
له معمول رسه سم له لنډيز وروسته د څېړېې ې  
کليدي ټکي بيا ړږي، تر څو د مقېالې  د لېنېډيېز لېه 
لوستلو وروسته له لوستو کي رسه د څېړېې ې  د تېر 
رسه کولو د پېاوو و په پړژ د ه ک  مرسته وکېېي، د 
څړې   له پېاوو و رسه اشنا يش او په دې پېوه يش 
چ  کوم ټکي او موضوعات په دې څړې ه يا مېقېالېه 

 ک  تر څړې   ال دې  يول شوي دي.
په داس  يوه مرکز ک  چ  په ميليو و و مقال  په 
ک  موجودې وي، په هغېه کې  د يېوې مېقېالې  د 
مو دلو لپاره د مقال  کليدي ټکي را وړل يا ليکل يېو 
اړين کار دی، ځکه که چړرې مېو  وېواړو چې  پېه 
دوس  يوې ويبپاڼه او يا سايټ ک  چ  په هغه کې  
په ميليو و و مقالې  پېپېرې شېوې وي، د پېپېلې  
پوښ  مقاله پيدا کېو،  و ښه الره ي  دا ده چې  د 
پلټن  په برپه ک  ي  د مقال  د کېلېيېدي ټېکېو پېه 
ليکلو رسه، هغه په ډېره اسا ۍ رسه پيدا کېېو او د 

 پپل وپت د ضايع کړدو مخنيوی وکېو.
په يوه مقاله ک  د مسلکي او سمو کلېيېدي ټېکېو 
ليکل ډېرې ګټ  لري. د کليدي ټکو يا کلمو د ليېکېلېو 
يوه ګټه دا ده، چ  د مقېالې  پېه پېپېرېېدو، د دې 
کليدي ټکو په لوستلو رسه د لوستو کو پېام ځېا ېتېه 
ور اړوي او ډېره کتل کړږي، کله چې  ډېېره ولېيېدل 
شوه،  و په ډېر احتامل رسه چ  له مقال  څخه بېه 
په بړالبړلو ځايو و کې  د ررېر ېه پېه تېوګېه ګېټېه 
واپيستل يش چ  دا به په  ورو پپرو شوو مېقېالېو 
ک  ستاسو د مقال  ارزښېت ال ډېېر کېېي او ډېېر 
لوستو کي به هغه ولويل، شهرت به تر السېه کېېي 
چ  دا بيا په پپل ځای ستاسو لپاره  ور ډېېر زېېري 

 له ځان رسه لري.
د مقال  حجم او منځپېا ې ې  تېه پېه پېامېلېر ، 

کلمو  ۷څخه تر  ۳کليدي ټکي د لنډيز په پای ک  له 
په مرسته يو له بېل سیمي کولن)؛( پورې راځي او د 

څخه بړلړږي. د مقال  کليدي ټکي بېايېد د مېقېالې  
داصيل کلمو څخه وي، تر څو د مقال  د مو دلو او 
 تر السه کولو په وپت ک  ترې ګټه واپيستل يش.
 په یوه مقاله ک  د کليدي ټکو د لیکلو اصول

د دې لپاره چ  د يوې مجل  لپاره مو د مقالې  . ۱
ليکلو په وپت ک  د هغ  ټول رشطو ه په ښه ډول 
په پام ک   يويل وي او هغه مو مراعېات کېېي وي، 

 مې ۳
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د ماشوم د ژو د په لومې یو کالو و ک  د هغېه د 
ژبن  پرمختګ  لپاره د  کور ۍ تاثیر پورا ډېر مېهېم 
او   ۱او ځا  ېی اهميت لري. د کور ۍ ژبنېۍ سېویېه

په همدې ډول لېه مېاشېوم رسه د مېور او پېالر؛ 
پویندو او  وروڼو د بوپتیا زیاتوالی او پیېاوړتېیېا پېه 
لوړه کچه د ژب  د پرمختګ لومې  پېاوو ه ټاکي. د 
مور ۍ ژب  د زده کېې او روز   لپاره د والېدیېنېو د 
کور ځا  ېي امکا ات د هغه ټینګ ټولنیز او ژبېنېي 
متاس څخه را پیدا کړږي چ  د کور ۍ وېي د یېوه 
او بل رسه تېي. په ځینو ټولنیزو تېرتېيېبېاتېو کې  د 
کور ۍ د روز   د مثبت رول لپاره منېاسېرش رشایې  
وي، دا ځکه چ  کور ۍ ته د ټولېنې  د یېوې ډېېرې 
مهم  برپ  په سرتګه کتل کړږي. په هېمېدې تېېاو 
ک  په کور ۍ ک  د  نه د پوهولو اړتېیېا او حېاجېت 

ک  د کور ۍ هر وېېی  ۲وده کوي. دا چ  په پر سيرش
د پوهولو راپوهولو د ډېرو ټولنو رسه په اړیېکېه کې  
دی،  و په دې رسه د کور ۍ د وېيو په مېنېک کې  د 
پوهولو راپوهولو  وې اړیک  رامېنېځېتېه کېړېږي، پېه 
کور ۍ ک  پوهول راپوهول د رکري کچ  د پراپېتېیېا 
معنا لري. په دې لېې  )پېوهېولېو راپېوهېولېو( کې  

لېري. دا رش  دی چې   ۳ماشومان هم پپله برپه
لویان په شعوري ډول ماشومېان پېه داسې  پې و 
اترو ک  ورګډ کېي چ  د ژو د د بړالبړلو ستو زو پېه 
اړه وي، ماشوم باید چ  دا مېوعېع او وپېت ولېري 
چ  پپل  تجرب  او  ظرو ه یو ځای تشېریې  کېېي، 
 وموړی دې دا امکان هم ولري چې  د کېور ېۍ پېه 
چوکاټ ک  په پپلو ستو زو با دې بحې  او پې ې 
وکېي. په دې وپت ک  د کور ۍ وېي د ده د پې و 
اترو رښتیني مل ري دي. دا  و هغه څه  ه دي چې  

تش)یواځ ( د ژبني پرمختګ  ن ه او مېالتېې کېوي، 
بلک  د شخصیت په مثبت پرمختګ با دې هم پېدل 
ښندي. پ ې اترې باید چ  په روق العاده ډول پېه 
داس  یوه مناسرش چوکاټ ک  مېرتېبې  يش چې  د 
ماشوم د ارهام او تفهيم د پوهړد ې  رسه مېرسېتېه 
وکېي. په دې لې ک  باید چ  لویان د ماشوم ذهېنېي 
او ژبنۍ سوي  ته چمتوالی ولري. په پېر سېيېرش کې  
پو باید چ  له ماشوم څخه ووښتن  تل د هېغېه د 
پرمختګ له حالت څخه یو څه لېوړې وي. پېه دې 
رسه به لویان د ژبنۍ منو   په تېوګېه اوېړېزه وکېېي 
ماشومان به په پپل رکري او ژبني پرمختګ ک  یېو 
څه ووواړي او کومک به وررسه ويش، د مور او پېالر 
کور کوالی يش چ  په دې کې  ډېېره و ېډه واپېيل 
ترڅو د ژبنۍ زده کېې او روز   پېه پېرمېخېتېګ کې  
مرشوط  ستو زې له مخې  ووېېوي؛ د سېاري پېه 

پا    په پراپېتېیېا او تشېخېیېه او پېه  ډول د ويي
همدې ډول د هېد  رسه پېه مېنېاسېبېه او اوېړېزه 
کوو ک  ژبنۍ کارو ه ک  د مور او پالر مرسته اړيېنېه 

 م ۳او مهمه ده. 

