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 هـ. ش کال د سلواغې )دلو( مياشت۸۹۳۱د 

 111 ................................................... دریڅه/دریچه هرني او اديب خپرونه

 111 ............................... شعري او نرثي ټولګې چاپ شوې 11د سليامن اليق 

 111 .............. تحقيقي سيمينار -ې د دودونو پېژندنه او ارزونه" علمي"د افغاين ټولن

 111 ......................... ...د عبدالهادي داوي د شخصيت او کارنامو د منانځنې په

 112 ............................................................ کلن شو ۹ختيځ اديب بهري 

 114 ............................................................ شوماشتي ژبه ده که لهجه؟

 114 .......................................................... يقني يوسفزى له موږ جدا شو

 115 .................. مه کاليزه ومنانځل شوه122نوي ډييل کې د باچا خان د زوکړې 

 116 ..................................................... غونډهد استاد رشاد پنځلسم تلني

 111 .......................... ولوژي" اثر مخکتنه وشوهلوګر کې "د سبک پېژندنې میتود



 111 .................................. د حاميس شاعر ملنګ جان جونګړه پرانيستل شوه

 122 ................... مه کاليزه ومنانځل شوه۵۰۷د وليس شاعر ملنګ جان د زوکړې 

 121 .................. څېړنوال رفيع الله نيازى د علومو اکاډمي علمي منيش وټاکل شو

 121 .................................. په ايران کې د پښتو ژبې د تدريس پروګرام پيل شو

 121 ............................................................... تازه چاپ شوي پښتو آثار

 هـ. ش کال د کب )حوت( مياشت۸۹۳۱د 

 124 ............................................................. چاپ شو "تفهيم التفاسري"

 124 ......................... پښتو داستاين کتابونه چاپ شوي ۳۷تېرو دوو میاشتو کې 

 125 ............................................................ خپرونه "یوه اونۍ یو کتاب"

 126 ...................... ولې او اوربند غوښتنه وکړهلوګر کې شاعرانو د شعر په ژبه د س

 127 ................................ د پښتو مشهوره سندرغاړه ماه جبین قزلباش مړه شوه

 121 .......... نومونو د تسمیې وجهد ناړۍ ولسوالۍ د ګـَوري ژبې د سیمو او ځایونو د 

 121 ....................................... د محمد مزمل هوتک د اديب هڅو منانځغونډه

 112 ........................................... د داستان ليکنې دوهمه سيايل تررسه شوه

 111 ..................................................... کلنه شوه 122د ننګرهار ورځپاڼه 

 111 ................................. "له پښتو رسه د ګوري او ساوي ژبو اړيکې او پرتلنه"

 112 ..................................................................... تازه چاپ شوي آثار

 کال . شهـ۸۹۳۳

 هـ. ش کال د وري )حمل( مياشت۸۹۳۳د 

 115 .............................................. څېړنپوه نرصالله سومبن منګل وفات شو

 116 ................................................ ه کتابونه چاپ شولعنوان ۵د رحامين 

 هـ. ش کال د غويي )ثور( مياشت۸۹۳۳د 

 111 ...................................................... څېړنوال زین الله منلی وفات شو

 111 .................................................... شاعر عيل ګل پيوند په حق ورسېد

 112 ................... د ولسمرش په حکم ليکوال عبدالرازق پالوال ته معاش وټاکل شو

 هـ. ش کال د غربګويل )جوزا( مياشت۸۹۳۳د 

 111 ............................... ه نقدي مرسته وشوههرنمندانو او فرهنګيانو رس  ۷۰له 



 111 ................................ کاندید اکاډميسني پوهاند مري حسین شاه وفات شو

 111 .............................. سنځل ګل څوارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره تررسه شوه

 112 ........................................................ عبداالحد عارض په حق ورسېد

 115 ............. ...علومو اکاډمي ترمنځد افغانستان د علومو اکاډمي او د تاتارستان د 

 116 ................................................. شاعر او عارف حیدري وجودي مړ شو

