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  شميسهجري  ۳۱۳۱د تأسيس كال 
 مه.۰۵ز.کال، د ډسمرب ۰۱۰۵مه او د ۵۳هـ.ق. کال، د جامدي االول د میاشتې ۵۰۰۳مه، د ۳۱ل.کال د قوس)لیندۍ( د میاشتې ۵۰۱۱مه( ګڼه، د ۳۱۳ -۳۱۳پسې ) قوس(  درېیمه دوره، پرله -مه( ګڼه، )عقرب۵۱ -۵۱، ) سه شنبه

که چېرې وغواړو چې د يو عامل، هرنمند، اديب،، 
فيلسوف، عارف او دې ته ورته نورو کسبانبو  به اړ  
معلومات ترالسه کړو؛ نو اړ يو چبې ېربرو دقبيب بو 
مراجعو ته مراجعه وکړو او  ه اړ  يې معبرببم مبواد 
 يدا کړو. دغه شان منابع  ېژندنه هم ده، که چېبرې 
غواړو د يوې موضوع يا اثر  ه اړ  څېړنبه وکبړو؛ نبو 
اړيو چې ېررو دقي و او منل شويو منباببعبو تبه   

 کړو. وورښکاره کړو او  ه اړ  يې څېړنه 
اوس د دې لپاره چې منابع و ېژنو او تبرې سب به 

خبمې  به  باې کبې  ېګټه واخلو  ه کار ده چې دو
 ونيسو:

 . د منابع  ېژندل١ 
 . له منابع څخه د ګټنې له ېول  ه اشنايي.٢ 
د منابع  ېژندل  ه دې معنا چې  ه دې ځان  بوه  

څه ېول مواد له کوې ځبايبه او  به څبه ېول  کړو،
ترالسه کړو او له منابع څخه د ګټنې لبه ېول  ه 
اشنايي  ه دې معنا، چې څه ېول مواد،  به کبومبه 

کچه،  ه کومه بڼه او  ه څه ېول يې بايد له مناببعبو 
 څخه ترالسه کړو. 

د منابع  ېژندنې لپاره  وهانو بېالبېل کبړنبدودونبه 
او ابزار جوړ کړي دي، چې د هغې لبه ېلبې کبوال  
شو د کرباب  ېژندنې فهرست، م البې، لبيبکبونبو، د 
کربابت  اڼې، ملن ليکونبو، د اثبارو کبره کبرببنبې او 
څېړنې او د خپرندو  ټولنې فهرسربونو نبومبونبه يباد 

ه دغه ياد توکي دي چې له يو څېړونکبي  ه  . کړو
کبې  بوره مبرسبرببه کبوي، د  نبهد منابع  ه  بېبژنبد

څېړونکبي کبار اسبانبوي او لبه ېربرې سبرببړيبا او 
  ګردانۍ څخه يې ژغوري. 

 ورته يادو شوو توکو کې لومړ  رشط دا  ه البربه 
د  چې بايد دا ټول مواد د الفبا  ه ترتي،  ه جبوړ 
يش؛ ځکه که چېرې نظم  ه کې مبراعبت شبو  نبه 
وي؛ نو څېبړونبکبه لبه  بخبوا څبخبه هبم ېربر  به 
تکليفېږي، دا  ه دې ښه به خم وي چې د ده د اړتيبا 
وړ کرباب يا رساله  ه کې شربه؛ خو لبټبه ببه يبې  به 

 مب ۳وخت ترې غواړي او څېړونکي ته  ېکايف انداز

 

 

 څېړنوال سیدنظیم سیدي

 څېړنه بې رسچینې شونې ده؟

  | څېړنپوه دوکربور سید محي الدين هاش ي

 رښربینې نېک رغي
 م ۲ م ۲

 نواب نجيب الدوله 
 (!د هندوسربان لومړی وزير شو چې د  ښربون بزګر زوی)

 ليکوال: عيل مح د خاور 
 لف مح د يع وب مومند مؤ ژباړن:   

نجي، خان د سوابۍ  ه يوه وړوکي کيل کې نبړ  
 يب يې ورباندې نوې  رانيسربې  چې مور يب ګېته سرت

نجي، خان کېښود. د  الر نوې يې اصبالبت خبان و 
چې بزګري به يې کبولبه، نبومبوړی  به قبوې مبنبدړ 

 ه  زوکبړېيوسفزی و. د نجي، خان  به   ع رخېل
به هيچا دا فکر نه کاوه چې د يوه  ښربون بزګبر زوی 

ي، دا هبم کېږورځ د هندوسربان لومړی وزير   به يوه
 بت  به غبزا  چا نه منله چې دغه ماشوې دې د  باي

کې يو ځالنده او رښربينی اتل راووځي او دا هم د چبا 
 ه فکر کې نه ګرځېده چې د يوه ببزګبر زوی دې د 

واليت چارې  ر غاړ  واخيل او له نجبيب، څبخبه   يوه
 دې نواب نجي، الدوله يش او  ه مبردان کبې دې د
ټولو افغانانو او مسلامنانو نوې او نښان  ورته کبړي. 
 جاټ او مرهټيانبو تبه يبې داسبې تباريبخبي او نبه
هېرردونکې ماتې ورکړ  چې  ه ع ر کې ببه ببيبا   
 را ورته نه کړي او  ر هندوسربان يبې داسبې اغبېبزې
 ررښودې چې د ياد هېواد تاري  به له نجبيب، خبان 

وي. کله چې نوموړی ځوان شبو،  نی ګړیڅخه  رته 
دې لبپباره چبې    الر  ه يې بزګري کوله هغبه د  نو

کومې رس ي او خصويص زده کړې رې نه وې کبړې 
ده يو تره چې بشبارت   يې ورته وخت درلوده، د  او نه

خان نومېده د اسونو سوداګري به يې کوله او دوی 
سوداګر  لپاره هندوسبرببان تبه الړل  به دې   هم د

 وخت کې د هندوسربان د روهيلکنډ ځ که د مبردان
د مبردان او سبواببۍ  تر ولکې الندې وه يوسفزيود 

يوسفزيو ېله ېله خلک د يوسفزيو واليبت تبه چبې 
روهيلکنډ  ه نامه يې شهرت  يدا کبړ تب    وروسربه د

رات  کاوه. د مردان د تورو سي ې دونبدي خبان او 
به دې خلکو ته ځب بکبې او مبنبصبببونبه   داود خان

 (کباکبا)   ورکول، بشارت خان چې د نجي، خبان تبره
والړ او  ه بالرنسبپبور سبيب به   کېده هم ور ه هلربه

کې مېشت شول. ېربر وخبت وروسبرببه کبلبه چبې 
کيل تبه راغبی، نبو   ته خپل  خوايبېربشارت خان 

کلونو شوی و، کلبه چبې   ( ۳۳)   نجي، خان د دررشو
و، نبو خبپبل  تلوبشارت خان بېرته هندوسربان ته  ه 

وراره نجي، خان يې هم له ځان  ه بوته او هبلبرببه 
 .نجي، خان ته واده کړ هم خپله لور بیا يې 

بشارت خان خپل وراره نجي، خان د رامبپبور يبو 
چې عيل مح د خان نومېده ولېږ ، هبغبوی  ته خان

خان د څو سپرو مبرش وټاکه يبعبنبې  به   هم نجي،
اړوند واليت کې يې د  وځ قومندان م رر کړ، مګر د 

ده تبه  ( ج) هغه وړتيا او اسربعداد له مخې چې البلبه
ورکړی و نواب ته نږدې شو. نجي، خان به د نبواب 

راټولولو دنده هم  ر غاړ  درلوده، خبو ليې لپاره د ما
 ه دې وخت کې د  هند ځ کوالو بغاوت وکړ او د 

 هند واګې نواب عيل مح د خبان تبه   هند  اچا د

وسپارلې او نواب عيل مح د خان  ه  هند ببانبدې 
سبپبرو   ( ۲۳) خبان چبې د شبلبو   بريد وکړ. نجبيب،

ل و،  ه دې جګړو کې يبې داسبې زړورتبيبا او مسئو
نببجببيبب، خببان د   ځببواو وښببوده چببې  هببنببد د

برياليربوب  ر بنسټ عيل مح د خان قبضه کړ. عيل 
ده د دغې  ښندنبې او زړورتبيبا لبه   مح د خان د

امله د نجي، خان د ال نازولو او هڅولو  ه موخبه د 
 .سپرو قومندان وټاکه (۰۳۳)  نځه سوو

 څه وخت وروسربه د نجي، خان د ښځې، چبې د
  بيبدا شبو، ( خان بطضا)   ده د تره لور هم کېده زوی

خو ښځه يې مړ  شوه او  ه دې کار  ه نجي، خان 
 ېرر غ جن شو، خو لږ وخت وروسربه د مبردان يبوه
اوسېدونکي دوندي خان چې د هبغبه ځبای خبان و 
خپله خور يې نجي، خبان تبه  به نبکباړ ورکبړ  او 

خان د هغه زمانې د روهيلبو يبو لبوړ  بوړی   دوندي
چارواکی او ېرر شرب ن هم و، نجي، خان يې د خپل 
 وځ د قومندان  ه توګه وګامره او ده ته يبې د يبوې 

 به غباړ    ليت ورمسئوولسوالۍ چې دارانګر نومېده 
 .کړ

و. هامغبه و چبې يباده  کښنجي، خان ېرر زيار
د ولسوالۍ يې ېرره اباده کړ  کبلبه چبې يبې ورتبه 

دارانګر ولسوالۍ چارې وسبپبارلبې، نبو ده د دغبه 
سي ې ټول ځ کوال او بزګران راټول کړل او دوی ته 

 ې.جوتې کړمسئلې يې دوې 
لومړی دا چې ماليه يې ورباندې ني ه کړ   به دې 
 بېره ټولو بزګرانو ته يې د ودانولو لپاره  برتبه لبه 

بديل او ګټې څخه د  ور  ه شکل شاړې ځ کبې   کوې
ورکړې او بل دا چې د ښار  به ټبولبو سبوداګبرو او 

باندې يې ماليه نبيباميبي کبړ ، څبه وخبت   هټيوالو
وروسربه د دارانګر ولسوالۍ د يوه ښبکبيل ښبار  به 

 .توګه شهرت  يدا کړ
دې ښبار امبن او سب بسبورتبيبا   کله چې خلکو د

وليدله، نو د نورو ښارونو کډوالبو هبم دې خبواتبه 
 .مخه وکړ 

څرنګه چې نجي، خان هم خپله يو بزګر و، نو  به 
ه دې بنسټ يې د دارانګر  ه سي به کبې د کبر او 
کروندې ان الب راووست. بل مهم او بنسټيز کار يبې 
 چې وکړ هغه  ه دې سي ه کې د يوې لويې مبدرسبې
جوړول و.  ه دې مدرسه کې غوره علاموو تبدريب  

کبړې او  کاوه او ټولو زده کوونکو تبه يبې وړيبا زده
کبوونبکبو   بېره  ردې بې وزلبو زده  .کربابونه ورکول

