې زميړ  د غي  شخي یت 
غييیا  نييانه معنييړ  تانګييه ا  خزانييه خپييا تييا یخي نييړ  
اف انئدات ته غپا   نېږ   د نړمړړ  د  د دانۍ ته مړخه 

به زه، علړمړ اناډمۍ ا  ويړ  علميي شخي یدړنه تيه خپليړ 
 الغلینړنړ نړمړړ  ته مننلی  ترتیب نه  "

ه ييه ال  ييړ نه  نييهه چييې تييه نړوييه  ييا  نييې د اف ييات 
 ړنئلګرۍ  دانۍ د. د غیا  نانه تيه نيړ  د اف انيئدات 
تېژندنې مرنز ا  د فرهنو نړ  يش  علړمړ انياډمي د. د 
 اغيل غیا  نانه ته نړ  ځانګه  ندابدړت ته د نړنه لرګي 

 لړحه چې نړمړړی   رسه ځانګه. مینه لر ، جړړه نه  
ده   یا، مړ  باید تړه شړ چې زمړ  عمده خبي آثا  چيېر. 
د  ا  د د. لپا ه به اړین امنانات ترتیب نه   زمړ  زیاتيه 
برخيه آثيا  تيه هنيد، اغيدانبړ ، تاشينند، امليات، فرانييئه، 

 ځایړنړ نې د    انګلئدات، تې ړ ، الهړ  ا  نړ  
محمد ارشف غني له ه ړ نئانړ څخه چې تيا یخي آثيا  ا  
 لمي نيئخي   رسه د ، هیليه  نيهه چيې د خړنيدیدړب، 
اغايس ګيټې اخیيئدنې ا  تيانګړنې تيه مړخيه یيې علړميړ 

 اناډمۍ ا  ا شیو ته  غپا   
 رسچ نه: د ا ګ خربتاڼه

 

د تاجکستان ميل پوهنتون ته لسګونه آثار 
 ډالۍ شول

د تاجنئدات ميل تړهندړت د تي دړ ژبيې ډ پا ومنيه تيه د 
وړنيييه  ٥٤ادب ييياتړ اړ نيييد 

ندابړنه ته د. هېيړاد نيې د 
اف انييئدات فرهنګييي اتييشې 
مج ب الليه ملنيز  ليه خيړا 

 ډالۍ شړ  
دغه مبلب ته د شينبې  يا  

نييې د اف انيييئدات غييياا ت نييا نړ نني احميييد فو يييم 
ميه خپيړ  ٥نړهدامني ته فېئبړک تاڼه نې د مرغړمي تيه 

شړى ا  ز اتيه نيه.  يې ده چيې انيرثه دغيه ندابړنيه  د 
اف انئدات  لم وړلنې( له خړا خپيا ه شيړ  چيې ويړ  یيې د 

 هېړاد د نړ  نئا شعر نه ا  نا لړنه د  
د ده ته   نا، ته د. تړهندړت نې له ډېر  نلړنړ  اهیيئې د 
ت دړ ژبې ډیپا متنه فعا  دى چې د تاجنئدات محي لین 
تييه نييې تحيي یا ا  زده نييه. نييړ ، مګيير تييا تييه انييرثه 

 مړضړعاتړ نې د ندابړنړ له نم ت رسه مخامخ د  
ه ه ز اته نه.، دغه ندابړنه  ې د تاجنئدات ميل تړهندړت 
د ژبړ ا  ادبیاتړ ډیپا ومنه آمر اغيداد  غيدم شيادیړف، د 
غیمه  یز  ژبړ  ت دړ( ډیپا ومنه آمر اغداد عمر  ار ا  د 
ت دړ ژبې اغداد منواج الدین  غدمړف ته ډالۍ نيه  چيې 

 د ه ړى له خړا  ې تړد هرنىل  شړ 
 فېئبړک تاڼه Fahim Kohdamaniرسچ نه: د 

 

