
 

 

د استاد ناګار شاعري د اسالمي تاریخ، یو لوی 
باب په ډېره هرني توګه را انځور کړی دی. د جهاد 
د مستانه جذبو یوه لویه انځورګري لري؛ یعنې د 
اسالم له پیله ان تر ننني عرصه یې د ولولو ډکې 

 خاکې را اخیستې دي.
دا خاکې د اسالمي تاریخ بابونه دي، ژبه يې د 
الهويت ترانو پوره نقايش لري، شعري نظمونه یې د 
اسالمي تاریخ ډېر څرګند شخصیتونه را اخیستې 

 دي؛ ځکه ژبه یې پوره مکاشفې ته ورته ده.
د نظمونو تر ټولو بارزه خوا په دې کې ده چې 
د خپل اسالمي دور د ځینو داسو شخصیتونو 
یادونه لري، چې پوره جاملیايت، انقاليب او د 
اسالمي اخوت پلیوين دي او د هېواد په باب یې 

 ډېر نادره عکايس کړې ده.
دا ډول شاعري دمخه په ختیځ کې عالمه 
اقبال هم کړې وه چې تر ډېره د نړیوالې اسالمي 
نظریې پلیونی او هېوادپال شاعر ګڼل کېږي. د 
ژبې په فطري کېدو کې استاد ناګار ډېر عايل دی؛ 
موږ د اشخاصو پرتلنه نه کوو، ولې د عالمه اقبال 
په څېر یو لوی مشال، خدای تعالی)ج( په افغاين 
ټولنې هم پیرزو کړی دی، خو دا زموږ له علم رسه 
نه تړون دی، چې ال تر اوسه استاد ناګار د افغاين 
ټولنې له سرتګو پټ پاتې او شاعري یې د زده 

 کوونکو تر غوږنو پوره نه ده رسېدلې.
مرحوم راحت زاخیيل، حمزه بابا، سیدتسنیم 
الحق کاکا خېل، عبدالحلیم اثر د عالمه اقبال د 
څلورو ټولګو څخه لږ و زیات شعرونه پښتو ته را 
ژباړيل دي. دا شعرونه د )اقبال پیغام( تر نامه 
الندې احمد صمیم را ټول او انتخاب کړي دي. 

رسه له دې چې د ژباړې ژبه، په شعر او شاعرۍ 
کې هومره فطري نه وي؛ ولې د مضمون اډانه ترې 
کېدای يش. له دغو شعرونو څخه ښکاري چې 

عالمه اقبال د پوره 
مؤمن په توګه په شعر او 
شاعرۍ کې پاتې شوی 
دی؛ یعنې تر کومه چې 
په نړیواله سطحه اسالمي  
نظریه ده، هغه په 
ناوېشيل هند کې عالمه 
اقبال را اخيستې ده. او 
په افغانستان کې د 
ښاغيل ناګار د شعر یو 

بنسټيز مضمون دی. ولې تر کومه چې د ژبې او 
لهجې فطري والی دی، هغه تر ډېره د ناګار د شعر 
خاصه ده. څرنګه چې د عالمه اقبال د ژبې په 
فطري والی دا نقد او کره کتنه د لومړي ځل لپاره 
ایرانیانو کړې وه. ما د ځینو اقبال پېژندونکو مقالې 
او بحثونه لوستي او اورېديل دي. په دوی کې د 

کتونکو تفکر دا دی چې د عالمه اقبال  ایراين کره
د ژبې طرز هومره فطري نه دی. ولې تر ډېره دا 

 نظریه درسته نه ښکاري.
د استاد ناګار د ژبې طرز بیا ډېر فطري او 
عايل دی. زموږ موخه دا ده چې د استاد ناګار او 

قلمرو عالمه اقبال شعري مضامین د اسالمي 

وړونکي دي؛ یعنې دا دوه شاعران د اسالمي 
نظریې د وړاندې کولو شاعران دي. عالمه اقبال 
چې د حرضت بالل رسه کوم تړلی تاریخي روایت 
زموږ سرتګو ته دروي؛ استاد ناګار د هغه د 

  مخ۳مسلامنۍ یو بل کیفیت را انځور کړی دی.  
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د معارصې دورې له تکړه شاعرانو څخه 
م ۵۲۹۱یوه هم الفت بېګم درد ده چې په 

کال د فربوري په یوولسمه نېټه د صوابۍ 
تحصیيل په ښار کې د فردوس خان کره يې 

 دې نړۍ ته سرتګې پرانیستي دي.
دغه دردېدلې شاعره نوې د ژوند په خوند 
پوه شوې وه چې مور او پالر یې له دې 
فاين نړۍ څخه سرتګې پټې کړې، کله چې 
یې مور او پالر په حق ورسېدل، نو د کور 
ستونزې د خویندو او وروڼو روزنه، پالنه او د 

 کور مسؤلیت هم ور تر غاړې شو.
یو مهم او عمده علت چې د دې په شعر 
او شاعرۍ کې سوز، درد، ګداز او احساس 
رامنځته کوي، همدغه د مور او  پالر مرګ 

 دی؛ لکه چې په خپل یو شعر کې وايي:
 رڼا څه کړم په تیارو کې آموخته یم
 مقدر زما وفات د مـور او پـ ر د  

 

 مخ(۱۵: ۹)

آغلې درد د دردېديل ژوند په اوږدو کې 
دوه شعري ټولګې لیکلې دي چې یوه 

حیات ))او بله یې  ((د زمانې ټکرې))یې 
نومېږي چې دواړه ټولګې یې چاپ او  ((درد

خپرې شوې دي. شاعره د خپلې شعري 
په رسیزه کې د خپل  »حیات درد«ټولګې 

د «درد په اړه لیکي چې زما شعري ټولګې 
کې ما یواځې (( حیات درد«او  ((زمانې ټکرې

خپل غمونه لیکيل دي او داسې غمجن 
اشعار دي چې د ډېرو دردېدلو زړونو 

 ترجامين کولی يش.

دغه د دردونو او غمونو شاعره په دردونو 
کې زېږېدلې ده او په دردونو او غمونو کې 
یې خپل نیمګړی ژوند تېر کړی دی او په 
دردونو او کړاوونو کې یې له دې نیمګړې 
نړۍ څخه سرتګې پټې کړي او په ابدي 

 مخ(۵۱۵: ۵خوب ويده شوې ده.)
د بېګم درد شاعري په حقیقت کې د 
دردېديل زړه، د زخمي احساساتو او 
جذباتو شاعري ده، یو ځای د خپل ژوند د 
غمونو او دردونو احوال د زړه په وینو داسې 

 لیکي:
 نن دیدن د درد په غټو سرتګو وکړئ
 یوه شمعه ده تـر مـرګـه سـوزېـدلـې

 

 یا دغه بېلګه:
 اوږدې شپې تېرې يش خوب را له رانه يش 
 خدایه! څه مې پېښه ګرانه ده بدن ته
 یو درد ختم نه وي بل کړي رس را پورته

 خدایه! را نه ولې داسې مې دښمن ته 

 مخ(۵۰۱: ۹)
زمانې هم ځورولې ده. د زمانې  بېګم درد

له السه په تنګه شوې د زمانې او روزګار له 
السه، خو هر شاعر ژړا کوي او ژړېديل دي، 

 خو د درد ژړا بېل تاثیر او اغېز لري. 
 زمانې هلته به ځمه چې ته نـه ېـې
 ستا د السـه یـمـه هېـره لېېـدلـې

 

 زمــانــې څــه مــې بــد دررسه کــړي
 ستا د السه مې تل اوښکې بهېديل

 

 مخ(۵۰۰: ۹) 

یو منزل ته رسېدل هم نصیبونه او  او یو ځای  
  ونه غواړي   )ج( قسمتونه غواړی، تر څو چې خدای  

هیڅوک خپل هدف او مقصد ته نه رسېږي 
درد هم دغه منزل ته درسېدو په خاطر 

 مخ۳داسې  وایي 

 د ناګار شاعري؛ د اسالمي تاریخ یو باب
 )د ع مه اقبال او استاد ناګار د شاعرۍ ځینې ګډ اېخونه( 

 
 

 څېړنیار حامیت الله ښاد
کله چې ویلیام جونز په اتلسمه زېږدېزه پېړۍ 
کې د سانسکریت، یوناين او التیني ژبو په اړه 
پلټنې وکړې او دغه ډله ژبې یې له یوې مورنۍ 
ژبې څخه راوتلې وګڼلې؛ نو وروسته ژبپوهانو د 
نړۍ د ژبو د اړیکو په برخه کې څېړنې پیل 
کړې. د دغو څېړنو پر مټ د نړۍ ژبې لومړی 
ژبپوهانو د خپلمنځي اړیکو او نورو شباهتونو له 
مخې په ژبکورنیو او بیا یې هره ژبکورنۍ په 
ژبښاخ او ژبڅانګې او په پایله کې په بېالبېلو ژبو 

 ووېشلې.
په دې لړ کې د نړۍ ژبکورنیو کې اندو 
آروپايي تر ټولو مشهوره کورنۍ ده، دغه کورنۍ 
بیا په بېالبېلو  ژبښاخونو)ګروپونو( وېشل شوې 
چې یو ښاخ یې اریک دی. اریک ژبښاخ بیا په 
بېالبېلو ژبڅانګو وېشل شوی چې آریاين څانګه 

 یې مهمه څانګه تشکیلوي. 
آریاين ژبې د آریایانو د پښت ژبې دي چې 
ژبپوهانو او څېړونکو په بېالبېلو نومونو)ایراين، 
آریايي او آریاين( یادې کړې دي او له لوستونکو 
یې الره ورکه کړې ده. دلته لومړی په بېالبېلو 

 آثارو کې د دې ډله ژبو  په اړه پلټنه کوو.
د )افغانستان ژبې او توکمونه( کتاب لیکوال  

لومړی اندو اریايي ژبې په درېوو ګروپونو 
)هندي، آریايي، داردي( وېيش او وايي چې د 
افغانستان ډېرې ژبې له آریايي ګروپه دي، د 
آریايي ګروپه یې موخه همدغه آریاين ژبې دي، 
بیا يې د دغه ګروپ ژبې د تاریخې مرحلې له 
مخې پر لرغونو، منځنیو او معارصو ژبو وېشلې او 
په دغو مرحلو کې راغلې ژبې یې روښانه کړې 

