
رسه (  Introduction) هره مقاله په يوې مقدمې
پيلېږي. د مقالې رسيزه له لوستونکي رسه د څېړنېې 
د علت په پېژندنه کې مهم رول لري. د يېو مېرېېېر 
هغو کسانو پرخالف چې وايي د مېقېالېې د رسيېزې
)مقدمې( برخه ډېره مهره نه ده؛ بايېد پېه دې پېوه 
مو چې د مقالې دا برخه په حقيقت کې ستېاسېو د 
کار د ارزښت ښودنه کوي. په دې بېرخېه کېې بېايېد 
داسې داليل وړاندې يش چې سېتېاسېو لېيېکې ېه او 
څېړنه رضوري او مهره ده، نو په دې اساس رسيېزه 
ستاسو د څېړنې د تېر رسه کېولېو داليېل مېو  تېه 

 بيانوي.
رسيزه معروالً پر يوه کُيل جرله باندې پيېلېېېږي، 
وروسته له موضوع رسه تېړلېې ا ېيل او اسېا  
ستونزه بيانوي. د ستونزې له بيانولو وروسېتېه بېايېد 
ووايو چې تر دې مخکې تر رسه موې څېېېړنېې څېه 
وړاندي کړي دي او اوس ۍ څېړنه د څه لپاره تر رسه 
موې ده؟ اوس کومه ستونزه موجوده وه او زه لېه 
دې څېړنې څخه څه غواړم يا دا څېړنه د کوم هېدف 

 لپاره تر رسه موې ده؟
 د مقالې د رسيزې ا يل برخې 

د هېېدفېېونېېو روښېېانېېه  ځانګړي او ټوليز هدفونه: 
کول، ل ډون په پام کېې نېيېول، د سې ېوېول مېوو 
اهدافو ليکل او د آرماين هدفونو له ليکلو څخه ډډه 

 کول.
 د مسئلې م طقي پال ه.  مسئله:د څېړنې 

   
يو ذه ي او نظري چوکاټ را وړل  :د څېړنې ماليد

او له يوې نظريې څخه د څېېېړنېې د مېالتېړ لېپېاره 
استفاده کول، په دې برخه کې تر رسه موو څېېړنېو 
ته ل ډه کېتې ېه، لېه کېيل څېېېړنېې څېخېه پېيېل او 
اختصايص څېړنې ته ځان رسول، د امکان تر کېېېې 
د لومړي الس او لېه نېويېو مې ېابېعېو څېخېه  ې ېه 
اخيستل؛ هردارنګه له دويم الس م ابعو څېخېه د 
  ې اخيست ې په  ورت کې په م اسب ځای کېې د 
نقل قولونو راوړل، تاريخ ته په کتلو رسه د لېومېړي 
الس او دويم الس م ابعو ترتيېوېول، اسېتې ېاد او د 
رفرنسونو يادونه، پايله او د دې ترڅ ګ د څېړنېې د 

 تر رسه کولو څرنګوالی په  وته کول. 
 د ساده جرلو په چوکاټ کې. :د فرضيې طرح

 د ليکلو لپاره مهم ټکي د يوې علري رسيزې

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي

  

 

  شميسهجري  ۳۱۳۱د تأسيس كال 
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د ملرې پېړۍ تر امتې لسيزې پورې استعېاره پېه 
ادبیاتو کې یواځې د یوه ژبې ېي مېفېهېوم پېه تېو ېه 
مطرح وه، چې تر ډېره ورڅخه پېه دودیېز ډول پېه 
اديب ف ونو او بیان کې ماعرانو او د بالغت پېوهېانېو 
کار اخیسته، خو له دې کلونو وروسته په ژبپوهې ېه 
کې هم د یوه ذه ي مفهوم په نوم وڅېړل مېوه او 
په یوویشتره پېړۍ کې له ژبپوه ېې رسه یېو تېړلېی 

 مفهوم و رځېد.  
هغه استعاره چې په ژبپوه ه کېې ورڅېخېه کېار 
اخیستل کېده، د ))مفهومي استعېارې(( پېه نېامېه 
یاده موه، چې د دې تېیېوري لېومېړی رامې ې ېتېه 
کوونکی هم لیکاو جانسن دی. نوموړي دا نېظېریېه 

زېږدیز کال په خپل اثر ))استعاره؛ هېغېه  ۰۸۹۱په 
کېې مېعېرړ کېړه، خېو  څه چې په کې ژوند کوو((

ایرانۍ ژبپوهه ازیوا افرايش وايي چې تر ده وړانېدې 
کال کې مایل ردي هم یوه مقاله لیکلې او ۰۸۹۸په 

د ژبپوه ې رسه په تړاو یې د استعارې نوې پېېژنېدنېه 
وړاندې کړی ده. د ردي وړاندیز دا و چې د استعېارو 

 د م  ې او تحلیل کېه ژبه نه، بلکې ذهن دی. 
تر دې وروسته بیا ژبپوهانېو د ژبېې او ذهېن پېر 
اړیکه څېړنې وکړې چې د دې اړیکې بېالبېلې خېواوې 
د مفهومي استعېارو پېه مېرسېتېه روښېانېه مېوې. 
مفهومي استعارې ذه ي ترکیوونه او جوړښتونه دي 
چې ټولې یې یوازې یو ژب ی جوړښت نه څر ې ېدوي، 
بلکې مع اوې یې په فره ګ، هرن، ادابو او دودونېو 
کې هم راڅر  دېږي. د بېلګې په تو ېه پېه جېاپېاين 
فره ګ کې یوه ذه ي استعاره ده چېې وايېي ))تېر 
ټولو غوره دروند وي((. د جاپانیانېو دا اسېتېعېاره د 
هغوی فره ګ کې راټوکېدلې، یېعې ېي د دوی دود 

 څر  دوي، چې د ډالیو د ورکړې په اړه دی.
د دوی په اند هره هغه ډالۍ چې ډېر وزن ولېري، 
د ډېر درناوي او د مقابل لوري د پاملرنې پېه مېعې ېا 
ده، هغه که هر څه وي. په هردې  ډول کوالی مېو 
چې فره ګي چل د د مفهومي استعارو پېه وسېیېلېه 
تحلیل  او روښانه کړو. ژبپوهانو په دې اړه د افریېقېا 
د سویل لوېدیځ د یوې قویلې لونګ مثال راخیسېتېی 
دی او وايي چې دا قویله په ښکار کېې ډېېر مېهېارت 
لري او ا يل کاروبار یې هردا دی. د دې قېوېیېلېې 
خلک په ډېرو خربو مشهور دي. دوی په حېقېیېقېت 
کې له ډېرو خربو د یوې درملیزې وسیلې کار اخېيل، 
ځکه فکر کوي چې د دوی د رواين سکون او درمل ېې 
یوازی ۍ الر هردا ده چېې ډېېرې خېربې وکېړي او 
رواين استقرار ومومي. په دې سېوېب ډېېرې خېربې 
کول د لونګ قویلې لپاره یېو مېثېوېت ارزښېت او د 

 درناوي استعاره ده.
په پښت ي ټول ه کې ځی ېې قېوېیېلېې او کېورنېۍ    

داسې هم دي که چېرته مېلره وريش او د چایېو پېر 
 مېخ ۳مهال ورته د چایو پیاله پوره ډکه نېه يش او 

په جرم ي ژبه کې د پردیو وييونو په سېيې ېد کېې 
دواړه د یېونېاين ژبېې  ۲او اورتو اېېپېیېک ۰اورتو اېپي

وييونه  ڼل موي او په اړه يې لیکل موي دي چې د 
وييونو د سم او رښتی ي تلفظ پوهې ته اورتو اېپي یېا 

په هردې ډول په یوه بل سېيې ېد  ۳اورتو اېپیک وايي.
کې چې د ژبپوه یزو نېومېونېو سېيې ېد نېومېېېږي د 
اورتواېپي په برخه کې داسې لیکل موي دي: ... پېه 
یوه اديب ژبه کې د وي ګ یا تلفظ د باور وړ نورمېونېو 
جونګ ته اورتواېپي وايي؛ یا هغه پوهه ده چېې پېه 
ټول یز لحاظ د باور وړ تلفظي نورمونېه تېر څېېېړنېې 

 ۴الندې نیيس.
اورتو اېپي د ټولو هغو ا ولو او قاعدو ټولګېه ده 
چې د لیک ۍ ژبې سم وي ګ یا تلفظ ټاکي. دا ويې ېګ 
د هغه ټول ولس لپاره چې په هېغغېه ژبېه خېربې 

، سېرپېل یېا نېونېې پېه تېو ېه ۵کوي د یوه ماس ر
اهریت او ارزښت لري. دا اړي ه ده چې په یېوه ژبېه 
غږېدونکي خلک هغغه یو می وي ګ زده او خېپېل 
کړي تر څو په ميل کېه د ژبې یووايل او بشپړتیا تېه 
ورسېږي. که چېرې د وي ګ د توپیرونو لپاره خال ېه 

موجوده وي دا نېو سېړی پېه اسېانېۍ رسه د  ۶الر
  ړدوديزې ټوټې ټوټې کېدنې لوري ته بیايي.

