
 
 

 

مهه ۷ل کال د میزان پر ۳۱۳۱کله چې د 
بريته د علومو اکاډمي تهه االهلهنو وهو  مهې 
لوښتل چې پر یوه پر ژه کاا  کړم. په همدې 
فکر کې  م چې یوه  اځ رسمهقه هی  هیهد 

الدین هاشمي د د لت لواڼي د دیوان د  مقي
کابل چاپ یوه وسخه ااته اا ړهو ځکه د مخهه 
ما ځنې لوښتې  هو خو چې وسخه يې ااکهړه 
 ارسه يې دا هن ااته   یل که ممکنه  ي پهر 
دې منت کاا  کړه ا  له رسه يې چاپ ته آماده 

 کړه.
ما  اته   یل زه خپله هن د پر ژې لپااه پهه 
یوې موضوع پسې ګرځنو   به ګوام چې څهه 

 ترې اا زي.
کله چې ما د د لت د چاپي دیوان د کابهل 
چاپ تر ډېر  کلووو  ا  ته بیا  کوت په مهنت 
کې د   طاتو په شمول ډېر  ووا  تووز  رسه 
مخامخ شوم ا  الزمه مهې  ګهههلهه چهې کهه 
خدای توفیی اا کاو پهر دې دیهوان بهه کهاا 

  کړم.
 ا  ته مې پر ژه ا مي ثبت ا  د کاا پیل 

 ګي رش ع کړه. ته مې آماده
د متووو څېړوو له اصولو رسه مې د د لت د 
دیوان د منت د خطي وسخو لټون پيل کړو تر 
هغه  خته ما د د لت د دیوان داې وسهخهې 

 لیدلې  ې:

ه د پښتو ټهولهنهې وسهخهه چهې ا   د ۳
 افغاوستان په ميل آاشيف کې خوودي ده.

ه د لزين د البیر ين د کتابخاوې وسهخهه ۲
چې دا هن ا   په ميل آاشیف کې خهووهدي 
ده )فهر ت وسخ خطي پښتوی ااشیف مهيل 

 (۲۱ -۲۲افغاوستان صص 
ه د هند د اامپوا د اضا الیربیري وسهخهه ۱

 -۵۲)د هند د کتابخاوو پښتو خطي وسخهې 
 مخووه(. ۵۵

د وسخو د لټون په  لسله کې مې د د لت 
 د دیوان م دمه پسې  کتله.

د مرحوم پوهاود عهبهدالوهکهوا اشهاد پهه 
م دمه ا  هن د مقمد عااف لر ال په یادښت 
کې د د لت د دیوان د یهوې بهلهې وسهخهې 
یاد وه شوې دهو په لهوړ  د اړ  ځهایهو کهې 
االيل دي چې د د لت د دیوان خطي وسخه 
د لندن په برېټش موزین کهې خهووهدي ده. 

ا تاد اشاد د د لت د دیوان د برېټش موزیهن 
وسخې معلومات له پښتاوه شعراء لومړي ټوک 
څخه اخیستي دي )د د لت لهواڼهي دیهوانو 

 م دمه دیاالسن ا  شپږم دېرشن مخووه(. 
د د لت د دیوان په م دمه کې د د لهت د 
دیوان د برېټش موزین د وسخې پهه بهاد د 
یادښت له لو تو  ا  ته مې پښتاوه شهعهراء 

 ۳۳هه ش  ۳۱۲۱لومړی ټوکو د کابل چاپ 
مخ ۳۳۲م کالو ۲۱۳۲مخ ا  د ا هیال چاپ 

کې د د لت د رشح حال په ترڅ کهې االهيل 
ديو چې د ده د دیوان خطهي وسهخهه چهې 

هه ق کال کې لیهکهل شهوې ده پهه  ۳۳۱۳
وومره په برېټش موزین کهې خهووهدي  ۸۲۲۴

ده. د پښتاوه شعراء د دلهه بهقه)  )د لهت 
لواڼی( لیکوال دلو خرب  ته د هند د زړ  اثاا  

 د مجلې حواله کښلې ده. 
د هند د زړ  آثاا  د مجلې کومه ګهه چهې 
په پښتاوه شعراء کې تهرې ا هتهههاده شهوې 

 م کال چاپ ده.۳۳۸۱
ما چې دا مأخذ  کوت په دې فکر کې شوم 
چې دا وسخه به رض ا د بلومهاات د برېټهش 

م کهال ۳۳۱۲موزین د خطي وسخو فهر ت 
 چاپ کې االلې  ي. 

د بلومهاات د برېټش موزین د خطي وسخو 
د فهر ت د پښتو وسخو برخه مرحوم عهتهیهی 
الله پژ اک بوپړه په داي ژبه ترجمه کړې ا  
څه برخې يې په آایاوا مجله کې چاپ شهوې 
ديو خو بوپړ داي منت د مرحوم عتیی الهلهه 
پژ اک په خط د افغاوستان په مهيل آاشهيهف 

  مخ۳کې خوودي دی. 

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي

  

 بې فکره چې څوک کار کړي خوشې زیار کړړي 
 چې بې کاره کړي فکرونه ځان به خړورر کړړي
 چې عمل رو فړکړر یړو بړه بړلړه بړ ړل ي
 عمل خورر ي فړکړر ورکړه  ړمړه ير کړړي

 

 ګل پاچا ربفت 

 مه.۱۳ز.کال، د اکتوبر ۱۳۱۳مه او د ۱االول د میاشتې  هـ.ق. کال، د ربیع۳۱۱۱مه، د ۳۳ل.کال د مېزان )تلې( د میاشتې ۳۳۱۱مه( ګڼه، د ۳۵۳ -۳۵۳پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۳۱ -۳۳چهارشنبه، )

  شميسهجري  ۳۳۳۱د تأسيس كال 

 د دولت د دیوان 
 د خطي نسخو په باب یوه توضیح

 د مقالې ليکلو الرې چارې

د يوې څېړنې د پايلو د وړاندېې ووودو  دو ووودو    :غوره څېړنه

غوره الر، د څېړنيزې مقاوې  و يب او ويکل دي او په علمد  

مجلو وې د يوې مقاوې چاپول، په غوره او ښه ډول د يوې 

 مقاوې په ويکلو پورې اړه ووي. 
 

په ا  نۍ وړۍ کې څېړوه ډېر اازښت لري ا  په جهرتت رسه 

 يالی شوو چې د ا  نۍ وړۍ هر علميو صهنعتيو څېړوهيزو د 

تکنالوژۍ ا  ووا  برخو کهې ههر ډ ل پرمختنووهه د څېړوهې ا  

تق يی په پايله کې اا منځته شوي دي. د يوې څېړوې د پايلهو 

د  ړاودې کولو لپهااه تهر ټولهو مههن ا  اصهيل کهاا د څېړوهيزې 

م الې ليکل دي. يو څېړ وکی هغه  خت بريهالی کېهدای   

چې د خپل عميل څېړويز کاا پايله پهه يهوه علمهي ا  څېړوهيزه 

 مجله کې چاپ ا  خپره کړي. 

څرونه چې په علمهي ا  څېړوهيز  مجلهو کهې د يهوې علمهي 

م الې ليکل له مهمو اړتيا   څخه ګهل کېږيو وو پر دې ا ا  

د څېړويز  مؤ سو څاونوال ډېر کوښښ کوي چهې د څېړوهيز  

مجلو ا  علمي ژ اوالووو لپهااه پهه تهول پهواه ا  يهوه ښهه م الهه 

 ليکههيو تههر څههو چههې د ټولههنې ا  ههېد وکي د علههن ا  علمههي 

 پرمختنووو په ډګر کې له وو  ال ته اا  ړ وو څخه خرب  .

پواته مسايلو ته په پهام رسه د يهوې ښهې ا  لهواه څېړوهيزې 

 م الې د ليکلو  اصيل ا  بنسټيز توکي په الودې ډ ل دي:   

 رسلیک 

 د ليکوال ا  يا هن د ليکوالو وومووه 

  د اړيکې شمېره يا امييل ادا 

 لنډيز 

 کليدي ټکي 

 رسيزه 

 د څېړوې تيواي 

 د څېړوې ميتود 

 د څېړوې موودوې 

  (ا  پايلهبق 

 د رسچينو ليکلړ 

 د مقالې رسليک

د م الې عنوانو د م الې له لومړوۍ برخې څخه ګهل کهېږي 

چې بايد د څېړوې له موضوع رسه ګډ ټکهي  لهري ا  پهه زړه اا 

ښکووکي ډ ل ليکل شوی  ي. د يوې م الې د عنوان د ليکلهو 

 په  خت کې الودې ټکي بايد په پام کې  ويول  :

  د م الې عنوان بايد د امکان تر کچې دقيی ا  ا ښاوه  يو د

 مبهمو ا   پېچلو اصطالحاتو له کاا وو څخه بايد ډډه   .

  د م الې عنوان د امکان تر کچهې يهوه ځهاونړې جملهه  يو

چې د موضوع اصيل ا  مهن ټکي له ځان رسه  لري ا  يا لږ تهر 

لږه په م اله کی د څېړل شو  موضوعاتو په لوا لو هتووکي تهه 

 الاښو وه  کړي.

  د معمول په توګه په ډېر  څېړويز  موضوعاتو کې الودې ټکي

په پام کې ويول کېږي ا  هن الودې پوښتنو ته د ځواد موودلهو 

 هڅه کېږي:

  کوم څیز لواړم  څېړم؟ 

په کومه ټولنه کې چېرته ا  څه  خت؟ د بېلنهې پهو توګهه کهه  

ل کهال پهه ۳۱۴۵پهه )) لواړ  چې دلته د يوې م الې عنهوان: 

څخهه  ((کړې کچه ا  د ماشوماوو تغذيه کابل کې د ميند  د زده

څرګندېږي چې څېړ وکی لواړي په پواته ياد شوي کال کې د 

کړې کچه معلومه کړيو چې څو  هلنه مېرمهنې بها  مېند  د زده

 وادې دي. د هن دا چې د کوچنیاوو د تغذيې څرونوالی ههن 

کال کې د کوچنیاوو تغذيه په څه  څېړي. د بېلنې په توګه په یاد 

آيا د کوچيناوو د تغذيې  ډ ل ده؟ هغه لو تې ا  والو تې ميندې 

  مخ۳  په برخه کې توپري لري ا  که وه؟

 رسمحقق زملی هېوادمل

 

 

ګاڅووه یا ګاتووه چې په ا  تا کې ګاڅاو 
 اوسکرېت کې ګاثاو پهلوي کې ګا ان ا  
په ا  نۍ پاايس کې يې معادل ګاهان دیو 

رس د وه دي چې له لرلووې زماوې د  ۳۷

 پینتامن زاتوت له خرب  څخه ګهل شوي 
 دي.