 مخونه( ۹ـ  ۵: ۹دي. )
د آریانا دایرة املعارف په لومړي ټوک کې هم 
د آریاين ډله ژبو ترڅنګ د ایراين معادله 
اصطالح کارول شوې ده او دا په کې نه ده په 
ډاګه شوې چې ایراين اصطالح د دغه ډلو ژبو 
لپاره چا او څه وخت کارولې ده؟ آیا اوس د دغې 
اصطالح کارول سم دي؟ او که همدغسې آریاين 
او ایراين د یو بل معادل اصطالحات وګڼو. په 

آریاين ژبې چې ))دایرة املعارف کې لیکل شوي: 
کله ورته ایراين ژبې هم ویل کېږي، يوه ډله ژبې 
دي چې اره او سټه يې یوې واحدې ژبې یعنې 
لرغونې آریاين ژبې ته رسېږي، لرغونې آریاين 
ژبه د لرغونو هندي آریایانو له ژبې رسه یو ځای 
د اندو اروپايي ژبو ختیځه څانګه چې آریک ورته 

 مخ( ۹۱: ۵)(( ویل کېږي...
په یو بل اثر کې د پورته په څېر بحث راغلی او 

معنا کارېدلې  آریاين ژبې له آریايي ژبو رسه هم
دي، یعنې د ژبو دغه دواړه ګروپونه رسه ورته او 
یو شی ګڼل شوي دي، په دغه اثر کې راځي: 

آریاين)اریايي( ژبې چې کله ورته ایراين ژبې ))
هم ویل کېږي، یوه ډله ژبې دي چې آره او سټه 
يې یوې واحدې ژبې یعنې لرغونې آریاين ژبو ته 

مخ( دغه ډله ژبې یې د دایرة  ۲۹:  ۳)  ((رسېږي.
املعارف په څېر په درېوو  مهايل دورو وېشلې 

 دي.
د تاریخي او مقایسوي ژبپوهنې آثر لیکوال 

د اندو آریايي قبایلو لومړنی ټاټوبی بلخ »لیکي: 
او د هندوکش شاوخوا سیمې دي، له دغه ځایه 
لومړی هندي آریایي قبایلو د ختیځ خوا ته او 
ورپسې ایراين آریایي قبایلو څه موده وروسته د 
لویدیځ خواته لېږدېدنه کړې ده چې له دغه 
ځایه بیا آریايي قبایل په څلور ډلو)هندي، 

ایراين، باخرتي او داردي( ووېشل شول. څرنګه 
چې هندي آریایان نسبت ایراين آریایانو ته څو 
پېړۍ پخوا کډه شوي ول او آیراين قبایل څو 
پېړۍ نور هم په باخرت کې پاتې شوي وو، نو 
ځکه د باخرتي ګروپ ژبو خپلوي د هندي ژبو په 
پرتله له ایراين او داردي ژبو رسه ډېره ده. همدا 

کله  -المل دی چې ژبپوهان دغه درې ګروپه کله
د آریايي ژبو په نامه او څلور واړه بیا د آندو آریايي 
په نامه رسه یادوي. آما ځینې څېړونکي باخرتي 
آریايي او پېرسیک آریايي ژبې د ایراين ګروپ ژبو 

 مخ( ۵۰۱: ۴په نامه یادوي.)
که څه هم دلته لیکوال ځینې خربې سپينېدو 
ته نږدې کړې دي؛ خو پوره حل او سپینې ال نه 
دي، دا جوته خربه ده چې آریایان لومړی په یو 
ټاټويب کې اوسېدل او وروسته رسه ووېشل شول، 
د لویدیځ او ختیځ څنډې یې ونیوې او له خپل 
آر ټاټويب لرې دېره شول. له دغو مهاجرتونو رسه 
د دوی ژبې له یو بله لرې شوې او له دغې یوې  
یوې ژبې دومره ژبې وزېږېدې چې څېړونکي او 
ژبپوهان یې اوسمهال ځانګړی ګروپ او ډله 
ګڼي. په پاسني نظر کې لیکوال)باخرتي، ایراين 
او داردي( چې په خپلو کې رسه نږدې پاتې 
شوې ژبې دي، په آریايي څانګه کې شاملې 
ګڼي؛ خو که هندي ژبې وررسه یو ځای کېږي 
بیا د آندو آریايي اصطالح ورته غوره ګڼي، 
همدارنګه د ځینو څېړونکو په باور باخرتي او 
پارسيک ژبې د ایراين ژبو په کتار کې دروي. 
لنډه دا چې بیا هم لوستونکي د آریايي او ایراين 
ژبو لپاره د ګډ او یو ډول اصطالح رسه 
مخامخېږي او په زده کولو کې یې رسګردانه 

 کېږي.
له پورته بحث څخه دې پایلې ته رسېږو چې  

لومړی به غوره دا وي چې موږ د آریاين ژبو د 
اصطالح په مخینه وغږېږو او له دغه ځایه دا 
څرګنده کړو چې دغه ډله ژبې لومړی د چا له 
خوا او په کومو نومونو یادې شوې دي او بیا تر 
ټولو غوره اصطالح او نومونه یې کومه کېدای 

 يش؟
لومړی که موږ ورته آریايي ژبې کاروو، نو بیا په 
آریاين ژبو کې د آریایانو د ټرب نورې ژبې یعنې 
هندي هم راځي چې د اوسنیو آریاين ژبو څخه 
یو څه لرې دي. هندي ژبې د آریک ژبې جال 
ګروپ دی، همدارنګه داردي ډله ژبې هم د 
آریاين ژبو له کال وځي او په آریاين ډله ژبو کې 
نه راځي، نو غوره به دا وي چې یوازې د آریاين 
ژبو یا آریانې څانګې اصطالح ورته وکاروو او د 
دغې اصطالح تر ټولو غوره دلیل دا دی چې دغه 
ډله ژبې د لرغوين آریانا په مرکزي او شاوخوا 

 سیمو کې ویل کېږي.
آریاين ژبې د لویديځوالو په څېړنو کې د 

( ژبو په نوم یادې شوې دي، Iranianایراين)
آریاين ژبې له یوې آرې منشا څخه زېږېدلې دي، 
د دغو ژبو ترمنځ لغوي ورته والی او د ګرامري 
اصولو یوشانوالی د ژبنیو اړیکو روښانه دلیل 

آریاين ژبې د )اندو اروپايي ژبو   ګڼل کېږي.
نَسبي څېړنه( اثر کې ښې سپړل شوې دي او په 
دغه څانګه کې پر شاملو ژبو، د دغې څانګې په 
نومونې او بېالبېلو اړخونو څېړنیز او هر اړخیز 
بحث شوی دی. پر آریاين ژبو د سم پوهېدلو 

 لپاره به د دغې اثر ځینو برخو ته تم شو.
دا چې آریاين ژبو ته په لومړیو کې د ایراين 
اصطالح کارول کېده او لویدیځوالو په خپلو 

په ایراين ژبښاخ پورې  څېړنو کې دغه ډله ژبې 
  مخ۱کې  م. کال په کابل ۵۲۱۱ اړوندې ګڼلې؛ خو په  

 د دردونو شاعره
 )الفت بېګم درد(

 آریاين ژبې



 آریاين ژبې...
د پښتو نړیواله څېړنغونډه جوړه شوې وه چې 
مرشي يې نارویژي ژبپوه مورګنسټرن کوله. د 
دغې غونډې برخوالو پرېکړه کړې وه چې اندو 
اروپايي ژبکورنۍ د آریک ژبښاخ د ژبو هغه 
څانګه چې لويدیځوالو او اوس ایرانیانو د 
لویديځوالو په پلیوين د ایراين ژبو په نوم  یاده 
کړې، تر دې وروسته باید افغاين څېړنو کې د 
)ایراين( اصطالح پر ځای )آریاين( اصطالح 
وکارول يش او د دې اصطالح د کارونې وړاندیز 
هم یوازې افغاين پوهانو ته شوی و، ځکه 
ختيځپوهانو آن له نولسمې پېړۍ راهیسې دغو 

 ژبو ته د ایراين ژبو اصطالح کارولې ده.
په افغاين ژبنیو څېړنو کې د ایراين پر ځای د 

ز ۵۲۳۱آریاين اصطالح کارولو دلیل دا و چې په 
کال د افغانانو لویديځو ګاونډیانو يعنې پارسیانو 
 د خپل هېواد نوم له پارس څخه پر ایران واړاوه.

د پارسیانو دغه نوي هېواد او نومونې د دې 
سیمې په اړوندو ژبنیو څېړنو کې ډېرې ستونزې 
راپیدا کړې، ایراين لیکوال له دغې نومونې څخه 
د لوړتیا پالنې له مخې هامغه زړه معنا اخيل او 
غواړي د آریانا او آریایانو ټول ګډ ژبني، فرهنګي، 
تاریخي میراثونه او ویاړونه د ایران د نوم له 
خپلولو رسه ځان ته ځانګړي کړي؛ نو د همدغه 
وران پوهاوي د مخنیوي لپاره دغه پرېکړه وشوه، 
که ایرانیان یې د خودخواهۍ او ځانغټاوۍ لپاره 
د بهرنیو پوهانو په څېر له کارونې ډډه کوي او یا 
یې کاروي، نو افغاين پوهان یې باید ارو مرو 
وکاروي، ځکه د آریانا جغرافیوي بریدونو ته په 
کتو د اوسني افغانستان ټولې سیمې؛ خو د 
اوسني ایران ډېرې لږې هغه هم له افغانستان او 
د پخواين خراسان له پولو رسه ځینې نښتې 

سیمې د آریانا برخې وې. بله دا چې خلک به له 
ایرانیانو رسه دا ومني چې د هخامنشیانو د 
دورې لرغونې پاريس ایراين ژبې وګڼي؛ خو دا به 
ګرانه وي چې د پخوانۍ آریانا نورې ژبې لکه 
پښتو، بلوڅي، کردي، پامیري او نورې ژبې له 
اوسني ایرانه لرې په جال سیمو کې دود دي، 
ځانګړی حیثیت او هویت لري. ځکه زموږ 
ژبپوهان د ایراين پر ځای د آریاين اصطالح چې 
د دغو ژبو پخوانی علمي نوم دی وکاروله او د 
دې کورنۍ ټولې لرغونې، منځنۍ دورې او 