مايل مرسربه هم کوله، که څبه هبم دی  یې ه به 
خو د علم او  وهې  ه ارزښت ېربر   خپله نالوسربی و،

مبردان او )   ښه  وهېده. ده د خپبل  بلبري ټباټبويب
خلک راوغوښرببل او دوی   څخه  ه سلګونو ( صوابۍ

ته يې ځ کې او  ه  وځ کې ښې ښې دندې ورکړې او 
د دارانګر ولسوالۍ يې  ه يوه س سور او ښکيل ښار 

 .هکړ لهبد
کله چې دوندي خان دا ښار وليبده، نبو د نبواب 
عيل مح د خان څخه يې څو نور کيل هبم  به ببيبه 

نجي، خان ته يبې وسبپبارل،  به دغبه  واخيسربل او
ده د وزير صفدرجبنب    وخت کې د ېیيل د  اچا او د

اخربالفات  يدا شول، صفدر جبنب  يبو    ه منځ  کې
ېرر  ياوړی او زورور نواب و او دی له هنبدوانبو  ه 

د ېييل او د  اچبا  به کبالببنبد  يبې   يو ځای شو او
 ررکړ   وکړ  او بيا يې ورباندې بريد وکړ، مغل  اچبا 

تش  ه نامه  اچا و ځان يبې  به کبال   ېرر ک زوری او
کې  ټ کړ، افغان روهيلو او خپلو نورو رياسربونبو تبه 

مرسربې  ه موخه ليکونه ولېږل او له ببلبې   يې د ځان د
 مب ۳خوا صفدرخان هم افغان مرشانو ته د مرسربې 

لکه څنګه چې د ژبپوهنې د اصولو له مخې هیب  
یوه ژبه  ر بلې ژبې باندې تفوق نه لبري  به هب بدې 
ېول هی  یوه وړه ژبه له سرتې ژبې څخه کب به نبه 
ده. دا  ه دې دلیل چې هره یوه ژبه د یوه ولب  یبا 
یوې ټولنې د  وهولو را وهولو وسیله او د کلربوري او 
تاریخي ارزښربونو ایجادونکې او ساتونکبې ده. یبوه 
وړه ژبه هم د یوې سرتې ژبې غوندې د ټبولبنبې  به 
چو ړ کې ده. موږ  ه دې لنډه او تنګه لیکنه کبې د 

کیو د ژبو د تباریب ، لبرغبونبرببوب او د دوی د  لږه
ویونکو د هسربوګنې د سی و  ه باره کې څه نه وایو، 
او د تحول او  رمخرب   ه لړ  باندې یې هم خبمې 
نه کوو، ځکه دا یوه ځانربه څېړنیزه موضوع ده، خو 
د ژبو ترمنځ د اړیکو او اغېزو  ه باره کې یو څه ویل 
ځکه اړین دي چې د دوی ترمنځ مرب ابلې اغېزې یبو 
شان نه دي.  ه دې علت دا شونې ده چې یبوه ژببه 
به د بلې  ه نسبت زیان منونکې وي. دا جوته خبمه 
ده چې ځینې ټولنې د ګوتو  ه ش ېبر ژببې لبري او 
ژبني تعادل هم تر یوې اندازې  ورې  کبې مبراعبات 
شوی دی او دا ورره نشربه چې د هغوی لبه مبنبځبه 

 دې یوه نی ه ژبه له منځه والړه يش.
دې ته مو هم باید  باې وي چبې ټبولبنبپبوهبنبه، 
انرتو ولوژي، تاری  او نور علوې هبم د ژببو د لبه 
منځه تللو  ه مخالف دي، دا ځبکبه چبې ژببې د 
څېړنو د بېالبېلو برخو  ه جبوتبولبو، روښبانبولبو او 
 ېژندلو کې غوڅه ونډه لري. د  وهانو د څرګندونبو 

 کیو ژبې او د هغوی راتلونکې د لږه

 څېړنپوه موالجان تڼیوال| 

له مخې دا هم  ه زبات رسېدلې خمه ده چبې هبیب  
ول ، قوې یا ټولنه دا نه غواړي چې خبپبلبه ژببه لبه 
السه ورکړي، دا ځکه چې ژبه د یوه ول  د هبغبه د 
تاری ، کلربوري ارزښربونو او متدن د ساتلو او انبربب بال 
اړینه وسیله ده.  ه دې لیکنه کې داسبې څبه نشبرببه 
چې موږ یې داخيل عوامل وبولو، او ووایبو چبې دا 
عوامل ژبه له منځه وړي. د ژبې د له منځه وړلو ټبول 
عوامل بهري دي. د دې یادونې معنا دا ده چبې  به 
داسې ټولنو کې چې  ه هغې کې سرتې او وړې ژببې 
څن   ه څن  ژوند کوي او ویبونبکبي یبې د خبپبلبو 
سربونزو د حلولو  ه موخه یوه ژببه کباروي یبببیبعبي 
خمه ده چې هغه به د اکرثیت ژبه وي. د اکرثیبت د 
ژبې کارونه د وخت  ه تېرردو  ه وړې ژبې  ه لومړي 
  کې تر خپلې اغېزې الندې راويل او ببیبا یبې لبه 
داسې یوه حالت  ه مخام  کوي چبې مبرتوکبې او 

 ورکې يش. 
 وهانو دا یادونه هم کړې ده چې دولربونبه تبل  به 
دې هڅه کې دي چې یوه یا دوې ژبې ) ه ټولنه کې( د 
ميل او رس ي ژبو  ه حیث وکاروي ترڅو  ه دې ېول 
دولربي چارې  ه ښه ېول تر ه يش او ټولنیز  وهاوی 
د ګډوېیو ښکار نه يش. دا ېول  ررکړې که چبېبرې د 
انصاف له مخې وي او  ه س ه توګه عب بيل يش  به 
خپل ذات کې ګټور او  ه تعادل والړ ع ل دی، خو دا 
چې ژبپوهنه  ه دې برخه کې څه وايي بایده دي چبې 

 م ۲ وره او جدي  املرنه ورته ويش.

 چې نظر کړم  په قسمت او پهه نيه ه 

 راته ه څ يش خپل تاالش و خپل ترت  

 مګر خود په خپله خداى د چا طب   يش

 ګڼه نشته په جهاهاک کهې طهل طهبه ه 
 

 رحامک طاطا



 ژباړه: نازو کامل
 لیکوال:  روفیرس انور جامل

 
 

 . توارد۱۴
شعري اصطالړ ده. د دوو شباعبرانبو ببیبان کبړې 
موضوع چې یا  ه بشپړه توګه یا زیاته برخبه یبو ېول 
وي، توارد ګڼل کېږي. ادبپوهان یې  به دې ېول هبم 
را ېژي: د دوو شاعرانو مضب بون چبې  ه  به ټبکبر 
کې يش.  ه خیايل نړ  کې ېرر کبلبه داسبې کبېبږي، 
چې یو شاعر یوه مبوضبوع اول  به شبعبر کبې ببیبان 
کړي، وروسربه د بل شاعر  ه ذهن کې تبوارد يش. دا 

 درې علربونه لري:
. چې شاعر د مطالعې  بر مبهبال کبوې ښبکبلبی ۴

خیال یا مض ون ولويل، هغه یې د شعور  ه کبومبه 
برخه کې خوندي  اتې يش، تر څبه مبودې وروسبرببه 
یې  ه یاد نه وي چې دا مضب بون د چبا و او  به غبیبر 

 ارادي ېول یې د شعر یا نظم برخه يش.
.  ه تصاديف ېول هم داسې کېږي، چبې شباعبر ۲

داسې فکر بیان کړي، چبې تبر ده دمبخبه ببل چبا  به 
 شعر کې راوړی وي.

.  ه ارادي ېول د چا فکر  ه خپلبو البفباکبو کبې ۳
 بیان کړي )چې دا  ه غال کې هم راځي(.

 

 . بغاوت۱۲
بغاوت کره کربنیزه اصطالړ ده، له مبروجبو اديب 
روایاتو څخه انحبراف تبه ببغباوت ویبل کبېبږي. د 
بغاوت کل ه که څه هم  ه غوږونو سخربه لبګبېبږي، 
خو دې اصطالړ د شعر او نرث  ه موضوع او بڼه کې 
ېرر بدلولونه رامبنبځبرببه کبړي دي، هب بدارنبګبه د 

مډرنیزې  يل هم له ه دې بغاوته شوی دی. د ېربرو 
اديب تحریکونو او غورځنګونو د رامنځربه کېدا اصيل 
دلیل ه دا بغاوت دی او جوته ده چبې ببغباوت د 
نوي نظاې  ه رامنځربه کېدو او د هغه  ر بنسټ ژونبد 
او ادب ته نوې معنا او  راخربیا وربخبښبي، چبې  به 
انګریزي ادبیاتو کې میربسو، آرنلډ، تین، ایبدګبر البن 

  وه یې بېلګې دي.
 

 . د جزیاتو انځورونه۱۳
 ه شاعر  یا کبیبسبو کبې د کبومبې  بېبښبې د 
انځورولو  ر مهال چې یوه ېرره عادي برخه یا  ېښبه 
هم  ه نظر کې ونیيس،  اې ورته وکړي، هبغبه تبه د 
جزئیاتو انځورونه وايي او دا کبار ځبانبګبړې وړتبیبا 

 غواړي.
 

 (BEAUTY. ښکال )۱۱
ښکال د فنونو تر ټولو مه به اصبطبالړ ده، چبې 
حسن او ښایست یې هم بويل. نبړ  او د انسباي 
ټولنې فرهنګي ېله له  يله د ښکال لبپباره د جبامبع 
تعریف د ټاکلو هڅه کوي، خو لبه دې هبڅبې  ه 
 ه یې داسې الفاط نه دي مونبديل چبې د ښبکبال 
بشپړ تعریف وټاکي. البربه یونانیانو له ېرره فکبره او 
بحث وروسربه ځينې عنارص ورته ټاکيل چې د هبغبو 
 ر اساس یې د تناس، مرتادفه کل ه ګڼي. افالیبون 
وايي: حيس او روحاي خوښي ښکال ده. ارسطو یبې 
نیکي او له نيکي څخه ترالسه شوې خوښۍ ته ښکال 

وايي. لون جايي ن  ترفع ښکال ګڼي. اګسټایبن  به 
توازن او تناس، کې د رن  عنرص هم شبامبلبوي او 
ښکال یې بويل. کېټ  رښربینويل د ښبکبال مبعبیبار 
ګڼلی. کروچي وايي: بشپړ بیان ښکال ده. وایټ هېبډ 
هڅه کړې چې تر نورو یبې لبږه واضبا راو بېبژي، 
وايي: د مشاهدې  ر مهال د بېالبېلو عنارص ترمبنبځ 
موزون ترتی، ښکال ده. خو لږ ېرره بشپړه  ېبژنبدنبه 
یې دا هم کېدای يش:  ه هره لیکنه کې داسې اغبېبز 
چې تر لیدو، اورربدو، لبوسبرببو او درو کبولبو یبا 
محسوسولو وروسربه  ه انسان روړ کې یو خبوښبي 

 ور بخښونکی خوند  يدا کړي، ښکال ګڼله کېږي.
 