د رومانیا ولس ته د تېر وخت څېخېه یېو داسېې 
حالت په مرياث پاتې دی، چې یېو مېان ويې ېګ نېه 

کېړې يېې کېړې دي د  لري؛ هغه کسېان چېې زده
مېخ ۳لیکدود نورم ته ډېر نيږدې دي په داسې حال 

 لیکواله: مېرمن ریاحي

 دمقالېليکلوالرېچارې
 امته برخه

 څېړنیار فضل الرحرن علیزی
 پوه رل  ل رحرن رحغين

  رشیف الله دوستڅېړنیار 

پل  ه  ادب په اړه م ظومد کله چي پښتو ادب کې 
د دیواين او ف وين ماعرۍ تېر څې ېګ بېایېد نو کوو، 

ځېکېه  يش.وليس ادب هم له پامه ونېه غېورځېول 
دپښتو لویه اديب او مع وي پانګه په وليس مېاعېرۍ 

دا چې وليس ادب ولېې لې ېډ عېرېر  . کې خوندي ده
لري او د ماعر له مړی ي رسه يې مېاعېري هېم تېر 
خاورو الندې کېېېږي عېلېت يېې نېالېوسېتېوب او د 

په وليس معرونو کېې   معرونو نه خوندي کول دي.
د پښت و د ټول یز، سیا ، دودیز او اقتصادي ژونېد 
ډېر ژور ارزښتونه خېونېدي دي هېغېه چېې ولېيس 

تخلیق لېه الرې مې ېعېکېسېوي او پېه   ماعران يې د
ولېيس   وليس ژبه يې بېرته د ولس مېخېې تېه  دي.

ماعري که څه هم د دیواين او ف ېوين مېاعېرۍ پېه 
وزنپوه ې له ځېیې ېو آرونېو او معرپوه ې او څېر د 

خو هغه ارزښېت چېې  ،معیارونو رسه رس نه خوري
تېخېیېل،  : مو  په معر کې ورباندي حساب کوو لکه

احساس، پیغام په خورا ساده او زړه وړونکي انېداز 
کې څر  دېږي او د بیدیایي  لونو او غرنیو مېیېوه   په

خوند او پ د، رنګ او تېرنېګ پېه  ؛لرونکو ونو په څېر
  کې لیدل کېږي. خورا اخالص په

ړو ماعرانېو څېخېه یېو وله پیاد وليس ادب زمو  
تېککېرې   هم )عودالله جان هلر دی( دی د هویېت د

د حېاجېي  ،پ  وس کالېه عېرېر لېري نههله مخې 
پالر يې د خپل وخت تېکېړه  دی، زویپوپل خدای ظر 
نېومېوړی د  . روغتیاپال )طېوېیېب( وکلیوايل مال او 

خشېکېاوېنېهېررساو ولسېوالېۍ د هلر د والیت د 

په ت ه  ېړاب او کېاړي  ی.)خشکآبې( اوسېدونکی د
له کلونو راهیېسېې  .واړي )غټ جسامت( لرونکی دی
اقتصادي وضعیت يېې   په لښکر اه ښار کې  رځي،
رس ېردانېه( کېرېزوری او مو په مو او تاک په تڼېې)

دی. روغتیا یې هم سره نه ده. په ویې ېا یېې چېې د 
بېوچېه )حېریېک( کسېان رس نېه پېه ښار مترن 

ځی ېې لښکر اه  ي او مرسته نه وررسه کوي. د رځو
 .ښاریان او دوکانداران يې نازوي جېب خرڅ ورکېوي

فی الېوېدیېهېه د ټول یز ژوند پر ناخوالو نوموړی ورته 
ماعري کوي، معرونه یې روان، سلیس عام فهېرېه 
په وليس ژبه دي پر نادودو او ټول یزو عیوونو بېانېدې 

 ا الحي او انتقادي نظېمانتقادي محتوا لري یو نوی 
دی ستاسو مېخېې   دا لیکلیمې خپله د ده له خولې 

 مخ۳ته يې  دم: 

 ژباړه

مه(  ېڼېه ۴ -۳ملریز کال د ثور میامتې ) ۰۴۱۱د د ادارې یادښت: 
ملریز کال کې یې د چاپ او خپراوي مته کېده، د چاپ د ۰۴۱۱چې په 

ځ ډ او وروسته په هېواد کې د سیا  تحوالتو له امله ځ ډېدلې وه، د 
اسالمي امارت له راتګ رسه دا دی تېر بېیېا کېتې ېې وروسېتېه چېاپ او 

 خپرېږي.

 اووم  ام 
 (Introduction)د مقالې د رسيزې 
  ا ولد ليکلو 

وليسشاعرورکینوم
 عبداللهجانهلمندی

 څېړنپوه موالجان تڼیوال
 ژباړه او ل ډیز

 اورتواېپي



د اطالعاتو او فره ګ وزیر مېحېرېد طېاهېر زهېیېر 
وويل: د مولوي م يل پاتې موي آثار پر دې مېاهېدي 

د افغانستان اکېاډمېیېک ډ ېر کېې دی ورکوي چې 
د دې  ترڅ ګ خريخواه او  نېېېک او  مع وي پانګه وه
 .انسان هم و

په علري او ټول يزو چارو کې د ولسېرېشېېېر سې  
کتور لعل پاچېا ازمېون د اسېتېاد وسالکار پوهاند د

زین الله م يل له خاطرو څخه یادونه وکړه او ویېې 
ویل: د استاد په زمانه کې چې چا ژبې ته کار کېړی، 
د زړه له تله یې کار کړی دی، مخلصانه لیکې ېې یېې 
کړې دي. پر خپل قوم او خلکو یې لورېده چېې دوی 
ته د علم او فره ګ په ډ ر کې یو څېه پېرېېږدي، د 
استاد د زمانې لیکواالنو او پوهانو لېوالتيا لرلېه چېې 
څ ګه خپل خلک په علومو کې ورسوي او ټول ېې تېه 

 .د خدمت جو ه يش
د هغه په وي ا، مولوي زين الله او نورو مخکيې ېيېو 
پوهانو او استادانو زمو  مايض راټوله کړې، ادب يې 
د دين له الرې معرړ کړی، هغوی د زمانېې خېربې 

 خوندي کړي. 
د ولسررش فره ګي سېالکېار اسېتېاد اسېد الېلېه 

ويل، د امېخېا ېو یېاد غېونېډې عېلېرېي وغض فر 
سیری ارونه نه دي چې علري بحثونېه ويش، دلېتېه 
باید د امخا و د ژوند جزئیېات او خېاطېرې یېادې 
کړو او دا خاطرې د تاریخ پټ بابونه را سېپېړي چېې 

د امخا و د ژوند د  ېوښېه  .لوستونکو ته مهم وي
برخو یا خاطرو یادونه د هېغېوی د ژونېد جېزئېیېات 
بیانوي، جزئیات د حواسو مخاطب وي، خو کېلېیېات 
د عقل، څومره چې وی ا حواسو تېه نېږدي کېېېږي، 

 .مخاطب په کې ځان مامل احساسوي
د ده په وي ا، نان غونډې په درېوو داليلو تېررسه 

 ژباړه: نازو کغل
 لیکوال: پروفیرس انور جغل

 (Communication. ابالغ، مع ا رسونه )۶
دا یوه کره کت یزه او د ټولو ف ونېو ا ېطېالح ده. 
ادیب چې کومه خربه کوي، یا کوم انې ېور وړانېدې 
کوي، لکه څرنګه چې ماعر یا ادیب حس کړی وي، 
لوستونکی او اورېدونکی یې هم کټ مټ هېغغسېې 
احساس کړي، ابالغ ورته ویل کېېږي. هېدف یېې د 
توربو داسې بیان دی، چې د ماعر غږ پېه انسېاين 
نړۍ کې یو څه مور رام  ته کړي. دا بېل بحث دی 
چې داسې ف ي توربې دې کومې ځانېګېړنېې ولېري، 
خو د ابالغ یو اسا  رشط دا دی چېې عېلېرېي او 
ذوقي کېه باید برابره وي. مېکېاملېې هېغېه وخېت 
ارزښت لري چې دوه مخامخ کسان یېو ډول پېوهېه 
ولري، خو په عېام ډول داسېې نېه کېېېږي، ځېکېه 
پ  ونکی د خپل ځانګړي مهارت، ژور احسېاس او 
خاص تخیل په وسیله له عامې کېې لېږ ډېېر لېرې 
موی وي؛ نو په هېرېدې خېاطېر دا خېربه یېو څېه 
ستونزم ه ده، چې ماعري دې باریکۍ هم ولېري او 

 پوره مع ا دې هم ورسوي. 
 

