
دا برخه د مقالې له مهمو برخو څخه ګڼلڼک ږڼ.ڼ    
ډېری ليکوال او مؤلفان دې برخې ته له پاملڼرېڼې پڼرتڼه 
خپک ېوم او امي.ک ليکي  ږه چ.رې د مقالې يو ليڼکڼوال 
له يو بنسټ رسه تړلی وی او يڼا مڼ ل لڼکڼه د خڼپڼک 
موېوګرافل تيزيس)تيسس( او ډيزرټ.شن څخه د دفڼا  
په وخت ږې او يا م  په يو بک داسې مجلس يا غڼوېڼ ه 
ږې چې په مغه ږې د ېومرو اخيڼسڼ ڼک ا يڼن و ل ېڼو  
مهمه ده چې په دې وخت ږې د خڼپڼک ېڼوم او ادر  
ليکلو ته ډېره پاملرېه ويش او په ډېر غور او دقڼت رسه 

 وليکک يش 
 د څ.ړېې د ليکوال يا ليکوالو د ېوم ليکلو اصول

ڼ لومړی ېومل وروس ه ږورېی ېوم)تخلڼ(( ولڼيڼکڼک ۱
 يش 
ڼ د ډاږټرل اېجيرنل اس ادل پروفسورل مديرل رئڼيڼس ۲

 او ېورو القابو له را و لو او ليکلو څخه بايد ډډه ويش 
ڼ مغه مقالې چې لیکوېکي یې تر یوه څخه ډېر و ل ۳

مسؤل ليکوېکڼی بڼايڼد د )ن( ېپڼې پڼه ږڼارولڼو رسه 
مشخ( يشل ږه چ.رې دا ېپڼه وېڼه ږڼارول يشل د 
لومړ  شخ( ېوم به د مقالې د اصيل ليکوال په توګڼه 

 وپ.ژېدل يش 
( affiliation) ڼ په سازمان يا بک بنسټ پورې ا وېدو ۴

ليکوالو لپاره بايد ب.الب.لې شم.رې راو ل يش او مڼر يڼو 
 يې په مغو رسه په ېپه يش 

پورې د مقالې د ليکوالو د ېومپود په بڼرخڼه تر اوسه 
ږې ميڅ موږړه او عمومي پرېکړه ېه ده شڼوې  يڼيڼنڼې 
ليکوال او څ.ړوېکي د شخړې د مخينو  لپارهل ږڼ.ڼدای 
يش په خپک منځ ږې په دې موږړه وږڼړ  چڼې د دوی 
ېوموېه د الفبا تورو له مخڼې تڼرتڼيڼ  او را و ل يش  
يعنې د مرچا د ېوم تور  چې په الف پيک شڼوی و  او 
يا ږه دوه یا درې ېوموېه په الف پيک شڼو  و ل مڼغڼه 
ېوم لومړی راو ل ږ.   چې الف ته ورې دې بک توری را 
غلی و   داسې ښڼکڼار  چڼې دا  ره او قڼريڼقڼه د 
رياضاتو په برخه ږې ډېره ږڼارول ږڼ.ڼ    بڼک دا چڼې 
يينې مغه څ.ړوېکي چې په مکرر ډول يو لڼه بڼک رسه 
مرس ه ږو ل د دوی ېوموېه په ېوبت رسه د مقڼالڼو پڼه 
ليکلو ږې په لومړي وب ليکک ږ.  ل د ب.لګڼې پڼه ډول  
دوه يا درې ملګر  د ل تک د مقالو ليکلو په برخڼه ږڼې 
يو له بک رسه مرس ه ږو  او يا م  دوی په ګ ه مقڼالڼې 
ليکيل ېو په دې ترڅ ږې دوی م  غوا   چې د مڼقڼالڼې 
د ليکوالو د ېوم په ليکلو ږې په يوه مقاله ږې يې د يڼوه 
ېوم د مقالې په رس ږې را و ل يشل په بله مقاله ږې د 
بک او په بلې مقالې ږې د بک ېوم د لیکوالو د ېوموېو پڼه 

 رس ږې وليکي 
په ت.رو وخ وېو ږې داسې اېګ.رل ږ.ده چې ږه چ.رته 

رسپڼرسڼتل د يو ازمايپ ون ) براتوار( يا څ.ړېيز  مرږڼز 
 مڼ ۲ږه مغه په څ.ړېه ږې فعاله برخه اخيس ې و  يڼا 

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي

  

 

  شميسهجري  ۳۱۳۱د تأسيس كال 
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 سیدېظی  سيد  ژبڼڼڼڼڼڼا ن  

پهاديبتاریخکېدتدریجيتحول
 )دویمهبرخه(دنظريېمفهوم

په اېګلڼیڼسڼ ڼان ږڼې ډڼان اډېڼګڼټڼون سڼیڼمڼوېڼدز 
د دورې د ډرامڼې (  ۱۸۸۴بیولوژیکي بدلون د الیزابت )

پر تاری  په تکرار  بله تطبیق ږړ  ېڼومڼو ی اسڼ ڼد ل 
ږو  چې د الیزابت د دورې ډرامې د لو تیا او يڼو تڼیڼا 
واضح او د تعریف و  مزل ږړی دیل د مغې پرمخ ڼیڼا 
د پوښيل تکامک په توګه او د پوښلو توږو د پراېیس ڼلڼو 
په توګه چې ميڅ م  پرې ېه زیات.   او   د يواږمڼنل 
محرتم او پیاو   زوال خوا ته روان د ل په بڼلڼه    
ږړی دی  د فرد له مڅو څخه په ږُيل توګه اېکار شڼوی 
او ېبوغ م  ېيش ږو ی چې د پړاووېو سلسلې تغڼیڼیڼر 
ږړ   ح ی د تحول د ب.الب.لو څرخوېو اېفڼرادیڼت مڼ  

 ېفي شوی دی  
د ایټالیا ېقاشۍ م  مامغه د الڼیڼزابڼت د دورې د 
ډرامو په څ.ر پړاو وملی دی  ېو اديب تاری  د چڼارو د 
ټولګې حیثیت غوره ږړی دی چې د شوامدو په حڼیڼ  
د یو علمي ږُيل قاېون د  حې لڼپڼاره بڼایڼد خڼدمڼت 

 وږړ   

سیسموېدز په عميل ساحه ږې د خپلڼې قڼرحڼې د 
سخ ۍ د ا خوېو یوه برخه د فطر  ښڼکڼال خڼوښڼوېڼې 

( په مفکڼوره ږڼې چڼې د اېڼواعڼو HYBRID)پیوېدول 
 تداخک مجاز ګلي ېادیده ېیيس  

تر ))سیموېدز(( وروس ه ریچڼارډ ږڼریڼن مڼولڼټڼن د 
تدریجي تحول ېظریه پر شکسپیر د ډرامې د مڼرنمڼنڼد   

په توګه تطبیقو  او پر دې اصک و  ه خڼپڼلڼه (  ۱۸۸۱) 
ږڼڼال پڼڼورې ))د مڼڼعڼڼا  ادب (  ۱۱۱۱عڼڼقڼڼیڼڼده تڼڼر )

مطالعه(( په لیکلو ږې خوېد  ږو   په دې لسیزو ږڼې 
په اېګلیس ان او امریکا ږې به ډېره س وېزمنه و  چڼې 
څوک دې د ګړېیو یا شفامي ادبیڼاتڼو پڼه ا ه د بڼحڼ  
ږ اب چې د ډاروین پر ېظریاتو و   ېه و  پڼیڼدا ږڼړ   

د (  ۱۸۸۱ېیوز ې   لیکوال پو  ېټ پرتلیڼز ادبڼیڼا  )
سپنرس د عقیدې په رڼا او پرمخ یا ږڼې لڼه اشڼرتاږڼي 
)ږمون( ژوېد ېه تر اېفراد  ژوېد پورې مسایک وڅڼ.ڼړل  

د اثر د ))شعر اوایک(( او د مڼیڼکڼنڼز       (  ۱۱۹۱د ګمر )
تألیف ))د ادبیاتو تکامڼک(( د دې ېڼظڼريڼې د (  ۱۱۱۱) 

 تطبیق په ا ه د امریکايي لیکوالو وروس ۍ ب.لګې د   

په فراېسې ږې د اديب ږره ږ نڼې دوه تڼنڼه رس ر  
چې ټین او بروېټیر ېوم.دل د تدریجي تحول د مسئلڼې 
پڼر حڼک بڼاېڼدې بڼوخڼت شڼولل خڼو ټڼیڼن سڼهڼوا  د 

 (Positivist) 

ېظريې پلیوېی ګلک شوی دیل په داسې حال ږې چې د 
زیاتو فیزیولوژیکي او بیولوژیکي اصطالحاتو په ږارولڼو 
او اق با  رسه د تحول په ا ه د ېومو   مڼفڼکڼوره پڼه 
ټوله معنا میڼګڼيل وه  ېڼومڼو   د ږڼومڼت سڼپڼنڼرس 
ېظریا  وېه منکل له میګله يې زده ږڼړ  وول چڼې  د 
تاریخي دورو مفهوم مغه ملحې د  چې د اشڼیڼاوو د 
پرله پسې) ینقطع( خپله په خپڼلڼه د مڼوډڼودېڼدو د 
داخيل اېکشاف عوامک وپلټي  ل خو ټیڼن د تڼدریڼجڼي 
تحول په ا ه دغه تحول ته د ډال اديب تحول پڼه تڼوګڼه 
فکر ېه ږو ل د ېومو   په اېد ادبیا  د ږُڼيل تڼاریڼخڼي 
عمليې یو ډز دیل چې د منظ  وحد  په تڼوګڼه درک 
ږ.    ادبیا  پر ټولنې تکیه د ل خو ملحه د ټڼیڼن پڼه 
عقیده غالبا  ))د عرص د رو (( معنا ورږڼو   ټڼیڼن پڼه 
خپلو ټولو لیکنو ږې یوازې یڼو يڼلڼې ملڼحڼه پڼه اديب 
تحول ږې د یو لیکوال د موقف په معنا ږڼارولڼې  ده  
ېومو ی د فراېسې په ټراژيدۍ ږې ږورين او ولڼټڼیڼر  د 
یوېان په تیاتر ږې اشیک او یوروپیدیس او د  تڼیڼن پڼه 

مڼ  ۳شعر ږې له ږری یو  او ږالدین رسه مڼقڼابڼلڼه 

 پښتوسیند –فرانسوي
 څ.ړېدویه سمیله احمدزۍ

فراېسو  ژبه د ېړۍ له مهمو ژبو څڼخڼه ده چڼې د 
مليوېه اېساېڼان پڼه اروپڼال امڼریڼکڼال  ۲۷۴ېړۍ تقريبا 

دغڼې  پڼرافریقا او ح ی د آسیا په يینو م.وادوېو ږڼې 
ژبې خربې ږو   د دې تر څڼنڼد دغڼه ژبڼه د مڼنڼدو 
اروپایي ژبو د  تیني ډلې یوه مهمه غړې ژبه ده چڼې د 
ېړیوالې ډیپلوماسۍ لپاره م  یو بې ساری مقام لر   د 
اروپا او فراېسې رسه د افغاېس ان د ا يکڼو لڼه ږڼبڼلڼه 
دغه ژبه د افغاېس ان له پاره م  زيا  ارزښت لڼر   د 
يادو او ګڼ شم.ر ېورو  ملوېو له ږبڼلڼه د پپڼ ڼنڼو او 
پپ و لڼپڼاره مڼ  فڼراېسڼو  ژبڼه او مڼ  فڼراېسڼو  
قاموسوېه زيا  مه  د   ښاغلی ډاږټر مڼحڼمڼد اږڼرب 
وردګ لومړی ږس ول چې څو ږاله تر مخه يې د پپڼ ڼو 
فراېسو  او فراېسو  پپ و قاموسوېه ليڼکڼيل وو  پڼه 
ت.رو لسو ږالو ږې ښاغيل ډاږټر اږرب وردګ د خڼپڼلڼو 

