
د مقالې رسليک) عنوان( د چاپ لپاره د مقققالقې د 
منلو او نه منلو په برخه کې بنسټيز رول لري، نو پر دې 
اساس بايد د څېړنې او د مقالې د رسليک د ټاکقلقو پقه 

. غوره به وي که ووايو چقې وخت کې ډېره پاملرنه ويش
د مقالې د عنوان ليکلو ډول پقه يقوه مقو قو  کقې د 
ليکوال د مبتدي او تبحر ښکارندويي کوي په يوه کرښه 
کې د مقالې رسليک ستاسو د ټقول کقار څقرنقیقوالق  
روښانه کوي. يعنې د مقالې لقه رسلقيقک څقمقه  ق  
لوستونک  پو ېږي چې ليکقوال پقر مقو قو  څقومقره 
برالس  دی؟ څومره چې د يوې مقالې رسليک لنډ وي، 

  غومره ښه او غوره وي.
 د مقالې د رسليک ليکلو اصول

د يوې مقالې د رسليک ليکلو په بقرخقه کقې النقدې 
 اصول بايد په پام کې ونيول يش:

. د مقالې رسليک بايقد د څقېقړنقې او مق قالقعقې ۱
 بنسټيز فکر په ځان کې ولري.

. د مقالې رسليک بايد د څېړنې بنسټيز بدلقون پقه ۲
ځان کې را ونغاړي؛ يعنې کقلقه چقې د څقېقړل  قوې 
مو و  په اړه تر دې ممکې څېړنې  وې وي، د  قغقو 
څېړنو او نوي څېړنې تقرمقنقو تقوپقن پقه نوقه يش او 
لوستونک  پوه يش چې د پموانۍ او اوسقنقۍ څقېقړنقې 

 ترمنو څومره توپن موجود دی.
. رسليک بايد د مقالې د منځپانکې او د مقالې لقه ۳

 اصيل  دفونو رسه برابر  وي.
 . رسليک بايد روښانه وي او ابهام ونه لري.۴
. د مقالې عنوان بايد د امقکقان تقر کق قې د يقوې ۵

 خربي يا استفهامي جملې په  کل م رح نه يش. 
. عنوان بايد د پوښتنقې پقه ډول نقه وي؛ د يقوې ۶

 نيمیړې جملې يا ترکيب په ډول بايد بيان يش.
. د مقالې په عنوان کې بايد روانوال ، بالغت او پقه ۷

 ټول ترکيب کې يو ځانیړی وزن، آ نګ او جذابيت وي.
. په عنوان کقې لقه لقنقډ لقيقکقلقو يقا لقنقډيقزونقو، ۸

فورمولونو، له لنډو او نويو کلمو )داسې کلمې چې لقه 
 غو رسه نور لوستونکي نابلده وي او يا له ځان څقمقه 
نوې جوړې  وې وي( څمه بايد ګټه وا نقه خقيقسقتقل؛ 
ځکه چې د نورو څېړونکو له لوري د پلټنې په وخت کې 
دغسې مقالې ته الرسسق ، کقمقزوری او سقتقونقزمق  

 کېږي.
. د مقالې عنوان بايد لنډ وي، میر تقر دې کق قې ۹

   بايد لنډ نه وي، چې د څېړنې مو و  د پېژندنې پقه 
 برخه کې پاتې را يش.

. د مرتادفو کلمو له تکرار څمه مقمقنقيقوي او د ۱۱
د «، »دا څېړنه په دې بقاره کقې...«ا ايف کلمو، لکه: 
a,او د انیلييس عنوانو په پيل کقې د »څېړنې  اوخوا

an,the  په څېر کلمو څمه ممنيوي او د مقققالقې پقه
 عنوان کې بايد را نه وړل يش.

 کلمو  مېر( دTittleد مقالې د رسليک)
( څمه لږې کلمقې ولقري ۸ غه رسلیک چې له اتو) 

 ډېر ښه رسلیک ګڼل کېږي.
  مخ۳کلمو څمه جوړ  ۱۲تر  ۸ غه رسلیک چې له  

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي

  

 

  شميسهجري  ۳۱۳۱د تأسيس كال 
 مه.۹۱ز.کال،دجنورۍ۰۲۰۹مهاود۵الثايندمیاشتېهـ.ق.کال،دجامدي۹۳۳۰مه،د۳۲ل.کالدجدي)مرغومي(دمیاشتې۹۳۱۱مه(ګڼه،د۳۶۳ -۳۶۳پسې)مه(ګڼه،درېیمهدوره،پرله۰۲ -۹۱شنبه،)سه

 سیدنظی  سيدي

پهاديبتاریخکېدتدریجيتحول
 )لومړۍبرخه(دنظريېمفهوم

پنځوسو او یا  پېتو کلونو په حقدودو کقې )تېرو( د 
د اديب تاریخ لیکل معمول او مقتقبقارز و، خقو اوس 
مهال په لوېدیځې نړۍ کې دا نظریه پقه ټقولقه مقعقنقا 
مرتوکه  وې ده، لکه څنیه چې د اديب تاریمونو او د 
اديب ډولونو)انواعو( تاریمونو تازه کتابونه    پقه دې 
نظريې رسه نه دي لیکل  وي، یوازې د دوو لقیقکقوالقو 
آثار له دې امر نه مستثن  دي؛ يقو يقې بقاتسق  چقې 

م اکسقفقورډ" ۱۹۳۴)انیلیيس  عر او انیلیيس ژبه "
م لندن" ۱۹۵۱او انیریزي ا عارو لپاره انتقادي کتنه"

تر رسلیکونو الندې چې په  غې کې  عر د ژبقنقي یقا 
ټولنیز ت ور د  یندارې په توګه ترشېق   قوی دی او 
بل يې د جوزفی  مایلقز لقیقکقنقې دي چقې "د  قعقر 

م برکيل(، )د  قققعقر د ژبقې تقداوم(        ۱۹۴۶کلمې"، )
(۱۹۵۱ د انیریزي  عر دورې تقر رسلقیقک ،)م برکيل

الندې مقالقه، د مقعقاژې ژبقپقو قنقې د ټقولقنقې د 
ګڼو کې چقې (۷۵-۵۳م ۱۹۵۵-۷۱انتشاراتو مجله )

په  غې کې د  عري کلقمقو او جقمقلقو احيقا قیقوي 

 فهرست راغل  دی. 
په اديب تاریخ کې د تدریجي تحول د نظريې له منلو 

 
د تدریجي تحول نظریې ته تر ټولقو خقورا لقرغقونقې 
نغوته د ارس و په بوطیقا کې لیدل کېږي، ارس قو پقه 

دې ګرو مند دی چې د تراژیدي بنقسقد دیقتقي رامقب      
(Dithyramb                 او د کققومققیققډي  ققغققې د فققالققیققک )
(Phallic رسودونقه دي، نقومقوړی لقیقکقي: دا چقې )

تراژيدي په اصل کې له بدیهه ویلقو څقمقه رامقنقځقتقه 
 وې او د کومیډي بقنقسقد  ق  لقه  قمقدغقه ځقایقه 
اېوودل  وی و او څرګندیدا يې د فالیقک تقرانقې وې، 
چې تر اوسه    په ځینو سیمو کې مقعقمقول او دود 
دي؛ نو دې ته په کتلو تراژيدۍ    ورو ورو لقه خقپقلقو 
ځانیړو برخو رسه پرممتیا وکړه او تر بدلقون وروسقتقه 
چې باید کړی یې وای، نهايي صورت وموند او نقور پقه 
 امغه حال پاتې  وه. ګویا د انسانانو د ژوند پقه دوره 
کې د تراژیدي د پیدایوت د تاریخ اټکل په لومړي ځقل 

 مدلته ترسرتګو کېږي. تراژيدۍ خپله وروسقتقۍ بقڼقه 
چې د طبیعت غوښتنه يې وه ومونده او نور په  قامغقه 
حال پاتې  وه؛ کد مد د  غه انسان پقه څقېقر چقې 
یوویشت کلنۍ ته ورسېږي، بیا یقوازې پقه یقو مق قلق  

 جربي ټکي پای مومي.

د ارس و دغه نظر په لرغقو  یقونقان کقې خقور او 
وکارول  و، دایو تیسیوس ژاکس اعقالن وکقړ چقې د 
دیموستی  خ ابې د یونان د خ ابو متکاملې او عقا  
بېلیې دي. کوانتي لی   ق  د فيقاحقت لقه پقلقوه د 
سیرسو لیکنې د کامل په لوړې پوړۍ کې و مېرلقې او 
پلیوس پاترګولوس د ادب تاریقمقي تقحقول پقر درېقوو 

د غوړېقدلقو او کقامل پقړاو،    (۱پړاوونو باندې ووېشه: 
۲) ،۳نه بدلېدونک  پړاو) .د جربي انح اط پړاو 

مقخ ۳پقه تاریقخ(( 

 توربنګړیاوڅوکرښې

 څېړندویه نازو کامل

 اديب کره کتنه 

 ر کله چې کوم ناول، داسقتقان یقا کقیقسقه لقو ، 
داسې به ک  راپېښ  وي وي چې  ر اړخ ته یې دققیق  

کتنې پر تله یې ونه تل . پقر ډېقرو  فکر ونه کړم او د کره
ناولونو او کیسو به مې څه نه وي لیکيل، خو داسې بقه 
   نه وي  وي چې د تيویرونو، کرکټقرو، مقکقا قو، 
پېوو او نورو برخو د ارزولو  قهقه یقې ونقه کقړم. زه 
معموالً د کتابونو رسیزې نقه لقو ، یقواځقې د  قغقو 
کتابو رسیزې چې لنډې وي یا یې لیکوال راته منل  وي 
لو  یې. د اجمل پسقققر  تقوربقنقیقړی نقاول مقې د 
م العې لپاره انتماب کړ، دا چې اجمل پرسل  پياوړی 

کتونک  دی؛ نقو د  کیسه لیکوال او زما لپاره ايډیال کره
دې ناول لوستل مې له رسیزې پیل کړل. کله مې چقې  
ولوستل چې دا ناول د لیکوال څوارلس کلقنقه خقواري 
ده، نو د کتاب لوستو ته مې تلوسه ال ډېره  قوه او د 

