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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۹/۱۲/۲۰۲۰                پوهندوی آصف بهاند 

       
 

 د ډنمارک په تعلیمي نصاب کې د پښتو شعر پل 
 

 )نړیوالې کیسې( 
 

 لومړۍ برخه 
 

 
 

( نېټه، د ډنمارک د څو اړخیز فرهنگي شخصیت اوله ۲۰( کال د اکتوبر میاشتې پر شلمه )۲۰۲۰د دوه زره شلم )
لوللند مړینې یو شمېر افغان فرهنگیان سره وښورول او دې ته یې پام شو چې د خدایبښلي اوله ژوند او اثارو ته له  
سره کتنه وکړي. په دې لړ کې ما هم خپله ونډه تر ډېرو پورې ادا کړه. د اوله پر مړینې او یا د ده په فرهنگي ژوند  

 چې د دغو لیکوالو نومونه د یادولو وړ دي: خپاره شول،  مطالبپورې اړوند یو شمېر فیسبوکي  
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 ــ عیسی بهرام، 
 

 ــ عبدالمالک بېکسیار، 
 

 ــ ممتاز ارمان، 
 

 ــ او آصف بهاند.
 

ما د اوله په باب خپله مطالعه او څېړنه پیل کړه، مقاله مې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې بشپـړه او خپره کړه. 
اوخت له ښاغلي بیګسیار نه ځکه د ځینو معلوماتو د ترالسه کولو مرسته غوښتله  په دې لړ کې ما )آصف بهاند( وخت ن

. د ښاغلي بېکسیار د خبرو په ترڅ وچې بېکسیار له اوله سره ډېر نږدي پېژندل او گډ فرهنگي کارونه یې کړي و
په برخه کې یو شمېر کې دا راته ښکاره شوه چې ده )بېکسیار( په ډنمارک کې د ډنمارکي او افغان فرهنگ د پېژندنې  

داسې عملي گامونه اوچت کړي دي چې ډېر بنسټیز او د حساب وړ دي او تر اوسه د ده د دغه خدمتونه خپلو هېوادوالو 
 ته چا نه دي معرفي کړي. 

 

عبدالمالک بېکسیار په ډنمارک کې د خپلو اوسېدو او ژوند کولو په موده کې د نورو فرهنگي خدمتونو تر څنگ  
چې د یو شمیر ډنمارکي فرهنگیانو په مرسته د پښتو شعر بېلگي د پښتو لنډیو څو بېلگې د ډنمارک د   توانېدلی دی

 تعلیمي نصاب په یوه مرستندی درسي کتاب کې د ډنمارکیانو له پاره  ځای پر ځای کړي. 
 

ې راوړل شوي د ډنمارک د تعلیمي نصاب دا مرستندوی کتاب چې د نړۍ د ځینو هېوادونو د ژبو ځینې بېلگې په ک
( د افغانستان له  ۱۸۴ــ    ۱۶۹نومېـږي. د دې کتاب شپاړس مخونه )« )نړیوالې کیسې(  verdenshistorie»دي  

 پاره ځانگړي شوي دي، د افغانستان د برخې د پیل مخ عکس یې دا دی: 
 

 
 

 شوی دی:په یاد کتاب کې د دغو هېوادونو په باب معلومات او د تخلیقي ادبیاتو بېلگې وړاندې 
 

 سربیا، بوسنیا هرزگونیا، ترکیه، فلسطین، کوردستان، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، سومالیا، سیریالنکا. 
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دلته یې اړینه گڼم چې له ښاغلو غبدالمالک بېسکیار، ډاکتر محب زغم او ارش ننگیال څخه مننه وکړم چې د دې 
 مقالې په لیکلو کې د ځینو موادو په پیدا کولو کې له ما سره مرسته کړې ده.  

 

ډنمارک د تعلیمي نصاب شنه بڼ  څنگه چې ښکاره ده د ښاغلي بېکسیار د هڅو له برکته د پښتو ادبیاتو او شعر پل د 
ته ورسید او ده ته د دې لړۍ بشپـړ حال معلوم و، نو ځکه مې د دې مقالې د ال غنا په خاطر د ده د مرستې اړتیا حس  

 ( نېټه د مسنجر پر څپو ورولېږلې:۱( کال د دسمبر پر لومړۍ )۲۰۲۰کړه او دا پوښتنې مې د دوه زره شلم )
 

 او درناوی!ښاغلي بېکسیار ته سالمونه 
 

 هیله ده هر څه ښه وي. 
 

د یوې څېـړنیزې مقالې د بشپړلو، غنا او سمې لیکنې له پاره ستاسو مرستې ته اړ یم، که کوالی شئ، دغو الندې 
 پوښتنو ته مې ځوابونه ولیکئ: 

 

ولگیو  ــ د ډنمارک په تعلیمي نصاب کې »د نړۍ کیسې« ترسرلیک الندې مرستندوی کتاب د کومې دورې یا کومو ټ 
 له پاره کارول کېـږي او ولې د ځینو ټاکلو هېوادونو د شعرونو او نثرونو بېلگې په کې را ټولې شوې دي؟ 

 

 ــ د استاد صدیق پسرلي او پیرمحمد کارون د کالم بېلگې او لنډۍ چا انتخاب او چا ډنمارکۍ ژبې ته وژباړل؟ 
 

لیکلي او خپاره کړي دي که نه؟ او که لیکل شوي او   ــ آیا د دې تر بحث الندې کتاب په باب تر ما مخکې چا څه
 خپاره شوي وي، چا لیکلي دي او چېرې خپاره شوي دي؟ 

 

ــ آیا د انتخاب شویو شعرونو او لنډیو متنونه په بشپړ ډول ژباړل شوي، که ځینې بیتونه او یا برخې ورنه حذف شوې  
 دي؟ 

 

 له مرستې نه مو همدا اوس مننه کوم.
 

 هاند پوهندوی آصف ب
 

 د دوه زره شلم کال د دسمبر لومړۍ نېټه  
 نور بیا 
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