 ژبا ه او لن یز   څ.ړېپوه مو ډان تلیوال

دژبېدژوند
 (۱)چاپیریال

پخواېيو قاموسوېو په   پراخولو او پياو   ږولو باېڼدې 
فراېسو  قامو  وليکڼه  -ږار وږړ چي لومړی يې پپ و

پپ و قامو  يڼې مڼ  تڼازه  -او او  دا دی فراېسو 
 .بشپړ ږړ

مخکې تر دې چې په دې قامو  لن ه تبصڼره وږڼړم 
غوا م د قامو  د لغت په ا ه لنڼ ه یڼادوېڼه وږڼړم  د 
قڼڼامڼڼو  یڼڼا ډږشڼڼرن  اصڼڼطڼڼال  لڼڼه  تڼڼیڼڼنڼڼي 

څخڼه چڼې  Dictionarius یا  Dictionariumږلمې
د لغ وېو او عبارتوېو د زېرمې معنا ښند ل اخڼیڼسڼ ڼک 
شوې ده  د قامو  ږلمه له پخوا رامڼیڼسڼې د مڼغڼه 
ږ ايب ږار لپاره ږارول ږ.   چڼې د لڼغڼ ڼوېڼو پڼه ا ه 
معناييز او ترشیحي معلوما  ورږو   قڼامڼوسڼوېڼه د 
عريب ژبې د قامو  له لغت ېه ترږي  شوې پپ و بلڼه 
ده  دا يو ډمع ېوم دی او د سيندوېڼو مڼعڼنڼا ورږڼو   

پپ و سیند چې د ډاږرت محمد اږڼرب وردک  -فراېسو 

له خوا لیکک شوی دی یو څلویپت زره لغ وېه لڼر  او 
د آسیایي ژبو یوې م خصصې خڼپڼرېڼدویڼې مڼؤسڼسڼې 

ازیاتیک له خوا خپور شوی دیل یڼاده 
مؤسسه د اسڼیڼايڼي ژبڼو د ودې او 
څ.ړېې په برخه ږې فڼعڼالڼیڼت ږڼو   

ز  ږال ږې مڼ  ۲۹۱۱ډاږټر وردګ په 
فراېسو  سیندګی لڼیڼکڼلڼی  -یو پپ و

ول چې مغه م  څلوېپت زره ویڼوېڼه 
درلودل او په پاریڼس ږڼې د مڼمڼدې 

 .خپرېدویې مؤسسې له خوا چاپ شوی و
قامو  لیکنه یوه پ.چلڼې پڼروسڼه ده  د قڼامڼو  
لیکوال باید په ږره توګه د لغ وېو معناوو رسه بلد و  یا د  

مڼا   مڼعڼلڼو وو له تړښت څخه مر ا خڼیڼز  معنا لغ وېو او  
ولر ل چې ښاغلی اږرب په دغه قامو  ږې په دې ږار ږڼې  
بریالی شوی او د قامو  لیکنې ژبني اساسا  یې پڼه پڼام  

ممدارېګه د ګرامر  توږو )ېومل س ڼایڼنڼومل    ږې ې.ويل د   
  مڼ ۳  دېومځریل فعک   ( د اخ صار  بلې ږارول م  

موږ ولیدل چې په يینو ېظروېو ږې ژبې تڼه د یڼوې 
په سرتګه ږ ک ږڼ.ڼ   چڼې د  ۱داسې مجموعې یا رمز

ریايض په می ودوېو رسه مطالعه ږ.دای يش  دا مغڼه 
څه دی چې د ژبا ې له الکرتوېکي اتوماتو مڼاشڼیڼنڼوېڼو 
په ایجاد رسه منځڼ ڼه راغڼيل د ل خڼو د ژبڼې او د 
پومولو د ېورو سیس موېو په منځ ږې چڼې د ژبڼې پڼر 
بنسټ رامخې ته شو  د  خورا ډېر توپیروېه مڼوډڼود 

باېدې و   سیس ڼ  ېڼه  ۲د   ژبه م.څکله م  په رواج
دی او یوه داسې قبیعي پ.پڼه ده چڼې د سڼلڼګڼوېڼو 

اخیس نې رسه رامنڼځڼ ڼه شڼوې ده   ۳په وې ې ترو یو
ژبه تش )یوايې( د افکارو د تبادلڼې وسڼیڼلڼه ېڼه دهل 

بلکې د مغوی د فورمولبندۍ او درډولو وسڼیڼلڼه مڼ  
ده  د پومولو او راپومولو اتوماتیکې وسیلې مر چ.ڼرتڼه 
او په ټولو يایوېو ږې یو شان د  په داسڼې حڼال ږڼې 

 چې ژبې ياې ه او ياېګړ  خاصی وېه لر  
د پومولو او راپومولو په پروسه ږې اېسڼاېڼان افڼکڼار 
تبادله ږو   د دې لپاره چې د افکارو څخه یو بک خڼرب 
ږړ  مکلف د  چې د ژبې په مرس ه یې فورمڼولڼبڼنڼد  
ږړ   اېساين فکر په خڼربو اتڼرو و   فڼکڼر دیل پڼه 
وییوېو ږې ېغپ ی دی  د پومولو او راپومولو پر دېڼدې 
رسب.ره ژبه دا دېده م  لڼر  چڼې افڼکڼار او خڼیڼا   
فرمولبند  او ثبت ږړ   دا پوښ نه را و  یڼ   چڼې د 
دې دوا و دېدو له منځه یې ږومه یوه دېده ډېره مهمڼه 
ده؟ په لومړ  ېظر ږې داسې برېپي چې په وییوېو ږې 
د فکر یا ېظر فرمولبند  تر پومولو او راپومولو مخڼکڼې 
او مهمه ده  د دې یادوېې موخه دا ده چڼې ږڼه مڼوږ 
افکار فرمولبند  ږړ  ېه وایل ېه به وای تواې.ديل چڼې 
 -یو بک مڼو رسه خڼرب ږڼړ  وای  د ژبڼې د پڼومڼولڼو

راپومولو دېده په رښ یا رسه مهمڼه ده  دغڼه ادعڼا د 

راتد د مرحلې لپڼاره مڼ  ارزښڼت لڼر    ژبې د منځ ه
اېساېاېو ژبه د دې لپاره رامنځ ه ږړې چې یو بڼک رسه 
خرب ږړ   په ممدې ډول دوی په خربو رسه فکر ثڼبڼت 

 ږړ ترڅو ېورو ته یې ورسو  او خرب یې ږړ  
د فکر د فرمولبندۍ دېده د پومڼولڼو راپڼومڼولڼو پڼه 
دېده پورې تړلې ده  اېساېان خپک افکار پڼه ژبڼې رسه 
چې دوی یې معمو   د پومولڼو د وسڼیڼلڼې پڼه تڼوګڼه 
ږارو  فرمولبند  ږو   ډېری اېساېان )زما ژبڼا وېڼکڼي 
په اېد ټول اېساېان( په خپله مورېۍ ژبه فکر ږڼو ل تڼر 
مر څه دمخه ږله چې دوی یوه پردۍ ژبڼه پڼه مڼامڼه 
معنا خپله ږړ  تر مر څه لومړی په دې معنا ده چڼې 

چارو ږې د پومولو راپڼومڼولڼو  ږله دوی دا ژبه په ورينیو 
د یوې ذریعې په ډول اس عاملو  په دې ږړېې رسه مڼغڼې  

رس.ديل د  چې خڼپڼک افڼکڼار او ېڼظڼریڼا  پڼه    ږچې ته 
 ږړ    ېومو ې ژبې رسه فرمولبند   

و  یوه ژبه چې په يای درېدلڼې او خڼ ڼمڼه شڼوې 
ېيش ږو ی چې د پومڼولو راپڼومڼولو د یڼوې وسڼیڼلڼې 

 م ۳په توګه خدمت  ۴او فکر د فرمولبندۍ د یوې آلې

 لیکواله  م.رمن ریاحي

 دمقالېليکلوالرېچارې
 پنځمه برخه

 ژبا ه
 څ.ړېیار فضک الرحمن علیزی

 گامڅلورم 
د مقالې د ليکوال يا ليکوالو د 

 ېوم ليکلو څرېګوالی 

مه( ۲۲ -۲۱ملریز ږال د دلوې میاش ې ) ۱۳۱۱د د ادارې یادښت  
ملریز ږال ږې یې د چاپ او خپراو  مڼه ږڼ.ڼدهل د ۱۳۱۱ګله چې په 

چاپ د ين  او وروس ه په م.واد ږڼې د سڼیڼاح تڼحڼو تڼو لڼه امڼلڼه 
ين ېدلې وهل د اسالمي امار  له راتد رسه دا دی تر بیا ږ نې وروسڼ ڼه 

 چاپ او خپرې   
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م  ېه د مقالې يا څ.ړېيز را پڼور د اصڼيل لڼيڼکڼوا ېڼو د 
ېوموېو په پای ږې يې بايد ېوم را و ل يش  دې ته په ږ لو 
رسه داسې ښکار  چې د مقالو د ليڼکڼوېڼکڼو څڼخڼه يڼې 
وروس ي ېوم ته اع بار ورږول ږ.  ل ېڼو پڼر دې اسڼا   
مغه دوه څ.ړوېکي چې مغه به ېه د ږوم څ.ړېيڼز مڼرږڼز 
مرش او ېه به م  لوی پروفيرسان و ل په مقاله ږڼې بڼه 
يې د دوی  ېوم  ليکلو لپاره سرتګې پڼټڼې ږڼړې و  او د 
اخر  ېوم په ليکلو ږې به يې يو له بک رسه سيايل ږولڼه  
ږه درې او يا م  له درېوو څخه ډېر ليکوال و ل ېو مه  
ليکوال يې غوا   چې خپک ېوم يې په اول او يڼا مڼ  پڼه 
اخر ږې راو ل يشل ېڼه غڼوا   چڼې ېڼوم يڼې د دوو 
ليکوا ېو په منځ ږې وليکک يشل مګر په او  وخت ږڼې 
عام فکر دا دی چې د لومړين ېوم ليکک په دې معنڼا دی 
چې د څ.ړېيزې مقالې اصيل څ.ړوېکی م  دغه دیل چڼې 
لومړېی ېوم يې ليکک شوی دی يا ليکک ږ.    ح ی ږه د 
لومړين ېوم ليکوال د ماسټڼرۍ د ږڼور  او يڼا مڼ  د 
دوږ ورا زده ږووېکی و  او د ورپسې ېڼومڼوېڼو ږسڼان د 
څ.ړېيز مرږز مه  غړ  او يا د ېوبک ډايزې ګټوېکڼي مڼ  
و   مغه څوک چې لومړېی ېوم يې ليکک شوی د مقڼالڼې 
يا څ.ړېې د اصيل ليکوال په ېوم پ.ژېدل ږ.ڼ   او دا پڼه 
دې معنا ده چې د مقالې اصيل ليکوېکی م  ممدا دی او 
يا دا چې د مقالې ډېره برخه د لومړين ېوم ليکوال ليکلې 