 ژباړه او لنډیز:  څېړنپوه موالجان تڼیوال

دژبېدژوند

 (۹)چاپیریال

لوستو پر مهال یې پرېنوودم چقې یقو څقه پقرې ونقه 
لیک . اجمل پرسل  د  مقدې کقتقاب پقه رسیقزه کقې 
لیکي: ))ناقد که لیکوال ته الرښوونقه نقه يش کقولق ، 
 سې پاڼې توروي.(( زه نه پو ېږم د ناول په اړه به زمقا 
لیکل  سې پاڼې تورول وي، که ګټور څه به    ولقري؟ 

 نو خپله لیکنه په الندې کرښو پيلوم:     

 اجمل پسقرل  وايي: ))کیسه  ېبه ده، ځکه د حال
بیان کوي او ناول ژوند دی چې د 
وط  له پقېقوقو پقه کقې افقغقان 
 (۲لیکوال بهر کېدای نه يش.(()

لیکوال په دې ناول کې د وط  
  د  غه وخت ستونزې او رشایق 
په ښه توګه انځور کقړي دي. روزي  
خان، د  غه مېرم ، پاچا، مومق ،  

داسقتقان  فاطمه او سل ان یې مرکزي کرکټرونه دي، چې 
تر ډېره پر دوی راڅرخي او نور فرعي کقرکقټقرونقه  ق  
لري چې د داستان په ممته وړو کې مرستندویه دي. د 
ناول داستان په دې ډول دی: د روزي خقان کقور غقلقه 
و ي، روزي خان د خپل دوست پاچا په مرسته د دوی 
په ګاونډ کې کور نیيس. د روزي خان زوی مومق  او د 
پاچا لور فاطمه یو بل ته عالقه ښيي، خو د مقومق  د 

چې دوی د  پقاچقا  لقه مور فاطمه نه خوښېږي،  کله 
مقخ ۲او جقنقجقال ګاونډ نه کډه کوي، فاطمه خربېقږي 

د یوې ژبې د کریکټر او طبعیت د پېژندنې سقتقونقزه 
په ژبپو نه کې خورا مهمه ګڼل کېږي. یواځې د ژبې د 
کریکټر په اړه رښتینې پو ه دا ممکنقوي چقې د نقورو 
پدیدو رسه د  غې اړیکې، پرممتګ او د انسانقانقو پقه 
ژوند کې د  غې رول وپېژ . دا ستونزه د ژبپو نې پقه 
تاریخ کې په یوه نه یوه ډول حل  وه. د پقو قېقدو وړ 
ده چې )په دې اړه( وړاندې  وې تیوري د څقېقړونقکقو 
نظرونه منعکسوي. ژبه د نولسمې پېقړۍ پقه لقومقړۍ 

میمانیکي نظریې تقر اغقېقزې  -نیاميي کې د یوې مادي
الندې او د طبعي علومو د زیات پرممتګ له مقمقې د 
یوې بيولوژيکي پدیدې په حیث وپېژندل  وه، څقنقیقه 
چې موږ لید  دي سړی ژبه د یوه ارګانیزم لقپقاره پقه 

ازاده )ژوندۍ( بڼه سايت. دا ژوندی موجود د یقوه بقل 
ژوندي موجود غوندې موجود وي، پقرمقمقتقګ کقوي، 
ویجاړېږي او په پای کې مري. وروستقه خقلقک پقه دې 
نظر  ول چې ژبه د انسانانو له خوا منځته راغلې ده. 

داسې وپو ېدل چقې  ۱په دا منو کې ژبپو نیز جریانونه
 ایجاد دی. ۲ژبه د یوه  مص ذ ني

په کومه ک ه چې د ژبې بنسټیزه او دقیققه پقلقټقنقه 
و وه په  امغه اندازه دا حقیقت    جقوت  قو چقې 
ژبه یوه ټولنیزه پېوه او د ټولنې مقحقيقول دی. دغقه  

چې ژبه یوه ټولنیزه پېوه ده زموږ د وخقت د  ۳فر یه
ډېرو ژبپو انو په کارونو کې په پقرلقه پسقې تقوګقه تقر 

څمه    رښتینې پایقلقې  ۴سرتګو کېږي، خو د دې ادعا
را ونه وتلې او ژبپو انو په عميل توګه په ټینیقه رسه د 
ژبې ټولنیز طبعیت ته پاملرنه و نه کړه او ډېر ځلقه يقې 
ژبې ته په ټولنه پورې د نه تړلې پدیدې په تقوګقه کقتقيل 

 دي.
که چېرې موږ دا پلټو چې ژبه  د ژبې ټولنیز کریکټر:

څنیه منځته راغلې ده او د تاریقخ پقه اوږدو کقې يقې 

څنیه پرممتګ کړی دی په پای کې دې پایلې ته رسېقږو 
چې ژبه د موجودیت، د ټولنې رسه د تړاو او د دنقدې 

 له ممې یوه ټولنیزه پېوه ده.
ق ژبه په ټولنه کې منځته راغلې ده ترڅقو د ټقولقې ۱

ټولنې اړتیاوې پوره کړي. یوه عا  د خپل یقوه اثقر پقه 
یوه برخه کې وښوده چې د خربتیا رضورت د لقومقړي 

ييز کار د کولو په پروسقه کقې راجقوت  ځل لپاره د ډله
 و. د یوه یواځیني  مص په واس ه د ژبې ایجادېدل 
د تيور څمه وتلې خربه ده. که چېقرې ژبقه یقکقړه او 
ځانته وي د پو ولقو راپقو قولقو  قیقا ډول اړتقیقا نقه 
حسوي. دا په خپله د منلو وړ ده چې که یوه  قمقص 
د پو اوي لپاره یوه وسیله ایجاد کقړې وای تقر اوسقه 

رسه  ۵پورې به يې نه وای ساتلې او د  غې ایجادونکقي
 به غربګه له منځه تللې وای.

که څه    انسا  ژبه ن  ورځ    ال بقيقولقوژيقکقي 
ډډه لري، خو نه يش کېدای چې د یقوې بقیقولقوژيقکقي 
پدیدې په سرتګه ورته وکتل يش. د انسانانو  بیولوژیکي 

 مقخ۳خاصیتونه کوالی يش چې د ټولنې څمه په یقوه 

 لیکواله: مېرم  ریاحي

 دمقالېليکلوالرېچارې
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 گامدرېي  
 د مقالې د عنوان(Tittle) ليکل 

مه( ۲۱-۱۹ ریز کال د جدي میا تې ) ۱۳۹۹د د ادارې یادښت: 
 ریز کال کې یې د چاپ او خپراوي متقه کقېقده، د ۱۳۹۹ګڼه چې په 

چاپ د ځنډ او وروسته په  ېواد کقې د سقیقاح تقحقوالتقو لقه امقلقه 
ځنډېدلې وه، د اسالمي امارت له راتګ رسه دا دی تر بیا کتنې وروستقه 

 چاپ او خپرېږي.

 ژبقققققققاړن:  
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کوي، چې د خلکو له رشمه او ډاره موم  لقه فقاطقمقې 
رسه واده کوي او  مدا بهر  فشارونه د دوی کقورنق  
ژوند خرابوي چې د دې ناول پایله لوستونکو ته پقرېقږدو 
خپله به یې ولو ، د دې ناول په نورو برخو به لږ بقحقث 

 وکړو.
د ناول لیکوال په خپله د ناول راوي دی چقې د نقاول 
کیسه راته کوي، خو بیا    د داستان روایتي بڼه دومقره 
زیاته نه ده، چې ناول ستړی کوونک  يش. د نقاول ژبقه 
ساده او روانه ده، کومه پې لتیا نه لري چې لوستونقکقي 
د لوستو پر مهال له ابهام رسه ممامخ يش. د بېلیې پقه 
توګه: ))موټروان له نسوارو ډکه خوله ټیقنقیقه ونقیقولقه. 
موم  ور ټید  و بوجۍ یې په غېږ کې واخیسته د کقور 
دننه یې د وره په خوله کې کېووده. غول  کوچن  ورتقه 
ښکاره  و. دیارلس کاله ممکې چې دوی پاکسقتقان تقه 
مهاجر  وي وو  غه وخت ده تقه د کقور انقیقی لقوی 

 مخ(۱:۱۵ښکارېده.(( )
د پورتنۍ بېلیې په څېر د ناول ټول نرث په  مدې ډول 
دی، کومه سمتي نه لري. د ناول پقیقل پقه دې کقرښقو 
کېږي: ))په  دیره کې د ګور پر لقور ر قي وه.  قاوخقوا 
څوک نه و، د جمرود د دښتې له لوري د ک ه ګقړۍ پقر 
کمپ رامات تاوده  امل ته یې څادر له رسه ښوېده خو 
دې په دواړو السو تکیه کړی و. د ګڼو خلکو څقرپق  یقې 
اورېده چې پر پوټلنه مځکه درانه ګامونقه پسقې اخقيل، 
 اته یې نه کتل، له لرې یې غربګې سرتګې یوه ګقور تقه 
نیولې وې، څرپ څرپ زیات  و، د دې په باور د  قامل 

 مخ(۱:۷غږ و.(( )
پورتنۍ کرښې تلوسه لري او لوستونکي دې ته  هوي 
چې د ناول لوستو ته دوام ورکړي. تيویقر د داسقتقا  
ادب مه  اصل دی، د انځورونو له پلوه دا ناول ډېقر پقه 
زړه پورې او غني دی،  مدا وجه ده چې د ناول د لوستو 
پر مهال لوستونکي نه ستړي کېږي او  ره صقحقنقه مقو 
داسې په ذ   کې تداعي کېږي، لکه کد مد چې زمقوږ 
د سرتګو پر وړاندې پېوېږي؛ لکه ))روزي خان پقه نقوک 
ګیل  ګیراوه، موم  په غوږ کې ګوته و له، د بمار دیګ 
بمار نیول  و، د  پیلکي په  سک او ټقیقد اواز یقې د 
څنګ له کوټې د ښځو غږ رسه غل  کاوه، د دیقګ غقوړ 
بوی له کړکۍ را الويت  امل رسه ورک کړ، بیا به خقپقور 

 مخ(   ۱:۳۷ و.(( )
په یو ځای کې لولو: ))په کیسه کې د بیا  ژبې اړتقیقا 
وي، خو چې تر اړتیا زیاته يش او د تيویرونو، مقکقا قو 
او پېوو پېټ     ور پر غاړه يش؛ نو کیسه بقې خقونقده 
کوي او لوستونکي یې نه لو . په کیسه کې د بیا  ژبې 
:۳اړتیا د بېالبېلو صحنو ترمنو د تړاو لپاره پيدا کېږي.(()