هره هغه لیکنه چې بنسټ یې  ر ښبکبال والړ وي، 
جاملیات ورته ویبل کبېبږي. جباملبیبات د فبلبسبفبې 
مه ه څانګه ده، چبې ښبکبال، او د ښبکبال  به اړه، د 
ښکال ماهیت، له کومه  چینه اخيل، د دغو ټبولبو 
برخو  ه اړه بحث کوي.  ه له ټولو اخربالفاتبو  ه 
 ه چې  وهان یې  ه خپل منځ کې لري، بیا هم یبو 
ټکی  کې مشرتو دی، هغه دا چې ښکال د خونبد او 
آرامۍ سب، ګرځي، که دا ښکال  به هبرني تبنباسب، 
کې وي یا هم د انسان د غړیو ترمنبځ دا تبنباسب، او 

 توازن موجود وي.
 

 (Sense) .  ح  ۱۴
ح  د اروا وهنې اصطالړ ده،  ه اروا وهنه کبې 
هغې ساده تجربې ته ویل کېږي، چې لبه ببویبولبو، 
څکلو، لیدو، اورردو او مل  کولو له الرې تبرالسبه 
کېږي. د دې تجربې  بر اسباس مبوږ لبه څبیبزونبو 
خمردای شو، آن ټول ژوي هم د حواسو له نعب بت 
څخه برخ ن دي. انسبان د حبواسبو لبه الرې د 
حاصل شوي علم ترتی،، تنظیم، ترشیا، تبوضبیبا 
او ېلبندي کولی يش.  ه ادبیاتبو کبې لبه حباالتبو، 

 سه شنبه
 لیندۍ( ګڼې -مه( ګڼه، )لړم۵۱ -۵۱)

 مه( ګڼه۳۱۳ -۳۱۳پرله پسې )

 ۳۱د لیندۍ  ۵۰۱۱
 ۵۳االول  د جامدي ۵۰۰۳
 ۰۵د ډسمرب  ۰۱۰۵

درېیمه دوره 
 

 ېښو او د نورو له احساساتو د اغېزمنېدو ع بل تبه 
 ح  ویل کېږي.

 

 (Sensory. حيس )۱۴
هغه تجربه چبې  بر حب  والړه وي، حسبببي ده. 
شاعر یا لیکوال د حيس تجربې  ر اساس د کل و  ه 
واسطه  ه شعر او ادب کې انځورونه کوي.  ه اصبل 
کې ه دا حيس تجربه  ر هرني یا تخلیب بي تبجبرببه 

 بدلېږي.
 

 (Sensation. حسیت )۱۴
حسیت د انسان  ه وجود کبې هبغبه صبالحبیبت 
دی، چې له بهرنیو  ېښو اغېزمنېږي.  ه ادبیاتبو کبې 
دا اصطالړ د )نوي حسیت(  ه نامه مشهبوره ده او 
هدف یې دا دی، چې نوي شاعران او لیبکبوال خبپبل 
شاوخوا حاالت  ه چټبکبرببیبا او دقبت  ه ویبنبي، 

 خپلوي یې او بیا یې  ه هرني تجربه بدلوي.
 

 (Superfluous/ Padding. حشو )۱۴
دا شعري اصطالړ او د کالې عی، ګبڼبل کبېبږي. 
داسې کل ه یا کل ې چې له دې  برتبه د شباعبر یبا 
لیکوال مفهوې یا هدف  وره ارایه کېبدای يش. دا د 
کالې لوی عی، دی، کله چې یوه کل ه  ه خبپبلبه د 
یوه مطل، د  وره بیان وړتیا لري، نو د نبورو او ببې 
ځایه کل و ور ه راوړل بې معنا او عبیب، دی. آن 

 ادب  وهان یې اديب ګناه بويل.
 

 (Externality. خارجیت )۰۳
شعري او کره کربنیزه اصطالړ ده، چې شاعبر  بر 
بهرنیو  ېښو، مسایلو او اړیکو والړه شاعري وکبړي، 
خارجیت ګڼل کېږي. خارجیت خوښونکي شباعبران 
د ژوند بیروي سطحې ته ګوري. کاهر کربنه، محفبل 

 آرايي او انج ن خوښونه یې عنارص دي.

وزیر چې  ه مجذوب کرباب لبيبکبلبی، وايبي چبې 
عبدالرحيم مجذوب د جديد ادب د شل ې  ېړ   به 
ادب کې د ښکاره نبوې  به تبوګبه  بېبژنبدل کبېبږي. 
مجذوب  ه  ښربو ادب کې د رومانټيسيزې  ه حوالبې 
 ه ځانګړی حيثيت درلود، کومو کسبانبو چبې  به 
 ښربو ادب کې رومانټيسيزې دود کړی و،  به هبغبو 

 دی.  ه لومړي کربار کېکې د مجذوب نوې 
هغه وويل،  ه  ښربو کبې ایبوب صباببر  به ېربره 
مېړانه  ه د ازاد نظم  يل يبا وکبالبت کبړی، خبو 
نوموړی دعوه کوي که څوو  ه ازاد نظم  بوهبېبده، 

 نو هغه مجذوب و.
 د مجذوب کربابونه

عبدالرحیم مجذوب د زيړ ګلونبه، الل او کبو  
الل، داراالوهاې، د ميني تنده، د مجذوب کليات، د 
کلياتو دوميه برخه او د کلياتو درربيب به ببرخبه، د 
مروتو کرسونه، د نور مظهرونه ) ه روحانياتو( چاپ 
کربابونه دي او ګڼ ش ېر م الې او افسانبې يبې هبم 

 ليکلې دي.
 ه مجذوب ليکل شوي کرباببونبه او څبيبړنبې:  به 
ارواښاد مجذوب باندې مح، وزيبر د )مبجبذوب د 
شاعر  تن يدي مطالعه( کرباب ليکلی، اح بد جبان 
مروت  رې )درد او مجذوب( بل کرباب لبيبکبلبی،  به 
کراچۍ کې  رې د )مجذوب منبم( چباپ شبوی، د 
مانسهرې  وهنربون نه  رې د شپاړسم ېګبري او  به 
باچا خان  وهنربون کې  رې )د مجذوب  به شباعبر  

 کې کردار نګار ( باندې ارم فل روان دی.
د عبدالرحیم مجذوب درې زامن او څبلبور لبوڼبه 

 .دي
 خواي ولس رش حامد کرزي د هغه د مړينې  به 
 یغاې کې وييل: ارواښاد عببدالبرحبیبم مبجبذوب د 
خپل خوږ ژوند  ه اوږدو کې د  ښربو معبارص شبعبر 
او ادب لپاره د قدر وړ او نه هېرردونکې هلبې ځبلبې 
تر  ه کړي او ګڼ ش ېر لیکنې یې خپلو مینبه والبو 

 ریښي. د هغه مبړیبنبه د  ښبرببو ادب  ګارته  ه یاد
 لپاره یوه سرته ضایعه ده.

السربه راوړنه ده او د هبغبې د تبحبول، تبکبامبل او 
 رمخرب  د  ړاوونو  ه د برشي ټولنې تجربې تبړلبې 
او غوټه شوې دي. د یوې ژبې ورکېدل  به واقبعبیبت 
کې د خلکو  ر هڅو، فعالیبرببونبو، کبړنبو او السبرببه 
راوړنو باندې د خاورو اړول دي. موږ دلربه د وړو ژببو 
د راتلونکې  ه اړه د څو ټکو یادونه وکړه. کبه چبېبرې 
دې ربړې ته  ه نړیواله کچه  اې ونيش، لبرې نبه ده 
چې ېررې سرتې ژبې به هم د وخت  ه تېرردو  ه د 
داسې برخلیک  ه مخام  يش، ځکه چې د ګبوتبو 
 ه ش ېر هېوادونه او د دوی ژبې سیايس، اقربصبادي 
او... برتري لري او ټولبې نبړیبوالبې  برربکبړې هبم د 
ه دغو هېوادونو  ه ژبو کېږي. دا داسې یبو فبکبټبور 
دی چې ټولې سرتې او وړې ژببې تبر اغبېبزې النبدې 
راويل او زیان ور رسوي. که چېرې د ژببو روزنبې او 
 النې ته توجه ونيش دا شونې ده، چې د نړ  د ژببو 
ش ېر به، چې ژبپوهان او د ژبو څبېبړونبکبي یبې لبه 
درروو څخه تر اوو زرو  ورې ښيي د وخت  ه تېبرربدو 
 ه کم يش او د نړ   رمخربللې ژبې ببه دا امبکبان 
ولري چې د نړ  ولسونه یې د ژوندي  اتې کېدو او د 

 خپل ژوند د  ایښت لپاره وکاروي.
زما  ه خیال خو که چېرې سړی د واقعیت څبخبه 
سرتګې  ټې نه کړي، نو د نړ  د ژبو د کورنیو څبخبه 
د اندو ارو ايي ژبو د کبورنبۍ څبو اړونبدې ژببې دا 
چان  لري چې  ه راتلونکې کې  ه ټوله نبړ  ببانبدې 
وزرونببه وغببوړوي، د نببړیببوال  ببوهبباوي را ببوهبباوي 
صالحیت خپل کړي او نورې ژبې له مخې وغړوي. دا 
هغه څه دي چې اوږده زماي واټن ته اړتیا لري او د 
اوس یا نیږدې راتلونکې خمه نه ده. دا امبکبان هبم 
شربه چې دا اټکل به بل ېول  ایلبې ولبري، مبګبر  به 
اوسني وخت کې خو د  ورته یادې شوې ژبنۍ کورنۍ 
څو اړوندې ژبې  ه نبړ  ببانبدې خبپبل واو او راج 

 چلوي.
کیو د ژببو  به  دا چې  ه دې لیکنه کې خمه د لږه

ګانده باندې راڅرخي نو باید چې د دوی ژبې وروزلبې 
او و اللې يش ترڅو د برشیت د یوې  باې وړ ببرخبې 
کلربوري ارزښربونه له ورکېدو او  و نا کېدو څبخبه  به 

 امان کې او خوندي  اتې يش.

 کیو ژبې... د لږه

شاعر او ليکوال عبدالرحيم 
انسان له ادمه تردې دمه د نېك رغۍ لپاره هبانبد  مجذوب...

