
 

 
 

 
 

په پښتو ادبیاتوو ېای  او  مام اواا اښ ان  ات   
بحث د اعتين دی چی د ځینو ادبپوهتنو په ښ نت د 

 ېل او  ادبیتوو نښح بتله يش اښ بی له اعاتين ااود د
دښ  ه اښ ېله نتېله دنمی ه اعنت نشو اوناالیی  ناو 

 ځکه اد ب وه بو ه چی پم اعتين ځتن پوه ېړي. 
په دې اقتله ېی اود د اعتين پم استساتوو  ات دا 
چی اعتين څه شی دی بحث نه ېوښ  ځکه د هغی 
اوضوع ناسپړل د دغی اقتلی لاه وولالی څ اه 

د د اعاتين ښولی خربه ده. په دې څېړنه ېای ااود 
پاه  اوې بمخای چای هغاه  وښنيزې ینې چاتنې 

ه الا ستت نه ده بحث ېوښ چی په  ممښ بمخو ېی د 
 ېتنمالنی اواند لمي. 

ادبپوهتن ښايي ساتتينه لوااړی د امااام  او  ښل 
دی اښ وم اماام ښنښسته په ادبیتوو ېی ها په پوهاو 

فنونو ېی ېتنمږي  ها په ېيسه ييزښ ليکنو ېای  اښ
د استعامل اواند لمي اښ ها په نپوټونو  يونليکوناو 

ادب څېړښنکي په دې امښهاه  . ځینیاښ  نااو ېی
دي چی ستتينه وم  ممه پاه ورامپ پوهناو ېای د 
پېژنال په وواه ېتنښل ېېږي. د ستني پاه  ښل  ېاه 

ناو اړ ياو چای د   اود ښغواړښ بوټي اښ االن ښپاېژنو
 ښل ښړاناالې  داسیبوټو ستتينه يت لفتت په  ځینو

ومامغاه  «  ېړښ چی له االه يی بوټي ښپېژنالل يش 
دا شني بوټى د غن و پاه شاتن نامو اښددې پت ای 

نای غټواىل يی ېټ اټ د غنا د  ېوي  د لښتی اښ 
نااه د د  د  ېي اښ  نډن په انالا ه دى  د دغه بوټي 

نيا از يت څلونښ لوماشتو اښ ياو نياا ااز پاه اناالا ه 
پاه ايناه  ه داسای ي لويېږي  دغه بوټي غاواي

دښامه اينه نه ښن ه  ښنهنون اتل . لکه نشکه ؛خوني
ېوي. د ومامغی د بوټي دناه په   ېی د غن و د 

ښدي په شتن ښدي ېوي  ښړې ښړې دانای ېاوي  د 
لکاه  ؛اني په ښخت ېی ښچېږي اښ ااالن ناه لامي

چی ښښيل شول يو  ښل ښړې  ې اښ يات خړچکای 
غونالې دانی ېوي  چی دا دانی د دغه بوټي و اا 
اڼل ېاېږي. د ښدي ناه يای د ښچېاالښ ښنښساته د 

 (۱). »اځکی په اخ ناوويېږي  په هغو... 
ېه پونوه څمانالښنو وه ځرينه ښېړښ اښ لږ پام خپال 
ذه  فشتن ناښړښ   اتيي پاه  مامې اساتن   ه د 
پونوه بوټي انځون ښبتسو؛ ناو ځکاه ادب څېړښنکاي 
ښايي په هغو ليکنو ېی چی د خيتل امانالې  ممې 
اړينی دي اښ بنسټ اڼل ېېږي  ستتينی په ېی په 
دغه  ښل جتل غوړښي اښ يوه  کتنناله په دغاه  ښل 

 پتملوستونکو وه ښړانالې ېوي؛ خو دې ټکي وه ها 
داسای  بت االچای ساتتينه يات ساتتينی  یپه ېتن د

يت ا تطب ېس واه د  لوستونکيښړانالې يش چی 
 .انځاونيشپاه ذها  ېای يتدې  کتننالې انځاون 

ېه ېټ اټ هامغسی ناه ښي؛  شوی انځون ارسا
 نو  مم لمې ومې ها نه ښي. 

ستتينه په څو  ښله ده چی ادب څېړښنکي يی لاه 
طبيعي ستتينی نه نيولی بيت وام  ااتين اښ يا ي 
ستتينو پاونې ښما . پاه دغاو ساتتينو ېای  ښي  
 ؛انستنتن  د اناستنتنو د  ښناال د چتپېمچال واتیت

لکه خو    احتفل  غونډې  ېونن    تن  ټولناه 
اښ داسی نونې ېيسی ځتى نييس  چی بيت دا همه 
يوه ځتنته ځاتنړړنی اښ  ښلوناه لامي  چای ټاول د 

د ساتني  .ستتينو په ي واي چوېتټ ېی داخلېږي
په  ښل ېه اود يی دا يو اړخ نا ټينګ ېړښ؛ نو  تيي 
په ېی ااتنو  طبيعات  ښوا  طبيعات  د هاوا 
وااتیت  د خلکااو څااېمې  ومېااتت اښ سااکنتت  د 

نيتل  نفاستين خونالښناه ېخو   اښ خپړتن چتپ
اښ وتیت اښ دې وه ښنوه نونې خربې په ېی ښاواو؛ 

په ېای نغاښتی يعنی وم يواطفو پونې ټولی ېيسی 

  مخ۳ دي چی همه يوه ځتنته ځتنړړې ستتينه لمي. 

 

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي

 د هر چا په ځای چې پاتو ناالف  ي 
 اسم و رسم يې د ښاو واه  تفا  ي
 ناقابااد د چااا پااه اتوااه پاااتو اااه  ااه
 په بد لوی يې الر بد همه ساف  ي
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اتهیت د  وه يش  پالمالې اښ الفتظو  
ذايت جوهم  وقیقت اښ څمنړوايل وه ښا ي. 
د ادبیتوو په اتهیت خربې ېول سرت  ړه 
غواړي  ځکه ادپ ېیف احسوسیږي  خو 
پېژنالل ېیږي نه؛ خو په اړه يی چوپه خوله 
پتوی ېېالل ادبیتوو وه   تن نسوي اښ د  
ادب اوذبه ښنه په شډلتوب اړښي؛ وم څو 
چی د ادبیتوو په اتهیت پوه نشو  نه به 

 اد ب شو اښ نه د ادبیتوو وم څنګ وېم. 
ادب وم  ممه وعم ف وه ځتن نه سپتني اښ 
نه دښامه ښړه اوضوع ده چی په څو 
اش صو الفتظو اښ وعم فونو ېی نا خالله 
يش. ادب په ټوله ېی د انستن  انستين 
 ښنال اښ طبعیت دښ  ه اښ اغېزنتېه انځونښنه 
ده  د انستين ان  تونو اغېزنتک وفسیمي 
نظتم دی  په ختص  ښل هغه  بنی هرن دی 
چی ښاقعیتونه په هرني ا ام ښنو ېی 

 ښړانالې ېوي. 
ېه د ادبیتوو په اتهیت خربې ېوښ په ېتن 
ده چی دې پو تنو وه ځواب ښښا و   ادب 
څه دی؟ د ادب اوخه څه ده؟ ېوم نستلت 
ښن وم غتړې دی؟ ادبیت څه دی؟ د ادب اښ 

 ښاقعیت وم انځ اړ که څه ده؟ 
ادبیتت په ي واي  ښل انستين فضلیت اښ 
په ځتنړړي  ښل د ېل و  الفتظو اغېزنتک 
جوړ ت  ومویب اښ اښ نه ده. ادبیت هغه 
ېیف اښ ذايت جوهم دی چی لوستونکي 

اتتثمه ېوي  د  ښنال اښ طبعیت په اړه د 
لوستونکي اښ اښنمالښنکي دنښين نجحتنتت 

 ناښیړښي.
ادپ ېیف احسوسېږي خو وعم فېږي نه. 
اود د ) ال( بوی وس ېویی شو  نه  
پېژنالیی. دې پو تنو  وه ځواب نه لمښ چی 
ښلی د ال بوی خود اښ  ه دی؟ ښلی په غیم 
انادي  ښل  اود په نښح اښ نښان  اغېزه 
ېوي؟ ه الا  ښل ادبیتت  اود د نښوي 

 خو   اښ اناا  دنال دي. 
ېله چی د ادبیتوو په اوخه غږمږښ  په ېتن 
ده چی په ادپ چتنه ها لږ ن ت ښاچوښ. ادب 
د انستن لپتنه د انستن پنځونه ده چی پموه 
انستين ان  تونو اښ اقالانښ څ ه  ی نشو 
اطتلعه ېویی انستن له  مږمالښ  ه سا 
ټولنی اښ اجتامع وه اړ دی. له احیطي وړاښ 
 ه په وطتبق  ی  کال یز اوست  پتلل 
شوی ښي. ېه د انستن انوقت ي  فلسفه 
اطتلعه ېړښ؛ نو انستن هغه اوجود دی چی 
ذښق  خیتل  يتطفه اښ استیتیکي وس  ی 
له چتپیم تل  ه په وړاښ ېی ښده ېړې  ېه 
څه ها دا پم ې د ده ښجود ېی په ذايت 
 ښل ځتی پم ځتی شوي ښي  لیک  په 
فعتلیت پیل ېول  پتلل اښ ښده ښنېول  ی د 
احیط له بمېته ښي. ادب )ال پیچي( وه 
ښنوه دی چی وتن اښ لښته   ی  ښنال دی بی 
له دې څ ه  اړاښی  شډل اښ بالننړه 
ېېږي؛ څنړه چی لښته  ت وتن دغه ال وه 

  مخ۳  ښنال ښنېوي ه الا شتن  اښ نق   کال  نښ 

 سـتایـنه

 څېړنیاره شفیقه نوري
 

 د ګرامر وېش او ډلبندي
 

اماام د  وې  بی د اعیتني  ده ېړې د 
آستنتیت لپتنه لوستل ېېږي  د اماام الطالح د 

  Grammatike بی له امااتویکییویني اښ  ونتين  
ن ښی څ ه ناښولی  چی په انړم زي  به ېی 

اښ په نښيس ېی  ی امااتویکه  Grammarاماام 
 بويل. 