 111 ............................................... لیکوال او شاعر فضل محمد پنهان ومړ

 111 .............................................. ل تررسه شوهانارګل مشاعره په انالین ډو 

 هـ. ش کال د چنګاښ )رسطان( مياشت۸۹۳۳د 

 122 ............................................ پسته ګل دوديزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه

 122 .............................................. هموج آمو دوديزه کلنۍ مشاعره جوړه شو 

 121 ........................................ هلمند سيند کلنۍ مشاعره انالين تررسه شوه

 121 ........................................................ چنار مشاعره انالین تررسه شوه

 121 .........................................................پیوند آنالین مشاعره جوړه شوه

 122 ...................................... سمسور لغامن دوديزه آنالين مشاعره تررسه شوه

 124 .............................................. وړه شوهد سولې په نوم آنالين مشاعره ج

 125 ................................................. کونړ سیند کلنۍ مشاعره تر رسه شوه

 126 ................................................... ليکوال او شاعر مغدود ساپی مړ شو

 126 ..................................................................... تازه چاپ شوي آثار

 هـ. ش کال د زمري )اسد( مياشت۸۹۳۳د 

 121 ........................................................ پښتو سیند چاپ شو  - فرانسوي

 121 ........................................... رومان مخکتنه وشوه د )جادوگر هزاردست(

 121 .......... ...کوالو او استادانود اطالعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو له فرهنګیانو، لی

 141 ............................ څېړنیزه پروژه دفاع شوه -د ګَوري ژبې فونولوژي" علمي "

 141 ........................ د علومو اکاډمي د برشي علومو د برخې مرستيال معريف شو

 142 ...................... تررسه شوه لوګر کې د سولې او ورورولۍ تر نوم الندې مشاعره

 142 .................................................... اکاډميسین سليامن اليق وفات شو

 147 ...................................... د څېړنې پنځه مياشتنی کورس پای ته ورسېده



 141 .......... د غازي امان الله خان د فرهنګی کړنو د درنښت علمي سيمينار جوړ شو

 151 .............. د کوزې پښتونخوا او کونړ شاعرانو یو ماښام د شعر په زمزمو رنګین کړ

 151 ................................................ "اماين بنډار" دوهمه اديب غونډه وکړه

 152 ....................................... زابل کې د خپلواکۍ په ویاړ مشاعره جوړه شوه

 154 ..................... رئیس غني: زموږ فرهنګي ريښې پیاوړې او دوامدره دي جمهور

 هـ. ش کال د وږي )سنبلې( مياشت۸۹۳۳د 

 157 ............................................... «د پښتو اديب فنونو کره کتنه او ارزونه»

 157 ..................... «د پښتو د منظومو ادبياتو په پرمختيايي بهري کې د ښځو ونډه»

 151 ..................... په لومړي ځل کابل کې د پشه يي ژبې ميل ورځ ومنانځل شوه

 151 ..................... ان منظومې په فرهنګي او تاریخي ارزښت خربې وشوېد سلط

 162 ................ ولسمرش غني: فولکلوري ادبیات د تاریخ او ملت پېژندنې سند دی

 162 ................................................ تابونو مخکتنه وشوهکونړ کې د پنځو ک

 164 ............................................. شاعره حمريا نکهت دستګیرزاده مړه شوه

 164 ............................................. پروفيسور پروېز مهجور خېشکی وفات شو

 165 .......................................... د پښتو ژبې د ليکدود د يووايل په اړه غونډه

 166 ........................................ د نورستان پر شفاهي ادبياتو او اسطورو بحث

 167 ................................................................. مخکتنه: د ادبیاتو دنیا

 161 ....................... د سعدالدين شپون د درېيم تلني په مناسبت يادغونډه وشوه

 172 .................... ...قیقي او تح« مخطوطات د داتا ګنج بخش د کتابخانې پښتو»

 171 .................................................. د )امن ږغ( په نوم مشاعره جوړه شوه