له ټول یوال  رسه کتابپلور ځي ته الړم، د داسې   
یوه لیکوال د لنډو کیسو ټول ه مې  وپېړېرلېه، چې  
ډېری وپت پپلېو کېیېسېو تېه بېهېر  کېرکېټېرو ېه 
ا تخابوي. دې راتېه وویېل) ))دا لېیېکېوال بېهېر  
کرکټرو ه کاروي، ځکه ی  کیس   ه لېو..(( مېوده 
وروسته م  له بل چا رسه پر کوم بل لیکوال بېحې  
کاوه، همدې ته ورته پ ه ی  وکېه) ))د دې لیېکېوال 
یوه لویه ستو زه دا ده، چ  د کیسو کرکټېرو ېه یې  

 بهر  دي.((، د کیس  کرکټر څه ته وايي؟
))اشخاص یا په بله وینا کرکټرو ه هغه څېه دي، 
چ  په کیسه ک  د ویناوو او کېو وړو لپاره رامنځتېه 

 (۳کړږي.(( )
په بل ځای ک  د کیس  د کرکټر په اړه لولو) ))دا 
هغه څوک دی یېا دي چې  پېه کېیېسېه کې  رول 

 م (۲۲: ۲لوبوي.(( )
بهر ی کرکټر یعن  هغه څړره چ  زمو  په کیسېو 
ک  رول لوبېوي، پېو زمېو  د سېیېمې  یېا هېړېواد 
اوسړدو کی  ه وي، بلک  د  ورې  ې  یېا هېړېوادو ېو 
اوسړدو کي څړرې په کیسو ک  ولوبول يش. کېه د 
کیسو تخنیکي اړخ ته پام وکېېو،  ېو د کېرکېټېرو ېو 
بهر یوتوب به بیا هم ستو زه یا عیرش وګڼو؟ مېو  دا 
منو چ  چاپريیال لیکوال اوړزمنوي، م ر هېر ډول 
اوړزې بیا  ه شو منلی. ځين  اوړزې بې  لېه کېومې  
تبرصې منو، پو   ځين  تاثېیېرات د تې مېل وړ راتېه 
برېښي. که یو لیکوال په یوه داس  ټولنه کې  ژو ېد 
کوي چ  ج ېه پرې حاکمه وي،  و دا اوړزې ی  کېه 
په لیکنه ک  لولو، د منلو وړ راته ښکاري، پو که یېو 

 څړې پوه موالجان تڼیوال

لیکوال له هړواده بهر ژو د کوي او یو داس  کېرکېټېر 
ا تخابوي چ  زمو  د ټولن  اوسړدو کی  ېه وي،  ېو 
پاص په دې پاطر چ  کرکټر یې  بېهېر ېی دی، د 
کیسو یا کیس   ور ټول کیفیتو ه او ځا  ې   ی  لېه 
پامه وورځوو، آن تر دې چ   ه یې  لېولېو؛ لېکېه د 
پورتنیو دواړو کسا و  یوکه چ  یواځ  او یېواځې  د 
کرکټرو و پر بهر یتوب وه. یو ځای م  ولوستل) ))د 
بهر یو کرکټرو و د کیسو یو عیرش کله  ا کلېه دا وي 
چ  تر ارغان لوستو کي پورې د مطېلېرش رسېول پېه 

 م (۸: ۱ک  سخته يش.(()
که څه هم دلته د )کله  ا کله( عید کارېدلی، پېو 
بیا هم د ت مل وړ ده، چ  د بهر  کرکټر استېعېامل 
دې عیرش وګڼو. کرکټر کیسه پر م  وړي، یا د کیسېو 
پر م  ته وړو ک  مرستندویه دی، پو د کېیېسې  د 
 ورو عنارصو پړټی به پر کرکټر  ېه اچېوو، مېطېلېرش 
رسو ه یواځ  د کرکټر  ه، بلک  د کیېسې  پېه  ې ، 
ډيالوګو و او  ورو پورې هم اړه لري. پېه تېخېنېیېکېي 
برپه ک  ډېر مسایل شته چ  د هغو  ه مراعېات د 
کرکټرو و عیرش ګڼلی شو، د کرکټرو و بهر ېیېتېوب د 
دوی عیرش ګڼل د ت مل وړ برېښېي او کېه دا عېیېرش 
بولو،  و د کره کتن  او ادبیاتو د اصولو پېال  کېار 
به مو کېی او یو رسرسي عضاوت به وي. کېه زه پېه 
ارغا  ټولنه ک  ژو د کوم او د بهر  هړواد کرکېټېر 
ا تخابوم ښايي له ټولو کیفیتو و رسه ی  پوره بلدتیېا 
و ه لرم، بیا کړدای يش عیرش ولري، هغه عېیېرش بېه 
یواځ  د ده په ا ځورو ه ک  وي، پو که زه په بېهېر 
ک  اوسم او اتل د دې ځای ا تخابوم  و څېومېره بېه 
پرې برالس  وم؟ زمو  کیسه که د ټولېنې  هېیېنېداره 

وي، کیسه ووره بولو، که  ه د کیس   ور اړپو ه یېا 
ښړ ڼ  هم ښايي له پامه ووورځوو. په داس  حېال 
ک  چ  پښتو ژب  ته په سل و ه  اولو ه، داستا و ېه 
او کیس  ژباړل شوې دي، په دې کېتېابېو ېو کې  د 
کرکټرو و بهر یتوب راته مهېم  ېه دی،  ېه یې  پېه 
لوستو ک  کومه ستو زه لرو، تر ډېره یې  داسېتېان 
راته اړین وي چ  پر څه راڅرپي،  ېو دا سېتېو ېزه 
یواځ  هغه وپت راپړښه يش چې  کېوم پښېتېون 
لیکوال بهر ی کرکټر ا تخابوي. زما پېه ا ېد دلېتېه د 
رردي ذوق مسېلېلېه مېطېر  ده، ښېايېي ځېیېنې  
لوستو کي د وطن اوسړدو کي څړرې پوښ  کېېي، 
ځين  کړدای يش یواځ  د کرکټر هړواد مېهېم و ېه 
ګڼي، بلک  د کیس  پيغام، رکېر تېه اړ ایسېتېل، د 
کرکټرو و روا  حالتو ه او  ور مسایل په کیسه کې  
وپلټي. یوه کیسه د بړل   پېه ډول راوړو، کېیېسېه 
)کیيل(  ومړږي. اولېه بېرپېه یې  د یېوې صېحېنې  

ړږي) ))حویلۍ تېه لېه ا ځورو ه ده او په دې ډول پيل
سالو ه ور پالص و. دبا دې له ګاو ډي رسه دېېوال 
ژړ بخون ر  ړدلی و، پالسرت ی   ه درلېود د پښېتېو 
په رس ی  ر  ولی و. یوه وړه لرګېیېنېه ټېوکېر  پېرې 

راځېېده، رسه 

) 
کیسه دوه کرکټرو ه لري یو راوي او بل هم رایېن 
دی، د لیکوال او راین تېرمېنېک مېکېا.ې  دي. چې  
))راین په راوتل  پړټه الس مېو ه، رسه  یېره یې  

 وګروله لکه پلمه چ  ی  ووښته)
 ې د نه کور ته به الړ شو چ  باران  ه يش.

 م ۳شو، کولپ ی  په الس واړاوه، راواړاوه) 

 لیکواله) مړرمن ریاحي

 د مقالې ليکلو الرې چارې
 اوومه برخه

 ژباړه
 څړې یار رضل الرحمن علیزی

 شپږم ګام
 په مقاله ک  د کليدي ټکو 

(Key word )ليکل 

کړه او د کورنۍ  د مورنۍ ژبې زده
 دندې

 ژباړه او لنډیز 

 په کیسو کې بهرين کرکټرونه
  څړې دویه  ازو کامل

مېه( ۲  -۱.ریز کال د حمل میېاشېتې  ) ۱۲۱۱د د ادارې یادښت) 
.ریز کال ک  ی  د چاپ او پپراوي متېه کېړېده، د ۱۲۱۱ګڼه چ  په 

چاپ د ځنډ او وروسته په هړواد کې  د سېیېاح تېحېوالتېو لېه امېلېه 
ځنډېدل  وه، د اسالمي امارت له راتګ رسه دا دی تر بیا کتن  وروستېه 

 چاپ او پپرېږي.