دا برخې په وولسمه میالدي پېړۍ کې د 
پسې څېړوو په  اا پايي ا  تاپوهاوو د پرله

مر ته  پېژودل شوې ا  له ا  تا څخه 

ا تخراج شوې. د ګاڅووو کلمه په ا  تايي 
متووو کې د زاتوت د پنځو رس د وو د وومولو 
لپااه کاا ل شوې ده. ګاڅا موو) ووم دی 
چې رس د یا رس د  یلو معنا  اکوي ا  د 

 اوسکرېت په متووو کې هن په همدې معنا 

ا تعامل شوې ده. د دې کلمې تلهظ ا  
لیکنه ا   د ګاڅاو ګاتاو ګاثاو ګاثهو ګاهان 

 (۳ا  کا ان په بهو هن ده.)

رس د وه  ۳۷اکاډمېسین  لیامن الیی دا 
د )ګاتووهو د زادشت مینویي رس د وه( په ووم 

په یوه کتاد کې پښتو ته په وظن 
اا ژباړيل دي ا  دا کتاد د دکتوا 

 لطان مقمد خو تي په مايل 
مخووو کې په  ۳۳۸لنښت په 

هه.ش کې په بهیر مطبعه ۳۱۴۴
کې چاپ شوی دی. په پیل کې د 
 لیامن الیی رسخربې ا  د 

)ا  تايي ګاتووو په اړه څو رس 
خالصو وکې خربې( تر عنوان الودې یې د 
ګاڅووو په اړه ځینې اړین معلومات  ړاودې 
کړي دي. د کتاد په پای کې د ځینو 

  تووزمنو  ییووو ا  وومووو معنا ې االيل دي.  

د ))د یاد کتاد په رسخرب  کې  یل شوي: 
تاایخ پر لځېديل  اټو وږدې څلوا زاه کاله 
 ړاودې د اښتیا ا  اڼا یو دا ې لېوال 

پلټووکی اا څرګند شو... هغه څه چې ده د 
ځان څېړوې ا  جهان څېړوې له الاې د ځان 
پېژودوې ا  خدای پېژودوې په 
بااه کې مووديل   و د ځان 

ا زوې ا  وړۍ پالنې لپااه یې په 
مینویي رس د وو کې خلکو ته 
 ا ول... ژ ود یې د ویکې کړوېو 
پيغام یې د وېکې  ینې ا  فکر 
یې د وېکې اونېروې الاښو وکی 

ا  د . هغه په بلخ کې زېږېدلی  شو
هلمند په لاړ  کې یې خپل دین خپوا کړی 

 )).  
په لرلووو اایایي متهکرینو کې زادشت  

  مخ۳)زاتوت( تر ټولو  رت ا  پېژودل شوی  

 

 

د توا  یا الهاظو خپله وړۍ  ي. ههر تهوای 
خپله دوده ا  مهسؤلیت تهررسه کهوي. ځینهې 
تههواي حکومههت کههويو ځیههنې لالمههيو څههه 

  اتنه ا  ځینې بیا برید یا  اا کوي.
د هر تواي خپل بوپړ هئیت یا  جهود  ي. 

رسه پهرې  -کله چې موږ د تهوا  لهه  یلهو رسه
پوهېدوه پیلو و وو پر دې به پوه شو چې تواي 
یواځې معنا وه لريو بلکې لاښووه لهري چهې 
پرې کول کويو ال ووه لري چې ګریهوان تهه 
ا ږدېږيو پښې لري چې خاپووه پرېږدي؛ وهو 
لههه خولههې څخههه د تههوا  پههه اا ېههستلو کههې 
احتیاط په کاا دیو له  یلو یهې مخکهې بایهد 
په دې فکر  کړ  چې دا د چا  جود لهه منځهه 

 ړلی   ا  یا یې ټوټهو ټوټه کولی  ؛ کهه 
 وه.

ځکه چې تواي  تا ې د  یلو لالمان دي 
ا  تا ې یې بهاداا ا  باچها یا هت ا  باچها د 
خپل اعایت ذمهه  اا ا  د لهوی باچها ځهواد 

  اکو وکی دی.
پرته له شکه چهې تهواي  هرته 
  له دهو هغه څوک چهې د تهوا  
په ا هتعامل پهوه   ا  دا  اتهه 
څرګنده   چهې دا تهواي کلهه 

ملهن  ي ا  کله لوی؟ وو هغه ته پوه  یلو د 
 هغه حی دی. 

د ژبې د جملو په کاا وه کې هن د ښکلو ا  
پر ځای تهوا  ټاکنهه د  یووکهي د شخه یت 

اوځوا وه کويو دا پر همدې شخص پواې اړه 
لري چې کله پر ځای ا  کوم تواي  کهاا ي؟ 

وو ځکه  ايي چې لومړی یې تله بیا یې  ایه یا 
 خربه له خېټې مه اا با ه.

کلههه چههې خههربې کههو و وههو لههه ډېههر فکههر 

 ا  ته پر ځای ا  لږې خهربې  کهړ و ځکهه 
چې موږ خربې کهول ښهايي پهه 
د ه کالو کهې زده کهړ و خهو پهر 
ځای  یلو زده کړه ډېهر ژ وهد تهه 

 اړتیا لري.
تواي یواځې پر اوهساواوو باوهدې 
تهاثیر وهه کهويو بلکهې پهه وههوا  
څېز وو باودې هن الېزې کوي. په دې اړه یوه 
تجربه شوې ده. دا تجربه چاپاين  اینهسپوه 

پهر  Dr. Masaru Emotoډاکټر مارس  اموټو 
ا بو باودې کړې  ه چې په خپهل کتهاد )پهه 

 the hidden messageا بو کې پټ پېغهام  
in water .مخ۱( کې اا ړې ده 

 څېړنیار حرضت اغا همدرد 

 جاوید آفتاب

 ګاڅونه د اوستا 

 ژباړه

 لیکواله: مېرمن ریاحي

 څېړنیار فضل الرحمن علیزی

 لومړۍ برخه



 توري...
دې چاپاين  اینسپوه په خپل البراتهوا کهې 
ا به د کر هټال ) ا اینهو ټوټهو( پهه بههه جمه  
کولېو وو خپلې دې موخې تهه د ا هېد  لپهااه 
یې د ډ ټلډ  اټر )هغه ا به چې پهه پېچکهااې 
کې اچول کېږي(و د وهل )بهبې(و د  هیند ا  

 جهیل ا بو وه منووې ااټولې کړې.
له دې تجربې څخه ډاکټر اموټهو دې پایلهې 
ته  ا ېدو که ا به پواه  هوچه  يو وهو ښهکلې 
 ا اینې ټوټې یا کر ټال تهرې جوړېهږي ا  کهه 
 وچه وه  يو وو کر ټال ترې وه جوړېږي ا  یا 

 ترې بد څېره  ا این ټوټې جوږېږي.
ده  لېدل چې د ډ ټلډ  اټر یا له هغهو ا بهو 
څخهه چههې پههه پېچکهاایو کههې کههاا ل کههېږیو 
ښکلې  اا ینې ټوټې جوړېږيو د جهیل له ا بو 
څخه هن کر ټال جوړ شوو خهو د وهل لهه ا بهو 
څخه بیا جوړ وه شولو ځکه چهې پهه دې کهې 

 کلواین ا  ووا جراثین شامل   .
له دې  ا  ته ووموړي یو بله تجربه هن  کړه 
چې پایله یې ډېره حیراوو وکې  ه. ده د ښېهښو 
په  پینو بوتلووو کهې د ا بهو بېالبېلهې منووهې 

 ااټولې کړې.
د ډ ټلډ د ا بو پر بوتل یهې )تهه کهن ع هل  

You Fool ( ا  د ول د ا بو پر بوتل یهې )لهه تها
 لیکلو یعنې  وچه ا بو ته (Thank youمننه  

یې  پک ا  د ول ا بهو تهه یهې د منهنې تهواي 
 کاا ل ا  بیا یې د اړه بوتلې په البراتواا کې په 
بېلو بېهل ځهای کهې کېهښودل ا  خپلهو ټولهو 
کااکو وکو ته یې   یل چې که د ډ ټلډ ا بهو د 

ع لهه(  بوتل تر خوا تېرېږ و وو  ایئ به چې )کن
ا  که د ول د ا بو تر خوا تېرېږ  وو پر  ینه بهه 
ال  کږد  ا   ایئ به چې )مننه( دا چهااه تهر 

مه  اځ یې چهې تهرې ۲۲ اځو ا اوه  ه؛ پر  ۲۲
کر ټال جوړ کړلو پایله یې حیراوو وکې شهوهو 
له ډ ټلډ ا بو څخه ډېر بد څېره  ا اینې ټوټې 
جوړې شوېو د ډاکټر اموټهو د  ینها مطهابی دا 
کر ټال د هغه بوتهل د ا بهو لهه کر هټال رسه 

 اتههه    چههې ده پههرې شههیطان لیکلههی   ا  د 
 تجربې لپااه یې په البراتواا کې ایښی  .

د ول له ا بو چې په لومړیو کې ترې کر ټال 
وه جوړېدهو دا ځل ترې بهرتینې ا  ډېر ښهکلې 

  ا اینې ټوټې جوړې شوې.
له دې څخه دا پایله اا ځهي چهې تهواي پهر 
ووا  موجودات هن الېز کولی  . بد تهواي د 
یو څيز ښېنهې لهه منځهه  ړيو هغهه  هپکوي 
چې په پای کې بد څهیز تهرې جوړيهږيو وهو د 
پرمختللې ا  با هلی ه ټولهنې د جوړېهد  لپهااه 
باید له ووا  مننهه  کهړ  ا  هغهو تهه ښهه تهواي 
 کاا  و د هغو د بدیو د ښکااه کولو پهر ځهای د 
هغوې ښېنهې  لټو و هغوی  هڅوو وو بیا به مو 
په اخالقي ا  ایامين بهه یو ښکلې ټولنې جهوړه 

 کړې  ي.
 

 د اوستا ګاڅونه...

