
نیزیر راریور څېړد او دود څرنګوالی  د کار د طريقې
. ره دې ځای کې له دې ریوتیېی یې او مقالې زړه دی

رسه مخامخ کېږو چې ره څېړنه کیې کیوم مییا ی  
 څېړل شوي او کومه رايله تر السه شوې ده؟ 

م طقي رورته روتې ه  با د کې برخهره د مزېودونو 
يش، تشیر ی  يش يا هم ره م طقي ډول بايد  ترتزب

او ده  څی یګیه ډ یرا یپ او ری  شیوېچې څېیړنیه 
دي. ریه  څ ګه تحلز  شويره څه ډول او معلومات 

دې برخه کې با د ټول ياد شوي موارد ریه تیه ډول 
او تفصي  رسه روتانه يش. دا برخه بايد ریه داسیې 
شک  رسه وليک  يش، که چېرته يو څیېیړونیکیی ریه 
همدغې موضوع باندې بيا ځ  کار کول غیواړي يیا 
سېاسو د تر رسه کړي کار ره اړه نوی کار کیوي، نیو 
ته ره راحېۍ رسه هغه تر رسه کړي، يعی یې داسیې 
کومه رېچلېيا ونه لري چې د نورو څیېیړونیکیو لی یاره 
رېچلې تکاره يش او له سېونرې رسه مخامیخ يش، 
بلکې ډېر تکاره او واض  ډيرا پ يش، تیر څیو هیر 

 څوک ورباندې روه يش.
د کار د ميېود برخه له څو فیريیي بیرخیو څیخیه 

 جوړه شوې ده:
 ډول مطالعې دالف( 

ره څېړنه کې بايد د مطالعیې ډول هیم وتیودل 
يش، يع ې چې دا څېړنیه د کیومیې میطیالیعیې ریر 
اساس شوې ده يا دغه څېړنه ره کوم اسیاس شیوې 

 ده؛ لکه ) تجربې، غزر تجربوي، رسوې او...(
 (Subjects) وال برخهب( 

ره دې برخه کې ره څېړنه کې د ګډون کوونکیو  یا 
والو بېلګې او شمېر را وړل کېږي؛ لکه )انییان،  برخه

حزوان، او نور(، ج س، يمر او د دوی ریه اړه نیور 
اړ پ معلومات او همدارنګه، ره څېړنه کې د دوی د 
ګډون د څرنګیوا  او بیرخیې اخیيیییېی یې ریه اړه 
معلومات ليک  کېږي. دلېه بايد ریه څیېیړنیه کیې د 
منونې اخزیېلو دود، ره څېړنه کې د بېلګو د راوړلیو 
او يا د بېلګو د ردلو دلزلونه هم راوړل او بیيیان يش. 
ره څېړنه کې د ګډونوالو د بېلګو د م لو او نه می یلیو 

( هم including, excluding criteriaمعزارونه )
با د روتانه يش. ره څېړنه کې چې کیومیې بیېیلیګیې 
راوړل شوې دي، دلي  يې څه دی او ځي یې بیېیلیګیې 
ولې ايیې  شوې دي؟  يع ې د بېلیګیو د راوړلیو ریه 

 برخه کې بايد توضز  ورکول يش.
 ج( مواد

ځزی یې تیوکیي  یا د څېړنې ره وخت کې  که چزرې
يیا د ، لکه کزمزاوي توکي شوي ويتجهزرات کارول 

بايید يیادونیه  ،څېړنې د رسته رسولو نور اړوند توکي
يې ويش، ځکه که چېرته يو ب  څوک غواړي چې ریه 
دې برخه کې نورې څېړنې وکیړي او يیا ریه دې اړه 

 مخ۳دويم ځ  څېړنه وکړي، نو بايد د تر رسه شوې 

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي

  

 

  شميسهجري  ۳۱۳۱د تأسيس كال 
 مه.۱۰ز.کال،دجون۱۱۱۰مهاود۰۰هـ.ق.کال،دذوالقعدهدمیاشتې۰۳۳۱مه،د۳۰ل.کالدجوزا)غربګويل(دمیاشتې۰۳۱۱مه(ګڼه،د۳۷۳ -۳۷۳پسې)مه(ګڼه،درېیمهدوره،پرله۶ -۵،)دوشنبه

الحاقي شعرونه هغو شعرونو ته وي  کېږي چیې 
ره  و شاير ریې داسې شعرونه وتړل يش، چیې د 

رښیېیو  -هغه نه وي. الحاق تړلو ته وايي او ره رښېو
تشیريحي قاموس کې يې ځي ې مع اګانې ره النیدې 
ډول راوړل شییوي دي: ))الییحییاق: رسه يییو ځییای 

 مخ(۸۷: ۱کېدنه، تړون، ضميمه کېدنه(()
رحامن بابا د خ   محبوبيت له مخې ره رښیېی یو 
کې ډېر مشهور دی او شايري يې د خلکو ره خیولیو 
کې لکه د ل ډۍ ره څېیر هییې جیاري ده. د ډېیر 
محبوبزت له امله د رحامن بابا ځي ې شیعیرونیه او 
بيېونه غلط شوي دي، ځي ې کلمې يیې هیم بیدلیې 
شوې دي او ځي ې داسې بيېونه هم شیېیه چیې ریه 
مقطع کې  د رحامن بابا نیوم راوړل شیوی وي او 
هغه د رحامن بابا ګڼ  شوي وي، حیېیی د رحیامن 

 بابا ره دېوان کې چاپ شوي دي؛ لکه
 خېږيله شیېه هر ناوک چې د قضا 

 زمانه د رحیامن زړه ورتیه امیاج کیا
 

 مخ(۱۱: ۲) 
 زه يو خوار و زار ميه رحامن ره ياشقۍ کې
 خ   دي که رردي دي راته نه ګوري له ياره

 مخ(۱۴۳: ۳)                                                    
رورت ي بيېونه د دوو بېالبېلو غرلونو د مقطع بيېونیه  

بابا ریه چیاریي دېیوانیونیو کیې  يبدالرحامن دي او د  
راغ  دي، خو دغیه میقیطیع لیرونیکیي غیرلیونیه د  
خوشحال خان خټک دي، د اسېاد حبزب الله رفیزیع  
ره تدو پ شوي خوشحال خیان خیټیک د یوان کیې  

مخونو( او دو م غرل ریه         ۱۴۱   -۱۳۱ لومړی غرل ره ) 
 کې راغلی دی.   مخونو( ۹۲۱  -۹۱۱ )

ځز ې داسې شعرونه هم شېه چې رحامن بابا نیه 
دي و  ، خو اوس دومره مشهیور شیوي چیې ریه 

 رحامن بابا رورې تړل شوي دي؛ لکه الندې بېلګه
 اورېد  مې نومونه هم څیلیور دي
 نازل شوي کېابونه هیم څیلیور دي
 د څلورو فرشېو ره الس نیایام دی
 امامان دي میلکونه هم څلیور دي
 ره څلورو بازوګیانیو دې سیفیر دی
 ج ازه کې تکبريونه هیم څیلیور دي
 رحامن وايي د څلورو ملګرتیيیا کیړه
 سېا د قرب دېوالونه هیم څیلیور دي

 

مقیطیع لیه   ځي ې داسې شعرونه او بيېونه چې د 
مخې رحامن بابا ته م یوبېږي او میو  يیې رحیامن 
بابا ته م یوب او الحاقي شعرونیه ګیڼیلیی شیو، د 
خلکو ره خولو کې دومره يام شوي چې د میېی  ریه 

 څېر يې کاروي؛ لکه
 چې ره زړه کې دې څه ييب نه وي رحامنیه 
 تک  مخ ته ره کېو کې ګی یاه نیه شیېیه

 

 يا دا الندې بېلګه 
 خ   رردي ره کې معلوم يش ای رحیامنیه
 کییلییه کییلییه د غییمییونییو بییاران تییه وي

 

ره رورت يو بېلګو که څه هیم د رحیامن بیابیا نیوم 
راغلی دی، خو د رحامن بابا د شعیرونیو ریه دېیوان 
کې دغه بيېونه نه موندل کېږي، له دې څرګی یدېیږي 
چې رورته بزېونه رحامن بابا ته می یییوب الیحیاقیي 

 بزېونه دي ځکه چې د هغه نوم ره کې راغلی دی. 
رورته مو رحامن بابا ته م ییوب ځيی ې شیعرونه 
چې ره کلياتو کې چاپ شوي دي راواخيیې  او هیم 
مو ځي ې بېلګې چې ډېرې يامې دي او تقريباً د هیر 
چا غو ونو تیه بیه رسیېد  وي راوړې دي، اوس 
ځي ې نورې بېلګیې چیې ریه ټول یيرو شیبکو کیې د 
رحامن بابا ره نوم جوړو شوو ګرورونه کې خ رېیږي 

 له دغو ګرورونو څخه رااخلو: 

 زه رحامن د بېغرتیو ریه خیالم يیم
 غرييت که مې دتمپ وي زنیده بیاد

 

 زه رحامن د خ   رحامن يبدالرحمیپ يیم
 څوک چې ما رحامن بو  هغه کیافیر دی

 

 زه رحامن د خدای ب ده يم دا مې حال دی
 چې ب ده د ب  ب ده يش څه به يې حال وي

 

 زه رحامن ره س ي یه  يیره لیېیونیی شیوم
 خدای خرب چې د ځوانانو به څه حال وي

 