اماام د ورش حي  بپوهنی د  وې څتنړی په 
وواه د  بڅېړښنکو اښ  بپوهتنو له خوا په بېالبېلو 
بڼو پېژنالل شوی. چت  و  ښل اښ چت د الفتظو په 
څه وغییم اښ باللون په بل  ښل اعميف ېړی دی  
خو په ټوله ېی  ی په اوضويي لحتظ اوخه  وه 

به اماام د هغو قوايالښ اښ   بپوهتنوده. پ وانیو 

الولو ټولړه بلله چی د خربښ پم اوتل  ی په 
نيت ت ېولو  ه انستن له وېمښونو اښ خطت  غونل 
ېېاله  خو د اماام دا پېژنالنه وم  ممه د اعترصې 
 بپوهنی له بنسټونو  الولو اښ غو تنو  ه   
نه خوني. د اعترصې  بپوهنی په ن ت ېی بیت 
 بپوهتن اماام داسی ناپېژين  هغه پوهه چی د 
 وې  بی د جوړ ت نظتم وم څېړنی ینالې 

 نیيس اماام بلل ېېږي. 
هغه الول اښ قوايال چی د  وې  بی جوړ ت 
په يل ي  ښل څېړي اماام  ی بويل. په اماامي 
څېړنو ېی  به د قوانینو وتبع نه امځول ېېږي  
بلکی اماام د  بی قوايال  څمنړه چی د اليل 
ښ ونکو ل وا ښ ل ېېږي  په ه غه بڼه ورش ح 
ېوي. د نړو همه  به ځتنته خپل ځتنړړی 
جوړ ت اښ بېل اماامي قوانی  اښ ځتنړړویتښې 
لمي چی ه الا الول اښ پمنسیپونه  وه  به له 
بلی  بی څ ه ووپیمښي؛ نو پم دې است  نشو 

ېویی چی د  وې  بی اماامي قوايال اښ 
استستت پم ېواه بله اښ  ت نونښ  بو په بشپړه وواه 

 وطبیق ېړښ. 
د  وې  بی اماامي قوايال د بلی  بی لپتنه 
ېتنښل  ت د  وې  بی اماام ېټ اټ د بلی  بی 
د اماام په پیمښو لیکل سا يل ي اښ انطقي 

 اخ( ۴: ۴ېتن نه دی.)
 په ټولیزه وواه اماام ینالې بمخی لمي 

 ا غږپوهنه  ت فونولو ي  ۱
غږپوهنه هغه پوهه ده چی د  وې  بی د 
فونی ونو جوړ ت  ومېیب امدان اښ  ښلونه وم 

 څېړنی ینالې نیيس.  
 ا رصف  ت اونفولو ي۲

اونفولو ي د اماام هغه بمخه ده چی د  وې 
 بی اونفی ونه د هغوی جوړ ت   ښلونه اښ 

 نونې ځتنړړنی وم څېړنی ینالې نیيس.
 ا نحوه  ت غونډله پوهه۳

نحوه  ت غونډله پوهه هغی پوهی وه ښا ي چی 
د  وې  بی د ج لو  يبتنوونو اښ فقمښ جوړ ت اښ 

 ستختامن اطتلعه ېوي.
 ا اونفو فونیا پېژنالنه۴

هغه پوهه ده چی د  وې  بی په اونفی ي 
جوړ ت ېی فونی ي باللونونه څېړي. په ېواو 
 بو ېی چی دا  ښل باللونونه   تت ښي  هلته بیت 
د رصف اښ نحوې له بتبونو څ ه بېل په بل بتب 

 اخ(۶۶: ۳ېی څېړل ېېږي. )
ېه څه ها نوې  بپوهنه  وه نوې پوهه اښ د 
شل ی پېړو له یسته ناښړنو اڼل ېېږي  خو د 
 بپوهنی دا بمخه  عنی اماام لیکنه د نونښ 
يلواو اښ فنونو په شتن په نړو ېی اښدد وتن خ 
لمي. د  بپوهتنو په يقیاله په پښتو  به ېی د 
اماام لیکنی د وتن خ پیل دښښلس ی هرمي 

پېړو وه نسیږي. پیم اح ال ېتېړ هغه لواړنی 
ېس ښ چی په دې بمخه ېی  ی خپل قلا 
چلولی اښ د پښتو  بی د  ده ېړې په اوخه  ی د 

په نتاه  و اماام د لوی او ال  «اعمفت ایفغتين»
شته بتبت د ښاې ن  پم اوتل لیکلی دی  ېله 
چی د هغه  ښی شوزاده سلیامن د پالن وم 
اړ نی ښنښسته د  وې لنډې اودې لپتنه د ښاک 
پم االو ېېنتست  لیکوال خپل اماامي اثم هغه 

 وه  الی ېړ.

 د ګرامر ډولونه    
د اماام د  ښلونو اښ  لبنالو په اړه د  بپوهتنو 
اښ  بڅېړښنکو له لوني بېالبېلی څمانالښنی شوي 
چی چت د اماام  ښلونه په لنډ  ښل  وديل اښ 
چت بیت په وفصیل  ه د اماام بېالبېل  ښلونه 
ورش ح ېړي دي. دا چی اماام لیکنی بېالبېلی 
امولی وېمې ېړې دي  نو له ه الې االه د دغه 
دښنښ په اښددښ ېی د بېالبېلو ایتودښنو پم بنسټ 
د اماام   تت ش ېم  ښلونه ناانځته شوي دي. 
وم  ممه د  بی اماامښنه د بېالبېلو ویون و له 
ا ی په ي واي وواه په ینالې  ښلونو ښمشل 

 ېېږي 
 ېالسیک  ت دښد ز اماامښنه

 پمولیز وتن  ي اماامښنه
   زه ۱)ورش حي اښ ستختامين اماامښنه 

 الف(
پم پونوني ښمش  بېمه اماام په ینالې   

  ښلونو ښمشل ېېږي  
 Dialect)ـ ګړدودي )لهجوي( ګرامر )۰

Grammar  
ېه په  وه اماام ېی اماام لیکونکی  وا ې د 
 وې ځتنړړې جغمافیت ي لوری ستختامن اښ 
جوړ ت اښ  ت د  وې  بی د  وې ټولنیزې لوری 

ستختامين ځتنړړویتښې ورش ح ېړي  دې اماام 
وه اړدښدي)لوروي( اماام ښ ل ېېږي. لوروي 

 اماام په دښه  ښله دی 
هغه اماام  ـ جغرافیایي لهجوي ګرامر:۰  

چی په هغه ېی د  وې  بی د ټتېلی سی ی 
لوروي ځتنړړنی څېړل ېېږي اښ د ه الې 
لوروي ځتنړړنو پم بنسټ  بی وه اماام لیکل 

 ېېږي جغمافیت ي لوروي اماام بلل ېېږي.
هغه اماام وه  ـ ټولنیز لهجوي ګرامر:۱

ښ ل ېېږي چی د  وې ټتېلی ټولنیزې  لی د 
 لوری پم بنسټ ښلیکل يش. 

په پښتو  به ېی لواړی لوروي اماام د نتاتو 
 بپوه همبېمت پنزل لیکلی اماام دی چی 
پوهتنال اح ال نویا الوتم پښتو وه نا بتړلی دی. 
دغه اماام د پښتو  بی د ېنالهتنو لوری پم 

 اخ(۴۴: ۲بنسټ لیکل شوی دی. )
ېه چېمې د  وې  بی د لیکلو اښ ښ لو  به د 
دښښ بېالبېلو لورو ویثیت ښلمي  نو په دې 
لونت ېی اړ نه ده چی بت ال د همې  وې اماام 
په جال  ښل د )احتښنې اښ ادپ( اماام په نتاه 
ښلیکل يش. ادپ اماام ها په دښه  ښله دی. )

   اخ(.۶۶: ۳
 ) (General Grammarـ جامع ګرامر ۱

هغه  له ښاړي چی د خپلو افکتنښ اښ اوخو د 
وم ه ېولو لپتنه له  وه انستين غږ ز س بولیک 
سیستا څ ه ېتن اخيل اښ په  وه  به خربې 
ېوي هغی وه  بن  ټولنه ښا ي. د  وې  بن  
ټولنی ټول ښاړي په  وه  به خربې نه ېوي  
بلکی د بېالبېلو یالونو پم بنسټ  ی د ښ ونکو د 
خربښ په شکلونو ېی ځينی وغییمات اښ ووپیمښنه 
لیالل ېېږي چی ه الې باللونونو وه په  بپوهنه 

  مخ  ۳ېی اړدښد  ت لوره ښا ي. 

 څېړنوال سید نظیم سیدي   



 
 څېړنوال محمد اصف احمدزی

 

 د اکاډميسن سليامن الیق جنازه
 

ها. ش ېتل د ۱۳۱۱د لوی اخرت لواړو ښنځ )د 
اه( ښه ۳۱م ېتل د جویی ۲۱۲۱اه/ د ۱۱اسال 

چی په نسنيو ېی د اېت ايس  سليامن یيق د 
 امګ خربښنه خپتنه شول.

دا چی د اخرت نخصت  ښې  نو خپل دفرت )يلواو 
اېت اي( وه له نخصت  ښنښسته د سه شنبی په ښنځ 

اه( یړم  د يلواو اېت اي نئيس ۱۴)د اسال 
څېړنوال  اېټم يبالالظتهم شکېب خواوه ای   
ښن کتنه ېړ  اونم چی د اېت ا  له اداني اښ اتيل 
اعتښن  تغيل وريان اښ څو نونښ ادانښ غړښ  ه 
نتست دی اښ د یيق د جنت ې د ناښړلو اښ ومويبتوو 
نيولو په اړه يی  ه خربې ېولی.  ه ها 
ېښېنتستا  اشونه نښانه ښه  ښيل يی چی د سليامن 
یيق د جنت ې د ومويب لپتنه په دښلتي ېچه د يلواو 
اېت ا  په اډښن د څو ادانښ اښ ښ انوونو په ېچه د 
هغه د جنت ې د دننتښي اښ والفني د اماس و لپتنه يو 
ې يسيون ټتېل شوی  خو  يتومه ېتنښنه به د يلواو 
اېت اي ېوي. د اطاليتوو اښ يتاه اړيکو د اسئول 
په وواه يی په ات غږ ښېړ چی فمهنړي استيل ستت 
په غتړه دي؛ د یيق لیب پښتو اښ دني لنډ لنډ 
شعمښنه نا پيالا يش  بلنليکونه ومویب يش  بېال بېل 
ېتنوونه بمابم يش  پوسټمښنه اښ بیژښنه  يزا   يش اښ 

  ښنالليک يی ښليکل يش.
دیسه ی  په ېتن شو  د یيق لیب وت ه چتپ  سا

شوې شعمي ټولړی ای ښاړښلی نا ښاړښلی  د ده هغه 
شعمښنه چی ښطني اښ هېوادنی اړخ يی دنلود اښ د 
ايل يوښايل بوی ښ ننګ په ېی غتلب ښ  انت تب 
ېړل؛ د بلنليک اسوده اښ د ښستيطو اښ د ې يسيون 
د غړښ د هويت ېتنوونو انت ها بمابم شو؛ ات يړم 
اوتل ښ چی  تغيل دښېتون هتش ي ای دفرت وه 
ناننوت  هيله ای ومې ښېړه چی د  ښنالليک په 
بمابمښلو ېی نا  ه امسته ښېړي. د ه الې ښنځی وم 

 ات تاه يو څه ېتنښنه ښشول.
اه( چی دفرت وه ۱۴په سبت )چوتنشنبه د اسال 

ناغلو  له  ه امغه د يلواو اېت اي د برشي يلواو 
د نوي اواتنل شوي اعتښن څېړنپوه دښېتون اح ال 
يتمل اسحتقزي په ارشو يو ې يسيون جوړ شوی ښ  
چی غړي يی سوتن اوتل ټول  ه ناټول شوي ښښ  
اتوه يی ها اووال ناېړ چی ښنشا.  تغيل 
اسحتقزي ښښ ل چی د افغتنستتن په ېچه د يوه 
يل ي اښ فمهنړي ش صيت اښ د اېت ا  د يوه غړي 
په وواه به د سليامن یيق د جنت ې د دننتښي اښ 
والفني اماسا په  ه وواه وم ه ېوښ. په ات يی غږ 

 ښېړ چی وماښسه پونې څه شوي دي؟
ات خپل ېتني ازانش ښړانالې ېړ  ښای ښيل چی 
يو څه ېتنښنه پمښن وم ه شوي دي  خو هيله ده د 

څو  -هم ېتن د وک يلولو اښ ېمه ېولو لپتنه څو
استتدان اؤظف يش. هامغسی ښشول  د پښتو اښ 
دني  ښنالليکونو بمابمښلو لپتنه دښېتون سيال احی 
الالي  هتش ي  څېړنوال سيال نظيا سيالي  
څېړنالښيه اتنينت بوتن اښ څېړنيتن اح ال اسحتق 
اوانال ښټتېل شول. د لويو بيرنښنو لپتنه د پښتو اښ 
دني اشعتنښ د بشپړښلو اښ ی دقیق ېولو اسئوليت 
 تغيل څېړنپوه شېمييل وزني   تغيل سيالي اښ 
آغلی بوتن وه ښسپتنل شو  د بلنليک د پښتو  دني اښ 
انړلييس انت د ېمه ېولو لپتنه څېړنپوه وفیظ الله 
والاد اښ څېړنپوه اح ال اويس نوي ي ښټتېل 
شول. د بلنليک ېوم انت چی ات بمابم ېړی ښ  

د هېواد نواتنال يل ي  فمهنړي »ليکيل او ښ چی  
  خو له ښنښست  ېل ی «اښ سيتيس ش صيت.....