په دوه سيمېیېنېار کې  د ارېغېا سېتېان لېپېاره د 
ازبکستان د جمهور رئيه ځا  ېي استازي په پپلېو 
پ و ک  د سېيېمېيېنېار د جېوړولېو پېه پېاطېر د 

 .ارغا ستان له حکومت څخه مننه وکېه
همدار  ه د اطالعاتو او ررهنګ وزارت رسپېرسېت 
محمد طېاهېر زهېري د امېري عېيل شېړېر  ېوايېي د 
شخصيت د بړالبړلو اړپو و په اړه پې ې وکېېې او 
هغه ی  د تيموريا و دورې يو عار ، شاعر، مدبر او 
ځواکمن مدير، موسيقي پوه او اوړزمن شخېصېيېت 

 .وباله
 وايي ارکېارو تېه د  ېوې کېتېنې    عيل شړر  د امري

 ېيوال سیمينار علمي برپه د کېور ېيېو او بېهېر ېيېو 
 مه په هرات ښېار کې ۱۱د وري په  پوها و په ګډون

 .او تررسه شو پيل
 وايي ارکارو ته د  ېوې   په پيل ک  د امريعيل شړر

کتن   ېيوال سیمینار د جوړولو کمړسيون د علېمېي 
عزيز ارال د دو  کمړټ  کاري رپېوټ  ئیهکمړټ  ر

وړا دې کې او وي  ويل چ  د دوېه سېيېمېیېنېار پېه 
علمي مقال  کمړېسېيېون تېه  ۰۱مناسبت څه  اڅه 

استول شوې وې چ  د علمي معيارو و لېه پېه پېام 
 .ک   يولو رسه په ځا  ېې ټول ه ک  چاپ شوې دي

او بهر يو پوها و پېپېلېو چ  په همدې ورځ کور یو 
 .ولوستل  علمي مقال 

 ژباړه)  ازو کامل
 لیکوال) پروریرس ا ور جامل

 رسیزه
هر علم د پپلو رموزو د بیان لپاره ځا  ېې ژبه 
لري، د دې ځا  ېې ژب  بنسټ اصطال  ده. دلېتېه 
پوښتنه رامنځته کړږي چ  ول  هر علم ځېا ې ېېې 
ژب  ته اړتیا لري؟ دوه داس  پوښتنه ده چ  د یوې 
کور ۍ وېي جال جال چاپريیال ته څه اړتیا لېري؟ د 
اصطالحاتو  ظام د یوې برپ  بیا  اړتېیېا ده، لېه 
اصطالحاتو پرته هيڅ عا.  ورو ته یو علم،  ه يش 
ور پړژ دلی. هره پوهنه ځا ته ځا  ېي اصطالحېات 
لري، چ  پپل رموز پرې بیا وي. ډېری کسېان پېه 
اديب لیکنو او بحثو و ک  ب  درېغېه اصېطېالحېات 
کاروي، پو ځېیېنې  یې  لېه مېفېهېوم، مېعېنېا، د 
استعامل ځای، ځا  ې و او تاریخه پ   ه دي، پېه 
ځا  ېي ډول د ادبیاتو لوستو کي او زده کېوو ېکېي 
چ  کلېه بېړېالبېړېلې  لېیېکېنې  لېويل، دا چې  پېه 
اصطالحاتو  ه پوهړږي، له پپل  مطالع  هم څېه 
 ه يش اپیستی؛  و د لوستو کو د آسېا ېۍ لېپېاره 
 دلته اديب اصطالحات ترشی  او توضی  کړږي.

 

 (Artې هرن )۱
د ښکال تخلیقي بیان ته هرن یا رن ویل کېړېږي، 
چ  د ښکال پنځو   اصطال  هم ورته کېارېېږي. د 
هرن موپه د ژو د د پړښو ښکالییز بیان دی. په بلېه 

وینا د ژو د پړښو یا واععاتو ښکالییز تصدیق یا یې  
په اړه د وهم او شک پيدا کولو تېه هېم هېرن ویېل 
کړږي. هرن د پنځو   یا تخلیق داس  یو عېمېل دی 
چ  ا سا  ذات بشپې صالحیت په ک  لرلېی يش. 
په رن یا هرن ک  شاعېري، ادب )د ادبېیېاتېو ټېول 
تخلیقي رورمو ه(، ا ځورګري او  ور... په ک  راتلی 
يش. په دې ټولو رنو و ک  د بېیېان طېریېقېه او د 
تخیل د استعامل کچه جال ده یا توپري لري، پو د 
دې ټولو د ښکالییز عمل عوت او اوړز یو ډول دی. 
د هرن لپاره شکل او رورم اړین دي، هر کله چ  پر 
بهر یو مظاهرو ا سا  رو  داس  عمل وکېي چې  
په کوم شکل یا رورم ک  ظاهر يش،  و هېرن تېرې 
زېږي. د هرن یوه پړژ د ېه دا هېم کېړېدای يش) د 
رطرت او مظاهرو پر پېام مېوادو د ا سېا  رو  

 Cassirer(عمل ته هرن ویل کړېږي. د کېارسېېر )
وینا ده) ))هرن داس  هم تعررړدای يش، چ  هېرن 

 اشاروي ژبه ده(.
 

 ( archetypesټایپ ) ې ارکي۲
په اصل ک  دا اصطال  له ا سا  یېا بشېېېري 
علومو څخه ادبیاتو ته راوېلې  ده. یېو ېګ یې  د 
ټولنیز الشعور په مفهوم کاروي. ارکي ټایپ هېغېه 

پخوا  مسایل دي، چ  په ا سا   سېل کې  پېه 
ډېرو ابتدايي شکلو و ا تقالړږي، په تاریخي لېحېا  
په پخوا یو کیسېو او داسېتېا ېو ېو کې  ابېتېدايېي 
موجوده  ښ  چ  د ررد په الشعور کې  پېو ېدي 
وي، ارکي ټایپ ورته ویل کړږي. د یو ګ پېه رېکېر 

 ټولنیز الشعور ته ارکي ټایپ وايي.
 

 (Universalityې آراعیت )۳
دا د ټولو هرنو و یا رو و و اصطال  ده، یعنې  
د رنو و یوه مشهوره مېوضېوعېي اصېطېال  ګېڼېل 
کړږي. د ا سا  احساساتو داسې  ښېکېالیېیېز او 
هرني بیان دی چ  له عومي او جغراریوي حدودو 
ورهاپوا د هر ډول ا سا  تجربو ترجام  وکېي، 
آراعیت ورته وايي. ابېتېدايېي یېا لېومېې  ا سېا  
احساسات یو ډول وي،  و هغه هېرن چې  عېومېي 
يش او د یوې ځا  ېې طبېقې  منېایېنېده يش،  ېو 
ښايي یوازې هاموه طبقه کېار تېرې واپېيل، پېو 
ټوله ا سا  سوژه ی  موضوع  ه يش کړدای. هېره 
آراعي موضوع څه  ا څه عومي کړېدای يش، پېو 
هرې عوم  یا یوې طبق  پورې تېلې  مېوضېوع تېه 

 آراعي  ه شو ویلی.    
 

 (Harmonyې آهنګ )۲
د ترکیبي عنارصو پپلمنځي اړیک  او تناسېرش  

ته آهنګ ویل کړږي. د هر لوی شېاعېر شېعېر پېر 
لوستو کو جال اوړز ښندي، ځین  شېعېرو ېه ډېېر 
احساس پارو کي وي او پپل اوړز هم لري. ځینې  

رسه هېم وېږیېز  -شعرو ه له رکري ژوروايل رسه

 مه۰  .ريز کال د وري پر ۱۲۱۱دوه مشاعره د 
پنجشنب  ورځ، د بل  رکري بنېسېټ او ام الېبېالد  د

چې  پېر   پوا جوړه شېوې وه  ټولنيز بنسټ مل رو له
بل  رس بړره د کېابېل،  ېنې ېرهېار، پېروان، پېکېتېيېا، 

 ورو واليتو ېو شېاعېرا ېو او  څوسمن ان، رارياب او 
 .ررهن يا و په ک  ګډون کېی وو

د  وروز رسود په  وم دو  جوړه شېوې وېو ېډه 
ک  د بل  واليت هغه شاعران او اوړزمېن رېرهېنې ېي 

 ۱۳۱۱شخصيتو ه هم وستايل شول، چ  پېه تېړېر 
.ريز کال ک  ي  کتابو ه چاپ شوي وو او يا ي  هېم 

 .په پپله سيمه ک  مؤثر ررهن ي پدمت کېی و

 کلنۍ مشاعره...  «د  وروز رسود»

د اطالعاتو او ررهنګ وزیر او  ور مسؤلینو له پېوا د 
تیاتر په لروو تیا، اوړېزو او اوسېنېي حېالېت پې ې 

 وشوې. 
په ارغا ستان ک  تیاتر په لومېي ځېل د وېازي 

 امان الله پان په وپت ک  پیل شوی دی.
د وو ډې په بهري ک  د تياتر ممېثېال ېو د تېيېاتېر 
 نداره اجرا کېه او د موسيقۍ رياست هرنمېنېدا ېو د 

 .موسيقۍ پارچ  ووږول 

 د تياتر  ېيواله ورځ ...