 د رحامن وي ا بیه هیلیه در ریه يیاد يش
 چې دې يو دېوال ته مخ ب  ته دې شا يش

 

ره رورته بيېونو کې د رحامن بابا نیوم ریه څرګ ید 
ډول د بيت ره رس کې راوړل شوی دی او لیه مخیې 

 يې رحامن بابا ته دغه بيېونه م یوبېږي.
 چې غربت دې ملپ ونيییي رحامنیه
 در معلوم به يش ياران ټکي ره ټکیي

 

 د محشیر وېره مې نشېه ای رحامنه
 زه د داسییې نییازو  امییېییي يییم

 

 دا د ګ  غوندې مخونه به ر اه يش ای رحامنه
 مرګ يوسف غونیدې جیامل قیرب تیه يیوړو

 

ره رورته بيېونو کې د رحامن بابا نیوم ریه څرګ ید 
ډول د بيت ره رای کې راوړل شوی دی او لیه مخیې 

 يې رحامن بابا ته دغه بيېونه م یوبېږي.
د رحامن بابا هغه شعرونه چې د خواله رسز و ریه 
ځي و ګرورونو کې خ رېږي، خو ره تیکاره ډول ریه 
بيت کې د رحامن بابا نوم نه وي راغلی، خو اسیې اد 
يې ررې کړی وي چې د رحامن بابا شعر دی، بېلګیې 

 يې الندې ګورو:
 دومره کو  له کربه مه ځیه زوروره
 دېوالونه چې کا ه يش چ ه کیېیږي

 

 ره الس کې مه راکوئبادشاهي مل ګ سړی يم 
 هیې نه ټول جهان لوګی کړمه د يار له سرتګو

 

ره خواله رس زو کې د رحامن بابیا ځیزی یې داسیې 
میخ ۳شعرونه  ا بزېونه هم تر سرتګو کیېیږي چیې 

ډېری خلک ره تېره بزا هغه کیان چې ره سيیا  
ګوندونو او سازمانونو رورې تړ  وي ره ټز یګیه رسه 
دا وايي چې اقېصاد زېرب ا او نورې رد دې ریه روبی یا 
کې راځي، خیو ببی یوهی یه د دې نیایر او دا ډول 
څرګ دونو رسه موافقه نیه ده. دا سیمیه ده چیې 
اقېصاد زېرب ا بل  کېږي او د  وه سيا  اقېیصیادي 
ناام ره چوکاټ کې ډېرې مؤسیې او جیوړتیېیونیه 
اسا  بدلون کوي. هغه څه چیې خی ی  طیبیعیي 
جوړتت سايت  واځې ببه ده، ځکه چې ببیه د  یوه 

اقېصیادي جیوړتیت او تیرتیيیب  - واځز ي سيا 
محصول نه، بلکې د ډېرو او ډول ډول جیوړتیېیونیو 
 -محیصیول ده او هیر  یوه او هیر ډول سیزیا 

اقېصادي جوړتت ته يې خدمت کړی او کیوي يیې. 
له دې څخه سرتګې نه شو رټوالی چې د میخیېیلیفیو 
جوړتېونو د رام ځېه کېیدو، ریايښیت او دوام ریه 

 څېړن وه موالجان تڼزوال
 لزکواله: مېرمپ ر احي

 دمقالېليکلوالرېچارې
 نهمه برخه

 څېړنزار فض  الرحمپ يلزری

 اتم ګام
 ميېودمواد او  د څېړنې

(Material & Method) 

 بباړه او ل ډ ر

 یوهخاصهټولنیزهپېښهژبه؛

 بباړه

او دو کې ره ببه ره تېره بزا د هغې ره ويي رانیګیه او 
د ځز و وييونو ره مفهومونو کې تورزرونه رامخې تیه 
کېږي، مګر دا ډول تورزرونه د ببې ب یټزر چیوکیاټ 
او جوړتت نيش تغيريوالی، همدا يیلیت دی چیې 
ببه ره روب ا کې نه راځي او نیه يیې څیوک ریه کیې 
راو . بده به نه وي که د رورت زو ټکو د روڼېزا لی یاره 
لومړی د روب ا او زېرب ا نومونې لږ جوتې کړو او لیه 

 هغه نه وروسېه اص  منت ته راشو.
رښېو ترشيحي قاموس دو یم ټیوک((  -ره ))رښېو

کې د روب ا ره باره کې داسې لزک  شوي دي: سیوریر 
د  وې ټول ې د روحیيیاتیو،  ۱سټرکچر، ټول زر شعور

افکارو او يقا دو جونګ چې ره هر فورماسزون کیې 
ځان ته خ لې ځانګړتزاوې لري او د دغو توکو څیخیه 

ی ايډ الیوبي  یعی یې د هیغیو انیدونیو ۱مرکب دی: 
مجمويه چې ټاک  ټول زر م اسبات می یعیکیییوي؛    

ی افکار، حاالت، خزالونه، احییاسیات، دودونیه، ۲
اداب او د خلکو سلزقې او ذوقونه چې ټول یزیره اروا 

ی د  یوې ټیاکیلیې ټیولی یې سیيیا ، ۳ګڼ  کېږي؛ 
حقوقي، اخالقي، مذهبي او تیکیاليیيیر نیایر یات؛      

ی ټول زر ت ايمونه لکه دولت، ګوندونه، محکیمیې، ۴
میجدونه، اتحاديې، کلزیاوې او د تفر   ځا ونه؛ 

( اق)اقېصاد(، سوررسټیرکیچیر، هیغیه روحیي او ۲
ذه ي يوام  چې رر اقېصادي فعیالیزیېیونیو بیانیدې 
اغېر ت دي. ره هیمیدې ډول ریه ریاس  یاد شیوي 
قاموس او هامغه ټوک کې د زېربی یا ریه اړه لیزیکی  

( توليدي م اسبات، د ودې ریه ۱شوي دي چې:...؛  
 وه ټاکلې مرحله کې د  وې ټول ې اقېصادي ناام  ا 

( اق، هیغیه میهیم ۲د توليدي م اسباتو جیونیګ؛ 
جوړتېونه او رضوري اسیا  تییهیيیالت چیې د 
اقېصادي فعالزېونو د رراخېزا او ررمخېزا ل یاره الزم 
وي لکه سړکونه، ب دونه، بانکونیه، راز راز ګیټیورې 

 ۲مؤسیې او نور. 
د دې واقعزت څخه چې ره ټول ه کې د ببیې رول 
دا دی چې د روهولو راروهولو د  وې وسيلې ره توګه 
خدمت کوي دا ره الس راځي چې ره ټول زرو ریديیدو 
کې ببه   و ځانګړی دريځ لري. دا هغه څه دي چیې  

نه دي روهول شوي. کیلیه کیلیه خیو ببیه ریه  ۳سم
کې شمېرل شوې ده. روب یا د  ۴ناسمه توګه ره روب ا

ټول ير ررمخېګ ره شېیه )میوجیوده( بیرخیه کیې د 
 میخ۳اړوندو سيا ، حقوقي، فلیفي، هیيي او 

 عبدالرحامنباباتهمنسوبالحاقيشعرونه

مه( ګیڼیه ۶  -۹ملر ر کال د جوزا مزاشېې ) ۱۴۱۱د د ادارې  ادتت: 
ملر ر کال کې  ې د چاپ او خ راوي مته کېده، د چاپ د ۱۴۱۱چې ره 

ځ ډ او وروسېه ره هېواد کې د سزا  تحوالتو له امله ځ ډېدلې وه، د 
اسالمي امارت له راتګ رسه دا دی تیر بیزیا کیېی یې وروسیېیه چیاپ او 

 خ رېږي.

 څېړنزار ير رالله مبارز 



 بباړه: نازو کامل
 لزکوال: رروفزرس انور جامل

 Literature(. ادب )۱۲
متزر، تهذ ب او د ببیې د يیلیم میعی یاوې تیرې 
اخزیې  کېږي. د ادب اصطالح د هي  وه تخلیزیقیي 
برخه ده، خو مجليس اداب، مېلمه رال ه، تعیلیزیم، 
تعلم، رصم، نحوه او د ببې رېژندنې مفیاهیزیم هیم 
رکې شام  دي. ابپ خلدون ادب يلم ګڼي. تیر څیه 
مودې رورې د امال و انشاء ره مع ا هم کارېیده. ریه 
دقزق ډول معلومه نه ده، چې ره ادب کې تخلزیقیي 
ي رص کله او څ ګه شام  شو، خو دا جوته ده چیې 
خزال، تخز  او تصور د ادب اصطالح ته نیوی رنیګ 
ورکړ. غريب روهانو  ې ره اړه بیېیالبیېی  تیعیر یفیونیه 

 وړاندې کړي دي:
مايي کېپ لزیکیي: قیدرت چیې انییان تیه کیوم 
صالحزېونه ورکړي، د هیغیو اایهیار تیه ادب و ی  
کېږي. نزومېپ بیزیا د انییاف افیکیارو، خیزیال او 
احیاساتو بزان ادب ګڼي. مېېزو آرنلډ بزا ټول هیغیه 
يلوم چې د کېابو له الرې مو  ته را رسېیدلیی، ادب 
ګڼي. ره دې ټولو تعر فونو کې لیزیکی  د ادب روح 
تودل شوی دی. ره دې تعر فونو کې کیه د آرنیلیډ 
تعر ف وم   يش، نو بزا جغرافزوي میا  ، ټول زیر 
اصییول، هیی یید  میییا یی  هییرڅییه رییه ادب کییې 
شاملېږي، خو داسې نیه ده، نیو و یلیی شیو چیې 
تخلزقي برخه لکه: ناول، ډرامه، شايري او کیزیییې 

 ره ادب کې راځي.