 (Ambiguity. ابهام )۹
هرن په هره برخه کې د هرنم د او لېوسېتېونېکېي   د

ترم ځ ذه ي توپري یا کېه ابهام رام  ته کوي. دلته 
دوه حالته دي، لومړی: چې د هرن تخلیق او مېعې ېا 

رسونه یو ډول نه وي، نو  ڼې مع اوې راپیدا او هېرن 
به څو اړخونه ولري، دلته د پوهاوي د یېوې نېوې او 
ښکلې بڼې د رام  ته کېدو امکان مېتېه. دویېم: دا 
چې د ابهام تکرار د ښکال یووالی پیدا کوي. له ابهېام 
پرته هیڅ هرنم د خپل هویت نه يش ثابتولی، ځېکېه 
څر  د بیان خو د علرېي مسېایېلېو لېپېاره دی، لېه 
معري او تخلیقي باریکیو به خايل وي. دلته د هېرې 
مکاملې لپاره مساوي یا برابر معور هېم اړیېن دی، 
له دې پرته هیڅ خربه واضح نه يش کېېېدای، نېو د 
مع ا رسونې لپاره له دې رشطېه سې  ېې نېه مېو 
پ ولی. ماعري په خپل زماين او مېکېاين ځېای کېې 
پرمخ ځي، د ماعرۍ الهام هم هر چاته نېه کېېېږي، 
که کېږي هم  هغه چاته بېه ويش، چېې د پېوهېې 

 لوړې کېې ته رسېدلی وي.
 

 (COLLECTIVNESS. اجتغعیت )۹
چې موخه یې یېو فېرد نېه، بېلېکېې ټېولې ېه وي، 
اجتغعیت ورته وايي. هر کله چې د ادبیاتو موضوع 
د مخيص احساساتو  پر ځای د انساين ټېولې ېې پېر 
ستونزو، خوښي، می ه او اخالقي مسایلو راڅرخېي، 
د اجتغعیت په دایره کې ماملېږي. داسېې ادب د 

 یوې ټول ې ټول ژوند ته ارزښت ورکوي.

 (FELLING. احساس )۸
احسېاس د ارواپېوهېې ېې ا ېېطېالح ده. د اديب 

پورکړي دي، په هغو ټولو کې احساس تر نورو ډېېره 
م ل موې معري او انتقادي ا طالح ده. احسېاس 
حيس توربې ته وايي، چې خوښي او خپګېان دواړه 
په کې مامل دي؛ لکه  ېالب یېو  ېل دی، چېې د 
حيس توربې له مخې ښکلی رنګ لري او ښېایسېتېه 
ښکاري، په لیدو یې ښه حس وررسه پيدا کېېېږي. د 
اورېدو توربې پر اساس کېه یېو بېد غېږ اورو، نېو 
انسان خپه کوي. د ارواپوه ې نامتو پوهانو ټیېرن او 
وونټ د احساس پر ارواپوه یز اړخ او عواملو ډېېرې 
څېړنې کړي دي، خو دلته موخه اديب ساحه ده، پېه 
معري برخه کې، د احساس کېلېرېه د تېخېلېیېقېي 
توربو، د خامو موادو پېه نېامېه یېادېېږي، یېعې ېې 
احساس په واقعیت کې د پ  ونې لپاره خېام مېواد 

 دي.
 

 )ETHICS(. اخالقیات ۰۱
اخالقیات یوه فلسفي ا طالح ده، چې د ادبیاتېو 
په بېالبېلو برخو کېې هېم کېارېېږي. اخېالقېیېات د 
انساين کړو وړو )خیر او رش( او د هېغېو د ا ېولېو 
علم دی؛ خیر څه می دی؟ د تېرالسېه کېولېو الرې 
چارې یې کومې دي؟ خیر پېېېژنېدنېه او د هېغېه د 
اسا  ع ارصو توزیه د اخالقیاتو پېه سېاحېه کېې 
ماملېږي. په پخوانۍ یوناين فلسفېه کېې خېونېد د 
خوښۍ م داف  ڼل کېده، ویل یې کوم عرېل چېې 
انسان ته خوښي ورکوي، خیر دی. افالطون ښېکېال، 

 د څېړنوال مولوي زین الله م يل...

 جايزې اعالن موې...د زري کړکي 

 ...د علومو اکاډمي د ات و رافۍ ...

 مېۍچې سږکال یې د زري کړکي د اکېاډ آثارهغه 
 :دا دي ،توجه جلب کړې وه

نخستین فالم کو در سر گېان، د سېیېد طېیېب  – ۰
 ؛جواد اثر

هر یو خپل سقېراط دی، د مېحېرېد انېور وفېا  – ۲
 ؛سر در ناول

 ؛یک لب سکوت، د مت ا توانگر د معرونو ټولګه – ۳
رستوره ابیېقېوره، د ډاکې ېر جې ېیېد رشیېف د  – ۴

 ؛معرونو ټولګه
 ؛بیم موو، د استاد محرد محق اثر – ۵
د طوبی تر سیوري الندې، د آم ه ف ا سعیدي د  – ۶

د چاپ مويو کتابونو په لېړ کېې نېيېغيېي يېې د 
 ادبیاتو اړوند دي چې نومونه يې دا دي:

فره ګي اديب پېښلیک، د ملرې پېړۍ په لېومېړۍ 
نیغیي کې د پښتو ادب پرمختیایي بهیر څېړنه، خط 
و دستور زبان اوسېتېایېی، پېه افېغېانسېتېان کېې د 
فولکلور پېژندنې اړتیا، د ستورو چی ې )لومړی ټېوک(
، رښتی ې هڅې )دویم ټوک(، رښتی ې هڅې )دریېېېم 
ټوک(، په پښتو ادبیاتو کې د رسیزې لیکې ېې دود او 
ارزښت، د سوات پښتو ادب او ثقافت، د فېولېکېلېور 
پوه ې سیرپوزیم، د ادبیاتو فېلېسېفېه، د پښېتې ېي 
فولکلور چاپي موروعو څېړندود، د  ېوري ژبېې د 
وليس ادبیاتو مکل او مضرون،  د افېغېانسېتېان د 
علومو اکاډمي د پښتو خطي نسخو تحلیيل څېړنېه، 
په پښتونخوا کې پښتو ل ډه کیسه، خېط و دسېتېور 
زبان اورمړی، د عودالح ان داعي کلیات، مورېوعېه 
مقاالت سیری ار )بدخشان در  سې ه فېرهې ېګ و 
تاريخ(، د اورمېړي ژبېې لېیېک لېوسېت او  ېرامېر، 
خومحال او مخصیات، معر پوه ېه، د پښېتېو او 

د «یي ژبې  رامري نژدېوالی، نابغه خومېحېال  پشه
، د  وري ژبې الفواء، میر عېلېی مېېېر »مقالو ټولګه

 نوايي )له انګريزي څخه پښتو ته ژباړه(.
 ۰۳۸۸پېه د دې کتابونو ترڅ ګ د علومو اکاډمي 

مېپېږم،  »پښتو لهووي قامېوس«کال کې د  هې. ش
 .م او اتم ټوکونه هم چاپ او خپاره کړي ديواو

د يادو مویو کتابونو په اړه ل ډ معلومات وخت په 
وخت د علومو اکاډمي له فېسووک پاڼې )د 
افغانستان د علومو اکاډمي( څخه خپاره موي او 

محتويات د علومو يو څه هم د هردغو کتابونو 
کې هم  )/https://asa.gov.af( اکاډمي په ویوپاڼه

 .موجود دي

 کال کې... ۰۳۸۸علومو اکاډمي په د 

 افغانستان ات یک آثار د  -۰
 د افغانستان لرغوين آثار )سکې( -۲
د مډرن هرن آثار چې د هرن د برخې څېړونکو ته  -۳