د علومو  او تاتارستان د ارغا ستان
 ... ترمنک اکاډمیو

د ارغا ستان د علومو اکاډمي او د تېاتېارسېتېان د 
علومو اکاډمي ترمنک د علمي او څړې يزو همېکېاريېو 

د ارغېا سېتېان د عېلېومېو ليک په آ الین بڼه هوکېه 
اکاډمي د ره ي پالوي، د تاتارستان جمېهېوريېت د 
صدراعظم مرستيال او د دوېه هېړېواد د عېلېومېو 
اکېېاډمېېي د رهېې   پېېالوي او پېېه روسېېيېېه کېې  د 
ارغا ستان د لوی سفري سيد طيرش جواد پېه 

 .حضور ک  السليک شو

 مه...۰۵د  ار چ ګل 

 د امري عيل شړر  وايي د ارکارو ...

د دوه کورس د تدريه چارې د څېړېې ېپېوه ز.ېي 
هړوادمل له پوا چ   ږدې پنځوس کاله د څړې   په 
برپه کې  تېجېربېه لېري او د کېابېل او  ېنې ېرهېار 
پوهنتو و و رسبړره ي  په ځينېو  ېورو پصېوو او 
دولتي پوهنتو و و ک  دوه مضمون تېدريېه کېېی، 

 .پرم  وړل کړدې
د څړې   په دوه کورس ک  د څړې   پېر عېمېومېي 
پړژ د  ، ډولو و، مړتودو و، تکنيکو و،  ورو علېومېو 
رسه ي  پر اړيکو، د څړې   شکلياتو، د م پذ ليکېنې  
پر اصولو، د څړې   پروپوزل ليکن  او  ورو بړال بېړېلېو 

 .برپو تفصييل بح  شوی دی
په دوه کورس ک  د ارغا ستان د دولتي ادارو او د 

تنېو  ۲۲علومو اکاډمي له بړال بړلو برپو څخه  ږدې 
 .برپه اپيست  وه

د يادو   وړه ده چ  په راتلو ېکېي کې  بېه هېم د 
 .څړې   مينه والو ته دوه کورس ادامه ولري

شعېري ټېولې ې   ۲د کيسو او  ۸په دې کتابو و ک  
دي. دوه ي  ژباړل شوي او اته  ور ي  پنېځېول شېوي 

ي  ښېځې  او يېو یې   ۱دي. د دې ر  ه اثارو ليکوال 
 : ومو ه دا دي چ  د کتابو و  ارینه دی

 توره سپو مۍ، ښاپړر  او واټول، پښتو الفبا،
بنجاره، بلمن ه ګیدړه، مروۍ او  ،شتمن  پیشوګا  

شنه پاڼه  ،او ستوری، شهزاده او پیا  ی.رګلی، ور
 .او رسه مامڼه

 ۵۷مصور بنسټ تراوسه د ارغان ماشوما و لپاره 
 .کتابو ه چاپ کېي دي

 د څړې   اصول او مړتودو ه...

 د ماشوما و لپاره د لسو چاپ ...

۲ 

په پیل ک  د تاتېارسېتېان جېمېهېوريېت د کنفرا ه 
مرستيال صدراعظم د دواړو هېړېوادو ېو تېرمېنېک د 
هوکېه ليک د السليک کړدو په مناسېبېت د آ ېاليېن 

ويې   ،کنفرا ه په تررسه کړدلېو پېوښېي وښېوده
د دواړو هړوادو و ترمنک د مناسباتو تاریخېچېه ، ويل

او ده ده، دې  ړکو اړيکو ته پېه پېام رسه د دواړو 
هړوادو و د اکاډميو ترمنېک د هېوکېېه لېیېک طېر  
رامنځته شوه چ   ن ي  د السليک کړېدو شېاهېدان 

 .يو
د تاتارستان د علومو اکاډمي رئيه وويېل چې  د 
دواړو هړوادو و د علومو اکاډميو ترمېنېک د هېوکېېه 
ليک السلیک کړدل د علم او څړې   پېه بېرپېو کې  

 .دواړو پواوو ته ګټوره او ارزښتمنه چاره ده
په روسيه ک  د ارغا ستان سفري سيد طیرش جېواد 
په علمي او ررهن ي برپه ک  د دواړو لورو ترمنک د 

څړې يزو بنسټو و اړيکه وستايله او وي  ويېل  -علمي
په السليک کېړېدو رسه بېه د  تفاهمنام چ  د دې 

تاتارستان له جمهوريت رسه د همکاريېو  ېوی پېېاو 
 .پيل يش

 وموړي، ارغا ستان ته د تېاتېارسېتېان د عېلېومېو 
اکاډمي د ره ي پالوي د سفر په اړه ژمنه وکېه چې  
په دې برپه ک  هر ډول همکېار  تېه چېمېتېووالېی 

 .لري
د ارغا ستان د علومو اکېاډمېي عېمېومېي رئېیېه 
څړې پوه دوکتور عبدالظاهر شکېیېرش د تېاتېارسېتېان 
جمهوريت رسه د اړیکو په رامنک ته کېولېو پېوښېي 

وي  ویل، دوېه هېوکېېه لېیېک بېایېد څېو  ،وښوده
مياشت  مخک  السلیک شېوی وای، پېو د کېرو ېا 
ویروس د پپرېدو له امله وځنډېد؛ پوشېحېالېه يېو 
چی  ن دوه هوکېه لیک په آ ېالیېن بېڼېه السېلېیېک 

 .کړږي
هغه زیاته کېه، د کرو ا ویروس په پتمېړېدو رسه 
به د دواړو اکاډميو ترمنک تګ راتګ زيات او اړيېکې  

 .ال پراپ  يش
د کنفرا ه په پای ک  د دواړو هړوادو و د علېومېو 

څېړېې ېيېزو  -اکاډميو د رئیسا و لېه پېوا د عېلېمېي
 .السلیک شو لیک تفاهمهمکاریو 

دوه سيمينار د همدې ورځ  په پېای کې  د لېه 
ماده ييز پرېکېه ليک په صادرېدو رسه په هرات ښېار 

 ک  پای ته ورسړد.

 سه شنبه
 مه( ګڼه۲ -۱)

 مه( ګڼه۹۷۳ -۹۶۳پرله پسې )

 ۹۱د وري  ۱۰۳۳
 ۸د رمضان  ۱۰۰۲
 ۲۳د اپریل  ۲۳۲۱

درېیمه دوره 
 

اوړز  ه لري، لکه اوړز چ  په ک  وي، پو اثېر یې  
وروسته پيلړږي، د وږیز اوړز کیفیتو و تېه آهېنېګ 
وايي. هر شاعر ځا ته هرني مزاج لېري او هېمېدا 
مزاج ی  د شعر آهنګ جوړوي. که څه هېم د هېر 
شاعر د شعرو و په آهنګ ک  د الفاظو ا ېتېخېاب، 
هجر، مضمون، بندښت، تېرکېیېبېو ېه، تشېبېیېه او 
استعارې مرسته کوي، پو د دې ټولو په ا ېتېخېاب 
ک  بیا هم د شاعر هرني مزاج دپېیېل دی؛ لېکېه 
څر  ه مو چ  بیا بیا لیديل دي چ  یېوه مېوضېوع 
بړالبړلو شاعرا و په پپلو الفاظو او ځا  ېېي ا ېداز 
بیان کېې وي،  و پر همدې اساس ی  آهېنېګ هېم 

 جال دی.
 

 (Vulgarityې ابتذال )۰
دا شعري او   ي اصطال  ده، ډېر عامیا ه یېا 
سطحي مسایلو ته وايي. په کېالم یېا ویېنېا کې  د 
بازاري الفاظو کارول یېا د یېوې داسې  مېوضېوع 
استعامل چ  له تهذیبه لېرې وي، ابېتېذال بېلېل 
کړږي. ابتذال د کالم په عیبو و یا  یم ېتېیېاوو کې  
راځي. ابتذال هغه وپت رامنک ته کړږي چ  شاعر 
په شاعر  ک  داس  کلم  استېعېامل کېېي چې  
اورېدو کي ته د کرک  احساس پيدا يش. د مبتذلېو 
یا  اسمو کلمو ټاکنه ستو زمن کار دی، پو د ښېه 
ذوق پاو د پپله د هغو الفاظو د درک وړتیا لېري. 
الن جايي  ه لیکي) که له مېوعېع رسه مېنېاسېرش 
عامیا ه الفا  استعامل هم يش، تر سین ار شېوې 

 ژب  ډېر ګټور او اوړزمن ثابتړږي.