 ده  
د اېګلييس ژبې په يوه مقاله ږې د ېوموېو د فڼهڼرسڼت 
بندۍ د  رو چارو پ.ژېدېه د يوه ېړيڼوال لڼيڼکڼوال لڼپڼاره 
ږ.دای يش س وېزمنه و ل يکه چې د ب.البڼ.ڼلڼو ژبڼو پڼه 
مقالو ږې د ېوموېو ليکک م  يو له بک رسه توپري لڼر  او 
 -تر ډېره د تورو ليککل ږ.دای يش چڼې د )اواز لڼیڼکڼنڼې

فوېیټیک( په شکڼک و   د چڼيڼنڼي  -فوېیمیکل غ لیکنې
( له لور   و اېدې شوې ۲۹۹۲ليکوالو لپاره د سان و ژر )

مقالې په دې ا ه  يو شم.ر سڼپڼارښڼ ڼنڼې ږڼړې د  او د 
ب.الب.لو مل وېو د ليکوا ېو او د ژورېالوېو د مهڼ ڼمڼمڼيڼنڼو 
لپاره یې په دې ا ه يینې  رښووېڼې او قڼرزالڼعڼمڼلڼوېڼه 
ښوديل د   مر فرمټ چې يو څ.ړوېکی اې خابو ل مڼغڼه 
بايد تر اخره پورې د اېګلييس په علمي مقالو ږې وپڼالڼک 

( ېوم چې پڼه Shou-chuQianيشل د ب.لګې په ډول د )
( په ېوم او په يڼيڼنڼو ShovchuQianيينو مقالو ږې د )

( په ډول د  چې دا بايد يو ډول S.Chienېورو ږې بيا د )
 يش   وليکک

په ټوله ږې علمي ژورېالوېهل د ليکوال لڼه ېڼوم څڼخڼه 
وروس ه ليکک شوې درډې ېه چاپو   تاسو پوم. ئ چڼې 

B.S  څه معنا ورږو ؟M.S  یڼاPh.D.  مڼ  پڼه مڼمڼدې
شککل مګر ډېر څ.ړېيز ژورېالوېهل د ليکوال له ېوم څخڼه 
وروس هل د مغه علمي درډې يا سند ته اشاره ږو ل خڼو 
په څ.ړېيزو ژوېالوېو ږې د رسچينو )مأخذوېو( پڼه بڼرخڼه 
ږې علمي درډې ېه را و   او يا مغوی ته اشاره ېه ږو   
لکه دوږ ورل اس ادل ماسټرل پوماېدل څ.ړېپوه او داسڼې 
ېورې علمي رتبې يا درډې  لڼيڼکڼوال بڼايڼد د ژورېڼالڼوېڼو 
وروس يو قرزالعملوېو او په دې برخه ږې ېويو ټڼکڼو تڼه 
پاملرېه وږړ  او يا دا چې په دې ا ه دې د يڼيڼنڼو ېڼورو 

د ليکوالڼو ېڼومپڼود تڼه مڼراډڼعڼه  څ.ړوېکو او د مقالې
 وږړ  

 د چا ېوم بايد د مقالې د ليکوال په توګه وليکک يش؟
پر موضو  د   ښه پوم.دو لپاره به دا مطڼلڼ  د يڼوې 
ب.لګې په را و لو رسه توضيح ږړو  فرض ږړئ يو محصک 

مڼحڼصڼک پڼه ېڼوم يڼادوول د  Aچې موږ يڼې دلڼ ڼه د 
 براتواروېو ټولې مجموعې قرحه ږو ل چې ږ.دای يش 
ېو  علمي او مه  پرمخ ګوېه ورڅخه تڼر  سڼه 

تخنيکر ته وايي چڼې  Bيشل وروس ه دا محصکل 

 د مقالې لیکلو   

 
 

 
 

تر دې دمخه مې ېه وررسه لیديل و او ېه مو خربې 
شوې وېل خو له لرې مې څو څو يڼلڼې لڼیڼدلڼی و دا 
څومره مې چې لیدلی م  و لڼه شڼخڼصڼیڼ ڼه یڼې ډېڼر 
اغ.زمن شوی وم  ما د ده په ا ه له خڼپڼلڼو مڼلڼګڼرو او 
دوس اېو ډېر څه اورېديل وول ممدا وډه وه چې د ده 
د لیدو تنده مې ورځ په ورځ زیات.ده  ېن مې د رسک پڼر 
غا ه ولیدل خو زما د مې پر خالف بک ډول معلوم.ڼدهل 
د ده اوږده تور تاو تاو وېپ ان چڼې د ده د اوږو پڼه 

ښکلولو ېه س ړ  ږ.دلل ممدا وېپڼ ڼان یڼې مڼوا ېڼن 
داسې ماخوا دېخوا پورې ومک چې د ده د م  د پټولڼو 

 مڅه یې ږوله 
مغه سرتګې چې د اقمینانل خڼوښڼۍ او سڼکڼون 
دریڅې وېل ېن د ېهیلۍ او ېارامۍ څرک په ږې لګ.ڼدهل 
په څ.ره ږې یې م  د خپګان ېپې له ورایه معلوم.دې  
د ده دا بدلون زما لپاره د اېدېپنې و  و  دا مڼې غڼوره  
وبللڼه چې خواته یې ورش ل زه باور  وم چڼې زمڼا پڼه 

وال له ې دې وویني په ډېرې خوښڼۍ بڼه مڼې  څ.ر مینه
مرږلی وږړ ل خو ده یوايې یو ېظر راباېدې ت.ر ږړ  زه 
خپله ور مخکې شومل يان مې ور معريف ږڼړ او تڼرې 

 ومې پوښ ک 
 ڼ ته د لن و ږیسو لیکوال یې؟

ڼ ېهل د ږیسه لیکوال پنځوېه )تخلیق( یڼ  او ېڼوم 
 مې ږیسه و 

ڼ له )و( څخه س اسې مطل  څه دی؟ تڼه خڼو د 
 ادب په برخه ږې ډېر پ.ژېدل شوی لیکوال یې 

ڼ مول خو او  ېه ی ل او  مې خپک مغه ارزښڼت 
 بایللی دی 

 ڼ ته ولې داسې فکر ږوې؟
ڼ يکه چې ږیسه لیکوال او  لن و ږیسو تڼه ېڼهل 

 ګیو ته ډېر ارزښت ورږو   بلکې ږیسه
د ده په خربو ږې له خپګان رسه رسه قڼنڼز مڼ  

 محسوس.دهل بیا مې ترې وپوښ ک 
 ڼ دوی ولې داسې ږو ؟

ڼ يکه چې لوس وېکي او  لن و ږیسو ته وخت ېه 

لر ل د ږ ابو لوس ک خو یې پخوا پڼرې ایپڼي وو  ېڼن 
سبا په ټولنیزو رسنیو ږې یوه یا دوې پاڼې مڼ  ېڼه يش 
لوس لیل او  دوی د لوس و لپاره دا وخڼت ېڼه لڼر ل 

ګیو ته ارزښت ورږڼو ل لڼنڼ و  مهال یوايې ږیسه او 
ږیسو خپک اممیت له  سه ورږړی دیل پڼه دې خڼربو 
رسه یې په سرتګو ږې یو ډول خپګان راڅرګڼنڼدېڼده او 
بې له دې چې ماته وګور ل له سرتګو مې پنا شو  وېڼره 
یې پر يای راته وبرېپ.دهل رښ یا م  د اېڼدېپڼنڼې و  

ګۍ م  پڼه دوول  خربه ده چې ورو ورو ېیمه پاڼه ږیسه
 دوه ېیمو ږرښو ږې را محدودې   

 | لنډه کیسه |

 وېره

 لیکوال  راډ.ندر پټواری
 ژبا ه  ېازو ږامل

 ازمايپ وېه بايد په څه ډول رسته ورس.  ؟
ږه چ.رته ازمايپ وېه په بريايل ډول تر رسه يش او د 
يوې علمي مقالې د و اېدې ږولو لپاره د منلڼو و  پڼايڼلڼې 

محصک بايد د مڼقڼالڼې د لڼومڼړين او اصڼک  Aولر ل ېو 
ليکوال په توګه وليکک يشل ږه څه م  تخنيګڼر يڼې ټڼول 
فزيکي ږاروېه تر رسه ږړ  و   ))الب هل د مقالې د مڼنڼنڼې  

 (Acknowledgement په برخه ږې بايد د تخنيکر ېڼوم )
را و ل يش او د مغه د مرس ڼې يڼادوېڼه ويش او مڼنڼنڼه 
ورڅخه وږړ  (( او  فرض ږړئ چې پورته ازمايپڼ ڼوېڼه 
بريايل ېه وول تخنيکر منفي پايلې محصک ته و اېدې ږڼړې 
او د ازمايپت په ډريان ږې یې محصک ته د دې لپاره چې 
دغه ازمايپت په بڼريڼايل ډول رستڼه ورسڼ.ڼ   او يڼوه 
مطلوبه پايله ورڅخه تر  سه يش د يڼوه يش د اضڼافڼه 
ږولو سپارښ نه او يا م  غوښ نه ږو  او ورته وايڼي چڼې 
ږه موږ په دې تجربه ږې دا شی ور اضافه ږڼړو ښڼه بڼه 
و   ازمايپت)تجربې( ته د يوه يش په ور اضڼافڼه ږڼولڼو 
رسه ازمايپت په بريايل ډول رسته رسڼ.ڼ   او وروسڼ ڼه 

( محصک رسه Aمقاله ېرشې  ل ېو په دې صور  ږې له )
( د ېظرياتو چې د ازمايپ وېو د مثب و پڼايڼلڼو Bد تخنيکر )

په را و لو ږې يې مرس ه ږړېل د مقالې د ليکوالو په توګڼه 
يې بايد په ترتي  رسه ېوموېه وليکک يشل يکه چې دلڼ ڼه 

 په فعاله توګه دوا و برخه اخيس ې ده 
او  به دا مثال په بک ډول مطر  ږړو  فرض ږړئ چڼې 
په يوه تجربه ږې د سیرم البومین په اضڼافڼه ږڼولڼو رسه 

درډو ږې بڼریڼالڼۍ وهل   c۳۷° زموږ تجربه د تودوخي په 
ساینس پوه بيا م  وايي چې او  م  یڼو مڼبڼهڼ    Aمګر 

ټکی پاتې دیل يکه چې د تر رسه شوې تجربې په ترڅ ږې 
يو ډول ېاروغۍ په ېپه شوه يڼا تڼجڼربڼې وښڼودلڼه چڼې 
)پاتون( يو ډول ېاروغۍ دهل په داسې حڼال ږڼې چڼې پڼه 
مخکې خپره شوې څ.ڼړېڼه ږڼې دا پڼه ډاګڼه شڼوه چڼې 

ساینڼس پڼوه او  لڼه خڼپڼک  Aارګاېيزم ېاروغۍ ېه ده  
په ېڼوم يڼادوو او يڼو  C ممکار چې موږ يې د ساینس پوه

تکړه مايکروبيولوژيست دیل څخه غوښ نه ږو  چڼې دا 
مواد يو يک بيا د ېاروغۍ د معلومولو په خڼاقڼر تڼجڼربڼه 