 مخ(۵۲
 دا ناول    په دې ستړی کوونک  نه دی، چې نه يقې

مکا ې اوږدې دي او نه لیکوال یقا راوي دومقره درتقه 
غږېږي چې لوستونک  د زړه تنیقون حقس پقيقدا کقړي، 
بلکې د صحنو د تړاو لپاره بیا  ژبقه کقارول  قوې ده، 
ویل   و چې د راوي خربې او ډیالوګونه تقنقاسقب رسه 

 لري. د بېلیې په توګه:
 ))ق پرېږده یې چې ډوډۍ سمه وخوري

 ق مه کوه چې یو چکر ورکړم
ق د مجا د وچه ډوډۍ په الس کې وه،  قغقه یقې پقر 
دسرتخوان واچوله، موم  ته یې الس ورکړ، مقومق  پقه 
منډه منډه پر زینو له مجا د رسه ښکته روان  و، روزي 
 خان ال د پاچا دوی دیوال په څپېړه وا ه. د پاچا غږ  و:

 ق راځه راځه ته خو پردی نه یې!
چې څرنیه روزي خان کوېناسقت پقاچقا غقاړې تقازه 
کړې... ق پرون ناوخته له ر یس صاحب رسه پقه 

 ۲ مخ(۱:۴۴مؤسسه کې وم...(()

کرکټر ته باید د  غه د ټقولقنقیقز مقوققس پقر اسقاس  تور بنیړی او...
مکا ې ورکړل يش،  ر کرکټر په خقپقلقه ژبقه غقږول د 
داستا  ادب له اصولو رسه برابر کار دی او د دې نقاول 
کرکټرونه دا ښېیڼه لري. یو ځای کې د کقراچقیقوان لقه 

 خولې لیکي چې روزي خان رسه غږېږي:
 ))ق بیغ  باش ایتو بسته نه کدی  نه میفته.

 ق از  ام  است ؟
 ق ن 

 ق به خانه ای کرای  میری؟
 ق آ

ق چند اسقت کقرایقر؟ روزي خقان څقه ونقه ویقل. 
 کراچیوان ورته وویل:

 مخ(۱:۹۵  )ق برار بسیار زنیت کره..
 په بل ځای کې د کلینډر خربې را اخيل او لیکي:

))ق مال تان زیات است برده نه میتانقیق . روزي خقان 
 ورته وویل:

ق برادر مسلام  خوب است سیل کو پنج نفر استی . 
کلینډر د ممې خواته تېر  و او د )برو، برو را یتقه بقزن 
کاکا( له ویلو رسه یې ناره کړه،  ارو،  ارو،  قارو...((  

(۱:۳۴)مخ 
موږ چې به کله د پو نتون په دوره کې له پو قنقتقونقه 
رخيت  و، نجونې به تر  غه په ښاري موټرو کقې پقه 
مته وې چې موټر ډک يش نو په  مدې خاطر به ځينو پر 
موټروان غږ کړ، چې سوارۍ پیدا کړه چې ناوخته  قوه. 
د دې ناول په یو ځای کې یوه مکا ه لولو: ))پقه مقوټقر 

 کې... زنانه وو آواز لوړ کړ:
 ق یک کم  مسلامن  خوب اس.

 ق بان بی ارا ره غریباره.
ق بانر که موتر پر  وه.. د ممکني سيد لقه ورسقۍ 
یوه سړي چې تور باج یې تړل  و رس راواېست، کقلقیقنقډر 

 ته یې وویل:
ق در باال یې کړه چې موټر ډک يش، تر کله به والړ یقو 

 مخ(۱:۳۵د  غه زو...(()
پورتنۍ مکا ې د کابل ښار  غه صحنې رایادوي چې 
بیا بیا وررسه ممامخ  وي یو، آن دا چې یو کقرکقټقر پقه 
نیمه دري او نیمه پوتو غږېږي ال حقیقي راښکاري، نقو 
ویل   و چې د داسې مکا قو راوړل چقې کقابقل ښقار 
ځینې خاطرې کد مد د لوستونکو ذ ق  تقه دروي، د 
لیکوال ښېیڼه ګڼل   و. د ځينو کرکقټقرو لقه مقکقا قو 
داسې نه برېوي چې دوی دې لقوسقتقې وي، خقو دوی 
ځينې داسې کلمې کاروي چې آن ګومان مې نه يش چې 
ک  لوستې کسان دې    وکاروي لکه: )خیر اس بقرادر( 
دلته باید روزي خان د برادر پر ځای بیادر ویل  وای. یقا 
   د روزي خان د مېرمنې بېالبېل ډيالوګقونقه دي چقې 
وايي: ))ګوره څوک  لک دغسې بقې درېقغقه و قي؟!((، 
))دغه معذوره مور یې    په دې پو قېقږي...((، ))دغقه 
 یله مې مه باسه چې د سل ان جان حال به نه اخلې(( 
او که موږ د  مدې کرکټرې نورو مکقا قو تقه مقتقوجقې 
کېږو نو دا خربه کول   و چې د نالوستې یا ک  لوستقې 
مېرمنې له خولې څمه د )بې درېغه، معذوره او  یقلقې( 

 کلمو استمعال لږ د تأمل وړ برېوي.
 ر ټولنه ځينې باورونه او دودنه لري، په دې ناول کې 
   داسې باورونه انځور  وي چې آن اوس    زموږ په 
ټولنه کې موجود دي. د ځينو بېلیې یې راړوو: ))خواښې 
یې پرته له دې چې څه ووايي یوه غټه چونډۍ رسه مقر  
ور واخیستل په اور یې ودوړول. د سوځېدلو مرچو تریخ 
بوی د لیال سپږمې وتمنولې پرنج  یې  و. خواښې یقې 
السونه رسه خالص کړل: دغې بې رشمقې دغسقې تقکقه 
توره غوټه چرګه کورته ننویسته. د دوی له کوډو ډارېږم 
دغه رسه مر  او د اوږې پوست کله کله  ته  ق  لقوګق  

 مخ(۱:۵۲کوه.(( )
یا ))خواښې یې د  غې له السقه جقارو کقر کقړ: د 

۱:۶۱)مخ 
په پورته بېلیو کې  غه باورونه وینو چقې اوس  ق  
زموږ په ټولنه کې دود دي، اوسمقهقال  ق  مشقققران د 
کورنیو غړو ته اجازه نه ورکوي چې ماښام یا  قپقې دې 

 جارو وکړي، آن ګناه یې بو .
د دې ناول د کقرکقټقرونقو یقوه ښقېقیقڼقه دا ده چقې 
کرکټرونه یې خوځنده دي، د ډیالوګونو پر مهال بېالبېقل 
اعامل او کړنې تررسه کوي؛ لکقه ))پقاچقا د خقپقل تقور 
واسکد د ښۍ خوا له جیبه سپی  رومیال ورواخیسقت، 

 د جیب پر رس یې کوېنستې ایرې پرې پاکې کړې:
  ر څه چې کمبود لرې رسې وخت غږ کوه. -

 روزي خان پاچا ته ورناره کړه:
 صاحب څه کړپ مو رسه جوړ کړی دی؟ -
 سودا مې  وه چې ډوډۍ کمه نه يش. -

 ا پز صايف په اوږه واچاوه:
 پیازو ته لږ  غه ی  -

 روزي خان په تروه ټنډه وویل:
څه کوې چارک باال دوه منه سپی  پیاز و او چقارک  -

 ک  م  دې رسه.
 پاچا وروځې پورته کر کړې:

 څومره دې نور په کار دي؟  -
 ا پز صايف لکه د اتی رومیال پورته غورځار کړ:

:۱بس دوه درې چارکقه نقور لقه رسه تقېقر دي.(() -
۱۳۴-۱۳۵)ممونه 

د غږېدا پر مهال د کرکټرونو داسې کړنې لکه ژونقدی 
انسان یې چې د خربو پر مهال تررسه کوي، د کرکټرونقو 
د رښتیاتوب انځور راکوي، لکه ژوندی انسان چې ویقنقو. 
په حقیقي ژوند کې موږ د انسان له ذ   او زړه نقه، نقه 
خربېږو چې په زړه او ذ ق  کقې یقې څقه دي یقا څقه 
تېرېږي؟ کرکټر    باید  قمقداسقې انقځقور يش، لقکقه 
حقیقي انسان او لوستونکي ته کرکټر بقایقد ميقنقوعقي 
ورښکاره نه يش، نو موږ    باید د کرکټر له ذ   او زړه 

 نه خرب ونه اوسو. دلته یو دوې بېلیې راوړو:
))موم  مخ واړاوه، په زړه کې ور تېر  ول چقې دوی 
ونه وايي چې دی څرنیه سیقل تقه والړ دی.(( یقا ))پقه 
سجده کې یې په زړه کقې وویقل: نقو غسقل ونقه  قو 

 مخ( ۱:۳۸خدایه(( )
دا سمه ده چې لیکوال کرکټر پنځوي، خو پقه داسقې 
بڼه یې پنځوي چې رښتین  وبرېوي، که لیکوال د کرکټر 
له ذ نه یا زړه څمه خرب وي، چې د کرکټر پقه ذ ق  یقا 
زړه کې دا خربه تېره  وه یا یې زړه کې وویل، نو څرنیقه 
به یو کرکټر حقیقي معلوم يش، که لیکوال لیکقيل وای 
چې )له لږ چورت یا فکره وروسقتقه د مقومق   قونقډې 
وخوځېدې چې دوی ونه وايي چې دی څرنیه سقیقل تقه 
والړ دی( او  مداسې نورو مواردو کې    لیکقوال بقایقد 

 دې ته ورته بڼې کارولې وای.
ناول یا کیسه لیکوال باید خپقل داسقتقان تقه دومقره 
پاملرنه وکړي چې د پېوو یا خربو ترمنو  یې ټکر موجود 
نه وي. د وخت سمت رشای  او بل دا چقې فقاطقمقه او 
موم  دې ته ډېر پام کوي چې څوک یې رسه ونه ویقنقي، 
آن فاطمه د موم  له مور څمه وېره    لري، خو کقلقه 
چې د موم  کورنۍ غواړي چې د فاطمې له ګاونډ څمه 
کډه وکړي، فاطمه بد حال جقوړوي، د فقاطقمقې او د 