او هڅې كوي.ځينې خپله نيك رغي  ه مال راټولونبه 
کې ګڼه، خو چې دا هيله يې تر ه او د ېير مال او 
 انګې څښنت يش، ويني چې رښربينې نېك برغبي  به 
مال او  انګه كې نه ده، بلكې دا  خپله ناهوسايي او 
د اندرښنې سرت عامل د . ځينې نور يې د لوړ م باې 
او منزلت  ه ترالسه كولو كې ګڼي خو چې تبر ېربرو 
هلو ځلو وروسبرببه هبغبه تبرالسبه كبړي، د ځبان 
غوښربنې او م اې ساتنې احساس او اړتيا يې  به زور 
زيا  كولو اړبايس او  ه خپله دې نربيجې ته رسېبږي 
چې لوړ م اې نه يوازې دا چبې هبغبو  نبېبكب برغبه 

دوسبرببي،  كوىل نه يش، بلكې له س ې الرې، انسبان
له بېوزلو  ه ه درد  او نورو غوره انساي اخالقو 
او فضیلربونو څخه يې راګرځوي او د بدمرغۍ كنبدې 

 ته يې غورځوي.
ځينې نور بيا نيك رغي د نړ  ګوټ ګبوټ تبه  به 
سفر كولو، ګرځېدو او نندارو كې ګبوري او ځبيبنبې 
عيش، عرشت، مادي خوندنه او رنګونه د نېك رغبۍ 

 وسيلې ګڼې او....
دي كبه واړ ،  یلنډ  دا چې د نړ  ټول وګړي لو

ښځې دي كه نارينه د خپلې نېك رغۍ او سبوكبالبۍ 
 ه لټه كې دي، كار، فعاليت او غورځی  رځی كبوي 
چې بري اونيك رغۍ ته ورسيږي، خو  ه هبر دې او 
قدې كې له ناهيلۍ نه  رته بل څه نه تر السه كبوي. 
چې له ه دغو هلو ځلو او غورځو  رځو وروسبرببه د 
خپل ژوندانه  ه وروسربيو شپو او ورځو كبې سبرببړې 
سربومانه، بې ځواكه اوبې واكه  ه يبوه ګبوښبه كبې 
 ريوځي، له یو عامل ارمانونو افسوسونو او نباهبيبلبو 

 نه  رته بله زررمه اوتوښه نه لري.
ښه چې داسې ده، نو بيبا رښبرببيبنبې او تبلبپباتبې 

 نېك رغي  ه څه كې ده؟
آيا ښه خواړ ،  ه ارامه ويده كېدل او ښبه ژونبد 

 تېرول د نېك رغۍ معنا لري؟

 رښربينې نېك رغي
د  ورتنيو ټولو  وښربنو ځواب منفي د ، ځكه ټول 
هاغه وګړي چې دغو بريو تبه رسبېبديل دي، ځبان 

 نېك رغه نه ګټي.
 نو! 

رښربينې او ه يشنۍ نيبكب برغبۍ  به قبنباعبت او 
رضايت كې ده. هغه غري، اوبيوزىل چې  ه كبوېلبه 
كې ژوند كوي، او لبه خبپبل ژونبد نبه را  د ، 
هامغه يو نېك رغه انسان او موږ يې  ه څېره كبې د 

 خوښۍ او نېك رغۍ نښې ليدىل شو.
هغه مامور او كاركوونىك چبې خبپبلبه دنبده  به 
س ه توګه  ته رسوي، هغه ېاكټبر چبې  به  بوره 
اخالص او صداقت د خپل ناروغ دارو درمبل كبوي، 
هغه  الر او مور چې د خپلو اوالدونو س ه  البنبه او 
روزنه كوي، كه له خپل ژوند نه را  او قانع وي او 
 ر هغه څه چې هغو  يبې د دې  به مب باببل كبې 
ترالسه كوي، را  وي، دا ټول ېرر نېك رغه وګبړي 
دي او  رته له دې رښربينې نېك رغي هيچېرته  ه ببل 

 نوې او عنوان نه شو ليدال .

ېرر اصويل دریځ دا دی چې د ټولبنبې ټبول غبړي  
باید چې د هېواد رس ي ژبې زده کړي، دفرتي چبارې 
 رې وکړي او د ټولنیز  وهاوي  روسه ورباندې  برمب  
بوځي.  ه ه دې ېول د دې لبپباره چبې وړې یبا د 

کیو ژبې له منځه والړې او ورکې نه يش باید چبې  لږه
کبړې رشایبط  ویونکو ته یې  ه خپله مورنۍ ژبه د زده

برابر يش. د دوی  ه ژبو دې خبپبرونبې ويش او  به 
رسنیو او مطبوعاتو کبې دې ببرخبه ورکبړل يش. د 
دوی فولکلور او کلربور ته باید ژوره  بامبلبرنبه ويش. 
زموږ د هېواد  ه ځینو سی و کې یو ش ېبر وړې ژببې 
مرتوکې شوې او ځینې یې د مرتوکېدو  ه درشل کبې 
دي. مسئولین بایبد دې ټبکبي تبه تبوجبه وکبړي او 
 ررنږدي چې زموږ د هېواد ځبیبنبې ژببې لبه داسبې 
غ یزې  ه الس او ګرروان يش او  ه  ای کې د مبړو 
ژبو  ه لیکه کې ودررږي. هره ژبه که هغه یبوه سبرته 
ژبه او یا هم یوه وړه ژبه وي خبورا لبویبه کبلبرببوري 



 وخت  ه زر دي. 
هغه کربابونه او رسالې چې  ه څېړنيز کار کې ترې 
ګټه اخیسربل کېږي  ه خپل ذات کې  ه تو ري لبري 
او څېړونکي بايد هغه ېلبندي کړي، معربم او عبادي 

جال کړي او د ارزښت له مخې يبې تبنبظبيبم   هيې 
کړي. که چېرې موږ د يوې موضوع  به اړ  څبېبړنبه 
کوو؛ نو هرو مرو  ه خپله څېړنه کبې لبه ببېبالببېبلبو 
مأخذونو څخه ګټه اخلو، چې دغه مأخذونه ځيبنبې 
معربم او ځينې يې ېرر عادي دي؛ نو څېبړونبکبي تبه 
بويه چې  ه لومړي   کې د ګټنې وړ مواد و بېبژي 
او  ه خپله څېړنه کې له داسې اثارو څخه ېرره ګټبه 

 وانخيل، چې سبا د ده څېړنې ته زيان رسوي. 
د څېړونکو  ه اند د منابعو کبربباببونبه خبورا ېربر 

 ېولونه لري، چې ځينې يې  ه دې ېول دي: 
ويي  وهنه، سيندونه،  به ببېبالببېبلبو کبچبو کبې 
تخصيص او ع ومبي فبرهبنبګبونبه، ژونبدلبيبکبونبه، 
تاريخونه،  ه ځانګبړې تبوګبه تبذکبرې، د ادببيباتبو 
تاريخونه، مشهور او  بېبژنبدل شبوي کبربباببونبه، د 
صوفيانو د بېالبېلو  وړيو اثار او دې تبه ورتبه نبور 

  ه منابع  ېژندنه کې راځي.  مأخذونه
منابع  چينو ته د نږديوايل او اصالت له مبخبې  

هم  ه تو ري لري او ه دا تو ري د ، چبې لبومبړي 
الس منابعو ته يې تر ټولو زيات ارزښت ورکبړ ،  به 
دې معنا که چېرې د يوې موضوع  ه اړ  څو مبنباببع 

نو ترټولو لرغونې او د لبومبړي الس  موجودې وي،
منابع ارزښت لري، داسې لومړ  الس چې د خبپبلبه 
ليکوال  ه وسيله او يا هم د هغه  ر مهال د هغه  بر 

 سال مشوره جوړ  او ترتي، شوې وي. 
ېرر ځله داسې هم شوي چې دويم الس منابع تر 
ټولو ېرر ارزښت  يدا کړ  او المل يبې هبم دا د ، 
چې څېړونکه  ه لومبړي الس مبنباببع کبې داسبې 
خمې ويني، چې وروسربه هغه ښاغيل ليکوال لبرې 

او يا يې  ه کې س ونې راوسربي. دا خبمه اوس  يکړ
مهال دود ده، چې هر ليکوال ېرر ځله خپل څېړنيبز 
اثار  ه خپل ژوندوي څو څو ځلې چا وي او  به هبر 

بدلونونه راويل او  ېځل چاپ کې يې  ه کايف انداز
نوې زياتونې  ه کې کوي؛ دا ځکه چبې حباالت ورځ 

، نوې غوښربنې او نوې اړتیاوې انسباي تر بلې بدلېږي
ټولنې ته الر  یدا کوي او دغه اړتبیباوې د دې المبل 
کېږي چې انسان خوځند  اتې يش او  ه هبر حبالبت 

او د څبېبړنبې مبوخبه هبم د  کې رښربیا  یدا کاندي
رښربياوو او ح ي ت  لټل دي؛ نو ېرر ځله داسې هبم 
شوي چې يو څېړونکه د يبوې مبوضبوع  به اړ   به 

اصبيل سلګونو مخه څېړنه وکړي؛ خو وروسرببه لبه 
  ه يش له داسې حب بيب بت م ح ي ت  ه مخا

کباږل را چې د ده  ر ټول کړي کار د بطالن کبرښبه 
کېږي، نو څېړونکي تبه ببويبه چبې  بر دغبې نبوې 
موندنې خوشحاله يش او داسې فکر وکړي، چبې د 
ژوند يو ېرر مهم ورو شو  ىش يې  يدا کبړ  د ؛ 
ځکه موږ  ورته هم نغوته وکړ  چې د څېړنې مبوخبه 

دلربه د ده ټبول  . د رښربياوو  لټل او  ه ېاګه کول دي
کړ  کار تر نوي  يدا شوي ح ي ت ېرر ارزښبت نبه 
لري او د ده کار هم د ه داسې يوې خمې د زببات 

 لپاره و. 
کله چې له منابعو څخه ګټه اخبلبو، ،  ه هر حال

نو بويه چې د منت چاپ، س ونې او څبرنبګبوايل تبه 
هم  املرنه ويش او د څېړنې  ر مهال هغه چباپ يې 

ته ارزښت ورکړل يش، چې  ه هغې کې د انبربب بادي 
تصحيا ټول ضوابط  ه  اې کې نيول شبوي وي. لبه 
بله  لوه  ه منابعو او ماغذونو کبې ببايبد دا النبدې 

 ټکي  ه  اې کې ونيول يش: 
د ويي  وهنو او فرهنګونو  ه  يزه کې ببايبد لبه 
دو  څخه د ګټې اخیسربلو ع ومي رشحبه وړانبدې 
يش، چې له لوسربونکي او څېړونکي  ه د کبار  به 

 څېړنه بېر  چینې...