 «سيتيس» ه د ې يسيون  يتومه غړي اوافق نه ښ  

بالل ېړ اښ په دې بمخه ېی د  «اجتاميي»او په 
يلواو اېت اي يل ي ان   تغيل څېړنوال نفيع 
الله نيت ي د یيق په اړه د انګ د خواشين  پيغتم 

ېل ه ناغلی ښه.  «اجتاميي»ښلوست چی هلته ها د 
د نونښ ېتنوونو د انت ېمه ېولو ه کتني ای د يلواو 
اېت اي د طبيعي يلواو امستيتل  تغيل څېړنپوه 
نو ت ال او الي څ ه ښغو ته. په نتسته ېی 
پممکړه ښشوه چی ټول به خپلی چتنې پيلوي اښ 

برو به هم ټيا د خپلو ېتنښنو  ۲اتسپښني په 
 ازانش ښړانالې ېوي.

د اتسپښني د دښه برو غونډه د يلواو اېت اي د 
ارش دښېتون شکيب په ارشو پيل شوه اښ ټولو 
خپل ېتني ازانشونه ښړانالې ېړل. د يتد شوي 
ې ېسيون پم غړښ  بېمه د ښلس رش سالېتن  ن   
انځون  د چتنښ ادانې امستيتل دښېتون يبالالکميا 
وووتخېل اښ د ښلس رش د لواړي امستيتل د دفرت 
استت ی يبالالم اق او ال ی ها په ارلس ېی 

 وترض ښل.
په ه الې ښخت ېی د فمهنړي چتنښ لپتنه د 
ې پيوټم  يزايرنانو وه اړويت ښه چی خوشب تتنه د 
ېتبل  تنښال   يزايرن  تغلی قتس ي اښ د يلواو 
اېت اي د دايمة املعتنف د امېز  يزايرن  تغلی 
ارتبی  ات شعبی وه نا ښنسېالل. هغوی وه او اواد 

 د  يزانيولو په ختطم وسليا ېړل.
دا ستړې ښنځ ها وېمه شوه  په سبت )پنرشنبه( او 
ټوله ښنځ له  يزايرنانو  د د بيلبوندښنو   ښنالليکونو  
بلنليکونو اښ ېتنوونو په ومويبولو ېی وېمه شوه  له 
يوې خوا ېتنښنه  يتت ښښ اښ ښخت وه رضښنت ښ اښ له 
بلی خوا وکوات ايالن ښېړ چی د سولی اشونيت 
لويی جمای په انتسبت د شنبی ښنځ نخصت ده 

اه پيل شوه(. ۱۱)جماه د ج عی په ښنځ د اسال 
بس د پنرشنبی وم ات تاه او ټول فمهنړي استيل 
بمابم اښ چ تو ېړل اښ نون او د چتپ لپتنه د اېت ا  
اداني اسئولينو وه ښسپتنل. د جمای نخصت  د 
 کشنبی ښنځی لپتنه ها ښغځېاله  خو د اېت ا  
ارشوتبه اښ نئيستن ټول د ېتنښنو د وک يلولو لپتنه 
دفرت وه نابلل شوي ښښ. ټولو وه ښښيل شول چی دښی 
اښ د اېت ا   يتومه غړي به سبت )دښشنبه( سوتن 
ښختي شپږ ني ی بری د ېتبل هوايي  ام وه ناځو 
چی د یيق لیب جنت ه له جماني څ ه دلته نا 
نسېږي. دې نخصتيو له يوې خوا  اود ېتنښنه 
ناټکني ېول  خو له بل لوني يی اود وه فملت 

 ناېتښه چی ېتنښنه او ی  مم بشپړ يش.
له  انی  ه سا د دښشنبی په ښنځ )د اسال 

اه( سوتن ښختي د وتاال ېم ي هوايي  ام وه يو ۲۱
ش ېم دښلتي چتنښاېي  د اېت ا  غړي اښ د یيق 
ه فکمه ېستن ناټول شوي ښښ اښ دې وه په انتظتن ښښ 
چی الووکه نا ښنسېږي. په ه الې جميتن ېی 
 ښنالليکونه ښښمشل شول اښ د اېرثيت ېستنو پم 

سوتن( ښې چی  ۱۱ ۶سينو بيژښنه ټوابل شوي ښښ  )
الووکه نا ښنسېاله اښ د یيق جنت ه د يو لړ ورشيفتوو 
په ومڅ ېی له الووکی څ ه اابوینس وه ښلېږدښل 
شوه  د ینې په دښاړښ غتړښ ېی ټول ناغيل ېستن په 
انظا شکل ښیړ ښښ اښ په انځ ېی جنت ه بالناه 
ېېاله. جنت ه د شويال  دان اح ال داښښد ختن 
نښغتون وه انتقتل شوه. نون نو اود خپلو دفرتښنو وه 
ناغلو. اووال ناېړل شو چی د فتوحی اماس و لپتنه 
په پښتو اښ دني  بو بيرنښنو جوړښلو وه اړويت ده  انت 
ای بمابم ېړ اښ  يزايرن وه او ښسپتنه. نون نو د جنت ې 
ملونځ د ادا ېولو اښ والفني اماس و لپتنه ويتنی پیل 

ستوو ېی لوی بیلبوندښنه  ۱۴شو. د ېتبل  تن په 
نصب شوي ښښ چی په ېی د یيق هېوادين اښ ايل 

 اشعتن ېښل شوي ښښ.
اه( سوتن چی ېله ۲۱د سه شنبی )د اسال 

نښغتون وه یړښ  اونښ چی  دختنی وه ا تاخ 
چ   ېی ومویبتت نيول شوي اښ هم څوک لواړی 

 دختنی وه د دننتښي په ختطم ننوځي اښ بيت د ښنو 
سيوني وه ومويب شويو چوېيو وه پنته ښړي. استتد 
نفيع   ني  انځون  دښېتون اسحتقزی  دښېتون 
هتش ي  جرنال ال نبی او ال ی  ښېيل ېټوا ی  
اېمم خپلواک  څېړنپوه ثميت پوپل  د يلواو اېت ا  
يو ش ېم غړښ  د یيق د فکم الړمي اښ د ده د ېونن  
غړښ اښ اڼو نونښ ېستنو ا تاخ په چوېيو ېی نتست 
ښښ. د ښلس رش لواړی امستيتل اامالله لتلح  په 
پتنملتين چتنښ ېی د دښلت ښ يم ضیتءالحق 
اامخېل  د اانيت شونا سالېتن  اېټم و الالله 
احب  د چتنښ ادانې نئيس  اېټم فضل اح ود 
فضيل په نوبت  ه ها د دننتښي دې اماس و وه په 
جال جال ښختونو ېی ناغلل اښ له څو دقیقو وېمښلو 

 ښنښسته بېموه یړل.
لس نی ی بری ښې چی ورشيفتت پيل اښ د بتنډښ 
ټيا خپل ځتنړړي ومېتت اښ غږښنه رشښع ېړل  د 
یيق جنت ه نا ښاخيستل شوه  جنت ه ا کی اښ 
ېستن ښنپسی. له ښ يم اېرب ختن څ ه وم ييالاته 
جواتت پونې  مم  ن ښنسېالښ   يتومه ینې بنالې 
ښې  اح ود ختن پله وه چی  اود اوټم ښنسېال  وم 
څو دقیقو انتظتن ښنښسته ومې ېښته شو اښ پيتده او 
ومېت ښېړ  هلته چی ښنسېالښ  اونښ چی جنت ه 
ويتنه ده اښ چی ېله ښن نږدې ېېالښ  په ن تيت چی له 
ات  څېړنوال شوزاده ووويالال  څېړنالښی نويا الله 
وميفتل  څېړنالښی اح ال  ښن او ال ي اښ څو نونښ 

 ېستنو څ ه جنت ه وېمه شوه.
 -په جنت ې ېی د هېواد لوړپوړښ چتنښاېو  يل ي

فمهنړي ش صيتونو  د ايل شونا غړښ اښ د ی ق 
خپلوانو اښ اينه ښالو اډښن ېړی ښ. نون نو د امنرتن 
غونډو په لون نښان شو  اونم چی د ييالاته 
دبتنالې ینې ټولی بنالې دي  استتد ل يا نا 
غرباه ېړه چی ېه یيق  ښنالی ښای اښ د ینښ دغه 
بنال ت يی لیاللی ښای  نو دغه وتلت به يی په 

 ځتن نه ښ پېم ښ.
د امنرتن غونډو ېی د قرب پم   دښه لوی 
ورريښنه ښهل شوي ښښ  چوې  ا ښی ښې. د هېواد 

فمهنړي سټی د ختښنښ  ممو جوړه  -پم دغی يل ي
شوه. د قمآن ېميا له والښت ښنښسته  څېړنپوه اح ال 
نبي لالوي ناپونوه شو  ښيی ښيل چی د خربښ يو 
لنډ پمښامام لمښ اښ د يلواو اېت اي په استت يتوب 
يی څېړنالښی اولوي يبالالمو   يتدل وه بلنه 

 ښنېړه.
 –ده ښښيل چی اېت ايسی  سليامن یيق په يل ي

فمهنړي  ام ېی د سي ی په ېچه ځلېاللی څېمه 
ښه چی  اود د هېواد په فمهنړي غنتانالو ېی يی 
پونه نښل دنلود. د يلواو اېت اي د اېت ايسی  
سليامن ی ق پم يل ي  فمهنړي اښ ادپ خالاتونو 

 ښيتړي.
د اطاليتوو اښ فمهنګ نواتنال  پمست ښ يم اح ال  

طتهم  هري  اېت ايسی  ی ق د هېواد پېژنالل شوې 
يل ي  فمهنړي اښ ادپ څېمه يتد ېړه اښ هغه وه يی 
د ابالي سوېتل  هيله ښېړه. ده  انه ښېړه چی د 
انښا تد یيق له ېونن   ه په ه غږو به د نواوړي 

 پتوی نتچتپ آثتن چتپ ېړي.
پوهتنال نسول بتښني ښښيل چی  مم ښخت په ېتن 
دی چی د یيق په څېم ش صيت پیالا اښ دغه وشه 
دې  ېه يش؛ خو د ده په ښينت  یيق ځوان نسل وه 
داسی آثتن پم ښي چی د ښنښستيو ېتبو پنځوسو 
ېلونو د باللونونو اښ وحویوو ويتنه اښ غتاض ټکي په 
ېی  کتنه شوي دي. ځوان نسل دې د ده آثتن 
اطتلعه اښ ښلويل  ځکه د ده آثتن د يوه نسل لپتنه نه  

 بلکی د پېړيو لپتنه د ین ود ويثيت لمي.
ديني يتمل  اېټم سيال وسني ووېيل د نونښ 

 څمانالښلو ومڅنګ  یيق ښطنالښست ش ص ښبتله.
د ايل  ميوېماويکو قووونو پیغتم ېتبل ختن والبري 
اښ د افغتنستتن د قلا ټولنی پیغتم څېړنپوه اح ال 

 نبي لالوي ښلوست.
په پتی ېی د انښا تد یيق د ېونن  په استت يتوب 
بشري نښ ړم د وکوات له لوړپوړښ چتنښاېو اښ د یيق 
د جنت ې د دننتښي اښ والفني د اماس و له 
ې يسیون څ ه اننه ښېړه چی د انښا تد یيق 
دننتښی  ی ښېړ اښ د والفني د اماس و لپتنه يی 

 ی ای استنتيتښې بمابمې ېړې ښې.
دغه اماسا د اتسپښني په  وه بره د قتني اح ال 

 نعیا ښقتن په ديتئيه پتی وه ښنسېالل. 
اه( د ېتبل په ۲۲په سبت )چوتنشنبه  د اسال 

 ۳۱ ۳وم  ۳۱ ۱ييالاته جواتت ېی د اتسپښني له 
برو د فتوحی اماسا وم ه شول اښ له دې  ه 
ه  وتله د  ځينه ښښ فتوحه د شومنو د فتوحو په 
ستلون ېی وم ه شول. ات يړم چی ېون وه ناغلا  د 
فتوحی د اماس و ازانش  ه له انځونښنو ای د 

 اېت ا  له فېسبوېه خپتنه ېړل.
ها. ش ۱۳۱۱پنرشنبه  د سوتن شپږ بری  د 

 اه۲۳ېتل د اسال 
 

 د ګرامر وېش او ...