"اروزګان د تاریخ په پاڼو کې" سيمینار جوړ 
 شو

خ   زګات د تا ی"ازګات ته مرنز تر ننړټ  ا  نې د د ا  
د مرغړمي ته  څېهنیز غیمینا  -علميته نړ  تاڼړ نې" ته 

 .تررسه شړ مه٩
مینا   علمي س غهد د

 فرهنوا    لپا ه د اطالعات
 لئمرشۍ ماڼۍ  زا ت ا  

ا  زګات ته یړ ګډ تال ی 
د نلدړ  ، تا یخي،  د.  ال تتر ډېره د  تلىل   ا  ته نې

نړ   اړخړنړ  څړعي  نالګانړ، نړمیالیړ، د د نړ ا   طب
  ړاند. شړ  لړمات عته تها   

علمي چا   نې د  لئمرش غ  غالنا  تړهاند لعا تاچا ته 
غا   لړغت چې  پ  ازمړت د  لئمرش محمد ارشف غن

ا  زګات تا یخي  الیت دی ":     یړه برخه نې یې  اغاته 
چا   شننه ا     الیت د تا یخي ا  فرهنو غها  د د

 ". شتحقیق باید  
د ا  زګات مشوړ  ه، یا نلمې شنن   د ا  زګات د ت

ا  زګات     زګات د د نه، داد  ،مرشات  فرهنو ،غند نه
عي  نال ه ه مقالې  غیايس مرشات ا  د ا  زګات طب

 شړ. مینا  نې  لړغدا  دغه علمي س. ته  . چ
/https://www.pajhwok.comرسچ نه: اجما   ا ، 

ps/2019/12/30/ 
 

وتىل هرنمند او ُممثل محمد اصف جاليل مړ 
 شو

د هېړاد  تيل ه مند ا  ُممثا محمد ا و جال  د زړه د 
مه د چوا شنبې ١١د ېد  له امله ته نابا نې د مرغړمي ته 
ته   ه له د. نهۍ د تا لپيا ه غي ګې 
تټې نه.  د ه يه د جنياز. مراغيم د 

ميه، د نابيا تيه عیيدګاه ١١مرغړمي ته 
نې د غلګړنه فرهنګیانړ ا  د ده د مینه 

  الړ ته برخې اخیئدنې تررسه شړ  
نليين ا ييو جييال  د لړګيير د محمييد اغييې ا يييل  ۲۰

 ا غېد ننی   
جال  چې ته څړ فلمړنړ ا  ډ امړ نيې نيا  نيهى، چيې تيه 
   غييد ړ د   لييئ ز  نييې  ييې د خيي ړو تلړېز ړنړنييړ 
تار حي تر ګرامړنه ميخ تيه  ړ  د   دى چيې  يړ خيړش 
طب عده انئات  ، له همد. امليه تيه خلنيړ نيې تيه "نانيا 

 ا و" مشوړ    
 لئمرش غني د جال  تر مه نې خړاش ني څرګنيده نيه. 
ده ا  له ا ګ څخه ته خپره شړ. خربتاڼه نيې د  ليئمرش 

ا  ا اد محمد ا يو جيال  د هېيړاد تيه "له  ړله  اغيل: 
 غن ړ نې د متث يل تا چړ ته تررسه نړليړ رسه د خلنيړ تير 
شړنډ  مړغنا  ا غده ا  له د. ال .  ې د وړلنې ته ا يال  

 "نې  نډه اخ ئده 
 

 خوست او پکتيا ته فرهنګي سفر
تيه علمييي ا  وړلنيي ز  چييا   نييې د 
 لئمرش غ  غالنا  تړهاند ډانټر 
لعا تاچا ازمړت ليه  يړ شيمېر نيړ   
فرهنګ انړ رسه خړغت ا  تند يا تيه 

 فرهنګي غار  نه 

دغييه مبلييب "د علمييي ا  وړلنيي ز  چييا   مييشا   ت" لييه 
مه خپړ  شيړى دى ا  ١٤فېئبړک تاڼې څخه د مرغړمي ته 