 سه شنبه
 لیندۍ( ګڼې -مه( ګڼه، )لړم۵۱ -۵۱)

 مه( ګڼه۳۱۳ -۳۱۳پرله پسې )

 ۳۱د لیندۍ  ۵۰۱۱
 ۵۳االول  د جامدي ۵۰۰۳
 ۰۵د ډسمرب  ۰۱۰۵

درېیمه دوره 
 

خان او دوندي خان د صفدرجن  د مبلبګبرتبيبا  رح ت
مشوره او  ررکړ  وکړ ، خو نجي، خبان چبې د   کولو

دوندي خان زوې هم و، د ېييل د  اچا  ه حق کبې يبې 
دليل او خمه وکړ ، چې که چېرته مغبل  باچبا   داسې

ده الرويبان د    ه کالبنبد   ه صبفبدرجبنب  او د
مالکان شول، نو  ه هندوسربان کبې ببه د   هندوسربان

هندوانو واو ټين  يش او مسلبامنبانبو تبه ببه ېربرې 
 يدا کړي، د نجي، البدولبه د دغبه   را  زياتې سربونزې

دريځ ټولې جرګې مالتړ وکړ او د  برربکبړې لبه مبخبې 
زره  ( ۲۳۳۳) سبپبرو او   ( ۴۳۳۳)   زرو  نجي، خان لبه

 ياده  وځ  ه مل چې د  ښربنو او نورو شربه قومبونبو 
ځوانانو څخه جوړ شوی و د  اچا د مرسرببې لبپباره د 
ېييل  ه لوري روان شول چې ورو ورو  ه م  کې  برتبو 

او کليو څخه نور  ښربانه هبم ور ه يبوځبای   ښارونو
شول، کله چې ېييل ته ورسېدل نو د نجي، خبان  به 

زره لښکرو او د صفدرجن   (۲۳۳۳۳)مرش  د ښربنو 
ترمنځ سخربه جګړ  ونښربه هبامغبه و چبې سبوببه د 

 ه. نجي، خان  ه برخه شو
سببورج مببل جبباټ وتښببربببېببده کببيببسببای چببې د 
صفدرجن  له جنبګبيبالبيبو څبخبه و، ووژل شبو او 

ميدان څخه  ه تېښربه بريالی شو د   صفدرجن  هم له
ګنګاه لبه سبيبنبد څبخبه  بورې ووت او بښبنبه يبې 

بښنه وکړ  او د نجيب،   وغوښربله،  اچا صفدرجن  ته
خان د هرکيل لپاره  اچا خپله له کال څخه بهر راووت 

خان ته يې د نجي، الدوله    ه ه دغه وخت کې نجي،
ل ، او د نوابۍ د بريغ وياړ ورکبړ او تبرڅبنب  يبې د 

ېالبۍ کبړ  کبلبه چبې ورته ټوله سي ه هم   سهارنپور
نجي، الدوله خپلې سي ې ته ورسېده ، ښربانه قببايبل 

نوابۍ ېرر خوشحاله شول او له ېربرې   ده  ه بريا او  د
چبې  کړلخوشحالۍ څخه يې لوی لوی جشنونه جوړ 

جشنونه نږدې يوه مياشت وغبځبېبدل د   دغه افغاي
مردان له بېالبېلو سي و څخه خلکو د نجي، الدوله  ه 

ورسول او خپل مبالتبړ يبې ورڅبخبه   ور  مالتړ ځانونه
اعالن کړ او  ه دې وخت کې د مظفرنګر يو ځب بکبوال 

 کيش وکړ ، دوی د افغانانو له لښکبرو   جيټ سن 
 ه  ه جيټ سن  باندې بريد وکړ او هبغبه تبه يبې 

مظفرنبګبر يبې تبر خبپبل واو النبدې   ماتې ورکړ  او
زيږيبز کبال کبې د  ۴۴۰۲نجي، الدوله  ه  . راووست

 ر غاړ  يو نوی ښار  ه خبپبل (  تان  سيند)   تان  ندي
نامه ودان کړ او د هبغبه وخبت يبو لبه عصبببري او 

ش ېرل کېده او نجي، الدولبه    رمخربللو ښارونو څخه
د خپل ځان لپاره ښايسربه ودانۍ جوړ  کړ  او  به دې 
ښار کې يې ښوونبځبي، ښبارګبوټبي او سبوداګبريبزې 

 .منډيانې هم جوړې کړې
انګررز تاري  ليکونکو  ه يوه خوله دغبه ښبار او د 
نجي، الدوله انربظامي صالحيربونو ته سالمي ووهبلبه، 
ورځ تر بلې د مغلو واګې م   ه زوړ وې او د هنبدوانبو 

ېول د   بلې  راخېده  ه ځانګبړي ترواو او ځواو ورځ 
ېرره شوه د لکونو لښکرو  بېخيمرهټيانو زور او دبدبه 

وخت کبې د   او غټو غټو ودانيو څښنربان شول.  ه دې
 االنو ګډ ځواو ېيبيل تبه روان شبو او د  قوې يهند

هندوسربان   ه ېررو سي و باندې د هبنبدوانبو واو او 
 .ځواو جوړ شو

الطوايفي څخبه هبنبدوانبو ګبټبه  هېواد کې له ملک
واخيسربله او د مسلامنانو  ر خبالف يبې يبو مبنبظبم 

کبړ چبورمبلبجباټ، سبورجب بلبجباټ،   خوځښت  يبل
جواهرملجاټ، مرهټيانو، سکانبو او راجبپبوټبيبانبو د 
مسلامنانو ژوند ېرر تري  او تن  کړ او مسلامنان يبې 
د هندوسربان څخه ورسربلو ته اړ کړل،  به دې وخبت 

الدوله د افغاي واليربونبو نبواببان  به   کې نواب نجي،
اعربامد کې راونيول او د  ېښور د څ کنيو د مبيباعب بر 

غوښربنه وکړ  چې هغه د افغانانو  باچبا   بابا څخه يې
اح دشاه بابا ته  ر هندوسربان د بريد حبکبم ورکبړي، 

شخصيت د څ کنيو د مياع ر باببا  بريو  نوموړی سرت
او مريد و او نواب نجي، الدوله له ټولې کورنۍ  ه د 

  ميا صاح،  ريو و.
د څ کنيو ميا ع ر بابا اح دشاه بابا ته الرښبوونبه 

ترڅو   وکړ  چې هغه ېرر ژر  ه هندوسربان بريد وکړي،
هلربه مېشت مسلامنان چې د کفار تبر سبخبت کبلبم 

الدوله   الندې دي خالصون ومومي او ور ه يې نجي،
ته الرښوونه وکړ  چې د هندوسربان د ټولو مسبلبامنبو 

 ه  ببااح دشاه ببا لهواليربونو  اچاهان  ه جګړ  کې 

 نواب نجی، ...
واسربول او دا يې ور ه وعده وکبړ ،   ه موخه ليکونه

که چېرته زه  اچا شوې نو تاسو ته به ېرر منصبونه او 
درکړې، کله چې دواړ  لورو څخه روهيلکنډ تبه   ځ کې

ليکونه راورسېدل، نو  ه دې وخت کې د روهبيبلبکبنبډ 
جرګه وکړ   به دې جبرګبه کبې نبواب حبافب    خلکو

   ه يو ځای کېدو کې مرسربه وکړي.
نجي، الدوله هندوسربان ته الړ او ټبول مسبلبامن 
واليربونه يې د ېرر کوښښ څخه وروسربه د هبنبدوانبو 

کبړل د   راسربې  رضد له اح دشاه بابا  ه  ه مر
هندوسربان  ه تاري  کې ېرره سخربه جګړ  چې کوې ده 

 . ت خونړ  جګړ  ده هغه د  اي
اح دشاه بابا د افغاي  تېرو له لښکرو  ه  بر 

کبې د افبغباي   هندوسربان برید وکړ  ه هبنبدوسبرببان
واليربونو  اچاهان هم د تيبار لښبکبر  ه مبيبدان تبه 

مبردان حبافب  رحب بت خبان،   راووتل  ه دوی کې د
دوندي خان، مح د بنګښ، امیربېک، برخوردارخبان، 

.  به مبوجبود ووشجاع الدوله او نواب نجي، الدوله 
دوی ټولو کې د نواب نجي، الدوله لښکرو تر ټولو نبه 

 .ېرره منظ ه  وسله درلوده
بلې خوا ته مرهټيان د لکونو  ه ش ېر د جګړې ېګر 
 ته راووتل نجي، الدوله چې د هندوانو  ه  باې کبې و
ېرر بريدونه ورباندې وشول. خو د نجبيب، البدولبه د 
 زړورتيا او د هغه د  ښندنې  ربنسټ مرهټه شباتب 

و  بر مرهټوته اړ شول او جګړ  د افغانانو  ه ګټه او د 
څخبه   ماتې  ای ته ورسېده  ه دې جګړ  کې د مرهټوو

 االنو هبنبدوانبو ګبډ  لکونه خلک ووژل شول او د قوې
ځواو  ه داسې انداز کې له منځه والړ چبې تبر ېربر 

  .وخت  ورې يې  ونه  ورته نه نشوای کړای
دې بريالۍ جګړې څخه وروسربه اح بدشباه بباببا   د

نجي، الدوله د هندوسربان لومړی وزير وټاکه او مغبل 
هسې  ه نامه  اچا و نور ټول واو او ځواو د نبجبيب، 

 .الدوله  ه الس کې و
نجي، الدوله  وره نه کاله د هبنبدوسبرببان لبومبړی 
 وزير و او  ه دې وخت کې دوی د جاټو او مرهټيانو ګډ
 وځ ته يو نه هېرردونکې تاريخي ماتې ورکړ . دا لبوی 

الدولبه  به   وه زړور افغان يوسفزی يعنې نواب نجي،
زيږديز کال د ها ړ   ر م اې بانبدې مبړ او  به  ۴۴۴۳

نجي، اباد کې خاورو ته وسپارل شو، کوې ښبار چبې 
 .ده  ه خپله ودان کړی و

د نواب نجي، الدوله  ه اړ  د کورنيبو او ببهبرنبيبو  
 : وهانو نظرونه

قبلب بي نسبخبه کبې  يب سيد نورالدين  ه خپله در
داسې ليکيل دي: مرد صاح، جبوهبر ببود اګبر چبه 

 .ای مطلق ليکن ع ل بسیار او قبال داشت ناخوانده
 ۴۴۴۱ب انګررز تاري  ليکونکی مسټبر والسبټ  به 

زيږديز کال کې ېايرکټر کنټرول ته  به يبو لبيبک کبې 
داسې وليکل چې د انسانيت او حبکبومبت کبولبو  به 

نبجبیب، البدولبه د ښبه   لحاظ  ه ټول هندوسربان کبې
لښبکبر  ۰۳۳اخالقو او ښه اسبرببعبداد څښبنت و د 

 .مشبر  څخه د لومړي  وزير منص، ته ورسېده
ب مشهور ليکوال ګنډاسن  د نجي، الدوله  به اړ  
داسې لیکي: نجيب، البدولبه يبو غبوره انسبان، ښبه 
حک ران، تکړ  جرنال، وتلی سياسربوال، ښه منبرببظبم 

 ت جګړ   ه اصل کې د نجبيب،  ي ااو زړور  تېری د 
الدوله او مرهټيانو ترمنځ وه چې  به دې جبګبړ  کبې 

نه  ه کار واچبول او حیربونجي، الدوله خپل ټول صال
 . ځواب ورکړنکی خپل دښ ن ته يې تلپاتې غاښ ماتو