په دوه مشاعره ک  چ  د  ن ېرهېار مېرکېز جېالل 
اباد ښار اړو د د پاچا پان په کمپليکه کې  تېررسه 
شوه، په ک  د  ن رهار او هړواد پر شاعرا و رسبېړېره 
د کوزې پښېتېو ېخېوا  ېامېتېو شېاعېرا ېو، د هېړېواد 
چارواکو، د وله استازو، ررهن یېا ېو، سېیېاح او 
عومي مخورو، د شعر مینه والو او ګڼ شمړېر  ېورو 

 .عامو پلکو ګډون کېی وو



دا ډېره مهمه ده چې  پېه ټېولېو پېېاوو ېو کې  د 
ماشوم ژبنی رعالیت وساتل يش. پېه کېومېه کېچېه 
چ  د ماشوم رسه پ ې ويش پېه هېاموېه کېچېه 
سېی  وموړی د  ویو شیا و، د دوی د پاصیتو ېو او 
پواصو او اړیکو رسه اشنا کوي. په کومه ا دازه چ  
سېی په دې بحثو و او پې و کې  د ښېوو ېځېي او 
ټولنيز پرمختګ موضوعات ور داپلوي پېه هېاموېه 
کچه به په پېوهېولېو راپېوهېولېو کې  د مېاشېوم د 

 پوهړد   رسه کومک کوي.
په کور ۍ ک  د نه د ژب  د روز   د دې چ  دلتېه 
په ګوته شوې، کړدای يش هغه وپېت تېررسه يش 

رضېا  ۲چ   د والدینو په کور ک  د مېتېقېابېل بېاور
حاکمه وي او مور او پالر پپېل مېاشېوم تېه وپېت 
ورکېي، کوم ماشومان چ  د مزاحمت څخه په ډکو 
کور يو مناسباتو ک  سرتېږي، کړدای يش چ  هلتېه 

 د ژب  او رکر د پرمختګ مخنيوی ويش.
په کور ۍ ک  د ژب  د روز   ستو زې په دې پېورې 
تېل  دي چ  په ځینو سيمېو کې  ګېېدود تېه ورتېه 
عامیا ه ژبه په ورځني ارهام او تفهيم ک  مهم رول 
لوبوي په دا منک ک  د ګېدود ويو کېي چې  دا پېام 
کوي چ  د دوی ماشومان د لوړې عامیا ه ژب  یا پېه 
بله معنا د اديب ژب  تسل  ته رسړديل دي په ژبه او 
ژبني ارهام او تفهيم ک  رکر په کيل ډول پورا ډېېر 
مهم او ريصله کوو کی دی. په کور ۍ کې  د ژبېنېۍ 

کېې او روز   د ګټورتوب لپاره بل رش  یېواځې   زده
د والدینو د زړه ووښتنه  ه ده چ  د شېخېصېیېت د 
پرمختګ دا لوری دې په شعوري ډول وپېالېل يش، 
بلک  د ژب  د روز   لپاره د ستو زو او امکېا ېاتېو پېه 
باره ک  مناسرش معلومات )پوهړد ه( لرل هېم رش  
دي. د دې لپاره د یوې لې  پلټنو اړتیا ده چ  پېایېلې  
ي  باید د پلکو له پوا په پوښ او مېنېيل عېلېمېي 
رورم ک  والدينو ته د ګټ  اپېیېسېتېنې  پېه مېوپېه 
وسپارل  يش، دا د روز   د پاصو د دو د مرجېع د 
رکټورو و او د والدینو د کور پېه مېنېک کې  د ډېېر 
 يږدې )دوام لرو کي( ګډ کار د کولو ووښتنه کېوي. 

عاعدې څخېه کېار  5Regelدواړه پواوې باید چ  د 
واپيل. په دې کې   رسه به د کور ۍ روز ه د موپې  

 په ترالسه کولو ک  اوړزمنه برپه واپيل.
پاسنۍ موضوع م  د ))ژبپوهن  تېېيېېورتېېيېېکېېي یادو ه) 

پرابلمو ه((  ومي اثر لومېي ټوک څخه را ژباړل  او لېنېډه 
کېې ده. دوه اثر د آ.ان د علومو اکاډميي چاپخو   پېه 

 ز کال ک  په برلین ک  چاپ کېی دی. ۱۱۷۵
 ېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېې

۱ .Niveau  ۲ .Regel 
۲ .Anteil  ۲ .Vertrauen  
 -ويي د  ورو معناوو لېپېاره د جېرمېنېي Die Regel. د ۰

 م  کتالی شئ.۵۱۲پښتو سيند 

 کېه او ... د مور ۍ ژب  زده

ې  ه دی پالص شوی، اړتیا ی   ه ده پړښه شوې. 
راین د سالون وره ته وپوځړېد، زه ال والړ وم ده 

 راته وویل)
ې بلفاسټ دی دلته باید امنیت ته پام وکېو. رایېن 

 سالون ته  نوت بړرته ی  م  راواړاوه)
ې  ه امنیت سم دی اوس  و شاميل ایېرلېنېډ کې  
جنګ  ه شته، پو هس  کور ساتل هېر ځېای ښېه 

 وي.
کور ته  نوتم. وړوکی، پېاک او ارام ښېکېارېېده. 

 په کیسو ک  بهر ...
په مطالع  رسه يو ليکوال کوالی يش چ  د مقېالې  
د کليدي ټکو د ليکلو برپه هم مطالعه او پر ليېکېلېو 
ي  ځان ښه پوه کېي. د ځينېو ژور ېالېو ېه لېپېاره د 

 ۸څېخېه تېر  ۰مقال  ليکلو په طرز العملو و ک  له 
کلمو پورې د کليدي ټکو ليکلو ته اشېاره شېوې ده. 

کېلېمېو پېورې  ۸څخه تر  ۰يعن  کليدي ټکي بايد له 
وي،  و په همدې پاطر کړدای يش چ  د مجېلېو يېا 
ژو الو و لپاره د مقال  د ليکلو طرز العمل پېه دعېت 
رسه ولوستل يش او د دوی له ووښتن  رسه سېم د 

 د مقال  لیکلو...

 راین م  وپوښت) ې دې سیمه ک  هم جنګ و؟
ې جنګ اور دی چ   بل وي یا ی  .ب  وي یېا یې  
لوګی په هر حال په عذابول کوي پو اوس هېر څېه 

 سم دي.
راین مټ وګراوه، موضوع ی  بدله کېه) ې  پېه دې 
کرایه بلفاسټ څه چ  په ټول ایېرلېنېډ کې  داسې  

 ځای  ه مو دل کړږي.
ې ټول ایرلنډ ک ؟ راین وپېنېدل، ګېېګېوتې  رسه 
ویښته ی  په پنډو ګوتو وګرول) مبالغه هم د جنېګ 

 تحفه ده.
وی  پندو.. ده د تېون پېه هېیېلېه الس راکېې، 
پوښ و، ما ورته وویل) زه ارغان یم، له جنګ رسه 

 عادت شوی.
راین موسکه پوله رسه ورټولېه کېېه) لېه جېنېګ 
رسه څوک  ه رو دی کړږي، هغه چې  ځېان عېادت 

 مخو ه( ۵۳ې ۵۲: ۱بويل، ځان ولطوي.(( )
په کیسه ک  مو ولوستل چ  لیکوال یېوه بېهېر  
رسه د کرايي کور لیدو ته ورځي، د کېیېسې  مېکېان 
ایرلنډ دی، د کور د کتو پر مهال یو له بل رسه د دې 
یادو ه کوي چ  یو وپت هلته هم جنګ و. کېیېسېه 
دوه کرکټره لري، یو پپله لېیېکېوال او بېل بېهېر ېی 
کرکټر دی چ  راین  ومړږي. راین رسه  یره، راوتلې  
پړټه او ګېېګېوتې  رسه ویښېتېه لېري. د کېیېسې  
چاپريیال هم له هړواده بهر دی. ایېا دا چې  یېاده 
کیسه بهر ی کرکټر لري، مو  د کیس   وره ښړ ېڼې  
له پامه وورځولی شو؟ د کیس  لومې  برپه په زړه 
پورې ا ځورو ه ده، هر څه مو سرتګېو تېه دروي. د 
کیس  مکا.  لنډې دي، لوسېتېو ېکېو تېه ښېکېلېی 
پيغام لړږدوي او دا هم راته وايېي چې  ا سېان لېه 
جنګ رسه  ه عادتړږي که ځان عادت هم ګڼېي،  ېو 
ځان تړر باح. همدار  ه د کیس   ې  هېم پېه زړه 
پورې دی، آن د پورتنۍ پ ې پر پال  چ  کېلېه  ېا 
کله د بهر یو کېرکېټېرو ېو پېه کېیېسېو کې  ارېغېان 
لوستو کو ته پيغام لړږدول سخت يش، ستو زه هم 
 ه لیدل کړږي؛  و د کیس  ښه توب باید یېواځې  د 
کرکټر پر داپلیتوب پورې و ه تېل يش، ډېرې داس  
کیس  لرو چ  کرکټرو ه ی  بهر  وګېېي دي، پېو 
په کیسه ک  ډېر کیفیېتېو ېه، ښېړې ېڼې  او ښېکېيل 
پيغامو ه مو دلی شو. د کرکټر بهر یتوب د لېیېکېوال 
او کیسو ستو زه او بیا لویه ستو زه بایېد و ېه ګېڼېل 