 .ډېر   ور دي
د دې لپاره چې دغه آثار په ښېه تېو ېه وپېېېژنېدل 
يش، نو آثار له معرړ او ترشیح رسه په مشېخېصېو 
وی ی ونو کېې ایښېودل مېوي دي، تېرڅېو نې ېداره 
کوونکو او څېړونکو ته د افغانستان د مادي فرهې ېګ 
او د آثارو د تحول پېژندنېې پېه هېکېلېه مېعېلېومېات 

 .وړاندې يش
د علومو اکېاډمېي د مېوزیېم آمېریېت د مېوزیېم 
معرړ، د ات و رافېۍ تېعېریېف او اهېداف پېه یېوه 
برومور کې ترتیب کړي چې د ټولېو مېیې ېه والېو پېه 
خدمت کې دي، هردارنګه د موزیم په مهال ۍ کې د 
موزیم آثار معرړ او خپريږي. دغه راز د دې موزيېم 

پېه نېوم  »موزیم تحقیقی و ات و رافېی«فعالیتونه د 
فيسووک پاڼې څخه خپريږي او لېوسېتېونېکېي کېوالی 

 .خوښ کړي /يش هغه اليک
دغه موزيم له پخوا څخه تېراوسېه پېورې د ټېولېو 
هېوادوالو او بهرنيانو پر مخ خالص دی او اوس هېم 

 .ورڅخه هره ورځ لسګونه کسان ليدنه کوي

 پنجشنبه
 مه( ګڼه۴ -۳)

 مه( ګڼه۳۷۳ -۳۷۳پرله پسې )

 ۳۱د غويي  ۳۴۱۱
 ۹د شوال  ۳۴۴۳
 ۳۱د مې  ۳۱۳۳

درېیمه دوره 
 

کېږي: يو دا چې د دوی د خدمتونو قدرداين کېېږي، 
بل دا چې ځوان نسل کې انګېزه پېيېدا کېېېږي، کېه 
دوی هم کار او خدمت وکړي، نان ل کېږي بېه او 
درېيره دا چېې پېه دې رسه تېاريېخ بشېپېړيېږي، 

 .کېږيمعلومات زيات او غ ي 
ليکوال او څېړونکي محرد ا ف  ريم وويل چې 
مولوي م يل فکر درلود او هغه يې عرضه کاوه هېم. 
ده نوې خربې درلودې، ولې متأسفانه زمو  په ټول ه 
کې چې څوک نوې خربې ولري، هېغېه مېخېک نېه 

 .زغرل کېږي
په پای کې استاد نویب الله م ېيل د غېونېډې لېه 

مېولېوي او یاده یې کړه چېې   ډونوالو نه م  ه وکړه
 
د هغه په وي ېا، مېولېوي مې ېيل خېپېل وروسېتېی 

کل ۍ کې ليکلېی  ۸۵کوچ ی کتاب )عرش عظيم( په 
او تر مرګ درې ورځې مخکې يې د هردې کېتېاب د 
ايډيټ کولو پوښت ه له ده څخه وکېړه، نېو پېه دې 
اساس دی د ژوند تر پايه له قلم او ليکلو رسه پېاتېې 

 .موی دی

ریښت ويل او خیر په لوړو انساين اعغلو کې مرېري. 
سقراط بیا )علم( د اخالقیاتو )خیر( اساس  ڼي، خېو 
ارسطو بیا د احساساتو ارزښت هېم ور زیېات کېړی 
دی. په دې برخه کې ارسطو یوه ډېېره مېهېرېه خېربه 
کوي، وايي: یوه عرل ته یوازې د دې لپاره خیر نه مو 
ویلی چې انسان ته خوښي وربخښي، بلکې د نېیېکېۍ 
له امله په یوه عرل کې د خومحالۍ عې ېصېېېر پېيېدا 
کېږي. سقراط عقيل استدالل د خوښۍ د حا ېلېولېو 
وسیله  ڼي. فسلفې پر اخالقیاتو او د عې ېارصو پېر 
ماهیت ډېر بحثونه کړي دي او باالخره پایله یې دا ده 
چې په ټول ه کې د خوښې ژوند تېرولو وسیېلېه دا ده 
چې انسان د ټولې ېیېزې خېوښېۍ هېڅېه وکېړي، بېیېا 
انفرادي یا فردي خوښي ترالسه کولی يش او هېرېدا 

 خیر دی.
 

 )(EDITORIAL ۳رسمقاله. ۱۱
په ا ل کې د ژورنالیزم ا طالح ده، هغې لیک ې ته 
ویل کېږي چې د کومې ورځپاڼې مسئول مدیر یې د 
اوس ي حاالتو یا کومې نوې پېښې په اړه لیکي او 
لوستونکي پام ور اړوی. کارل جي مېلر یې داسې 
راپېژين: ))رسمقاله هغه مضرون ته ویل کېږي، چې 
پر ج وايل پېښو لیکل موی وي او لوستونکي هغه 
ټکي ته وهڅوي چې د مضرون لیکونکي په اند سره 
الره وي. رسمقاله لیکونکی د لوستونکي پام هرغږۍ 
ته را اړوي او هڅه کوي چې لوستونکي وررسه 
هرغږي يش. لیکوال له بېالبېلو الرو د لوستونکو 

 احساسات اغېزم وي.
. دغه ا طالح په اردو کې د ))اداریه(( تررسلیک الندې ترشیح ۰

 موې وه، د اوس لپاره ما هم هردلته پرېښوده. 

 ؛معرونو ټولګه
ی باران، د تاجکستان د پېېېژنېدل مېوي  رمته – ۹

ماعر عودالووار رسوش د امعارو غورچاڼ چېې د 
 ؛وگل ور بهرن په زیار دري خط ته اړول موی 

نقد په اړه د قیرص اپریېدي د  ديبا  لیکلوري، د – ۹
 .ت قيدي لیک و موروعه

د  ډ فره ګ د ودې او پراختيا په الر کې د خدمت 
د تاجکستان ماعر اسېتېاد عېوېدالېوېوېار  هستاي دړ

جېوالن   رسوش او د اوزبکستان مېاعېر او لېيېکېوال
 .جواليف ته ورکړل موې

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fasa.gov.af%2F%3Ffbclid%3DIwAR06PBDKRQlf-CG1cNoCnnFEPB4917LMMR6Yd86hgfWMDfITbiqbIFndNXQ&h=AT3e9fTyZD_13zBF6BatpTWeqfvs79WQRpx9HuJ0TeZbMRP7f4ei5I6EvoRZdOyUAz2kVyN09ikfkYvnKrxIEXMkRqMr9ZZp-hwA-88ooWI_4F1V_z7xr0Wt6snbY


داسې انګیري چېې  ې ېي  کوربهنیره غوندې وي؛ نو 
مېلره ته سپکاوی موی او د پوره سړي او مخصیت 
فکر نه دی ورته موی، بله دا چې پیاله تېر نېیېغيېي 
پورې مامومانو ته ډکېږي او هغه هېم د احېتېیېاط 
لپاره، چې که واوړي؛ نو د ماموم د سوزېدو امکېان 

 وي.
په حيس استعاره کې ا يل خېربه د فېعېل ده، 
فعل په ټولو ژبو کې مته دی چې په حقیقت کېې د 

 ونو حواسو کړنې ستایي. په پښېتېو ژبېه کېې  پ  ه
لیدل، اورېدل، څکل، بویول او ملس کول فعېلېونېه 
دي، خو دا فعلونه حيس فعلونه بلېل کېېېږي چېې 
لوستونکي ته د کلیاتو پر ځای جزئېیېات انې ېوروي؛ 
خو د حيس فعلونو چاپېریال یوازې تر هردې پ  ېه 
 ونو کړنو پورې محدود نه دی او ژبېې هېم لېه دې 
اړخه چې د پ  ه  ونو حواسو څخېه د هېر یېوه د 
کړنې د تو یف او ستای ې لپاره څومره فعلېونېه لېه 
کومو ځانګړنو رسه کاروي؛ یو له بېلېه رسه تېوپېیېر 

 لري.
مثال پښتو ژبه کې لیدل، کتل، پاملرنه، تر س  و 
کېدل، له س  و لوېدل، س  ک، څارل، نظر کېول 
او نور... زمو  د لید)بی ايي( حېس اړونېد فېعېلېونېه 
دي. خو په پښتو او  ڼو نورو ژبو کې د بوی د حېس 
د فعلونو ت وع نشته او ډېېر مېحېدود دي. پېه دې 
اساس ویلی مو چې د حيس فعلونو د چاپېریال له 
اړخه ژبې یو له بل رسه توپیر لري، خو دا بیا د ټېولېو 
مش که  ځانګړنه ده، چې حيس فعلونېه پېه ټېولېو 
ژبو کې له پراخ مع وي چاپېریال څخه برخېرېن دي 

 او د مفهومي استعارو د تشکیل ب سټ  دې.
په نړیواله کېه  تر ټولو مهم اثر چې په مېفېهېوم 
جوړونه کې یې د حيس فعلونو اهریت معرړ کېړ، 

 from etymology »د ژبپوه سوییتزر مشهور اثر 
to pragmatics  « کال کېې چېاپ  ۰۸۸۱و چې په

موی دی او وررسه د ژبېپېوهې ېې لېه لېیېدلېوري د 
استعارو سپړنې او م  ې ته الره پرانېستل موې ده. 
په پښتو ادب کې پر دې مېوضېوع څېېېړنېې نېه تېر 
س  و کېږي او د دې تشې ډکول به د ادب او ژبېې 
ترم ځ د هرني پخالی ې غېوره الرې چېارې بېرابېرې 

 کړای يش.