په  براتوار ږې د ازمويڼنڼې تڼوږڼي د  C ږړ   ساینس پوه
پ.چکارۍ )اېجګشن( له  رې په ښيڼځڼيڼنڼه وو مڼوږږڼاېڼو 
باېدې ازموييل چې دا ېاروغۍ ده او ږه ېه؟ ږڼلڼه چڼې دا 
مواد ازموييل په پايله ږې د يوې څ.ړېې لپاره بيا م  ېڼو  

 Aټکي په    را ييل ېو دل ه بيا م  په مڼقڼالڼې ږڼې د 
ساینس پوه ېوم د مقالې د اصيل ليکوېکي په توګه رايڼي 

ساینس پوه ېوم په مقاله ږې ېه را و ل ږ.  ل خڼو  Cاود 
د څ.ړېې يا مقالې په وروس ۍ او د مننې په برخه ږڼې يڼې 
بايد ېوم ياد يش او مننه ترې ويشل خو فرض ږړئل چڼې 

C    ساینس پوه پر خپک يان باېدې ياېګړی فشڼار را و
او غوا   چې د تجربې لپڼاره پڼه يڼو لڼړ قڼرحڼو بڼاېڼدې 
ازمايپ وېه تر رسه ږړ   دی د دې تجربو د رسته رسڼولڼو 
لپاره دې پايلې ته رس.   چې دا ېه يوايڼې پڼه ښڼځڼيڼنڼه 
موږږاېو ږې ېاروغي په ګوته ږو ل بلکې د ييڼنڼو اېسڼاين 
ېاروغيو د رامنځ ه ږ.دو سب  م  ګريي چڼې سڼايڼنڼس 
پوماېو د دغسې يوې پايلې د موېدلو مڅڼې مڼخڼکڼې مڼ  
ږړ  د   يعنې مغوی م  د دغسې يوې پايلې د مڼوېڼدلڼو 
په لټه ږې وو  ېو پر دې اسا  په مڼقڼالڼه ږڼې دوه ېڼو  
ډدولوېه ور اضافه ږ.  ل د پايلې د بیا ليکلو په برخه ږې 
ليکک ږ.   او مقاله د ممدې دری وا و ليکوالو ېڼومڼوېڼهل 
چې موږ مخکې د لومړ  ليڼکڼوالل دويڼ  لڼيڼکڼوال او د 

يڼاد ږڼړلل لڼيڼکڼک  ازمايپ ون ) براتوار( د شخ( په ېوم
 ږ.   

 د ليکوال يا ليکوا ېو ترمنځ د ام يازوېو د وېش ډول
په ېورمال ډولل په مر څ.ړېه ږې لومړی ږس د مڼقڼالڼې 
څخه بشپړ ام ياز تر سه ږو   الب هل د مر ېو  لیکوال د 
ېوم په اضافه ږولو رسهل د لومړ  ږس د امڼ ڼيڼاز بڼرخڼه 

ږم.    د دې يادوېه م  ا ينه ده چڼې د لڼومڼړ  ږڼس 
ام ياز او د مقالې د اصيل ليکوېکي )مسئول( امڼ ڼيڼاز يڼو 
ډول ېه و ل د لومړين ېوم ليکک شو  شخڼ( امڼ ڼيڼاز د 
مقالې تر ېورو ږساېو ډېر دیل لڼومڼړی ږڼس عڼمڼومڼا  د 
مقالې د لیکوا ېو تر منځ لو  مقام لر ل مسئول لیڼکڼوال 
یوايې د ا یکې مسئولیت په توګه په پام ږې ېيول ږڼیڼ    
تاسو ږو ی شئ چې په  ېدې ډڼدول ږڼې د مڼقڼالڼو د 
لیکوا ېو د ام يازوېو درډه بند  د ېوموېو په ترتیڼ  رسه 
وګورئ چې لومړينل دوي ل درېي  او په ترتڼيڼ  رسه ېڼور 

 ليکوال څو سلنه ام ياز تر  سه ږو ؟

  ...د اسرتالیا پر لومړېیو افغاېاېو
رېې اسرتالیا په ډو ولو م دغو خلکو د  لد مکې په وینا

خو م.ر شو  د   ده په خپک فڼلڼ   لږې لوی رول لوبولی
پڼه  م ږڼال۲۹۲۹د  ( ېوم.   اوThe Furnaceچې )  ږې
راوو ل د اسرتالیا په وده ږې یڼې د  ېندارې ته سمرب ږېډ

 افغاېاېو رول اېځور ږړی دی 
په دې فل  ږې یو يوان افغان اوښبه او یو اسرتالیايڼي 
بوټبه )مغه څوک چې په بوټو ږې ږار ږو  یا یې ماتو ( د 
رسو زرو له غال شویو خپ و رسه د اسرتالیا د لوېدیځ پڼه 

 روان د   پيلدې پراخه سیمه ږې 
 

 اثر     « پپ و سیند  –فراېسو   »د  
د علومو اږاډمي عمڼومڼي رئڼیڼس څڼ.ڼړېڼپڼوه دږڼ ڼور 
عبدالظامر شکی  د ډمهور رئیس مڼحڼمڼد ا ف غڼنڼي 
پیغام ولوست چې په ږې راغيل وو  د ت.رو څلورو لسیڼزو 
ډګړو په ې یجه ږې زموږ ګڼ شم.ر پومان او م خصڼصڼان 

شول چې له وقنه وويي او دا فڼرصڼت و ېڼه  ېس کا  ا
مومي چې خپله پومه او مهار  د م.واد د خڼلڼکڼو لڼپڼاره 
وږارو   له ې.که مرغه موږ د پوماېد ډاږټر وردګ غوېڼدې 
داسې مهاډر پومان لرو چې په پردېسۍ او ډالوقنۍ ږڼې 

 .م  د پالرين م.واد لپاره ږار ږو  او خولې تویو 
په پیغام ږې زیاته شوې وهل د افغاېس ان لڼه عڼلڼومڼو 
اږاډمي مننه ږو  چې د پوماېد ډاږټر وردګ د یوه مڼهڼ  
خدمت د معريف ږولو او قدرداېۍ غوې ه يې ډڼو ه ږڼړې 

 .ده
د علومو اږاډمي عمڼومڼي رئڼیڼس څڼ.ڼړېڼپڼوه دږڼ ڼور 
عبدالظامر شکی  په خپلې پراېيس ې وينا ږې وویڼک  پڼه 
پپ و ژبه ږې قامو  لیکنه دوه ېی  سوه ږاله مخڼکڼې د 

په وخت ږې د یوه خ یځپوه له خوا پڼيڼک  ينتیمورشاه درا
په پپ و ژبه اوسنۍ قامو  لیکنه ږه له سیالڼو  .شوې ده

ژبو رسه مقایسه ږړول ېو موږ ډېر وروس ه پڼاتڼې یڼو  پڼه 
ډېر زیا  تخصيص لیکنې شڼو ل ا تڼیڼا ده  ېوره ېړۍ  ږې 

 .چې په پپ و ژبه ږې م  تخصيص قاموسوېه ولیکک يش
د  خڼربې وږڼړې او مڼ اس اد ېجیڼ  مڼنڼيل ورپسې 

اثر لیکوال وی یویي پیغام خڼپڼور «پپ و سیند -فراېسو »
 .شو

د علومو اږاډمي علمي منيش څ.ړېوال دږڼ ڼور رفڼیڼع 
د ل الله ېیازی په پپ و ږې د قامو  لیکنې پر بهیر وغ ید

ډمهور رئیس فرمنګي سالږار اس اد اسدالله غضنفر لڼه 
علومو اږاډمۍ څخه مننه وږړه چې دغه ډول غوېڼ ه يڼې 
ډو ه ږړې او ويې ويک  د اږاډمۍ ږار یوايې د عڼلڼ  او 
فرمند تولید ېه دیل بلکې د مغو پومڼاېڼو او څڼ.ڼړوېڼکڼو 
مالتړ ږول او مڅول م  د  چې له م.واده بڼهڼر عڼلڼمڼي 

 .ږاروېه ږو 
وروس ه څ.ړېپوه عبدالقیوم مشواڼيل څ.ړېپوه دږڼ ڼور  

سید محي الدین ماشميل څ.ړېپوه محمد ېبڼي صڼالحڼيل 
احمدزۍ  سميلېڅ.ړېوال سید ېظي  سيد  او څ.ړېدويې 

پر ياد قامو  د تحلیيل ږ نې ترڅند د قڼامڼوسڼوېڼو پڼه 
 .مکله ګټور معلوما  و اېدې ږړل

د غوې ې په وروس يو ش.بو ږڼې د غڼوېڼ ې ارزوېڼه د 
علومو اږاډمۍ د ژبپومنې د برخې سالږار پوماېد دږڼ ڼور 

فراېسو »مجاور احمد زیار له خوا وشوه او په پای ږې د 
 .پراېيس ه وشوه«پپ و سيند -

تر مغه وروس ه م.لمنو د افغاېس ان د علومو اږاډمڼي 
 .د اتنوګرافۍ له تحقیقي موزي  څخه م  ليدېه وږړه

 

 مش اق مجرو  يوسفزی   

د مش اق مجرو  يوسفز  زوی توقري احمد يوسڼفڼزی 
واييل پالر يې په ممدې ورځ په پلرين ږڼيل د مڼردان پڼه 

 مايارو ږې خاورو ته وسپارل شو 
د ده د معلوماتو له مخېل مش اق مجرو  يڼوسڼفڼزی  
م په مايارو ږې زې ېدلیل په مردان ږڼې يڼې تڼر ۱۱۱۴په 

لس  پورې زده ږړې ږړ  او له پ.پور پومن ون ېه يڼې پڼه 
پپ و ږې ماسټر  ږړې وه  په ب.البيلو وريپاڼو او مڼجڼلڼو 

ږار ږړی ول څو ږاله يې د باچا خڼان مڼرږڼز ېڼه د  یېږې 
خدما  مڼ  تڼررسه ږڼړ   حي پپ ون مجلې د مدير په 

د   د مغه شاوخوا لس ږ ابوېه چاپ شو  چې په ږې د 
قنز و مزا  رسه يې په پپ و ګرامر او لڼغڼاتڼو او  لتحقيق

ېورو موضوعاتو مه  ږ ابوېه چاپ ږړ ل يينې ږڼ ڼابڼوېڼه 
 يې چې شاعر  م  په ږې شامله دهل چاپ ته تيار د  

په چاپ ږ ابوېو ږې يې ]ياراېه په شل ڼالڼوت تڼکڼلڼوېڼه ل 
]زرږاڼیت صنايع بدايعل پنځه اي يشڼنڼه ل ]تڼکڼک دسڼ ڼهت 
تکلوېه ل ]مذا ما ږنزت ت په پټه خزاېه تحڼقڼيڼق ل ]سڼامڼو 
پپ وت د امال په حوالې رسه ل ]منڼظڼوم خڼوشڼحڼال ل ]د 

 تاري  ژ ال قلندر مومند ته تاري  ګويي  شامک د  
تفسیر چې حافظ عامد الدين ابڼن   د ابن ږثیر ېومو ی

 ږثري لیکلیل پپ و مرتډ  م  و 
 

 مرصۍ پومه پروفيسور عفاف زيدان   
م ږڼال ۱۱۳۸پروفيسور دوږ ور عفاف السيد زيدان په 

په قامره ږې زې ېدلې دهل ليسڼاېڼس او مڼاسڼرت  يڼې د 
  ژبه ږې د قڼامڼرې لڼه په ياېګړ  ډول په درخ يځو ژبو 