کې یو ځای ا  ېدل ا  د زماوې په تېرېد  ا  د 
اا   تو   خت لوښتنو د د ی په ژبه کې تقول 

د  ید ا  ا  تا د وومووه توپیر هن لرېوالی وه 
رسه لري ا  په لږ رصيف ا  وقوي اصولو مراعاتو 
ا  تلهظ رسه کوالی شو چې د یوې منظومې 

 (۸پااچې د بلې په څېر کړ .)
ګاڅووه پنځه منظومې ديو هره منظومه یې 
ځاوله ف لووه لريو چې هغوی ته )ها(  ایيو 
هره )ها( په قطعو ا  مرس   ېول شوې ده چې 
لومړی ته یې ) جس توتي( یعنې د شعر ټوټهو 
پاړکی )قطعه( ا  د ین ته یې )افسمن(  ایيو د 
دې کلمې معنا م یا  دی ا  اديب مههوم یې 
څو کلمې دي چې له هغو څخه یوه مرسه 

ګووې منظومې په  جوړېږيو د ګاڅووو پنځه
 الودې ډ ل دي:

آهون  یتي: یا د موال  نداهو چې مرکبه  -۳
ده له ا   )ها( څخه ا  هره )ها( د عدد له مخې 

څپې  ۳۵مخلتف پاړکي لري ا  هره مرسه یې 
 لري. 
اشتا  یتي: یا د  المتۍ  نداه چې  -۲

څلوا )ها( دي ا  د هرې )ها( مختلف پاړکي 
 پنځه مرسې ا  هره مرسه پنځه څپې لري. 

 پنتا مینو: یا د  پینې پوهې  نداېو  -۱
 ۳۳دا ګاڅووه څلوا )ها( لري ا  هره مرسه یې 

 څپې ده. 
 هو خورتیا: یا د ښکلې مینې ا  قدات  -۸

 ۳۸ نداې چې یوه )ها( لري ا  مرسه یې 
 څپې ده. 

 هیوتوات: یا د لوښتنې ا  شرت  نداې  -۲
پاړکي دي ا  هره پاړکی د ه مرسې  ۳چې 

لريو دا مرسې لنډې ا  ا ږدې ديو لومړی یې 
څپې لريو همدا ډ ل  ۳۱ا  د یمه یې  ۳۲

مرسې لري  ۴۳۵پاړکي ا   ۲۲۴ګاڅووه 
مرسې وواې  ۳۲۱پاړکي یا  ۸۱رسبېره پر دې 

هن په ا  تا کې شته چې  اړه یې ا  تایي 
منظوم ادد جوړ ي. د ګاڅووو د  ندا  
موضوع مذهبي الاښو وې ديو چې فهن یې د 
ا  تا تر ووا  برخو ګران دیو ډېر  ییووه یې د 

ين کتاد په پاتې برخو کې وه لیدل کېږي ا   لرلو 
  ( ۲ شاعراوه تخیالت یې جړ ا  مرموز کړي دي.) 

د ګاڅووو په اړه خواا ووا معلومات هن شته 
چې تر موږ وه دي اا ا ېديل؛ هیله ده په دې 
لرلوين تاایخي ا  اديب برخې باودې څېړ وکي 
پواه څېړوه  کړي ا  خپل لرلوين  یاړ وه اا 

 ژ ودي کړي.
 هههههههههههههههههههههههه

 : دا ودان معنا د دا الو الا ی۳
 

 اخځلیکونه 
هه.ش کالو شپږم ۳۱۳۵آایاوا دایرة املعاافو  -۳

ټوکو د افغاوستان د علومو اکاډمي د دایرة 
 مخ. ۲کابلو  -املعااف ایا تو احمد مطبعه

ګاتووه )د زادشت مینویي رس د وه( په پښتو  -۲
کې ژباړ وکی ا   ړاودې کو وکی:  لیامن الییو 

 هه.کالو بهیر مطبعه. ۳۱۴۴رسیزهو
 مخ.۵پواتنی اثرو  -۱
څاپیو مباازو عدم تودد د اوساویت په ملنه  -۸

 مخووه. ۴۵-۳۲له.کالو  ۳۱۳۳کېو 
 مخ.۴۷پواتنی اثرو  -۲

 

 زی عطاء الله حسني
 

 ګیدړه له چرګه څه غواړي؟!
 

د ځننله په څنډه کې یو کلی  دان  و په دې 

ځننله کې یوې ګیدړې ژ ود کا هو کله به چې 

 ږې شوه د خوړلو لپااه به د خپل کوا څخه بهر 

اا ته ا  د خوااک په لټون به يې پیل  کړو تر 

هغه به کوا ته وه  تنېدهو تر څو به يې چې د 

خوااک لپااه څه وه   مووديلو کله به یې د 

مرلیو ښکاا کړی  و کله کله به یې مږکاوو ته په 

 اعتووو اوتظاا کا ه چې د خوړلو لپااه  - اعتووو

 یې ښکاا کړي.

یوه  اځ یې پرېکړه  کړه چې ون به د ځننله 

څخه بهر ښکاا پسې ځن ا  ښکاا به کوم. دا 

لومړۍ  اځ  ه چې له ځننله څخه بهر په ښکاا 

پسې  تله. کله چې له کواه اا  ته خپل هډ کی 

یې تا  ااتا  کړل ا  د هغه ښکيل ځننله څخه اا 

بهر ا  د ښکاا په لټه کې شوهو ډېره  ګرځېده 

خو څه یې پیدا وه کړل. په  وچووو کې ډ به د 

ځننله په لوا اا وه شوهو له ځان رسه یې   یل: 

 له دې وه خو هغه ځننل ښه  .

بیا یې پرېکړه  کړه چې د ځننله شا   خوا ته 

 ګرځن که څه پیدا کړمو لږ مزل  ا  ته یې په یو 

کيل باودې  رتګي  لنېدېو له ځان رسه یې 

  یل: ااځه یو  اا به دې کيل ته رس  اښکااه 

 کړم که د خوړلو څه پیدا  .

ګیدړه د کيل په لوا ا اوه شوهو کيل ته وږدې 

شوهو خو په دې  وچ کې شوه چې څه باید 

 کړيو له څه ځنډ  وچ  ا  ته یې   یل: لږ څه 

به خپله  اه آاامه کړم ا  بیا به په ښکاا پسې 

  ګرځن.

ګیدړه ډېر  تړې شوې  هو کله چې دمې ته 

کېنا ته په  وچووو کې ډ به شوه چې د خود 

ښاپیرۍ االله ا  د دې  رتګې یې پټې ا  په 

خواږه خود  یده شوه. په خود کې یې یو 

ښایسته  وا چرګ  لید ا  په چرګ پسې ا اوه 

شو په ډیر چل ا  هرن رسه یې ځان هغه چرګ ته 

 ا ا هو کله چې یې لوښتل په چرګ حمله 

 کړي ا   یې ویسې له ځان رسه یې خپل کواته 

یو ې په دې  خت کې یوه  پي په دې حمله 

 کړهو دا له خوبه ااپاڅېږيو ګواي  هاا شوی 

دی ا  ملر د آ امن منځ کې دی له ځان رسه 

یې   یل: چرګ خو ښه چرګ   خو افسو  چې 

  پی ااپیدا شو ا  بله دا چې  هاا شوی دی.

په ډېره واامیدۍ رسه د ځننله په لوا  ا 

 خوځېده ویامیي مزل به یې کړی   چې یو څه 

 ا په یاد شولو څه کوم چې بیرته ځننله ته 

ځن؟ بیرته ځن چې د کيل کوڅې موڅې په اڼا 

 اځ  ګوام که چېري هغه  وا چرګ په  یښه په 

مخه اا . کله چې کيل ته وږدې شوه د کيل 

پټه  کتلهو چې هرې  -هره کوڅه یې په پټه

کوڅې ته به یې رس  اښکااه کړ؛ په هغه کوڅه 

کتلو  تړې  -کې به  پی  . د کوڅو په کتلو

شوه له ځاوه رسه یې   یل: ااځه لږ دمه به  کړم 

بیا به پاتې کوڅې  ګوام. ال وا ته وه  ه چې 

 رتګې یې په رسه چرګ  لنېدېو خپلې 

ځیر یې  اته  - رتګې یې   ولولې ا  په ځیر

 کتل چې بیا خو به خود وه  یننو کله چې  اته 

ښه ځیره شوه  يې  یل: وه دا خود وه دې دا 

خو هامله  وا چرګ دی چې ما په خود کې 

 لیدلی  .

کله چې دچرګ په لوا ا اوه شوه په ډېر هرن 

یې خپل قدمووه اېښودل ا  هر لوای ته به یې 

کتل چې له چا رسه مخامخ وه  و په ډیر چل 

 ا   ل چرګ ته وږدې شوهو چرګ ته يې   یل: 

  الم چرګه! څننه یې؟ -

چرګ چې د بلۍ په رس باودې ټوونې  هيل 

هیڅ د ګیدړې په کیسه کې وه شو د خپلو داوو 

 په ټولو کې یې ځان مرص ف کړ. 

ګیدړې بیا لږ کړ  ای مغر اه چرګه د مره 

 کرب مه کوه د  الم ځواد خو  اکوه!

چرګ مخ اا اړه   ا   يې  یل:   علیکن  الم 

 ته خپله ښه یې؟

ګیدړې چې څو  اځې څه وه   خوړيلو 

ډېره  ږې شوې  هو چرګ ته یې   یل: د هغه 

لرې ځننله څخه االلې ینو ډېره تږې ا   ږې 

شوې ین که د خوااک لپااه څه لرې ااته یې 

اا ړه چې  ې خوامو بیا به وواې خربی  کړ  

 هیڅ د خرب  کولو توان وه لرم.

 ښه  مه ده لږ صرب  کړه داته یې اا ړم . -

ګیدړه چې د چرګ دله خربې  ا اېدېو په 

 وچووو کې ډ به شوه چې چرګ خواړه اا ړيو 

هن به خواړه  خواي ا  هن به چرګ. دا ال په 

 وچووو کې ډ به  ه چې چرګ وااې کړېو د 

چرګ له واا  رسه  ن د ګیدړې  وچووه په ا بو 

 الهو شول.