 استعاره او حيس...

کړې يې نه دي کېړې خېپېل  کې هغه کسان چې زده
ييز وي ګ سايت. د ل دن په ښار کې ډېر زیېات  سيره

انګلیيس  ړدودونه مته چې د ښار په حوزو بېانېدې 
 وېشل موي دي.

توب تېه  په رومانیا کې ال په تېر وخت کې معياري
د پام کولو هڅې موې دي، خو هغو ناڅېاپېي تېاثېري 
درلود او په ټول ه باندې د مرتب پدل څخه بې برخېې 
وې. نن ورځ دولت او د عېلېومېو اکېاډمېي یېې زیېار 
با  چې د ټولو طېوېقېو یېا پېوړيېو، مېطېوېوعېاتېو، 
لیکواالنو، تياتر، سيې ېغ، راډیېو او داسېې نېورو د 
درس کرېک ر تر خپېل وسېه پېورې د یېوه سېم او 
درست وي ګ په ايوادولو کې ونډه واخيل او په ټېول 
هېواد کې عروميت پیدا کړي. سم ويې ېګ کېوم یېو 
دی؟ هغه چېرته دی؟ مو  به هغه په نه مراعېاتېولېو 
رسه بیامومو؟ دا جوته خربه ده چېې هېره سېيېرېه 
خپلې  ړدوديزې ځانګړنې لري او په هيڅ یوه م طقه 
کې د هغې د اوسېدونکو خېلېکېو پېه خېربو کېې د 

 اورتو اېپې...

. د مقالې موضوع اړوند د څېړنې د تيورۍ او د ۲
 څېړنو پايلو ته ل ډه او اجغيل کت ه.

. مخکي يو څېړنو ته پېه پېام رسه د سېتېونېزې  ۳
ترشيح کول)د هغې برخې يادونه کول، چېې هېغېه 
په مخکي يو څېړنو کې نيرګړې پېاتېې مېوې وي او 

 دويم ځل څېړنو ته اړتيا ليدل کېږي/ کېده(. 

 د مقالې لیکلو...

غلطیو څخه خايل وی ګ موجود نه وي. یو تېعېریېف 
پېه  ۹چې ډنارکي ژبپوه او څېړونکي او. جیسپرسېن

 وته کړی او مو  ته هم د رسچی ې په تو ه د مې ېلېو 
وړ ښکاري دا دی چېې: پېه اديب ژبېه هېغېه څېوک 
غږېږي چې د هغه په ژبه سړی په دې نېه پېوهېېېږي 
چې نوموړی د کومې سيرې دی. اديب نورم عېرېالً د 
ټولو سيرو لپاره یو لوړ او عايل نورم دی، پېه ټېولېو 
سيرو کې عرومیت پیدا کوي حتی په هغېه سېيېرېه 
کې هم چې  ړدود په کې اساس وي، اديب نېورم د 

 ټولو لپاره په نخښه کېدونکی دی.
په ځی و هېوادونو کې د تیاتر د سې ېېېش تې  پېه 
نامه ژبه مته: لوبغاړي په ډېرې خوارۍ او سېخېتېۍ 
خربې کوي او ن دارچيانو ته مثالونه وړانېدې کېوي. 
په هردې ډول د تیاتر ع ع ه هم داسې خا یېتېونېه 

يې نه م ي لکه ارخايزمېونېه. پېه  ۹لري چې حارضین
نېه  Musterرومانيا کې تراوسه پورې د تياتر هېيېڅ 

دی جوړ موی. د تیاتر داسې ځانګړنې مته چېې تېر 
اوسه د علومو اکاډمۍ او د درس طېوېعېي بېڼېې یېا 

 کرېک ر نه دي م لې.
د املاين)ژبې( لپاره د تیاتر د س ېش ژبه د تېیېودور 

له خوا په علري ډول په اسا  بڼېه چېرېتېو  ۸سیوز
موه. رادیو او تلوېزیون خېورا مېهېم رول لېري. دا 
دواړه د خا و دندو د بېلېې هېرې یېوې مېرجې  پېه 
نسوت ډېر امکانات لري او کوالی يش چېې د اديب 
وی ګ یا تلفظ په پراختیا کې برخېه واخېيل. دا یېوه 
هيله ده چې ټول خربې کوونکي)خلېک( یېو ویې ېګ 
خپل کړي او د یوې دقیقې څخه تر بلې دقيقې پورې 
يې بدل نه کېړي. دا خېربه بېایېد زیېاتېه يش چېې 

ييز وی ګ د وخت په تېېرېېدو رسه پېرمېخېتېګ  نونه
 کوي.

زما)ژباړن( په نظر خو د سم وی ګ څخه مېخېکېې 
باید چې د سرې لیک ې ستونزه حل يش دا ځکه چې 
د سرې لیک ې د ا ولېو څېخېه پېه پېېېروۍ رسه د 
وییونو مع اوې په اسانۍ رسه پېژندل کېېږي، د هېر 
ويي د کارونې ځای او دريځ په نخښه کېږي، د خېش 
موقعیت او د څپو مرېر ترې څر  دېږي )دا یېادونېه 
باید وکړم چې ځی ې وييونه چې ليکلې بڼېه يېې یېوه 
وي مع ا يې د خش د دريځ له مخې پېژنېدل کېېېږي( 
که چېرې د سرې لیک ې او د یوه واحېد لېیېکېدود د 
رام  ته کېدو او عرومیت ستونزه حل نېه يش، نېو 
مونې نه ده چې د سم وی ګ ربړه لېه مې ې ېه والړه 
يش. زما په اند خو تر هغې چې ا يل سېتېونېزه لېه 
مخې لرې نه کړای يش د سم وی ګ او د  ېړدودونېو 

 د کارونې مخه نه يش نیول کېدای.
نړیوال ال ډېر پخوا د واحد لیېکېدود، د نېه لېرلېو 
څخه راوالړېدونکو ستونزو او پرابلرونو تېه مېتېوجېه 
موي او د سرې لیک ې په نوم يې پ ډ پ ډ سېیې ېدونېه 
ليکيل او ټول و ته يې وړاندې کړي دي. دوی پېه دې 
کړنې رسه د ډېرې س ې ټول يزې ربړې د پېراخېېېدو 
مخه ډب کړې،  ډوډۍ يېې لېه مې ې ېه وړې او د 
خپلرسیو مخه يې نيولې ده. دوی پېه دې وسېيېلېه 
خپل خلک د خپلر  ي مخړو، نېانېدریېو او د بېې 
ځایه مشاجرو څېخېه خېالص کېړي دي، دلېتېه د 
موضوع د اهریت او د  رانو لوستونېکېو د قې ېاعېت 
لپاره الندې یادونه د ساري په ډول وړانېدې کېوم: د 
جرم ي ژبې لپاره د سرې لیک ې په باره کې لېومېړنېی 

لېه خېوا  ۰۰کال کې د کونېارد دادن ۰۹۹۲په  ۰۱اثر
خپور مو. دا اثر د سرې ليک ې، وی ګ او د پښېويېې 

 په اړه د پوښت و په برخه کې مرست دوی و.