 

 Literary Tradition(. اديب روا ت )۱۳

د ادبزاتو ره تار خ کې د شېیه ریخیوانیزیو میوادو  
تیلی  رر اديب روا اتو بدلېږي. د اد یبششیايیر او 
لوسېونکي ترم ځ د واټپ د خېمولو ټکي ته ریه اصی  
کې اديب روا ت وايي. که د ادبزاتو لیوسیېیونیکیي لیه 
اديب روا اتو رسه آش ا وي، ره ادبزاتو هم ره اسیانیۍ 
روهېږي، ره دې مع ا چې له رخوا زمانیې څیخیه تیر 
اوسه ټوله اديب خرانه، لکه تشبزه ګانې، اسېعیارې، 
تلمز ، اصطالحات، ابالغ، يال م، اشارې، بیزیان، د 
ببې جوړتت او ره جملو کې د قر  یو ټیولیګیه اديب 
روا ات دي، چې له رخوا ریه ادب او شیايیرۍ کیې 
رام ځېه شوي دي. د شاير او لوسېونکو بیا ید اديب 
روا ات زده وي، ترڅو د ادبزاتو ره مفهوم او میعی یا 

 ته او سم وروهېږي.
 

 (Expression. ااهار، بزان )۱۴
کوم واقعزت چې تر دې دمخه رټ وي، د هیغیه 
بزانولو ته ااهار وايي. نو ځکه ااهار  وه موضیويیي 
اصطالح ده. ااهار ره  و نه  و ډول انییاف صیفیت 
هم دی. انیان ته ځکه ناطق بوی و   کېیږي، چیې 
د اسېدالل او د خ لو فکرونو د بیزیان وړتیزیا لیري. 
شايري، موسزقي او نقايش دا ټولې هيي ببې دي، 
چې اسېدال  نويزت نه، بلکې اایهیاري  یا بیزیاف 
قوت لري. ااهار بېالبې  ډولونه لري. ره هيي نیړۍ 
کې ااهار  و سبک هم دی، چې هدم  ې رید یدو او 

 کزفزېونو ته ره بوره کې  دي.

 (Short Short Stor. کزیه ګۍ )۱۹
ره نرثي قالب او ره کمو الفیاایو کیې د انییاف 
تجربو بزان ته کزیه ګۍ وايي. ادبزاتو ته دا فورم له 
انګر ري ادب څخه راغیلیی دی، ریه شیايیرۍ کیې 
ل ډکی شعر او ره نرث کې کزیه ګۍ څه نا څیه رسه 
ورته دي، خو د نورو فورمونو ره څېر  ې ریه ځیيی یو 

 ادبزاتو کې هومره شهرت ترالسه نه کړ.
 

 (Short Story. ل ډه کزیه )۱۶
نرثي فورم او د داسېان ررمخیېیلیلیی شیکی  دی. 
دمخه ي ع وي داسېان چې تر يقله د رورته ریېیښیو 
مجمويه وه، وروسېه وروسېه  ې د ناول ریه قیالیب 
کې څه نا څه حقيقي بڼه خ له کړه، تر دې وروسېیه 
ره شلمه رېړۍ او د میاشیزی یونیو ریه زمیانیه کیې ال 
ررمخېللې شوه او د ل ډې کزیې بڼه  ې خ له کیړه. 
که څه هم ناول د  وه جال نرثي فورم ره حزث خ ی  
ځای لري. ل ډه کزیه د بوند د  وه داسې اړخ هيي 
او فوق العاده انځور دی، چې يموماً د کیزیییې ریه 
شک  بزانېږي. داسې  وه لزک یه چیې د لی یډون او 
اخېصار اسا  رشط ره کې ګڼ  کېږي. ریه غیريب 
ادبزاتو کې ا دګر الپ روه کزیې ته د  وه جیال نیرثي 
فورم حزثزت ورکړ، قوايد او اصول  ې ورته وټاکی . 
تر دې وروسیېیه اروریايیي لیزیکیواالنیو: میورییان، 
تولیېوی، مکیزم ګورکي او اور الرنس دې فورم ته 

 ال ررمخېګ ورکړ.
 

 (Values. اقدار )۱۷
دا اصطالح ره اص  کې له اخالقزاتو )فیلیییفیې( 
څخه ادبزاتو ته راغلې ده. د انییان لی یاره ځیيی یې 
څزرونه مهم او ځي ې اړ پ نه وي، نو مو  میعیمیوالً 
هغو شزانو ته ډېر رام کوو، چې راتیه میهیم دي او 
هغو ته ارزتت نه ورکوو چې راته مهم نه دي. هغه 

 ...ره رېښور کې د مريويس نيکه

 دوشنبه
 مه( ګڼه۶ -۵)

 مه( ګڼه۳۷۳ -۳۷۳پرله پسې )

 ۳۰د غربګويل  ۰۳۱۱
 ۰۰ذوالقعده د  ۰۳۳۱
 ۱۰د جون  ۱۱۱۰

درېیمه دوره 
 

اقدار مو  ته ډېر د ارزتت وړ وي، چې له مو  رسه 
د خ لو غوتې و او هزلو ره روره کولو کیې میرسیېیه 
کوي. کوم ارزتېونه چې انیاف فیطیرت تیه آرامیي 
وربخښي، د دوی لیه وجیې زمیو  نیوره هیزیلیې او 

 غوتې ې هم آرامېزا مومي.
 

 . يا  اقدار )لوړ ارزتېونه(۱۱
د  وناف فزلیوفانیو لیه نیایره لیوړ اقیدار درې 
)حیپ، خزر او صداقت( دي. دا ارزتېونه ره خی ی  
ذات کې لوړ دي، ره دې اړه د ټیولیې نیړۍ ټیولی یزیر 
شعور ره  یوه خیولیه دی او وايیي چیې نیور ټیول 
اقدارونه  ا ارزتېونه اضايف دي، خیو دا درې واړه 

او ترڅ ګ د رشق او غرب، له زمان میکیان خ لواک، 
آزاد دي. دولت، يرت، شیهیرت او نیور ټیول څخه 

اقدار اضايف دي،  وازې تکیال، خیزیر او صیداقیت 
 لوړ، میېق  او نه بدلېدونکي دي.

 

 (Allegory. الزګري )۲۱
دغې اصطالح له انګر ري تخز  ادب څخه نیورو  

ادبزاتو ته الره موندلې ده. او داسیې می یایومیې  یا 
نرثي کزیې ته و   کېږي چې کیرکیټیرونیه،  یعی یې 
اشخاص، څيرونه  ا رېښې  ې متیثیزی  ځیانیګیړنیې 
ولري.  ع ې دوی ذايت موجود نه دي، بلکې د تخزی  
ره واسطه رام ځېه کېږي. الیزیګیري ریر کیرکیټیرونیو 
والړې کزیې هم نه دي، بلکې داسیې کیزیییې دي 
چې ځز ې انیاف ځانګړنیې او خصیوصیزیات ریکیې 
انځورېږي. ره الزګري کیې ریېیښیې او تصیورات ریه 
انځور ره بڼه وړاندې کېږي، ره دې مع ا چې الزګري 
داسې کزیه ده چیې نیالیزیدل شیوي څیزیرونیه ریه 
تصو ري بڼه ره کې بزان يش. همدارنګه ره دې ډول 
کزیو کې مز ه، يق ، توبه، شیهیرت، غیوتیېی یې، 
تکال، نزکي او داسې نور څزرونه د کیرکیټیرونیو ریه 

 شک  کې رام ځېه کېږي.

  ؛د سيمي ار ره دوميیه بیرخیه کیې مشیايیره وشیوه
شايرانو خ   شعرونه واورول چې د ګډونوالو له خیوا 

 .وسېاي  شول
ده، چې ره تېره میيیاشیت کیې د يیادو   د يادونې وړ

ادارو له خوا د ا م  خان بابا ره ياد هم سيمي یار جیوړ 
 .شوى و

د رښېو معارص ادب مخکښ ليکوال طاهر 
 ...ارر دی 

 مصطفی يمرزی له مو  ...
 دا دي: يې ځز ې آثار

افغان ها، چهره های سزاسی افغان، روزگیار،  یک  
ی سیزیاه، فییاد  قرن در تار خ و افییانیه، میحیوطیه

« افیغیان» نرد ک، در منت مديا، ر دار سېمی، ما همه 
اسېزم، رنیانس افغانیېان، مع ی، افغیانی یامیه، د ر 
دری، نگرش نو بر شاه امه و فیردوسیی، رسیانیه هیا، 
مد ر ت و نوسان ها، سزر فره گی، تیممی  و تیعیامی  
فره گی، رشېون ها، م  رسالت، سیخیپ در سیخیپ، 
تار خ يمزق )ط رها(، با زبان دری، رسانه های کی یونیی 