 موم  مور ډیالوګونه لولو:
))ق له خیره زايت ستا له دې ویتقو وازو سقرتګقو پقنقاه 

 کېږو.
 ق ښه زما د سرتګو نه چېرته ځې؟

ق چې ستا په دې کږو سرتګو، نه زما سرتګې ولقیقېقږي 
نه مې د زوی... فاطمې په ژنه الس تېر کړ: والله که خو 
خالصه  ې. د موم  مور دې خوا  اخوا وزنیقېقده: وی 
بوره وراره یې کړې. فاطمه د موم  د مور په تړلې غقوټقه 

 کویناسته. د موم  مور ورته وویل:
ق پورته  ه بې رشمې. فاطمې بد بد ورته کتل: ق زه دې 

 مخ(۱:۸۹نازولې زوی ته انتظار ی  چې څنیه ځي.(( )
په  غسې بندیزونو او سمتو رشای و کې، په د قلقیقز 
کې د فاطمې ناڅاپي داسې چل  چې آن د موم  پالر ته 
   وايي: )) غې وخندل، ټټر یې ووا ه: ماته وایقې؟! ق 

  و نو پالر ته مې وای . 
 مخ(۱:۹۱ق ور ه زوی ته دې وایه(( )

زما لپاره د تأمل وړ و. زمقوږ د ټقولقنقې پقه  قغقسقې 
بندیزونو او سمتو حاالتو کې داسې بې باکي چې نقه لقه 
کوره بهر د رشای و او نه    د کقورنقۍ وېقره ولقري، د 
لوستونکي زړه ته نه لوېږي. زمقا پقه بقاور پقه  قغقسقې 

 ت او فکر آسانه نه دی.  أرشای و کې داسې جر
دا ناول تر عمومي مو و  ور  اخوا ځقيقنقې مقثقبقت 
پيغامونه    راکوي؛ لکه )) غه لنډه لنډه ساه اخیسته 
بیا یې وویل: ښۍ پوه مې    بې حسه راتقه مقعقلقومقه 
 وه، چرت مې ډېر خراب  و، ومې کتل دا بله پوه خو 
بیمي نه  ته، نو لکقه  قعقس چقې رابقانقدې رايش... 
عبدالباقي سرتګې پټې کقړې بقیقا یقې وویقل: لقږ ځقنقډ 
وروسته مې ځان قانع کړ چې ژوند دی. دغه قناعقت دا 
:۱دی تر ننه له  غه ډېقر خقپقیقانقه ایسقتقلق  یق .(( )

 مخ(۱۴۹
یا ))د عبدالباقي چې له درده سقرتګقې رسه ورغقلقې 
وې، ویې ویل: غ  کامل نه دی، خو حا  پقيقدا کقول 

 مخ(۱:۱۴۹کامل دی.(()
پورتنۍ بېلیې موږ ته دا پيغام راکوي، چقې ققنقاعقت 
انسان له ډېر خپیانه  ژغوري. بل دا چې غ  پقه خقپقلقه 
راځي، په خو حالۍ پسې موږ ځو او پيدا کوو یقې چقې 
 مدا مقونقدنقه کقامل دی. پقه بقل ځقای کقې لقیقکقي: 
))عبدالباقي وویل: که راتلونکې ته وګورو او په تېقر کقې 
ځان ایسار نه کړو، په  غه تېر کې چې  يا يش بدلقون 
په کې نه يش راوست ، بیا دا  مت  ر څوک لرل  يش.(( 

(۱:۱۴۹)مخ 
په پورتنیو بېلیو کې موږ مثبت پيغامونه لولو او دا د 
لیکوال کامل بو  چې په ستونزمنو حقاالتقو کقې ژونقد 
لوری درښيي، خو که داستا  من   ته ت   و، نقو پقه 
داسې یو حالت کې چې د انسان الس او پوې پرې  وي 
وي، طبعاً چې نور خلک به د  مت او تسقلقیقت خقربې 
ورته کوي، دلته برعکس ویقنقو، چقې نقور کقرکقټقرونقه 
عبدالباقي ته، چې الس او پوې یې ق ع  وي، وايي  ر 
څوک دا  مت نه يش لرل ، لکه ته یقې چقې لقرې، خقو 
عبدالباقي )چې له سمت حالت رسه ممامخ دی، آن دا 
چې ال    درد احساسوي( د مثبت فکر او  مت خقربې 
کوي، نو داستا  من   موږ تقه دا وايقي چقې پقه دې 
صحنو کې باید  غه چاته  مت او تسلیت ورکړل  قوی 

 وای چې د وجود غړي یې له السه ورکړي دي.
ناول په فکري او فني لحاظ ډېر څه لري،  ر څقومقره 
لیکل چقې پقرې وکقړې، پقرې کقېقدای يش خقو زه پقه 
 مدومره بسنه کوم. په پای کې دومره وای ، چې د دې 
ناول لوستنې ځانیړی تأثر درلقود، ډېقرې صقحقنقې یقې 
راباندې حس کړې، آن ځينو صحنو یې د مقا قومقتقوب 

بیا راباندې کتيل دي، نقو تقوربقنقیقړی  -خوږې  ېبې بیا
پوتو داستا  ادب ته یوه غوره ا قافقه بقو ، پقه دې 
 یله چې د لیکوال یې دې ته ورته نقورې پقنقځقونقې  ق  

 ولولو.
 مأخذونه:

ق پرسل ، اجمل. توربنیړی، رسوش کتابپلورنقځق ، ۱
 م کال.۲۱۱۹لومړی چاپ، 

 .۱۲/۱/۲۱۲۱ق پرسل ، اجمل. لیکوال، پراګ، ۲
ق ښکل ، اجمل. څو انتمابه، مومقنقد خقپقرنقدویقه ۳
 ل کال.۱۳۹۳ټولنه، 

 اجمل پرسل 
 

 ملبه
 

ده، تیاره ده، کرونا خپره ده. د پراګ د زاړه ښار   په
کوڅې تشې دي. د دې ښار په زړه کې د چارلس د پله له 
رسه ورته ګورم، الندې په اوبو کې یو اوږد لرګ  پروت دی، 
سییل مرغان کتار پرې ناست دي. ځینو مرغانو ته لکه چې 

 .د ناستې ځای نه  ته، پورته دورې و ي، کغیږي
د مرغانو کغا ورکه  وه، نه پو یږم چې چیرته به 
کویناستيل وي. الندې د بل پله په لور روان  وم. د دغو 
دوو پلونو ترمنو الره به تر کرونا ممکې دا مهال له بهرنیو 

او کورنیو داسې ډکه وه چې پل به دې له پله رسه په وار 
اخیست، خو د ځان په رنګ خلک چې به مې لیدل، ویل به 

 .مې لکه چې یوازې نه ی ؛ اوس څوک نه وین 
د دې بل پله له رسه الندې د سیند په اوږدو د غځید  

لکه  غه پر لرګي د سییل  يپارک څراغونه  مداسې ښکار
مرغانو کتار. پارک ته په کږو وږو زینو ورښکته  وم. دا 
څراغونه د پموانۍ زمانې  مدانونو ته ورته دي. په منو 
کې یې رڼا داسې ده لکه  امل ته چې  به کږه  وې وي. 
پراګ له لرغونو  یانو ډک دی، ودې يش چې دا څراغونه 
   پموا  وي. د څراغ تر  رې پایې الندې چوکۍ ایوې 
دي. د ستنو ترمنو به ښایي دیرش مرته فاصله وي. له 
یوې بلې، له بلې بلې ته،  مداسې ممته پسې تل  چې یو 
ځای لږ تیاره  وه، یو څراغ مړ و، ترې الندې پر چوکۍ یو 

 :سړی ناست و. ده الس خپلې ممې ته تیر کړ
-ا خوا ه  

ما  اته سیند ته مخ واړاوه، پورې خواته د سړک د 
 :غاړې د څراغونو رڼا پر اوبو پرته وه. دې سړي ته مې وویل

 ښه ښکاري-
په دې خربه پویامنه  وم ځکه چې د ډيرو چکانو نه 
خوښیږي چې نا ا نا وررسه وغږیږي، خو ده پوښتنه 

 :وکړه
-ولې ښه ښکاري؟ 
 اوبه بریوي-
له دې ځایه  اغه ځای ښه ښکاري که  لته ور ې دا -

 ځای به درته ښه ښکاري.
 :ما پورته مړه څراغ ته وکتل، ده په خندا وویل

» ښه دی چې دې ته یې نه دی پام  وی چې جوړ یې
 »کړي

د اوبو پر رس د سړک د پورې غاړې د  ر څراغ رڼا داسې 
 .ښکاریده لکه د بېل  ر وړانیې چې پر اوبو پریوتې وي

 :دې سړي ته مې وویل
-داسې ممامخ الره  ته چې  لته پورته ور  ؟ 
 و الره  ته خو که  لته والړې دې تیارې ته به دې بیا -

 زړه کیږي
الس مې پورته کړ، دی    پاڅیده زه له اوبو رسه روان 
 وم، دی دې بلې خوا ته په تیاره کې ورک  و. کوز رس 
پارک نری  و، د سیند د اوبو غږ د یوه نی  موټر په غږونو 

 کې ټیټیده او پورته ال یو مرغه د اوبو پر رس څرخیده.

 | لنډه کیسه |
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لیکلو رسه په اديب تاریخ کې د تدریجي تحول نقظقریقې 
په اړه یوه جامع طرحه راڅرګنده کړه. پقه دې کقتقاب 
کې ترانې، نها او  عر په بدوي ټولنو کې رسه ممتلق  
فرض  وي دي او د دغو  رنونو وروست  برخقلقیقک د 
 رنونو د خپلواکۍ او د  رنونو د انشعاب د پړاوونو پقه 
بڼه؛ د  غوی د ډولونو د انشعاب عملیه د زړو ادابقو 
له عمومي اراموت رسه په اړیکه کې د اخقتقيقاص او 
انح اط رسه ترشی   قوي دي. د بقراون د طقرحقې 
نیمیړتیا په دې کې ده چې نوموړی له منق قققي دلقیقل 
پرته داسې ګڼي چې یاد  رنونه بیرته لومړ  مقمقتقلق  

 )ګډ( حالت ته ستنېږي. 
د براون د کتاب تر خپراوي یو کال وروسته د ونکلامن 
په نامه یو بل مؤلس د لومړ  تاریخ په توګه د  رنونو لقه 
ډلې څمه یو  رن د تحول د نظريې پر اساس د زیقاتقو او 

 م(. ۱۷۶۴مشميو اطالعات پر بنسد ولیکه )
ونکلامن د عروج او نزول نظریې په منلو رسه د یونقان 
 یکل ترايش)توږل( پر څلورو دورو وېشلې ده: ځوان او 
د قدر وړ سبک، له لرغونو زمانو؛ پریکلیس د تقکقامقل، 
پمېدو او عروج پړاو؛ د نزول او مقلدانو پړاو او د یونان د 

 مدنیت غمیینه پایله. 
 ردر او فریدریک  لییل دواړو له ونقکقلقامن څقمقه 
پیروي کړې. )) ردر(( په څو طرحو کې چې د اديب تاریخ 
لپاره یې کويل دي، او  لییل چقې د یقونقا   قعقر د 
تاریخ په اړه يې کوم بحثونه لیکيل د دغه عضوي بقدلقون 
 مفکوره يې په ځانیړي مهارت او تعقیب رسه کارولې ده. 