 ورکی وليس ماعر... نوم

. د مقالې د هدف ترشيح )په ځېانېګېړي ډول د ۴
ترشيح موې ستونزې يا د هغې د يوې بېرخېې حېل 

 کول(.
. د څېړنې د میتود ل ډه توضيح )د مېیېتېود پېه ۵

 مرسته د څېړنې پوښت و ته سم ځواب موندل(.  
. د وړاندي ې)پي  بي يو( او فرضيو تېو ېيېف او ۶

ترشيح )يع ې فرضيو او تيوريو پر اساس بايد وويېل 
يش چې ولې يې د خپلې څېړنې لپاره دا پي  بېيې ېي 

 ټاکلې ده(. 
 ا ولد مقالې د رسيزې ليکلو 

رسيزه بايد له کلياتو پيل او د جزياتو لوري تېه  . ۰
 والړه يش.

. د رسيزې په پيل کې بايد کوښښ ويش چېې د ۲
 څېړنې زمي ه او وروسته خپله مسئله بيان يش.

. د مسئلې زمي ه بايېد د مېتېخېصېصېانېو يېا د ۳
څېړونکو د څېړنو په است اد او يا هم پېايېلېو تېه پېه 

 کتلو رسه طرح يش.  
. د مسئلې زمي ېه بېايېد د مسېئېلېې احېتېغيل ۴

علتونه را پيدا کړي، د مسئلې چوکاټ او ځېانېګېړنېې 
 مشخصې کړي.

. د مسئلې بيان په حقيقت کې د څېړنېې هېغېه ۵
ټوليز هدف دی، يا کېدای يش د يوې کُيل پېوښېتې ېې 

 په ډول هم مطرح يش.
. د مسئلې په بيان کېې بېايېد د څېېېړنېې ټېول ۶

خپلواک، تړيل، بدلېدونکي بدلونونه ځېای پېر ځېای 
 يش.  
. د مسئلې زمي ه د يوه پرا راف په ترڅ کې او د ۹

مسئلې بیان په يوه جرله يا هم دوو جرلو کې بېيېان 
 يش. 
. که چېرته څېړنه د يوې نظريې او يېا ځېانېګېړو ۹

نظريو پر اساس وي، نو د يوه پرا راف په تېرڅ کېې 
 دې د څېړنې د نظريې په ډول ياده يش.

. د موضوع ماليد بايد د څېړنېو او  ېزارمېونېو ۸
 لپاره په م طقي ډول بيان يش.

. د څېړنې اهريت بايد ياد کړل يش، د څېړنېې ۰۱
اهريت کوالی يش چې په ښکاره ډول بيان يش يا د 

 مسئلې په بيان کې د څېړنې هدف نغښتي وي.
. په ټوليز ډول بايد پېه رسيېزه کېې کېوښېښ ۰۰

ويش چې د څېړنې مسئله په روښانېه ډول مېطېرح 
يش او د هغوی د حل لپاره بايد وړانديزونه وړانېدې 

 يش.
. بايد هڅه ويش چې د رسيزې د حوم انېدازه ۰۲

 وي. ۲۱د ليکل موو مطالوو % 
. د څېړنې ماليد بايد ل ډ وي، د څېېېړنېې لېه ۰۳

موضوع رسه اړوند ليک ې بېايېد پېه انېتېقېادي ډول 
راوړل يش. د دې ټکي يادونه اړي ه ده چېې تېر کېار 
الندې څېړنه د مخکي و څېړنو نقل نه دی، بلکې يېوه 
کره کت يزه کت ه ده چې د دې کت ې په تېرڅ کېې پېه 
 وته موې نيرګړتيا په ا ل کې د څېېړنېې مسېئېلېه 

 روښانه کوي.
. د موضوع ماليد بايد پېه داسېې ډول بېيېان ۰۴

يش چې ستاسو څېړنه د تر رسه موې څېېېړنېې تېر 
چوکاټ پراخه وي، يا داسې چې د خپلې مېطېالېعېې 
اړتيا د مخيک يو څېړنو د نېيېرېګېړتېيېاوو پېر اسېاس 

 توجيه کړي. 

زمو  په ژبو کې د سرو لیکلو ستونېزه ال پېر ځېای 
پاتې او نه ده حل موې. کله کله خو سړی د یوه او د 
بل په لیک و باندې تورصې اوري او دا مېحېسېوسېوي 
چې لیکدود یو نه دی. په دې اړه او دو خربو ته اړتېیېا 
نشته. د دې ربړې د له م  ه وړلو یواځی ۍ الر د یېوه 

 واحد لیکدود رام  ته کول او عامول دي.
هیله ده چې زمو  پوهان به په دې برخه کې متېفېق 
او عريل  امونه اوچت کړي او دا ستونزه بېه چېې د 
نفرت او کرکې څخه بل څه نه تېرې حېا ېلېېېږي پېه 
خپلو علري کړنو رسه له مخېې وغېړوي او د ژبېې د 
کرزورتیا پر ځای به د هغې د پرمخېتېیېا او پېیېاوړتېیېا 

 لوري ته مخه کړي.
 ېېېېېېېېېېېېېېېېېې

۰ .Orthoepie        ۲ .Orthoepik 
. په جرم ي ژبه کې د پردیو وييونو سېيې ېد، پې ې ېم ۳

 کال.۰۸۹۲مخ، ۵۴۸ټوک، مان هایم، 
. د ژبپوه يزو نېومېونېو سېيې ېد، بېيېوېلېيېو ېرافېيېک ۴

 کال.۰۸۹۵مخ، ۰۶۸اليپزیک،  -انستيتوت
۵ .Muster         ۶ .Freie Bahn  
۹ .O. Jespersen        ۹ .Publikum 
۸ .Theodor siebs          ۰۱ .Buechlein 
۰۰ .Konrad Duden   

 پنجشنبه
 مه( ګڼه۴ -۳)

 مه( ګڼه۳۷۳ -۳۷۳پرله پسې )

 ۳۱د غويي  ۳۴۱۱
 ۹د شوال  ۳۴۴۳
 ۳۱د مې  ۳۱۳۳

درېیمه دوره 
 

 دورې  وره! رموت خوره
 رموت خېوره ځېای دې اور دی
 پېېام کېېوه چېېېېېرې دې کېېور دی
 سېېتېېا ودې دنېېیېېا تېېه زور دی
 تا له ځانه کار ه)کارغه( جوړ کېړ

 غېوښېې انسېاناوس نو خورې د 
 د مېېیېېطېېان سېېکېې ېېی ورور یېېې
 دمېېیېېطېېان پېېر الر روان يېېې

 حېېیېېران یېېم ډېېېر زه وتېېاتېېه 
 ؟!تېه اوس څېرنېېګېه انسېېان يېېې

 

د ښاغيل عودلله جېان مېعېرونېه پېر ټېولې ېیېزو 
يېې هېم پېه کېې پورت ي معر په ناخوالو راڅرخي، 

ې )پدیدې( غ دنه کېړېټول ه کې د یوې ناوړه ښکارند
هم دا پدیده پېه مېدیېدو ټېکېو کې اسالم په  چې ده

انسېاين اخېاله هېم ورتېه اجېازه نېه  موې، غ دل
د وليس معر په ژبه ټول یز سرون او رغېون   ورکوي.
لري ځکه نو په کار ده چېي پېه ولېيس  هغوره اغېز

ماعرانو اديب حقېوه خېونېدي   اديب برخه کې هم د
په څېېر زمېو  هېېېواد  يد عودالله جان هلر د  . يش

کې خورا ډېر وليس ماعران مته، که پام ورته ويش 
زمو  د ادب دا برخه چې اوس نیېرېګېړې ده هېم د 

 بشپړتیا تکاميل قدم پورته کړي.
 مأخکونه

. معر او د ژوند حاالت د ماعر له خپيل خولېې ۰
 روایت موي دي.

. رفی  حویب الله، وليس س درې، دویېم چېاپ  ۲
 ش۰۳۸۹
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 هجري شميس ۳۱۳۱سيس كال تأد 

لومړي ځل لپاره  د د اس راليا په تياتر کې
 کېږيپه پښتو ژبه ډرامه وړاندې 

اس راليا کې د لومړي ځل لپاره يوه پښت ه مېريمېن په 
په خپل الس ليکل موې ډرامه په پښتو او انېګېلېيېيس 

 وړاندې کوي. بوژ
کاله وړاندې د پښېتېونېخېوا لېه  ۰۹دوري ماورخان 

 وابۍ څخه اس راليا ته کډه موې او له هېغېه وخېت 
راهيسې يې تل هڅه کړې ترڅو خپل کلتور او ژبې رسه 

 نږدې پاتې يش.
تېازه ډرامېه د مېهېاجېرت پېه اړه ده، چېې  هغېد 

 مهاجرت ته د يوه مور له س  و کت ه موې ده.
د ټېکې ېالېوژي چېې کېې  نېووختېو مخکې :وايي هغه
کيسې کولې او پښېتې ېو به زمونږ نيا انو  وو، نه وسايل

پښېتېانېه  کې د کيسو کولو جال مهارت دی. ځي ي خلک
په نړۍ کې له جګړې رسه تړيل خلک بېويل، نېو ځېکېه 
ليک و، ډرامو او نورو الرو څخه د خلکو ذه يت بېدلېول 

 اړين کار دی.
څېخېه  ۰۹ د دوري ماور خان ډرامه د مې ميامت له

د  -۲۹  لېه نېېې ېې )د غېويېي مېې۴  متې ترجون ميا د
 The Blue Room Theatre ( پېهپورې۰۴غرب ويل تر 

 کې وړاندې کېږي.