 تلزپ ... ۲۴۱د احمدشاه بابا د 
جوړتت، د احمدشاه بابا د ټاک  کېیدو، د ره حکومت 

 د هیغیه د روځ او اداري تشکزالتو، هی یدوسیېیان تیه
 فاو بیهیر فاو السېه راوړنیو، کیور نو، الملونوسفرو

سزاست، د بابا ره دوران کې اجېاميي، اقیېیصیادي او 
فره ګي وضعزت، شیايیري او خصیلیېیونیو ریه تیړاو 

 .معلومات رش ک کړل

 د بوند له قافلې ...روهاند باوري 
نوموړي ره هال ډ هېواد کې د لرغون وه ې ره بیرخیه 
کې تر ماسټرۍ کولو وروسېه ره خوست کیې د شیزیخ 
زاهد روه ېون د رئزس او تر هیغیه وروسیېیه د کیابی  
روه ېون د لرغون وه ې څانیګیې مشیییر او اسیېیاد، د 

نصاب میئول او ره دې وروسېزیو کیې د روه ې وزارت 
د افغانیېان د اطالياتو او فرهی یګ وزارت فیرهی یګیي 

 .معزپ و
 Rijksuniversiteitرسول بیاوري د هیالی یډ ریه 

Groningen  روه ېون کې هم اسېیادي کیړې ده، ریه
کال د يالمه طرزي د لیزیکیوالیۍ میډال او ریه  ۱۳۶۹
کال د غازي مزر بچه خیان میډال هیم ورکیړل  ۱۳۱۳

 شوی دی.
 نیوډېر يلمي اثار او تیر سیلیګیو ۳۱اسېاد باوري تر 

يلمي او څېړنزرې مقالې لزکلې دي، چې ځز ې  یې دا 
 دي:

 .٨٥٣١ ،د روتانيانو غورځ گ
کیابی  ریوهی یېیون   ،تحقيقات باسېانش ا  اصول و

٨٥٣٨. 
 .٨٥٣١ ،کاب  روه ېون، رشق ميانه يشباسېانش ا
 ،کاب  ریوهی یېیون ،همجوار یکشورها  باسېانش ا

٨٥٣١. 
 .٨٥٣٣ ،کاب  روه ېون ،افغانیېان  باسېانش ا

کیابی   ف،بیازسیازی اثیار بیاسیېیا  اصول تیرمیيیم و

.٨٥٣٣ ،روه ېون

کیابی   ،ساحوی )اصیول حیفیريیات(باسېانش اسی 
 .٨٥٣١ ،روه ېون

 ،ررنیي ونه او ميېودونه؛ می  میوزيیم  لرغون وه ه،
٨٥٣١. 

کیابی   ،اوليه افیغیانییېیان یباسېانش اسی مدنيېها
 .٨٥٣٨، روه ېون

 لرغون وه ه، يم  الرې چارې؛ ره جیرمی یي کیې د
 .٨٥١٨ ،ودې ټول ه ه ګيافغانیېان فر

ونیډيیو هیېیوادونیو کیې نیړيیوال ګاره افغانیېان او 
 .٨٥١١ ،کلېوري مرياثونه

 او ماسټرۍ وروسېه دکېورا هم وکړه.
کال د يب يب   رښېو څانیګیې جیوړېیدو  ۱۱۷۱  ره

رسه مصداق د دې څانګې و اند، خرب ال او بزا د څیو 
کال له بر ېیانیزیا  ۲۱۱۱ رهکلونو ل اره مرش و. نوموړی 

 روه ېون کې اسېاد و.ره امر کا ته الړ او هلېه څو کاله 
د جمهوري ر اسیت میطیبیويیايت  کې کال ۲۱۱۹  ره

 سالکار شو او تراوسه  ې دا دنده درلوده.

 ليکوال او بورنالزیت نبي مصداق ...

تاغلی شکېب ز اتوي چې تاغ  ارريدي بچزان نیه 
 .د رام وړ آثار ترې راتې شوي دي  واځېدرلودل او 

نوموړي ره اردو ببه هم د ل ډو کزییو دوې ټیولیګیې 
 .لزکلې او چاپ کړې دي

اریر یدي د جیرس  تاغ  د خ لې لزکوالۍ تر څ ګ
اديب ټول ې ره نامه د کراچۍ مېشېو رښې و لزکوالیو او 

کړه، چې د يمر تیر ریا یه  جوړهشايرانو  وه ټول ه هم 
دغه راز نوموړی د جرس ره نیامیه د .   ې مرش راتې شو

ل مد ر و چې تر کلونو رورې  یې ریه میئواديب مجلې 
 .شخيص لګښت چاروله

د جرس مجلې غرل او نام شمېرې ره ځانګړي ډول 
ره کېايب بڼه چاپ شوې دي، چیې د میعیارص رښیېیو 

کې خونیدي شیوې ره شعر خورا ررېامنه شعري زېرمه 
 .ده

افغانی، آرکا زیم، دری افغانی، افغانیېان در رزچ و 
خم سزاست، هي در سیزی یامی افیغیانیان، سیاخیېیار 
ه دسی شعر رشېو)ترجمه(، درسیت نیو ییی رشیېیو

 )ترجمه(، فقر فره گی)ترجمه(.

 د مقالې لزکلو...
 کې برخه واخ . 

والیو  . د امکان تر کچې دې ره څېړنه کې د بیرخیه۴
کوونکو ټول ير تورريونه وتودل يش. د بېلګې ره ډول، 
ره څېړنه کې د نج و او هلکانو شمېر، د دوی م ځی یی 
يمر تودل، د تعليم کچیه، اقیېیصیادي او ټیولی یيیر 

 تورريونه.

والیو د غیوره کیولیو ټیول  . د څېړنې ل اره د برخه۹
معيارونه بايد ياد يش، يع ې د کومو میعیيیارونیو لیه 

 مخې د څېړنې ل اره دا کیان غوره شوي دي؟
. که چېرته څېړنه يوه ازمايښېي څېړنه وي، ټیولیې ۶

السېه راغلې رايلې او سېونرې بايد بیيیان يش او کیه 
چېرته ازمايښېي نیه وي، نیو د ډلیبی یدۍ ډول يیا د 
 رام ځېه کېدو ډول يې بايد ره کره توګه تشیري  يش. 

 وساي  او سېونرېب( 
ره څېړنه کې کارېدونکي وساي ، روتې  اڼې، کې یې، 
مرکې، د درجه ب دۍ مقياسونه، ره دغیه راوریور کیې 
ټول کارېدونکې وساي  لومړی بايد وریېیژنیدل يش او 
وروسېه د ګڼې يا شمېرو له مخې ياد کړل يش او ریه 
اخر کې د هغو ارزتت او اهميت ته اشیاره ويش. ریه 
دې مع ا چې ره دې څېړنه کې له دغو او دغو وسايلیو 
څخه کار اخيیې  شوی دی، دې وسايلو تیه ریايیلیه 
درلودله او دا سېونرې او مشکالت وو، ځکه که څیوک 
غواړي چې ره راتلونکي کې دغه ډول يیا هیم دې تیه 
ورته څېړنه تر رسه کړي، نو ته خربه دا ده چیې دوی 
 هم وکوالی يش له يادو وسايلو څخه ګټه رورته کړي.

 د رايلو د را ټولولو دود  ج(
د آزموي ې د تر رسه کولو د رړاوونو،  یا د ریايیلیو د 
راټولولو ره برخه کې با د هره هغه کړنه چې مخکې نه 
وي تشیري  شوې او د څېړنکو ل اره ریر هیغیو بیانیدې 
روهېدل اړيپ وي، بايد ترشي  يش او الندې ټکي بايید 

 ره رام کې ونيول يش:
. د څېړنې د تر رسه کولو ل اره ځانګړی ترتیيیب او ۱

 اخيیې  شوي ګامونه؛
 . د روتېونکو او د آزموي و ډول؛۲
 . د څېړنې وخت؛۳
. ګیډون کوونکیو تیه د ورکیړل شیوو الرتیوونو ۴

 يادونه؛
. د څېړنې د تر رسه کولو د هدم او د څیېیړنیې د ۹

تررسه کولو ره اړه دوی ته د لومړنزو معلوماتو ورکولو 
يادونه؛ لکه )فردي يا ډلييره کړنیه، د تیر رسه کیولیو 
وخت او د تر رسه کیولیو ځیای او داسیې نیور اړيیپ 

 معلومات.(



بزېۍ  ې بدلې شوي دي، ره دغو کیې د  بزېونه  ا نزم
بزېي د رحامن بابا او دو یمیه  یې د  ځز و لومړۍ نزم

بزېي وي،  ا لیومیړۍ  کوم ب  شاير  ا جوړه شوې نزم
نزم بزېي بدله او دو مه  ې د رحیامن بیابیا وي. ریه 
ځز و کې بزا کلامت بدل شیوي وي. دلیېیه بیه يیې 

 ځي ې بېلګې را واخلو:
 خ   جانان مې هیې نقش دی ریه زړه کیې
 نه روهېږم چیې رحیامن يیم کیه جیانیان يیم

 

 مخ(۱۱۱: ۴)
 

 هییي مییه غییواړه طییالییع لییه خییدايییه غییواړه
   بې سلیيیامنیه ریکیار نیه دی کیه حیاتیم وي

 مخ(۲۶۶: ۹)
رورته بيېونه د يبدالرحامن بابا دي، چې د رحیامن 
بابا د اشعارو ره دېوان کې راغ  دي او بیدلیې بیڼیې 