دواړو پو انو د دغې اص الح چې "طبیعت له درېقدو  
رسه نه مخ کېږي" د تداوم اصل په رڼا کقې دا مقو قو  
سمه ګڼله، خو څقه مقوده وروسقتقه پقه ا قان کقې د 
البینیتس له فلسفې رسه په زیات قوت رسه عامه  قوه؛ 
خو په جز یاتو کې د  ردر،  لییل او د دوی د بې  مېره 
پليونو نظر د راتلونکې او معلومو عواقبو په اړه )) قردر(( 

د قق قعقیقت ته تبلیغ کوي او وايي  عر باید په ناچارۍ "
پړاو څمه چې په خپلې طرحې کې يې کقارولق ،  اصالت"

متفاوت وي. په دې جالل رسه به بدوي سندرې سقققوط 
يش، خو په ورته وخت کې پر دې باور دی، چقې کقوالی 

اغقېقزو   و په ا ان کې  عر د کالسیک متدن له ناسمو 
څمه وساتو او  غه د غوتيل نژادي ځقواک تقه بقېقرتقه 

 وګرځوو. 
فریدریک  لییل یونا   عر د  عر د ټولو ډولونو د 
متکاملې بېلیې په توګه د  غو د طبیعي ترتقیقب بقدلقون 

کقېقدلقو،  ګڼي. نوموړی بدلون د ودې کولقو، حقاصقلقمق 
غوړېدلو، پمېدلو، سمتېدلو او نهايي زوال د پقړاوونقو د 
مفهوم په توګه رشحه کړی او لقه دغقو پقړاوونقو څقمقه 
تېرېدل يې د  عر لپاره حتمي او جربي ګڼيل دي، مقیقر 
دغه محدود دوران یوازې د یونا   عر په وسیله بشقپقړ 
 وی دی. معاژ  عر نسبتاً نړیوال او مرتقي دی، فضا 
يې پرانیستې او تر نهایته په تحول کقې ده. د ګقریق  د 
وروڼو په نظر د انح اط)غورځېدو( عملیه یوه چقاره نقه 
منونکې عملیه ده.  عر په تیاره تېر کې طبقیقعقي ښقکقال 
لرله، خو معاژ  رني  عر ماتې او رژېدلې ټقوټقې دي 
چې له ښکال لرونکې  قعقر څقمقه پقاتقې  قوې دي. د 
تدریجي تحول د فر یې پر اسقاس د دغقه ډول ټقولقو 
 عرونو مشرتکه وجه د ادبقیقاتقو پقر ورو او دوامقداره 
تحول باور لرل؛ د دې په څېر لکه یو    چې خپله بقڼقه 
بدلوي او دا منل  وې چې له اصيل مادې د عمده اديب 
ډولونو تحول حتمي دی، چې د افرادو ونډه پقه کقې تقر 
ټول ک  حد ته په کې رسقېقږي او خقالقص اديب تقحقول 
یوازې د تاریمي عمليې په عمومقي جقریقان کقې تقررسه 

 کېږي. 
 ییل د تدریجي تحول په اړه په ټوله معنا مقتقفقاوتقه 
نظریه رامنځته کړه، د  ییل په نظریه کې دیالکقتقیقک د 
تداوم د اصل ځای نیقسقققي. د انقققاليب خقوځوقت لقه 
بدلونونو څمه تاریمي خوځوت، د تضادي ټقکقر او پقه 
ورته وخت کې تحفظات را څرګندېږي "عیني روح" چقې 
 عر    د  غه له پړاونو څمه دی لقه طقبقیقعقت رسه 
ښکاره توپیر لري. بیولوژیکي اټکل پرېوودل  و.  عر د 
خپلې ځا  ودې د ښکارندې په توګه په ټولنه او تقاریقخ 
کې په متقابله توګه اغېزم ، خو مشمص او لکه څقنقیقه 
چې باید د عیني روح زېږنده وي په ټوله معنا د طبیقعقت 
له عملیو څمه په مغایرت کې وپېژندل  و. میر  ییل د 
طبیعت په ډګر کې پېژندل  وی و، خو بیا     ېقیقل د 

ښکال پو نې په اړه په ویناوو کې دغه روش په ثقابقتقه او 
پرله پسې بڼه نه کاراوه. پقه اغقلقبقو مقواردو کقې يقې د 
 لییل عضوي نظریې ته لومړیتوب ورکاوه. که څه  ق  
نوموړي درې پړاویزه طرحه، له حامسې نقه بقزمقي، لقه 
سنټیز نه ټراژيدي او له سېمبولیک نه رومانتیک سبک او 
 رن تعقیباوه، خو بیا    ویناوې يې اکرث د ف ،  عر او 
ښکال پو نې په اړه دي او تاریخ په بریالۍ توګه لکه څنیه 
چې يې خپله نظریه حک  کوي نه ترشی  کوي. د  یقیقل 
په اړه  هه و وه چې د نوموړي روش په اديب تاریخ کې 
وکاروي، خو اکرثیتو يې یوازې  مدومقره وکقړای  قول، 

په زړه پقورې د مبالغو چې د  ییل د روش د نیمیړتیاوو 
 م ابقت د  ییل له معادالتو رسه زبات کاندي. 

د ډاروی  او سپنرس له را څرګندېدلو رسه د تدریقجقي 
تحول نظریه یو ځل بیا ورغول  وه. سپنرس پقه خقپقلقه 
داسې نظر څرګند کړ چې د ارتقا پرممتیا باید له اسقانقه 
څمه سمت ته تفیرس يش چې په زیاترو  ېقوادونقو کقې 
کوالی  و ادب د خپراوي د قانون او تدریجي تحقول لقه 
نوي معتقداتو رسه س  پر اديب تواریمو په لېوالتیا رسه 
ت بی  کړو، خو په دې اړه پرېکنده پرېکړه سمته ده چې 
ووایو له دغو نظریو؛ نوي ډارويني او سپنرسي انقیقېقزې، 
یعنې د عضوي بدلون ګرو ې ته بیرته راګقرځقېقدل او د 
 ییل د تحول نظریه، کومه یوه ړومبۍ ده او د کقومقې 
یوې پر اديب تاریخ اغېزې زیاتې دي. د دې لقپقاره چقې د 
دغو درېوو واقعي ونډه څرګنده کړو، اړتیا ده چې د دې 
مو و  په اړه د  ر لیکوال په اړه مفيلې څېړنې ويش؛ 
د ساري په ډول په ا ان کې چې د رومانتقیقزم دود ډېقر 
واکم  و، د رستینتال او الزاروپس له اثره چې د عوامو د 
ارواپو نې په اړه و یا له  غو اثارو چې د ا قان د اديب 
تاریخ یا د  عر د ف  په اړه ولهل  دلتسقي او ویقلقهقلق  
رشر لیکيل د دغو مفکورو د بېالبېلقو اغقېقزو اسقتقمقراج 
تقریباً ناممکه ده. د تدریجي تحول نظریه یقوازې  قغقه 
وخت باید ډاروینې ولوسقتقل يش چقې دا عقمقلقیقه پقه 
میمانیکي ډول )د ډاروی  له باور رسه س ( رشحقه يش 
او د ښکلو پاتې  ونو، طبیعي غوراوي او په  غې کقې د 

 ډولونو د لېږد مفکورې په کې کارول  وې وي.
 پاتې په بله ګڼه کې

 په اديب تاریخ کې تدریجي...

چېرې یو وړوکق   بېل  مص کې    انکشاف وکړي. که 
وساتل يش په تنهايۍ  ۶څمه لرېما وم د انسا  ټولنې  

کوي، خو خربې به ونه يش  رسه خوړل او ګرځېدل زده
کوالی. ژبه یوه ټولنیزه پدیده ده، ځکه چې یقواځقې پقه 
ټولنه کې موجوده ده. یو  مص یا یو ت  د  غې ټولنې 
ژبه خپلوي په کومه کې چې دی اوسېږي. کله که کقوم 
ما وم په غن  عوري ډول اوازونه تولیدوي په رښتینې 
معنا دا نه پیلوي چې وغږېږي، میر کله چې نوموړی دا 
پیلوي چې د وييونو مقعقنقا، مقحقتقوا او د ویقیقونقو د 
کمپلکسونو ارزښت چې په یوه ژبه کې د بلې رسه توپیر 

 لري وپېژ )د خربو کولو په معنا دي.(
کله کله خو په خ ايي رسه دغه ادعا     قوې ده 

او ژبې ترمنو پیوند  ته په داسې حال کقې  ۷چې د نژاد
چې نژادي نموې نوانې بیولوژیکي او سقایقکقالقوژیقک 
طبعیت دی او په ارث اخیستل کېدای يش، خو ژبه یوه 
ټولنیزه پېوه ده چې سړی يې د زېږېدو رسه سمه نق  
خپلول ، بلکې د  ر یوه نسل څمه زده کېدای يش. دا 
جوته ده چې د خلکو په ډلو کې بېالبېل نقژادونقه  قتقه 
چې په یوه ژبه خربې کوي )د ساري په ډول د امقریقکقا 
سپی  او رنیه خلک تور، زېړ او نور(. د دې برعکس بقل 
حالت داسې دی چې د یوه نژاد خلک په بېالبقېقلقو ژبقو 