 171 ...................... د ]پښتو لهجوي قاموس[ د موادو راټولولو لپاره ساحوي څېړنه

 هـ. ش کال د تلې )ميزان( مياشت۸۹۳۳د 

 172 .................................................. د پښتو اشعارو لويه زېرمه آنالين شوه

 174 ..................................................... ورځ ومنانځل شو« افغان کلتور»د 

 175 .................................................. مشاعره تر رسه شوه« د رنګونو موسم»

 171 ................................... تخار کې د جمشید شعله په اړه کنفرانس جوړ شو

 171 ........................................... ولکلور په اړه سيمينار تررسه شوغور کې د ف



 111 ................................................. د هرن ورځ په پکتیا کې ومنانځل شوه

 111 .................................................. «تقریظ او د اوسنیو تقریظونو ارزونه»

 111 ........................................... هلمند کې د هرن نړیواله ورځ ومنانځل شوه

 112 ................................. د نوبل د ادب جایزه وګټله« ګلک»امریکايي شاعرې 

 114 ................................ پرانيستل شو« سليامن اليق فرهنګي او اديب بنسټ»

 116 .................... ډيزرټېشن دفاع شو« د پښتو ژبپوهنې تاريخي او تنقيدي جايزه»

 117 .................... ډيزرټېشن دفاع شو« رحامن بابا اديب سبک او د هغه پريواند »

 117 ...................... ...ندليک کتابد شفيقې حبيبي د ژورنالیستيکي او ټولنيز ژو 

 111 ........................................... هرن نړيواله ورځ ومنانځل شوهلغامن کې د 

 112 ................................... لغامن پوهنتون کې د فرهنګ اونۍ ومنانځل شوه

 111 ............................................ لغامن کې د بیرې ګل مشاعره تررسه شوه

 111 ..................................................... د اوزبيکي ميل ورځ ومنانځل شوه

 114 ............................................................... تازه پښتو چاپ شوي آثار

 هـ. ش کال د لړم )عقرب( مياشت۸۹۳۳د 

 115 ................. ...«ې د ښځې دریځد نورستان په فولکلوریکو او شفاهي ادبیاتو ک»

 116 ................................................... د سارک فرهنګي مرکز کلنۍ ناسته

 117 ........................................... غمي سیندونه" اثر مخکتنه وشوه د "غمي ـ

 111 ............................. خيرب پښتونخوا کې د سولې او امن په نوم مشاعره وشوه

 111 ............................................................... د "ادب کور" ناسته وشوه

 222 .................................................... څېړنوال بسم الله حقمل وفات شو

 221 ............................ "پر اسالمي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه" اثر مخکتنه

 221 ............................... لغامن پوهنتون کې د فولکلور په اړه ليکچر ورکړل شو

 222 ................................... د پوهاند ازمون علمي او اديب هڅې وستایل شوې

 224 ..............................................لت هويت او پېژندنه ده"فولکلور د يوه م"

 هـ. ش کال د لیندۍ )قوس( مياشت۸۹۳۳د 

226 ......................................................... د استاد شپون د آثارو مخکتنه 

 227 .................. ...ارزښتونو په اړه اساطرييجوزجان پوهنتون کې د فولکلوري او 



 221 ............................................ لومړۍ ناسته جوړه شوه« د سولې ادبیاتو»

 212 ................................................... بلخ کې: ادبیات، فولکلور او مشاعره

 211 ............ ...ل کاکړسیا مې کالیزې په مناسبت د پروفیسور۲۰۰د پټې خزانې د 

 212 ............................................... کندهار کې فرهنګي ماښام او نندارتون

 214 ..................................................... رهنورد زریاب له دې نړۍ وکوچېد

 215 .............................................. پښتو قاموس مخکتنه وشوه –د پشه يي 

 216 ................................ ړونکي وستايل شولپه پښتو د موالنا بلخي د آثارو ژبا 

 217 ................................... پښتو ترجمې مخکتنه وشوه« فيه مافيه»د موالنا د 