 يش.
 م پذو ه

ې پرسلی، ایمل. ژو د په موسمېو ېو کې ، لېومېېی ۱
 م کال.۲۱۲۱چاپ، رسوش کتابپلور ځی) کابل، 

ې سیدي، سید ظیم. لنډه کیېسېه او اديب ټېوټېه، ۲
 ل کال.۱۳۸۵صمیم اديب ټولنه، 

ې مقېامېزی، ریېال. لېنېډه کېیېسېه پېړېژ ېد ېه او ۳
 .https://ketabton.comځا  ېتیاوې )مقاله(، 

 مقال  کليدي ټکي وليکل يش. 
د دې لپاره چ  له موضوع رسه اړو د کلېيېدي  . ۲

ټکي وليکل يش، بايد رېکېر ويش، تېر ټېولېو وېوره 
عبارتو ه هغه عبارتو ه دي، چ  په لومېي ګام کې  
ستاسو د مقال  له عنوان رسه اړیکېه ولېري او پېه 
دويم ګام ک  هغېه عېبېارتېو ېه راځېي چې  ډيېری 
څړېو کي د یوې مقال  د پيداکولو په وپت کې  لېه 
هغه څېخېه ګېټېه اپېيل. دلېیېل يې  دا دی چې  
څړېو کي يا پپله تاسو د يوې مقال  د پيدا کولو پېه 
وپت ک ، هغه عبارت کاروئ، د بړلې ې  پېه ډول، 
که چړرته ستاسو د مقال  موضوع ))په محصيېلېنېو 
ک  د ستېيا د احساس پيدا کړدل(( وي،  و تاسو د 
ورته مقال  د پيدا کولو لپاره يواځ  د ))ستېېيېا(( د 
کلم  پلټنه  ه کوئ، بلک  کړدای يش چ  تاسو ))د 
محصلینو ستېیا(( ترکيرش يا هم د ))په محېصېلېيېنېو 
ک  د ستېيا د الملو و معلومول(( ترکيرش له ليېکېلېو 
استفېاده وکېېئ، پېر دې اسېاس داسې  عېبېارت 

 وکاروئ، چ  هغه دوه يا څلور کلم  وي.
د مقال  د کليدي ټکو ليکلو په وپېت کې  د  . ۳

مقال  په عنوان ک  له کارول شویو کېلېمېو څېخېه 
بايد ډډه ويش، ځکه چ  ستاسو د مقال  د عېنېوان 
په پلټن  رسه ستاسو مقېالېه پېلېکېو تېه پېه الس 
ورځي، پو باید داس  کلم  وليکل يش چ  د هغو 
په ليکلو رسه ستېاسېو د مېقېالې  د مېنېځېپېا ې ې  
ښکارو ديي وکېي، د بړل   پېه ډول) کېه چېړېرتېه 
ستاسو د څړې   عنوان ))په محصلينو ک  د ستېېيېا 

وي، کوالی شئ چ  د مقال  د کېلېيېدي  احساس((
ټکو ک  ))د محصلينو روا  ګډوډ (( په څړر کلمېو 
څخه کار واپلئ، ځکه چ  د مقال  په کليدي ټېکېو 
ک  د دوس  کلمو را وړل ستاسو د مقال  د عنېوان 

 ال پياوړی کوي.
کليدي ټکي بايد ډېر کُيل هم  ه وي؛ د بړلې ې   . ۲

په ډول) که چړرته تاسو د مقال  موضوع ))د  ېوي 
اپي جنیتک د تنظيمولو د الملو و مو دل(( وي،  ېو 
ستاسو د مقال  په کليدي ټکو کې  )جېنېيېتېک( يېا 
))سلويل بړولوژي(( وو دې کلمو څېخېه اسېتېفېاده 
و ه کېئ، ځکه دوه ډول کلم  ستاسېو د مېقېالې  
اصيل منځپا  ه لوستو کو تېه  شېېېي ورپېه ګېوتېه 
کوالی. د دوس  کلمو پر ځای تر ډېره بېايېد داسې  
کلم  وکاروئ چ  د پپل  مقال  په لنډيز کې  مېو 

 هغه کارول  وي.
هغه ميتود يا روش چ  د مقال  په ليکلو کې   . ۰

مو ګټه ترې اپست  ده، د مېقېالې  پېه عېنېوان او 
کليدي ټکو ک  را وړئ. ډېر کسان کيدای په هېمېدې 
پاطر هم ستاسو مقاله ووايي يا يې  وپېلېټېي چې  
تاسو د هغ  په ليکلو ک  له يوه ځا کېي ميتېود يېا 

 روش څخه استفاده کېې وي.
هڅه وکېئ چ  په عنوان ک  را ول  کلم  پېه  . ۵

يوه بله بڼه د مقال  په کليدي ټکېو کې  را وړئ، د 
بړل   په ډول) که چړرته ستاسو مېقېالېه د ايېډيېز 
 ارووۍ په اړه وي، کوالی شئ چ  د ايډيز  ېارووېۍ 

د کېلېمې   HIVکلمه وکېاروئ. د  HIVپر ځای د 
کېلېمې  پېه  HIVکارول عا و  جواز لري، ځکه د 

کارولو رسه د هرې څا    کسان د هغه په اورېدلېو 
رسه پوهړږي چ  دا يېوه  ېارووېۍ ده يېا لېه يېوې 

مخفې   ARC ارووۍ رسه اړو د کلامت دي. م ر د 
چ  د کمپيوټر ساينه د عېلېومېو يېو رېارمېټ يېا 
رورمول ده، د ټولو لپاره اشنا  ېه دی،  ېو پېه دې 

د رېايېل  ARC” ځای ک  بيېا کېوالی شېو چې  د 

عبارت وکارول يش، تر څو لوستو ېکېي پېوه  “ رارمټ
يش چ  دا په کمپيوټر ساينه ک  يوه اصېطېال  يېا 

 ARCيو رارمټ دی، ځکه کېه چېړېرتېه يېواځې  د 
مخففات وکاورل يش، لوستو کی کړدای يش پوه  ېه 
يش، ځکه دوه اصطال  په ساينيس علومو ک  هېم 

د رېايېل  ARC” ډېرو کسا و  ه ده اورېدل ، پېو د 
 عبارت کارول ي  په زړه پورې ا تخاب دی. “رارمټ
پاڼو څخه، لکه د  کوالی شئ چ  له ځينو ويرش.  ۷

)امريکا د ت زاس پوهنتون ويبسايټ( چې  هېغېه د 
کليدي ټکو په توليد ک  شهرت لري، د پپل  مقېالې  
د کليدي ټکو د ليکلو په وپت د مقال  عېنېوان ورتېه 
وليکئ او هغوی به تاسو ته لېه عېنېوان رسه اړو ېد 

 کليدي ټکي وړا دې کېي.
 د مقال  د کليدي ټکو د ليکلو لپاره مهم ټکي

کليدي ټکي، لکه د واورين وره ستاسو د مقال  د 
منځپا    ښودو ه کوي، يعن  کله چ  واوره وېېلې  
کړږي، طبعي پ ه ده چ  اوبه ترې بېهېړېږي او دا 

 ښي  چ  پر دې وره با دې واوره شوې ده.
کېلېمېو  ۰څخه تر  ۳د مقال  کليدي ټکي بايد له 

 ۵څخېه تېر  ۳پورې وي. البته په ځينو مجلو ک  له 
 کلمو پورې د منلو وړ وي.