ښه تر څو چې خواړه پخېږي تر هغې به لږ  -

د زړه خواله  کړ و دا ااته   ایه چې څننه دې 

زموږ کيل ته اامخه کړې ده ا  که کوم څه دا وه 

  اک شوي دي؟

ګیدړه چې ډېره چاالکه  ه   يې  یل: له ماوه 

مې کرش  ا ا  اک شوی دی ا  چا د دې کيل 
آدا  ااکړ چې هغه په دې کيل کې لیدل 

شوی دی؛ وو ځکه دې کيل ته االلې ین چې 

  ا ا مې له ځان رسه بوځن.

چرګ چې ډیر هوښیاا    اته په خندا شو ای 

 اده ګلې دلته  تا ملنري وه دي االيل ا  وه 

هن ااتالی  و دا خربه چې چا داته کړې دهو 

چل یې دارسه کړی دیو الړه شه په کوم بل 

ځای کې یې  لټوه! چرګ د کیدړې په م  د 

 ښه پوه شوی   چې ګیدړه څه لواړي.

ګیدړې   یل: ای ښایسته چرګه ډېرې خربې 

دې  کړې ا   الړ شه ا  لږ لوودې خواړه اا ړه 

چې  يې خوامو د مسافر قدا به خلک دا ې 

کوي؛ لکه څننه چې ته یې کوې. لومړی 

مسافر  ته خواړه  اکوي بیا  اڅخه پوښتنې 

کوي دا ال څننه میلمه پالنه دهو دا ې مه کوه 

خدای به داڅخه واااضه  و ډېر کوښښ یې 

  کړ  خو ګټه يې وه لرله.

لنډه دا چې د چرګ ا  د ګیدړې تر منځ 

ډېرې خربې ښکته ا  پواته شوې خو ګيدړې 

چرګ ته چل  ا وه شو کړایو د ګیدړې ډېر  

خرب  رسه په چرګ باودې رس  ګرزا و چرګ یې 

ډېر په تنګ کړ ا  اخر مجبوا شو چې په ګیدړې 

 باودې د کيل  پي اا خرب کړي.

د کيل  پې چې اا خرب شول ګیدړې په 

منډه له کيل څخه د ځننله په لواې پښې  -منډه
 پکې کړې ا  د چرګ د خوړلو اامان یې له 

 ځان رسه یوځای ځننله ته یوړ.

 مه.۱۳ز.کال، د اکتوبر ۱۳۱۳مه او د ۳االول د میاشتې  هـ.ق. کال، د ربیع۳۱۱۱مه، د ۳۳ل.کال د مېزان )تلې( د میاشتې ۳۳۱۱مه( ګڼه، د ۳۵۳ -۳۵۳پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۳۱ -۳۳چهارشنبه، )

 | لنډه کیسه |

د وړۍ تاایخ ته که  کتل  و ډېر ا ږد مزل يې ترشا پرې 
ایښیو خو د ټکنالوژۍ پرمختګ هغومره پخواوی وه دی؛ په 
دې  ا تیو پېړیو کې یې پرمختګ  کړو له څو لسیز  ااهیسې 
بیا دا پرمختګ ډېر چټک شوی دی. دا ې څرګندېږي چې له 
دې  ا  ته کېدای   ډېر کاا وه د ټکنالوژۍ په مر ته له 
لرې   .  ږکال د اوټرویټ په   یله د اوسان د  جود 
جراحي عملیات څو  وه کیلومټره له لرې وه د اوټرویټ په 

جي( اوټرویټي خدمتووو رسه ۲مر ته  شول؛ وو مته ده چې د )
به د ووا  ترڅنګ ډېر ا لتیايي خدمتووه چې د جراحي 

 عملیات به په کې  ي د اوټرویټ په   یله   . 
دا د وواې وړۍ کیسه  هو موږ پښتاوه اوټرویټ کې خپلې 
کیسې لر . کله چې ګوګل په کال کې ترټولو ډېرې پلټل شوې 
کلمې اعالوولېو وو د افغاوستان په برخه ))کرکټ(( ا ېدلی  . 
له دې څرګندېده چې په افغاوستان کې ګوګل کې تر ټولو ډېر 

ډېر کن لو تي پښتاوه له ګوګل رسه څه وا  کرکټ پلټل شوی  . 
څه اشنايي لريو خو زموږ د اوټرویټ لویه بوختیا خواله ا نۍ 

 دي. 
هره ښکااوده له ځان رسه ګټې ا  تا اوووه لري. خواله ا نۍ 
هن همدا ې دي؛ خواله ا نۍ زیاتره د دې لپااه دي چې یوه 
ډله ملنري رسه  صل کړي ا  هغوی د یو بل له حاله خرب   
ا  یا یو ویمه ذ قي لیکنه په کې  لويلو منر دلته د دې چااې 
لپااه ډېر کن کااېږي په افغاوستان کې فیسبوک خربي 
رسچینه شوې ده. هرکس چې څه  ینيو وو د یو خربیال په 
ډ ل يې خپر ي ا  یا هن له ووا  رسه خپله تربنني له همدې 
الاې پايل. زموږ ا نۍ دې هن خیر ا يس زیاتره خرب وه له 
همدې لیکنو وه جوړ ي چې وه يې رسچینه دقی ه  ي ا  وه يې 
بې پريتود  ي.  یا ت هن ټول له همدې الاې ا ان دیو که 
څه هن لږ   ډېر معلومايتو اديب ا  ذ قي مسایل هن  يو خو 
چا رسه يې د لو تلو  خت ووته. یو  خت مې یوه ا ږده لیکنه 
لو تله کله مې چې لیکنه  لو تله ا  د هغې په اړه مې 
تبرصې  کتلې پوه شوم چې ډېر  لو تې وه ده یواځې هامله 

 يي تبرصې يې لیکلې دي.  کلیوه
مخکې مو یاد وه  کړه چې زموږ  یا ت د فیسبوک له الاې 
ا ان دیو ټولنیزې  تووزې همدې برخې جوړې کړې دي. د 
فېسبوک د پالیيس له مخې هر څوک چې د ټلیهون شمېره ا  

لیک  لريو کولی   په ډېره ا اوه توګه د ځان لپااه -یا برېښ
په هر وامه فېسبوک حساد جوړ کړي. له بلې خوا زموږ هېواد 
کې  یمکااتووه پرته له ثبته  ېول کېږي چې دې د اړ  په 
مستعاا  وومووو د بې شمېر  فیسبوک پاڼو جوړ لو ته الاه هوااه 

 کړې ده. 
تر ټولو لویه  تووزه ))شخ یت  ژوه(( دهو موږ ډېر ځلې 
لیديل چې د یوه چا مخالهین یا  یاالن د دې پرځای چې له 
هغه رسه په  امله توګه  یايل  کړي ا  یا خپل مخالهت  ارسه 
 لريو د هغه شخ یت  ژوې ته مخه کوي. دا کاا د فیسبوک 
له الاې ځکه ا اوه ا  الېزمن دی چې ډېر کسان په ډېر کن 
 خت کې ا  پرته له دې چې مخالف کس  پېژين دا خربې 

 کتلی  . 
بله  تووزه  پکې  پواې  یل دي د ځینو خلکو پر  ړاودې 
جعيل فیسبوک پاڼې د مره حسا ې  يو کله چې هغه یوه 
عادي خربه هن  لیکيو وو الودې  اته د ه  وه ډ له  پکې ا  
 پواې لیکل کېږي. هغه کس خو پرېږده آن تر کواوۍ پواې 

 يې ا ېږي. 
رسه له دې چې په رشعي لقاظ ا  هن زموږ د ټولنیز  اازښتو 
له مخې د یو چا  پکا ی ا  اټل ګناه ده ا  دا ې خلکو ته په 
ټولنه کې په ښه  رتګه وه کتل کېږيو خو بیا هن زموږ ډېر 

 فېسبوک کاا وکي په دې واا لۍ اخته دي. 
بله  تووزه يې دا ده چې که کوم ملنری څه لیکيو ووا 
ملنري يې باید په اړه حتام تبرصه  لیکېو که   دې وه لیکله 
بیخي مړی   ژ ودی دارسه پرېږديو ځکه خو ټولې تبرصې 
دعاګاوې ا   تاینې دي. په ځینو لیکنو کې چې باید و د پرې 
  و خو د خوابد ن له امله تر و د وه کويو یواځې يې په اړه 

 یې  ړه  تاینه لیکي ا  ترې تېرېږي.
د قوميو  متيو مذهبي ا  ژبنیو تع بووو د اامنځته کولو 
لپااه هن بهروۍ کړۍ کاا کوي. پر جعيل پاڼو ډېر دا ې 
پو ټووه کېږي چې هویت یې وه دی څرګندو د بېالبېلو 
قوموووو مذهبووو ا  ژبو په اړه  پکې  پواې لیکيو چې دا 

 چااه د قوموووو مذهبووو ا  خلکو  ترمنځ داز وه ایجاد ي. 
دا ا  دې ته  اته وواې ټولې هغه  تووزې دي چې ون زموږ 
ټولنه  ارسه ال  ا  ګرېوان ده. ټولنیز   تووز  حل ته ال  تر 
زوې کېنا تل د ووا  ډېر  خطرواکو  تووز  د اامنځته کېد  په 
معنا دهو باید په دې برخه کې هڅه    چې شته  تووزې 
حل ا  د ووا   تووز  د اامنځته کېد  مخنیوی   . تر ټولو 
مخکې زموږ لویه  تووزه د  یمکااتووو وه ااجسرت دی؛ تر هغې 
چې دا  یمکااتووه ثبت وه   ا  د هر چا لپااه د  یمکااتووو 
د  اکړې تعداد مقد د وه   تر هغې دا مسئله وه   حل 
کېدلی. بله خربه د هر ډ ل اپليکېون د کاا لو په  خت کې 
باید د هر کاایال ځای  ښودل   چې له دې رسه کولی شو 

 د پردیو ال ووه له خپل ګرېوان وه لرې کړ .
کله چې کاایال څرګند شو ا  هر څوک يې  پېژينو وو 
هیڅکله به بیا چا ته بده ژبه  وه کاا ي ا  که و د هن  پرې 
کويو د و د د اصولو په اڼا کې به  ي ا  په دې رسه به د 

 شخ یت  ژوې مخه هن  ویول  .  