پڼه پومن ون څخه تر سه ږړ  او د دوږ ڼورا اخڼیڼسڼ ڼلڼو 
ېڼ.ڼټڼه  ۱۱۱۸ت۳ت۲۱د تحصيلې بورسيې لپڼاره پڼر  خاقر

چې په مغه وخت ږې په ږابک پومن ون   ږابک ته راغله  دا
ږې د دږ ورا دوره ېه وهل مغې ته د پوماېد دږ ور محڼمڼد 

 ه  شورسور ماميون تر ېظر  ېدې درح برېامه ډو ه 
د اس اد عفاف د دږڼ ڼورا رسڼالڼې رسلڼيڼک ))فڼرخڼي 

و  د دې اثر په ليکڼلڼو  سیس اينل حياتهل عرصه و شعره((
الله خلیيلل پڼومڼاېڼد عڼبڼد الڼحڼی  ږې يې له اس اد خلیک

حبیبيل پروفیسور دږ ور عبد ا حمد ډاويدل پروفڼیڼسڼور 
میر حسین شاهل پوماېد غالم صفدر پنجشڼیڼر ل دږڼ ڼور 

اسڼ ڼفڼاده  په علمي برخه ږې روان فرماد  او ېورو څخه
 ه وږړې 

ېومو ې په ږابک ږې د درې ږلوېو او څڼو مڼيڼاشڼ ڼو د 
او د  د رسالې پر لڼيڼکڼلڼو اوس.دو په موده ږې د دوږ ورا

  ژبې د زده ږړې پر چارو رسب.رهل د ږابک پومن ون پڼه در
 ادبياتو پومنځي ږې عريب ژبه تدریسوله 

ژبو ږ ابوېه لر  او مڼ   در دوږ ور عفاف په عريب او 
 .څخه عريب ته څو ږ ابوېه ژبا يل د  در يې له 

م ږال ږې د شهيد موسی ۲۹۱۷دغه مرصۍ عامله په 
شفیق د شخصيت او ږارېامڼو پڼه ا ه ډڼو  شڼو  بڼیڼن 
املليل سيمينار ږې د برخې اخیس و په خاقڼر ږڼابڼک تڼه 
راغلې وه او د ازمر د شي  دوږ ور احمد قی  پیغڼام يڼې 

 ۲ په ږې ولوست  
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ږو ل ترڅو په دې توګه د اسالفو او اخالفو تڼوپڼیڼروېڼه 
 پیدا ږاېد   

فریدیناېد بروې یر د پیک ټکی د يان لپاره له ممڼدې 
يایه غڼوره ږڼو ل د ېڼومڼو   پڼه ېڼظڼر ملڼحڼه پڼر 
)چاپ.ریال( او )ېژاد( لرغوې یا لر   ېومو ی په قڼاقڼع 
توګه د ادب دروين تاری  له مفکورې رسه چې )اصڼک 
او د پرمخ یا ږايف تومنه په يان ږڼې لڼر ( مڼخڼامڼ  
دی  مغه څه چې باید تأسیڼس يش مڼغڼه ))داخڼيل 
سببیت(( دی  د ادب په تاری  ږې د ټولو اغ.زمن ڼیڼاوو 
په پام ږې ېیولو رسه د اديب اثارو اغڼ.ڼزه تڼر مڼر څڼه 
مهمه ده  دا اغ.زې دوه ا خوېه لر ل مڼثڼبڼت ا و او 
منفي ا ول يکه یا اثار تقلیدې   او یا ردېڼ    ادب د 
عمک او عکس العمک له قبول او رد رسه حرږت ږو ل 
ېوښت د اب کار په معنا مغه  مک دی چې د پرمخ ڼیڼا 
لور  ته بدلون ورږو ل اديب تاری  مغه روش دی چې 

 د بدلون ټکي ټاږي  
دغو خربو ته په ږ لو رسه ویالی شو چې بروې یر د 
ټین او حڼ ڼی مڼیڼګڼک پڼیڼرو دیل خڼو د ډارویڼن د 
بیولوژیکي مفکورو په ل. د ږې یې م  خپله مڅه ږړې 
ده  ېومو ی د اديب اېڼواعڼو پڼر واقڼعڼیڼت بڼاېڼدې د 
بیولوژیکي اډناسو په توګه باور لر  او په پڼرلڼه پسڼې 
توګه د اديب اېوا  تاری  د اېساين موډوداتو له تاریڼ  
رسه مواز  بويل  د ېڼومڼو   پڼه ېڼظڼر د فڼراېسڼې 
ټراژيد  له ژودل رسه یويای زې ېدلې دهل لڼه ږڼورين 
رسه بالغه شوېل له ولټیر رسه ز ه شوې او له مڼوګڼو 
رسه مړه شوه  ېومو ی دا لید ی ېه يش چې دا پرتلنه 
په ب.الب.لو ټکو ږې مات.   او د فراېسڼي ټڼراژيڼد  لڼه 
ژودل رسه زې ېدلې ېه دهل بلکې یڼوازې لڼه مڼغڼه ېڼه 
مخکې لیکک شوې ېه وه  او یوازې د مڼړه ږڼ.ڼدلڼو دا 
مفهوم چې مهمې تراژیدۍ د پورې یرپس ملرسیڼه لڼه 
تعریف رسه س  ېه د  لیکک شو ل فیدر په خپک اثڼر 
))راسین(( ږې د بروې یر قڼرحڼه د ټڼراژیڼدۍ د زوال 
پیالمه ګللې دهل خو د رېسڼاېڼس دورې سڼخڼ ڼګڼیڼره 
ټراژیدیو رسه په پرتله ږې بیا م  مامغومره يواېڼه او 
تازه تر سرتګو ږ.   چې د دې قڼرحڼې پڼر اسڼا  د 

 فراېيس د ټراژيد  يواين را و اېدې ږو   
بروېټیر په خپک اديب تاری  ږې ح ی د تناز  املبقڼا
)د ژوېدیو موډوداتو ترمنځ دایمڼي شڼخڼړه( اټڼکڼک د 
اديب اېوا  د سیالۍ د ترشیح لپڼاره اسڼ ڼعڼاملڼو  او 
اس د ل ږو  چې يینڼې ډولڼوېڼه پڼه ېڼورو ډولڼوېڼو 
اوښ ي د ل ېو په دې توګه د فراېسيې د وعظ خطابڼه 
د روماې یک ېهضت د عشق پڼر شڼعڼر بڼاېڼدې بڼدلڼه 
شوېل خو ږه دغه اټکک ته ژور يیر شول ېاس  خ.ڼژ  
او په ټوله ږې داسې ویالی شول چې خطابڼه او وعڼظ 
مشابه احساسا  بیاېو  )لکه د برش  چارو د پای په 

(ل یا رسه ورته ټولنیزې دېدې تررسه ږو   لڼکڼه )د ا ه
د مابعد الطبیعي حس مڼرږڼز(ل خڼو پڼه  ژوېد تر شا

باور  توګه اديب اېوا  په بک ميڼڅ ډول ېڼه د  بڼدل 
 شو   

د بروې ین پلویاېو د ېومڼو   قڼرحڼه د افڼرا  تڼر 
رسحده مخکې یو هل په دې صور  ږې میګران د )روم 

ږې یوايې یو ږ اب او مغه م  د ېڼهڼ  (  ۱۸۱۸تاری  
مریمه(( يې د فراېيس د ( ))۱۸۲۴   )شارل د حال 

عروج د ټکي په توګه اعالم ږڼړهل ويڼې  تاریخي ېاول د
م( ې.ټې څخه و اېڼدې ۱۸۲۱ویک چې د مغه اثار له )

لومړېیو پو یو مثال لر  او تر مغې وروس ه اثڼار لڼکڼه 
اثر دیل   ( ۱۸۳۱) )د پاریس ېوتو دام دو( چې د موګو 
 د تدریجي زوال ښکارېدويي ږو   

د ادب د تدریجي تحول د اصال  او سموېې لڼپڼاره 
ېورې مڅې ېاږامې شوې  ژان می وزماېيل د مڼامڼیڼت 
او ون )میوت.شن( ېظريې له ژورې اغ.زې څخه ګوښڼه 
پاتې شو او و اېدیز يې وږړ چې دا ېظریه دې پڼر اديب 
تاری  په ياېګړې توګه د ډرامې پر تاری  په مڼنڼځڼنڼۍ 

قڼلڼ   -))مڼامڼیڼت او ونپ.ړۍ ږې تطبیق يش  خو د 
مڼعڼرفڼۍ تڼه وايڼي چڼې پڼه  د ېوو ضوابطو  مامیت((

ېاڅاپي توګه ېو  ډولوېه رامنځ ه ږو   تحڼول د ورو 

او تدریجي پرمخ یا په مفهوم خپک يای د یو ياېګړ  
 ایجاد مامثلې ضابطې ته خايل ږړ 

د تحول ېظریه په ياېګړې توګه په ږومه بڼلڼه چڼې 
بروې یر معادله بند  ږړې وه قاېع ږووېکې ېڼه وه او 
زیاترو لیکوالو د ېبوغل س اینې او د مرن د س ایڼنڼې او 
صفت په ېامه پرې ېیوږه وږړهل خو د شڼلڼمڼې پڼ.ڼړۍ 
لومړیو غربګوېوېو ژورې ريپې لرلې او ېو  مسایک يې 
رامنځ ه ږړلل د ادب د تدریجي تحول د تڼاریڼخڼوېڼو 
ېظریو د برږسون او ږروچه له ېویو فڼلڼسڼفڼو څڼخڼه 
پراخه تومنه واخیس هل د ابڼداعڼي تڼحڼول پڼه ا ه د 
ږروچه ېظريېل د تحول زماين ترتی  ېظریه د ږُڼک پڼه 
توګه رد ږړهل ېومو ی خپک اساح ږڼ ڼاب ))ابڼداعڼي 
 
د اديب ېوعې پر ېظریې د ږروچې شدیڼد بڼریڼد پڼه 
ېړیواله بله قاېع ږووېکی ول د ده د یک چې مر مڼرن  
اثر پر فرد پورې منحرص دی او د اديب فنوېول روشوېو 
او سبکوېو ردول ح ی د تاری  د رسلیکوېو په توګهل د 
ډېرو ادبپوماېو په ېظر د تدریجي تحول د اصڼالڼت د 
ېظریې بنسټ )په تاری  ږې( يې ویجا  ږړل  د ږروچه 

مند  او و اېدوینه چې اديب تاری  به یڼو ورځ  دا ميله
له مقالول رسایلو )یا  رښودو ږ ابوېو( او د معلوماتڼو 

 له ېچو  څخه ډک و ل په واقعیت بدله شوه  
په ږره ږ نه ږې د تڼاریڼ  ضڼد ېڼظڼریڼه پڼه ټڼولڼه 
لوېدیځې ېړۍ ږې په یو وخت ږې دوام پیڼدا ږڼړل دې 
ېظریې تر یوه بریده د اېڼ ڼقڼاد  ېسڼبڼیڼت یڼعڼنڼې د 

پالنې د ېظریې پر و اېڼدې  ارزښ وېو د ېه منلو د تاری 
په ېولسمې پ.ړۍ ږې غربګون رامنځ ه ږڼړی و او تڼر 

یوه بریده يې د ېوې عقید  پر و اېدې د مطلق 
تڼه يڼې 

مال وتړله  ټ     ایلیا 

د 
ایلیا  ېظر ږابو ټولو امریکايڼي او اېڼګڼلڼیڼسڼڼڼي ږڼره 
ږ وېکو تعقی  ږړی او یوه ورځ به دغه ږره ږ وېکي دا 
درک ږړ  چې ېقد له اديب تاری  او تاریڼ  څڼخڼه پڼه 
عامه توګه منځ ه راغلیل د ادب د لیڼکڼلڼو او تڼحڼول 