آنې  بی څ ه نا مږماللی ښي اښ په  وه ښاواله 
 بکونن  پونې اړه ښلمي  خو اقتبلوي اماام بیت د 
دښښ  ت   توو  بو جوړ ت ېه ه م ښه ښي اښ  ت نه 

 ښي  ه پموله ېوي.
 )(Educational Grammarـ ښوونیز ګرامر ۷

 وښنیز اماام د وطبیقي  بپوهنی  وه څتنړه ده 
چی د  وې  بی د والن س اښ  ده ېړې په اوخه 
لیکل ېېږي. د دغه اماام د لیکلو لپتنه د  بی د 
 وې لوری جوړ ت داسی ورش ح ېېږي چی د 
 بی له الولو  ه بمابم ښي اښ د  بی د  ده ېوښنکو 

 لپتنه اټون ښاقع يش. 
 (Reference Grammar)ـ مأخذي ګرامر ۸ 

دا  ښل اماامښنه د هغو ېستنو لپتنه لیکل ېېږي 
چی له  بپوهنی  ه  ممه بلالویت نه لمي چی د اړویت 
پم اوتل د اأخذ اښ  چینی په وواه ومې ېتن 
اخيل. د دغه اماام همه بمخه بت ال په پونه وفصیل 
 ه ورش ح شوې ښي اښ ووضیحتت  ی نښ تنه ښي  
ومڅو ېتونکی په آستن   ه په ېا ښخت ېی د 

 فومست په ېتو  ه  مم څه ومې ی  وه ناښړي.
 پایله

په لنډه وواه ښ لی شو چی اماام د  وې  بی 
يل ي اطتلعه اښ څېړنه ده چی انستن  ی په نيت ت 
ېولو  ه له وېمښونو  غونل ېېږي. اعترص اماام 
لیکونکي هڅه ېوي چی همه  به په هغه  ښل 
ورش ح ېړي  لکه څنړه چی ده  دښی د يل ي 
څېړنو له ا ی د  وې  بی د قوايالښ پيل ېېالل پم 
بله  به انتسب نه بويل  دا ځکه چی د نړو همه 
 به ځتنته بېل اماامي جوړ ت اښ قوانی  لمي  نو 
نه يش ېېالای چی د  وې  بی قوايال اښ الول دې 
پم ېواه بله اښ  ت نونښ  بو وطبیق يش. د اماام د 
 ښلونو اښ  لبنالو په اړه  بپوهتن اښ اماام لیکونکي 
په  وه خوله نه دي  دښی د بېالبېلو ایتودښنو اښ 

 ویون و پم بنست اماام په بېالبېلو  ښلونو ښم . 
 مأخذونه

ا خو شکی  اح ال لتبم. پښتو غږپوهنه اښ ۱
 ل.۱۳۱۲ښ یپوهنه  ختیځ ېتتبپلوننځی  ننړمهتن  

ا غونبنالی  ایماجتن  وتن  ي اښ اقت سوي ۲
 بپوهنه  د لوړښ  ده ېړښ ښ انت. د شویال استتد 
نبتين د  وښنی اښ نښ نی پوهنتون  پښتو څتنړه  

 ل.۱۳۱۱
ا نیت ی  نفیع اللّه. په پښتو ېی د اماام لیکنی ۳

وتن  ي بویم  د يلواو اېت اي  د  بو اښ ادبیتوو 
 ل.۱۳۱۱انستیتیوت د  بپوهنی د پتنمتنت  

ا هتش ي  سیال احی الال  . د پښتو  بی لنډ ۴
 ل.۱۳۶۳اماام  ای هم خپمنالښ ه ټولنه  

 

 ليکوال: محمدحنيف ثابتي
 ژباړن: برشمل زرغون

 

 قرباين
 

 دې په خپل دنبتن ېی قبوله ېړي؛ ات سږ )جل جالله(خالاى

يو اډ  ېی د لواړي ځل لپتنه په ټول ي مېی  په لوى اخرت ېتل

ېړ؛ ېه څه ها پم   ېتن ای په خپل ديني هو  بشپړ اقمبتين ېړ  د

ې ېړم؛ دات دا فمض نه ښ  چی  ه دې يو ويوان ښاخلا اښ والل 

 ښلی چی  ه يو نتووانه اښ بی باليته سړى يا.

دښه وويل  دي چی يوه ای  ځیيوا  ښځی ا ات شت ني يوا

بومنيتنو وه په ېمايه ښنېړې اښ دنې هټ  په  تن ېی اښ څلون 

لک يت دښه لکه ااميکتيي  الم د خمڅی په نوم په خپل   يو  اوټمه

د اخرت په   جېب ېی لمم؛ په دې نو څه ېېږي؟ په هم لونت

 ابتنې  ښالواړو ښنځ ای د اخرت ملونځ  ستړې ا   پو تنی 

پتى وه ښنسولی اښ ېونوه ناغلا   ه ځنډ ای ښېړ  چی شپه شوه؛ 

قمبتن  والله ښېړه  غو ه اښ ښا ده ای د نيکونو په د ای غلی پلی 

پښی اښ وونى ای د   ؛  نا ښ ای ځړښلڅېم په اتلړه ېړل اښ 

ېله به ای په سبتيي_  -اخرت نونښ ښنځو وه ځتنړړي ېړل  چی ېله

بله شپه پ ېالل  اښ شپه؛ ېله به  وه سبتيي ېی په دمګ ېی پ ول

اېلامنه  به چی په دې ښنځو ېی.  شپی به او خوړل بلی اښ وم

 ځی؛ نو  اود د پ ی شوې  ونا انتظتن يی نه دى ېړى؛ يواغللنا

 له خودې)شېمن (  ه يوه پيتله چتى څښىل اښ وليل دي.

د يوه اتښنډي اېما  او ناغلی ښه؛ لږه ې  غو ه يی د خپل 

 نتنښغه ختښنال لپتنه ښغو ته.

 ښای ښيل  اود قمبتين نه ده ېړې!

 ښيل  ات ښليالله  چی وتسی ښېړه. ی ښ

اود دښه دنې ښنځی ښړانالې والله ښېړه؛ اښ  غو ه خالله   -

 ده.

په اسالم ېی د قمبتن  والله د اخرت ملتنځه نه ا کی ېول  -

 نه دي!  زجت

په رشيعت  ه پوهېږې؛ لېک  په رشايطو  ه نه پوهېږې  اښ   -

د  اتنی باللون  ه د قمبتن  رشايطو ووپري اونالىل دى  ځه!  اود 

په ختطم په ا ان نه شی  په ه الې سپېڅيل اوست  ای نخصت 

 ېړه؛ اړم خالاى دې په خپل دنبتن ېی قبوله ېړي.

اښ ېوملی ای يوې بالنبی پيشکی وه ښاچولی  پممږده  لږ لمي

 -چت يی بوى  چی د بچيو سرتای يی ښدې پتوی نه يش؛ نون نو

اوى وس نه ېړ  په خپله ای له  ممې نتچتنو په ايتشتو_ 

ايتشتو ني ه ېيلو غو ه نه شوه اخيستالى؛ وم  ممه ای د قمبتن  

 دې په خپل دنبتن ېی قبوله ېړي.)جل جالله( غو ه ښخوړله  الله

 مه.۱۱ز.کال، د اګسټ ۱۱۱۱او د  ۰هـ.ق. کال، د محرم د میاشتې ۰۳۳۱مه، د ۳۱ل.کال د اسد )زمري( د میاشتې ۰۳۹۹مه( ګڼه، د ۳۵۳ -۳۵۳پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۰۱ -۹پنجشنبه، )

 | طنز |

۲ 

 |  راپورتاژ  |



 ستاینه...
د ستني په  ښل د ټولانی د ښواشت اښ ېلاه نتېلاه  

انستنتن له اناستين چوېاتټ ناه د ښولاو پاه اړه لاتلح 
اح ااال لااتلح پااه خپاال  بااتړيل ېتااتب ېاای ښايااي  

پممږدئ له خپلو بالامغيو  ه د خپلو واونښ ښنځاو پاه «
غېږ ېی چی د ه االغو ستتساو اناستنتنو د جنتيتوناو 
پتيله ده  خوشحتله ښ اښسا اښ د فالېت په دې انازښا اښ 
بال امغ  ېی له انستن اښ انستنيت څ اه لامې خپلاه 
ښنښست  سته ښبتسا اښ له  هام لاړيل  ښناال څ اه اای 
خالله شا. یړ شئ اښ ات د ذلت اښ احنت پاه ساينال 

يتد ليکوال د دې لپتنه چی  (۲) »ېی يوا ې پممږدئ! 
انستين اوستستت يی نون ها نا پتنښيل ښي څو ېم ی 
ښنښساته خپلای اوستساتيت خاربې ناونې هاا پااسی 
غځوي اښ د يتد اوجود له خولی يو بال نښايات داسای 

وتسی  اړئ؟ ايت په وتسو ېی ها ايناه «ښړانالې ېوي  
اښ نوا پيالا ېېږي  وتسی چت وه اښ اکی ووياوئ؟  اات 

! ېه داسای ښي  ه ااو دا خواخاودي ناه ؟بالامغيو وه
انا  هيله ېوم یړ شئ اښ بای ځتياه خپال ښخات ااه 

 ( ۳) .»ضتيع ېوئ... 
په پونوه يبتناوو ېی ښينو چی ستتينی له اوستساتوو 
اښ يواطفو  ه داسی اغږل شوي چای  مام ځلاه يای 
اعلواول ها يو څه ستونزا  ښي  په دې اعنت ليکوال 
هڅه ېاړې چای د اناستن آن اناستنيت اښ ساتتينی د 
ښوشت اښ بمبميت په ن ت ېی  بتد ېتنالي چای اناستن 
څوامه ېمااتت اښ ستتينی لمي؛ خو ېه ېله په ويواين 

ناو بيات وامې بال اوا اونکى اښ   څما  ېای ننوځاي
نو ښينو چی په ابو و الفتظو ېی  ؛بالامغه  ښى نه شته

د انستن ساتتينه ېاوي چای دا هاا پاه ټولناه ېای د 
سااتتينی يااو  ښل دى. پاام دې  بااېمه ځياانی نااونې 
بېلړی ها ښيناو چای د ټولانی يات طبيعات د ساتتينو 

لکه اسالالله غضنفم چای پاه خپال  ؛يېو يښلاستت 
ېتتب د نارث ليکلاو هارن ېای د اساتتد ن اتني ياوې 

ملم د خپلاو  نيناو پلوشاو پاه «ليکنی وه نغووه ېوي  
 نځريښ ېی د بړاسونو ذنې بڅمې د ښنيځاو ټاتپوانو واه 
ښخېژښل  هلته  ن  ن له وتښه اښبه شول اښ بېموه د بوټو اښ 
  ښيو د  ښنالانه اښ  ېما و دپتنه  اکی وه ناېو  شول. 