په امریکا کې. سړی ډېر داسې  ۸خربې کوي؛ لکه انډیان
حالتونه پېژ  چې خلکو نژادي نموې نوانې د خقپقلقو 

 ځانونو رسه ساتلې دي، خو ژبه يې بدله کړې ده.
ق د ژبې تاریخ د ټولنې له تاریخ رسه ښه ټینګ تړلق  ۲

دی. د ټولنې د پرممتګ او د ژبې د پرممتګ په منو کې 
یو عمومي م ابقت موجود دی، یوه وروسته پاتې ټولنه 

پانیه او لقږه  یوه داسې وروسته پاتې ژبه چې غریبه ويي
سیستامتيکه پوويه ولري ښکاره کوي. یوه پرممقتقلقلقې 

پانقیقې او سقیقسقتقامتقیقکقې پوقويقې  ټولنه د مړې ويي
درلودونکې ژبه لري. ژبه د انسان د ژوند په ټولو اړخونو 
کې د نوموړي د فعالیت رسه سیمقه تقړلقې ده.  قغقه 
ټولنیز بدلونونه چې پقه  قغقوی بقانقدې ژبقه د خقپقل 
پرممتګ په پروسه کې تعامل کوي د ژبې د ټولو اړخونو 
په ځانیړنو کې انعکاس کوي. په دې رسه د تمقنقیقکقي، 

علمي او کلقتقوري پقرمقمقتقګ رسه سق  د یقوې ژبقې 
پانیه په نویو وییونو رسه بډایه کېږي او  غه وییونه  ويي

چې نوره اړتیا ورته نه لیدل کقېقږي پقه تقدریقج رسه د 
کارونې څمه لوېږي. د فکر تکميلېدنه یعنې په ټقولقنقیقز 
يقيقز  ژوند کې د پرممتګ پایله دا اغېزه کوي چې پوویقه

)ګرامري( جوړښت سیستامتیک کمپلقکقس يش او پقه 
 ۹پوره توان رسه فکري خیاالت او ژور فقکقري  تقوپقیقر

 څرګند او بیان کړي.
په ټولنه کې تحوالت خپل ځان مستقیامً او په یواځې  

 کې منعکسوي. ۱۱پانیه یا د یوې خاصې څانیې په ويي
ق  ره ټولنیزه پدیده ځانیړې دنده لقري او پقه یقوه ۳

ځانیړي ډول په ټولنه کې خدمت کوي. د ژبې ځانقیقړې 
دنده دا ده چې ټولنې ته د پو ولو او د افکارو یا خیاالتو 
د تبادلې د وسيلې په تقوګقه خقدمقت کقوي. پقو قولقو 
راپو ولو دنده د ژبې خورا ډېره مهمه دنده ده. ژبه یقوه 
ت  یا یوه  مص ته یواځې د ټولنې د یوه غړي په تقوګقه 
خدمت کوي او د  مدې دندې لقپقاره مقوجقوده ده، د 
مفا مې او پو ولو راپو ولو بېالبېلې وسیلې چې د ژبقې 
پر بنسد رامنځته  وې دي او د کقارونقې د مقحقدودو 
امکاناتو پر اساس د اوازونقو د ژبقې غقونقدې پقه یقوه 
س حه کې موقعیت نه لري د ژبې په نوم یقادېقږي. دا 
تر)فق ( په  مدې وجه چې د مفا مې د وسیلقې پقه 

حققیققث خققدمققت کققوي د سققاري پققه تققوګققه لققکققه                            
۱۱Taubstummensprache   ،د کڼو او ګونییانو ژبقه

 او داسې نورې. ۱۲د ا ارو ژبه
د ژبې د پو ولو راپو ولو  ۱۳Klassikerد یوې تیوري 

د دندې معنا په تفيييل ډول ترشی  کړې ده. په  قغقه 
مفيله ترشی  کې چې وايي ژبه د  قعقور رسه سقمقه 
پیدا  وې ده یو  مېر پو ان وايي چې د  عور په  ان 
ژبه    د اړتیا او د نورو انسانانو رسه د ټولنیزو اړیکو د  

او اړتیا له ممې پیدا  وې ده، یوه بقل عقا   ۱۴حاجت
د ډېرې مهمې او تر  ر څقه د  ۱۵ژبه د انسا  معارشت

 لومړنۍ وسيلې په توګه تعریس کړې ده.
په دې وروستیو کالونو کې د پقو قولقو راپقو قولقو د 
پروسې میکانیزم د عمومي مقعقلقومقاتقو د تقیقورۍ پقه 
چوکاټ کې په دقی  ډول انالیز  و. د معلوماتو تیقوري 
د انسانانو د مفا مې )پو ولو او راپو ولو( د بقېقالبقېقلقو 
موډلونو، خو تر ټولو د ممه د میمانیکي  وو وسیلو په 

 څېړنه بوخته ده.
په  فا ي مفا مه کې او په  قمقدې ډول پقه نقورو 
وسیلو کې یو منت او یو خرب  ته او  غه بایقد چقې پقه 

. د دې معنا دا ده چې په سېینا  عناژو، نموه يش
د مشمص جوړښقت پقه درلقودونقکقو ویقیقونقو او پقه 
مشمص ډول رسه په ممتلفو وسایلو کې په بقېقالبقېقلقو 
مروجو ګرافیکي نموو کې فرمولقبقنقدي  قتقه.  قغقه 
 مص یا  غه آله )وسیله( چې سېینالونه مرتقبقوي او 
استوي يې لېږونک /لېږونکې نومېږي او خربې کوونقکق  
يې    بو .  غه  مص چې سېینالونه ورځي سقاده 
کوي يې یا دا چې په ساده ژبه يې اړوي او پقه دې ډول 
 یو خرب په اصيل بڼه چمتو کوي اخیستونک  بلل کېږي.
د پو ولو راپو ولو د پروسې په تحلیل او تجزیه کقې 
دا میالن  ته )تر څو دا جوته يش( چې څقرنقیقه او پقه 
کومه بڼه یوه ژبه خپلې ټولې برخې په کار اچوي. ژبقنقي 
واحدونه په بېالبېلو کټقیقوریقو پقورې اړه لقري: د څقو 
بېالبېلو برخو درلودونک  واحد د څو ساده واحدونقو د 
یو ځای کېدو څمه منځته راځي. په  مدې ډول ريوقې 

   د اوزاونو څمه جوړېږي. ویقیقونقه د  ۱۶او افیکسونه
ريوو او افیکسونو، غونډلې )جقمقلقې( او د غقونقډلقې 
داخيل جوړښت د وییونو په وسیقلقه رغقول کقېقږي. د 
ساده واحدونو په یوه وړوکي مقنقاسقب  قمقېقر سقړی 
کوالی يش د ممتلفو ترکیبونو په واس ه په ژبه کقې د 
کمپلکيس واحدونو سرت او ځانیړي جوړښتي قانون تقه 
الرسس  پیدا کړي. کله چې یقو څقوک د یقوې ژبقې د 
بېالبېلو واحدونو د رسه یو ځای کېدو امکانات چې یقوه 
ژبه ورڅمه استفاده کوي ګوري کوالی يش اټکل وکقړي 
چې یوه ژبه د خاصیت له ممې د پو ولو راپقو قولقو د 
 وسيلې په توګه یو اقتيادي سیست  لري او که نه؟.

 ـــــــــــــــــــــ

۱ .Stroemungen۲.Geistig 
۳.These  ۴.Behauptung 
۵.Schoepfer ۶.Abseits 
۷.Rasse  ۸.Indianer 
۹  .Nuance             ۱۱.Vokabular  

۱۱.Taub  په جرمني ژبه کې  غه چا ته وايي چقې پقه

 ګونګ ته وايي. Stummغوږو نه اوري. 
۱۲.Gebaerensprach 
۱۳.Klassik   یوه پموانۍ  رني دوره، دا وی  له التیق

ژبې څمه نورو ژبو ته ورغل  دی. د دې ويقي د نقورو 
معناوو لپاره په ا ا  ژبه کې د پردیو وییونو سیند تقه 

 مراجعه وکړئ.
۱۴.Notdurft ۱۵.umgang 
۱۶.Affixe 

 د ژبې د ژوند...

 د مقالې لیکلو...
 وي ښه رسلیک بلل کېږي. وی 
کلمقو نقه جقوړ  قوی رسلقیقک  ۱۸څمه تر  ۱۲له 

 متوس )منځن ( رسلیک ګڼل کېږي.
کلمو جوړ رسلیک کمزوری ګڼقل  ۲۴څمه تر  ۱۸له  

 کېږي؛
څمه د ډېرو کلقمقو رسلقیقک ډېقر کقمقزوری  ۲۵له 

  رسلیک بلل کېږي؛د بېلیې په ډول:
))په ښځينه موږکانو بقانقدې د سقيقنقې د رسطقا  
ناروغيو د سلولونو  او د وينې د غقوړ کقمقولقو دارو او 

 درملو پيل کول او د  غوی د اغېزو څېړل((
( څمه زیاتو کلقمقو او ۲۵دا رسلیک له پنځه ويشت)

تاړو څمه جوړ  وی، يو بې خونده او له ډېرو کقمقزورو  
 عنوانونو څمه ګڼل کېږي.

ددې څېړنې لپاره مناسب عنوان، د الندې عنوان پقه 
 ډول ورکول   و:

))په ښځينه موږکانو باندې د رسطقا  نقاورغقيقو د 
 درملو پلې کول((

پورته عنوان چې له يوولسو کلمو څمه جقوړ  قوی 
دی، غوره عنوان بلل کېږي، ځکه  غه مفهوم چقې پقه 
لومړی اوږد عنوان کې را غل   غه مفهوم په دوي  لنقډ 
رسلیک کې    بیان  وی دی، نو د عنوان په ليکلو کقې 
بايد له ډېر غور څمه کار واخقيقسقتقل يش، د خقپقلقې 
 څېړنې لپاره باید لنډ، جامع او غوره عنوان وټاکل يش.

