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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۲/11/۰۲1۲          هارون حکیمی
 

 چاپ سو.« فردوس»د عبدالباري جهاني نهم شعري اثر 
 

و ا د پښتو ژبي د نومیالي څېړونکي، لیکوال او پیاوړي شاعر ښاغلي عبدالباري جهاني نهم شعري اثر فردوس چاپ
 خپور سو.
پاڼو کي، مناجات، نهه دېرش غزلي، یوولس نظمونه او آزاد شعرونه او لس کیسه ییز نظمونه او دغه  ۰۳۰فردوس په 

 راز د ښاغلي دوکتور لطیف بهاند مفصله سریزه رانغاړي.
د ښاغلي  ه خبرهپه دغه ټولګه کي راغلي شعرونه د تېر څه باندي یوه کال په اوږدو کي لیکل سوي او د کره کتونکو پ

 جهاني د شعري مضمون متفاوته بڼه وړاندي کوي.
 پلورنځي چاپ کړی دغه اثر د هیواد په بېالبېلو برخو کي، ترالسه کېدای سي. اکسوس کتاب

 د یادوني وړ ده چي د فردوس په خپرېدلو، د ښاغلي عبدالباري جهاني د چاپ اثارو شمېرشلو ته رسېږي.
 

 و خپاره سوي اثار:د ښاغلي جهاني ټول چاپ ا
 

 ورکه مېنه/شعر 
 پایکوب/شعر 
 د سباوون په تمه/شعر 
 شپېلۍ/شعر 
 کوه طور/شعر 
 راز و نیاز/شعر 
 کوثر/شعر 
 معراج/شعر 
 فردوس/همدغه ټولګه 
 پند او عبرت/منظوم داستانونه 
 د مشکو کاروان/څېړنیز او کره کتنیز اثر 

 

  انګریزي څخه منظومه ترجمهد پښتو په ُسر او تال کي د غربي سندرو شرنګ/له 
 شرقي لمني غربي ګلونه/ د انګریزي اشعارو منظومه ژباړه 
 بګهت کبیر د پښتو په بڼ کي/ د هندي متصوف شاعر بګهت کبیر د اشعارو منظومي ژباړي 
 د خیام رباعیات/ د عمر خیام د رباعیاتو منظومي ژباړي 
 قوماندان/ناول 
 هرات، پښتانه او ستره لوبه/تاریخي اثر 
 د فوکلوري نکلونو لنډ تحلیل/څېړنیز اثر 
 ادبي پلټني/ څېړنیز اثر 
 تاریخي څېړني/ تاریخي څېړنیز اثر 
 د پښتو شعر هینداره/ناچاپ 
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