 تاری  یې په ټولیزه توګه له پامه غوريولی دی   
 پاتې په بله ګله ږې

 په اديب تاری  ږې تدریجي   

دې قامو  یوه بله ياېګړېه دهل دا يڼکڼه چڼې پڼه 
قامو  ږې له ږارول شویڼو لڼغڼ ڼوېڼو رسه د دغڼه 
اخ صار  بلې ږارول له لوس وېکي رسه د لغ وېو پڼه 

او ډلګۍ پ.ژېدېه ږې مرس ه ږو   ممدارېڼګڼه د  معنا
یو لغت د څو معناوو د ذږر لڼپڼاره لڼه عڼددوېڼو او 
 .شم.رو څخه اس فاده د دې قامو  بله ياېګړېه ده

دا قامو  په او  مهال ږې د فراېسو  او پپ ڼو  
ژبو ډېرو ا تیاوو ته يواب ویلی يش او د دوا و ژبو په 
زده ږړه او د س وېزو په حک ږې م   زمڼه مڼرسڼ ڼه 

 .ږو 
م  د  له دې ږبلهپپ و دغه قامو   -د فراېسو 

راتلوېکو قامو  ليکوېکو ږار آساېه ږو ل چې زيڼا  
شم.ر داح فراېسو  لغ وېه پکې پڼه پپڼ ڼو ژبڼا ل 

ېڼورو  لپپ ڼو -شو ل چي معادل لغ وېه يې اېګریز 
بهرېيو ژبو او په پپ و قاموسوېو ږې ېشڼ ڼه  پڼه دې 
 -توګه ږه چ.رې يو ږس په راتلوېکي ږې د اېڼګڼريڼز 

پپ ڼو دغڼه  -پپ و ېوی قامو  ليکيل ېو د فراېسو 
قامو  به ډېره مرس ه وررسه وږړ ل يکه چې زيا  

ږڼوم بڼک  مڼيڼڅمغه اېګریز  لغ وېه چې تر مخه په 
پپ و قامو  ږې موډود ېه و او ېه و ژبا ل شو ل د 

پپ و قامو  په مرس ه آساېڼه ژبڼا ل  -یاد فراېسو 
 .ږ.د ی يش

رسه يینې موارد زما پڼه  -له دې مثب و ا خوېو رسه
اېد ږه د دې قامو  په راتلوېکو چاپوېو ږې پڼه پڼام 
ږې وېیول يشل ېو په ژبنۍ برخه ږې به د س وېزو پڼه 

 ۷او ساېسکریڼټ ۱ژبه و     تین ۱وږړ   دا به یوه مړه
 ممدا ډول ژبې د  چې ښه ډېر م ون یې موډود د  

ژبه یوه ټولنیزه پديده او د ټولې  ژبه او خربې ږول 
ټولنې ګ  مال دی او په اېفراد  بله د یوه شخ( پڼه 
خربو ږې خپک يان ډوتو   او  موږ ګڼورو چڼې د 
ژبې او خربو ږولو په منځ ږې ا یکه څڼومڼره ده  پڼه 

د ټولنیز او فڼرد  ا و تڼرمڼنڼځ  ۸ېورو ټکو ږې  د ژبې
ا یکه څنګه ده؟ ډېرو ژبپوماېو پڼه ېڼاحڼقڼه دا دوا ه 
ا خوېه رسه ب.ک ږړ  د  او یوه یا بڼک لڼور  تڼه یڼې 

 ورږړی دی  ۱تقدم
د یوې ټولنیزې پدیدې په توګه د ژبې او د یوه فرد  

او څرګندوېې ترمنځ یڼوه ډېڼره پڼخڼه ا یڼکڼه  ۱۹اعالن
موډوده ده او مغه په دې ډول چڼې یڼو لڼوری ېڼيش 
ږو ی چې د بک لور  د موډودیت څخه پڼرتڼه وډڼود 
ولر   ژبه خپک يان د خربو په وسیله څرګندو ل ېڼو 
له دې امله دا غلطه ده چې خربې ږڼول د اېڼفڼراد   
مسایلڼو فزیولوژیکي پروسې یوې مجموعې ته راټڼیڼت 
ږړو  ټولنیز ا و خپک يان په خربو ږولو ږې ډڼو  او 
مامغل ه یې وزن ږو   بې شکه مر اېسان ږڼو ی يش 
چې د خربتیا د مح وا رسه سڼمڼې داسڼې خڼربې یڼا 
غوې لې او څرګندوېې خوښې ږړ  چې ده ته مناسبڼې 
ښکار ل خو د خربو ږولو موخڼه ټڼولڼنڼیڼزه ده  مڼوږ 
خربې ږوو ترڅو ېور )له یو څه څخڼه( خڼرب ږڼړول او 
موږ م  د ېورو له خوا په یو څه باېدې وپڼومڼ.ڼ و  پڼه 
ممدې علت د ویوېو )لغ وېو( په ټاږنه او پالېوېڼو ږڼې 
آزاد  محدوده ده  موږ پڼه بڼخڼت او قڼالڼع رسه د 
آوازوېو ږمپلکسوېهل ېه ډو وو او په بڼدل شڼکڼک یڼې 

)وچڼه  ۱۱م  ېه ږڼاروو  د سڼار  پڼه ډول د ډوډۍ
 په عوض ېه اس عاملو  ۱۲ډوډۍ( ویی د   اوبو

د ژبې د ږاروېې اصول او  رې چارې ږه څه مڼ  د 
یوه شخ( په خربو ږې په ډال ډول د عڼمڼک ډڼامڼه 
اغوېد ل خو د مغه په خوښه او اراده پڼورې ېڼه د  

 پپ و    -فراېسو 

 .حلولو ږې ډېر موثر واقع يش
له مغې ډلې ږو ی شو د لغ وېو د لفظي اداینې یا 
فوېټیکي لیکنې څخه یادوېه وږړو  قامو  لیکووېکڼی 
باید د ژبې لغ وېه یا ګړدودیز وییوېه تشڼڼڼرېڼح ږڼړ   
ښايي د قامو  ږارووېکي د ږلمې او لغت په ادایڼنڼه 
او لیکنه ږې س وېزه ولر ل ېو د دې لپاره پڼه ږڼار ده 
چې د ږلمې سمه بله او تلفظ ولیکک يش  د ږڼلڼمڼې 
اداینه او تلفظ باید د ېړۍ وال فوېټیکي الفبا پر بنسټ 
و  او د ږلمو حرږ وېه دې په سمه توګه ترشېح يش  
لوس وېکي ته باید د ږلمې د مخینېل ادلون بدلڼون او 
اش قاق په ا ه معلوما  ورږړل يش او له فڼوېڼټڼيڼکڼي 

 International Phonetic(الڼڼڼفڼڼڼبڼڼڼا څڼڼڼخڼڼڼه
Alphabets(   د مر غ  لپاره یې خپک ټاږلی سڼمڼبڼول

وږارو   ږه په قامو  ږې د لغ وېو فوېټیکي بلڼه ېڼه 
په دودیز لیکدود او بله لیکک شو  و ل  يېو  او یوا

ېو لوس وېکي به د لفظي اداینېل لیکنې او مڼعڼنڼا لڼه 
س وېزې رسه مخام  يش  میله ده په راتلوېکي ږې د 

بله م  په دې قڼامڼو  ږڼې يڼای  ېيميکيلغ وېو فو
 .يش

په قامو  ږې د فعلوېو تر څند د مغوی د او ل 
راتلوېکې او ت.ر حال ڼوېڼه بڼایڼد ولڼیڼکڼک يشل تڼرڅڼو 
لوس وېکي د قامو  د ژبې له ياېګړتڼیڼاوو رسه بڼلڼد 

 .يش
ممدارېکه په تخنیکي برخه ږې د ب.ڼلڼګڼې پڼه ډول  

ږله چې یو توری ېوی پیک ږ. ې د دې لڼپڼاره چڼې د 
وا و  ل ېو په ږار ده چې یڼاد شڼوی ورلوس وېکو پام 

توری د بول  په ډول په غټ سایز ږې ولیکک يش او د 
پاڼې په منځ ږې راو ل يشل ترڅو له ېڼورو تڼورو رسه 
یې توپیر ويشل میله ده چې د قامو  په راتڼلڼوېڼکڼي 

 .چاپ ږې دغه موارد په پام ږې وېیول يش
په پای ږې زه ډاږټر محمد اږرب وردګ او د ازیات.ک 
ادارې مسوولینو ته د دې سرت ږار د بشپړېدو او د دې 
سرتې  س ه راو ېې له امله مبارږي وای  او میله لڼرم 
چې دا قامو  به د فراېسڼو  او پپڼ ڼو ژبڼو د زده 
ږووېکو س وېزې حک او دوی ته پوره اساې یاوې برابرې 

 .ږړ 

تړيل  یو تن یا یو شخ( د خربو ږولو په وخت ږې د 
مغې ژبې اصول مني چې د مغې ژبنۍ ټولنې لڼه خڼوا 
چې ېومو ی م  ورته منسوب دی ږارول ږ.    دغڼه 
اصول تش )یوايې( په دې دلیک ېه مني چې د خڼربو 

دیل بلکې تر مر څه دمڼخڼه یڼې  ۱۳ملګری یې موډود
  ۱۴مغه وخت م  مني چې مقابک لوری یې غیر حڼار

و   دا ډوته ده چې اېساېان پاملرېڼه ږڼووېڼکڼي د ل 
ږله چې دوی په لیکلې بله اقڼال  ورږڼو  پڼه زیڼاتڼه 
اېدازه د دې غ  خور  چې د دوی له لڼوریڼه څڼرږڼنڼد 
شو  خیا   او افکار په آساېۍ رسه د پڼومڼ.ڼدو و  
وګريي  با خره یو شخ( یا فرد په خپلو خڼربو ږڼې 
مامغه ژبه ږارو  چې د مغې په وسیله له ېڼورو رسه 

 افهام او تفهی  ږو  
لکه څنګه چې موږ ولیدل ژبه د د ژبې عیني ږرږټر  

یوې ټولنې محصول دی په دې ږې دا پوښ نه را پڼیڼدا 
ږ.   چې په ږومه ږچه اېساېان ږڼو ی يش چڼې د 
ژبې په پرمخ د ږې مداخله وږړ   یڼوې مشڼخڼصڼې 
فلسفې دا روښاېه ږړې ده چې ېړۍ او د مغې قواېیڼن 
عیني ږرېکټر لر ل دا د دې معنڼا لڼر  چڼې زمڼوږ د 
شعور څخه د بڼاېڼدې پڼه آزاده تڼوګڼه وډڼود لڼر   
 -قبیعت د اېسان د راڅڼرګڼنڼدېڼدو څڼخڼه سڼلڼګڼوېڼو