کليدي ټکي بايد داس  کلم  له ځېان رسه ولېري 
چ  هغه په عنوان يا د مقال  په لنډيز ک   ه وي را 

 ول ، م ر د مقال  په منت ک  را ول  وي.
راوړلو رسه يو لېه د سيمي کولن)؛( په کليدي ټکي 

 بل څخه بړل يش.

 دکالیزې د منا ځلو تر څنګ به د وني پان مېقې ه 
 .ارغا ستان وله او دولت په ګډه جوړوي

کې  د پېیې   م۱۱۱۲پان عبدالغني پېان پېه 
پښتو خوا د اشنغر په سېیېمېه کې  وزېېږېېده، پېه 

ک  مې او پېه چېهېارصېده کې  پېاورو تېه  م۱۱۱۵
د عبدالغفار پېان زوی و چې  د  دی .وسپارل شو

لیکوال  له امله ی  په پښتېنېو کې    پپل  شاعر  او
 .شهرت مو دلی دی

 ارغان حکومت د وني...

د وو ډې پېه بېهېري کې  د مېوسېيېقېي ريېاسېت 
هرنمندا و د موسيقي ټوټ  او د ميل تياتر ممېثېال ېو 

 .متثييل ټوټ  اجرا کېې
د يادو   وړ ده چ  له دوو مېراسېمېو مېخېکې  د 
اطالعاتو او رېرهېنېګ وزارت رسپېرسېت د بېاپېرت 
اطالعايت اژا ه ځا  ېی ا ځوریز  ندارتون او دوېه 
راز د الح صنايعو  ندارتون په چهلستون بېڼ کې  
پرا يست او د رسکېه هېرنمېنېدا ېو د رسکېه او 

 . ورزشکارا و ورزيش  ندارې اجرا کېې

 کال د پیل... ۱۲۱۱د 

د کاوذپران لوبه د دې پاورې پلکو یوه پخوا ۍ 
کاوذپران هغه الوتو کی دی  او ررهن ي لوبه ده،

چ  په هوا ک  ب  ځا ه ب  روحه الوت کوي او 
 .لوبغاړو ته پوښي ور وبښي
پورې کاوذپرا و ه  ۱۱۱۱په یاد ريسټیوال ک  تر 

چ  زیات شمړر ررهن یا و  شول ېشلله تار رسه وو
ک  ګډون کېی وو او کابل ښاروايل د  او ځوا ا و په

دې  ریسټیوال د تررسه کړدو لپاره زمینه برابره کېې 
 .وه

 د پتنګ )کاوذپران( ريسټیوال ...

 سه شنبه
 مه( ګڼه۲ -۱)

 مه( ګڼه۹۷۳ -۹۶۳پرله پسې )

 ۹۱د وري  ۱۰۳۳
 ۸د رمضان  ۱۰۰۲
 ۲۳د اپریل  ۲۳۲۱

درېیمه دوره 
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 هجري شميس ۳۱۳۱سيس كال تأد 

محمد اعظم سيستا  ته د وازي مري مسجدي 
 پان دولتي مډال ورکېل شو

د هړواد پړژ دل شوي ررهن ي شخصیت ښاويل کا ېدیېد 
اکاډمیسن محمد اعظم سیستا  ته د ټولنیزو علومو پېه 

برپه ک  د هلو ځلو  او پېه ځېا ې ېېي 
ډول د ))رسګذشېت سېیېسېتېان و رود 
هیرمند(( په اړه د یوې څړې یزې رسېالې  
پان  د  لیکلو په پار د وازي میرمسجدي

دولتي مډال د جمهوري ریاست له پوا 
 منظور او ورکېل شو.  

 د يادو   ده چ  ))رسګذشت سیستان و رود هیرمند((
اثر د دويم ځل لپاره د کامل پان بند د پرا يست  په پار د 

 ارغا ستان د علومو اکاډمي له پوا چاپ شو.
 

 د  وروز په پار ر  ني ماښام
د کابل په ښایسته سیمه بابر بېڼ کې  د  ښاروالۍکابل 
شاعرا و او   ،هن یا ورر  هرنمندا و،  دولتي چارواکو، ځينو
پوهنتون د استادا و د  وي .ریز کېال علومو اکاډمي او د 
د پیل او  وروز په اړو د په یوه ر  ین ماښام کې   ( ۱۲۱۱) 

 .کوربا ه وو
 ويناوالوپه دې مراسمو ک  

د  ېېوروز او  ېېوي کېېال پېېه 
ررهن ي اړپو ېو، د   تاریخي،

پسېېېېريل پېه سېېتېېایېنېېه او د 
ارزښتو و د ساتلو پېه بېرپېو 

شعرو ه او اديب ټېوټې  ی  ګډو والو په  .ک  ویناوې وکېې
تیاتر او  ندارې له الرې یې  د دې   ،سیقۍواورول  او د مو

چې    پاورې ارزښتو ه او عنعنات  ندارې ته وړا دې کېېل،
 .م  شولمخاد ګډو والو له هرکيل رسه 

 څړې وال محمد آص  احمدزی 

 ارغان حکومت د وني پان مق ه جوړوي
ارغان حکومت پالن لري چ  د پښتېو ژبې  د مشېهېور 

 .پان مق ه جوړه کېي  رلسفي شاعر عبدالغني
د  ېېوي هېېجېېري   جېېمېېهېېوري ریېېاسېېت
هېې. ۱۲۱۱)د  شمېېيس کال د منا ځنې 

  ش کال د وري مياشت  لومې   ړېټېه(

 مې ۳سلمې  وورځنګ د 
 کال د پیل په مناسبت وو ډه ۱۲۱۱د 

کېال د پېيېل پېه  ١۲٠٠د اطالعاتو او ررهنګ وزارت د 
په تاالر ک  د وري پېه  ڼۍمناسبت د کابل د چهلستون ما

یاد وزارت په  وي کال ک   مه پرمتينه وو ډه جوړه کېه.۲
د ررهنګ د ودې او ووړېدو لپاره پپل پال ېو ېه اوطېرحې  

 م ۳وړا دې کېې. 

 کلنۍ مشاعره جوړه شوه «د  وروز رسود»
د بل  واليت په مرکز مزاررشي  
ښار ک  د  وروز جشن او پرسېيل 
په وياړ )د  ېوروز رسود( پېه  ېوم 

چې    کلنۍ مشاعېره جېوړه شېوه
 م ۲ .ک  ګډون کېی وو سل و و کسا و په

 د پتنګ )کاوذپران( ريسټیوال تررسه شو
په هړواد ک  د رسارسي سول  د راتلو په هیېلېه د روان 

رېرهېنې ېي   د رسنیو د اسېتېازو،مه ۵کال د وري پر  ۱۲۱۱
د کابل پوهنتون د محصال و ټولنې    ځوا ا و،  شخصیتو و،

پېه  د کابل ښېار او د کابل ښاروالۍ د مسلوال و په ګډون
ک  د کاوذپران ريېسېټېیېوال  وو ډ وزیر محمد اک پان 

 م ۳ .تررسه شو

 د تياتر  ېيواله ورځ ومنا ځل شوه
د اطالعاتو او ررهنګ وزارت د ميل تياتېر ريېاسېت د 
تياتر  ېيوال  ورځ  په در اوي د کابل  ندارې په تاالر کې  

   مې ۲مه وو ډه جوړه کېه. په دې وو ډه ک   ۷د وري پر 

 د علومو اکاډمیو او تاتارستان د ارغا ستان
 هوکېه ليک السليک شو د همکاريو ترمنک

د ارغا ستان د علومو اکاډمي او د تاتارستان د علومو 
د  هوکېه ليک د علمي او څړې يزو همکاريو اکاډمي ترمنک

 م ۲. السليک شومه ۱وري پر 

 مه مشاعره جوړه شوه۰۵د  ار چ ګل 
په  ن رهار ک  د  ار ج ګل شپږ پنځوسمه دودیزه مړله 
او مشاعره د پاچا پان په مزار ک  په  وې بڼه د وري په 

 م ۲.مه مازي ر مهال تررسه شوه۱۱

 شو د بادام ګل جشن جوړ
ک  د بادام ګل شپږم ررهن ي جشېن  واليت په دايکنډي

مه د مرکزي واليتو و د مسلولينو، ررهن يا و ۱۱  ي پرد ور
  .او د دايکنډي د پلکو په ګډون جوړ شو او هرنمندا و