 رسمقاله   

 خواله رسنۍ او زموږ ټولنيزې ستونزې

۲ 



 د دولت د دیوان ...
د پژ اک داي منت اازمقمد  یښ په پښتو 

هه ش کال د پښتو  ۳۱۱۷ترجمه کړی ا  په 
مخووه(  ۳۵۱ -۴۵ټولنې له خوا )پښتو کتابووه 

 کې چاپ دی.
دله ااز د برېټش موزین د پښتو خطي وسخو د 

فهر ت څه برخې ا تاد حبيبي تر عتیی الله 
پژ اک دمخه پښتو کړي ا  د پښتو  اکې پاڼې تر 

کې په کابل کالنۍ ) کال  ۳۱۲۱عنوان الودې په 
 ه( کې چاپ شوې دي.مخوو ۳۲۳  -۳۱۷ 

ما د پښتاوه شعراء د ا ایت پر بنا په برټېش 
موزین کې د د لت د وسخې په باد د زیاتو 
معلوماتو د ترال ه کولو لپااه د برېټش موزین د 
پښتو وسخو د فهر ت دا لوړ یاد شوي مناب  
پسې  پلټل ا  په دې فهر ت کې معريف شویو 

 وسخو کې د د لت د دیوان وسخه ووته. ۵۱
بیا مې د میکنزي د بریتاویا د پښتو خطي 

م کال د لندن چاپ پسې ۳۳۵۲وسخو فهر ت د 

 کوت. په دې فهر ت کې د د لت د دیوان 
 خطي وسخه وه ده معريف شوې.

پښتاوه شعراء چې له کومه ماخذه ا تهاده 
 ۲۵۷و ص ۳۳کړې هغه د هند د زړ  آثاا  مجله ج

م کال د ببی چاپ دی. دا مجله ما ۳۳۸۱د 
دلته پیدا وه کړه ا  پښتاوه شعراء چې ترې کوم 
و ل کړی هغه د مره دقیی ښکااي چې د شک 
احتامل يې لږ دیو ځکه چې د وسخې د کتابت 

هه ق ا  په کتابخاوه ۳۳۱۳کال يې هن ښودلی 

 (.۸۲۲۴کې يې د ثبت منرب هن )
خو دا چې د بلومهاات ا  میکنزي په فهر تووو 
کې يې معريف ووتهو ما ته ا ل دا شک پیدا شو 
چې د بلومهاات د برېټش موزین د خطي وسخو 

م کال کې چاپ دی ا  ۳۳۱۲فهر ت چې 
میکنزي چې خپل فهر ت جوړا ه وو يې د 
برېټش موزین د پښتو وسخو په معريف کې د 
بلومهاات پر فهر ت اتکا کړې دهو وو ښايي د 

م کال  ا  ته ۳۳۱۲د لت د دیوان دا وسخه تر 

م ۳۳۸۱ا  د هند د زړ  آثاا  د مجلې تر م الې 
کال د مخه برېټش موزین ته االلې  ي؟ ا  په 

 فهر تووو کې به وه  ي معريف شوې.
زړه ته االلل چې د برېټش الیربیري )ځکه چې 

د برېټش موزین وسخې ا   په برېټش الیربیري 
کې دي( له مسؤلینو په پښتاوه شعراء کې د 
االيل منرب کتاد پوښتنه  کړمو خو یو ځل زړه ته 
االلل چې ته دا وومره د بلومهاات ا  میکنزي په 
فهر تووو کې د االلیو وسخو د ثبت له وومر  رسه 

  ګواهو ممکن کومه للط فهمي پېښه  ي؟
زما دا شک  ن  خوتو د میکنزي د فهر ت په 

وومره د میرزا د دیوان د  ۵۷مخ کې چې پر  ۵۱
برېټش موزین وسخه معريف شوېو د ثبت وومره 

هه ق ۳۳۱۳( ده ا  د لیکلو کال يې ۸۲۲۴يې )
 دی.

 اپسې مې د بلومهاات د فهر ت پښتو ترجمه 
کې پسې  کتلهو په پښتو  ((پښتو کتابووه))په 

مخ کې د برېټش موزین د میرزا د ۳۳۷کتابووه 

دیوان وسخه پر هاملو خ وصیاتو معريف شوې 
چې په پښتاوه شعراء کې هغه خ وصیات د 
د لت د دیوان په وامه االيل دي ا  د میکنزي په 
فهر ت کې يې هن د میرزا د دیوان د برېټش 
موزین د وسخې لپااه همدله معلومات کښيل 

 دي.

له دې م ایسې ښکااه شوه چې په برېټش 
موزین کې د د لت د دیوان کومه خطي وسخه 

ء کې ا  بیا د د لت د  ووته ا  په پښتاوه شعرا

چاپي دیوان په م دمه ا  ووا  ډېر  منابعو کې 
چې په برېټش موزین کې د د لت د دیوان د 
خطي وسخې د موجودیت خربې شوې ديو هغه 

 وسخه د میرزا د دیوان ده وه د د لت.
زما په پوهه دا تېر تنه د هند د زړ  آثاا  د 

 مجلې له لیکواله پېښه شوې ده. 
 

 د مقالې لیکلو الرې...

  د م الې عنوان بايد دا ې  يو لکه يو څوک

چې  د  اک شوي    په لټه کې  ي ا  يا هن د 
 اک شوي   پلټنه کويو که دلسې وه  يو وو 
بيا به څېړوه بېخووده ا  بې اونه  يو د بېلنې په 
ډ ل  که چېرې د يوې م الې لپااه دا ې عنوان 

د موټر چلولو په  خت کې د موټر ))ټاکل کېږي: 
چلووکو له لواي د امنيتي کمربند له تړلو رسه وه 

دلسې عنوان د يوې م الې لپااه  ((عالقمندۍ

منا ب وه دیو ځکه موږ ته ووي معلومات په ال  
وه ااکوي ا  يا هن وه شو کوالی چې د دلسې 
موضوع پر څېړلو ووي معلومات ترال ه ا  بل دا 
چې دا موضوع په څېړلو باودې هن وه اازي. د 

دې ډ ل موضوعاتو څېړل د لو تووکو پاملروه هن 
وه اا جلبويو ځکه چې د دلسې ا  دې ته  اته 
موضوعاتو په څېړوه موږ ته ووی مسايل يا ووې 

 خربه په ال  وه ااځي.

  که چېرته ځينې کلمې چې هغه د څېړوې د

توصيف په برخه کې کليدي ا ل لريو وو هغه 

دې خامخا په عنوان کې اا  ړل  و ځکه  د 
مطالعې په ترڅ کې د همدلو کلمو الېزې دي 
چې ليکوال يې د يوې م الې ليکلو ته هڅولی 

 دی.

  د م الې په عنوان کې بايد  هېڅکله کې هن د

څېړوې پايله په ثابت ډ ل ياده وه  . د بېلنې 
په ډ ل که چېرې يو څېړ وکی  لواړي چې په 
لويو الا  د موټر  د ټکر وو علت معلوم کړي ا  په 
دې برخه کې څېړوه  کړيو وو د م الې عنوان 

بايد دا ې وه  يو چې په لويو الا  کې ټول 
ټکر وه د موټر چلو وکو د بې احتياطۍ له امله 
اامنځته کېږيو که چېرته په عنوان کې پايله 
 ړاودې  و وو بيا به لو تووکی وواه م اله چې 
کېدای   ډېر ووا علتووه هن په کې  ړاودې 

شوي  يو  وه لويلو وو په کاا دی چې د م الې 
 په عنوان کې په هيڅ ډ ل پايله  ړاودې وه  .

  د هغو ليکواالوو ا  ملنر  وومووه چې په څېړوه

کې يې برخه اخيستې بايد په بوپړ ډ ل ياد  . 
همدااونه  اصيل ليکوال چې له لو تووکو رسه د 

اړيکو مسؤل دی بايد موخص  و بوپړه پته ا  
امييل آدا  يې بايد د لو تووکو په  اک کې 

  اکړل  .
 د څېړنې لنډيز

د  ((لنډيز))د م الې له عنوان څخه  ا  ته 

 ((لنډيز))م الې له مهمو برخو څخه ګهل کېږي. په 
کې د م الې له بېالبېلو برخو؛ لکه رسيزهو 
اهدافو مېتود ا  د څېړوې له پايلو څخه په لنډ 
ډ ل ياد وه کېږي. د م الې دا برخه  ځکه ډېره 

رض اي ده چې ځينې  خت دا ې پېښېږي چې 
د يوې م الې بوپړ منت ته موږ الرسيس وه شو 
پيدا کوالی ا  يا هن د  خت د کموايل له امله د 
بوپړې م الې لو تلو ته  خت وه پيدا کېږيو وو 

ډېر اازښت  ((لنډيز))په همدې خاطر د م الې

د کلمو شمېر  ((لنډيز))لري. په ډېری مجلو کې د 
 کلمو پواې ا ېږي. ۲۲۱څخه تر  ۳۲۱له 

 ي ټکيکلید
څو کليدي ټکي چې په څېړوه کې له ډېر 

اازښت څخه برخمن  يو په دې برخه کې اا  ړل 
کېږي. د کليدي ټکو په  يلو رسه کېدای   
چې د علمي م الې اازښت موږ ته په ډاګه   ا   
په علمي  يبپاڼو کې د هغې م الې په پيدا کولو 
پسې  اګرځو. له معمول رسه  ن د دې ټکو 

کلمو پواې په پام کې ويول شوی  ۵  –  ۲شمېر له 
 دی. 

 رسيزه
کې د ((  رسيزه))د يوې څېړويزې م الې په 

موضوع ا  مسئلې د بيان ترڅنګ دې پوښتنې ته 
هن ځواد  يل کېږي چې ا  نۍ څېړوه يې د څه 

 لپااه کړې ده؟
په ح ي ت کې د يوې څېړويزې م الې د  

په لو تلو رسهو لو تووکی په م اله  ((رسيزې))

کې د څېړوې له مسئلې رسه اشنا کېږي ا  د 
منت بايد  څېړوې اړتيا باودې پوهېږي. د رسيزې

 په زړه پواې ا  ا ان  ي.
 د څېړنې ميتود

په دې برخه کې د تر رسه شوې څېړوې د 
ميتود څرونوايل  ترشيح کېږي. همدااونه د 
څېړوې د منووېو د بېلنو څرونوالیو ټولنيز 
هدفو د څېړوې پړا  وه ا  د تقليل ا  ترشيح له 
ډ ل څخه يې ياد وه کېږي. په دې پړا  کې د 

يوې موضوع د بدلون په اړه د خرب  ترڅنګ د 
هدف د څرونوايل ا  د هغوی د ال ته اا ړلو په 

 اړه هن بق) کېږي.