 يې ره الندې ډول دي:
 زه رحییامن د يییار رییه مییيیی ییه لییيییونییی يییم
 اوس حريان يم چې رحامن يم که جیانیان يیم

 

 يییقیی  مییه غییواړه طییالییع غییواړه رحییامنییه
 يییقییلییمیی یید د طییالییع میی ییدو غییالمییان دي

 

ره خواله رس زو کې د رحامن بابا ځز و بزېونیو تیه 
ورته بزېونه، چې د نورو شايرانو له خوا جوړ شیوي 
او رحامن بابا ته م یوبېږي هم ترسرتګو کېږي، لکه 

 الندې بېلګه:
 چې ره جيب کې د ریيیییې نیه وي رحیامنیه
 چییې رییه ډک بییازار ورشییې بییازار نییه دی

 

بزېي له میخیې  رورته بېلګه د مفهوم او لومړي نزم 
 مو  د رحامن بابا الندې بزت رسه ورته بللی شو:

 چییې مییوال وررسه میی  نییه وي رحییامنییه
 کییه لښییکییرې وررسه وي يییک تیی ییهییا دی

 

 مخ(۱۷۳: ۶)
رورته بيېونه کیه څیه هیم يبیدالرحامن بابیا تیه 
م یوب او الحاقي شعرونه دي، خو ریه يیام ډول 
دومره مقبول شوي دي چې د اثبات څخه يیې انکیار 
هم نه يش کېدای، ځکه د رحامن بابا نیوم ریه بيیت 

بزېي کیې  کې ره څرګ د ډول ره لومړۍ  ا دو مې نزم
 راوړل شوی وي. 

يبدالرحامن بابا ته م یوب غرلونه هیم شیېه او 
بيېونه خو زيات دي، چې د نوموړي ره د وان کې نیه 
لزدل کېږي، چې ره دې توګه مو  کوالی شو ډېر ریه 

 اسانه هغه ته م یوب بزېونه  ا شعرونه ورېژنو. 
 ممخذونه

رښېو تشیرېحي قاموس، لومړی ټیوک،   –رښېو  -۱
د افغانیېان د يلومیو اکیاډمي، د ببیو او ادبياتیو 
مرکر، ميیديوتيک )د افغانییېان ل یاره د ټول یيرو 

 ل کال. ۱۳۷۳رس يو مرکر( دويم  چاپ، 
يبدالرحمپ. د رحامن بابا ديوان، رښېو ټول یه،  -۲

 ل. کال.۱۳۹۶دولېي مطبعه، 
 رورت ی اثر. -۳
يبدالرحمپ. د رحیامن بابیا ديیوان، تحقيیق،  -۴

ترتيب او سمونه: دوست محمد خان کامی  موم ید 
 او ق لدر موم د.افغان ررنټرز کاب ، ) ی ی ی (.

يبدالرحمپ. د رحامن بابا ديوان، رښېو ټول یه،  -۹
 ل. کال.۱۳۹۶دولېي مطبعه، 

 رورت ی اثر. -۶

 يبدالرحامن بابا ته م یوب...

 ببه؛  وه خاصه ټول زره...

څېړنې رشايطو ته ورته رشايط رام ځېه کړي، تر څو 
السېه راغلې رايلې د شېه رشايطو ره رڼا کې رد او يیا 

 هم تائيد کړي.

 د مقالې لزکلو...

که چېرته تاسو ره څېړنه کې د ځانګړي بیرانیډ يیا 
ځانګړی سوداګرير نوم کارولی وي، تاسو بیا ید ریه 
لومړۍ برخه کې يا ره کیوم ځیای کیې چیې هیغیه 
کزمزاوي نوم  ا د هغې د فعالیه اجیراوو يیا بیرخیو 
يادونه الزمه وي، هلېه بايد يادونه ترې ويش. ځز یې
مجلې له څېړونکو څخه دا غوتېی یه لیري چیې ریه 
خ له څېړنيره مقاله کې بیايید د میوادو د يیرضیه 
کوونکي  ا تولزد کونکي نوم او رېیه ذکیر کیړي. کیه 
چېرته د څېړنې ره يیوه بیرخیه کیې دارو او درمی  
کارول کېږي، نو د کارېدونکیو درمیلیو د رتیېیزی یې 
اندازې يادونه بايد ويش. همدرانګه ره څېړنه کیې د 
کارېدونکې مادې د غلات او د ح  د چمیېیو کیولیو 

 څرنګوالی هم بايد ره ګوته يش.
 د معلوماتو د را ټولولو دود او طريقه د(

د معلوماتو د راټولولو ره بیرخیه کیې د څیزیړنیې 
وسا   ترش   کېږي. يع ې د څیېیړنیې وسیايی  او 
ماشي ونونه، ازمو  ې، روتې لزکونه او داسیې نیورو 
ډولونه او منونې تودل کیېیږي. دلیېیه ټیول هیغیه 
وساي  تودل کېږي چې د څېړنې ره بش یړولیو کیې 
ورڅخه کار اخيیې  کېږي. که چزرې ره څېړنه کیې 
کارېدونکي وساي  او تخ زکونه رزژندل شوي وي  یا 
ره معزاري مې ونو کې موجود وي، نو بيا يیې ریه اړه 
ډېرو معلوماتو ته اړتيا نه رېښېږي، مګر که چیېیرتیه 
ره څېړنه کې له داسې وسايلو څخه ګټه اخیيیییېی  
کېږي يا اخيیې  شوې وي چې هغه نورو کیانو تیه 
نااش ا وي، نو بايد د هغې وسزلیې نیوم، ډول او د 

 جوړونکي نوم هم را وړل يش.
ره دې برخه کې د ازموي ې او روتې ليکونو ریه اړه 
بايد اړيپ توضيحات ورکړل يش، ره ځانګړې توګه د 

تیوب يیا بیاور وړ          ( او کیرهValidityدوی د ايېبار)
 (Reliability ره اړه بايد اړيپ معلیومیات وړانیدې )

يش. د روتې و او ازمو  و د رېژندنې ریه بیرخیه کیې 
بايد د مقالې ره اص  منت کې د روتې و شمېر هیم 
وتودل يش او که چېرې روتې ليک يا روتیېی ی یاڼیې 
وررسه ضميمه يش، نو ډېیر بیه تیه وي، تیر څیو 
لوسېونکي هم روه يش چې معلومات يا د څیېیړنیې 
اړوند مواد يې ره څه ډول را ټول کړي يیا تیر السیه 

 کړي دي.
 (Procedure)د تر رسه کولو کړنالره ( هی

ره دې برخه کې د څېړنې د تیر رسه کیولیو ټیول 
رړاوونه ره ل ډ ډول را وړل کېږي. دلېه ره ځیانیګیړې 
ډول د ازمو ښېي ډول د تجربوي ټاک ې څرنګیوالیی، 
ره ازموي ه او کې و کې د کړنالرو تشیییريی  کیول، د 
نويو میايلو او السېه راوړنو روتانه کول، د څېړنیې 
طرح، د بدلونونو تودل او دا چې ره دې ازمیويی یه 

وال له څه ډول رېښو رسه مخیامیخ شیوي  کې برخه
 دي، تشیري  او توضي  کېږي.

د کيمياوي ازموي و د تر رسه کولیو ریه تیرې کیې  
بايد د کارېدونکو موادو ځیانیګیړنیې او بیدلیونیونیه، 
کارېدونکي کېټونه، له موادو څخه ريدا کیېیدونیکیی 
حیاسيت او د کارېدونکو موادو اندازه با د د يیوې 
بېلګې ره ډول ياده يش. يع ې دغه کيمياوي يملیيیه 
بايد ره ټوله مع ا توضز  يش، چې له کومیو میوادو 
کار اخيیې  شوی، د میوادو انیدازه او لیه میوادو 
څخه يیا د تیجیريب وخیت کیې ریيیدا کیېیدونیکیی 
حیاسيت، د موادو بدلون، دا ټیول بیايید ریه دې 
برخه کې ترشي  يش، تر څو نور هغیه کییان هیم 
ورباندې روه يش چې غواړي ره راتلونکیي کیې دغیه 

 تجربه يوځ  بيا تر رسه کړي.
 د څېړنې  اخالقو ته راملرنهو(  

دلېه تر ټولو مهم د څېړنې د کمیېیټیې او د دغیې 
طرحې د بيا کې ې د کمېټې رضايت تر السه کول دي 
او د دوی يادونه بايد ره خ یلیه څیېیړنیه کیې ويش؛ 
يع ې د هغو کیانو يادونه ويش کوم چیې د دغیې 
څېړنې د طرحي د م لو او يا هیم نیه میلی یو لی یاره 

 ګامرل شوي وي.

 دوشنبه
 مه( ګڼه۶ -۵)

 مه( ګڼه۳۷۳ -۳۷۳پرله پسې )

 ۳۰د غربګويل  ۰۳۱۱
 ۰۰ذوالقعده د  ۰۳۳۱
 ۱۰د جون  ۱۱۱۰

درېیمه دوره 
 

اخالقي مفکورو ټولګه ریه ګیوتیه کیوي. روبی یا ریر  
 اقېصادي بیټ ټاک  کېږي. 