د  اکی په غېږ ېی پموو ښيالښ بوټو اښ شانېلو د  ااي 
له اښدده خوب نه سرتای ښغړښلی د ښنمځو له جزيمښ نه 
ناغلو څتڅکو ښنله ا ونه ښښينځل  د منم واودښ ښړانړاو 

 (  ۴) .»په ېی اماي اښ وودښخه ښاچوله...
پونوه ټولی څمانالښنی د پرسيل ستتينی يت لفتاوناه 
دي  ليکوال نېغ په نېغه نه ښايي چی  اى وېام شاو اښ 

خو ستتينی ښړانالې ېوي اښ د ستتينو له   پرسىل ناغى
ا ی سړى اټکل ېویى يش چی دا نښای نښاتنای د 
پرسيل دي اښ بتيال پرساىل ناغاىل ښي  ناو دغاه  ښل 
ستتينی د اعتين د  وښنيزښ ینښ چتنښ په يو الل ېای 
شتالېږي  چی د اعتين بنسټ جوړښي اښ لاه ټاولانای 

  ه نېغ په نېغه اړيکی لمي. 
اښ  ېه ښغواړښ د پښتني  ښنال په اړه اعلواتت پيالا 
ېړښ اښ ستتينی يی ځتنته اعلوای ېړښ؛ نو اړ يو چی د 

ييز نرثښنه ښلولو اښ په دې  نصري او ال او الي ېيسه
ځتن پوه ېړښ  چی نواوړى  تني  ښنال وه په ېوم نظم 
اوني اښ ېله چی ښن ه د بی ېفتيت  اتلړه ها اډه 

نو څه ىش ومې جوړ يش. ده چی په ځوانو   يش
ليکوالو ېی د نتښل ليکنی په بمخه ېی اسامن وه 

نتښل په  »بو ا اښ د لېوانو پلونه«په خپل  ېپوړو امښ
يوې بمخی ېی پښتني اليل اښ نريب فمهنګ وه په 
ېتو  ه د پښتني ټولنی ستتينی داسی ښړانالې 

هغی وه ای ښېتل   کلی ښه اښ په امد سپني «ېوي  
اخ ېی يی اښددښ شنو سرتاو يوه نوناين ځال  خو 

 لوڅی غتړې اښ بی لستو و ې ېس يی خونال نانه ېړ.
 د انون غږ ای ښاښنمال 
 پالنه! اېوه دن ښاخله!

انرنري وه ای ښېتل  خو هغه وه ايوه نه ښه امښی اښ 
نوه يد پ وا غونالې يی ېتتب سرتاو وه نيوىل ښ  ب

ای انون وه سرتای ښن ښاړښلی  ده اتوه ېتل  وريان 
شوم  انون به اتوه ابت ښيل  د ده له خولی نه په لواړي 

ها  کلی ېل ه ده؛  »پالن«ځل د پالن ټکى ناوه ښښت 
خو اتوه نتبلاله  کتنه شوه  دښامه خونال ای ښننه 

لکه څوامه چی د ابت په ټکي ېی پمښت ښ؛  ؛خيست ښانه
ځکه انون په لواړي ځل اتوه ابت ښييل ښ  دې ووني وه 
ای اښ کی وويی ېړې ښې؛ خناليل ای ښ اښ د  ښنال 
خواده يتدښنه ای په ېی پماوه ښ؛ خو دا يو ېليوال 
وونى ښ  فکم ېوم  انون به د ابت په ښيلو رشاېاله؛ ځکه 

 يی پالن...
اود وم نتښخته پونې خربې ښېړې  خو ېله چی د 
ېو دنی اوضوع ناانځته شوه  نرل  په ځړماليل   
له ېوټی نه ښښوه  ېه څه ها چی د انرنري د لون د 
 ښنال اسئله ښه؛ خو ده له خربښ  ه دښامه دلچسپي نه 
 وده  ېله ېله به يی يوه خربه له خولی نه ناښښوه چی 
د ده د ذښق منتيناله اي به يی ېوله؛ خو اېما  يی 
بيت سون اښن ښه   به يی بی ښانه چلياله  خربې يی 
ېولی  د سويتت د ناولونکي  ښنال نيک مغي يی غو ته 
اښ له همې خربې  ه به يی خنالل  ات وه د ېون 

 ( ۴) »اليل ښاېالانه دا  کتنه شوه.

اښ  نو ېه پونوه ېم و وه په دقيقه وواه ځري شو؛ 
خونا  مم ان  تونه اښ پښتني ستتينی په ېی اونالیى 
شو  په دې اعنت  ه له دې چی د ابت ېل ه ېليوايل 
ده؛ خو ېوم خونال اښ بی وکلفي چی په دې ښيي ېی 

څ ېل ه ېی ها ن  ينغښتى هغه د نړو په ه
اونالل ېېالیى اښ دا هغه ښخت سړي وه اعلواېږي  

بی څ ه د قولشت له يشت پيچی په خولو خ
ښنی سيوني وه د دې لپتنه نايش چی ېوچني  ښى 

ابت   نتنى ناښړى ښي اښ ښن نتنې ېړيايی ښنوه سب
نتنى ای دنوه ناښړى دى  ي ی شوالی اښ وت ه اسب

شوولی دي  د پيت ښ غوټه ای ها په دنسرتخوان ېی 
 ښاه  خالاى دې دا خونال په ټولو ښڅکي.  –اچولی. ښاه 

دغه شتن ليکوال په  ممې ځرينی د پښتني دښدښنو 
لی وه ها ځري شوى  چی د وص يا ئدې اس

نه  ځه  .نکى اښ د ېون ښاې   پالن اښ يت نتنينه ښيښنيو
ت ها نه أاښ د نتنينه په شتون ېی  ځه د خربښ جم

خو په   لمي.  تيي دا خربه ځينی نبړې ها ښلمي
يني وتل ېی له اټو ها ختيل نه ده؛ په دې اعنت په 
 تني  ښنال ېی  مم ځله اود ښينو چی نتنينه د  ځو 
وتبع ښي دښامه وتبع  چی هغه د چت خربه له نتنينتوبه 

خو په ېليوايل  ښنال ېی بيت  ځو   يی خالص ېړى ښي
څ خربې اجت ه نه شته  ېه څه ها ېليوال يوه د ه

دښدښنه اښ   مم بالل شوي اښ اېمانی ېویى يش  
چی په ځينو اواندښ ېی له خپلو نتنينه ښښ  ه په 

خو په دښاړښ   لو ېی وص يا ښنييسئاو و اس
ايتالال د خالاى ها  ؛وتیوو ېی افماط اښ وفميط شته

 خوښ دى. 
نو پونوه بېلړی وه په ېتنی  ه ليکوال  مم په 
اوتنت قلا چلوىل اښ د پښتني ټولنی داسی انځون يی 
ښړانالې ېړى چی ها يی  ېړڼی اښ ها يی 
ني ړړويتښې په اووه ېوي اښپه دې وواه ستتينه يی په 

 ېی ځتى ېړې ده. 
 ېويد ستتينی په اړه ادب څېړښنکي دا خربه ها 

چی د يوې خربې ټولی ستتينی بيتنول اښ يت اضتيف 
نه اړينه خربه ده اښ نه ها ېواه  کال   ېوله ستتي 

ې هغه ځلمي  بلکی د يوې خربې يت  کتننالې يوا
ښړانالې يش چی هغه ها د ليکوال  بت الستتينی 

اوخه ښي اښ ها اوضوع وه هرن اښ  کال ښنېویى يش  
د ستني په  ښل ېه چېمې اود د يو خطتط د هرن 

نو اړينه نه ده چی ښښايو پالىن خطتط  مم   ستتينه ېوښ
ځکه  ؛ تيسته سړى دى اښ  ممې  کلی سرتای لمي

څ يدا خربې يت ستتينی د هغه د هرن په ځلونه ېی ه
 ښل امسته نه ېوي اښ نه يی ها څمانالښنه ېویى 

بلکی اړينه دا ده چی ښښايو پالىن خطتط په   يش
خط ېی د  »شکسته«  نستليق اښ يت ها اتت خنس

دښامه په اوتنت  ؛خونا پونه ېامل اښ هرن څښنت دى
خطتطي ېوي چی سړى پمې له ښنايه اينېږي اښ د هم 

نو ېه .؛ چت  ړه غواړي  چی شتامدي يی ښېړي اښ..
خربه او نانغتړلی ښي  ستتينه د ټولنی په همه بمخه 
ېی شونی ده اښ ليکوال ېویى يش د همې  کتننالې 

خو داسی ستتينه بتيال ښيش چی   ستتينه ښېړي
نه بی ځتيه   ليکوايل يی غو تنه ېوي اښ اړينه ښي

ستتينی چی د اټی اښ ا ن ت پم ځتى ښنوه  يتن 
 ښېړي اښ د خلکو  ړښنه ومې وون ېړي. 

 مأخذونه: 
په انړلو ېای د بوټياو نواوناه  د پکتيات  .ييل اح الانړل   -۱

 ٩٨٣١پکتيات   :پېژنالنی د سي ينتن په ښيتړ  يل ي خپمنالښيه ټولنه
 اخ. ٧٢ملميز ېتل  

پت ه ښن مااله  د لاتلح اح اال لاتلح  باتړه  .  نبيعانصتني   -۲
 اخ. ٨ملميز ېتل   ٩٨٣٩پېښون   :دانش خپمنالښيه ټولنه

 اخ. ۴پونونی اثم   -۳
د نرث ليکلو هرن  په نيالنلناال ېای افغاتين  .اسالاللهغضنفم    -۴

 ا ونه. ٨٢اښ  ٨٣ملميز ېتل   ٩٨٣١ېلتوني ټولنه  
بو ا اښ د لېوانو پلونه  اوانال خپمنالښيه  .نصري او الاو الي   -۴

 ٩٩١اښ  ٩٩٨ملمياز ېاتل   ٩٨٣٣ننړمهاتن  دښياا چاتپ   : ټولنه
 ا ونه.

 

 د ادبیاتو ماهیت
 ښنال ادب وه ه الاسی ېیف ښنېوي. ېه څوک دا 
ديوه ېوي چی ادب  واځی د ادب لپتنه دی. د دښی 
په ښ نت ادب  واځی د اد ب د خو ی اښ خونال د 
وظتهم ذن عه ده. له دې ښن هتخوا بله چتنه په غتړه نه 
لمي. ادب دې  واځی اتوه خونال ناېړي اښ بس!  ات په 
نظم )ادب د ادب لپتنه(  نظم ه د ادب سپکتښی اښ 
ادپ اتهیت وه  هم ښنپیچکتني ېول دي اښ ېه څوک 
دا اديت ېوي چی بیت ادپ نښح اښ ېیف ښنېېږي. دا 
س ه نه ده  ځکه ادپ ېیف لوستونکو اښ اښنمالښنکو د 
خپل وتثم پم است   ادپ ېیف بللی. وم هغه ښخته 
اود د خپل ېالم له  ښنه نه خربمږښ  وم څو چی په 
خلکو  ی وتثیم ښنه ښ نو. ادپ ېیف د يطمښ هغه وېز اښ 
 کيل بوی وه ښنوه دی چی پېمښنکي  ی په يطتن ښن 

 اتت ېړي ښي. 
دا انو چی ادب ا اد امغه وه ښنوه دی چی په قفس 
ېی امي؛ خو د ادب ا ادي د خپلی پنځوښنکی ټولنی 
له ټولنیزښ  ېلتوني  ثقتفتي اښ  کال یزښ ان  تونو 
غالاه ده. همه ټولنه ځتنړړي  کال یز ان  تونه لمي  
په بله ټولنه  ی د وح یل هڅه بی ځت ه ده. د ټولنو 

ومانځ ځینی اډ ان  تونه اوجود ښي؛ لکه  کال  
اینه  يتطفه  اوست  اښ نون... نظم ټولنو وه دا 
ان  تونه نسبي ښي؛ د بېلړی په  ښل و زه لتوب 

 ښا ي  
 غاال د اااحااباات غاالااطااېااالای ناا 
 څوک چی په احفل ېی چتوه نه اوني

 

پونوه بیت اود وه ځکه  کلی اښ خود   کتني چی د 
پښتني وس  اښ اینی وتلت په ېی انځون شوی. په 
پښتني احیط ېی د احبوب پم ښړانالې  کته ېتل 
 کال ده. ا ک  په نونښ ټولنو ېی دا چتنه بزديل  
نتښړه اښ  ان اچوښنکی وتلت ښاڼل يش. د و زه بیت  