 د څېړنې موندنې
په دې برخه کې له څېړوې څخه د ال ته اا للو 
پايلو په اړه  خربې کېږي. د څېړوې د موودوو په 

برخه کې د څېړوې ال ته اا ليل کليدي ټکي 
بايد په ا اوه ژبه  ا  په دقيی ډ ل  ښودل  . د 
موودوو د  ړاودې کولو په برخه کې له بېالبېلو 
ميتود وو څخه ګټه اخيستل کېږي. په دې برخه 

کې له اعداد و جد لووو ا  په ترشيح شو  شکلووو  
کې د هغوی شننه تر رسه کېږي. کله چې د 
موودوو په برخه کې  د شمېر له ميتود څخه ګټه 
اخيستل شوې  يو وو د هغوی ډ ل هن بايد 

  ښودل  .   

 بحث او تر السه شوې پايله
په دې برخه کې څېړ وکی په ته يل رسه د 
پايلو  ړاودې کولو ته تن کېږي. همدااونه  
څېړ وکی کوالی   چې ال ته اا للې پايلې له 

ووا  څېړوو رسه پرتله کړي ا  هغوی ته په کتلو 
رسه خپلې پايلې  ړاودې کړي. په الزمي ډ ل د 
خپلې څېړوې د بوپړ ايل ا  يا هن په ااتلووکي 
کې د دې برخې د بوپړتيا ا  په دې برخه کې د 
ووا  لواه څېړوو د تر رسه کولو لپااه خپل 

پيونهاد وه  ړاودې   ا  د  ړاوديز په ډ ل   يل 
  چې په دې برخه کې الزمه ده د  خت ا  

ټولنې له لوښتنې رسه  ن ووا کاا هن تر رسه 
.  

 د رسچينو ليکلړ

په پای کې اړينه ده چې د ټولو هغو رسچينو
) منابعو( چې په څېړوه کې مو ګټه  اڅخه 
اخيستې دهو ياد وه   . د منابعو د ليکلو الاې 
چااې خپر وو ته په کتلو رسه توپري لريو وو لواه 

دا ده چې د کومې خپر وې لپااه م اله ليکل 
کېږيو د هغوی له الاښو وو څخه ګټه  اخيستل 
  ا  د هغوی له لوښتنې ا  الاښو وې رسه  ن 

 ترتيب  . 
 

 د اوستا ګاڅونه...

شخ یت دی. د تاایخ پوهاوو د څېړوې له مخې 
د زادشت زېږېدوه د حرضت مسیح له زېږېد  

کلووو د مخه پواې  ۱۱۱۱وه تر  ۳۲۱۱څخه 
اټکل شوې ده. هغه د بلخ په خا اه کې زېږېدلی 
ا  د یو م لحو فیلسوف ا  دیني الاښود په ډ ل اا 

 څرګند شوی دی. 
د زادشت شخ یت د ده په  ندایز  مناجاتو 

کې چې )ګاڅووه( وومېږي د خدای  تایووکيو د 
وېکۍ ا  اښتیا د یوه لېوال ملاوځووکي ا  مبلغ په 

 (۲ډ ل پېژودل شوی دی. )
 په د ین رس د کې  ایي:

 د وړۍ ا ح تا ې ته ګیله لريو
 زه دې  لې هست کړم؟

 زه چا د هستۍ کالبد ته ونه ایستن؟ 
 باکۍو   احمۍ ا  بې   لو ې ا  ز ا ا  ال  اچولو ا  بې 

 زه اا چاپېر کړی ین 

 ما ته بې له تا مالتړ ا  پنا وستهو 
 یو وېک ژلوا وکی چې ما  ژلواي

 
 ا  هغه مهال 

 د وړۍ هستو وکي له اښتیا څخه  پوښتل

 په وړۍ کې  تا الاښو وکی څوک دی؟

 تر څو موږ د هغه مالتړ شو ا  

 هغه ته د وړۍ د آباد لو توان  بخښو 

 ا  لواړې کوم څوک دې د وړۍ رسداا  يو 

 لو ه ا  آزاا اا  لواځوي؟   ۳تر څو د دا وداوو
 

 اښتیا په ځواد کې   یل:

 په د ی کې څوک وه پېژون

 چې آزاا له وړۍ څخه پواته کړيو

 ا   د  مو مال د تبا کو وکو په م ابله کې  تړي

 د دلو خلکو په منځ کې

 دله کس باید تر ټولو ځواکمن  ي

 تر څو یې مالتړ ته  ا  داونو

 مزدا اهواا تر ټولو ښه خرب دی

 چې د دا الو )باطلو( خدایاوو پیر اوو

 تېر مهال څه کړي دي

 ا  په ااتلووکي کې به څه  کړي

 ا  یواځې اهواا مزدا قايض دی 

 وو هر څه چې دی لواړي هغه به   

 (۱تر پایه... )

ښاللی الیی  ايي: ))د دې لپااه چې ګاتووه له 

 اکې ا  هېرې څخه  ژلوال   په منظوم ډ ل 

هستول شوي دي. د څېړ وکو ا  پوهاوو د لوڅ 

اکرثیت د اایې په ډاډ  یلی شو چې یاد شوي 

ګاموه د بلخي حکین زادشت خپله  ګاتووه بې

هستووه ده ا  کټ مټ هغه  ړ چې ده  یيل ديو 

موږ ته په تواتر اا ا ېديل ديو خو په هغوی کې 

پسې ډ ل وه ديو یوه  مطالب ا  مههومووه په پرله

 احده معنا ا  مههوم ااوغاړيو خو دا معنا ا  

مههوم په  اپسې ګات کې وه تع یبېږي. ان 

ځینې  خت هغه معنا ا  مطلب چې په یوه بند 

کې بیان شوی په  اپسې بند کې وه دی بوپړ 

شوی ا  ویمنړی پاتې شوی دی. دا ویمنړتیا د 

دې څرګند وکې ده چې د بیان ا  فکر د توايل له 

اړخه په دې رس د وو کې یو ډ ل  ړاودې  ا  ته 

کېد  ا  په خپل دونه کې ګډ ډۍ الاه پیدا کړې 

ا  هاملسې پاتې شوې دهو البته کېدای   

چې په زیاا ا  څېړوه پاشل شوي مهاهین ډلبندي 

 و لېکن هیڅ کله دې ادعا ته ځای وه پیدا 

کېږي چې دا پېینه ا  ترتیب هاملسې دی لکه 

 ( ۲په لومړي رس کې چې  .(()

ښاللی الیی د خپلې ژباړې په اړه  ايي چې دا 

ژباړل شوی کتابنوټی د زادشتی با ا وو ا  

منا کو د څېړوې دوده په لاړه وه اخيلو بلکې 

تش د هغې تاایخي ذمه  ااۍ کرښه تع یبوي 

چې زموږ د خلکو د لرلووو کااوامو ا   یاړ وو د 

 خوودي کولو له ماموایت څخه اا  الړیږي.  

تر دې ځایه مو د ګاڅووو په پښتو منظوم کتاد 

خربې  کړې چې ښاليل الیی ژباړلی دیو ا   

به په ټوله کې د څېړ وکو له وظره د ا  تا د 

 ګاڅووو په اړه مهمې برخې  لولو. 

ګاڅووه د ا  تا ډېره مهمه برخه ده چې د 

 ف لووهو د ا  تا لومړۍ برخه جوړ يو   ۳۷ ((  یسنا ))

 ((ګاڅووه))کوم ډېر  رت ا  ا ايس توپري چې یې 

د ا  تا له ووا  برخو رسه لريو دا دي چې 

خپل شعري ((  ا  تا))منظوم ا  وواه ((  ګاڅووه))

اوګ له ال ه  اکړی دی ا  د ورث بهه یې د ځان 

 لپااه لواه کړې ده. 

د ا  تا تجزیه د وظن ا  ورث له مخې ډېر زیات 

دقت لواړيو ځکه ځینې وظریې شته چې اصالً 

 (( یدي  نداې))لکه  ((ا  تا))لومړوۍ ا  لرلووې 

ټوله منظومه  ه ا  د  ندا  په څېر  یل کېدله. 

د  «ا  تا»همدله وظریه تر ا  ه هن لږ تر لږه د 

یوه کتاد په برخه کې صدق کويو ځکه رسبېره 

پر ګاڅووو د ا  تا څلوام ټوک یعنې )یسنووه( هن 

په اصل کې منظوم   و اما شعري ترکیب یې د 

 ا  تي تهسیر ا  ترصفاتو په  ا طه چې د ا  تا 

منت ګرځېدلیو له منځه تللی دیو وو له دې 

کبله یې ا   هن زیاترې جملې د مرسې په بهه 

ا   ۳۱دي ا  ډېرې یې اته  یالبه ا  ځینې هن 

 یالبه دي. رسبېره پر دې یې شاعراوه  ۳۲

تخیالت ا  بدیعي فنون د اصيل شعري پیرایی 

دلیل دیو په هر حال ګاتووه د ا  تا یواځینۍ 

 پواه منظومه برخه ده.