 څېړنوال محرد آ ف احردزی 

 ۴۸کال کې  ۰۳۸۸علومو اکاډمي په د 
  ثار چاپ او خپاره کړيآڅېړنیز  -ع وانه علري

د افغانستان د علومو اکاډمي د اطېالعېاتېو او عېامېه 
 ۴۸هې. ش کېال پېه او دو کېې ۰۳۸۸اړيکو رياست د 
 دي. څېړنيز آثار چاپ کړي -ع وانه علري

هر اثر چې د علومو اکاډمي له خوا چاپيږي، لومړی د 
نشېرايت کېرېیېسېیېون لېه خېوا 
دی  ارزول کيږي چې د چاپ وړ

که نه، کېلېه چېې د هېرېدې  او
کریسیون له خوا کوم اثر تایېیېد 

يش، بیا یو تن علري غړی هغه ایډیټ کوي او تېر هېغېه 
 .وروسته چاپېږي

 مخ۲. 

 بخارا  ل اديب جشن جوړ مو د آلو
مه د آلو بخارا  ل د اديب جشېن ۵  پرد غويي  نیغز

دغه جشن د غزين د اطېالعېاتېو او فېرهې ېګ  .کوربه و
تېوب او د يېو مېرېېېر مېاعېرانېو،  رياست په کېوربېه

ليکواالنو، هرنم دانو، فره ګيانو او مسئولي و په  ډون 
 .جوړ مو

په دې جشن کې د معر د لوستلو تر څ ګ د تېيېاتېر 
هرنم دانو متثييل ټوټې وړانېدې کېړې او سېولېه،  ېډ 
ژوند، طويعيت او کرنې تېه پېامېلېرنېه د مېاعېرانېو د 

 
څلور کاله کېږي چې د اطالعاتو او فره ګ وزارت پېه 
غزين کې د الوبخارا  ل د موسم په رارسېدو رسه دغه 

 .اديب جشن جوړوي

په ميل ارميف کې د خطي نسخو ن دارتون 
 مو جوړ

په نوم د قرآن کريم، تفسريونو و  »سیغی قرآن«د 
احاديثو د خطي نسخو ن دارتون د غويي د دولسرې 
په مازيګر د کابل ښار په ميل ارمیف کې پرانیستل 

 مو.
نېې ېېدارې تېېه د اېښېېودل 
د مويو آثارو په مې ېځ کېې 

 نسېخېهقلري  هيوقرانکریم 
لېیېکېلېې چې ماه نارصالدين محرود په اومه پېړۍ کې 
 .وه، یوه بې جوړې تاریخي نسخه هم موجوده وه

ثار چې زيېاتېره آپه دې ن دارتون کې څلورسوه خطي 
يې د اسالمي متونو پورې اړوند دي، ن دارې ته وړانېدې 

مېې نېېې ېې پېورې بېه د ۰۸موي دي او د غېويېي تېر 
 خالص وي.والو پر مخ  می ه

د څېړنوال مولوي زین الله م يل د لومړي 
 تلین یاد غونډه

د مولوي څېړنوال زین الله مې ېيل د لېومېړي تېلېیېن 
مه د افېغېانسېتېان د عېلېومېو ۰۴یادغونډه د غويي پر 

کېې  په علومو اکاډمېياکاډمي او قلم ټول ې په نوښت 
 .تررسه موه

د علومو اکاډمي 
د برشي علېومېو د 
برخې مېرسېتېیېال 
څېېړنېپېوه دکېتېور 
مېېېحېېېرېېېد عېېېلېېېم 

اسحاقزي د افغانستان د علومو اکېاډمېي د عېرېومېي 
رئیس پیغام ولوست چې په کې راغېيل و: د ښېاغېيل 
م يل لومړۍ دنده په پښتو ټول ه کې وه، چېې کېوالی 
مو ووایو چې د علومو اکاډمي له ب سټ ایښېودونېکېو 
څخه و. استاد م يل څو بعدي مخصیت درلود چې په 
رسري دنده یې بس ه نه ده کړې، بلکې ال ډېر فره ېګېي 

زیاتې لیېکې ېې او ژبېاړې یېې کارونه 
 مخ۲کړې دي. 

 جايزې اعالن موېد زري کړکي 
د زري کړکي اکاډمي د کال غوره کتابونو ته خپلېې د 

کال د زري کړکي جایزې د اطالعاتو او فرهې ېګ  ۰۴۱۱
د  محفل په ترڅ کېېه وزارت د رس یو په تاالر کې د یو

 .اعالن کړېمه ۰۵پر  غويي
د جایزو د دې لړۍ ب س ېګېر 
نویب م يل د زري کېړکېي د 
اکاډمۍ او د هغې د الرښېودو 

مات ورکړل، ویې ویل چې هېر کېال معلوا ولو په اړه 
الې ورځې په م اسوت د افېغېانسېتېان د يود کتاب د نړ

قلم خاوندان، د قلم خاوندانو ته دغه جایزې وړانېدې 
کوي. سږکال د پېژندل موو لیکوالو او نقادانو ټېويل د 
زري کړکي د نهرې او لسرې دورې جایزې په پښېتېو او 
دري ژبو، اتېو د اديب او هېرني ارزښېت درلېودونېکېو 

 مخ۲کتابونو ته ورکړې.

د ايران د عامه کتابتونونو اديب مورا د 
"الله های دمت برچی" په نوم معري 

 غونډه جوړه کړه
 پېرد ايران د عامه کتابتونونو اديب مېورا د غېويېي 

په نوم د افېغېاين او   "چيمه د" الله هاى دمت بر۲۶
دواړو  دايراين ماعرانو او 

فېرهې ېګېي  ځی وهېوادونو د 
  ېېډونمېېخېېصېېيېېتېېونېېو پېېه 

 .معري غونډه جوړه کړه
دا معري غونډه تېره اونېۍ د کېابېل ښېار د دمېت 
برچي سیرې د نوونو پر یوه ښوون ي دموي  برید پېه 

 درناوي جوړه موې وه. 

 وفات مو سلیم راز
د پښتو ژبې ماعر، ادیېب 
او څېړونکېی سېلېیېم راز د 

هې. ش کال د غېويېي ۰۴۱۱
م کال د ۲۱۲۰مه )د ۲۹  پر
مه( د دومې ېوېې پېه ۰۹مې 

ورځ لېېه او دې نېېاروغېېۍ 
کلونو په عرر  ۹۲وروسته د 

 مړ مو.
او  لېیېکېوالکېا    د پښتو ژبې دې مېاعېر، ادیېب،

څېړونکي سلیم راز د ساه، سېیې ېې او د مېعېدې لېه 
ناروغۍ ومړ او هم په دغه نې ه ماخوسنت اته بېوېې د 
چارسدې په سوکړ کيل کې خېاورو تېه وسېپېارل مېو. 