 وه پښتني فمهنګ ځتنړړی ېیف ښنېړی. 
ځینی بیت په دې انال دي چی ادب بت ال پممښودل 
يش چی د ادبیت په اړه  ی خلک قضتښت ښېړي. ېه 
دا نظم د دې په ختطم ښي چی په خلکو ېی د ادپ 
نښح انعکت  ښاواو  ه خربه ده  ادب وه به او اټه 
نسولی ښي؛ خو په دې نظم ېی بت ال خلک  اښ د خلکو 
لیاللونی  نښ تنه يش. ېوم خلک؟ هغه خلک چی 
يتم ذهنیت لمي اښ ېه هغه خلک چی ادپ ذښق 
لمي؟ ېه ادب د ادپ ذښق لمښنکو ېستنو لپتنه پنځوښ 
دا به  وه وېمښونه ښي  د وون ې یس په نسبت  په 
سپی  ې س بتنالې د سپینو االنو ټوابل  کال نه 
 مږښي.  ات په فکم ادب  د  ښنال په اړه د يتاو خلکو 
ذښق  خیتل  ذه  اښ فکم پتيل. ېه په يتم ذهنیت 
خربه ېوښ  دا اسله بت ال دېلتوني  ثقتفتي اښ ټولنیزښ 
ان  تونو له لیاللوني ښاونښ.  ممی ېستن نوامن بتبت 
شتيم نه بويل. ېه ځیم شو هیچت خلکو وه نه دي ښ يل 
چی د نوامن بتبت د وان د  وه سپېڅيل ېتتب په څېم 
ېون ېی دن ه ښستوه اښ  ت دغه بیتونه  دنبتنالې امان 

 ېړه چی ښايي 
 ځتن  ښنالی په ځ که خښ ېړه لاکاه وا اا 
 ېه لويی غواړې د ختښنې په اثاتل شاه

 

  ت 
 اونه ېه دانت  ینظم  ښاړه د خپل ځتن په 

 ای يبالالموامنه ! جوتن ټول يبالالمو   دی 
 نه لوفیتنو وه چت ښ يل چی دا بیت  ی ښانئ 

 په نناالانه شاههست   په نېست  ېی د 
 ښ مانه ېی د خپل بتم پاه ناناالانه شاه

 

ېه ادب د  ښنال په فلسفه ېی اونښ نو بیت ادب د  ښنال 
د سینړتنښلو هڅه ده اښ ېه ادب د ادب په فلسفه ېی 
لټوښ؛ نو بیت دې شتيمان اښ لیکوال په  وه ېونج ېی 
ېښېني پموه له ا تطبه خپل شعمښنه اښ لیکنی دې 
ېوي  خپل  ړه دې  خوښ اښ خوشحتله ستيت په اود 
 ی څه! چی د و زه لتوب په خربه دا هسی اښوی 
بووی دي. ېه ادب د خلکو په بمداشتونو اښ لیاللون و 
ېی اطتلعه ېوښ  نو رضښن ده چی دا ښپېژنو چی دا 
خلک څوک دي؟ د ېوای ټولنی ښاړي دي؟ ذه  اښ 
خیتل  ی په ېواو فمهنړي   ړنتلونو پونې وړل شوی؟ 
ېله او چی دا پو تنی ځواب ېړې هله ېویی شو 
داسی څه ښپنځوښ چی د خلکو د  ړه دن ا وفسیم 
ېړي. ېه د نا ی خربه ښي نو اښ ت سلنه خلک د نو   
بتبت  له شعمښنو ېیف اخيل  ځکه دښی د جاليل 
اینی  ېلتون اښ د ټولنیز  ښنال سینړتنښښنکي ووېي په 

 ېی اوناليل. 
ادبیتت د ټولنیزښ  ېلتوني  فمهنړي اښ نونښ اډښ 
ان  تونو  ه په وړاښ ېی اطتلعه ېېږي. ېه په ادبیت 
ېی د خلکو نښاين اغېزې لولو؛ نو دا ها بت ال ښپلټو 
چی څه شی د خلکو نښان اښ سکون وه خو ي ښنېوي 

 د هغه د اعیتن ملنه وم ېواو پولو غځېږي. 
د ادبیتوو په اتهیت ېی بل بحث د ادب اښ ښاقعیت 
د وړاښ اښ بېلتون خربه ده. اود د ادب په وعم ف ېی 
ښښ ل چی ادب ښاقیعتونه په هرني ا ام نو ېی ښړانالې 
ېوي. په ادب ېی له  ښاقعیتونو  ه يل ي بمخوند نه 

  ۱+    ۱ېېږي د بېلړی په  ښل دا  و ښاقعیت دی چی 
ېېږي. ېه د پرسيل په اوسا ېی په بیال ت ېی   ۲=  

نښان ښم دښه د انغوان االن په داسی  ښل څنګ په 
څنګ ښښ نا چی  ښنه  ی  و په بل ښناتت ښي  دغه 
انځون اتوه هغه ای  نا په  ړه ېړي چی له اودښ 
ښنښسته  و بل وه ښنغتړې ښوی ښي؛ نو دلته خو ات له 
دې ښاقعیت څ ه انکتن ښنه ېړښ چی  و ج ع  و  دښه 
ېېږي  نه ای دښه االن دنې ېړل.  واځی ای د دښښ 
افووم  په  وه اغېزنتک اښ اوثم  ښل په ادپ ظمف ېی 
ښړانالې ېړښ. د ادب په وعم ف ېی له ښاقعیت څ ه 
هالف دا دی چی پېښی به له  ښنال اښ ښاقع ېېالښنکو 
لحنو څ ه په غېم يتدي  اغېزنتېه اښ  کال یزه  به  
اخیستل شوې ښي. ادب ښاقعیت ېټ اټ نه بیتنوي  
بلکی د ښاقعیت دښ  ي انځون زه اښ اغېزنتېه انځونښنه 
ده چی دا بحث بیت  د  بی سبک وه ښنامځي. ادپ 
 به  کال یزه  وتثمايت اښ اوست  پتنښښنکی ښي  
هيڅکله ومې د يل ي  بی غونالې استالیل اښ انطق 

 نه غو تل ېېږي. 
د ادبیتوو په اتهیت ېی بل بحث دا دی چی اود 
ېوم اثم وه ادپ اثم ښ الی شو؟  هغه اثم چی د 
لوستونکي ذښق ښنښ ي  د هغه د خو ی اښ خونال ښړ 
ښامځي ادپ اثم اڼل ېېږي. ېه په  وه اثم ېی د 

اغېزانېاللو  نښوي خوشحتلېاللو اښ اوست  ښمښولو 
 ووانه نه ښي اوجوده ادپ اثم نه اڼل ېېږي. 

دا به بی ځت ه نه ښي چی ښښا ا له بومنیو وواسو 
و یل  اوست   يتطفه  ) بېمه  په دنښين وواسو 

بتنالې د  ښنال وفسیمښل د  (ښاه ه  استیتیکي وس
ادب چتنه ده. هغه ېس  چی د وسونو له دنښين 
فعتلیته  او خربښي هغه اد ب  له څه  او خربښي هغه 
ادب  په څه  ښل او خربښي هغه ادپ اثم دی؛ نو 
ادبیتت د انستن د دنښين اښ بیمښين جوتن 

 وفسیمښښنکی فتېولته ده.
 

 د ګرامر وېش او ...
هغه اماام چی د  وې  بی د ټولو لورو 
اماامي جوړ ت   ښلونه اښ باللونونه په هماړخیزه 
وواه وم څېړنی ینالې نیيس  لوی  ت جتاع اماام 
بلل ېېږي. د دې اماامښنو لیکل   تت ېړاښ 
غواړي اښ لیکل  ی اښددې اښ هم اړخیزې څېړنی 

 وه اړویت لمي.
  (Descriptive Grammar) ترشیحي ګرامر ـ ۳  

هغه اماام چی د  وې  بی اماامي جوړ ت اښ 
ستختامن په  وې ټتېلی وتن  ي دښنې ېی له 
ېوم وغییم اښ باللون پموه بیتنوي ورش حي اماام 
بلل ېېږي. ورش حي اماام د جوړ ت جال ینې 
چتنې  الول اښ قوايال لمي چی د ه غی له 
ا ی  وه  به ورش ح ېېږي اښ اماامي 
ځتنړړویتښې  ی څېړل ېېږي. په ورش حي اماام 
ېی د  وې  بی ستختامن اښ جوړ ت پموه له 
ېوم باللون اښ وغییم څ ه داسی ورش ح ېېږي  
لکه څنړه چی د  بی د اليل ښ ونکو له خوا ښ ل 

 ېېږي.
ېه لوی  ت جتاع اماام داسی ښلیکل يش چی 
د وتن خ په  وه ټتېلی دښنه ېی د  وې  بی د 
جوړ ت په اړه څېړنه اښ پلټنه ښېړي اښ  به په هغه 
 ښل چی اليل اښنمالښنکي پمې خربې ېوي پموه 
له ېوم باللون ورش ح ېړي. دې اماام وه 

 (۶۱ا۶۶: ۳ورش حي اماام ښ ل ېېږي.)
  (Comparative Grammar)پرتلیز ګرامر  ـ ۳

هغه اماام چی په هغه ېی د دښښ  ت   توو 
ن ښه  بو جوړ ت  ستختامن اښ نونې  ها

ځتنړړویتښې  ه پموله يش د پمولیز اماام په نتاه 
 تدمږي. پمولیز اماام وم  ممه لمغونو اښ ارتښېو  بو 
وه لیکل ېېږي  لکه د اښ ستت د اماام وطبیق له 
ستنسکم ټ  لمغونی فتنيس اښ لمغوين  ونتين 
 ه  د  تدښنی ښړ ده چی ه ميښه  بی هغو  بو 
وه ښ ل ېېږي چی د  وې  بی څ ه نابېلی شوې 
ښي اښ د ښخت په وېممالښ ومې بېلی  بی جوړې 
شوې ښي  خو په وتن  ي لحتظ د  بو په  وې 
ېونن  پونې اړه ښلمي. د اماام لیکونکو اښ 

 بپوهتنو په ښ نت د پمولیز اماام لیکل له هغه 
املیالد د څلونای  اوتله ناپیلېږي  ېله چی د قبل

پېړو په شتښخوا ېی د پتنېڼی اماام  اماام 
 لیکونکو اښ  بڅېړښنکو وه په ی  ښنغی.

 Historical Grammar)ـ تاریخي ګرامر)۵
ېه چېمې د  وې  بی اماامي جوړ ت  
وغییمات اښ باللونونه د وتن خ په اښددښ ېی وم 
څېړنی ینالې ښنیول يش  اښ ېوم وغیمات چی د 
وتن خ د وکتال په دښنښ ېی په هغه   به ېی 
انځته ناغيل  په يل ي  ښل ورش ح يش وتن  ي 

 اماام ښنوه ښ ل ېېږي.     
د وتن  ي اښ ورش حي اماامښنو ومانځ ي اله 
ووپیم په دې ېی دی چی د  وې  بی په ورش حي 
اماام ېی  وه  به د وتن خ په  وه ټتېلی دښنه ېی 
په ثتبت  ښل له ېوم باللون اښ وغییم پموه څېړل 
ېېږي  وتل دا چی وتن  ي اماام  به د خپل 
پیالا ښت له ښخته نیولی وم اوجوده وتلت پونې 
د وغییم اښ وحول په وتلت ېی د ثبت شوښ اسنتدښ 

 په ن ت  ېی څېړي.
 )(Contrastiveـ مقابلوي ګرامر ۱

ېه د دښښ  ت   توو ه م ښه اښ نته م ښه  بو 
جوړ ت اښ ستختامن د اقتبلی په اوخه د هغوی 
 ه ښنوه اښ نتښنوه لونوونه پموله يش دې  ښل 

 (۱۱: ۳اماام وه اقتبلوي اماام ښ ل ېېږي. )
اقتبله  ي اماام د  بتړې اښ د ختنجي  بی د 

 والن س لپتنه  مم اټون دی.
د پمولیز اښ اقتبلوي اماام ومانځ ووپیم په دې 
ېی دی چی پمولیز اماامښنه د دښښ  ت   توو هغو 

 ه پموله جوړ ت اښ ځتنړړنی  ه م ښه  بو اماامي 
 مخ۱ېوي چی په وتن  ي لحتظ له  وې 

۳ 
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پته: د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبیاتو 

 مرکز، زنبق څلور الرې، نوی ښار

 افغانستان —کابل

 د افغانستان د علومو اکاډمي

 د ژبو او ادبیاتو مرکز خپرنیز ارګان

  په زېري جریده کې له رسلیکنې

پرته، د نورو لیکنو سپیناوی په 

 خپله د لیکوالو پر غاړه دی.