 مخ( ۹۱۰: ۱اوسنۍ ژبې په کې راځي. )
اوسمهال آریاين ژبو ته د ایراين اصطالح 

کارول تر ډېره بریده سمه نه ده او زموږ څېړونکي 
باید په خپلو څېړنو کې دغې اصطالح ته ډېره 
پاملرنه وکړي. د ایران له ټولې سیايس جغرافیه 
څخه یوازې فاريس په آریاين څانګه کې شامله 
ژبه ده؛ نو د دغې یوې ژبې لپاره نورې ټولې ژبې 
د ایران په اوسنۍ جغرافیه کې راایسارول د دغو 
نورو ژبو) پښتو، بلوڅي، کردي او پامیري ژبې( 
په حق کې جفا کول دي. نو بهرته به دا وي چې 
دغه ډله ژبو ته د ایراين پر ځای آریاين اصطالح 

 وکاروو. 
آریاين ژبې په پراخه سیمه کې چې د جنوب 
له خوا د فارس خلیج  او عامن سیند، د لویدیځ 
له خوا د بین النهرین او شامل له خوا د قفقاز 
غرونو او د مرکزي آسیا دښته محدودوي، ویل 
کېږي او په ختیځ کې دې ژبو، ټول افغانستان او 
د پامیر د فالت ځینې برخې د اباسیند تر خولې 
پورې نیولې دي، آریاين ژبې په پورتنۍ محدوده 

 کې خپرې دي. 
آریاين ژبې د تکاميل پړاوونو او ګرامري 
جوړښت له پلوه کوالی شو په دریوو مهايل دورو 

 وويشو:
ق.م  ۵۹۰۰( لرغونې دوره) د لیکنې له پیل ۵

ق.م پورې(: په دې دوره کې پر  ۳۳۵څخه تر 
اوستا او زړې پاريس رسبېره میدي ژبه هم وه. 
میدیان د مرکزي او لویدیځ ایران اوسېدونکي وو 

ق.م کال وروسته د آشور پاچاهانو په  ۱۹۱او د 
 ډبرلیکونو کې لیدل شوي دي.

ق.م ۳۳۵( د آریاين ژبو منځنۍ دوره) له ۹
څخه د اسالم د مقدس دین تر خپرېدو پورې(: 
په لویدیځ کې آریانا د پاريت)پهلوي اشکاين(، 
منځنۍ فاريس)پهلوي ساساين( او په ختیځ کې 
د سغدي خوارزمي، باخرتي، ساکي، ختني، 

 متشقي او آاليت شواهد لري.
( د معارصو ژبو دوره )له امتې او نهمې ۳

میالدي پېړۍ څخه تر اوسه پورې(: دا اوسنۍ 
آریاين ژبې او لهجې دي چې له قفقاز څخه د 
پامیر تر فالت او له عامن څخه تر مرکزي آسیا 

 پورې ویل کېږي. 
اوسنۍ دوره بیا په څلورو ډلو وېشل شوې ده. 

ـ جنوب لویدیځه ډلګۍ: په دغه ډلګۍ کې تر ۵
ټولو مهمه ژبه زړه پاريس ده او درې لهجې لري. 
دري)افغانستان(، پاريس)ایران(، تاجیکي
)تاجکستان( او یوه لهجه یې د تايت به نامه په 

ـ شامل لویدیځه ۹ازربایجان کې ویل کېږي. 
ډلګۍ: په دې ډله کې بلوڅي او کردي ژبې 

ـ شامل ختیځه ډلګۍ: په دې ډله کې ۳راځي. 
ـ جنوب ختیځه ۴پښتو، پامیري او... ژبې راځي. 

ډلګۍ: اورمړي او پراچي ژبې په کې شاملې 
 مخ( ۱۱: ۱دي.) 

د لرغونې، منځنۍ او معارصې دورې ژبې په 
دوو څانګو، لویديځه او ختیځه څانګه هم وېشل 
شوې دي، په آریاين ژبو د ښې پوهېدنې لپاره 
دغه وېشنه هم رااخلو: د آریانې څانګې په 
لویديځه ډلګۍ کې منځنۍ فاريس)پهلوي 
ساساين( او پهلوي اشکاين)پاريت( ژبې شاملې 
دي او ختيځه ډلګۍ یې سغدي، خوارزمي، 

 باخرتي او آاليت ژبې لري. 
د ژبو د یوې وېشنې له مخې د نړۍ ژبې په 
دوو برخو وېشل کېږي. الف: ژوندۍ ژبې  ب: 

 مړې ژبې 
د آریاين څانګې پر مړو او ژوندیو ژبو پوهېدل  

هم اړین بریښي؛ خو تر پوهېدو دمخه مړې او 
ژوندی ژبې پېژنو: ژبه د انسانانو تر منځ د اړیکو 
ټینګولو تر ټولو غوره وسیله ګڼل شوې، تر هغه 
مهال چې یوه ژبه دغه بنسټیزه او مهمه ټولنیزه 
چاره تررسه کوي او د وګړو تر منځ د ټولنیزو 
اړیکو د ساتلو دنده ولري، نو ژبپوهنه او ژبپوهان 
دغه ډول ژبې ته ژوندۍ ژبه وايي او هغه ژبه چې 
د تاریخي پړاوونو  په یوه پړاو کې د وګړو تر منځ 
د اړیکو ساتلو چاره تررسه نه يش کړای، دغه ژبې 
د مړو ژبو په نامه یادېږي چې د تاریخي 
ژبپوهنې پر بنسټ بیا دا ژبه د يوې ژبکورنۍ 

 مخ( ۹۱۵: ۱لرغونې ژبه شمېرل کېږي.)
په تاریخي ژبنیو څېړنو کې د لرغونو ژبو 
اصطالح هم همدغه ډول ژبو ته کارېدلې او نن 
سبا په ډېرو ژبکورنيو کې دغه ډول مړو ژبو ته 
لرغونې ژبې وايي، نو د همدغه آر پر بنسټ 
ژبپوهانو د آریاين څانګې ژبې په دوو  برخو 
وېشيل دي. الف: لرغونې آریاين )مړې( ژبې. 

 ب: اوسنۍ)ژوندۍ( ژبې.
په لرغونو آریاين ژبو کې اوېستا، لرغونې 
پاريس، ساکي، میدي، منځنۍ پاريس، پاريت
)پهلوي، اشکاين( سغدي، خوارزمي، باخرتي او 
االيت ژبې شاملې دي او ښايي پر دغو ژبو 
رسبېره نورې ژبې هم وې، خو د څېړونکو او 

 مخ( ۹۱۳: ۱ژبپوهانو الس ته نه دي ورغلې.)
په ژوندیو آریاين ژبو کې پښتو، اورمړي، 
پراچي، منجي، یدغه، واخي، شغني، روشاين، 
یزغالمي، برتنګي، رسي قويل، سنګلیچي، 
پراچي،اشکاشمي، زیباکي او اوسیتي ژبې 

شاملې دي. چې په دغو ټولو ژبو کې پښتو تر 
ټولو زیات ویونکي لري او ورپسې اوسیتي ژبه ده 

: ۱چې تر نیم میلیونه پورې وګړي پرې ګړېږي.)
 مخ(۱۰

آریاين ژبې د آریایانو د پښت هغه  پایله:
ډله ژبې دي چې له لرغونې آریاين ژبې څخه 
راوتلې دي، دغه ډله ژبې د لرغونې آریانا په 
لویدیځو، مرکزي او شاميل برخو کې خپرې 
شوې دي چې د تاریخي پړاو له مخې یې 
لرغونې، منځنۍ او اوسنۍ دورې تېرې کړې 

 دي.
آریاين ژبې چې د آریایانو له لومړين ټاټويب 
بلخ)بخدي( او د هندوکش شاوخوا سیمو څخه 
رسچینه اخيل، په دوو برخو )ختیځو او لویدیځو( 
آریاين ژبو وېشل کېږي. د دغې وېشنې له مخې 
اوستا، ساکي، باخرتي، سغدي، خوارزمي، 
رسمتي، آاليت، پښتو، اورمړي، پراچي، اوسیتي، 
یزغالمي، واخي، اشکاشمي، یغنويب او ځینې 
نورې ژبې د آریاين ژبو ختیځه ډلګۍ جوړوي،  
میدي، لرغونې پاريس، پاريت، ساساين پهلوي، 
دري، تاجکي او پاريس د آریاين ژبو لویدیځه 

 ډلګۍ ده.
 مأخذونه:

ـ آریانا دایرة املعارف) پښتو( لومړی ټوک، ۵
دوهمه دوره. د افغانستان د علومو اکاډمي د 
دایرة املعارف د مرکز ریاست: نرباسکا مطبعه، 

 ل. کال. ۵۳۱۱کابل. 
ـ دوست شینواری، دوست محمد. د ۹

افغانستان ژبې او توکمونه، دویم چاپ. ګودر 
 ل کال.۵۳۲۳خپرندویه ټولنه: ننګرهار، 

ـ شینواری، معروف شاه. د پښتو ژبې ۳
تاریخي تحول. کالسیک خپرندویه ټولنه: 

 ل کال.  ۵۳۲۱ننګرهار، 
ـ غوربندی، میراجان. تاریخي مقایسوي ۴

ل ۵۳۲۱ژبپوهنه، نویسا خپرندویه ټولنه: کابل،
 کال.
ـ غوربندی، میراجان. تاریخي مقایسوي ۱

ل ۵۳۲۲ژبپوهنه)د ماسرتۍ دورې لکچر نوټ(، 
 کال.
ـ نیازی، رفیع الله. د اندو ـ اروپايي ژبو ۱

نَسبي څېړنه، د افغانستان د علومو اکاډمي د 
ل. ۵۳۲۱اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست: کابل، 

 کال.