 هـ. ش کال د مرغومي )جدي( مياشت۸۹۳۳د 

 211 ..................................................................... چنار راډيويي مجله

 212 ..................................................... د خیرالبیان پښتو برخه چاپ شوه

 211 ............................................................. سمیع الدین افغاين مړ شو

 211 ........................................... کمېټې لومړنۍ ناسته جوړه شوه يد فرهنګ

 212 ............. ...شناخت هند در ادبیات افغاين قرن هفدهم، در پرتو آثار خوشحال»

 214 ........................................... وم مشاعره جوړه شوهد سولې او یووايل په ن

 215 ................. کندهار کې د شاعر اکرب نعمتي د دوو شعري ټولګو مخکتنه وشوه

 215 .........................................کوټه کې د سلیامن الیق یادغونډه جوړه شوه

 217 .......................... د استاد رفیع د ژوند، څېړنیزو کارونو او آثارو منانځنه وشوه

 211 ............. د اوزبيکي او ترکمني ژبو د رسمي کېدو د اولسمې کاليزې وياړ غونډه

 222 ........................... یم تلین درناوى وشو د مال فيض محمد کاتب هزاره د نوي

 221 ................ ...مهم ولسمرش: د نوایي او نورو مشهورو افغان شخصیتونو افکار او

 221 ....................................... کابل پوهنتون کې دوه ډيزرټېشنونه دفاع شول

 222 .......................................................... د تاریخ اونۍ اختتامیه غونډه

 225 ............................................... م تلني په مناسبت مشاعره۲۳د بېنوا د 

 226 ............................... اثر مخکتنه وشوه« په پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه»

 221 ............................................................... تازه پښتو چاپ شوي آثار

 هـ. ش کال د سلواغې )دلو( مياشت۸۹۳۳د 

 242 .................................................... په پښتو ترجمه شو« صحيح مسلم»



 241 ...................................................... د پښتونخوا لهجې" اثر چاپ شو"

 241 ............................................. د اسرتالیا پر لومړنیو افغانانو فلم جوړ شو

 242 ................................... د کابل د ځوانو شاعرانو او لیکوالو ټولنه جوړه شوه

 242 ........................................................................ مشک اديب بهري

 245 ........... ...او علومو اکاډمۍولسمرش: د هرات اديب ټولنه به د اطالعاتو فرهنګ 

 246 ............. )تحقیقی او تنقيدي جائزه( تد ډاکټر راج ويل شاه خټک اديب خدما

 247 .................... د علومو اکاډمي د درېيو متقاعدو استادانو ویاړ غونډه جوړه شوه

 241 ......................................... ه وشوهاثر مخکتن« پښتو سیند –فرانسوي »د 

 251 ......................................................... مشتاق مجروح يوسفزی مړ شو

 251 ................... مرصۍ پوهه پروفيسور عفاف زيدان ته د ماللۍ مډال ورکړل شو

 254 .............................................. د "سولې لپاره یو غږ" مشاعره جوړه شوه

 255 ................................ کندهار کې د سولې راتلو لپاره شاعرانو شعرونه وویل

 256 .......................... د سولې لپاره يو غږ" په نوم مشاعره جوړه شوه"پکتیکا کې 

 257 ................................ مشاعره جوړه شوه« يو غږ د سولې لپاره»ننګرهار کې 

 257 ................. ...زڅېړني -مکتب علميژوند، غورځنګ او اديب  د بایزید روښان پر

 251 ................................................... اثر مخکتنه وشوه« رستوره ابیقوره»د 

 262 ........................................... اثر مخکتنه وشوه« تذکرة الشعراء کلنګار»د 

 261 ................. د ډاکټر صمد واصفي د علمي او اديب ژوند ستاینغونډه تررسه شوه

 261 ............................................................... تازه چاپ شوي پښتو آثار

 هـ. ش کال د کب )حوت( مياشت۸۹۳۳د 

 262 ........................................................ د نرګس ګل مشاعره جوړه شوه