ب بل انګررز تاري  ليکونکی مېل د نجي، الدولبه  به 
اړ  داسې ليکي: نجي، البدولبه د ېربر لبوړ او غبوره 
شخصيت څښنت و، دغه انګررز مخکې لبيبکبي: چبې 
افغان نجي، الدوله د هندوسربان لومړی وزير و او د 
دوابه واليت مالک هم و، زړورتيا او  ښبنبدنبه د ده 
نښه او نښان و، نجي، الدوله د  ښربون قوې د تباريب  

 ه تورو تيارو کې   ورکۍ هغه ځالنده اتل دی چې د نوې
دوی اتبلبولبيبو   ورو شوی دی، د هندوسربان تاريب  د

ده د   څخه ېو  روت دی خو د  ښربنو  ه تاري  کې د
 . لوړ شخصيت نوې هم  اتې نه دی

ته  شخصیربو ه دې هيله چې افغانان خپلو تاريخي 
اړ   براخبې څبېبړنبې  د قدر  ه سرتګه وګوري او  ه دې

وکړي، ترڅو نومورکي شخصيربونه د اوسبنبي ژونبدي 
له خپلو  نسلتاري  سپينو  اڼو ته ورسوي او راتلونکی 

ځالنده اتالنو چې  ه نومونبو يبې نبور هبېبوادونبه او 
 . قومونه وياړ کوي خم يش

 ببببببببببببببببببببببببببببببببب
 مجلې څخه ژباړل شوې.مرشق دغه لیکنه له 

اسانۍ کې  وره ګټور واقع يش او د وخت له ضبايبع 
کېدلو څخه يې مخنيو  ويش او  ه عني حبال کبې 
سړ  کوال  يش يوازې  ه  يزه کې خپله موضبوع 

  يدا کاندي. 
که چېرې موږ له ه دغو منابعو څخه ن ل کبوو؛ 

ځکه يبو  ،نو بايد  ه بشپړې امانربدار   ه يې وکړو
نب بل  ې ه کايف اندازکیدای يش څېړنيز اثر يا م اله 

لري؛ خو که چېرې ن ل قولونبه  به سب به وقولونه 
توګه را وانخيسربل يش او داسې څرګنبد يش، چبې 
ګواکې د ليکبوال خبپبل ذهبنبي مبحبصبول د  او 
وروسربه بيا ثابربه يش چې هغه الفاظ د ده نبه دي؛ 
نو بيا د ده موجوده څېړنه ده، ته د ګبټبې  بر ځبا  

نبه زيان رسوي او د ادب او څېړنې  ه ېګر کبې يبې 
یوازې نوې بدنامېږي، بلکې د تل لپاره يې  ر لبیبکبلبو 
هم د تېروتنو او له بل څخه د غال کولو ټا به لبګبول 
کېږي چې ه دا اوس يې هم بېلګې زیاتې دي، آن تر 
عايل زده کړو  ورې يې زده کړې کړي دي، خبو ببیبا 

 يې هم خپل بایللی عزت بېرته ونه موندالی شو.  
که چېرې موږ ن بل قبول د نو د ادبپوهانو  ه اند 

ببايبد دې خبمې تبه ببیبا نو  را اخلولنډون  ه توګه 
 املرنه وکړو، چې د موضوع نچبوړ داسبې وړانبدې 
کړو چې اصل منت ته  ه کې زيان ونه رسبېبږي او د 

 ، یبعبنبېاصيل معنا  ر ځا  بدله معنا ونه ښبنبدي
ځبرينبه او  ېويال  شو چې ن ل قول  ه کايف انبداز

غوري  ه کې ويش؛ نبو  ځکه که لږ  بې ، وهه غواړي
 .  زرږويېررې سربونزې 

که چېرې موږ له يوې منابع څخه ن ل کوو او  به 
هغې کې څه سربونزه  ېښه يش؛ نو  به دې صبورت 
کې  ه کار ده چې لومړ  د يباد مبنت مبخبیبنبې تبه 
 املرنه وکړو او بيا يې د لبومبړي الس نسبخبې او 
دويم الس نسخې ځانربه معلومې کړو؛ ځبکبه ېربر 
ځله د نسخو لرغونواىل زمبوږ سبرببونبزه هبواروال  

 يش. 
ځينې وخت داسې هم  ېښېږي چې موږ  به يبوې 
ځانګړې موضوع کار کوو چې ېرره اړيبنبه هبم ده؛ 
خو له بده مرغه يا ورته ګوتې نه شو ور وړال  او يبا 
هم ځينې نور مامنعربونه وي چې موږ نسخه نه شبو 
کربال   ه داسې حاالتو کې څېړنه او منابع  ېبژنبدنبه 
حکم کوي، چې تاسې بايد  به داسبې حبال کبې د 
خپلو اړوندو موادو انځور واخلئ او بيا د انبځبور لبه 

 مخې خپله اړتيا  وره کړئ. 
د منابع  ېژندنې بله تر ټولو لويه ښېګبڼبه دا هبم 
ده، که چېرې له موږ وړاندې  ه يبوې مبوضبوع چبا 
کار کړ  وي؛ نو هغه موږ ته ببيبانبوي او مبوږ ببيبا 
دويم ځيل د هغې له تکرار څخه منع کوي؛ خو کبه 

نو بيا د څېبړنبې ، چېرې  ه شوي کار کې سربونزې وي
آرونه دا حکم کوي چې هغه تېروتنې س بې يش او 
لوسربونکي  ه تياره کې  اتې نه يش؛ نبو  به ټبولبيبزه 
توګه ويال  شو منابع  ېژندنه هغه  وهه ده، چې له 
يو څېړونکي  ه د څېړنې  ه ېګر کې نيم  ه نبيب به 
کار اسانوي او د څېړنې  ه هبره ببرخبه کبې ور ه 
 وره  وره مرسربه کوي، چې  ه ح ي ت کې څبېبړنبې 

 (۴) ته رښربينويل ور  ه برخه کوي.
 مأخذونه:

. ګیالنی، اح دس یعی. نبګبارو و ویبرایبش، ۴
سازمان مطالعه و تبدویبن کبربب، عبلبوې انسبانبی: 

 مخونه.  ۱۳ -۳۴ملریز کال،  ۴۳۴۳تهران، 
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 هجري شميس ۳۱۳۱سيس كال تأد 

 د فرهنګي او اديب 

 خربونو پېښلیک 
شاعر او ليکوال عبدالرحيم مجذوب  ه 

 حق ورسېد
د  ښربو ژبې مشهور شاعر او ليکوال عبدالرحیم مبجبذوب 

مبروت د  ای  کالو  ه ع ر د خيم  ښربونخوا د لبکبي ۴۴د 
هبب.و کبال د لبړې  بر ۴۱۳۳نورن   ه ميندادخېلو کبې د 

مه(  ه حق ورسبېبد ۲۳ې کال د اکربوبر ۲۳۲۴لومړ  نېټه )د 
  او  ه ه دې ورځ  ه خپل کيل کې خاورو ته وسپارل شو.

د مجذوب د کورنۍ  ه وينا، ارواښاد له تېرو څو ورځو نبه 
 .اخربه شوی وناروغه او  ه کرونا هم 

د باچا خان  وهنربون د  ښربو څانګې مرشب ېاکبټبر مبحب، 
عبدالرحيم مجذوب د خبانبانبو  به کبورنبۍ کبې  : وزیر وايي
کبې زده د  ای نبورنب      ورې یې لسم ټولګیتر ، و زرږردلی

دولسم يې د ېرره اسامعيل خان او څوارلسم يې د  کړې وې،
 ح وقو لبه ېښور اسالميه کالج او بيا يې د  ېښور  وهنربون د 

 م ۲کالج څخه د وکالت ېګري ترالسه کړې وه. 
 

 ه اسالې اباد کې د صفيې صدي ي  ه اړ  
 اديب غونډ  جوړ  شوه

مبه )د ۲۳د لبړې  بر  » ښربو اديب سوسایټي اسالې آباد» 
مي ادبیات رايټرز ګېسبت ېمه( د اکا۴۴ې کال د نومم ۲۳۲۴

هاوس کې د افغانسرببان د مشبهبورې شباعبرې، ادیبببې او 
 وکړ . غونډهسياسربوالې مېرمن صفيه صدي ي  ه اړ  اديب 

 ه دې غونډ  کې نوموړې ته د هغې د خدماتو د سرببايبنبې 
ورکړل شو او هبم  »شيلډ»ترڅن  د اديب سوسايټي له یرفه 

 يې  ه شخصيت او فن خمې وشوې.
 

  ه هرات کې مشاعر وشوه
د هرات د ځوانانو رفاه ټولنې د دغه واليت د ایالعباتبو او 
فرهن  رياست د   رست  ه ګډون د مشاعرې غونډ  د لړې 

 مه جوړ  کړ .۲۲ ر 
 ه دې مشاعره کې د دغې ټولنې غبړو، د اسبالې د سبرت 

د نېک رغه ميالد د سبرببايبنبې او د )ص( مح د  يغ م حضبرت
هېواد د  رمخرب   ه مناسبت خپل او د نوروشاعرانو شعرونه 

 . ولوسربل
 

د عالمه اکاېمیسین  وهاند عبدالشکور رشاد د 
 سل ې کاليزې  ه وياړ عل ي سي ينار جوړ شو

 ه کندهار کي د اکاېميسني  وهاند عبدالشبکبور رشباد د 
 مبه۲۴  سل ې کالیزې  ه مناسبت عل ي سی ینبار د لبړې  بر

جوړ شو، چې زیات ش ېر لبیبکبوالبو، ادیبببانبو، شباعبرانبو، 
 .فرهنګپالو او ځوانانو  ه کې ګډون کړی وو

غونډ  چې د کندهار  وهنربون د غونډو  ه تاالر کبې جبوړ  
شوې وه، ليکوالو  ه کې د  وهاند رشاد بباببا  به اړ  خبپبلبې 

 .م الې واورولې
دغه راز  ه هېواد کې دننه او له هېواده ببهبر هبم ځبيبنبو 
 وهانو، لیکواالنو او څېړونکو خپل  يغامونه دې سی ینار تبه 

 .رالېږيل وو او ګډونوالو ته واورول شول
د افغانسربان د علومو اکاېمۍ مرشتابه  ه خپل  يغاې کبې 
اکاېميسني  وهاند عبدالشکبور رشباد د هبېبواد نبومبیبالبی 
لیکوال، ادی،، تاریخپوه، ژببپبوه، کبره کبرببونبکبی، ټبم بوه، 
مدقق، مح ق او  ياړوی شاعر یاد کړ او زیاته یې کبړ ، چبې 
علومو اکاېمي به د عالمه بابا د سل ې کالبیبزې  به ویباړ یبو 

 .سی ه ییز سی ینار جوړ کړي
د ایالعات او فرهن  د   برسبت وزیبر مبال خبريالبلبه 
خريخوا  يغاې د کندهار د ایالعاتو او فرهن  مرسربیبال مبال 
ش   الله ص یم ولوست.  ه  یغاې کې د  وهاند رشباد  بر 
عل ي ژوند او مبارزه باندې بحث شوی و. د خريخوا  ه  یغاې 
کي ویل شوي و، چې  وهاند رشباد  به هبر ېول حباالتبو او 
بدلونونو کې د يوه ېرر قوي عامل  ه توګه کلک  باتبې شبو او 
هي  ېول سخربو حاالتو، کل ونو او کړاوونو ته یې   ټيټ نه 