میلیوېوېو ږالوېو دمخه تر مشخصو قڼواېڼیڼنڼو  ېڼدې 
اېکشاف ږړی دی  د وخت په ت.رېدو رسه دوی د دغڼو 
قواېینو په ږشڼفڼولڼو بڼاېڼدې پڼیڼک وږڼړل مڼغڼه یڼې 
فرمولبند  ږړلل وررسه آشنا شولل د مغو د ږاروېڼې 
څخه یې ګټه واخیس ه او د خپک ژوېد  ایط یې ښڼه 
ږړل  ږه څه م  اېساېان تڼاریڼ  ډڼو و ل د ټڼولڼنڼې 
قواېین م  عیني ږرېکټر لر   د ټولنې ېڼظڼ  او  رې 
چارې د اېسان د غوښ نې څخه پرته په خپلواږه توګه 
په یوه مشخصه سلسله ږې د قاېون رسه سمې پایلڼې 
ته رس.    په ممدې ډول د ژبې قواېڼیڼن مڼ  عڼیڼنڼي 
ږرېکټر لر  اېساېان ژبه ممداسې ږارو  په څڼه ډول 
چې دوی د پخواېیو ېسلوېو څخه اخیس ې و   ږڼلڼه 
چې سړی د ژبې اصول او قاعدې مڼنڼي ېڼو پڼه مڼغڼه 
صور  ږې یې ږو ی يش چې پومول راپومول تڼررسه 

او خڼپڼلڼې خڼوښڼې  ۱۱ږړ   ږه چ.رې ژبه په رسزورۍ
رسه ږارول شوې وای ېو بیا به په دې ېه وای تواې.دلڼې 

 چې پوماوی راپوماوی پرې شوی وای 
د ژبې د مامېیزوېو او د ویوېو د ترږی  د مخڼ ڼلڼفڼو 

 
په رښ یا م  چې ژبه ثاب ڼه ېڼه پڼاتڼې ږڼ.ڼ   او د 
پومولو راپومولو د ا تیاوو رسه س  خپک يان بدلڼو   
په ژبه ږې بدلوېوېه په خربو ږولو ږڼې د پڼیڼک مڼقڼام 
لر   اېساېان د دې ېیڼت ېڼه لڼر  چڼې پڼه ژبڼه ږڼې 
بدلوېوېه راويلل بلکې یوايې دا خوار  ږو  چې خپک 
خیا   او افکار د امکان تر بریده پورې په بیړه او س  
په اق صاد  وسیلو رسه یو چا ته ولڼ.ڼ    د مڼمڼدې 
موخې لپاره دوی يینې وییوېه عوض ږو ل د يڼیڼنڼو 

او مفهوم بدلڼو ل د يڼیڼنڼو  ۱۷موډودول وییوېو معنا
فورموېو څخه    په رس ږڼ.ڼ   تڼرڅڼو ېڼور )ېڼورې 
برخې( د اس فادې و  وګريو ل په غوې لو ږڼې د یڼو 
شم.ر وییوېو دریځ )يای( بدلو  او داسې ېور په مغه 
صور  ږې چې يینې دا بدلوېوېه خپک ياېڼوېڼه ا یڼن 
ثابت ږړ  عمومیت پیدا ږو   په دې اسا  ژبپڼومڼان 
ژبه ېه بدلو ل بلکې د ژبې د ویوېکو ږچه تڼغڼیڼیڼرو   
ژبپومان دا بدلوېوېه ږشفو  او پلټنه یې ږڼو ل دوی 
دا څرګندو  چې يینې قواېین د پدل څخڼه لڼوېڼديل 
د  او یو شم.ر ېور منځ ه راغڼيل د ل خڼو دوی پڼه 
ميڅ صور  م   داسې ېو  قواېین ېيش دودو ی چې 
په ژبني بدلون ږې د رسزورۍ څخڼه ږڼار واخڼيل  دا 

 ډول پلټنې باید چې شاته پرېپودلې يش 
 ڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼڼ

۱ .Code        ۲ .Konvdntion 
۳ .Beitrag       ۴ .Werkzeug 
۱ .Tote            ۱ .Latein 
۷ .Sanskrit       ۸ .Langage 
۱ .Vorrang      ۱۹ .Manifestation 

۱۱ .Brot      ۱۲ .Wasser 
۱۳ .Anwesend      ۱۴ .Abwesend 
۱۱ .Willkuerlich    ۱۱ .Wahl 
۱۷ .Sinn 

 د ژبې د ژوېد   

۳ 
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 هجري شميس ۳۱۳۱سيس كال تأد 

 شو وژبا لپه پپ و  «صحيح مسل »
را  « صڼحڼيڼح بڼخڼار » چڼې تڼر  « صحيح مسڼلڼ » 

وس ه د احادیثو مع رب ږ اب او مهمه رسچيڼنڼه ده رو
او د امام ابو الحسن مسل  بن الڼحڼجڼاج بڼن مسڼلڼ  

مڼڼ  ق( ۲۱۱  -۲۹۴رحڼمڼه الڼلڼه )  رپوقشیری ېیشا
تأليف دیل په پپ و ژبه وژبا ل شو 

وز د ديني مطالعاتو او پريد  تازهاو 
څ.ړېو د مرږز له خوا چڼاپ شڼوی 

 دی 
محمد رسڼول  دغه ارزښ من آثر
پپ و ته ژبا لڼی پ.روز )زبري افغان( 

دیل د ژبا ن د معلوماتو له مڼخڼې 
 دا د مسل  لومړېۍ ژبا ه ده  

 

 د پپ وېخوا لهجې "
دا د پپ وېخوا د لهجو لومړی ټوک دی چې د بڼ.ڼال 

 پڼرب.لو ليکوالو د تحقیقي مقالو او سڼاحڼو  څڼ.ڼړېڼو 
د پ.پور پومڼنڼ ڼون د پپڼ ڼو اسا  ترتی  شویل چې 

 اږاډمۍ له خوا چاپ شوی دی 
د دې اثر ترتیبووېکی او سمووېکی 
پروفيسور ډاږټر ېرصالله ډان وزيڼر 

د دې لومړ  ټڼوک لڼومڼړۍ دی چې 
برخه ږې وزير ل بڼنڼوڅڼيل داو  او 

راو ل شوې د  چڼې د لهجې تور  
ژبپومنې د اصولو او ږره ژبنيو قواعدو په رڼا ږې څ.ړل 

 . شوې د
د ممدې ټوک په دویمه برخه ږې د اورږزيول خټکول 
مروتول بیټنيو د لهجو او د ديرل شاېګلهل بوې.رل سڼوا  

او بڼنڼيڼاد  مڼعڼلڼومڼا   يڼياو ېورو لهجو په ا ه اب دا
 راغوې  ږړل شو  د  

ياده دې و  چې د پپ وېخوا لهجې دوي  ټڼوک ږڼې 
د ږاږړول د پکلۍ مزارې د عالقې لهجېل د بنګپو او د 
پ.پور د يينو عالقو په لهڼجڼو ږڼار روان دی  دا پڼه 
پپ وېخوا ږې د لهجو په ا ه د خپک ېڼوعڼيڼت لڼومڼړۍ 

 مڅه ده 
 

د اسرتالیا پر لومړېیو افغاېاېو فل  
 ډو  شو

اسرتالیايي لیکوال او فل  ډو ووېکي رادریک مڼکڼې 
په اسرتالیا ږې د لومړېیو افغاېاېو پڼه ا ه فڼلڼ  ډڼو  

 دی  ږړی
وايڼڼيل د    مڼڼغڼڼه 

  ۱۱۲۹ او    ۱۸۱۹ 
 تڼر   ږلوېو تڼرمڼنڼځ لڼ  

افغاېڼانل     ۳۹۹۹ ل ه  
وول  مندیانل ترکل مصڼریان او ایراېیان اسرتالیا ته ورغڼيل  

دوی ټولو ته غاېز وايي چڼې د    يکه   ل خو اږرثه افغاېان وو 
  م ۲ افغان لن ه بله ده   

 

د ږابک د يواېو شاعراېو او لیکوالو 
 شوهټولنه ډو ه 

د اقالعاتو او فرمند وزار  د يواېاېو چارو معینیڼت د  
غڼوېڼ ې ږڼې د ږڼابڼک د    په يڼوې سلواغې په لومړۍ ې.ټه  

 .پراېیس ه يواېو شاعراېو او لیکوالو ټولنه  
د دې ټولنې د ډو ولو مڼوخڼه د يڼواېڼو شڼاعڼراېڼو او  

   .لیکوالو د ږل ور  فعالی وېو ممغ   ده 

د مرا  اديب ټولنه به د علومو 
  ې يشوپیا خوااږاډمۍ له 

ډمهور رئيس محمد ا ف غنڼي مڼرا  و يڼت تڼه د  
خپک سفر پر مهال د اتفاق اسڼالم وريڼپڼاڼڼې د سڼلڼمڼې  

یمې ږاليزې او د مڼو ېڼا    ږاليزېل د مرا  اديب ټولنې د ېو 
مڼې ږڼالڼيڼزې پڼه  ۱۹۱ عبدالرحمن ډامڼي د زېڼ ېڼدو د  

 .مراسمو ږې ګ ون او وينا وږړه 
لیڼنڼو تڼه  مسئو غني ا وېدو  محمد ا ف  ډمهور رئیس  

 رښووېه وږړه چې د مرا  اديب ټولڼنڼه بڼه د اقڼالعڼاتڼو  
 ې يش او  و علومو اږاډمۍ له لور  پیا   د   او وزار   فرمند  

د اتفاق اسالم وريپاڼې د ډیجیټک ږولو په بڼرخڼه ږڼې بڼه  
 .اقدام ويش 

ډمڼهڼور رئڼیڼس د  
خپلو خربو په پای ږڼې  
د مڼڼڼيل فڼڼڼرمڼڼنڼڼڼدل  

  سڼولڼې   د   ولسواږۍ او 
پیاو تیا او پڼه يڼاېڼګڼړ  ډول د اعڼ ڼدال او    د   فرمند   د 

 .منځالرۍ لپاره د مرا  اديب ټولنې د مڅو مننه وږړه 
 

 د ډاږټر راج ويل شاه خټک اديب خدما 
 )تحقیقی او تنقيد  ډایزه(

  -تر پورته رسليک  ېدې مڼوضڼو  د پپڼ ڼو اږڼ.ڼ ميڼي 
پ.پور پڼومڼنڼ ڼون سڼکڼالڼر  
 يف الله خټک د پی ايڼ   
ډ  ډيزرټ.شڼن دی چڼې د  

مه ېڼ.ڼټڼه يڼې  ۳ سلواغې پر  
 دفا  وږړه  بریالۍ  ترې  
 

اثر « پپ و سیند –فراېسو  »د 
 مخک نه وشوه

  «پپڼ ڼو سڼیڼنڼد  –فراېسو   »د ډاږټر محمد اږرب وردګ  
اثر مخک نه د افغاېس ان د علومو اږاډمي د عالمه احڼمڼد  
عيل ږهزاد د سیمیناروېو او ږنفراېسوېڼو پڼه تڼا ر ږڼې د  

 .مه وشوه ۸ چهارشنبې پر ورځ د سلواغې پر  
په دغې غوې ه ږې د علومو اږاډمڼۍ پڼر عڼلڼمڼي غڼړو   

رسب.رهل فرمنګياېول محصلينو او د ادب مینه والڼو ګڼ ون  
 .ږړی وو 

دغه قامو  په فراېسه ږې م.شت قامو  لڼيڼکڼوېڼکڼي  
  ۱۹۹ ډاږټر محمد اږرب وردګ لیڼکڼلڼی چڼې څڼه بڼاېڼدې  

زره لغ ڼوېڼه پڼه ږڼې راغڼيل او پڼه دې  ۴۱ مخوېه لر  او 
 م  ۲ .وروس يو ږې فراېسه ږې چاپ شوی دی 

 