 

 ز  عطاء الله حسن

 
 

 د انځرګل کال
 

له ښار څخه لرې انځرګل لویه کال وه، د دې 

کال په یو کونج کې دوه کوټې ودانې وې او نور د 

مېوو ډول ډول بوټي او هر ډول ترکاری باب په 

کې کريل وو، ټوله ورځ به انځرګل په دې لویه 

کال کې کار کاوه، په دې لویه کال کې یوه مږه 

هم وه چې انځرګل ترېنه سخت په تکلیف و، 

ټوله ورځ به له ځان رسه بونګېده او ښېراوې به 

یې کولې، آخیر په دې سوچ کې شو چې له دې 

 مږې نه څنګه ځان خالص کړي.

له مږې رسه په یوه کال کې اوسېدل انځرګل 

ته ډېر سخت شو؛ مږې به د هر بوټې بېخ څخه 

خاوره رااېستله او انځرګل به هغه ځای بیرته 

جوړاوه، په کال کې داسې ځای نه وو چې په 

هغه ځای کې دی د مږې او د انځرګل تر منځ 

 جګړه نه وی شوي.

په دې کار رسه ډیر وخت تیر شو، یوه ورځ  

انځرګل په ژور سوچ کې تللی و چې انارګل پرې 

غږ  وکړو: اسالم علیکم انځرګله! انځرګل په 

داسې فکر کې ډوب و چې هیڅ یې نه وو 

 اورېديل.

 انارګل پری بیا غږ وکړو انځرګله ستړی مشې!

انځرګل ناڅاپه ټکان وخوړ له ځایه راپورته شو، 

ګوری چې اناګل ورته والړ دی، له څه فکر 

 وروسته یې وویل انارګله ته او دلته! 

هو زه او دلته! څه بېړۍ دې اوبو ډوبه کړې  -

 ده چې په اسې سوچونو کې ډوب یې .

وعلیکم سالم انارګله په خیر راغلې دلته  -

راشه دې خواته مې کینه بیا به درته ووایم چې 

 څه شوي دي.

ګوره انځرګله ما مه ورخطاکوه څه درباندې  -

 شوي دي ژر راته ووایه؟

یره انارګله څه به دې رسه خوږوم، فکر مې  -

ډیر زیات خراب دی، په دې کال کې چې کوم 

بوټي وینې په دې بوټو کې یوه مږه پیدا شوې 

ده، ډیر وررسه په عذاب یم، ټوله ورځ دا سورنګان 

)سوري( وهي او زه یې بیرته پټوم، نور نو زه 

حیران پاتې یم چې له دې بال څخه څنګه ځان 

 خالص کړم.

ګوره انځرګله ډېر مه وارخطا کېږه، خدای  -

 مهربانه دی یوه الره به ورته پیدا کړو.

سمه ده څنګه الر به ورته پیدا کړو، چې له  -

 دې رش څخه خالص شم.

لنډه الر داده چې د مږو دارو راوړه او په  -

وریجو کې ورته ګډ کړه او په ټولو سورو کې ورته 

کېږده، یوه نه یوه به ترینه وخوري او ته به ترېنه 

 خالص شې.

نه  داسې نشم کوالی؛ که داسې وکړم نو له  -

ټولو چرګانو خالصېږم بیا به د کور ماشومانو ته 

 څه ځواب ورکوم، کومه بله الره راته وښایه؟

بله الره دا ده چې ټولې کال ته اوبه ورکړه تر  -

څو چې کال اوبه يش نو مږه به بهرته راووځې ته 

 به یې مړه کړی دایې بله الره ده.

نه دا کار هم نه شم کوالی، ځکه چې  -

شاوخوا ګاونډیانو ته می رضر رسېږي او یا به مې 

 دیوالونه راولوېږي.

ښه نو چې د مږو دارو نه يش ایښودی، کال  -

ته اوبه نه شی ورکولی نو داسې کار وکړه چې یو 

دانه پیشو پیدا کړه او په دې کال کې یې خوشې 

 کړه پیشو او مږه رسه پوهېږي.

یره انارګله دا دې زبردسته خربه وکړه ، ځم  -

چې یوه پیشو را پیدا کړم چې له دې مږې رسه 

 حساب او کتاب وکړي.

انځرګل الړ یوه پیشو یې راپیدا کړه او په کال 

کې یې خوشې کړه او پیشو ته یی وویل: که دا 

مږه دی راته ونیوله زه به هره ورځ تاته غوښه 

 درکوم او ښه به دې ساتم .

پیشو په مږې پسې پښې لوڅی کړې، په کوم  

ځای کې چې مږه تازه خاوره راوباسې پیشو ورته 

هلته کمین نیيس، پیشو ډېري هلې ځلی وکړې 

 خو کومه ګټه یې و نه کړه.

یوه ورځ چې پیشو ډیر ستړی شوې وه، ویده 

وه، چې مږه بهرته راووته؛ ګوري چې د رس 

دښمن یې را پیدا شوی، ژر خپل سورنګ ته 

ننوته او په دې فکر کې شوه چې باید څه وکړي 

چې د پیشو السته ور نه يش ګنې وبه یې 

 خوری.

مږه ال په دې سوچونو کې ډوبه وه، چې 

انځرګل راغی او پیشو ته په قهر شو؛ پاڅه!! ما 

ته د خوبونو لپاره راوړې یې او که د مږې د نیولو 

لپاره؟ وګوره بیا یې تازه خاورې را اېستيل دي او  

 ته دلته په ارام رسه ویده یې.

پیشو هم په غوصه شوه، مږې چې په کوم  

ځای کې تازه خاورې را اېستيل وې هغه ټول 

سوري یې په خپلو پنجو)منګولو( وکېندل خو 

 کومه ګټه یې نه درلوده.

پیشو په مږې باندې غږ وکړ: اې مږې! زه ستا  

دښمن یم، نیسم دې، بیابه له تا رسه هغه وخت 

 ګورم چې څه کوالی شې.

مږې هم په پیشو باندې غږو وکړو او ورته ویې 

ویل: ډېرې چیغې مه وهه، ټول عامل دې را خرب 

کړو، یو وار مې ونیسه بیا غورېږه، آسامن چې 

 څومره غورېږي؛ هومره نه اورېږي.

که په ځان دومره باور لرې یو ځل د باندې  -

راشه، بیا به رسه ګورو چې آسامن څومره 

 غوریږي هغومره اوریږي او کنه؟

زه دلته یم راشه و مې نیسه چې ته ما څنګه  -

 نیسې.

پیشو په مږې پسې ټوله کال وکتله خو مږه یې 

پیدا نه کړه، مږې ټوله کال سورۍ ورۍ کړې وه، 

هرې خواته یې آزاد تګ و راتګ کوالی شو، پیشو 

بیچاره هسې د بوټو له شاوخوا څخه تاوېده را 

 تاوېده او هیڅ یې هم له السه نه کېدل.

په دې کې ډېرې ورځې تېرې شوې وې، پیشو 

مږې ته غله وه او مږې به ځان له پیشو ساته او 

 کوښښ به یې کاوه چې ل پیشو لری واويس.

انځرګل دې ته مجبور شو چې د انارګل له 

دوهم پالن څخه ګټه واخيل او همغه کار یې هم 

وکړو، کال ته یې اوبه راخوشې کړې، کله چې 

کال ټوله اوبو ونیوله نو ناڅاپه د کال څلور واړه 

دیوالونه رانسکور شول په دې وخت کې انځرګل 

ناڅاپه ټوپونه رشوع کړل، چې په دې رسه یې په 

الس د کړکئ ښیښه ولګېده کله چې له خوبه 

راویښ شو ګوري چې دیوالونه والړ دي، خو د 

 کړکئ ښیښه ماته ده.
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 د ناګار شاعري؛ د اسالمي... 
اقبال که د ازادۍ کومې ساندې کړې دي؛ 
استاد ناګار دغه ساندې نورې هم ښکلې کړې 
او ځلولې دي. مطلب دا چې که د حجاز ځمکه 
عالمه اقبال د شعر د مضمون په توګه را 
اخيستې ده. استاد ناګار د همدې ځمکې څخه 
یو بل مضمون خپلو لوستونکو ته وړاندې کړی 

 دی.
فرض کړئ یو باغ دی؛ د ځینو انسانانو ارواوې 
په خپلو وږمو تازه کوي او ځینې ترې د ذایقې 
خوند  اخيل؛ مګر باغ یو دی. څوک مڼې ترې 

 وړي او څوک بادام...
دغه اسالمي نظریه د همدې باغ حیثیت 
لري، چې عالمه اقبال یو ډول مضامین ترې 
اخیستې دي او ښاغيل ناګار بل ډول مضامین 
په ډېره هرني بڼه ترې اخیستي دي. او دا چاره 
په تقلید او پیروۍ نه يش ور تپل کېدای؛ بلکې 

 د دوی فکري اتحاد دي.
 داودي نغمو ته تاو مړ لواند  ذوق کړه
 په اذان د وخت ب له په ملانځه کې

 

 )استاد ناګار(
 ستاد مقدر ستوري شغلې چې خپرېدې
 له حبش څخه یې اوچت کړې او حجاز ته ېې راوستې 

 

(۹۵:۵  ) 
که چیرته یې روماين مضمون را اخیستی، نو 

 دواړو په ډېره رمزي بڼه را ښکاره کړی دی:  
 اذان شو د ازل نه ستا د مینې ترانه
 د دغې نندارې لپاره ملونځ یوه بهانه

 

 )داقبال پیغام( 
 د بنګړو په رشنګ سجده شوه سندریزه
 موسیقي یې کړه ح له په ملانځه کې

 

 )استاد ناګار(

او یا د هیواد په هکله یې دا مرسه: ))په هېواد 
وژيل چا غوندې هېر نه کـړې(( او د اسـالمـي 
تاریخ د دوو داسې شخصیتونو د وینې پیغام یې 
په دا مرسه کې ولولئ: ))د کربال خاورې دا لوی 
احسان دې هېر نه يش(( نو د یوه داسې فکـري 
متایل ته استاد ناګار د خـپـل شـعـر مضـمـون 
ګوښې کړی دی. د دا ډول تفکر درلودونکی پـه 
ختیځ کې له ناګار وړانـدې) شـاعـر مرشـقـي( 