 264 ........................... کندوز کې د سولې او پخالینې په نوم مشاعره تررسه شوه

 265 .............. جالل اباد کې د سولې او پرمختګ د کتابونو سرت نندارتون تررسه شو

 265 .................................... کابل کې د مورنۍ ژبې نړيواله ورځ ومنانځل شوه

 267 ........................ بلخ او پښتونخوا کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ومنانځل شوه

 261 ....................................... هندوستان کې د پښتنو کلنی جشن تررسه شو

 261 ...................................... دالرحیم روغاين مړ شووتلی لیکوال او شاعر عب



 272 ............................................ سيمينار جوړ شو« پښتنه او پښتني کلتور»

 271 ......................................................... اثر مخکتنه وشوه« کوچیان»د 

 274 ....................... انجمن د جوړېدو نوي ميه کاليزه ومنانځل شوه د هرات اديب

 275 ............................................. د کامګار خان خټک د شاعرۍ دیني اړخ

 276 ........................................... افغان کلتوري ټولنې پرسلنۍ مشاعره وکړه

 277 ............ ...تنو ته دولتي ۵۳د فرهنګي میراثونو د ساتنې او مالتړ ورځې په ویاړ 

 271 ..................................................................... آثارتازه چاپ شوي 

 هـ. ش کال۸۰۱۱

 هـ. ش کال د وري )حمل( مياشت۸۰۱۱د 

 211 ...................... ...کانديد اکاډمیسین سيستاين ته د غازي مري مسجدي خان

 ۲۸۵ ............................................................. په پار رنګني ماښامد نوروز 

 211 ............................................. افغان حکومت د غني خان مقربه جوړوي

 212 ................................... کال به د فرهنګي ودې او پرمختيا کال وي ۵۰۰۰

 214 .............................................. جوړه شوهکلنۍ مشاعره « د نوروز رسود»

 216 ....................................................... د کاغذپران فيسټيوال تررسه شو

 216 ...................................................... د تياتر نړيواله ورځ ومنانځل شوه

 211 .............. ...نځ د همکاريو هوکړهد افغانستان او تاتارستان د علومو اکاډميو ترم

 211 ........................................... په ځینو لنډیو کې د ځینو پېښو انعکاس""

 212 .................................................. مه مشاعره جوړه شوه۷۳د نارنج ګل 

 211 ................................................... د بادام ګل فرهنګي جشن جوړ شو

 211 ................................................... اثر مخکتنه وشوه« خيايل مازيګر»د 

 211 ...................... ...هرن کې د "اسانه پښتو اليس کتاب د هندي تلفظ رسه" اثر

 214 .................د امري عيل شېر نوايي د افکارو د بياکتنې نړيوال سيمينار جوړ شو

 216 .................................... پښتو کې د اديب کره کتنې د تاريخي بهري څېړل
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 املليل مرکز نظر د پښتو څېړنو د بین

 

يل څېړنـوال محمـد اصـف احمـدزي د ښـاغ« دوهم ټوک»اديب پېښليک  -فرهنګي

ــ ــاډمۍ د ن ــو اک ــې د علوم ــر چ ــړی اث ــدوين ک ــأليف او ت ــه، ت ــیون د ـليکن رشايت کمیس

امللـيل  ګڼه پرېکړې په اساس مو د پښـتو څېړنـو بـین ۰۷۲/ ۷۲نېټې د  ۲۰/۵۳/۵۲۹۹

چاپ د اهميت او مربميت په باب د نظر څرګنـدولو لپـاره را اسـتولی  ارزونې او مرکز ته د

 په اړه يې خپل نظر په الندې رشحه ليکو:و، دا دی 

اديب پېښــليک د اديب فرهنګــي پېښــو او  -پېښــليک، پــه ځــانګړې توګــه فرهنګــي

چـې پـه کـې دغـه ډول پېښـې پـه  ،حاالتو د بهري په اړه لنـډ لـیکيل اثـر تـه ويـل کېـږي

 کرونولوژيک ډول په مناسب لنډيز رسه راوړل کېږي.