ره هغو ټول زرو فورمونو کې چې ره مېخاصمیو او 
دتم و طبقو وېش  شوي دي روب ا طبقايت کريکټیر 
لري او د حاکمې طبقې يال ق م عیکیییوي. ببیه د 
روب ايي رد دو د بزانولو او څرګی یدولیو د فیورم ریه 
توګه ره چورړ)خدمت( بوخېه ده، خو ره روب ا ریورې 
نه ده تړلې.  وه ببه د  وه  واځز ي نام  یا تیرتیيیب 
محصول نه ده، بلکې د ټول زرو اقېصادي نیایمیونیو 

ده. ببه د ټول زر بدلیون ریه ریړاو کیې د  یوه  ۹لړۍ
ترتيب  ا ت ايم څخه ب  نام  ا ترتيب تیه راډيیکیال 
بدلون نه کوي. د نپ ورځې جیرمی یي ببیه د هیغیې 

څخه مخکیې ز. کال ۱۱۴۹)جرم ي( ببې رسه چې د 
ره خېيځ جرم ي کې وي  کېده ره ک  ډول تورري نیه 

ببیه ریه لري؛ خو ره ويي رانګه کې بدلونونه راغل ، 
داسې و یزیونیو رسه میړه )بیډا یه( شیوه چیې لیه 
تحوالتو ا بدلونونو رسه يې میطیابیقیت درلیود او د 
تولزد ره نوع )ډول( او روب ا کې  ې د يیمی  جیامیه 
واغوسېه. ره هامغه وخت کیې  یو شیمیېیر داسیې 
وييونه له کارونې څخه وغورځېدل چې د زاړه نیایم 
 ا ترتيب رسه تړ  وو، خو ره ک  توګه د جیرمی یي 

 ببې هامغه خ   جوړتت راتې شو.
د روب ا رسه ره تورزر کې ببه هيڅ طبقايت کريکیټیر 
نه لري او د ټول ې ټولو غړ یو تیه  یو ډول خیدمیت 
کوي. ببې له لومړي رسه  ا د م ځېه راتګ د وخیت 
څخه د ټولو انیانانو ره م ځ کې د اتصیال د  یوې 
وسيلې ره توګه خدمت کړی دی. ببیه د  یوه واحید 
سيیېم ره توګه د ټولې ټول ې ل اره وه. کیه چیېیرې 
دتم و او مېخاصمو طبقو د بیېیالبیېیلیو سیيیا ، 
فلیفي او حقوقي مفکورو غونیدې ډول ډول ببیې 
درلودالی، نو بيا به ټول ير توليد ره هيڅ ډول نه وای 

 ممکپ شوی.
طبقې د ببې ره مقاب  کې بې تیفیاوتیه نیه دي. د 
 وې طبقې اسېازي کوالی يش چیې  یوې ببیې تیه 
ځانګړي وييونه او څرګ دونې ور داخی  کیړي او د 

ليد رسه سم د  و شمېر وييونو مفهوم تیه  خ   نړۍ
 تغيري ورکړي. 

 دلېه څو مثالونه )بېلګې( وړاندې کوو:
غالم څیخیه  Seruusد  Seruilisره التزپ ببه کې 

اخيیې  شوي نومځري ره غالمانو رورې تیړ   یا د 
مريي ره شان مفهوم درلود، خیو وروسیېیه هیمیدې 

او بیې  ۶ويي د مر انو د ساتونکو ره ببه کې د رییت
رشمه مفهوم خ   کړ، ره همدې ډول ریه هیمیدغیه 

نیو ي،  Genusويي چې د  Generosusببه کې د 
Adel  ارشافزت د ويي څخه اخیيیییېی  شیوی دی

رخوا يې د تې کورنۍ مع ا درلوده او ره را وروسیېیه 
کې يې د تو احیاساتو مع ا خ له کړه. ره هیمیدې 

خیوسیا، ګی یده،  Schlechtډول د جرمی یي ويیي 
وه،  ۷، لږه شېبه مخکې او ساده۸رخوانۍ مع ا هوار

ره ر ځلیمه رېړۍ کیې نیومیوړي ويیي د قیدر وړ، 
موډرن او ډېر ايلی وييونیو ریه میقیابی  کیې د لیږ 
ارزتت لرونکي مع ا رزدا کیړه او لیه هیغیه نیه را 

 ره بڼه ره زړه مع ا واوتت. Schlichtوروسېه د 
د نوي وخت د لزدلو وړ  وه بېلګه د کارګر ل یاره د  

ويی دی چې کار ورکوي او اخ  يې نه.  ۱کارکوونکي
دلېه ره ببه باندې د حاکمې طبقې او کاریټیالییېیانیو 
اغېره ره تکاره او څرګ د ډول لکه څ ګیه چیې  یوه 

 يامل وي  دي ترسرتګو کېږي.
 Einfuehrung in dieرورت ۍ موضوع مې د  ادونه: 

Sprachwiss.  .نومي اثر څخه را بباړلې او ل ډه کړې ده 
 یییییییییییییییییییییییی

دو یم ټیوک، د  -رښېو تشییر یحیي قیامیوس -ی رښېو۱
افغانیېان د يلومو اکاډمي، د ببو او ادبزیاتیو میرکیر، د 

 .۱۹۱۳ -۱۹۱۲کال، ۱۳۷۳مېد وتزک چاپ، 
 مخ۱۶۲۸. رورت ی اثر، ۲

هغه کړنالره چې د رايلو د تجريې او تیحیلیيی  ریه 
برخه کې ورڅخه کار اخيیې  شوی، بیايید يیادونیه 
يې ويش، خو ره دې برخه کې د هیغیو وسیايیلیو د 
نومونو يادول او راوړل اړيیپ نیه دي چیې ریه دې 
ازموي ه کې ورڅخه کار اخيیې  شیوی دی، ځیکیه 
چې ډېری ازمو ښېونه رېژندل شوي دي او اړتیيیا نیه 
ليدل کېږي چې هغه دې تیوضیيی  يش، خیو کیه 
چېرته دغه ازمايښت رېژندل شوی نه و، نو د هیغیې 
د کارونې او السېه راوړنې رسچیيی یه بیايید وتیودل 

 يش.
  د مقالې د ليکلو تګالره  او مزېود

ره دې برخه کې بايد الندې ټکي ره رام کیې ونيیول 
 يش.
ره څېړنه کې چیې لیه کیومیو  : . د څېړنې مزېود۱

مزېودونو څخه ګیټیه اخیيیییېی  شیوې وي؛ لیکیه 
تاريخي، توصيفي، تحلي  او نورو مېېیودونیه بیا ید 
يادونه  ې ويش، ځکه دا بايد وتودل يش چې دغیه 
څېړنه د کوم ميېود ره رڼا کې تر رسه شوې ده يیا د 
څېړنې ره بش ړلو کې له کیوم میزیېیود څیخیه کیار 

 اخيیې  شوی دی.
د ټول يرو تورريونیو  : . د ټول يرو تورېرونو تودل۲

د معلوماتو وړاندې کول؛ لکه د يو چا سیپ)يیمیر(، 
ج س )ناري ه يا تځي ه( او نیور تیوریريونیه تیودل 
اړيپ دي، ځکه تر څو لوسېونکی روه يش، چې دغیه 
څېړنه ره کومو کیانو تر رسه شوې ده يا ره څېیړنیه 
کې څرنګه کیانو يا هم د کوم يمر او ج س کیانو 

 برخه اخيیېې ده.
د بېلګې يیا  : . د منونې اخيیې ې دود او طريقه۳

منونې، ځانګړنې له انځورنه رسه را وړل، رر ټول ه يیا 
د ټول ې رر اوسېدونکو باندې چې د کیوم افیت لیه 
امله سېونرې را غلې وي، د بیېیلیګیې او منیونیې ریه 
راوړلو رسه د هغو تودل. ره دې برخه کې بايید لیه 
داسې يو چارت څخه کار واخيیې  يش چیې دغیه 
ناروغۍ د څېړنې ره بې  بې  وخت کې څرګ ده يش. 
کېدای چې د يوې ناروغۍ له امله د ټیولی یې خیلیک 
مېرضره شوي وي، خو که دغه څېړنه ره څو ریړاونیو 
کې تر رسه يش، نو د مېرضري و شمېر بايد کال يا د 
بېالبېلو مياشېو ره ترې کې  وتودل يش. د يیادونیې 
وړ ده چې د بېالبېلو يلومو ره برخه کې ریه څیېیړنیه 
کې کارېدونکي ميېودونه ره نار کې ونيول يش او د 

 هغوی ره رڼا کې منونې او بېلګې وړاندې يش.
ریه څیېیړنیه کیې د :  . د رايلو د راټولو وسیايی ۴

کارېدونکو وسايلو او د هغو ځانګړنو ته بايید اشیاره 
ويش، ره ځانګړي ډول کله چې له نويو جوړو شويیو 

 وسايلو څخه کار اخيیې  شوی وي. 
ره څېییړنییه کییې . د رايلو د السېه راوړلو طريقه:۹

تررسه شیوو ریړاوونیو تیه بیايید اشیاره ويش او د 
معلوماتو  را ټولولو د څرنګوا  او د څیېیړونیکیي د 

 کار څرنګوالی بايد وتودل يش.
د څېړنیې  . د السېه راغلو رايلو تحلي  او ش  ه:۶

ره ترې کې له ازموي ې څخه السېه راغلې رايلې بايید 
تحلي  او وش   يش؛ يع ې رايله او د هغیې اغیېیرې 

 بايد تحلي  يش.
د موادو د ليکلو ب یټير ټکي او ره دې برخه کې د 

 الندې درېوو برخو ليک  مهم دي:
 وال د څېړنې طرحه او برخهالف( 

والو ریه برخیه کیې  . د څېړنیې د طرحیې او برخیه۱
 بايد هيڅ ډول رايله بيان نه يش.