ز اتړ ، نه څه هم دغه غار شخ   ، خيړ هلديه تيه څيړ 
مومړ  غيمي ا  نا غيمي ناغيدړ نيې د ګيډ ت ترڅنيو د 
غ مې تر علمي ا  فرهنګي  ضع ت ا  بوبيړد هيم بحثړنيه 

  شړ  
لړمهنۍ ناغده د خړغت  ال ت مقا  له لړ   ه ه فرهنګيي 
ما ا    چې د نړ   ه   برخړ ترڅنو ته نې د د   نړ يړ 

 چاپ شړ ړ ندابړنړ ا   ړ. مجلې مخندنه هم  ه 
تړهاند ازمړت غړنډ. ته    يا چيې دغيئې تر ګرامړنيه د 
بېييال بېلييړ غيي مړ، فرهنګييي شخيي  دړنړ ا  خلنييړ ترمنيي  
نږدېړا  نې لړی     لر  ا  د فرهنو ليه ال . نږدېړاليی 

 د زړ نړ نږدېړالی دی چې هیڅ تړله نه مني 
ه ه د خړغت ش خ زا د تړهندړت د ژبړ ا  ادب اتړ تړهنځيي 
ته لئګړنه ه ه ندابړنه  غپا   چې تيه د.    غيد ړ نيې 

 چاپ شړ  
د بېرته  اګرځېد  ترموا  د تند ا ليه  يړ شيمېر فرهنګ انيړ 
رسه د ناغدې ا  ل د  ترڅنو، د تند ا تړهنديړت ليه ژبيړ ا  
ادب اتړ تړهنځي رسه د  ياد  نديابړنړ مرغيده  شيړه ا  تير 
څنو  ې  اغيل ازمړت ځيا ي فرهنګ يانړ تيه    يا، چيې د 
تند ا د تا  خي باالح ا  مړضړع به تيه و نګيا  ليه اړ نيد  

 ادا   رسه رش نه نه  
" فېيئبړک د علمي ا  وړلنيیز  چيا   ميشا  یترسچینه: "

 تاڼه

 د کابل فرهنګي اونۍ
مه د نابا تيه ١١د اطالعاتړ ا  فرهنو  زا ت د مرغړمي ته 

مييل ت يياتر نيې فرهنګيي ا نييۍ ت ييا نيهه چييې تييه نيې د 
 مشاعر.، ت اتر ا  غ مه   ز. مړغ قۍ برخې شاملې  . 

د د.  زا ت د فرهنو ا  ه  معني تړهانيد محميد  غيړ  
با       ا چيې دغيه جيشن د 
نابييا د فرهنګييي ا نييۍ ا  تييه 

  نې د اغيالمي ثقافيت د ١٢١٥
مرنز ته تړګه د نابيا د نړمړليړ 

 ته د شا نې جړړ شړى دى 
ده ز اته نهه، د د. ا نۍ ته بو  نې به مشاعر.، ت اتر ا  

 د غ مه   ز. مړغ قۍ جشنړنه تررسه يش 
/http://www.bakhtarnews.com.afرسچ نيييييييييه: 

pashtu/culture/item/93112 
 

کنفرانس جوړ  »ژباړه ټولنې ته غوره ډالۍ»
 شو

اف ييات لینييړا  د ژبييړ ا  ژبيياړ. انييئټ ټ ړټ د ژبيياړ. د 
مه غړنيډه  نيهه ا  تيه د. ١١اهمیت ته اړه د مرغړمي ته 

 غړنډه نې یې لئګړنه ژباړ نني هم فا غ نه  
ته د. غړنډه نې د اف انئدات د علړمړ انياډمۍ غيه  ا  د 

تړهندړت اغدادانړ ګډ ت نيهی   ا  
ته اف انئدات نې د ژبياړ. تير  ده 
خرب.  شړ.، خړ د ژباړ  د نمیيت 
تر ځای د ژباړ  د نیایيت تير  يه 

 نړلړ وینګا   شړ 
اندشا اتړ ته  ړاندیز  شړ چې د ژبياړ. تيه برخيه نيې ډېير 

 ډ   ژباړ. چاپ نه نه   د ت  نه  ا  هر
/https://www.facebook.comرسچ نه: 