 .کړ
دغه سی ینار ته اسرباد مح د معصوې هوتبک لبه کبانباېا 
څخه  ه خپل رالېږيل  يغاې کې ویيل و چې دا ېول یوه نبېبک 
اقداې کول د ېررې سرباینې وړ دی او د  روګراې له جوړوونکبو 

 .څخه یې مننه وکړ 
دغه راز لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالباري جهاي هبم 
دغه سی ینار  ه خپل رالېږيل  ېغاې کې د عالمبه رشباد بباببا 

 . ه د خپلو خایرو  ه اړ  خمې کړې وې
څېړنوال اسرباد حبی، الله رفیع هم  ه خپل  يغباې کبې د 
عالمه اکاېميسین  وهاند عبدالشکور رشاد د څېبړنبو  به اړ  
خمې وکړې او ویيل و چې عالمه رشاد د هېواد او سبیب بې د 

 .ټمونو  ه اړ  کايف ع يل تجربه او ذخیره درلوده

 څېړنوال مح د آصف اح دزی 

اکاېميسني  وهاند عبدالشکور رشاد سل کاله وړانبدې د 
کندهار  ه بابړو کوڅه کې د مرحوې عبدالغفور خان  ه کبور 

کبالبه  بوره  ۴۴کې زرږردلی او د مړینې یې اوس شباوخبوا 
 .کېږي

یې د هبغبه  به  ۰۴اثار تألیف کړي چي  ۴۱۲اسرباد رشاد 
نور اثار  باتبې  ۴۴ژوند چاپ شوي او د هغه له مرګ وروسربه 

شو چې ځينې يې بیا وروسربه چاپ شوي دي، خبو لسبګبونبه 
 .والو تر السونو نه دي رسېديل اثار يې ال هم د مینه

د یادولو ده چې د ننګرهار  وهنربون  ه وړاندیز او د عالمبه 
اکاېمييسن رشاد د سل ې کاليزې  ه وياړ د جوړ شوي عل ي 
سي ينار د ګډونوالو له خوا مرحوې عالمه اکاېمېسن  وهانبد 
رشاد رسامً د  ښربو ادب د شپږې سربوري  ه لب ب، و نبومبول 

 .شو
 

  ه  کربيا کې مشاعره وشوه
 مه د مشاعرې ېګبر و۲۴د  کربيا مرکز ګردرز ښار د لړې  ر 

د ایالعاتو او فرهن  رياسبت د لسبګبونبو چې د دغه واليت 
 شاعرانو او فرهنګيانو  ه ګډون جوړ  کړې وه.

 

مشاعره  »رنګني ماښاې» ه ننګرهار کې د 
 جوړ  شوه

د ننګرهار د ایالعاتو او فرهن  رياست له لوري د رنبګبیبن 
ماښاې  ه نوې مشاعره جوړ  شوه چې  ه کې د دغه واليت د 

والو برخه اخبیبسبرببې  مخربلفو سي و شاعرانو او د شعر مينه
 .وه

مه، ماښاې مهال د ایالعاتو او ۱دغه مشاعره د لیند   ر 
 تر ه .فرهن   ه ریاست کې 

 

 لیکوال او شاعر اسحاق نګارګر وفات شو
نامربو افغان لیکوال، شاعر او ژورنالیست محب بداسبحباق 

 کلونو  ه ع ر وفات شو. ۴۲نګارګر د 
ې(  ه بل  والیبت کبې ۴۴۳۴هب. و کال )۴۳۴۴نګارګر  ه 

کې او  ښوونځيزرږردلی، مربوسطه یې د مزاررشیف  ه باخرت 
 کې لوسربې وه. لېسه لېسه یې د  روان  ه نعامن

د کابل  وهنربون د ادبیاتو  وهنځي له انګلیسبببي څبانبګبې 
. یوه موده  ه دغه  وهنربون کې اسیبسبټبانبټ و، و فارغ شوی

 وروسربه اسرباد  ته رسېدلی دی.
د اسرباد نګارګر د کورنۍ غړي وايي چې نومبوړی د کبرونبا 

ې کال د نبومبم ۲۳۲۴مه )د ۴ ر  د لیند   ۴۱۳۳وبا  ه اثر د 
 مه( د انګلسربان  ه برمنګم ښار کې  ه حق رسېدلی دی.۳۳

کبالبه   ۳۳ې کال له هېواده مهاجر شو او ۴۴۴۱نګارګر  ه 
 یې  ه بریربانیا کې تېر کړل.

ده  ه بریربانیا کې د هسربوګنې  ه موده کې  ه انګلیيس ژبه 
 کړ .وکې ماسرتي هم 

يس راېیبو  به  يب  ه لنبدن کبې د يبيې د څه وخت لپاره 
ثار یبې  به دري ژببه آ ښربو څانګه کې هم کار کړی دی. خو 

 کښيل دي.
ثارو کې د  وهاند مجروړ د ځبانبځباي ښبامبار  آد ده  ه 

ټوو کره کربنه او  یماژدهای خودي تحلیل، د غبار تاری  د دو
 بې ش ېره م الې یادولی شو.

 

هم  عبدالرازق  الوالژبپوه او څېړونکی 
 د ژونديو له کرباره بېل شو
  ه کلونو روزل سوي سرت مغزونه
  ه یوه شېبه کې خاورې يس ایرې

لیکوال، څېړونکی، ژبپوه او د کاببل  بوهبنبرببون  بخبوانبی 
هب. و کال د لبیبنبد  ۴۱۳۳اسرباد ېاکټر عبدالرازق  الوال د 

مه( د دوشنبې  ه ورځ ۴ې کال د ېیس م ۲۳۲۴مه )د ۴۰   ر
 کالو  ه ع ر وفات شو. ۴۳د 

د ده جنازه د کندهار د نوميالیو  ه هديره کبې خباورو تبه 
وسپارل شوه. د جنازې  ه مراس و کې يې سلبګبونبو کسبانبو 

 .ګډون کړی وو
او فرهن  ریاست مبعباون مبال شب ب  البلبه  تود ایالعا

ص يم د مرحوې  الوال د خدمبرببونبو او تسبلبیبت  به اړ  د 
او فرهن  وزارت لبه خبوا رالبېبږل شبوی  بیبغباې  توایالعا

ولوست. د وزارت د ېاېګیرنې  ه  یغاې کې د دکبرببور  بالبوال 
مړينه د افغانسربان د ادبیاتو او فرهن  لپاره لويه ضایع ببلبل 

 شوې وه.
اسرباد  الوال چې له یوې اوږدې مودې راهیسې نباروغ و، 

ماسټري کړې وه، د  کې)انټرو ولوژ (  ه برخه  هنېد برش  و
د امریکا د  نسلوانیا له  وهبنبرببون څبخبه تبر  يېدکربورا سند 
دی  ه  ښربو، دري، انګلیيس، عريب، جرمني او   .السه کړی و

ژباړې هم کبړي  يېسانسکريټ ژبو  وهېده،  ه دې ژبو باندې 
 .ثار لريآدي او  ه انګلييس ژبه ناچاپ 

هب. و کال د کندهار  ه کاکبړو کبوڅبه کبې ۴۳۴۴دی  ه 
وزرږرد، له کابل  وهنربون، جرمني او امريبکبا څبخبه يبې  به 

د  خوانيو تاريخي  کېانټرو ولوژ  ]وګړ وهنه ) ه دغه  وهنه 
مهالونو څخه تر اوسه د جغرافيايي ورشنو، تاري  او کلربوري 

لرلبه او د  کې دکربورااړيکو له مخې انسانيت ته کربل کېږي([ 

 .کابل  وهنربون د ه دې څانګې اسرباد و
 وهاند زيار او اسرباد بايزيد اڅبک  لهد ژبپوهنې دغه کادر 

 ه هغه  روژ  کې برخه اخيسربې وه چې د يونسکو له خبوا 
د افغاي ژبو ایل  جوړولو  به نبيبت جبوړ  شبوې وه، د 
سوی  هېواد له خوا د افغانسربان د ژبو د یو ایل  جوړولو 

ژبې لکه بلوڅي،  شه يي، شوغبنبي، سبنبیبچبي،  څولپاره يې 
 مونجي او  راچي ثبت کړې دي.

د )) ښربو مصدر(( او ))معيباري  ښبرببو(( دوه  يېوروسربه 
نوښربګر اثره او هم  ر ژبه  ه لسهاوو درنې څېړنيبزي مب بالبې 

کولو  ه برخه کې يوه نوې هبڅبه ده  وليکلې، چې د ژيب د کره
 .سپارښربنې د  املرنې وړ دي يېچې  ه ېررو برخو کې 

د ثور له  ېښې وروسبرببه جبرمبنبي ببيبا وروسبرببه  ښبني 
ې کال بېرته وین ))کندهار(( تبه ١٩٩١)) خاب(( ته کډ  او 

 .سربون شو
چې  ه جبرمبنبي کبې  ياسرباد  الوال یو زوی او یوه لور لر

 ژوند کوي.
رسالې او م الې لبیبکبيل، د چباپ او  ګڼېدوکربور  الوال 

 ورې رسېږي. چاپ شبوي آثبار  ۰۳تر  يېثارو ش ېر آناچاپ 
 يې دادي:

د  ښربنو نوی او  بخبوانبی تباریب  )لبومبړی ټبوو،  به    -۴
 .ټوو  ه  ښربو ژبه( یمانګلیيس ژبه او دو

 .ل کال چاپ۴۳۴۱د  ښربو نوی مصدر، د   -۲
 .د شاه م صود زیارت او د هغه تاریخي ارزښت  -۳
 .د کاالې تاری  )له انګلیيس څخه ژباړ ( - ۱
 .معیاري  ښربو  -۰
 .موږ محوه کیږو  -۴
 .وگړي دوزخیان دي  -۴

 

 مړ شوشاعر او لیکوال ع ر ګل عسکر 
د  ښربو ادب نومیالی شاعر او لیکوال ع ر ګبل عسبکبر د 

مبه )د ۴۴هب. و کال د لیند   ر ۴۱۳۳کلونو  ه ع ر د  ۴۱
نبړ  سبرتګبې  دې مه( د تل لپاره له۴ې کال د ېس م ۲۳۲۴

 . ټې کړې
نوموړی له څه مودې راهیسې د سږي کینرس ناروغي لرله 
او  ه دې وروسربیو ورځو کې د یخني له امله یې ځیګر خبراب 

 .شوی و
جنازه  به هب بدې ورځ )د ېسب بم  بر امتبه(  يد نوموړ

ماسپښین د کوټې  ه کینټ هدیره کبې خباورو تبه وسبپبارل 
 شوه.

