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 !هلمندۍ پیغله د ارګ تر جایزو

 

 
 

هلمند چې اکثره وخت ترې دغم ویر، ډار او جګړې خبرونه درسنیو په پردو خپریږي او هر ه ورځ دې والیت کې 
 .د نارینو ترڅنګ ماشومان او ښځې هم خپل ژوند دالسه ورکوي

 

که څه هم هلمند کې ټولنیز ژوند،زده کړه کول،ادبي او سیاسي فعالیتونو مخته وړل ستونزمن سوې خو بیا هم هلمندیانو 
خپل مورال دالسه نه دی ورکړې هر ورځ د یوه روښانه او په ځان بسیا افغانستان په هیله را پیلوي او دا امید لري 

 .م ژوند خوبونه به یې رښتیا کیږيچې یوه ورځ به له دې ناخوالو خالصیږي او د ارا
 

زه د یو داسې هلمندۍ مالله نسیمي باري یادونه کوم چې په دې ورستیو کې یې د پښتو ادب دغني کولو لپاره ستر 
کار وکړاو دوه غبرګ کتابونه یې د بال سیوری او د خاورو ډیوه چاپ کړل چې د یوې ښځې لپاره په یوه جګړیز 

 .اپول او لیکل اسانه خبره نه دهوالیت کې د داسې کتابونو چ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Nasrat__a_hilmandi_pighla.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Nasrat__a_hilmandi_pighla.pdf


  

 

 2تر 2 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

 

 

باري لومړنۍ هلمندۍ پیغله ده چي په لږ وخت کي یې ډیر کار وکړ دوه کتابونه یې چاپ کړل او لوې جایزې یې 
ترالسه کړې هلمند ښځو چارو ریاست ورته د کتاب مخ کتنې غونډه جوړه کړه، کندهار اطالعاتو کلتور ریاست یې 

کړل،اطالعاتو کلتور وزارت ورته د هیواد په سطحه د داستان لیکولو دوهم مقام جایزه د کتابونو پیژند ګلوي غونډه و
ورکړل او ارګ د ښې او غورې لیکوالې په نوم ونومول چې دا څه د یوه لیکوال او لیکوالې لپاره ډیر څه دي او د 

فعالیتونو په برخه کې له ستونزو داسې یوې لیکوالې لپاره بیا غټه خبره ده چې والیت کې یې څوک د لیکوالي او مدني 
 .سره مخ کیدای سي

 

موږ هلمند کې ډیری لیکوالن لرو چي وخت په وخت ښې لیکنې او تحلیل کوي لکه ښاغلي سردارمحمد همدرد،اغامحمد 
 قریشي،شریف هللا دوست،محمد اسماعیل شریعت یار،نوراحمد ایمل،فرهاد داوري او داسي نور

 

کې داسې کوم څرک نه لیدل کیده چې حساب دې پرې وسئ خو اغلې باري دې برخه خو دښځینه لیکوالنو په برخه 
کې جرآت وکړ زیار یې وکیښ هلمند اوهلمندیانو ته یې ویاړ ور په برخه کړ چې دا هڅې او ویاړ یې د ستایلو وړ 

 .دی او دافغانستان پښتو ادب کې به په زرینو کرښو لیکل کیږي
 

څنګ ښځینه لیکوالنو ته هم سخته اړتیا لري چې دا تشه دا دی دوخت په تیریدو سره پښتو ادب د نارینه لیکوالنو تر
 ډکیږي او پښتو ادب،لیکوالي ورځ تر بلې رشد او پرمختګ کوي

 

زه د ارګ،اطالعاتو کلتور وزارت او اړوندو نورو ادارو منندیو یم چې خپل لیکوالن او لیکوالې خویندې ستایئ 
تو ادب دال پیاوړتیا لپاره یې هڅې پیل کړې دي او ال هم په دې برخه کې د نورو غونډي ورته جوړه وي او د پښ

 .کارونو په تمه یم
 

او په ورستیو کې د اغلي نسیمي باري هڅې او کوښښونه د ادب او لیکوالي په برخه کې ستایم او د الیزال رب له 
روان وساتي او لکه څنګه  م چي ال هم خپل قلمدربار څخه ورته د بریالیتوب او ښه ژوند هیله کوم او ترې غوښتنه کو

 .چي یې دې برخه کې مبارزه کړې،السته راوړنې لري تل همداسې دومداره پاته سئ
 

 په درنښت
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