AfghanwriterTranslations/ 
 

املاين ديپلوماتو رسه د ريښه يي قاموس او د 
 پښتو فولکلور ټولونې پروژو په اړه بحث وشو

ته علميي ا  وړلني ز  چيا   نيې د  لئميرش غي  غيالنا  
تړهاند ډانټر لعا تاچا ازمړت د اف ات  لئمرش ته ځيانګه  
هدا ت د جرمني هېړاد له نا ب غا   شا زدف ( ا  د  ياد 
غاا ت له لړمهۍ غنرتر. رسه د د   مومړ نلدړ   تر ژ  

 .ته اړه تعق بي ل دنه  نهه
د علمييي ا  وړلنييیز  چييا   "

" فېييئبړک تاڼييې مييشا  یت
مييه ١٣څخييه د مرغړمييي تييه 

خپييا ه شييړ  مبلييب نييې د 
تړ تيييه څرګنيييد نړ تيييه د ا  

ته د. تر ژ  نې  ړه  ې د    ه  يي  يامړس ده   اغيل چې 
چييې څييه  خييت  ړانييد. د املييا  تر ف ييئړ  غب ييئد ات 
"زمر " ليه خيړا اف يات  لئميرش تيه  ړانيد ز شيړ.  ه ا  

بليه هيم د تي دړ    . لئمرش  ې د تبب يق ژمنيه   نيه.  ه
فړلنلړ  وړلړنې ده چې ته د. ل دنه نې د د اړ  تير ژ  تير 

 .غال  شړه  ړ نړلړ
" فېيئبړک د علمي ا  وړلنيیز  چيا   ميشا  یترسچ نه: "

 تاڼه
 

د هرنمند او ممثل محمد 

 آصف جاليل یاد غونډه
د لړګر د اطالعاتړ ا  فرهنيو  یاغيت 
ته نړ ت ا  د لړګر ځړانانړ ته ملدیا د 
د.  ال ت تيه مرنيز تيا عليم نيې د 

ه مند، ُممثيا ا  نړمیيډین آ يو جيال  یياد غړنيډه د 
مه جړړه شړه ا  د ده     ته د دعيا الغيړنه ١٣مرغړمي ته 

 تړ ته شړ  
د د.  الیت د اطالعاتړ ا  فرهنو  سیس عبدالرحمن تئا، 
جال  ته    غدیړ شيلړ نلړنيړ نيې د متثیيا ا  نړمیيډ  
رسال ی  باله ا  ته د. برخه نې یيې د ده هېيې ا  الغيده 

  ا ړنې بې غا .  بللې 
ته د. غړنډه نيې نيړ   خربیياالنړ هيم د ا يو جيال  د 

 متثیا ته اړه خرب.  نه. ا  خاطر.  ا   لې 
 " فېئبړک تاڼه لړګر اطالعاتړا فرهنو  یاغترسچ نه: د "

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100005116936650 

 

د استاد پرسيل د شپږم تلین په مناسبت 
 غونډه وشوه

د نړمړيت نازنخیا  شياعر 
غزلييييييئدړ   اغييييييداد 
محمد يييدیق تييي   د 
شپږ  تلین ته مناغيبت د 
تيي   اديب ا  نلدييړ   
وړلنې له خړا یاد غړنيډه د 

ميه جيړړه  ۰۰مرغړمي ته 
 شړه 

د ت   اديب ا  نلدړ   وړلنې مرش نيړ   حیيم عياطو د 
ا  ا اد اغداد له خړا ت دړ ادب ته د نه  خدمدړنړ یاد نيه 
 نهه ا  زیاته یې نهه چيې اغيداد تي   تي دړ ادب نيې 
داغې آثا  تنځړ  چې تر تېهیړ تېه ړ به مینه  ا   لير  ا  
یياد بيه یيې ژ نيدی     تيه د. غړنيډه نيې د ننيد ز د 
اطالعاتړ فرهنو ا  د نلیيړ ا  تراخدیيا  سیيئانړ فدامحميد 
ا ز ت ا  د غت  یحيات هيم خيرب.  نيه. ا  د ننيد ز 
تړهندړت اغداد زاهدالله نریمز   د اغداد تي   تيه نيرث 
لینلې مقاله ا  د غړنډ. ته تای نې  ذا  خات اغحا ز  ا  