 مش اق مجرو  يوسفزی مړ شو
د پپ و ژبې تکړه محقڼقل لڼیڼکڼوال او ادیڼ  مشڼ ڼاق  

مجرو  يڼوسڼفڼزی د ورپڼ.ڼپڼې  
ږڼال د    ۱۳۱۱ ېاروغۍ له امله د  

م ږڼال  ۲۹۲۱ مه )د  ۱ سلواغې پر  
مه( د پنجشنبې پڼه  ۲۸ د ډنور   

 م  ۲ ورځ ساه ورږړه   
 

مرصۍ پومه پروفيسور عفاف زيدان 
 ته د ماللۍ م ال ورږړل شو

د افغاېس ان د اسالمي ډمهور  دولت د عايل مقڼام د  
اسا  م.رمن پروفیڼسڼور عڼفڼاف زيڼدان تڼه د    پر فرمان  

افغاېس ان د فرمند او تاری  د معريف ږ.دو په برخه ږڼې  

د قدر و  زحم وېڼو او د دوا و مڼ.ڼوادوېڼو د عڼلڼمڼي او  
فرمنګي ممکاریو د   پراخ.دو په منظور د مڼاللڼۍ مڼ ال  

 ورږړل شو  
په ممدې خاقر د بڼهڼرېڼيڼو  
چارو وزار  د فرمنګڼي ا يڼکڼو  

غڼیڼاا او د    يل رئيڼس تڼوريڼا 
ممدې وزار  د سرتاتيژيکو مڼطڼالڼعڼاتڼو مڼرږڼز رئڼيڼسل  
 ېومو ې ته د م ال د ورږولو په خاقر مرص ته سفر وږړ  

ه شڼوې  ډڼو    مه ۱ د سلواغې پر    مرص ږې په دې ا ه   په 
ا وېڼدو ادارو    ل د دې مڼ.ڼواد د د مرص  پوماېو غوې ه ږې  

اس ازو او د افغاېس ان د سفري په حضور ږېل ېومو ې تڼه  
 م  ۲ ياد شوی م ال ورږړل شو   

 

د  سولې لپاره یو غ   مشاعره 
 ډو ه شوه

پڼه لڼوګڼر او    مه ۱۱   پر  د سولې لپاره یو غ   د سلواغې  
يې په ږندمار ږې د اقالعاتڼو او    ۱۱ پر  

فرمند د ریڼاسڼ ڼوېڼو  مڼمڼدارېڼګڼه د  
د پڼکڼ ڼیڼکڼا پڼه    ۱۱ ممدې ماش ې پر  

اورګڼون ولسڼڼوالڼۍ ږڼې د سڼڼواد  
مدين ټولنې او د ممدې مڼیڼاشڼ ڼې  

په ېنګرمار ږې د مڼمڼ.ڼشڼه    ۱۱ پر  
بهار اديب بهري لڼه خڼوا ډڼو ې  
شوې وې  چې په ږڼې د یڼادو  
و ی وېو شاعراېول لڼیڼکڼوالڼو او  

فرمنګیاېو ګ ون ږړی وو او د سڼولڼې پڼه ا ه يڼې خڼپڼک  
 شعروېه پر ګ وېوالو واورول   

 

د بایزید روښان پر ژوېدل غوريند او 
څ.ړېيز سيمينار  -اديب مک   علمي
 شو ډو 

د بایزید روښان پر ژوېدل غوريند او اديب مڼکڼ ڼ  یڼو  
د    مڼه ۲۱ سڼلڼواغڼې پڼر  د    څ.ړېيز سيمينار   -ورينی علمي 

روښان د لڼو و زده ږڼړو    د   لغامن مرږز مهرت م ښار ږې 
 .سسې ږې له خوا ډو  شو مؤ 

پراېڼیڼسڼ ڼې  په  سسې رئیس فاتح ګک شینوار   د دې مؤ 
  سيميڼنڼار وینا ږې وویکل د  

روښاين مک   پڼه    خه د مو 
ا ه يڼڼڼوان ېسڼڼڼک تڼڼڼه  
مڼڼعڼڼلڼڼومڼڼا  ورږڼڼولل د  

ېدېه او د مغوی د ږار او زیڼار  پ.ژ روښاين مک   د رس رو  
 .قدر ږول د  

او د افغاېسڼ ڼان د    ار  ورپسې د اقالعاتو او فرمند وز 
 موېه ولوس ک شول  پیغا     ل شو ل.  علومو اږاډمۍ را 

دویمه برخه مقالو ته ياېګړې شوې وه چڼې    سيمينار د  
له بایزیڼد روښڼاېڼه  )) د پیک مقاله پوماېد مجاور احمد زیار  

ل  تر رسلڼیڼک  ېڼدې ولڼوسڼ ڼک شڼوه   (( تر حمزه شینوار  
د پڼیڼر روښڼان لڼه لڼیڼده  )) پومنمک سید اصغر ماشمڼي  

))د  الڼرحڼمڼن حسڼڼڼر   ء پومنیار ضڼیڼا   ((ل اېساين ږرامت 
  ((ېو ته لنڼ ه ږڼ ڼنڼه ېګړ روښاين مک   د منظومو م وېو يا 

د بایزید روښان پر سڼیڼاح  )) پومنیار عزیزالدین یوسفز   
پڼومڼنڼیڼار  ه((ل  ژوېد د پیر روښان سیاح شعور او مڼبڼارز 

د بڼایڼزیڼد روښڼان د اديب او عڼرفڼاين  اغڼ.ڼز )) عبیدالله  
روښڼان  )) پومنیار عمران الله خنجر  ((ل  ښووېځي عام ډاج 

د روښڼاين  )) حڼمڼیڼد     ډاويڼد پومنیار    ((ل پیر او موسیقي 
 .(( مقالې ولوس ې ېهضت او اديب مک   ياېګړېې 
عڼلڼمڼي چڼارو  د  سڼسڼې  مڼؤ روښان د لو و زده ږڼړو  

مرس یال توریايل ممت د بایزید روښان پر ژوېدل غورينڼد  
ه لڼیڼک  ېڼکڼړ ر پڼر سيمینا ېیز  څ.ړ او اديب مک   د علمي او  

ولوستل په پای ږې مرش اس اد محمد اصڼف صڼمڼیڼ  د  
 .ارزوېه وږړه   سيمينار 

 

 اثر مخک نه وشوه« رستوره ابیقوره»د 
د شاعر ډنید  یف د دویمې شعر  ټولګڼې )رستڼوره  
ابیقوره( اثر د مخک نې غوې ه د افغاېس ان د قلڼ  ټڼولڼنڼې  
له خوا د علڼومڼو اږڼاډمڼۍ پڼه مڼمڼکڼارۍ د اږڼاډمڼۍ د  

 .مه تررسه شوه ۲۲  پر سیمیناروېو په تا ر ږې د سلواغې  
د ډمهوریت په پڼلڼوشڼو  » تر دې و اېدې د ډنید  يف  

په منځنۍ سڼویڼه  »د سیاح او ټولنیزو مقالو ټولګهل    «ږې 
پڼه  »ل    Intermediate Dari«د در  م وېو یڼوه ټڼولڼګڼه 

 Intermediateمنځنۍ سویه د پپ و م وېو یوه ټڼولڼګڼه 
Pashto«  دغه دوا ه ږ ابوېه یڼې مڼحڼصڼلڼيڼنڼو تڼه د    چې

ایڼن  »ل  «این باد بڼرګڼریڼز »درح ږ ابوېو په منظور لیکيلل  
ای واعڼظڼان  »ل  «د اغزو حسن تعڼلڼیڼلڼه »ل  «رق( غزل ما 

 .چاپ شو  د    «شهزاده ږندمار »او    «شام 

اسڼ ڼاد    پومنمک ګک الرحمن رحامينل   په دې غوې ه ږې 
ېجی  منيلل محمد اېور وفا سمندرل څ.ړېپوه محمد ېڼبڼي  
صالحيل څ.ړېدويې سمیلې احمدزۍل څ.ړېدویې سڼوېڼیڼا  
موتکل څ.ړېدويې فضيلې احمڼد ل عصڼمڼت صڼالڼح او  
څ.ړېیار یارس پاچا د )رستوره ابیقڼوره( اثڼر پڼه ا ه خڼربې  

 وږړې او مقالې يې ولوس ې  
 

د ډاږټر صمد واصفي د علمي او 
 شوهاديب ژوېد س اینغوې ه تررسه 

د ډاږټر ېثار احمد صمد واصفي لڼپڼاره د ږڼنڼدمڼار پڼه  
  مڼه ۳۹ ږڼې د سڼلڼواغڼې پڼه  اقالعا  او فرمند ریاست  

د ډاږڼټڼر ېڼثڼار    يڼې پر مهال    چې هل  شو س اينغوې ه ډو ه  
احمد صمد واصفي تڼر  

  ږندمار مڼ.ڼشڼ ڼو   څند 
ليکوالول فڼرمڼنڼګڼیڼاېڼول  
شاعراېو او د ادب مينڼه  

 .والو ګ ون ږړی وو 
 

 تازه چاپ شو  پپ و آثار
د پوماېد ډاږټر لعک پاچا ازمون لڼڼه خڼڼوا    شعر پومنه  

ږپک شوی او د افڼغڼاېسڼ ڼان د  
علومو اږاډمۍ د اقالعاتو او عامڼه  
ا یکو ریاست لڼه خڼوا پڼه وزیڼر   

مخوېو ږې چاپ شڼوی    ۳۱۷ سايز  
د ږ اب ټوله منځپاېګه پڼه اتڼو    .دی 

څپرږو ږې راېغڼا ل شڼوې چڼې د  
شعر پومنې په بڼرخڼه ږڼې ډېڼرې  

 .ېوې خربې او  سوېدوېه لر  
 

د افغاېس ان د علومو اږاډمي د پپ و خطڼي ېسڼخڼو  
څ.ړېیار  یف الله دوست لیکلی چڼڼې د    تحلیيل څ.ړېه  

افغاېس ان د عڼلڼومڼو اږڼاډمڼي د  
اقالعاتو او عامه ا يکو رياست لڼه  

وزير  سايز مڼخڼوېڼو    ۴۱۴ خوا په  
 .ږې چاپ شوی دی 

د دې اثر په څلورو فصلوېو ږڼې  
پپ و خطي ېسڼخڼې    ۲۸۹ شاوخوا  

 معريف شوې د    

 څ.ړېوال محمد آصف احمدزی 

 دفرهنګياواديبخربونوپېښلیک

 د افغاېس ان د علومو اږاډمي
 د ژبو او ادبیاتو مرږز خپرېیز ارګان

 څ.ړېدوی احسان الحق  ږبیرمسئول مدیر  
 څ.ړېپوه دوږ ور سید محي الدين ماشميل څ.ړېدوی احسان الحق ږبیرلږ نپالوی  

 څ.ړېدوی مطیع الله ساحکل څ.ړېیار لطف الله صابرل څ.ړېیاره شفیقه ېور    

 پنځه افغاېۍد یوې ګلې بیه    په زېر  ډریده ږې له رسلیکنې پرتهل د ېورو لیکنو سپیناوی په خپله د لیکوالو پرغا ه دی 

د علومو اږاډميل د ژبو او ادبیاتو 
مرږزل زېبق څلور رېل ېوی ښار 

 افغاېس ان -ږابک
 +(۱۳)۷۴۴۴۸۷۳۳۱د ا یکې شم.ره  
 zerai1316@gmail.comبرېپنالیک  

www.asa.gov.af 