 عالمه اقبال و.
د استاد ناګار د شاعرۍ مطالعـه د اسـالمـي 
تاریخ یو ځالند شکل د لوستونکـي تـر سـرتګـو 
دروي او دا ټوله، څه جذبايت او جاملیايت ننداره 

 ده.
یعنې د مبارکۍ شعر، د حسین رسه جـرب، د 
سلیامن او ابوذر میړانه )چې خدای)ج( او رسول 
اکرم)ص(ته ډېر ګران و( په هرني ژبـه وړانـدې 
کوي. د حرضت عيل پوهه او میـړانـه او بـلـه د 
صداقت خربه به دا سرتګو ته در ودروي، چې د 

 بیعت ټول تاریخ وررسه تړلی دی. 
د استاد ناګار شاعرۍ د اسالمي تاریخ یو ډېـر 
سرت باب را ترشیح کړی دی. او دا ترشیح دومره 
هرني ده، چې له تخیله یـې بـل څـه نـه شـو 
ګڼلی. او عالمه اقبال دا چاره په ناوېشيل هـنـد 
کې کړې ده. نو له همدې کبله موږ استاد ناګار 

 ته د پښتنو اقبال ویلی شو.
دوی دواړه د اندلس په ټاټويب سخت فریادونه 
کوي او وایي چې دا د عربو او مسلامنانو خـاوره 
ده. فریاد یې په دې دی چې نن د هغـه ځـایـه 
مسلامنانو ته خطر جوړېږي. یعنې هـغـه ځـای 
اوس د مسلامن انسان لپاره د خوښۍ زیری نـه 
 را وړي، بلکې د بربادۍ او د خطر زیری را وړي.
د اندلس په باب د شهرام رجت زاده د خـربې 
ژباړه ده: ))په لومړۍ هجري پېړۍ کې طارق په 
اسپانیا باندې لښکر کيش وکړه، نـو د انـدلـس 
سواحلو نه چې تېـر شـو، ټـولـې کښـتـۍ یـې 
وسېزلې، تر څو ملګري یې تښتې ته اړ نـه يش. 
همدا وه چې ټوله اسپانیا یې تر خـپـل ترصـف 
الندې را وسته. ټولو تاریخ لیکوونکو د هسپانـیـه 
اسالمي دوره د )اندلس( په نـوم یـاده کـړه.(()

۵۰۱:۹  ) 
استاد ناګار په محرايب فتوا غزل کې )اندلس( 
د مسلامنانو د یوه مهم مرکز په توګه یـاد کـړی 
دی؛ ولې ارمان یې دا دی چې اندلس اوس پـه 

 خاموشو اذانونو کې ژوند تېروي:
ـ   د بیا چې د اندلس ویده رګونو کې يش ساه د لون
 ښکاري هغه وېانګې راته بیا پـه کـوه رـور یـې 

 

یعنې په دوميه مرسه کې یې یو څه طمع  

لیدل کیږي؛ دا چې کوه طور یو سېمبولیکي 
شاهد دی، نو د یوه سیايس رهربیت د غوښتنې 
یوه ناره ده. د اسالمي نظام جوړنونې یوه متنا 
لري. پورتنی شعر د پخوانۍ تجربې نه په 
استفادې د یوه نوي اسالمي نظام د جوړښت، 
طرحه د لوستونکو سرتګو ته دروي او دا چاره 

 عالمه اقبال داسې کړې ده: 
 پټ په خاورو کې پراته ستا د سجدو دي نښانـونـه 
 ستا بادونه د سهر دي خـامـوشـه اذانـونـه

 

*** 
 دا ستا ځمکه د اوچته هم له سـتـورو د اسـامنـه 
ـ   هخو افسوس چې له پېړیو ستا فضا ده بـې اذان

 

 (۵ :۱۱) 
د یوه مومن مسلامن په حیث دا ډول       

فریادونه د ټولو مومنانو ګډ دي. د عالمه اقبال 
او ناګار دواړه د داسې صحنه سازۍ او یا د 
مضامینو هڅه لري؛ په دې توګه دوی د فکر په 
لحاظ یو ډول دي او د مضمون او طرز په لحاظ 

کله  چې د عالمه  -رسه مختلف دي او کله 
اقبال د شعر نه، استاد ناګار کوم الهام 
اخیستی، په یقیني توګه ډېر عايل او شاعرانه 
دی. تاسې د استاد ناګار د شعر دا مضمون 

 وګورئ:
 دې فضا هېر شاهینان خراج تـه ګـډ کـړل 
ــ  خــراېي  ــوږ د مــل ــوزي زم  پســې ال

 

یعنې پورتنۍ مرسه دعالمه اقبال د شعر یو 
څرګند روایت) شاهین( لري. او دا روایت د باز 
یو الهامي کیفیت دی، چې حرضت خوشحال 
خان ته منسوب و. یعنې په شاعرۍ کې د کلمو 
ندرت په همدې کې دی، چې په خپلې فريض 
معنا پاتې نه يش او دا کړنه پوره تخلیقي بصیرت 
غواړي؛ نو مهمه خربه په شعر کې همدا ده چې 
پورتنی روایت څه ډول را وستل شوی دی. نو 
موږ بیا پوهېږو چې دا چاره تقلید نه، بلکې د 
رابطې مسئله ده او رابطه تر ډېره فکري وي. 
یعنې د دې شعر د وړاندې کولو طرز عايل او 
فطري دی؛ د معنا په لحاظ خیايل او منکشف 
دی؛ د مضمون په لحاظ چور انقاليب او افغان 
ولس ته په عظمت قایل دی او د افغاين ننګ ته 

 عالمه اقبال دا وړ اشاره کړې ده:
 آسیا ی  پـیـکـر آب و ګـل اسـت 
 ملت افغان در ان پـیـکـر دل اسـت 

 

عجیبه خربه دا ده چې دغه مضمون عالمه 
اقبال هم وړاندې کړی دی. او دا ټول مضمون 
یې په یوه نظم کې را وستی دی. مګر استاد 
ناګار دا ټول مضمون په یوه بیت کې ډېر عايل 
را وستی دی. چون عالمه اقبال د زرکو او 

 شاهینانو ذکر هم څه داسې کړی دی:
 غ م که شاهین يش د کوترو او د زرکـو 
 د روح دغه دنیا به تن له نـکـړمـه هـ کـه 

 

 (۵ :۱۱) 
د سباوون مومند د وینا مفهوم د ناګار په 
پورتني بیت داسې ده: ))که اقبال زرکې له 
شاهینانو باج اخیستونکي بويل، نو دی بیا د 

: ۳خراړو په باب دغه رنګ انداز او نظر لري.(( )
 سندریون، مخ: ط(

ولې کیفیت دا دی چې استاد ناګار په ډېره 
استادانه توګه د همدې تفکر درلودونکی دی او 
د دې بیت مضمون همدا دی چې زموږ د ملک 
خراړي دومره رسشارې دي چې شاهینان یې 

 تېښتې ته اړ کړي دي.
استاد ناګار د شعر لوستل د ګوډ تیمور د 
هېواد)سمرقند او بخارا( تاریخي شاهدي، د 
هند او کشمیر په رس تړيل رقابتونه، همدا ډول 
د منصور په باب ډېر نادره حقیقتونه به مو 
سرتګو ته ودروي. د فلسطین، شام، یرثب، مکې 
او مدینې د تاریخي اسالمي شالید ښکاره 
مضمون لري او دغه تذکر به یې په ډېره هرني 
ژبه وړاندې کړی وي. ځینې داسې تاریخي 
داستانو نه به هم مطالعه کاندئ، چې تر ډېره د 
پیغمربانو)ع( قربانۍ او جذبې ته وقف شوي 
دي؛ د تاریخي افغانستان پاڅون د روس په 
مقابل کې او د مرشانو بې پتي به هم سرتګو ته 

 درته ودروي:
 په زلفو کږلیچونو کې څرک څرک د ځـ  مـخ 
 په بلخ د روس څوکۍ وې جوېېدې او ورانـېـدې 

 

*** 
 د اټ ، خـیـرب د سـانـدو سـنـدر بـولـه
 شاته وګوره ټـوټـې ټـوټـې مـیـونـد د 

 

*** 
ـاره رسې بغـدادي کـوتـرې   ـاګ  شـولـې ن

ـا اذان د کـــربـــ    زمـــزمـــه کـــړ چــ
 

*** 
 اقصی پسې د خیر وي نیت یې نه وي د کعـبـې 
ـاېي وځـي  ـلـامن تـه غ  استازي د یهـودو مس

 

*** 
ـلـه   چې دې رسې جامـې بـدلـې شـولـې ګ
 اوس چې هر موسم کې راشې تېر دې خوند د  

 

*** 
ـارا او سـمـرقـنـد   پیـرمـه پـه رسونـو بـخ
 اې ترکو داسې نو  خرابات ته مې زېه شـو  

 

*** 
 د مومن په حیث مقام را نـه ورک شـو  
ـلـه بـرات شـم  ـلـه چـې اخـرت ک  کلـه ک

 

*** 
 ترک وتاج  یې استقبال ته وېي د ویـنـو  ګـ ن 
ـلـه وخـتـه   چې پـه امـو د ابـدايل کـږه شـم

 

*** 
 راشه دا ځلـې د زېه مـیـونـد کـړه فـتـ  
 چې سپېڅلې م لۍ یې سپینه سـپـیـنـه 

 

 )استادناګار(

څه عجیبه خربه دا ده چې د نجونو د زلفو او 
مخ په قالب کې د بلخ او رويس د ښکېالک یو 
ناکام تصور به درته مخکې ودروي؛ نو داسې 
شاعري هم جاميل وي او هم انقاليب. دا 
شاعري یو ډول ذکر ګڼل کېدای يش؛ ځکه چې 
جامل هم سپېڅلی دی، انقالب ځکه مهم او د 
سنتو درلودونکی دی چې انسان باید دایم د 

 بدو په مقابل کې د ښو انقالب را ويل.
 د ښک  اخوا به څه وي بې الله
 مـبــبــت لــنـډوي الره د بــقــا

 

 )استاد ناګار( 

دا ډول شاعري په ختیځ کې تر ټولو زیاته 
عالمه اقبال پاللې ده، خو د عالمه اقبال وروسته 
دا خاصه څښنت تعالی په استاد ناګار لورولې 
ده. تاسې د عالمه اقبال دا مضمونونه دناګار 