. ره لومړيو کې د برخه والو ځانګړنې يادې يش، ۲
کوم کیانو، څومره کیانو او د کومو ځانیګیړنیو لیه 

 مخې ګډون کوونکي غوره شوي يا ټاک  شوي دي.
والو ډول، ره څېړنه کې ره خ له خوته  . د برخه۳

يع یې ریه او يا نه حارضېدونکي کیان وتودل يش. 
څېړنه کې څومره کیان ره خ له خوته حیارض شیوي 

 میخ۲او څومره کیان اړ شوي دي چې بايد ره څیېیړنیه

۳ .Klar             ۴ .Ueberbau 
۹ .Reihe             ۶ .Niedrig 
۸ .Eben                       ۷ .Einfach 
۱ .Arbeitnehmer  
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 هجري شميس ۳۱۳۱سيس كال تأد 

 دفرهنګياواديبخربونوپېښلیک

ره څلورو روه ېونونو کې د رښېو ببې او 
 ادب د ماسرتۍ رروګرامونه م اور شول

د جمهور رئيس محمد ارشم غ ي د حکم لیه میخیې د 
څلورو واليېونو )ک دهار، خیوسیت، بیلیخ او هیرات( ریه 
روه ېونونو کې د رښیېیو ببیې او ادب ریه بیرخیه کیې د 

 ماسرتۍ رروګرامونو ريلېږي.
تردې مخکې يواځې ره کیابی  ریوهی یېیون او نی یګیرهیار 
روه ېون کې دغه برنامې موجودې وې. ره  ادو روه ېونونو 
کې د ماسرتۍ برنامې ره ريلېدو رسه به د رښیېیو ببیې او 
ادب محصالن وکوالی يش چې ره اسانۍ رسه خ لو لیوړو 

 زده کړو ته دوام ورکړل يش.

 څېړنوال محمد آصف احمدزی 

ره رېښور کې د مريويس نيکه ره  اد 
 سيمي ار جوړ شو

د کوزې رښېونخوا ره مرکر رېښور تار کې د میريويیس 
نيکه ره  اد سيمي ار جوړ شو، ره دې سزمز ار کې د لیر او 

 .بر رښې و ليکوالو او مرشانو برخه اخيیېې وه

دا سيمي ار د وزير محمد ګ  خان رښېو اکیاډمیۍ او د 
د غربګو  مياشېیې ریر  صابر د رڼا ملګري تحريک له خوا

 .ره ګډه جوړ شوى و لومړۍ نېټه
ریه  د دغه سيمي ار ت ايموونکي سيد صابر شاه صیابیر

د کوزې رښېونخوا ره نصاب کې د رښې و د مرشانو  خربه،
ره اړه ډېر معلومات نشېه، نو دا ډېر اړيپ و چیې د نیوي 
نی  د معلوماتو ل اره د رښې و د سرتو مشاهريو ریه اړه 

 .دا ډول سيمي ارونه جوړ يش

د يلومو اکاډمي د ببو او ادبزاتو مرکر نوې 
 رئزیه معريف شوه

د افغانیېان د يلومو اکاډمي د ببیو او ادبیزیاتیو میرکیر 
رئزیه څېړنواله جميله رسوري د دې مرکیر د رئیيیییې ریه 

لومړۍ نېیټیه میعیريف شیوه او خی یلیې  ررتوګه د غربګو  
 .چارې يې ري  کړې

تردې مخکې څېړنواله ياطفه نیورسیېیانیۍ د يیاد میرکیر 
 میئولزت درلود.

 د س ځ  ګ  مشايره ومنانځ  شوه
د لوګر وال ت د اطالياتو او فره ګ ر است ره انګړ کیې 

ګ  کل یۍ دود یره مشیايیره   د س ځ مه ۳د غربګو  رر 
 .شوه جوړه

ری یځیلیییمیې  دګ    د س ځ 
مشايرې ره و اړ ټولو شیايیرانیو 

ته د لوګر له ډبرو څخه د لوګر د حکاکانو ریه ز یار جیوړ 
 ورکړل شول. شوي ا وارډونه 

ګ  د ر ځلیمې دود رې مشايرې ریه څی یډو   د س ځ 
مس يزی یک د ، قد مي توکو، بونوکې د تکلو هيونو، کېا

نی یدارې تیه  اثارو ن دارتونونه، د اخبارونو کلزکیییونیونیه
ریر ګیډونیوالیو او دغه راز لوګرۍ موسزیقیي هیم وړاندې 

 واورول شوه.

زبکي وره مرار رشيف کې د رښېو، دري او ا
 ببو د سولې مشايره جوړه شوه

د بلخ واليت ره مرکر مراررشيیف تیار کیې )يیو غیږ د 
سولې ل اره( ره نیوم 
رقابېیي مشیايیره د 

مییه ۴  رییرغییربګییو  
 جوړه شوه.

زبیکیي ببیو وکې د رښیېیو، دري او ا
شعرونه سيالۍ ته وړاندې شوي وو، چې ریه  ۶۱شاوخوا 

رايله کې يې ر ځه غوره شعرونه انېخاب او شايرانو ته يې 
 .ډالۍ ورکړل شوې

ياده مشايره د افغان ځوانانو م  غورځ یګ لیه خیوا 
 .جوړه شوې وه

 د رښېو ببې ورځ ومنانځ  شوه
د اطالياتو او فره ګ رياسیت لیه لیوري  وال ت د لغامن

 مه( ومنانځ  شوه.۷د رښېو ببې ورځ )د غربګو  

د دې ورځې د قدردانۍ ریه ويیاړ د سیاوي ببیې لیيیکیوال 
جلده د رښېو او ساوي ببې ليیکی   ۱۸۳ګالب شاه میلم 

 .شوي کېابونه د لغامن يامه کېابېون ته ډالۍ کړل
ډېیر کیېیابیونیه میې لیه »هغه ره خ لو خربو کیې وو ی : 

ساوي ببې رښېو تیه ببیاړ  دي، دا 
کېابیونیه میې تیاسیو تیه ډالیۍ کیړل 
ترڅو د ساوي ببې له ګرامر او نورو 
فره ګونو څخه لیوسیېیونیکیي خیرب 

 .«يش؟
د يادولو ده چې رر لغامن رسبېره ره ګڼو نورو واليېونیو 

 او سيمو کې هم د رښېو ورځ ومنانځ  شوه.

 ټولګوکې د دوو شعري  بغالن روه ېون
 مخکې ه وشوه

د بغالن روه ېون د ادبزاتو او برشي يلومو روه ځي کې 
د روه م  ګ  الرحمپ رحامف د څلورمې شعري ټیولیګیې 

او د دې روه ځي د محصی  اکیرام  « تر غبار الندې چز ه» 
د  شعري ټولګې میخیکیېی یه « بې روحه وجود» الله اميد د 
 .شوهمه و۱۳غربګو  رر 

شاير او ليکوال روه م  
ګ  رحمپ رحامف ریه دې 
اړه ریه خیی یلیو خیربو کییې 

زما د غرل ره ائي یه »ووي : 
کې يا زما د غرل ره تورو کې د هېواد روان وضعيیت روان 
ناوريپ او تر ډېره رورې هغه بدبخېۍ ره هيي ببیه يیا ریه 
هيي تصويرونو کې انځور شوې دي، چې نپ سبا زمیونیږ 

رسه مخامخ دی. دلېه تر ډېره ریورې د وراو سېاسو ولس 
د سولې د نشیېیوا  ریه  ،يوه يېيم بړا د يوې کونډې درد

 ،بړېیدلیی رییییرلیی ،باره کې د يوه ک  خراب وضعیيیت
تر ډېره ریورې د ځیوان نیی    وچکا  او درېد  بارانونه

خصوصاً د لوسېي نی  هغه هيلې دي چې ال هیم ځی ی  
 .«شوي دي

ره کېاب کې  »ب  شاير اکرام الله اميد ره دې اړه وايي: 
هغه انځور دی چې زمیونیږ خیلیک  ټول ېمې ريغام ټول د 

هر وخت د جګړې شاهد وي، نو ره هیمیدې اسیاس میې د 
 «..ناخوالې د شعر ره ببه انځور کړې دي ټول ې

د رښېو معارص ادب مخکښ ليکوال طاهر 
 ارر دی وفات شو

د  يديد رښېو داسېاف ادبزاتو مشهور لزکوال طاهر ارر
هیی. ش ۱۴۱۱د  کیې ریه تیار کالو ره يمیر د کیراچیۍ ۷۲

د میه( ۹م کال د جون ۲۱۲۱مه )د ۱۹کال د غربګو  رر 
 .بوند رور ررې کړ

 مصطفی يمرزی له مو  جال شو
ونکی مصطفی يمرزی د کیرونیا نیاروغیی څېړلزکوال او 

هی. ش کال د غیربګیو  ۱۴۱۱له امله ره کاب  تار کې د 
 مه وفات شو.۱۹رر 

ده چیې د کیابی  ریوهی یېیون 
لوسېی و، له  ه ځیبوناليرم رو

تېیرو څیه بیانیدې لییو کیلیونیو 
راهيیې د خصويص تصیويیري 
رس يو ره فره ګي برخه کې کار 

 .وکاوه،  و مهال د قلم جر دې میئول مد ر 

مخ۲يې بيا له رښېو څخه دري ته بباړ  دي. 