 د کتونکې ډلې تر نظر الندې

 مسؤل مدیر: څېړندوی احسان الحق  

 مهتمم: څېړنیار یارسپاچا      
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 فرهنګي او اديب خربونو پېښلیکد 

۴ 

 هجري شميس ۰۳۰۱د تاسيس كال 

 
 
 
 
 
 

 پښتو سیند چاپ شو  - فرانسوي
پښتو سینال چی شاتښخوا  وڅلوماښت  نه   - فمانسوي

االخلونه لمي   اېټم اح ال اېرب ښندګ لیکلای اښ د 
آسیت ي  باو  اوې ات صاصی خپمناالښ ی اوساسی 

په پتن اس  )L’Asiatheque( «ا  توېک»
 .دی خپون ېړیېی 

 اېټم اح ال اېرب ښندګ د طاب  اېټام 
دی  خو له  مم پ وا ناهیسی له  بی اښ 

 ۱۳۴۱ادب  ه ها  ښېاتن لامي. پاه 
لسیزه ېی د پښتو ټولنی افت تنی غړی 

 ها ښ.
 - ېااتل ېاای پااښتو م۲۱۱۴پااه  نواااوړي

فمانسوي سینال ها ېښلی دی چی د څلوماښت  نښ  
شتښخوا االخلونه لمي اښ هغه ها پاه پاتن س ېای د 

سسی له خوا چتپ شاوی دی. اؤه الې خپمنالښ ی 
وم دې له ا ه  ی له  اتغيل ېبایم وبیاب  ه پاه 

 .پښتو قتاو  ها خپون ېړی ښ - اډه  و بل فمانسوي
 

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو له 
 فرهنګیانو، لیکوالو او استادانو رسه غونډه وکړه

د اطاليتوو اښ فمهنګ ښ انت د هېاواد لاه فمهنړیتناو 
دغه ټکای  . ه پماخو اښ دښااالانښ اړ کو وه اړویت لمي

د يتد ښ انت  پمست اښ نواتناال ښ  ام اح اال طتهام 
 هیم د هېواد له فمهنړیتنو  لیکوالو اښ د پوهنتون له 
استتدانو  ه په  وه نتسته ېی چی د ېتبل  اتن پاه 

اه جاوړه شاوې ښه  اطامح ۳بتبم بڼ ېی د  امي په 
 .ېړه

دغه نتسته د فمهنګ اښ نشامايت چتنښ وتلات د  اه 
ښايل لپااتنه د فمهنړیااتنو اښ لیکوالااو د ښړانااال زښنو اښ 

 .نغنالښ نیوېو د اښنمالښ په اوخه جوړه شوې ښه
د اطاليتوو اښ فمهناګ ښ انت  پمسات  افغتناستتن 
داسی هېواد ښبتله چی  ښنې فمهنړي ن ښی لمي اښ 
دا خااتښنه  اای د اسااالاي متااالن  د فکاام  فلااسفی  
فقوی  يمفتن  وصوف  ېالم  وتن خ اښ وفسیم د ښدې 
اښ پما تااګ امېااز ښبتلااه اښ   توااه  اای ېااړه چاای د 
اسالاي متاالن اښ فمهناګ سارت ښ اتړيل اښ ااشوون 
ش صیتونه له دې جغمافیی ناپونواه شاوي دي اښ د 

 .اسالاي ښ تړښنو بمخه بلل ېېږي
په پتی ېی د غونډې ااډښنوالو آ اد بحاث ښېاړ اښ د 
هېواد د فمهنړي وتلت د ی  ه ېېالښ لپتنه  ی خپل 

 ښړانال زښنه اطمح ېړل.
/http://www.bakhtarnews.com.af/pashtu چينااااااه  

culture.html?start=42 
 

 څېړنیزه پروژه -د ګَوري ژبې فونولوژي" علمي "
 دفاع شوه

د ښنښ او   د  باو اښ ادبیاتوو امېاز  د يلواو اېات ا 
قواونو د  بو اښ ادبیتوو اناستیتوت 
يل ي غړي څېړنیاتن رش اف اللاه 
ستنې  د څېړنالښی يل ي نوبی وه 
د لااوړاښي لپااتنهود اااوېني  باای 
څېړنایزې پامښ ې  -فونولو يو په نوم له خپلی يل ي

 .دفتع ښېړهبم تل  اه ۴څ ه د  امي د ایتشتی په 
 

د علومو اکاډمي د برشي علومو د برخې مرستيال 
 معريف شو

ېتون اح ال يلا اسحتقزی د افغتنستتن د ښڅېړنپوه د
 باارشييلواااو اېاات اي د 

يلواو د بمخی د امستيتل 
اه د ۴په  د  امي په وواه

يلواو اېت اي د اارشوتبه 
 .له خوا اعميف شو

 

 اکاډميسین سليامن اليق وفات شو
يل ي اشتښن  شاتيام   ايد افغتنستتن د يلواو اېت 

د لیکوال اښ سیتستوال اېت ایسی  سلیاامن ی اق 
م ۲۱۲۱ااه )د ۱۱ها. ش ېتل د  امي پاه ۱۳۱۱

په ي م په جماني  ېلونو  ۱۱د  اه(۳۱ېتل د جویی 
 .ېی ښاړ

د ولی ايتشتی  ۱۳۱۶د 
 ۲۱۱۱د اه نېټه )۱۳په 

 ېاتبال ( دېتل سپت ارب
 تن په شش دنک سي ه 

ېی چتښدنه ښشوه چی په ه الې اوتل یيق له ېاونه 
د دفرت وه په په ینه ښ  چی د ه الې چتښدنی له االه 

  لواړی په ېتبل ېی دنالنه پیل  خو س ت ټپي شو
د نښغتيتيي وتلت د خمابوايل لاه ااالاه هاناال واه 
ښلېږدښل شو اښ له هغه ځت ه د ی  ی دنالنی لاپاتنه 

ها. ش ېاتل د ۱۳۱۱جماني وه انتقتل شو  خو د 
اه د جماني هېواد د اتينڅ پاه ۱۱ امي ايتشتی په 

 نښغتون ېی له ابالي  ښنال  ه يوځتی شو. 
اه )د دښشانبی ۲۱د یيق جنت ه ېتبل وه د  امي په 

ښنځ( ناښړل شوه اښ په سبت يی د ېتبل  تن په امنرتن 
 غونډو ېی ختښنښ وه ښسپتنل شوه.

 ای غاالم اراالد ښ  د     سلیامن ی ق چی اليل نوم
اه د پکتیکت ښی ت د امېاز ۲۱ېتل د ولی په  ۱۳۱۱

 .خېلو ېيل ېی ښ مږمال  منی په ا  نی
پم فمهنړي ېتنښنو  بېمه سیتيس فعتلیتوناه هاا  ده

دنلااودل  د خلااق د    وېماویااک اونااال د پمچااا 
څتنړی له اارشانو څ اه ښ اښ د قبات لو اښ  والښناو 

 ی پاه  او شا ېم لاوړښ دښلتاي  چتنښ د ښ انت  بېمه
 .پوسټونو ېتن ېړی دی

 

 د څېړنې پنځه مياشتنی کورس پای ته ورسېد
د افغتنستتن د يلواو اېت ا  د سي ه ييزښ اطتلعتوو 

د امېز په نو ات د يلوااو 
اېاااات ا  د بېااااال بېلااااو 

وناه  ۳۱نږدې   نوووانستيتو
يل ي غړښ واه د څېړنای د 
الااولو اښ اېتودښنااو پااه اړه 

ااه ۲۶پنځه ايتشتنی ېون  د  امي د ايتشتی پاه 
پاتی واه پاه اخیاستو  ه ا اويانی  ښنښست نېټه د 
 .ښنسېال

هاا.ش ېاتل د اايزان د  ۱۳۱۶دغه ېون  چای د 
اه نېټه پيل شاوی ښ  دنساونه يای د ۲۴ايتشتی پم 

اه نېټاه پاتی ۲۴ه الغه ېتل د ووت د ايتشتی پم 
د قمنطني له االه يی  ېمښنت نتنښغ  وه ښنسېالل  چی

 .ا اوينه ځنډماللی ښه
د دغاه ېااون  د وااالنيس چااتنې د څااېړنپوه  ملااي 
هېوادال له خوا چی نږدې پنځو  ېتلاه د څېړنای 
پااه بمخااه ېاای ورمبااه لاامي اښ د ېتباال اښ ننړمهااتن 

ه يای پاه ځيناو ناونښ خاصو  اښ بېمپوهنتونونو  
دښلتي پوهنتونونو ېی دغه ااض ون واالنيس ېاړی  

 .پماخ ښړل ېېالې
د څېړنی په دغه ېون  ېای د څېړنای پام ي وااي 
پېژنالنی   ښلونو  اېتودښناو  وکنيکوناو  ناونښ يلوااو 
 ه يی پم اړيکاو  د څېړنای پام شاکليتوو  د اأخاذ 
ليکنی پم الولو  د څېړنی پم پمښپو ل ليکنی اښ نونښ 

 بحثونه شوي دي.بېال بېلو بمخو وفصييل 
 

غازي امان الله خان د فرهنګی کړنو د درنښت  د
 علمي سيمينار جوړ شو

ااه ٩٠٩د هېواد د خپلواې  د بېمواه ومیساه ېولاو 
ېتليزه د غت ي شته ااتن الله ختن د فمهنړی ېړنو د 

دننښت يل ي ساي ينتن 
په جوړښلاو  ه د  اامي 

 .اه ښمنتنځل شوه۲۱په 
دغه سي ينتن د اطاليتوو 
اښ فمهناااګ ښ انت پاااه 

نو اات اښ د افغتنااستتن يلواااو اېاات ا  اښ ېتباال 
پوهنتون په ه کتنو د څاو وکوااتي ااسئولينو  د 
اطاليتوو اښ فمهناګ ښ انت د چاتنښاېو  د يل اي اښ 
فمهنړي ش صيتونو په اډښن د ېتبل په چولاستون 

 . ات   ېی جوړ شو
لواړی د اطاليتوو اښ فمهنګ ښ انت  پمست اح اال 
طتهم  هري د سي ينتن پاه پمانیاستونکی ښينات ښېاړه  
ښنښسته د ج وون نئيس اح ال ارشف غاني پيغاتم د 
ج وون نئیس سرت سالېتن پوهتنال  اېاټم لعال پتچات 
ا اااون ښلوساات چاای پااه ېاای ښياال شااوي ښښ  د 
خوشاحتل  ځاتى دى چای د اطاليااتوو اښ فمهنااګ 

اای ېاتليزې پاه ٩٠٩ښ انت د هېواد د خپلواېا  د 
انتسابت د شاته اااتن اللاه خاتن غات ي د دښنې د 
فمهنړي ېتنښنو په بتب يل اي ساي ينتن جاوړ ېاړى 
دى. د شته ااتن الله ختن پاه دښنه ېای ناه يواځای 
هېواد خپله خپلواېي ومیسه ېړه  بلکی پاه بېالبېلاو 