د بهاا د وظریې له مخې د ګاڅووو لغوي معنا 

هن  نداه ده ا  د  نداې په صهت شهرت لري 

ا  د ځینو پوهاوو په اود د  تاا هر رضد ته هن 

 ((ګاڅ))ګات  یل کېږي. د ګاتووو اصيل تلهظ 

شوی ا  په داي  ((ګا ))دیو چې په پهلوي کې 

ګرځېدلی دیو چې هن ظرف زمان  ((ګاه))ژبه کې 

ا  هن ظرف مکان دی ا  هن د مو ی ۍ د اهنګ 

په معنا االلی دیو د ټولو مدقی ینو د وظریې رسه 

 ن د ا  تا له ټولو برخو څخه یوه برخه ده چې 

قدامت یې ژبهو د کلمو بهه ا  د خرب  ترکیب 

زیاتره  ییووه ))ثابتوي. د ډاامسټټر په ع یده: 

)لغات( یې په عامیاوه ژ ود کې له منځه تليل دي 

 الی )شباهت( یې د هند په ډېره  ا  یواځې  اته

  .((لرلووې یعنې ) یدي( ژبه کې پیدا کوالی شو

ګاڅووه د افغاوستان د ادبیاتو په لرلوين تاایخ 

کې د ژبېو کلمو ا  بیان له مخې ډېر زیات 

اهمیت لري ا  یوه حل ه یې ده چې  یدي ژبه ا  

ادد یې د عمومي ا  تایي ژبې ا  ادد رسه 

ایښې ا  د ګاتووو  (( ید))وښلوي ا  ښیي چې د 

هند کش   یووکي په یوه ټاکلې ځمکې کې چې د 

 ۱   مخ۱د شامل ا  جنود شا خوا ځمکو  
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 افغانستان —کابل
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 د پښتو اشعارو لويه زېرمه پرلیکه شوه
قامو ووه ټکی کام له وږدې د   لسيز  کاا  ا  ته 
د پښتو ژبې د وامتو کال يکو ا  څو ا  نیو شاعراوو د  

دله زېرمه چې پر   اشعاا زېرمه په ووې بهه پرلیکه کړه.
 Large Database of(قامو ههووه ټکههی کههام پاڼههه د 

Pashto Poetry(  پههه وامههه خههپره شههوې ده. پههه دې
پرلیکه ډیټابیس کې د الودې شاعراوو شهعر وه االهيل 

 دي:
د خوشقال خان خټک کلياتو 
د احهههههامن بابههههها کليهههههاتو د 
عبدالقميد مومند کلياتو د لنهي 
خههان کليههاتو د الهههت مرللههرېو 

پښتو لنډۍ )ت ریبا لس زاه لنډۍ(و د حمزه شينوااي 
کليههاتو  د  ههبا  ن پههه متهههو شههپېلۍو کههوه طههواو 
پایکودو  اکه مېنه )د جههاين(،و دا بوټهي بهه لووهګ 
يس )د دا ېش دااين(و  و ن چمن )د قهايض مهال 

 عبدالسالم اڅکزي(. 
د منړۍ پرلیکه شويو دلهو اشهعاا  رسه دا ا هاوتيا 
مله ده چې له ههر بيهت رسه د اړ وهده کتهاد وهومو د 
پاڼې شمېره ا  د کرښې شمېره االلې ده. د کتهاد د 
چاپ ځایو د چاپ کال ا  ووا معلومات ههن پهه کهې 
ځای شوي دي. ښهايي دا معلومهات پهه زياتهه د کهره 
کتووکو ا  څېړ وکو لپااه په زړه پواې  ی. که څوک په 

لغت پسې لټون  کړيو وو  ((وازېږي))دله زېرمه کې په 
 اته د ووا  ترڅنګ يوه الوهدوۍ پايلهه دا هې ښهودل 

 کېږي:
خپلهه   –))ا اونزېب که د ډيهيل پهه تخهت وهازېږي 

 «خووه هر ګدای لره ډيلی دی.....
زا  څخه زيهاتې مهرصعې ۳۴۲په دله زېرمه کې تر 

 زاه زيات بیتووه( ځای شوي دي.۳۳)يعني 
پر دلې پر ژې کاا ال وه دی بوپړ شوی ا  د  خهت 

 په تېرېد  رسه به دا برخه وواه هن بډایه  .
د پښتو اشعاا  د زېرمهې لومړوهی شهکل څهو کالهه 
ترمخه هن پر قامو ووه ټکی کام پرلیکه شوی   چې د 
تخنيکي  تووز  له کبله  ځنډېد؛ خو ا  نۍ بهه يهې 
وههه يواځههې د اشههعاا  د شههمېر پههه لقههاظو بلکههې د 

 مأخذ وو د معلوماتو له مخې څو برابره ګټواه ده. 
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 ورځ ومنانځل شو ((افغان کلتور))د 
ا  فرهنهګ ایا هت د افغهان   اطالعاتود وننرهاا د 

برخو پهه لرلهو رسه د  بېالبېلو کلتوا د وندااتون ا  ووا 
 .کلتوا وړیواله  اځ  مناوځله

د مناوځنې دا مرا هن د 
پاچاخههان مهه ربې پههه اونههړ 

جههوړ  مههه۲د تلههې پههه  کههې
و شهاعراووو مهسؤلينو کهې د وننرههااپهه شوي   چې 

 لیکوالوو فرهننیاوو ا  کوچیاوو برخه اخیستې  ه.
 فېسبوک پاڼه. رسچينه: ))د وننرهاا د اطالعاتو ا  فرهنګ ايا ت((

 

 مشاعره تر رسه شوه ((د رنګونو موسم))
د بغالن پوهنتون د ادبیاتو ا  برشي علومو پوهنځي 

څاونې د ادد د پښتو ژبې ا  
مقهه لينو لههه خههوا د اونووههو 
مو هههن پهههه وامهههه ځهههاونړې 

مه وېټه تررسه شوه چې د څاونهې ۱مواعره د تلې په 
د ا تاداوو ا  مق الوو تر څنګ ګهو ووا  شهاعراوو پهه 

 .کې ګډ ن کړی  
 فېسبوک پاڼه.  رسچينه: صبغت الله قیامو د ))بغالن پوهنتون ههه پښتو څاونه(( 

 

 سيمينار تررسه شو په اړهغور کې د فولکلور 
چهې د لهوا د لهوړ  زده کهړ    په دې  يميناا کهې

جهوړ شهوی  مه وېټهه۷د تلې په   سې په تاالا کېمؤ
و د ياد اکاډميک مرکهز ګههو مقه لينو ا  ا هتاداوو   

ګډ ن کړی   ا  پر فولکلوايکو ا  ا هاطريي اازښهتووو 
 .له  ينا  ا  ته د ګډ ووالو ترمنځ ازاد بق) هن  شو

په علمي ا  ټولنيز  چاا  
کې د  لسمرش  رت  الکاا 
پوهاوههد ډاکههټر لعههل پاچهها 

پال ي پهه  هازمونو چې د يو
پهه و   مرشۍ لوا تهه تللهی

خپلو خرب  کې لومړی د فولکلوا پهر اازښهت ا  بيها د 
لوا پهر پخواويهو متهدوووو ا  وا هپړلو فرهننهي زېرمهو 

 .خربې  کړې
ا ههتاد ازمههون   يههلو فولکلوايههک ا  ا ههاطريي 

بلکهې د  وزموږ لرلووې شتمني ده ځېاازښتووه وه يوا
 . لس اصيل کلتوا ا  شناخت هن دی

چې دا لويهه پاونهه  لوا هغه  يمه ده وپه  ينا دهد 
چې ښه برشي  کې وا پړلې پاتې دهو لوا پوهنتونپه 

ا  اکاډميکههه اوههرژي لههريو بايههد د خپلههو فرهننههي 
ااټولولو ا  ووا  ته  اپېژودلو کې ترې ګټهه په اازښتووو 

 . اخيستل  
 فېسبوک پاڼه. ((د علمي ا  ټولنیز  چاا  موا ایت))رسچينه: 

 

 د هرن ورځ په پکتیا کې ومنانځل شوه
مه چې د ههرن د  اځهې پهه ٦١په پکتیا کې د تلې 

 . مناوځل شوهو وامه وومول شوې ده
د اطالعهاتو ا   دې  اليهتد 

صههالح الدیههن  ائیههسفرهنههګ 
جهوړ   مهه۳۷د تلې په   لیس

شههوې لووههډ  کههې د هههرن د 
 اځې پر اازښت خربې  کړې ا  ډاډ یې  اکهړ چهې د 

 .هرن د بډاینې لپااه به ال ډېرې هڅې  کړي
د لووډې په پاى کې مو ی ي ا  اتهووه ههن تهررسه 

 .شول
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د نوبل د ادب  ((ګلک))مریکايي شاعرې ا
 جایزه وګټله
م کهال د ۲۱۲۱د  په  ویډن کې د ووبل اکاډیمۍ

 مهه(۳۷هه. ش کهال د تلهې ۳۱۳۳د مه )۴اکتوبر په 
  ۲۱۲۱ د     )Louise Glück(یکايي شاعره لوییز ګلهک امر

 .کال د ادبیاتو د ووبل د جایزې ګټووکې اعالن کړ  
لوییز البیزابت ګلک په 

م کال په ویویااک ۳۳۸۱
ېږېدلې ا  د پولیټزا زکې 

په ګډ ن یې د وړۍ ګهې 
 .دي ګټلېاديب جایزې 

د ووبل اکاډمي په خپله اعالمیه کې اللې ګلهک د 
په خاطر  تایلې ا   یلې  ((لږشاعراوه ))خپل ځاونړي 

په  اده ښهکال د اوهسان ژ وهد  لږ چېهغه »دي چې 
 ».شموله کويۍوړ

 ۳۳۱څخه د ادد په برخه کهې د ووبهل  ۳۳۱۳له 
یهې  ۳۵جایزې  اکړل شوي چې د هغو په منهځ کهې 

 .دي ګټلېښځو 
د  ږ کال د ادبیاتو د ووبهل د جهایزې د ګټووکهې 
مېرمن ګلک په موهوا اثاا  کې د د   شهعري ټولنهو 

ا  بلههه »  د اشههیل بههری«يههې یاد وههه کههېږي چههې یههوه 
 .وومېږي» صقرايي لاټول«
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(( اديب بنسټ سليامن اليق فرهنګي او))

 پرانيستل شو
اديب بنسټ په هېواد کې    ليامن اليی فرهنني ا 

د فرهنني ا  اديب فعاليتووو د  دې په موخه د تلې په 
 مه پراويستل شو. ۳۷

کې يهو شهمېر   د دله بنسټ د پراويستلو په مرا مو
فرهننياووو اديباوو 

د لههتي م اماتههو   ا 
 . ګډ ن کړی  

بايهد   يهل   
چې  ليامن اليهی 

اديب   فرهننهههي ا 
بنههسټ د اليههی د 

کهال کهې جهوړ  م٦١٦١  په له خواد  تاوو  کواوۍ ا 
د دلهه  په برخو کې پوهې چې د فرهنګو ادد ا   شو

فکر ا  وظريه وسل په وسل ځواواوو ته  لېږد ي؛  ادیب
خو په هغه  خت کې خپله  ليامن اليی د دله شهان 

 .بنسټ له جوړ لو رسه مخالهت  کړ يو
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د پښتو ژبپوهنې تاريخي او تنقيدي ))
 ډيزرټېشن دفاع شو ((جايزه

د افغاوستان د علومو اکاډمي علمي لړي څهېړووال 
افيهه  اللههه ويههازي پههه پېههښوا 

د پههههښتو ))پوهنتههههون کههههې 
ا  تن يههدي تههاايخي ژبپوهههنې 

 پهههه وهههوم د دکتهههواا ((جهههايزه
)Ph.D(  له ډيزاټېون څخهه د

مه وېټه پهه ۳۴تلې مياشتې پر 
برياليتود دفاع  کړه ا  د ممتقينو د اايو په اتهاق رسه 

 .يې د )د کتواا( علمي  ياړ تر ال ه کړ
د ده الاښهود ا هتاد ډاکههټر وهرصالله  زیهرو بهروههی 
ممتقن يې ډاکرت حنيف خلیل ا  داخهيل ممتقنه  

 يې ډاکټر عيل خېل داياد ا  ډاکټر ا ح الله   .