د لیکوال او شاعر ع ر ګل عسکر کورنبۍ د کبوهباټ ده، 
مه د بلبوچسبرببان ۴۰ې کال د اګست  ر ۴۴۱۴خو نوموړی د 

 . ه ږوب کې زرږردلی و
نوموړی خپلې لومبړنبۍ زده کبړې د ږوب  به اببرببدائبیبه 

ببوري   بهیبې ببیبا  و ثبانبوي دورهښوونځي کې کبړې وې ا
او د لوړو زده کبړو لبپباره ببیبا  کې بشپړه کړې وه )لورااليي(

.  به خصبويص تبوګبه کبړی وهکوټې ته والړ او )ارف ای( یې 
ې کال کې د بلوچسرببان لبه ۴۴۴۱عسکر له هغه وروسربه  ه 

. وروسربه یې د هو ېکړ  ه اقربصاد کې وهنربون څخه )ارم ای( 
کبال کبې  ې۲۳۳۴کې کار  یل کړ او  ه بانک کوټې  ه حبی، 

 . ه توګه ت اعد شو منېجرڅخه د  ه دې بانکله 
له ادب او لیک  ه مینه  یدا  يې له لوړو زده کړو وروسربه

 .شوې وه او د  ښربو ادب د خدمت لپاره یې ېرر کار کړی دی
څانګبې مشبببر ېاکبټبر د  ه بلوچسربان  وهنربون کې د ژبو 

نصی، الله سیامب د ع ر ګل عسبکبر د اديب ژونبد  به اړ  
ښاغيل عسکر د شاعري ترڅنب  د تصبوف خبوا تبه "وايي: 

کلونو راهیسې د اديب ټبولبنبې  ۲۰ املرنه ېرره وه او له تېرو 
کلونو راهیسې یبې  ۴۳ملګري لیکوال  ه تړلی وو او له تېرو 

ې هبرد د دغه اديب تنظیم مرشي هم  ر غاړ  اخيسربې وه او 
 ."د ټولنې غونډ  کوله نېټه يېمه ۴۰او   لومړ مياشربې  ه

کبوټبې د یبوه مشبهبور  -ښاغلی عسکر د  اکسربان راېیبو
 روګراې ملک جان او اخرت جان لیکوال هم  اتې شبوی او تبر 

 .لرله ېررو کلونو یې د دغه مشهور  روګراې د لیکوال دنده
برکت شاه وايبي، عب بر  فيسورد  ښربو اکاېمي یو غړی  رو

کبلبو  ۳۰ګل عسکر د  ښربو ادب لوی خدمت کړی او له تېرو 
راهیسې یې د کوټې  ه جن  اخبار کې )د  ښربو مبحبفبل(  به 

عسکر د  ښرببو اکبیبډمبي غبړی و او د ده  .نوې کامل لیکلی
 .وروسربی کرباب )خایرې او نظرونه( و

د هغه د کورنۍ یو غړی  فراز شی  بیا وايي: "د عسبکبر 
صاح، څلور کربابونه چاپ شوي وو،  ه هغه کې د تبحب بیبق 
ېو )خایرې او نظرونه(، ) ه دايره کې کاینات( او د )خاورین 

کبربباب  اړونبد د تصبوف اووجود احساس( د شاعر  کرباب 
 ".)نړيوال تصوف( شامل دي

ې کال کې د بلوچسربان د ګبورنبر مبحب بد خبان ۲۳۴۴ ه 
عبدالعيل اخوندزاده )نومیبالبی  د اڅکزي له خوا، نوموړي ته
 .ایوارې( هم ورکول شوی و

 .ع ر ګل عسکر درې زامن او دوې لوڼې لري
 

فرهنګي، اديب او سیايس شخصیت نظار 
 یوسفزی  ه حق ورسېد

ټولنیز شخصیت، سیايس او اديب فعال نظار یوسبفبزی د 
مبه ۴۴   برهب. و کال د لیند  ۴۱۳۳له امله د  ح لېزړ  د 

 مه( وفات شو.۴ې کال د ېیس م ۲۳۲۴)د 
د نوموړي جنازه  ه ه دې ورځ ) نجشنبه( مازیګر  ه خپل 

  لري کيل شاه منصور صوابۍ کې ادا شوه.
نظار یوسفزی له اوږدې مودې راهيسې له ویبن لبرې  به 
عرب امارات دوبۍ کې د مسافر  ژوند کاوه او څلبور ورځبې 
وړاندې دهغه بل ورور هم  ه صوابۍ کې وفات شوی و چبې 
نوموړی یې د جنازې او فاتحې مراس و لپاره دا مهال کيل تبه 

 راغلی و.
 

 د تصوف  ه اړ  سي ینار جوړ شو
کبې د »  ادب کبور»  به د ننګرهار  ه مرکز جالل اباد کبې 

دوکربورا د څلورو سکالرانو له لوري د تصوف  ه اړ  سي بیبنبار 
 مه د  نجشنبې  ه ورځ تر ه شو.۲۰د لیند   ر 

 ه سي ينار کې  وهاند مح د ابراهیم هب بکبار د ))مبیبرزا 
خان انصاري  ه شعرونو کې تصويف نظریات((،  وهن ل سید 
اصغر هاش ي )) ه عرفان کبې د مبرګ او ژونبد نبظبریبه((، 

او  بوهبنب بل   وهن ل یارق ذاکر ))د عرفان او شعر اړیکې((
فدامح د الکوزي )) ه هندي تصوف کې د مبحب بد جبایبيس 

موضوعات وړاندې کړل او  ه هره برخه یې تبفبصبیبيل  م اې((
 بحث وشو.

 

کندهار کې د عل ي بحثونو لړ  
 بیاځيل  یل شوه

او فبرهبنب   تبوتر لږ ځنډ وروسربه د کندهبار  به ایبالعبا
 .ځل لپاره د عل ي بحثونو لړ   یل شوه یمرياست کې د دو

مه، د  نجشنبې  ه ورځ د ګبرځبنبدوی آمبر ۲۰د ليند   ر 
عبدالشکور څپاند د فرهنګي مبرياثبونبو  به اړ  مبعبلبومبات 

 وړاندې کړل چې  ر مهال يې لسګونو کسانو ګډون کړی وو.
نوموړي د فرهنګي مرياثونو  ه اړ  هر اړخيز وغږرد او هبم 

 .يې د ناسربو کسانو  وښربنو ته ځوابونه وویل
د یادولو ده چې د عل ي بحثونو يباده لبړ  ببه دوامبداره 

 وي.
 

 کوټې  نځوس ه کاليزه -د  ښربو اکاېمۍ
 )د نی ي  ېړ  عل ي او اديب یون(

ې کبال ۲۳۲۴څخه تر  ۴۴۴۴اکاېمي له   ښربو ه کوټه کې 
 ورې د دوامداره هڅو او بریالیربوبونو  نځوس کبلبونبه  بوره 
 کړل چې  ه ه دې مناسبببت دوه ورځبنبی عبلب بي او اديب

 جوړ شو.  سي ينار
د  نځوس ې کاليزې منانځلو ته يې لبه  ښبرببونبخبوا او د 
 اکسربان له بېالبېلو سي و څخه لیکوال، شاعران او ادیبان د 

 -۴۴ې کبال د ېسب بم ۲۳۲۴مه )د ۲۴مه او ۲۴  لیند   ر
 .وومه( راغونډ شوي ۴۴

مۍ  ر کردار، د ویني جغرافيبې ې ه دې سي ینار کې د اکا
او کلربور  ه ش ول د  ښربنو د ژوند  ه بېالبېلو برخو لبیبکبوالبو 

 ې کړې. ندخپلې م الې وړا
اکاېمۍ د مرش سيد خیرمح د عارف  ه خبمه، د   ښربود 

ې ۴۴۴۴دې اکاېمۍ بنیاد خان عبدالص د خان اڅبکبزي  به 
 کال کې کېښود.

دی وايي، د اکاېمۍ له جوړردو وروسربه د مايل سبرببونبزو 
کلونو کې اکاېمۍ هغه کارونه نه وو کړي، کبوې   ۱۰له کبله، 

چې اوس يې  ه  نځو کلونو کې تبر ه کبړي دي. اوس يبې 
هڅه دا ده چې اليس نسخې او تاریبخبی آثبار اول چباپ او 

 خوندي کړي.  
لينو  ه خمه، تراوسه يبې مسئو د کوټې د  ښربو اکاېمۍ د

د سلګونه تاریخي کربابونو چا ولو  ه  ه، زرګونو کربباببونبه 
د کرباب مینه والو او کربابربونونو ته رسويل دي، چبې لبه دې 

 الرې غواړي  ښربانه له خپلې ژبې  ه  ه اسانه اشنا کړي. 
 

"د شبنم څاڅکي" شعري ټولګې 
 مخکربنه وشوه

 ه بل  واليت کې د شاعر روړ البلبه روحباي "د شبببنبم 
 .څاڅکي" شعري ټولګې مخکربنه وشوه

مه د بل  د ایالعاتو او فرهنب  ۲۴دغه غونډ  د لیند   ر 
ریاست  ه ه غږ  د مزار رشیف ښار، فردويس کربباببرببون د 
غونډو  ه تاالر کې جوړ  شوې وه چې ګڼو بلخبي شباعبرانبو، 

 .لیکوالو او د شعر او ادب مینه والو  ه کې برخه اخیسربې وه
 ه چاپ شوې شعري ټولګې د لیکبوالبو لبه لبوري 
لیکل شوې م الې ولوسربل شبوې او د غبونبډې  به 

 .شوهووروسربۍ برخه کې ازاده مشاعره هم 
"د شبنم څاڅکي" د ښاغبيل روړ البلبه روحباي 

 لومړنۍ شعري ټولګه ده.

 د افغانسربان د علومو اکاېمي
 د ژبو او ادبیاتو مرکز خپرنیز ارګان

 څېړندوی احسان الحق  کبیرمسئول مدیر: 

 څېړنپوه دوکربور سید محي الدين هاش ي، څېړندوی احسان الحق کبیر،کربنپالوی: 
 څېړندوی مطیع الله ساحل، څېړندوی لطف الله صابر، څېړنیاره شفی ه نوري.  

  نځه افغانۍد یوې ګڼې بیه:    ه زرري جریده کې له  لیکنې  رته، د نورو لیکنو سپیناوی  ه خپله د لیکوالو  رغاړه دی.

د علومو اکاېمي، د ژبو او ادبیاتو 
مرکز، زنبق څلورالرې، نوی ښار 

 +(۴۳)۴۱۱۱۴۴۳۳۰د اړیکې ش ېره:  افغانسربان -کابل
 zerai1316@gmail.comبررښنالیک: 

www.asa.gov.af 

 څېړنیاره شفی ه نوريمهرب  ه: 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82_%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWr_g2FPR72j33GGGz40SUWLd9RCM3jYcMXrIPhtjtHMNub68JS6dXN_lDi6vIB7mU8qgnM76XKlfF1Yz_9zb0d7-Oip69XZhUoCygPe39m