 محمد نارص حقما شعر نه  ا     
/http://www.taand.comرسچ نيه: نيړ  حیم عياطو، 

archives/142672 
 

د سولې د شعر او انځورګرۍ فسټیوال شپږمه 
 غونډه جوړه شوه

د غړلې د شعر ا  انځړ ګرۍ رستيارس  فيئټیړا  شيپږمه 
مه د ننګرها  د نرز  ته تاال  نيې ١٩  ته د مرغړ  غړنډه

تنييړ شيياعرانړ ا   ۰۲۲تييررسه شييړه چييې د دغييه  ال ييت 
انځړ ګرانړ ته نې برخه اخ ئدې  ه  تيه دغيه مييل غړنيډه 
نې د ت دړ شيعر ا  انځړ ګيرۍ لړميه ، د هيم ا  د ېیيم 

 مقا  ګټړننړ غدا نه  شړه 
د شا ات فرهنګي ا   غن ز رشنت مرش ذني شيوامت چيې 

دا فئټ ړا   يې جيړړ نيهی  ، 
 ا ييي، مړخييه  ييې د شييعر ا  
انځړ ګرۍ له ال . خلنړ تيه د 
غړلې ت  ا   غړ  ا  د ځړانيړ 
شاعرانړ ا  انځړ ګرانيړ تيشړ ق 

 دی 
 رسچ نې:

د غړلې د شعر  -جشنړا ه ی رسارسی شعر   نقاشی  لح " 
 فېئبړک تاڼه  "ا  انځړ ګرۍ رستارس  فئدیړا 

/https://www.pajhwok.com ړغيييييو ،ر ايييييي، 
ps/2020/01/19/. 

 

 د نرګس ګل کلنۍ مشاعره تررسه شوه
ته ننګرها  نې د نرګس ګا نلنۍ مشاعره تازه امين شيړ. 

خړ  ييياڼړ  ليييئړالۍ نيييې د 
مه تررسه شيړه ٣٢مرغړمي ته 

چې ګڼ شمېر شاعرانړ ته نې 
برخه اخ ئدې  ه  د مشاعر. 
مراغم د مملې باغ ته تا  خي 

 بڼ نې ن ړ  شړ    
د مشاعر. ګډ نړالړ ته خپلړ شعر نړ نې د نيرګس ګلړنيړ، 
ممليې بياغ ا  ننګرهيا  غيدا نه  نيهه ا  دغيه  از  يې نيړ  
حاميس، اندقاد ، عشقي ا  ذ  ي شعر نه هم م نه  الړ تيه 

  ا     
د نرګس ګا نلنۍ مشاعره د لړمه  ځا لپا ه شا خړا ليس 
ناله  ړاند. د ننګرها  د نړمړيت شاعر دا  د "شيو د" ليه 
لړ   د ه ه ته نړ ت ت ا شړه چې ا س  ې د ننګرهيا  تيه 

 نچه شورت ت دا نهی ا  ته د لدي نچه منانځا نېږ  
//:https، یړغو ،ریایرسچ نه: 

www.pajhwok.com/ps/2020/01/20/ 
 

 تازه پښتو چاپ شوي آثار
: د نابا تړهندړت د تي دړ ژبيې ا  پوسټ ماډرنيزم

ل نىل اثر  ادب اتړ د څانګې داغداد ض اءاالغال  شېرا 
 دى 

 د فر  د،  ړن  ا  اد  ليه څېړنه  د حامسې رواين
 ۳۰۰غ د ا  ر هاشمي اثر دی چې تيه   ل ده(: دتړهنما

 مخړنړ نې چاپ شړی دی 
 

 د فرهنګي او اديب خربونو پېښلیک
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