 بیتونو رسه پرتله کړئ: 
 د خدا  هغه مسلم رسه کار نـه شـتـه
 هچې یې روح په خپل کالبوت کې بیدار نشتـ 
 ځــکــه والېم د یــارانــو لــه مــکــتــبــه
 د خودۍ پکې یو ځوان څوکيدار نشته

 

 او د استاد ناګار دا مضمون:
 په دوهۍ اوس اېولـې نـاګـار ځـکـه
 د مزله یاران یې وخاته خپـل چـاري

 

 یا  د عالمه اقبال دا شعر:
 لکه ددو شمعو رڼا چې یو په بل کړي حلـول
 نشته په اس م او سـیـاسـت کـې جـدایـي

 

 او د استاد ناګار دا بیت:     
 د جومات او سیـاسـت الره نـږدې کـه
 وروستنی حل تل مبراب و ممرب بـویـه

 

پورتني بیتونه ډېر فکري اتحاد لري. که د 
عالمه اقبال دا مضمونونه وګورو، نو د پورتنیو 

 بیتونو ورته مفکورې په کې نغښتل شوې دي:
 چې وځان ته مومن وایـمـه رپـېـږم
 ګرانې چارې چې په زېه د الاله کړم

 

 (۵ :۵۰۴) 
  پر ځمکه باندې اويس ولې سیال د فـرښـتـو د 

 ورن یې نه کابل، نه بخارا، نه بدخشـان د 
 

(۵ :۱۳) 
 که حق د یهودانو مسلم په فـلـسـطـیـن وي
 نو دا په اندلس ولې حق نـه شـتـه د عـربـو

 

*** 
 اقبالـه دا د کـاڼـو د تـراشـلـو زمـانـه ده
 زپه کار دي دښیښې رنګه د هر يش نـه پـرهـیـ 

 

*** 
 که قابل زه د عيل د تورې نه یم
 د عيل د تورې غوندې تیز نظر را

(۵ :۵۰۳) 
د پورتنیو شعرونو له مضامینو ښکاري چې 
استاد ناګار په پښتنو کې د داسې فکر شاعري 
کړې ده، لکه څه ډول چې مرحوم اقبال کړې 

 ده. 
 اخځلیکونه:

_ صمیم، احمد. داقبال پیغام )د اقبال د ۵
څلورو ټولګو څخه د راحت زاخیيل، عبدالحلیم 
اثر، سید تسنیم الحق کاکاخیل، حمزه 
شینواري ژباړې، ټولونه او انتخاب(، صداقت 

 ل کال. ۵۳۲۹خپروندویه ټولنه: کندهار، 
_  رجب زاده، شهرام. ګزیده شعر های ۹

اقبال الهوری، چاپ سوم، چاپخانه شفق: 

 ل کال. ۵۳۱۴تهران، 
_ ناګار، فضل ويل. د ناګار شاعري، نجیب ۳

الله نایل په زیار، ناګار خپرندویه ټولنه: ننګرهار، 
 ل کال. ۵۳۱۲

_ شمیسا، دکرت سیروس. نقد اديب، ۴
 ل کال.۵۳۱۴انتشارات فردوس: تهران، 

 

 د دردونو شاعره...
ـلـه تـه وي مـنـظـوره   هغه کېږي چـې ال
ــنــده کــوي  ــه کــه هــرڅــو ب ــیــرون  تــدب
ـلـېــږي  ـا هـم د بــد نصـیـبـو نــه قـب  دع
 که هر څو خدا  ته ځولۍ څوک غـوېوي 

 

 مخ(۵۹۹: ۹) 
د بېګم درد اشعار درد، سوز او ګداز لري، له 
دردونو او احساساتو ډک دي چې خلک یې فکر 
هم نه شی کوالی، که څوک د دې شعرونه 
ولويل، نو بې اختیاره یې له سرتګو نه اوښکې 

 بهېږي او زړه یې درد کوي، لکه چې وايي:
ـانـه غـوښـتـي   خدایه! ما خو ازغي نه وو ت
 چې د ګل په ځا  ازغو مې الس سور  کـړ 
 زه پــه پــټــه لېا کــړم د خــپــل تــقــدیــره 
 درده تا مې زېه ځیګـر سـور  سـور  کـړ 

 

 مخ(۵۰۳: ۹) 
درد غزلې هم ویيل، د دې په غزلو کې ساده 
توب، رواين، سوز، درد او د غم انځورونه ډېر 

 لیدل کېږي.
د دې د غزلو یوه ځانګړنه داده چې د غم، درد 
او رنځ ترجامين په داسې موزونو الفاظو کې 
وړاندې کوي چې لوستونکي او اورېدونکي یې 
بیا داسې فکر کوي چې دا د هغه چا د زړه آواز 
دی چې د غم او درد څخه تک شین دی. د 
شاعرۍ په اړه له خولې څخه د غمونو او دردونو 

 تور لوګي بايس او داسې رسټکوي. 
 د شاعر د لوند قصـه ده مـخـتـصـــره
 ځان کړي ستړ  چاڼوي پردي غمونـه
 دا بــه وي د چــا د زېه تــرجــامي
 د شاعر خو رصف وي خـو  بـیـاي
 په لېا زمـا د سـرتګـو نـظـر کـم شـو
 بس د  نور د درد اشعار ليکلی نشـم
ـات د    ا  قلمه! درد دې مانه زېه کـې زی

 تورې ویـنـې دې بـهـېـږ  د دهـانـه
 

 مخ(۱۱: ۹) 
د الفت بېګم شعرونه په فکري او فني لحاظ 
ډېر ښکيل، ساده او خوندور دي چې لوستونکي 
او اورېدونکي ژر پرې  پوهېږي او خوند ترې 

په مینه او محبت کې هم ماته  اخيل، درد
خوړلې، یو چا دردولې او ژړولې ده. له ډېره درده 

 داسې فریاد کوي:
ـا کـور کـړي   د مات زېه غږ به مې وران د دنـی
 که یو ځل مې د زېه پورته کـړل السـونـه

 

په لنډو ټکو ویالی شو چې د الفت بېګم درد 
شعرونه او غزلې په ساده الفاظو کې ډېر لوړ او 
پوره مفهوم لرونکې دي او په فکری لحاظ هم 
ډېر اوچت شعرونه دي، د دې په غزلو کې 
رسبېره په دې چې کالسیک رنګ ډېر لیدل 
کېږي، ولې د نویو شعرونو رنګ هم د دې په 
شعرونو کې تر سرتګو کېږي چې د غم ځپيل 
زړونو ترجامين کوي او د دردېديل زړونو آواز هم 

 دی.
دا دردېدلې شاعره له ارمانونو او حرستونو رسه 

م کال، د ډسمرب د میاشتې ۵۲۱۱یو ځای په 
په نهمه نېټه له ژوندیو نه الره بېله کړه او په 
ابدي خوب ویده شوه. یو غزل یې د بېلګې په 

 توګه را اخلو:
 کـوي د بـاا انــجـام تــهشـبـنـم لاېي سـو   

 ګل نسکـور د  بـلـبـل کـانـدي فـریـادونـه
 بل شانتې ښـکـاري نن د اوښکو رنګ مې بل

 د زخمي زېه مـې جـوېه وشـلـېـدل ټـکـونـه
 د رڼـا دعـا پـه شـپـو کـې مـې غـوښـتـلـه
ــه ــون ــاران ــځ زر ب ــوره وری ــړه ت ــر ک ــدی ــق  ت
 ستـا یـادونـه هېـر رنـګـیـن دي خـو دلـربه
 هېر یـې هـم کـړ د نـاتـوان زېګـي دردونـه
 چې دې نوم اخـلـمـه درد را اوچـت کـېـږي

 ســرتګــو ځــي رودونــه بــې اخــتــیــاره مــې د  
 

 مخ(۵۱۲: ۹) 

 مأخذونه:

ـ هنګامه، ظاهره. ))د الفت بېګم درد ۵
شاعري د لیکوالو په نظر کې((، کابل مجله، )

 ل.۵۳۱۱مه( کڼه، ۳ـ۵
ـ رضاء، افضل. پنځه شمعې، پښتو اکاډمي: ۹

  م.۹۰۰۱پېښور، 

۳ 

 مه.۱۱ز.کال، د سپټمرب ۱۲۱۲مه او د ۳هـ.ق. کال، د صفراملظفر د میاشتې ۱۴۴۱مه، د ۳۱ل.کال د سنبلې )وږي( د میاشتې ۱۳۱۱مه( ګڼه، د ۳۳۳ -۳۳۳پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۱۱ -۱۱دوشنبه، )
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پته: د علومو اکاهمي، د لبو او ادبیاتو 

 مرکز، زنبق څلور الرې، نو  ښار

 افغانستان —کابل

 د افغانستان د علومو اکاهمي

 د لبو او ادبیاتو مرکز خپرنیز ارګان

  په زېري جریده کې له رسلیکنې

پرته، د نورو لیکنو سپیناو  په 

 خپله د لیکوالو پر غاېه د .