مه د ملک امېان  ۲۸ پرد مارچ  کال م۰۸۳۸نوموړی د 
 .خان کره زېږېدلی و

و او پېه  مشېېېرنوموړی د پښتو نړیوال ک ېفېرانېس 
کال کېې د پښېتېو نېړیېوال  م۰۸۹۹لومړي ځل يې په 

کېالېه د  ۲۲ک فرانس تابیا کړې وه او هېرېدا رنېګېه 
 .ایالتي م يش هم و ((انورن ترقي پس د مص فین))

 او اردو د دې ترڅ ګ سلیم راز تر ډېره وخته د پښتو
په ورځپاڼو کې کاملونه لیکيل او په یو مرېر اديب 

 رسالو کې تحقیقي مقالې چاپ موې دي.
نوموړي ماوخوا پ  ېوس ع وانېه اديب آثېار لېه ځانېه 

 په یاد ار پریښي دي.
چې په کې  مويیو مرېر کتابونه چاپ د هغه 

ت قیدي کرښې، ادب او ت قیدي مسایل، زه ملحه 
ملحه قتلېږم، د زخرونو پرسلی )معري ټولگه(، له 

 په اردو ژبه کېمامل دي، باړې تر باړه گلۍ )راپورتاژ( 
ي او خپله د سلیم راز موهم ځی ې کتابونه چاپ  يې

 .چاپ موي دي بونهپه فن او مخصیت هم ځی ې کتا

مه ۳۵۱ل بابا فکري بهیرمحاد خو
ل بابا فکري محاد خو نان غونډه کې
 مو نیستلب سټ پرا

مېه غېونېډه د  ۳۵۱ل بابا فېکېري بېهېیېر محاد خو
په کابل کېې د غېويېي پېر  مراسرو په ترڅ کې وځانګړ
 ن ل موه.ناو مه۳۱

د دې غونډې لومېړۍ 
ل بېابېا محابرخه د خو

فکري بهري تېرو غونډو 
او السېېتېېه راوړنېېو تېېه 
ځانګړې موې وه او په 

 بې ېسېټل بابا فکري بهیر د محابرخه کې د خو یرهدو
 .اېښودلو زېری واورول مو

ډاک  ابېراهېيېم  ئیسد درملو او خوراکي توکو لوی ر
می واري، په کاناډا کېې پېخېوانېۍ سېفېريه مېيې ېکېۍ 
کړوخېل، د مهېاجېريې ېو چېارو وزارت مشېاور داوود 
موید، د ټاک یزو مکایاتو د کریسیون پېخېوانېی مېرش 
ستار سعادت او نعیم افضيل د لومړۍ برخې ویې ېاوال 

.وو

 تاو محرد ياري مړ مو
هې.ش کېال ۰۴۱۱ليکوال او ماعر تاو محرد ياري د 

مه ۳۱  پرد غويي ميامتې 
نې ه په کابل کې پېه حېق 

 .ورسېد
نومېوړی د يېارمېحېرېد 

هې. ش کال ۰۳۳۴زوی په 
د پکتيا د زرملې ولسوالېۍ 
د  ېاللېګېو پېه کېيل کېې 

 ښوون ېي دزېږېدلی دی. 
کال کې د کابل پوهې ېتېون  ۰۳۶۹وروسته په  تر لوستلو

 فارغ موی دی.نه د ادبیاتو د مپې پوه  ي 
دی د هېواد په مطووعاتو کې له څېلېوېښېتېو کېلېونېو  

لېومېړنېۍ راهيسې د مرګ تر مېوې پورې مصېېروفېه و. 
پورې" د افغانستان بېانېک  ۰۳۶۶  -۰۳۵۹دنده يې "له 

د اقتصاد مولې د مهترم په تو ېه پېيېل کېړې، بېیېا د 
ميل راډيو تېلېويېزون  اوافغانستان د لیکوالو په انورن 
ل" کېال څېخېه ۰۳۸۵کې دنده تېررسه کېړې او لېه "

وروسته د ژوند تر پایه پورې د ميل راډيېو تېلېويېزون د 
 مولې مسئول مدير پاتې موی دی.» آواز«

لومړنۍ معري ټولګه یې د "ستوري او سېیېوري" پېه 
ل" کال کې چېاپ مېوې ده. ارواښېاد ۰۳۶۶نامه په "

لکېه ابېواملېعېاين  ؛یاري د فار  ژبې د نامتو ماعرانو
بېدل، موالنا، حافظ مېېېرازي، سېعېدي، عشېقېري او 
ځی و نورو ماعرانو معرونه یې په پښتو نېظېم ژبېاړيل 

 دي.

د افغانستان د علومو اکاډمي د ات و رافۍ 
 څېړنيز موزیم –علري

 –د افغانستان د علومو اکاډمي د ات و رافۍ علېرېي 
څېړنيېز مېوزیېم د افېغېانسېتېان پېه کېېېه لېومېړنېی 
ات و رافیک موزیم دی چې د کېابېل ښېار پېه عېلېومېو 

 .اکاډمي کې موقعیت لري
دغه موزیم د امیر عودالرحېرېن خېان د خېور مېاه 

 ۰۸۱۰  –  ۰۹۹۱د  ، چېېبوبوجان په نېوم قرصې کېې
دغېه  . کلونو په او دو کې جوړ موی دی، ځېای لېری

په دوو پوړونو کې د توېربېه لېرونېکېو داخېيل او  ماڼۍ
معغرانو او مه دسانو له خېوا پېه مسېتېطېیېل  نیوبهر

مکل جوړ موی چې د قرص ښایست د ن داره کوونېکېو 
 .پام ځان ته را اړوي

د اروپا د رنسېانېس دورې پېه سېوېک لېه  یاده ماڼۍ
، ېاو لر یو څخه په استفادې رغول مېو ،خښتو، خ و

هردارنګه د قرص پر لر یو کې دنې، د چت تزئی ات او د 
 .دخويل دروازې پایې د دې قرص ښکال ال زیاته کړې ده

د فېرمېان پېر  حامېد کېرزي د وخت د جرهور رئیس
هېېې. ش کېېال کېېې د ۰۳۹۰اسېېاس دغېېه قرصېې پېېه 

څېړنیز موزیېم تېه   –افغانستان د علومو اکاډمي علري
 . ځانګړی مو
 ڼ کریابه فېرهې ېګېي  کې دغه موزیم په د ات و رافۍ

 مېويراټېول  وروسته او پخواين ات یک آثار له پېژندنې
په معياري تو ه په مشخصو خونو کېې تې ېظېیېم او او 

 .ن دارې ته ایښودل موي دي
د ات و رافۍ او هرن د بېرخېې څېېېړونېکېو او نې ېداره 

بېرخېو کېې نې ېدارې تېه  وکوونکو ته دغه آثار په درېو
 مخ۲ :ایښودل موي دي

 تازه چاپ موي آثار
څېړنپوه دکتور  :د اورمړي ژبې لیک، لوست او  رامر

مېخېونېو کېې د  ۳۹۰پېه او خليل الله اورمړ ليکېلېی 
افغانستان د علومو اکاډمۍ د اطالعېاتېو او 
 .یعامه اړيکو رياست له لېوري چېاپ مېو
 يېې درې برخې لېري چېې لېومېړۍ بېرخېه

د ، دوميېه يېې اورمړيان او د هغوی تاريېخ
د  يېې رېېيېرېه بېرخېهاو د اورمړي ژبې ترشيحي  رامر
 موضوعات لري. اورمړي ژبې تاريخي  رامر

 

د نوي ستوري اثر دی چې د سولې  د ژبې ارواپوه ه:
خپېور خېوا مطالعايت، څېړنېیز او خپرنېدوی مرکېز لېه 

لېري او مخونېه  ۲۱۱مېاوخوا  موی دی.
تر ډېره د ژبې او ارواپوه ې ترم ځ مېسایل 
څېړي چې ډېر مترکز یې د ژبې او ذهن تر 

 م ځ پر اړیکو راڅرخي.

د ماعر او لیکوال عودالواري جهېېاين  محرش:
د هېغېه د  یوولسره معېري ټېولېګېه ده چېې

 وروسېېتېېيېېو درېېېوو کېېلېېونېېو
، ل ډۍ په غزل لېنظرونه، غز

)نېېېوی فېېېورم(، آزاد  کېېېې
په مېعېرونېو  ټوکېمعرونه، 

، مېېعېېري تېېرجېېرېېې او کېېې
ییز نظرونه پېه کېې پېه  کیسه
مخونو کې رانغاړل موي او ک دهار کېې د  ۳۵۹

له خوا خپېور مېوی  “ داقت خپرندویه ټول ه”
 .دی

یاري د پښتو ل ډیو په ټولونه کې یې هم ډېر کار کېړی 
او د ل ډیو یوه موروعه یې "یاري په پښتو ادب کې" په 

مېوي  لېېپه دې ټولګې کې داسې ل ډۍ راټېو ،نامه ده
 چې په کې د "یاري" کلرې راغلې دي.

 د افغانستان د علومو اکاډمي
 د ژبو او ادبیاتو مرکز خپرنیز ار ان

 څېړندوی احسان الحق  کویرمسئول مدیر: 
 څېړنپوه دوکتور سید محي الدين هامري، څېړندوی احسان الحق کویر،کت پالوی: 

 څېړندوی مطی  الله ساحل، څېړندوی لطف الله  ابر، څېړنیاره مفیقه نوري.  

 پ  ه افغانۍد یوې  ڼې بیه:   په زېري جریده کې له رسلیک ې پرته، د نورو لیک و سپی اوی په خپله د لیکوالو پرغاړه دی.

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