شاته اااتن  .بمخو ېی پما تګ وه ها پتالمنه ښشاوه

اللاه خااتن غاات ي اښ د هغاه ياتنان پوهېاالل چای د 
خپلواې  د ستونی په ختطم اښ د خپلواېي له نع ت 
څ ه د ن تينی استفتدې پاه اقاصال اړويات ده چای 
هېواد په اقتاصتدي  سايتيس  ټولنايزښ اښ فمهنړاي 

 .بمخو ېی پما تګ ښېړي
دغه نا  پاه پيغاتم ېای ښيال شاوي چای د ه االې 
افکونې پمبنسټ د شته اااتن اللاه خاتن غات ي پاه 
دښنه ېاای فمهنړااي ښده اړنااالو شااوه  اطبويااتيت 
فعتليتونه پماخ شول  د هېواد په هامه ساي ه ېای د 
 وښنځيو جوړښل پیل شول  ځينی احصالن د لاوړښ 
 ده ېااړښ لپااتنه بواام وااه ښاسااتول شااول اښ د  ااځو 

شته ااتن الله ختن غت ي  . غونځنګ فعتليت پيل ېړ
اښ د هغه يتنانو د خپلواې  د ومیسه ېولو په ینه ېی 
په افغتين ټولنه ېی د خپل ېتن په اوده ېی يو سارت 
فمهنړي انقالب وه ینه هوانه ېړه اښ نناني فمهنړاي 

 . بميتليتوبونه د هغی دښنې د هلوځلو دښام دى
پااه ه ااالې ومويااب د يلواااو اېاات ا  يل ااي غااړي 
څېړنپوه اح ال نبي لالوي د دغی اېت ا    ملاي 
هووک د ېتبل پوهنتاون اښ بيات الامو   نښدښال د 
 وښنی اښ نښ نی پوهنتون پيغتاونه چای د ساي ينتن 

 . په نتاه لېږل شوي ښښ  ښلوستل
دغااه نا  د هېااواد د لواااړو اېمااانی د دفاارت پااه 
اسااتت يتوب  هاامې يوسااف د هېااواد د خپلواېاا  د 

ای ېتليزې په ښ تړ د افغتنستتن ټولو خلکاو واه ٩٠٩
ابتنېي ښښيله  د غت ي اااتن اللاه خاتن د دښنې پاه 
بېالبېلو بمخو په وېمه بيت فمهنړاي بمخاه ېای  ای د 

 . ځو د نښل په بتب اعلواتت ښنېړل
ښنښسته د سي ينتن يل ي غوناډه د څاېړنوال اساتتد 
وبيب الله نفيع په ن تست پیل شوه  ييل اااريي د 
غونډې امستیتل ښټتېل شو اښ ننړینی اساالي واه د 

 .غونډې د ان  دناله ښسپتنل شوه
په دې غونډه ېای اساتتد وبياب اللاه نفياع  سايال 
وسني ارشاق  ستهمې رشيف   ملي هووک  پوهتنال 
اح ال نسول بتښني  اصطفى شفيق   اېاټم اح اال 
رشياف ځاالنا   آاانی ااياال  څاېړنپوه سايال احای 
الالي  هتش ي اښ څېړناالښی داښد ناتظا پاه ښان  ه 
خپلی وحقيقي اقتلی چی د شاته اااتن اللاه خاتن 
غت ي د دښنې د بېال بېلو اړخونو اښ ېتنناتاو پاه واېمه 

 .بيت فمهنړي ېتنښنو په بتب  ی ليکلی ښې  ښلوستی
د سي ينتن په پتى ېی د اطاليتوو اښ فمهناګ ښ انت 
سرت سالېتن  اېټم طتنق نشتد پاه اواو ااتدښ ېای د 

 سي ينتن پممکړه ليک ښلوست.
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کوزې پښتونخوا او کونړ شاعرانو یو ماښام د د 
 شعر په زمزمو رنګین کړ

لمې پښتون وا نه ناغلو ارشانو شتيمانو د  لههېواد وه 
ات تم د ېوناړ  ۲۱ امي 

د شااتيمانو  ه  وځااتی 
 .شعم په  ازاو ننړني ېړ

د ېونااړ ښی اات اقااتم پااه 
ېونبه ووب دغاو اماسا و 

دنښمش ؛ ېی چی د ېو ې پښتون وا ارشانو شتيمانو
دناين  ابتسی   وسفزي  فاتنښق فاماق  يبالالحکیاا 
يناللیب  مثیه قتدن  نون   ش عی  وسینه ال ونوت 
اښ شکیله نت   بېمه د پال اېانی ېتبال  ننړمهاتن اښ 

شاتيمانو  د ېوناړ ښی اتي شاونا  ځيناوېونړ ښی تونو 
 .استت ښ اښ د شعم اینه ښالو بمخه اخیستی ښه

 نسنیو دفرتد ېونړ ښی ت اقتم د  چينه  
 

 "اماين بنډار" دوميه اديب غونډه وکړه
ااتين بنډان خپله دښميه دښه اښنیزه غوناډه پاه ېتبال 

ااه جاوړه ۱ تن ېی د ښدي پاه 
ېړه چی په ېی پم ښينتښښ  بېمه 

 اشتيمه ها ښشوه.
ملم ز ېتل  ۱۳۱۱ااتين بنډان د 

اه پيال شاو اښ پاه هامښ دښښ ۲۶د  امي ايتشتی په 
اښنيو ېی يو ځل د ېتبل  تن په خوشحتله اېنه ېای 

 غونډه جوړښي. 
ااتين ادپ بنډان چی پيل يی د افغتنستتن د آ ادو 

ای ېتليزې څ ه شوی  د اسئولينو په ښينت يی ۱۱۱
چی د غت ي ااتن اللاه خاتن د خاتطمښ اښ پالنوناو د 

 ي يل ېولو لپتنه به خپلی هڅی نه سپ وي.
غونډې وه نري الله س ون  وبيب د ښ نتښښ وم څنګ 

اظلوايتن  قالنت الله  س يع اللاه ه ات  يبتداللاه 
بم تل  اول ښقتن  اميل ښقتن  ښويال اللاه اښنيتخېال اښ 

 شعمښنه ښړانالې ېړل.  خپل اڼو نونښ شتيمانو
  https://www.taand.com چينااه  ښويالاللااه اښنيتخېاال  

 فېسبوک پت ه.» ااتين بنډان»
 

 په زابل کې د خپلواکۍ په ویاړ مشاعره جوړه شوه
د  ابل د اطاليتوو اښ فمهنګ ن تسات پاه نو ات پاه 

امېااز قااالت  ااتن ېاای د 
ااااای ۱۱۱خپلواېاااا  د 

ېتليزې پاه ښ اتړ ااشتيمه د 
 .اه جوړه شوه۲۱ امي په 

پااه اااشتيمه ېاای اد بااتنو  شااتيمانو  لیکواینااو  
 .فمهنړیتنو اښ د دښلتي ادانښ ارشانو اډښن ېړی ښ

 . چينه  ښلتل  بتخرت ا انس
 

پیاوړې  يښېرئیس غني: زموږ فرهنګي ر جمهور
 ياو دوامدره د

نئیاس   د افغتنستتن د اساالاي ج وون ات ج واون 
ات  ړم اواتل د  اه ۳۱د  امي په اح الارشف غني 

ااااتين دښنې د لیکااوال اښ   پلواااتټ اد ااب خااتن 
ثتنښ د ا کتنی په اماس و ېای ااډښن اښ آافنالي د 
 .ښ نت ښېړه

د خپلواې  د بېموه  هېوادپه دغو اماس و ېی چی د 
ېتلیزې په انتسبت پاه انګ  ای۱۱۱ومیسه ېولو د 

لواړو ااېما   دښلتاي هېواد  ېی جوړ شوي ښښ  د 
 .اقتاتوو  فمهنړیتنو  لیکوالو اښ شتيمانو اډښن دنلود

په پیل ېی د اطالياتوو اښ فمهناګ ښ انت  پمسات 
د اایم شېمييل ختن لاه  ااتنی د  :ښ لښطتهم  هیم 

ې وم پتی پونې په افغتنستتن ېای لسيز  وېماس   
 .وولیال شوي اتنونه په خپل  ښل ېی ستنی نه لمي

ثاتنښ د واالښ   اښ آنواوړي د اد اب خاتن افناالي د 
 بتړې په بمخاه ېای د اساتتد وبیاب اللاه نفیاع اښ 

نئیاس   استتد اح الالف ل یا د هڅو اښ د ج وون
 .د پتالمنی اننه ښېړه

ښنښسته استتد وبیب الله نفیع په خپلو خربښ ېای د 
 اای۱۱۱د خپلواې  د بېموه ومیساه ېولاو د  هېواد

ېتلیزې د ابتنې  پم اوتل ښښ ل  نا  د هغاه چات د 
لپاتنه  ای سارت  هېوادش صیت منتنځنه ېوښ چی د 

 .خالاتونه ېړي دي
نواوړي د ااتين دښنې لیکاوال اښ   پلوااتټ اد اب 
ختن افنالي د لیکنو اښ اسنتدښ په ومیسه ېولو ېی د 

: ښ ل يیښ  د هڅو اننه ښېړه اېمانید لواړو  هېواد
ات اښ استتد ل یا دنې جلااله ذېام شاوي اثاتن لاه « 

يمپ نه پښتو وه ښ بتړل اښ له  و ټاوک دني  ه ااو 
 ».چتپ ېړل

استتد   توه ېړه  اد ب ختن افنالي افغتنستتن وه لاه 
هیڅ نا  خالات دنمغ نه دی ېړی اښ   اتوی اقتلای 
 ی د هغه ښخت په اخبتنښنو ېی په دني اښ يمپ  بو 
لیکيل اښ د انیس په ښنځپت ه ېی  ای هاا انتقاتدي 

 .دي ېاقتلی خپمې شو
ښنښسته ځوانی شتيمې شفیقی خپلواک د جناګ اښ 
ټوپک بال اڼلو اښ قنرب ييل وتبش د پیتښړي وکواات 
اښ پیوستون د اړویت په اړه د خاربښ پماواتل لاه ښطا  

 . ه د اینی اړښنال شعمښنه ها ښلوستل
د  هېاوادنئیس غاني پاه خپلاو خاربښ ېای د   ج وو

لواړو اېما   استتد ل یا اښ استتد نفیع له هڅاو 
 پام اواتل ښښ ال  د خپلواېا  پیغاتم ېولاو د انانی
 .اښ دښااالان دی ه ېشه ښنالی  

 اای۲۱څماناله ېړه  د شل ی پېړو خپلواېي د  ده
پېړو له خپلواې   ه ووپري لمي  دا بت ال له  وه بل 

 . ه د اړ کو له اړخه ښښ نو
اد ب ختن په هغه  اتنه ېی دا په  اااه ېولاه چای  

ااتين نوضت په اسالاي نړو ېی د يطف نقطاه ښه 
اښ وم اښسه او د اااتين نواضت لاه داخال څ اه  ښن 

نښ پاه آثاتلیاللونی نه دنلود  اات اښ  د اد ب ختن د 
 .پیالا شوه هينالانهنرشښلو  ه له داخل څ ه  وه 

  پم خپلواې  د اد ب ختن افکاونې  د غني په ښ نت
ناه لامل  بلکای  ړخوناه واځی اقتصتدي اښ نظتاي ا
 .پماخ فمهنړي ب عال  ی دنلود

د خپلو خربښ په پتی ېی ښښ ل  اود بت اال خپال  هغه
ېل  فمهنګ اښ څو  نه ېل  متالن هاېم ناه  ۱۱۱وېم 

د متالين انوبتط څلاون ین ښه اښ  ااود  هېوادېړښ. دا 
 .هو ت  و ځتنړړی هو ت دی

 https://president.gov.af/ps/?p=26876 چينه  

 څېړنوال محمد آصف احمدزی 
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