د دوه ررهن ي هرني جشن په بهري ک  شاعرا و پېپېل 
يېيېزې مېوسېيېقېۍ  شعرو ه ولوستل او د تياتر او د سيمېه

 پارچ  هم اجرا شوې.
الح صنايع او زراعتي محصېوالت  ياد والیتدوه راز د 

 .هم  ندارې ته وړا دې شول

د "اسا ه پښتو الح کتاب د هندي تلفظ رسه" 
 اثر مخکتنه وشوه

په  وي ډييل ک  د ارغا ستان اسالمي جېمېهېوريېت پېه 
لوی سفارت ک  د پښتو ژب  په آسا ېه تېوګېه زده کېولېو 

 ښوو يز کتاب مخکتنه او پرا يسته وشوه.
په  وي ډييل ک  د ارغا ستان لوی سېفېارت د وري پېر 

مه مازی ر ))د پښتو ژب  د زده کېېې آسېان الرښېود ۱۵
د هند  تلفظ رسه(( تر رسلېیېک ال ېدې کېتېاب د -کتاب 

مخکتن  د محفل کوربه وو چ  د مړرمن پور یېام رشمېا، 
 ذير احېمېد یېوسېفېي او د 
جواهر لعل  هرو پوهنتون د 
پښتو ډيپارټمنټ استاد ا ېور 
پیري لېه پېوا پېه هېمېدې 
وروستیو ک  ت لی  او د هند 

 او ارغا ستان بنسټ په مايل مالتې رسه چاپ شوی و.
په رس ک  د دې کتاب د مؤلفينو له ډل  مړرمن رشما د 
کتاب په اړه وويل، دوی هڅه کېې په دې کتاب ک  د 
پښتو ژب  زده کېه د هندي مینه والو لپاره آسا ه کېي، په 
یاد کتاب ک  د پښتو ژب  د تورو او جملو تلفظ په هند  

 او ژباړه ی  په ا  لييس ژبه ليکل شوې ده.
د  وموړې د معلوماتو پر بنسټ، دا کېتېاب لېه درېېوو 
 .برپو محاورې، ليکن  او لغتو و/ تورو تشکيل شوی دی

د امري عيل شړر  وايي د ارکارو د بياکتن   ېيوال 
 سيمينار جوړ شو

د امريعيل شړر وايي د ارېکېارو د بېيېا کېتېنې   ېېيېوال 
مه په هرات ښار ک  د مېوال ېا پېه ۱۸سيمينار د وري پر 
 .تاالر ک  جوړ شو

دوه درې ورځنی سيېمېيېنېار د ارېغېا سېتېان اسېالمېي 
جمهوريت د کابين  او ميل شورا د څو تنو وېېو او  ېورو 
لوړرتبه دولتي مقاماتو، د ارغا ستان لپاره د ازبکستان د 
جمهور رئيه د ځېا ې ېېي اسېتېازي، پېه کېابېل کې  د 
ازبکستان د سفري او د کور يو او بهر يو استادا و، پوها ېو 

 م ۲او څړېو کو په ګډون جوړ شو. 

په پښتو ک  د اديب کره کتن  د تاريخي ”
 “بهري څړېل

د ارغا ستان د علومو اکاډمي د ژبو او ادبیاتو مرکز د 
پښتو ژب  او ادبياتو ا ستيتوت علمي وېي څړې يار رضل 
الرحمن عليزي ))په پښتو ک  د اديب کره کتن  د تاريخي 

د  څړې يزې پروژې څخه -بهري څړېل(( له پپل  علمي
 .دراع وکېه مه۱۸وري پر 

بايد وويل يش چ  د دې 
علمي پروژې الرښود استاد 
څړې وال سيد  ظيم سيدي و 

او څړې پوه دکتور سید محی الدين هاشمي او څړې پوه 
 .محمد  بي صالحي وربا دې تقریظو ه ليکيل دي

(( کورس ميتودو هد څړې   اصول او ))
 پای ته ورسړد

ييزو مطېالېعېاتېو  د ارغا ستان د علومو اکاډمي د سيمه
د ارغا ستان د بړال بړلو دولتي ادارو او د   مرکز په  وښت
مرکزو و علمي وېو ته د څړې ې   مختلفوعلومو اکاډمي د 

د اصولو او مړتودو و په اړه پنځه مياشېتېنېی پېيېل شېوی 
پېای تېه  رسهاپېیېسېتېلېو په کورس د وروستۍ ازموين  

 .ورسړد
هې.ل کال د ميزان مياشت  پر  ۱۳۱۱دوه کورس چ  د 

 ړټه پيل شوی و، درسو ه ي  د همدوه کال د حېوت  ۱۱

 چنار کلنۍ دوديزه مشاعره تررسه شوه
په پوست ک  د چنار کلنۍ دوديزه مشاعره جوړه شېوه 
چ  شاعرا و په ک  پلکو ته د سول  او ثبات د ټین ېښېت 

 پيغامو ه ورکېل.
د چنار په دوه کلنۍ دوديزه مشاعره ک  چ  د وري پېه 

مه ماښام جوړه شوې وه، پر دوېه واليېت رسبېړېره د ۱۱
   ورو واليتو و څخه هم يو شمړر شېاعېرا ېو، څوهړواد له 

 ون کېی و.ګډررهن يا و او د ادب مينه والو 

 جوړه شوه د ریدي ګل مشاعره
کندوز ک  د ریدي ګل ميل مشاعره په شا داره په 

 .ومنا ځل شوه مه۲۱د وري پر  مراسمو رسه
اديب او کلتوري ټولېنې    وو ډه په همدې موپه د پرسيل

پوا د ښاروالۍ ریاست په لوبغايل ک  تررسه شوه چ   له
 و، مد  رعاال و، ررهن یا ېو، ئیساپه ک  د دولتي ادارو ر

 .ځوا ا و، شاعرا و او پ یاال و ګډون درلود

 «پښتو متل کښ  د پښتنو کلتوري شناپت»
 دراع شو ډيزرټړشن

په پښتو څا  ه پړښور پوهنتون ک  د پي ايچ ډي سکالر 
 «پښتو متل کښ  د پښتنو کلتوري شناپت»د حمید پان 

م ۲۱۲۱مه )د ۲۱تر عنوان ال دې پپله دراع د وري پر 
 کېه.وړا دې  کال د اپریل  همه(

الرښود استاد د پښتو  هغهد 
څا    پخوا ی مرش پروریرس 

ډاکټر عبدالواحد پان و، امتحان اپيستو کي ي  د عائد 
اعظم پوهنتون استاد پروريرس ډاکټر حني  پليل و، د 
کمړټ  وېو ک  د پښتو څا    مرش پروريرس ډاکټر رو  

 الله او ډاکټر بدرالحکيم حکيمزی وو.

 مېه۱۸د وري پر  ړټه پای ته ورسړدل، چ   ۱۰مياشت  پر 
د وروستۍ ازموين  په اپيستلو رسه د دوه کورس دویمه 

 م ۲ .دوره پای ته ورسړده

د ماشوما و لپاره د لسو چاپ شويو اثارو 
 مخکتنه وشوه

د مصور بنسټ له پوا د ماشوما و لپاره د لسو چاپ 
په علومو اکاډمي ک   مه۲۲د وري پر شويو آثارو مخکتنه 

 م ۲ .تررسه شوه

 د ارغا ستان د علومو اکاډمي
 د ژبو او ادبیاتو مرکز پپر یز ارګان

 څړې دوی احسان الحق  کبیرمسلول مدیر) 
 څړې پوه دوکتور سید محي الدين هاشمي، څړې دوی احسان الحق کبیر،کتنپالوی) 

 څړې دوی مطیع الله ساحل، څړې دوی لط  الله صابر، څړې یاره شفیقه  وري.  

 پنځه ارغا ۍد یوې ګڼ  بیه)   په زېري جریده ک  له رسلیکن  پرته، د  ورو لیکنو سپیناوی په پپله د لیکوالو پرواړه دی.

د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبیاتو 
مرکز، ز بق څلورالرې،  وی ښار 

 ارغا ستان -کابل
 +(۱۳)۷۲۲۲۸۷۳۳۰د اړیک  شمړره) 
 zerai1316@gmail.comبرېښنالیک) 

www.asa.gov.af 

 د فرهنګي او اديب خربونو پېښلیک 