نيزې په ګڼو کـې د دغـه او هیسې د زېري ملريز کال را۵۲۹۳څېړنوال احمدزي له 

( ۵۲۹۸) کالـه دمخـه څلـورفرهنګي پېښو د بهري خپراوي لړۍ پیل کـړې او  -ډول اديب

چـې پـه خپـل  ،د کتاب په بڼـه خپـور کـړ« لومړی ټوک»يې د هغو د پنځه کلن پېښليک 

والــو او څېړونکــو ډېــر خــو  کــړ. دا دی اوس يــې د دې  وخــت د ادب د مطــالعې مينــه

دوهم »( د پېښو د کرونولوژيک بهري پېښليک ملريز۵۰۰۰ -۵۲۹۸کلونو ) درېيوو وروستي

چې په کې د تېـر ټـوک پـه پرتلـه لـه هـره  ،هم چاپ او خپراوي ته چمتو کړی دی« ټوک

 لحاظه مناسب سمون او بدلون راغلی دی.

تر کومه چې خربه د دغه ډول آثارو د چاپ او خپراوي په اهميت او مربميـت پـورې 

فرهنګـي ارزښـت او  -ري، دا په خپل وخت او ځـای لـه هـره حيثـه لـه علمـي، اديباړه ل

والو  اهميت څخه برخمن دی، ځکه چې منځپانګه يې د پوهې او ادب د مطالعې د مينه

تنده ډېـره ښـه خړوبـولی يش. د دغـه ډول پېښـليکونو چـاپ تـه چمتـو کولـو او خپرولـو 

پورې  زړهپه والو ته  دب د مطالعې مينهارزښت او اهميت رسبېره پردې چې د فرهنګ او ا

رسولو او په ذهنونو کې د پېښو او حاالتو د ياد تداعي کولو کې نغښـتی دی، د معلوماتو 

هغې مطالعه او ورڅخه استفاده تر هر چا زياته اديب تاريخ ليکوالو ته له ارزښتونو ډکه او 

و د کرونولوژيک بهـري پـه اړينه ده، ځکه چې له دوی رسه د يوې ټاکلې دورې د اديب پړا



 ب

ډېـر چـاپ او  ،څېړنه او سپړنه کې الزمه مرسته کولی يش، نو دغسې آثار چـې څـومره ژر

والو شمېر به يې ورځ تـر بلـې  خپاره يش، ګټه به يې عامه، د لوستونکو او مطالعې د مينه

 زيات وي.

همدې اهميت او مربميت ته په کتنـه مـوږ د ښـاغيل احمـدزي دا کـړی ارزښـتمن 

يار ستايو، دوی ته په راتلونکي کې د څښنت تعالی لـه دربـاره د دې لـړۍ د غځـونې او ز

محـرتم رياسـت تـه يـې د چـاپ او خپـراوي اړيکـو دوام توفیق غواړو، د اطالعاتو او عامه 

 غوښتنه او سپارښتنه کوو.

 په درنښت

 

 څېړنپوه دکتور سيد محی الدين هاشمي

 املليل مرکز مرش د پښتو څېړنو د بین

 ملريز ۵/۵۰۰۰/ ۵۷





 

1 

 رسيزه

 په مختلفو بوټو، ونو او مېوو ماالمـال دی او ال هـم دا بـاغ د بڼد پښتو ژبې او ادب 

پراخېدو په حال کې دی چې دا نه ادعا ده او نه مبالغه. د دې خربې ثبوت د  غوړېدو او

چـې پښـتو ژبـې او ادب تـه د خـدمت  يد او پېښـې اديب پېښليک همدا لړۍ -فرهنګي

 .يي کويروان کاروان ښکارندو کولو د

ــوک -د فرهنګــي ــومړي ټ ــه  اديب پېښــليک د ل هـــ. ش کــال کــې د ۵۲۹۸چــې پ

د پېښــليک  يــې پــه رسيــزه کــې مــې افغانســتان د علومــو اکــاډمي لــه خــوا چــاپ شــو،