( د Tittleد څېړنيز ميتود پر اساس د مقالې د رسلیک)
 ليکلو ډول

د څېړنې عنوان د ټاکلو لپاره کول   و چې د څېړنقې 
 الندې ډولونو ته په کتلو رسه خپل عنوان انتماب کړو:

. د توصيفي )اکتشايف( څېړنې له ډولونو څمه غن ۱
د دغسې څېړنو په عنوان کقې بقايقد  :ازمايوتي څېړنې

ځای، وخت او د را غلو بدلونونو يادونه ويش؛ د بېلیقې 
کال د اوړي)دوب (  په اوږدو کې پقه  ۱۳۹۹په ډول ))د  

کابل کې د ښوونځي په زده کوونکو کې د  کر ناروغقۍ 
 قريقز پقورې د  ۱۳۹۹څمه تر  ۱۳۹۱ميزان(( يا ))له 

افغانستان پېوليک(( يعنې دلته    ځای او    وخقت 
 مشمص کېږي.

:. د يو له بل رسه د تړلو غن ازمايوتي څېړنې ډول۲
د دې څېړنو د عنوان ټاکلو لپاره دا بسنه کقوي چقې د 
څېړنې په برخه کې را غيل وروستيو بدلونونو ته په کقې 

د نفس عزت او پقه زده «ا اره ويش، د بېلیې په ډول: 
دلته د ليکوال موخه  »کړه کې د پرممتګ تر منو اړيکي

دا ده چې د زده کړې پر مهال يو محيل تر کومې ک ې 
په خپل نفس او د نفس په غوښتنې باندې پوه ږدي او 
يا دا چې ځينې وخت داسې    کېږي چې د زده کړو په 
وخت کې محيل مجبوره کېږي چې د خپل برياليقتقوب 
لپاره ځينې داسې خربې    ومني چې د ده نفس تقه د 

 منلو وړ نه وي.
په دې څېړنو کې د رسلقیقک د  :. ازمايوتې څېړنې۳

يادولو لپاره له نورو څېړنو رسه د دې څېړنې د توپن او 
بدلونونو د ترسرتګو کېدو په صورت کې بايد د )اغېزو او 
الملونو( په څېر کلامت    را وړل يش؛ د منقونقې پقه 

د ښوونکو په کړنو باندې د خقدمقتقي ازمقايوقتقي «ډول 
یعنې دلته په رسلیک کقې  ق  د  »دورو د اغېزو څېړل

په مېرمنو کې د «)اغېزو( کلمه کارول  وې ده او يا    
دلته ويقنقو چقې د )اغقيقز او  »سينې د رسطان الملونه

المل( غوندې کلامت په عنوانونو کقې راوړل کقېقږي او 
 راوړل یې بد نه ښکارېږي.

 ( څه    دی؟Runninghead يډ ) رنینګ

ځینې مجلې له څېړونکو څمه غواړي چې د مقالې د 
ورکړې پر وخت پر اصيل رسلیک رسبېره یو رنینګ  یقډ     

(Runninghead ولري. رنینګ  یډ    ) وړکق   قوی
ټکو رسه( او کرکټره وي)د فاصلو او  ۵۱رسلیک دی چې 

پقه حقققیقققت کقې معموال په غټو تورو لیکل کقېقږي. 
RunningHead ( کقرکقټقرو ۵۱د مقالې مو و  په )
 ۳ کې تو ی  کوي. 
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 هجري شميس ۳۱۳۱سيس كال تأد 

  وهد خیرالبیان پوتو برخه چاپ 
 ق. ش کقال کقې د ۱۳۹۶محمد معيوم  وتک په 

خنالبیان بشقپقړه نسقمقه چقې پقه 
څلورو ژبو وه، تدوی  او چقاپ کقړه. 
اوس یې یوازې د خقنالقبقیقان پوقتقو 

 منت برابر کړی.
د عالمه ر قاد  کېد خیرالبیان پوتو منت په کند ار 

پر سقپقیق  کې ممونو  ۳۶۱له خوا په  لنېټو يېخپرندو
  قویکیفیت چاپ او خقپقور  ښهکاغذ، ډبله وقایه او 

 .ید
 

 سمیع الدی  افغا  مړ  و
لیکوال او  اعر سمیع الدی  افغا  په جرمني کقې 

مقه ۲ ق. ش کال د مرغومي پر ۱۳۹۹د 
مه( وفقات ۲۲م کال د ډسمرب ۲۱۲۱)د 
  و.

 "انا لله و اناالیه راجعون"
سمیع الدی  افغا  د مروحوم موالنا سعید افغا  

 زوی و. 
 

د فر نیې کمېټې لومړنۍ ناسته 
  وه جوړه

د فر نیي حوزې د اړونقدو بقنقسقټقونقو د ال زیقاتقې 
 مغږۍ په موخقه د 
فققر ققنققیققي کققمققېققټققې 
لققومققړنققۍ نققاسققتققه د 
جمهوري ریقاسقت د 
دویقق  مققرسققتققیققال 

 .استاد رسور دانر په ریاست رسامً پرانیستل  وه
د  مقه۳د مرغومي پقر  د یادې کمېټې لومړنۍ ناسته

چهار نبې په ورځ له غقرمقې وروسقتقه د جقمقهقوري 
د ر قیقس  کمېقټقېمرستیال او د یادې  ي ریاست د دو

رسور دانر په ریاست د صدارت عظم  په ماڼقۍ کقې 
 .جوړه  وه

د جمهور ر یس مرستیال د ناستقې پقه پقیقل کقې د 
وویل چې د  ر ملقت  ې رسهفر نګ ا میت ته په ا ار

او  رې ټولنې معنوي حیات په فر نګ پورې تړلق  دی 
  نیه مړه ده. فر پرته لهاو یوه ټولنه 

فر نیي کمېټه د جمهوري ریاست د عقا  مقققام د
۱۱/۸/۱۳۹۹ ۱۹۹۵نېټې دحک  پر اسقاس او د  ګڼه

مرستقیقال رسور دانقر پقه  ي جمهوري ریاست د دو
 .ریاست جوړه  وې ده

یاده کمېټه د فر نیي برخې د اړوندو بقنقسقټقونقو د 
ملموسو فر نیي او تاریقمقي نا مغږۍ، د ملموسو او 

ندنې د پېژ ، د لرغونپلټنو میراثونو ته د ځانیړې توجه،

 
 

)) ناخت  ند در ادبیات افغا  
خو حال قرن  فد  ، در پرتو آثار
 خان ختک((

د  ند په جوا ر لعل نهرو پو نتون کې د پوتو ژبقې 
 ناخت  نقد در ادبقیقات ))استاد محمد انور خني د 

خقو قحقال خقان افغا  قرن  فد  ، در پقرتقو آثقار
له ډيزرټېش  څمه د  ).Ph.D(په نوم د دکتورا  ((ختک

 مه بریالۍ دفا  وکړه.۹پرمرغومي 
په خپله خني وايي، د نهرو پو نتون 
د ژبو او ادبیاتو پقو قنقځقي د پوقتقو 
پارح او مرکزي اسیا د م العاتو لقه 

د خپل تقيقزس دفقا   يې څانیې څمه
 وکړه. د ده الرښود استاد پروفیسور عی  الحس  و.

د سولې او یووا  په نوم مشاعره 
 جوړه  وه

په لوګر کې د اطالعاتو او فر نګ ریاست په  مکارۍ 
او د لوګقر د  قوډمقنقو ځقوانقانقو پقه 
نوښت د سولې او یووا  مشقاعقره د 

 مه تررسه  وه.۱۱پرمرغومي 
 

کند ار کې د  اعر اکرب نعمتي د 
 دوو  عري ټولیو ممکتنه و وه

د کند ار په اطالعقات او فقر قنقګ ریقاسقت کقې د 
مه د محيل  اعر محمد اکرب نعمتي د ۱۱مرغومي پر 

دوو  عري ټولیو د ممکتنې لپاره غونډه جقوړه  قوه، 
چې په دې ممکتنه کې د کند ار پو نتون یقو  قمقېقر 
استادانو، د  عر او ادب مينه والو او فر نییانو ګډون 

 .کړی وو
ويناوالو د  قاعقر مقحقمقد 
اکرب نعمتي د دوو  قعقري 

خوند او پقنقد" او "د "ټولیو 
فکر الب " پر  عرونو  قر اړخقيقزې خقربې وکقړې، د 
 عرونو ښه او نيمیړي اړخونه یې بیان کړل او    یقې 

 .د چاپ  وو  عرونو معنوي ارزښت په ډاګه کړ
 

کوټه کې د سلیامن الی  یادغونډه 
 جوړه  وه

په کوټه کې د افغانستان د نومیا   اعر، لقیقکقوال 
او سیاستوال سلیامن الی  د  رني او اديب خدمتونو د 
ستاینې او ارزونې لپاره غونډه جقوړه  قوه چقې ګقڼقو 
لیکوالو په کې د نوموړي پر کار او ژوند مقالې واورولقې 

 .او ویناوې یې وکړې
دغققه غققونققډه د دوو 
اديب ټولنو پوتون اديب 
غورځنقګ او نقړیقوالقې 
پوتو مرکې پقه زیقار د 

چې د پوتقونقمقوا د  هو ې و همه جوړ۱۳پرمرغومي 
ګڼو سیمو په ګډون د بلوچستان د زياتو پوتني سیمقو 
لیکوال،  اعران، د ادب او سیاست مینه وال    ورته 

 .راغيل وو
 

د استاد رفیع د ژوند، څېړنیزو 
 کارونو او آثارو منانځنه و وه

پرانیستونکي مراس  او د استقاد  ۲۱۲۱د تاریخ اونۍ 
الله رفیع د ژونقد، څقېقړنقیقزو کقارونقو او آثقارو  حبیب

مه د افقغقانسقتقان پقه مقيل ۱۴پردرناوی د مرغومي 
 .لموزی  کې تررسه  و

د تققاریققخ اونققۍ دغققه 
دوی  کلن  پقروګقرام د 

((انسققان))  څققېققړنققیققزې
سسقې لقه لقوري، د مؤ

مق قالقعقاتقو د اطالعاتو او کلتور وزارت، د افغانستان 
امریکايي انستیتوت او د افغانستان مقيل مقوزیق  پقه 

 . مکارۍ تررسه  ول
د اطقالعقاتقو او فقر قنقګ وزارت  په دې غونډه کقې

رسپرست استاد حبیب الله رفیع ته د  غه د تاریمقي، 
څېړنيزو، علمي او فقر قنقیقي کقړنقو د ققدردانقۍ پقه 

 مناسبت د ستاينې تنديس ورکړ.
استاد رفیع د غونډې له جوړوونکو څمه پقه مقنقنقې 
کولو رسه وويل، افغانستقان یقو تقاریقمقي او تقاریقخ 
جوړوونک   ېواد دی او بقايقد چقې خقپقل تقاریقخ تقه 

 درنوت وکړو.
 