د رحامن بابا اديب سبک او د هغه ))
 ډيزرټېشن دفاع شو ((پريوان

د خو ت پوهنتهون ا هتاد پوهنمهل  هبقان اللهه 
د احامن بابا اديب  بک ))شهاد 

په ووم په پېهښوا  ((ا  د هغه پري ان
لهه )Ph.D(د دکتواا کې پوهنتون 

مهه ۳۴ډيزاټېون څخه د تلې پهر 
وېټه په برياليتود رسه دفاع  کهړه ا  د دکتهواا علمهي 

 . یاړ يې ترال ه کړ
 

د شفيقې حبيبي د ژورنالیستيکي او ټولنيز 
 ژوندليک کتاب "ام البالغه" معريف شو

ټلويزيهون د بريهالۍ  ياوهدې   -د هېواد د ميل ااډيو
د تلهې پهه فعاليتووهه  پهېړۍشهي ې حبيبي د ويمهې 

په يوه لووډ  کې   تايل شهول  مه۳۳
د ژ اوالیهستیکي ا  ټولنيهز  هغهېا  د 

ژ وهدليک کتهاد مام الباللههم معههريف 
 شو.

په لووډ  کې شهي ې حبيبي په خپلو خرب  کهې د 
له ګډ ن ا  لهه هغهو کهساوو څخهه  مېلمنولينو ا  مسؤ

 وچې د دې لووډې په جوړ لو کې یې هڅې کړې  ې
مننه  کړ  ا   يې  يل چې مام الباللهم کتهاد د هغهو 
کساوو لپااه د تجربو ا  الاښهو وو يهوه ټولنهه ده چهې 

  يند يي کوي.
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لغامن پوهنتون کې د فرهنګ اونۍ 
 ومنانځل شوه

د تلهې پهه  په لغامن پوهنتون کې د فرهنګ ا وهۍ
چهې   مناوځل شهوه مه۲۳

ا هتاداوو ا   پرد پوهنتون 
مق الوو رسبېره د هېهواد 
ا  پههههښتووخوا بېالبېلههههو 

 .کې ګډ ن کړى   پهليکوالوو شاعراوو ا  فرهننياوو 
کې د افغهاين فرهنهګ پهه ډ لووهوو د  هلووډ په دې

فرهنګ په اازښتو د فرهنګ پهه بډايهه کولهوو د بهد  
له منځه  ړلو ا  پر ځاى يهې د ښهو ا   همو فرهننووو 

 .په اړ  خربې  شوې د د لوفرهننووو د 
 فېسبوک پاڼه. ((لغامن پوهنتون))رسچينه: د 

 

 ګل مشاعره تررسه شوه بېرې لغامن کې د
کروې ا  مالدااۍو اطالعاتو ا  فرهنګ ا   د لغامن د

په  مهرتالم ښاا الۍ له لواي
د بههېرې ګههل  لومههړي ځههل

مېلهو مواعره ا  د بېهال بېلهو 
توکهههو کروهههیز ونهههدااتون د 

لینهوو د لهسنووه مسؤمر تیال  ايلو د بېال بېلو اداا  
ګډ ووالو د شاعراووو مدين فعاالووو ځواواوو ا  ګهو ووا  

 .لتررسه شو مه۲۲تلې پر 
ګل مواعره پیل شوه چې د لغامنو  بېرې  ا  ته د

کهې پهه ځینهو شهاعراوو  ووا  ووا   الیتو کووړوننرهااو 
همههدا ااز ځیههنې مت یههيل خپههل شههعر وه  لو ههتل ا  

 .پااچې هن وندااې ته  ړاودې شوې
 فېسبوک پاڼه. ((لغامن -اطالعاتو ا  فرهنګ ايا ت ))رسچينه: د 

 

 د اوزبکي ژبې ميل ورځ ومنانځل شوه
د افغاوههستان د ا ههالمي جمهوایههت جمهههوا ائیههس 
مقمههد ارشف لههني د ا زبکههي ژبههې مههيل  اځههې د 

مناوځنې په مرا مو 
هه. ش ۳۱۳۳کې د 

مه ۲۳کال د تلې پر 
وېټه پهه  هالمخاوې 
ماڼۍ کې ګهډ ن ا  

 . ینا  کړه
دلو مرا مو کې چې د جمهواي ایا ت لومړي په 

مر تیال امرالله صالحو د مرشاوو جرګې ائیس فهلل 

الهادي مسلمیااو د کابینې ا  ميل شواا یو شمېر لړ و 
د ا زبکستان د لومړي  زیر مر تیالو د هېواد پوهاووو 
لیکوالو ا  څېړ وکو حلوا دالودو په پیهل کهې ا هتاد 
عزیزالله ااال له جمهوا ائیس لهني څخهه د ا زبکهي 

( د وومولهو ا  پهه کلهیزه ۲۳ژبې د ميل  اځې )د تلې 
کې د داج کولو له امله مننهه  کهړه ا  ټولهو تهه یهې د 

 .دلې  اځې مبااکي   یله
 اپسې د ا زبکستان د لومړي  زیر مر تیال رسداا 
ا کتههامو  یههر عمرزاکههوف د جمهههوا ائیههس شههوکت 
میرضیایف پیغام  لو ت. یاد پیغام کې جمهوا ائیهس 

د زړه له کومهې تا هو ))ته په خطاد کې  یل شوي  : 
ا  ټولهو ګهډ ووالو تههه  تا هو جاللتههامد د حکهن پههر 
ا ا  د ا زبکي ژبې ميل  اځې د مناوځنې مبااکهي 

 ((. این ا  تود هرکلی یې کوم
د ا زبکستان جمههوا ائیهس پهه خپهل پیغهام کهې 

کال کهې د ا زبکهستان ترمهز  ۲۱۳۴لیکيل  و موږ په 
افغان مق لینو تهه د ا زبکهي ژبهې ا   ۲۱۱ښاا کې 

ادبیاتو ا  ا اګاډي پټلۍ ا  ووا  برخو کهې د تقه یل 
 .زمینه برابره کړه ا  دا د امداا پر ګرام دی

جمهوا ائیس مقمد ارشف لني دلو مرا مو ته په 
 ینا کې ټولو ته د ا زبکي ژبې د ميل  اځهې مبااکهي 
پرمهههال   یههلو وههن زمههوږ موخههه د ا ههايس قههاوون د 

مې مادې تطبیی دی ا  قاوون د افغاوستان د ټولو ۳۵
 .ژبو په اړه بوپړ  ضاحت لري

ده زياته کړهو د  یاړ ځهای دی چهې د ا زبکهستان 
جمهوا ائیس شوکت میرضیایف وه یوازې خپل پیغهام 
االېږلیو بلکې ا تازی یې هن دلته حهلوا لهري. لهه 
 ل کاله لرې  ايل ا  د  ټالین د د اان لهه فاجعهې 
 ا  ته ون افغاوستان ا  ا زبکستان یوځل بیا وه جهال 

 .کېد وکې اړیکې لري ا  دله د  تي دې تلپاتې  ي

جمهوا ائیس لني د افغاوهستان ا  منځهنۍ ا هیا 
هېواد وو تاایخي ا  فرهنني اړیکو ته په اشااې   یلو 

تر بلې پیها ړې کهېږي ا  زموږ اړیکې ا  منا بات  اځ 
دا د منځنۍ ا یا ا  د افغاوستان د  لسووو د ثبهات ا  

 . وکالۍ لپااه زیات اازښت لري
هغه زیاته کړهو ا زبکي زموږ د ااتباط ا   صهل ژبهه 
ده ا  افغاوستان ډېر وېکمرله دی چې زموږ هره ژبه د 
 صل ژبه ده ا  څومهره چهې د دلهو ژبهو پهه اړه د ههر 
افغان پوهه زیاتېږيو وو همغومره  ارسه مهيل یو الهی 

 ییزې اړیکې پیا ړې کېږي. ا  یمه
په ځواواوو کې امیرعيل شهېرووایي )) هغه زیاته کړه: 

 ((ا  ښځو کې ګوهر شاد بېنن لواړم.
 https://ocs.gov.af/pa/news_details/799رسچينه: 

 

 تازه پښتو چاپ شوي آثار
  د تورو ترانې

د ماشوماوو لپااه د الهبها تهوا  منظومهه 
کړه دهو چې ګل احمن احامين لیکلی  زده

ا  د کيل عامه کتابتون له خوا چاپ شوی 
 دی.

 

  هرن، ښایست او ادب
دا د څو تنو بهرويهو ليکوالهو ګهډ اثهر دی 
چې مقمد اکرب کااګر ژبهاړلی ا  پهه جهالل 
اباد کې د هاشمي خپرود يه تولنې لهه خهوا 

 چاپ شوی دی.
 

 د ځاځیو د واده دود
دا کتهههاد ووااللهههه لهههازي لیکلهههی ا  کال هههیک 
خپر ود يې ټولنې چاپ کړی دی. په دله کتاد کهې 

د  اده اړ وههد هغههه د د وهههو کږوههې ا  
اونېروې چې لهه کلووهو ااپهه دې خهوا د 
ځاځیو  د وه بې لهه هغهوی ویمنهړي ا  
پيکه  يو په ډېره ا اوه ا  ښهکلې بههه اا 
اخیستل شوي ا  په کتاد کې ځهای پهر 

 .ځای شوي دي
لیکوال ا  شهاعر ډاکهټر احهسان اللهه دامهل پهرې  

رسیزه لیکلې ا  دا کتاد يې زمهوږ د فولکلهوا د یهوې 
. د ځهاځیو د  اده د د   ړې برخې لویه خزاوه بللهې ده

کتاد کې هغه لنډۍو رس کيو لغاتووه ا  شهااې ااټولهې  
 .کېږي شوي چې د ځاځیو په  د وو کې  یل 
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