او  علتونوړه معلومات وړاندې کړي او هم مې د دې پېښليک د ليکلو پر )کرونولوژي( په ا

. دا چـې پـه فرهنګـي او اديب ډګـر کـې د دغـه يکـړې د ېم خرب د کار په پيلېدو او دوا

 شوي دي. روښانهډول پېښليکونو ګټې څه دي، دا مسايل هم هملته 

د فرهنـګ او  څېړونکـيزمـوږ زيـاتره دلته يوه بله خربه کول غـواړم او هغـه دا چـې، 

دې  او په دې اړه شکايتونه لـري، د ديادب په برخو کې د سوژو له کموايل رسه مخامخ 

او  ته د څېړنې لپاره نـوې سـوژې محققينو دا ده چېهمپېښليک د نورو ګټو ترڅنګ يوه 

 ګوتـهکـوي، ور پـه ایجـاب او غوښتنه چې په راتلونکي کې د ال نورو تحقیقاتو  موضوعات

 کوي.

هــ. ش ۵۲۹۵مياشـتې د  )قـوس( هـ. ش لـه لينـدۍ۵۲۹۳په لومړي ټوک کې د 

او اديب مسـايل  کلتـوريل د کـب تـر مياشـتې د همـدې کـا ې، يعنـپـورې کال تـر پايـه

دي او زمـا  ېد څـه بانـدې پنځـو کلونـو پېښـې را اخيسـتل شـو  هلتهرانغاړل شوي دي. 

ټـوک  يـوه -به په يـوه او پېښې تصميم دا و چې که خدای کول د هرو پنځو کلونو مسايل

هيلـه دا مشـوره او والو سـال  مينـهادب د ځينو خواخوږو او د فرهنګ او  ، خوکې چاپيږي

کلونو پېښې هم د دوهم ټوک پـه بڼـه ژر چـاپ او  ۵۲۹۹او  ۵۲۹۸وه چې د دې لړۍ د 

مشـورې او دا چـې د دې دوو کلونـو پېښـې دومـره ډېـرې وې  سال يش. د همدې خپرې

ټوک د برابرولو په تکل کې شوم چـې دا  دوهمدې  چې د يوه ټوک ایجاب يې کاوه، نو د

 چاپ ته تيار شو.د دې لړۍ دوهم ټوک هم  هاو کرم رس  دی د الله تعالی په فضل
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هــ. ش ۵۰۰۰کله چې د دې دوو کلونو د چاپ خربه ځنډنۍ شوه او په دې کې د 

مـه پـه هېـواد ۳۰پای ته ورسېد او وررسه د همدې کال د زمري په  په تېرېدو او کال  هم

مـې ه کې سيايس تحول راغی او په نتيجه کې يې اسالمي امارت واک ته ورسېد، نو اراد

وکړه چې د پېړۍ د همدې وروستي کال پېښې هم په کې شاملې کړم چـې پـه دې رسه 

اديب  -فرهنګــيکلونــو هـــ. ش( ۵۰۰۰ ،۵۲۹۹، ۵۲۹۸پــه همــدې ټــوک کــې د درېيــو )

 پېښې شاملې دي.