 د کتونکې هلې تر نظر الندې

 مسؤل مدیر: څېړندو  احسان البق  

 مهتمم: څېړنیار یارسپاچا      

 د ېوې ګڼې بیه: پنځه افغانۍ         

 مه ګڼه۳۳۳ -۳۳۳پرله پسې   | مه ګڼه۱۱ -۱۱ |ل.کال وږي)سنبلې( میاشت  ۱۳۱۱د 

 څېړنوال مبمد آصف احمدز | 

 د فرهنګي او اديب خربونو پېښلیک 

۴ 

 هجري شميس ۱۳۱۳سيس كال تأد 

 
 

 
 
 
 

 »کتنه او ارزونهد پښتو اديب فنونو کره»
د افغانستان د علومـو اکـاډمي د پـښتو څـېړنو بیـن 

کتور عبدالظاهـر واملليل مرکز علمي غړي څېړنوال د
ــه  شــکېب ــې علمــي ۵۳۲۲/  ۱/  ۹پ ــه خپل ــه ل  -نېټ

د پـښتو اديب فنونـو کـره کتنـه او )) څېړنیزې رسالې 
څخه د څېړنپوه علمي رتـبې تـه د ترفیـع پـه  (( ارزونه

 .موخه په بریالیتوب دفاع وکړه
ــر رسیــزې  ــروژه پ ــاده پ ی
رسبېره په پنځو څپرکو کې 
څېړل شوې چـې پـه پـای 
کــې د څېړنــې پایلــه او 

 .لريوړاندیزونه هم 
 وفنونو پـه درېـو يبپه ټوله کې په ياده پروژه کې د اد

څانګو )بديع، بيان او قافيه( هر اړخيزه څېړنه او کـره 
 .کتنه شوې ده

 

د پښتو د منظومو ادبياتو په پرمختيايي »
 »بهري کې د ښځو ونډه

د افغانستان د علومو اکاډمي د ژبـو او ادبيـاتو مرکـز 
/ ۱/  ۳ملکــې مــشرتي پــه  نــدويېعلمــي غــړې څــېړ

د ))  رسـالېڅېړنـیزې  -نېټه لـه خپلـې علمـي ۵۳۲۲
پښتو د منظومـو ادبيـاتو پـه 
پرمختيايي بهري کې د ښـځو 

څخــه پــه بریــالیتوب  ((ونــډه
 .دفاع کړه

په دغې پـروژه کـې د لرغونـې، منځـنۍ او معـارصې 
دورې په منظومو ادبياتو کې د ښځو پر رول او ونـډې 

 .بحث او څېړنه شوې ده
 

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

ارشف غـني لـه حکـم او منظـورۍ  محمد د ولسمرش
وروسته د لومړي ځل لپاره په کابـل کـې د پـشه يـي 

 مه ومنانځل شوه.۳ژبې ميل ورځ د وږي په 
د ولسمــرش د حکــم د  

منظــورۍ پــر اســاس د 
یـي  مـه د پـشه۹۱جوزا 

ژبې ورځ نومول شوې او په رسمي ډول بـه پـه کلـيزه 
 کې درج يش.

او فرهنګ وزارت پـه تـاالر  توياد مراسم چې د اطالعا
 .شوي وو جوړکې 

   /https://www.pajhwok.com/ps/2020/08/25رسچينه:  
 

د سلطان منظومې په فرهنګي او تاریخي 
 ارزښت خربې وشوې

د لوګر والیت د اطالعاتو او فرهنګ ریاست د اديب او 
فکري ناستو په لړ کې دا ځل د سـلطان سـید احمـد 
کبــیر پــه اســطوره يــي کیــسه بانــدې چــې څــېړنوال 
عبدالغفور لیـوال پـه منظـوم ډول لیکلـې، د لوګریـو 

 فرهنګیانو له خوا پرې خربې اترې وشوې.
غونډه د لوګر والیت د اطالعاتو او فرهنګ په ریاسـت 

مه جوړه شوې ۵۰کې د وږي په 
د سـلطان منظومـه  .  ويناوالووه

 عرفاين تاریخي حامسه وګڼله.
په ایران کې د افغانستان سفیر 

لېوال چې د سلطان اسطوره یـې منظومـه عبدالغفور 
کړې ده، وویـل: کـه پـه نـورو هېوادونـو کـې دا ډول 
عرفاين تاریخي حامسه وای، هغوی به ډېره ګټه تـرې 
اخیستې وه او د عوایدو په ډېره ښـه رسچینـه بـه یـې 

. د ده پــه خــربه، دا اســطوره عرفــاين هبدلــه کــړې و
ارزښت لري او پیغام یې مینه دى او انسان تـه ښـيي 

 چې انساين کرامت ته کار وکړي.
 فېسبوک پاڼه.»لوګر اطالعاتو او فرهنګ ریاست«رسچينه: د 

 

 فولکلوري ادبیات د تاریخ او ملت پېژندنې سند دی 
په علمي او ټولنيزو چارو کې د ولسمرش سرت سـالکار 
ډاکټر لعل پاچا ازمون په مرشۍ د پکتیکا والیت مرکز 
ښـرنې تــه د بېالبېلــو پوهنتونونــو د ځینــو اســتادانو، 

 .محصلینو او فرهنګیانو په ملتیا سفر تررسه شو
مـه( د پکتيکـا ۵۵د دغه سفر پر لومړۍ ورځ )د وږي 

پوهنتون کې د "فولکلوري ادبيات د ژوند رسچينـه او 

لويــه پانګــه" تــر رسلیــک 
الندې علمي او معلومايت 

او بحثونـــــه  ســـــيمينار
 .وړاندې شول

د افغانستان ولسمرش محمد ارشف غني د سکایپ له 
ــه د  ــډیويي بڼ ــه وی الرې پ
ــه د  ــډونوالو ت ــیمینار ګ س
فولکلور او ولـيس ادب پـر 

 ارزښت خربې وکړې. 
ازمون پاچا  : ولسمرش وویل

ــې  ــه محــصلینو ی د دې برخــې متخــص  دی او ل
وغوښتل چې د ده او نورو اسـتادانو لـه علمـي پانګـو 

 .استفاده وکړي
فولکلوري ادبیات زموږ د تـاریخ او ملـت د ده په ټکو، 

 پېژندنې سند دی.
د ولسمرش غني په وینا، د افغـاين کلتـور او فولکلـور 
پېژندنې لوړ مأخذونـه ولـس، د دوی څـيل، نرخونـه، 
تیږه او هغه بنسټونه دي چې ولس پـرې راټولـېږي او 

 .دا یواځې د دوی د ذهن او تجربو زېږنده دي
پکتیکا د تاریخ یو لوی فـصل دی. ګومـل د سـلطان 
محمود غزنوي د لښکرو الره وه چې په افغاين فولکلور 
کې یې څرګنده یادونه شوې ده. د پکتیکـا ولـسونه، 
قومـي مخــور او محـصلین دې دغـه پانګـه راټولـه او 

 . وڅېړي. دا زموږ د تاریخ عظیمه برخه ده
ولسمرش زیاته کړه چې دغه پانګـه د ژبـې د بډاینـې 
لپاره ارزښتمنه ده. ژبه د هویت او وحدت سـمبول، د 
متــدن نــښه او د همغــږۍ وســیله ده، ژبــه همدغــو 
ارزښتونو ساتلې او پاللې ده. همدارنګه یې د پکتیکـا 
پوهنتون اسـتادانو او محـصلینو تـه پـه خطـاب کـې 

د دغې عظیمـې برخـې راټولـول پـر تاسـو او ))وویل: 
 ((.پر ما يې خپرول

ده وویل: کلونه وړاندې یوه مسترشق ډارمسسټټر دغه 
عظیمه برخه را ټوله او خپره کړه، پـه دې کتـاب کـې 
 -چې د پښتونخوا شعر هار و بهـار نومـېږي، د افغـان

انګلیس د دویم جنګ اديب سندونه خوندي دي، خو 
له بده مرغه د لومړي جنګ یو اديب سـند هـم چـا را 
ټول نه کړ، نو اړینه ده چې تاسې دغه برخه را ټوله او 

  .خوندي کړئ
په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمرش سرت سـالکار 
او د کابل پوهنتـون اسـتاد پوهانـد ډاکـټر ازمـون پـر 
ــا،  ــر پکتيک ــر مهــال پ ــاتو د بحــث پ ــوري ادبي فولکل
فولکلوري ادبياتو، د فولکلور پر ارزښت، د راټولولو پـر 
څرنګوايل او نورو اړخونو مهمې او هر اړخیزې خـربې 
وکړې او لـه محـصلینو یـې وغوښـتل چـې پـه خپلـو 
مونوګرافونو کې تر ډېره فولکلوري موضوعات انتخـاب 
کړي، تر څو له دې الرې زموږ دا لویه او اصیله پانګـه 

 .راټوله او خوندي يش
د بحثونو او سیمینار پـه دویمـه ورځ د یـاد والیـت د 
پوهنتون په ټولګیو کې پـر لـه پـسې بحثونـه وشـول. 
محصلینو خپلې پوښـتنې مطـرح کـړې او د فولکلـور 

 .شوېټولولو الرې چارې ورته وړاندې 
 فېسبوک پاڼه»د علمي او ټولنیزو چارو مشاوریت«رسچينه: 

 

 وشوه کونړ کې د پنځو کتابونو مخکتنه
د کونړ د اطالعـاتو او فرهنـګ رياسـت پـه هڅـو او د 

ــارو  ــايلو چ ــدونو او قب رسح
رياست په همکـارۍ د وږي 

د  مه نېټه په کونړ کې ۵۹په 
پنځو شـاعرانو او لیکواالنـو د  

 .کتابونو مخکتنه وشوه 
پــه نويــو چــاپ شــويو کــې  کــاڼي)نواب ريحــان(، د 
ــد افغــان  ــ اديب ټوټــې )جاوي ــې ـ پــرسيل غونــدې ي

الله اياز(، ژوند په ناتارونو کې ءقاسمي(، لکه زهر)ضيا
او خلک دې ما نه سـتايي )خليـل  ( )مطيع الله فرياد

 .ووپردېس([ کتابونه شامل 
 .د مخکتنې په پای کې مشاعره هم وشوه

 فېسبوک پاڼه.»کونړ اطالعات او فرهنګ ریاست«رسچينه: 
 

 شاعره حمريا نکهت دستګیرزاده مړه شوه
د هېواد مشهوره شاعره حمريا نکهـت دسـتګیرزاده د 

م کـال ۹۰۹۰مه نېټه )د ۵۴کال د وږي په  ل۵۳۲۲
 ۱۰مه( د رسطـان نـاروغۍ لـه املـه پـه ۴د سپټمرب 

 هالنډ کې وفات شوه.په عمر  کلنۍ
د هغې ځينې آثار دا دي: شط آبـی 

غربـت، بـه دور  رهایی، غـزل غریـب 
آتش و دریغ، آفتاب آواره، تلخ در آتش،  

 .از سپيده لربيز، پرواره های پندار، از پوست تا پوسرت 
 

 وفات شو خویشکیپروېز مهجور  فيسورپرو
ډاکټر  څېړونکید پښتو ژبې مشهور لیکوال، شاعر او 

 ل۵۳۲۲د  له املـهناروغۍ  خویشکی دپروېز مهجور 
م کــال د ســپتمرب ۹۰۹۰مــه )د ۵۱کــال د وږي پــه 

کلنۍ په عمر لـه دې  ۱۱مه( د یکشنبې په سهار د ۱
 نړۍ سرتګې پټې کړې.