او تقرکقمقنقي  بکيزود  ېواد په اساح قانون کې د ا
ژبو د رسمي کېدو د اوولسقمقې کقالقيقزې پقه ويقاړ د 

مه په کابل کې د درنوت غونقډه جقوړه ۱۵پرمرغومي 
 . وه

په دې غقونقډه کقې 
او  بقکقيزوويناوالقو، ا

ترکمني ژبې د  قېقواد 
له تاريمي ژبقو څقمقه 

 .وبللې او د دغو ژبو پر پياوړتيا يې ټينیار وکړ
 

ی  د مال فيض محمد کاتب د نوي
 تلی  درناوى و و

ي  تلقیق  درنقاوى پقه د مال فيض محمد کاتب د نوي
مقه ۱۷پقراطالعاتو او فر نګ وزارت کې د مقرغقومقي 

 .و و
د پو نتون استاد قنربعيل تابقر د فقيقض مقحقمقد 

 قغقه د  ،کاتب  زاره د آثارو د پېژندنې پقه اړه وويقل
دربار واقعه ليکونکى و چې بقايقد تقاريقخ د دربقار پقه 

کقارۍ لقه فق  او الرو چقارو خوښه وليکي، خو د پد
څمه په استفادې رسه یې د افغانستان واقعيتونقه پقه 

 .تاري  کې درج کړي دي
د افغانستان د علقومقو اکقاډمقۍ 
غړي استاد حبقيقب القلقه رفقيقع د 
فیض کاتب د  قمقيقيقت پقه اړه 
مقاله ولوستله او ويې ويل چقې د 

 . غه په آثارو کې ځينې پېوې سانسور  وې دي
انسان بنسد" د اطقالعقاتقو او فقر قنقګ "دا غونډه 

وزارت په  مکارۍ د تاريخ اونۍ په مناسبت جوړه کقړې 
 .وه

 https://www.facebook.com/moic.afرسچينه: 
 

کابل پو نتون کې دوه ډيزرټېشنونه 
 دفا   ول

د کابل پو نتون د ژبو او ادبياتو پو قنقځقي د پوقتقو 
پو نوال بمقت مقن وزيقري او  استادانوڅانیې د دوو 

 ټېشقنقونقوپو نوال محمد قسي  چمتو د دکتورا د ډيزر
 مه جوړه  وه. ۲۴پردفاعيه غونډه د مرغومي 

د استاد وزيري د ډیقزرټقېقشق  مقو قو  "د پوقتقو 
ترشيحي ګرامرونو د خپلواکو مقورفقیقمقونقو پقرتقلقيقزه 

چې الرښوده استاده  څېړنه"
يې ډاکټر زرغقونقه  رښقتق  

زېور 

او الرښود استاد يقې پقو قانقد  بدلون" وه
 محمد صابر خویشک  و.

دوی دواړو خپلې مو و  ګانقې د ژوري  قيقأت پقه 
وړاندې ارایه کړې او د  یأت له خوا يې دفاعيې مثبقتقې 

 وارزول  وې.
 

م تل  په مناسبت ۳۶د بېنوا د 
 مشاعره و وه

د فا ل استاد عبدالرؤف بېنوا د  پږ دېر   تقلقیق  
 .مه جوړه  وه۲۵په مناسبت مشاعره د مرغومي پر 

دغه پقروګقرام د 
کند ار د اطالعاتو 
او فر نګ ریاسقت 
کې جوړ  قو چقي 
د کند ار څو تقنقو 

مسئولينو، د پو نتون استادانو، لیکواالنو،  اعرانو او 
 فر نییانو ګډون کړی وو.

د دې پروګرام په لومړۍ برخه کې ویناوې او مقققالقې 
 ولوستل  وې او وروسته مشاعره و وه.

 

))په پوتونموا کې پوتو لنډه 
 کیسه(( اثر ممکتنه و وه

»په پوتونموا کې پوتو لقنقډه کقیقسقه« کقتقاب چقې
مرحومې څېړنوالقې ګقل غقوټقۍ خقاورې لقیقکقلق ، د 

مه د دو نبقې پقر ۲۹ممکتنې غونډه يې د مرغومي پر 
ورځ د افغانستان د قل  ټقولقنقې لقه خقوا د عقلقومقو 

 .اکاډمي په تاالر کې جوړه  وه

په دغې غونډه کې د علومو اکاډم  علقمقي غقړو، د 
فر نګ او ادب مینه والو او د غوټۍ خاورې د کقورنقۍ 

 .غړو ګډون کړی وو

دغه اثر د افغانستان د علومو اکاډمي د اطالعاتو او 
 ۴۸۵عامه اړيکو رياست لقه خقوا چقاپ  قوی چقې 

څقپقرکقي، پقایقلقه او  ۷ممونه او پر رسیزې رسبقېقره 
 .وړاندیزونه لري

لومړی څېړندوی نازو کامل د آغلې ګل غوټۍ خاروې 
ژوند لیک ولوستل ورپسې څېړنوال فقریقدالقلقه نقوري، 
څېړنوال سید نظی  سیدي، څېقړنقوال مقحقمقد آصقس 
احمدزی، پو نیار ګل رحامن رحام ، څېړنپوه محمقد 
نبي صالحي، څېړنیار یارس پاچا، څقېقړنقوال  قهقزاده 
توحیدمل او څېړنپوه دوکتور سید محي الدی   ا مي 
د دې کتاب په اړه د غونډې ګډونوالو ته خقربې وکقړې 

د رسحدونو او ققبقایقلقو چقارو  او د غونډې په پای کې
وزارت د نرشاتو ر یس عبدالوحید خاورې د ګل غقوټقۍ 

او    یقې د خاورې خاطرات له ګډونوالو رسه رشيک 
 غې د کورنۍ په استازيتوب د غونډې له جوړونقکقو او 

 ګډونوالو مننه وکړه. 
 

 تازه پوتو چاپ  وي آثار
تدوي  

دا کليات له څو خ ي او چاپي نسمقو 
څمه د منت څېړنې د معاژو رو قونقو 
په رڼا کې ترتيب، تنظي  او څېړل  قوی 

 ق  يقې او په پای کې ستونزم  وييونقه 
 .معنا  وي دي

 
دغقه اثقر :په پوتونموا کې پوقتقو لقنقډه کقیقسقه

څېړنوالې ګل غوټۍ خاورې لیکل  چې د افغانستقان د 
لقه علومو اکاډمي د اطالعاتو او عامه اړيقکقو ريقاسقت 

 .ممونو کې چاپ  وی دی ۴۸۵خوا په
په دې اثر کې د لنډې کيسې د پيدايوت څقرنقیقوالق  
او ځانیړنې بیان  وي، په پوقتقونقمقوا کقې د لقنقډې 

کیسې ځينې څېرې معريف 
 وي، په پوتو لنډو کيسقو 
کې سمبولونه څېړل  وي، 
له پوتو نه په نقورو او لقه 
نورو ژبو څمه پوتقو تقه د 

ژباړل  ويو لنډو کیسو په اړه څېړنه  وې او پقه پقای 
 .کې څو پوتو لنډې کيسې تحليل  وې دي

منت څېړونکي د متني څېړنو پقه مقد او پقه خقپقلقو 
علمي  هقو د داعقي غقزلقې، قق قعقې، مقققامقونقه، 
داستانونه، چاربيتې، بیتۍ، لوبې... او پارح ويقنقاوې 

 .ترتيب او اوډ  دي
 

 د :د پوتني فولکلور د چاپي مجموعقو څقېقړنقدود
ممونو کقې  ۲۵۳اثر دی چې په  څېړنپوه نرصالله ناژ

لقه  علومو اکاډمي د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاسقتد 
 خوا د دوی  ځل لپاره چاپ  و.

د دغه اثر په لقومقړي څقپقرکقي کقې د مقنقابقعقو او 
مأخذونو ارزونه راغلې، په دوي  څپرکې کې کقلقتقور او 
فولکلور باندې بحث  وی، په درېيق  څقپقرکقي کقې د 
فولکلور ټولونې الرې چارې ښودل  قوي، پقه څقلقورم  
څپرکي کې د فولکلور ټولونې او څېړنې پسقمقنقظقر تقه 

کتنه  وې ده، پقه پقنقځق  عمومي 
پوتقنقي :څپرکي کې پر دې مو وعاتو

فولکلور د کوم منقل  قوي روش پقر 
اساس ټول  وی؟ او تراوسقه مقوږ د 
پوتني فولکلور کومې چاپي مجموعې 

 .لرو؟ بحث  وی دی
په دې وروستي څپرکي کې د پوتني فولکلور د ټقولقو 
چاپي مجموعو فهرست او معلومقات راغقيل چقې پقه 
لومړۍ برخه کې د ختيځپو قانقو لقه خقوا د پوقتقنقي 

چاپې مجموعې، دوميه بقرخقه  ۱۲فولکلور ټولې  وې 
 ۶۶کې په افغانستان کې د پوتني فوکلور ټولې  قوې 

چاپي مجموعې او پقه درېقيقمقه بقرخقه کقې پقه لقره 
چقاپقي  ۲۱پوتونموا کې د پوتني فولکلور ټولې  وې 

 .مجموعې معريف  وې دي

 څېړنوال محمد آصس احمدزی 

 دفرهنګياواديبخربونوپېښلیک

 د افغانستان د علومو اکاډمي
 د ژبو او ادبیاتو مرکز خپرنیز ارګان

 څېړندوی احسان الح   کبیرمسئول مدیر: 
 څېړنپوه دوکتور سید محي الدي   ا مي، څېړندوی احسان الح  کبیر،کتنپالوی: 

 څېړندوی م یع الله ساحل، څېړنیار ل س الله صابر، څېړنیاره  فیقه نوري.  

 پنځه افغانۍد یوې ګڼې بیه:   په زېري جریده کې له رسلیکنې پرته، د نورو لیکنو سپیناوی په خپله د لیکوالو پرغاړه دی.

د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبیاتو 
مرکز، زنب  څلورالرې، نوی ښار 

 افغانستان -کابل
 +(۹۳)۷۴۴۴۸۷۳۳۵د اړیکې  مېره: 
 zerai1316@gmail.comبرېونالیک: 

www.asa.gov.af 

https://www.facebook.com/moic.af