هـ. ش کال د قـوس د ۵۲۹۵کله چې لومړی ټوک چاپ شو، نو متوجه شوم چې د 

کې نه دي چاپ شوي، فکـر کـوم چـې دا يـوه اديب خربونه په  -مياشتې ځينې فرهنګي

 دســتونزه وه، د دې لپــاره چــې همــدا مســايل هــم ثبــت يش، نــو تخنيکــي  -کمپيــوټري

 ل.شو ځای په ځای  په لومړۍ برخه کې د ضميمې په توګه همدې دوهم ټوک

علمـي او څېړنيـزې چـارې د وخـت پـه تېرېـدو رسه ال د  پـه تېـرهدا چې هر کـار او 

، نو زما په ګومان د لومړي ټـوک پـه پرتلـه د دې ټـوک درومي يلور  رتکامل او بشپړېدا پ

فرهنګي موضوعات ډېر معياري شوي دي، هم يې له لومړي رسه مأخذونو ښودلو ته پـام 

 شوي دي. وړاندې روښانه او باوري الشوی او هم مسايل 

و، نارونو او کنفرانسونو، اديب محفلونيسيم وڅېړنيز  -علمي د په دې کرونولوژي کې

د مړينـو کـره نېټـو، د نويـو اديب اشخاصـو  -نډو او يادغونډو، د فرهنګيځغو مشاعرو، منان

ټولنــو  و آثــارو او هــم د آثــارو د مخکتنــو غونــډو، د بــېال بېلــو اديب بهريونــو اوچــاپ شــو 

پېژنــدنې او  او راډيــويي فرهنګــي او اديب پروګرامونــوفعــاليتونو او هــم د څــو تلويزيــوين 

 لی دی.انعکاس موند  معرفۍ

کـې زمـوږ پـه ې پـه لومړيـو نـږدې دوه نيمـو کلونـو همـدې مـود درسه له دې چې 

ترڅنـګ پـر  قرشـونوهېواد کې جګړو او نـاامنيو زور اخیسـتی او د نـورو مختلفـو  تاريخي

، لرلـیو يې هم منفي اغېـز نو، ادیبانو، شاعرانو او ليکوالافغان پوهانو، څېړونکو، فرهنګيا

چـې  يږياديب بهـري څخـه جـوت -کلونو له فرهنګي درېيودې  خو له دې ټولو رسه رسه د

افغاين فرهنګ او خاصتاً د پښتو ژبې او ادبياتو اړوند مسايل ځلېديل او ورته پـه همـدې 

 د حساب وړ او مغتنم کار شوی دی. کې همييز چاپېريال  جګړه

هـ. ش کال په رابرېدو رسه پـه ۵۲۹۹د دې پېښليک لوستونکو ته ښکاره ده چې د 
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ټول هېواد کې د کرونا ناروغي خپره شوه چې وررسه فرهنګـي او اديب فعاليتونـه هـم لـږ 

شول چې د دې پېښليک د همدې کال د لومړيـو څـو مياشـتو کمرنګـه فعاليتونـه د دې 

موضوع ښه ښکارندويي کوي. په همدې موده کې د نورو سلګونو افغانانو په څېر څو تنـه 

له دې رسه رسه په ځينو ځايونو کې آنالين فرهنګي افغان فرهنګيان هم وفات شول، خو 

 او اديب فعاليتونه تررسه شول.

او  ترالسـه کولـو لپـاره مـې پـه ځينـو برنـامو پېښـو د راپورونـواديب  -د دې فرهنګي

 مطبوعـاتو، خپله ګډون کړی او پـه اړه مـې يـې راپـور لیکلـی، هـم مـې لـه په کې غونډو

دي او هـم  را لنډ کـړيپيدا کړي او بیا مې کره او  ورونهراپوېبپاڼو او ټولنيزو رسنيو څخه 

مې د هېواد په بېال بېلو واليتونو او هم په مختلفو فرهنګي حوزو کې د فرهنګ او ادب له 

اديب فعاليـت پـه اړه معلومـات غوښـتي چـې  -د يوه تررسه شوي فرهنګي څخهخواخوږو 

 اديب ګلبڼ. -دا فرهنګي او ېتاس دا هغوی په ورين تندي بې ځوابه نه يم پریښی.

 

 څېړنوال محمد اصف احمدزى

 وټ آمرد پښتو ژبې او ادبیاتو انسټيټ ۍافغانستان د علومو اکاډم د

 مه۳۹ ثورش کال د  .هـ۵۰۰۵د 

 رسيزه
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