ــه  ــازه د وږي پ د هغــه جن
مه مازیګر څلور بجې د ۵۱

مېره  خویشکونوښار په بره 
کې ادا شوه او هملتـه پـه 

 خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
کيل اوسـېدونکی و  خويشکوډاکټر مهجور د نوښار د 

 پېـښور پوهنتـون پـهچې په پښتو او اردو ژبو کې یې 
" پــر خویــشکياو بیــا یــې د "ارزاين  يماســټر کــې

 کړې وه.  شاعرۍ پي ایچ ډي
په پیل کې شاعري کوله، خو بیا یې وروسته خپلـه  ده

د تصوف پـه  په ځانګړي ډولاو  څېړنېد  پاملرنهټوله 
اړه د څېړنې خواته واړوله چې تر اوسه یې په لـسګونو 

 مقالې لیکلې او چاپ شوې دي.
م کـال کـې د پېـښور پـه پـښتو ۵۲۱۱پـه  خویشکي
 دنده پیـل کـړې وه؛کې د څېړونکي په توګه  اکاډمۍ

په توګه  څېړونکيد  يې په اکاډمۍ کې څوارلس کاله
بېالبېل خدمتونه کړي او تر شلو زیات د پي ایـچ ډي 

 روزيل دي. يېاو ایم فل شاګردان 
په چاپ کتابونو کې "د ښادمحمد  خویشکيد مهجور 

دیوان"، "د پښتو ژبه"  لـه ډاکـټر خیـال بخـاري رسه 
مــشرتک کتــاب[، "د عــيل محمــد مخلــ  د دیــوان 

ــدوین، تحقیــق او تــصحیح"، "د ارزاين  ــشکيت  خوی
زا خـان انـصاري مـريکلیات: پي ایچ ډي مقالـه"، "د 

دیـــوان: تحقیـــق او تـــصحیح"، "رحـــامن فـــن اور 
 شخصیت" اردو کتاب او ځینې نور دي.

م کـال کـې د "پـښتو اديب ۵۲۱۲ډاکټر مهجـور پـه 
" جوړه کړې وه او د دې تر څنګ یـې خویشکيټولنه 

په "ارزاين اديب جرګه" کې هم اديب فعالیتونـه کـړي 
 وو.
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 د پښتو ژبې د ليکدود د يووايل په اړه غونډه 
د پــښتو ژبــې د ليکــدود د يــووايل پــه اړه غونــډه د 

مه ۵۱مه او ۵۱هـ. ش کال د وږي مياشتې په ۵۳۲۲
د افغانـستان پــه علومــو 
 .اکاډمي کې تررسه شوه

په دې علمي غونډه کې 
د علومو اکـاډمي د ژبـو 
او ادبیاتو مرکـز د پـښتو 

ژبې او ادبیاتو انستیتوت علمي غـړو، د پـښتو څېړنـو 
بین املليل مرکـز علمـي غـړو، د کابـل د ښـوونې او 
روزنې پوهنتون او کابـل 
پوهنتـــون اســـتادانو او 
ځینــو نــورو څانګوالــو 

 .برخه اخیستې وه
ـــۍ  ـــه دې دوه ورځن پ
غونډه کې چې د تېرو څو غونډو په دوام تـررسه شـوه، 
په کې د پښتو ژبې د ليکدود د يووايل په اړه بحثونـه 
وشــول او پــه پايلــه کــې پــه دې اړه اړيــنې پرېکــړې 

 .وشوې
بايد يادونه وکړو چې ځينې پوهان په اناليـن ډول پـه 

 .غونډه کې موجود وو

 د نورستان پر شفاهي ادبيات او اسطورو بحث 
د نورستان په مرکز پـارون کـې د شـفاهي ادبيـاتو او 

د  اسطورو تر رسليـک النـدې بحـث او علمـي غونـډه
 .تر رسه شوه مه نېټه۹۰وږي په 

په دغه غونـډه کـې د 
ــو  ــستان د علوم افغان
ــــي  ــــاډمۍ عموم اک
ـــــېړنپوه  ـــــس څ رئی

کتــور عبدالظاهــر ود
شکېب، پـه علمـي او 

ټولنیزو چارو کې د ولسمـرش سـالکار پوهانـد دکتـور 
لعل پاچا ازمون، په فرهنګـي چـارو کـې د ولـسمرش 
ســالکار محمــد زریــن انځــور، د ننګرهــار پوهنتــون 
پخوانــی رئيــس پوهنــوال بــربک مياخېــل ، د علومــو 

اسـتادانو  ځینـواکاډمۍ، کابل او ننګرهار پوهنتونونو 
 .ګډون وکړ او فرهنګيانو

په غونډه کې لومړی د نورستان وايل ډاکټر عبدالغفور 
ي هرکلـی يـې وکـړ او ود پـال ،ملکزي خـربې وکـړې

نورستان والیت ته یې د ولسمرش د ځانګړې پاملرنـې 

ــه وکــړه ــور عبدالظاهــر  .یادون ــسې څــېړنپوه دکت ورپ
د نورســتان پــه تــاریخ، فرهنــګ اســاطیرو او  شــکېب

فولکلور او د فولکلور په ارزښت خربې وکړې، ژمنه یې 
وکړه چې د علومو اکاډمي بـه پـه دې اړه پروګرامونـه 
طرح کړي، چې د هېواد د دې تاریخي برخې مواد را 

 .ټول، وڅېړي او تر نړیوالو یې ورسوي
پوهاند ازمون هـم د نورسـتان دودونـه، اسـاطري او د 
فولکلور په اړه مفصلې خربې وکړې او نورستانیان یې 

لکلور ټولوونکو رسه مرستې ته فود فولکلور ټولولو او د 
وهڅول او تر څنګ يې د فولکلوري اثارو د چاپ ژمنه 

 .هم وکړه
د غونډې په پای کې د نورستان د والیتي شورا رئیس 
او ځینو مخورو په ترتيب رسه خربې وکړې او له راغيل 
پالوي يې مننه وکړه او د نورستان ځینې افـسانوي او 

 .اساطريي کیسې یې د غونډې پر ګډونوالو واورولې
 

 د ادبیاتو دنیا
مه ۹۰اثر مخکتنه د وږي مياشتې پر  ((د ادبیاتو دنیا))

نېټــه د ســهار پــه لــسو بجــو د افغانــستان د علومــو 
اکاډمي د عالمه کهـزاد د سـيمينارونو پـه تـاالر کـې 

 .وشوه
ــتاد  ــې د اس ــر چ ــه اث دغ
اسدالله غـضنفر او اسـتاد 
نجیـب اللــه منــيل د اديب 
موضوعاتو مرکې او بحثونـه 

 .دي، په دې وروستيو وختونو کې خپور شوی دی
د همدغــه اثــر د مخکتــنې پــه غونــډه کــې د علومــو 
ـــو اســـتادانو،  ـــړو، د پوهنتونون اکـــاډمي علمـــي غ
ــه  ــصلينو برخ ــاعرانو او مح ــو، ش ــانو، ليکوال فرهنګي

 .اخیستې وه
 

د سعدالدين شپون د درېيم تلني په 
 مناسبت يادغونډه وشوه

مـه، د مومنـد بابـا ۹۵پـه  وږيبلخ اديب خوځښت د 
اديب بـــهري اونـــیزه ناســـته د 
سعدالدين شپون يادغونـډې تـه 
ځانګړې کړې وه چې د ارواښـاد 

 پـه کـې په تړاو د ويناوو تر څنګ
 .مشاعره هم وشوه

 فېسبوک پاڼه. »بلخ اديب خوځښت« Balkh Literary Movementد رسچينه: 
 

 د ) امن ږغ( په نوم مشاعره جوړه شوه
د اروزګان والیت د اطالعـات او فرهنـګ ریاسـت لـه 

 ،مـه۹۱لوري د )امن ږغ( په نـوم مـشاعره د وږي پـه 
لیکوالو، شاعرانو او د  ګڼوچې ه ماښام مهال جوړه شو

 .والو برخه په کې اخیستې وه مینهادب 
نـو شاعرانو په خپلو شعرو

ــې  ــه؛ک ــړه وغندل د  جګ
تـګ يـې سولې او امن را

 .په خپلو بیتونو بدرګه کړ
 فېسبوک پاڼه. «د روزګان اطالعات او فرهنګ ریاست»رسچينه: 

 

 د )پښتو لهجوي قاموس( د موادو راټولولو
 لپاره ساحوي څېړنه

د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ژبـو او ادبیـاتو مرکـز 
د )پښتو لهجوي قاموس( د موادو راټولولـو  وعلمي غړ

لپـاره بـادغیس، غـور، رسپـل، سـمنګان، دایکنــډي، 
ــه ــو ت د روان  بامیــان، نورســتان او بدخــشان والیتون

هـ. ش کال د وږي مياشتې په وروستيو ورځـو ۵۳۲۲
 لهجـېقبیلـو  ځينو او د همدې سیمو د وکړسفر  کې

. اټولې کـړېثبت او ر
د لهجو دغه مـواد پـه 
نږدې راتلونکي کې د 
یــوه قــاموس پــه بڼــه 

 .چاپیږي
کـې د ځینـو نورو والیتونـو  پهتر دې وړاندې د هېواد 

قبیلو لهجې راټولې او په کتايب بڼـه چـاپ او پښتني 
چې تر اوسه پورې د لهجوي قاموس  دي کړيخپرې 

 شپږ ټوکونه چاپ شوي دي.
 

د داتا ګنج بخش د کتابخانې پښتو مخطوطات 
 (تحقیقي او تنقيدي جايزه)

پورته رسليـک د دوکتـورا ډيزرټېـشن د افغانـستان د 
ــي غــړي  ــاډمي علم ــو اک علوم
ـــــــدوی عبدالرحمـــــــن  څېړن

ـــب ـــوا د وږي  حبی ـــه خ زوی ل
مه نېټه په پېښور ۹۵مياشتې په 

 .پوهنتون کې دفاع شو
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