وال ېونو شايرانو ره  ۱۲ره کاب  کې د 
 ګډون د سولې مشايره تررسه شوه

يو شمېر مدف فعاالنو او ځوانو شايرانو ره کابی  تیار 
کې )د سولې ل اره مشايره( ره نیوم مشیايیره تیررسه کیړه 

 .وال ېونو شايرانو ره کې ګډون کړی وو ۱۲چې د 
دغییه مشییايییره د 

میه ۲۱  ریرغربګیو  
جییوړه شییوه چییې د 
شايرانو ره شعرونیو 
کییې د سییولییې د 

 .ووې د رای ته رسولو رزغامونه ټز ګښت او د جګړ 

 شو د بوند له قافلې جالروهاند باوري 
د افغانیېان رزاوړی لرغون رېیژنیدونیکیی، لیيیکیوال او 

هی. ش کال ۱۴۱۱څېړونکی روهاند محمد رسول باوري د 
د کرونا ناروغیي  سهار وخېيمه د ش بې ۲۲  ررد غربګو  
 کلونو ره يمر د حق دايي ته لبزک ووايه. ۶۴له امله د 

د هغه جید ته د ش بې ره میاسی یښی  )د غیربګیو  
مه( د کاب  ره رسدار ۲۲رر

محمد داود خان روغیېیون 
کې د هېواد د يیو شیمیېیر 
لوړروړو میئولي و له خیوا 
د احرتام میراسیم تیررسه 
شو. دی د  کش یبیې  ولېږدولشول او بيا د ک دهار ره لور 

د ک دهار روه ېون ریه  ماز ګر مه(۲۳ره ورځ )د غربګو  
صحپ کې د مشاهريو ره هديره کې خیاورو تیه وسی یارل 

 شو.
هیی. ش کیال کیې د ۱۳۳۶روهاند رسیول بیاوري ریه 

اروزګان وال ت ره دهراود ولیوالۍ کې زېیږېیدلیی و، ریه 
کال ره دې وال ت کې له سزدال خان لېییې فیارغ  ۱۳۹۴

ملر ر کال کې  ې ره کاب  روه ېون کې ریه  ۱۳۹۷شو، ره 
ملر ر کال کې  ره تیار یخ  ۱۳۶۴تار خ کې لزیانس او ره 

 مخ۲کې ماسټري وکړه. 

 ي اب ګ  ر ځلیمه مشايره جوړه شوه
ره فراه کې سلګونو شايرانو د ي یاب ګی  ری یځیلیییمیه 

میه ۱۱دوديره مشايره ره شاندارو ولولیو د غیربګیو  ریر 
 ومنانځله.

ره دغه مشیايیره کیې 
چیې ریر فیراه رسبیېیره 
ورته د کاب ، ن ګرهار او 
بېالبېلو واليېونیو څیخیه 
شايران بلی  شیوي وو، 

د شعر ره ببه د هېواد روانې ناخوالیې وغی یدل شیوې او د 
 ي اب ګ  د تکال او ي اب د طبي ګټو سېاي ې وشوې. 

د مشايرې يوه برخه متثي  رارچو تیه ځیانیګیړې شیوې 
 وه.

 غږ د ت  ل اره ټپ شود يبدالله مقري 
د افغانیېان د موسزقۍ وتلې څېره س دغاړی يبدالیلیه 

ریه روغیېیون کیې بییرت و، د  رځیېمقیری چیې څیو و
 مه وفات شو.۳۱هی.ش کال د غربګو  رر ۱۴۱۱

د هغه د ج ازې مراسم د کاب  ره شهيد رسدار 
داوود خان روغېون کې تررسه، د ج ازې ملیونیځ 

میه( د ۳۱يې د دوش بې ره ورځ )د غیربګیو  
کییابیی  تییار رییه 
ييدګاه کې ادا شو 
او بزا ریه شیهیداء 
صییالییحییيیی ییو کییې 
خاورو ته وسی یارل 

 شو. 

تلزپ ره و اړ يلمي  ۲۴۱د احمدشاه بابا د 
 سزمز ار جوړ شو

 ۲۴۱د ک دوز فره ګي ځوانانو د احمدشاه بابیا )رح( د 
مه يلمي سزیمیزی یار تیررسه ۲۱ ررتلزپ ره و اړ د غربګو  

 .کړ
تلزپ ره و یاړ  ۲۴۱د سرت ام راتور احمدشاه بابا )رح( د 

د فره ګي ځوانانو له لوري جوړ شوي يلمي سزمز ار کیې 
د روه ېون اسېادانو او يلمي او فره یګیي شیخیصیزیېیونیو 
 ترڅ ګ قومي مخورو، ځوانانو او د سیزیمیه  یزیرو ادارو

 .میئولز و ګډون کړی وو
و  اوالو د سرت ام راتور احیمیدشیاه بیابیا د  سزمز ارد 

 میخ۲افغانیېان کې د مرکیري ره بوند ره بېالبېلو برخو، 

ليکوال او بورنالزیت نبي مصداق 
 وفات شو

رياوړی څېړونکی، ليکوال او بورناليیت نبي مصداق د 
هیی. ش کیال د ۱۴۱۱د لیه کیبیلیه ناروغۍ  ۱۱-کووېډ

 ورسېد.مه د دوش بې ره ش ه ره حق ۲۴ ررغربګو  
د هغه جی یازه د کیابی  ریه 
ييدګاه جومات کې ادا شیوه. 
ره دغو مراسمو کې د ارواتیاد 
د کورنیۍ غیړو، خی یلیوانیو او 
دوسېانو او  يوشمېر حکومیېیي 

میئولي و، د م  شورا غړو، خربياالنو او د مدف ټیولی یې 
 .فعاالنو هم ګډون الره

کې خیاورو  لحز وصا شهداءد نوموړي جید د کاب  ره 
 .ته وس ارل شو
م کیال د ریکیېیزیا ځیاځیزیو کیې ۱۱۴۴  رهنبي مصداق 

زېږېدلی و. د کاب  له رحامن بابا لېیې څخه فارغ شو او 
د توونځي تر  بش ړولو وروسېه د لیوړو زده کیړو لی یاره 

میخ ۲بر ېانزا ته ولېږل شو. هغه بر ېانزا کې تر لزیانس 

 د افغانیېان د يلومو اکاډمي
 د ببو او ادبزاتو مرکر خ رنزر ارګان

 څېړندوی احیان الحق  کبزرمیئول مد ر: 
 څېړن وه دوکېور سزد محي الديپ هاشمي، څېړندوی احیان الحق کبزر،کې  الوی: 

 څېړندوی مطزع الله ساح ، څېړندوی لطف الله صابر، څېړنزاره شفزقه نوري.  

 ر ځه افغانۍد  وې ګڼې بزه:   ره زېري جر ده کې له رسلزک ې ررته، د نورو لزک و س ز اوی ره خ له د لزکوالو ررغاړه دی.

د يلومو اکاډمي، د ببو او ادبزاتو 
مرکر، زنبق څلورالرې، نوی تار 

 افغانیېان -کاب 
 +(۱۳)۸۴۴۴۷۸۳۳۹د اړ کې شمېره: 

 zerai1316@gmail.comبرېښ الزک: 

www.asa.gov.af 

طاهر ارر دی له څه میودې راهیزیییې نیاروغ و او ریه دا 
 ه.وس معا  ه مثبېه راوتلې و رو کروناوروسېزو کې  ې د 

ارر دی چې اصی  نیوم  یې تیرکییېیان و، د ادم خیېیلیو 
درې، حیپ خېلو د بوړه نومي ک  اوسېیدونیکیی و او ریه 

کلونو کې د کاروبار ل اره کراچۍ ته تلیلیی و چیې  م۱۱۶۱
 .بزا د يمر تر را ه هملېه راتې شو

ره چارسده کې د باچا خان ریوهی یېیون د رښیېیونیخیوا 
، طاهر ارر دي ریه واييڅېړنزر مرکر رروفزرس محب وز ر 

 کړو وروسېه ره کراچۍ کیېه لومړنزو زد له خ   ک  کې
کییلییونییو کییې د  ۱۱۶۱   رییه

شخيصی کیاروبیار تیر څی یګ 
رښېو لزک او لوست هیم ریزی  
کړل، چې د يمر تر را یه ورتیه 

 .بمپ راتې شو
دې نیږد طاهر ارر دي د ټولو چاپ شو و کېابونو شمېر 

ثارو کې ناولونه، ل ډې کزییې، آد هغه ره .  ته رسېږي ۲۱
 .رارورتابونه، نقد او  ونلزکونه شام  دي

د افغانیېان د يلومو اکاډمۍ مرش څیېیړنی یوه دکیېیور 
وايیي: يبدالااهر شکېب د هغه د بوند او آثیارو ریه اړه 

تاغلی ارر دی ره رښېو معارصو لزکوالو کې د ځانیګیړي " 
نوم څښنت و، د رښېو ببې ادب ته  ې خورا تې او ره تول 

 مخ۲".روره ل ډې کزیې ډالۍ کړې دي


