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 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

 
 

        
   

 ۱۷/۰۴/۲۰۱۶         پوهندوی آصف بهاند
 

 احمد ولي اڅکزی او د کوچنیانو ادب
۴ 

 د کوچنیانو ادبیات تاریخي پس منظر، اوسنی حالت
 

 هاوه ویشتمه برخ
 

 (، د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله پته:kochnai.comکوچنی ټکی کام)
 

 
 

 :احمد ولي اڅکزي د کوچنیانو د ادبیاو په برخه کې درې د یادونې وړ کارونه کړي دي
 ــ د کوچنیانو له پاره یې کیسې او شعرونه لیکلي دي، ۱
 ــ د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره یې ځانګړې ویبپاڼه جوړه کړې او پر لیکه کړې ده، ۲
 .پر لیکه کړې ویبپاڼه کې یې د کوچنیانو له پاره د نورو لیکوالو لیکنې او شعرونه هم را ټول کړي ديــ په نوې ۳

احمد ولي اڅکزی د کوچنیانو له پاره د خپلو لومړنیو منظومو او منثور تخلیقاتو او ژباړو په لړ کې دې ته متوجه شو 
، نو یې دې ته مال وتړله چې د کوچنیانو له پاره یو پاڼه چې دا موضوع د ده له عادي تخلیقاتو نه نوره هم ال مهمه ده

پر لیکه کړي. دا کار یې د خپل علم او تجربې پر مټ وکړ، هلته یې د کوچنیانو له پاره خپل تخلیقات پر لیکه کړل او 
اره دې له پ تر وسې پورې یې د کوچنیانو له پاره د نورو لیکوالو او شاعرانو آثار هم را ټول او پر لیکه کړل، نو د

  د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله نوې غني پته ده. ویالی شم چې کوچنی ټکی کام
 یې ور ته ولیکل: داسېپروژه پیل کوله، نو « kochnai.com»کله یې چې د کوچنی ټکی کام

 کوچنی ټکی کام پروژه پیل شوه:»
 JANUARY 2016 09د خپرېدنې نېټه: 

کړئ چي ال زیات د  share هیله: لطفا دغه اعالن په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او نورو رسنیو کي شریک یا
 .ماشومانو مور او پالر په خبر سي
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ماشومان د هرې ټولني او ملت راتلونکی او مستقبل وي. هر ملت او قوم چي د ماشومانو په روزنه کي ځان ستړی 

اتلونکو نسلونو له پاره د هوسایي بنیاد ایږدي. د ماشومانو په روزنه او تربیه کي د کوي، هغه د خپل ځان او خپلو ر
هغوی مورنۍ ژبه ډېر اهمیت لري او د پیداګوژۍ کارپوهان پر دې خبره سره هم نظره دي چي و ماشومانو ته د 

او پراخوي یې. د همدغه هغوی د مورنۍ ژبي ورښودنه په هغوی کي د نوو ژبو د زدکړو قابلیت او وړتیا ال زیاتوي 
ماشومانو او مېندو  پېلوم او هیله ده چي د پښتو ژبو په امتحاني توګه پروژه کوچنی ټکی کام آنالین مقصد له پاره د

پاڼه کي اوس ښایي بعضي تخنیکي او نوري ستونزي وجود او پلرونو سره یوه مرسته او کومک ثابته سي. په دغه 
  .ولري، خو انشاهلل د وخت په تېرېدو سره به یې ستاسو سره په ګډه لیري کړم

د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چي راسره خپل رغنده نظرونه شریک کړي چي دغه پروژه ګټوره او کامیابه سي. د 
تان د امکان تر حد پوري راته داسي وړاندیزونه وکړي چي د دغو رغنده نظر څخه مي مقصد دا هم دی چي دوس

وړاندیزونو په عملي کولو کي پخپله هم برخه اخیستلو ته تیار وي. ستاسو ټولو څخه هیله کوم چي که تاسو پخپله د 
ي زما ه ده چماشومانو له پاره ادبي توکي لیکلي وي او یا مو په کوم کتاب کي لوستلي یا له چا اورېدلي وي، نو هیل

په هغه صورت کي بریالۍ کېدالی سي چي  سره یې شریک کړئ چي پر دغه پاڼه یې آنالین کړو. دغه پروژه یوازي
 .پکښي تر یو کس څخه د زیاتو کسانو زیار، افکار او نظرونه دخیل وي

ني دا چي تر څلورو په پام کي لرم چي پر دغه پاڼه داسي مواد خپاره کړم چي د ماشومانو د عمر سره تړلي وي. یع
کالو تر منځ ماشومان نور... خو پر دغه موضوع باید  ۶او  ۴کالو پوري عمر لرونکي ماشومان جال مواد ولري او د 

 .د کارپوهانو او لیکواالنو سره مشورې وسي چي کوم تقسیم به زیات منطقي وي
 ساعتي باید داسي مواد خپاره سي چي دد دغې پاڼي مقصد یوازي د ماشومانو مصروفول نه دي بلکه په دغه پاڼه ک

تېري تر څنګ پکښي د زدکړي او ښووني عنصرونه هم شامله وي. که نکل او کیسه وي او که منظمومه مواد وي 
باید چي یو روزنیز او ښوونیز مقصد ولري. په دې ترڅ کي د سیمي کلتوري او دیني مواد چي د ماشومانو له پاره د 

 .به یې د تګالري برخه وي پوهاوي وړ وي، چمتو کول
دغه پروژه په پام کي نه لري چي له حکومتي یا غیر حکومتي منابعو او یا هم اشخاصو څخه مالي مرستي تر السه 

ماشومانو په روزنه کي یو کومک وړاندي کول دي. په دې ترڅ کي د  کړي. د دغې پروژې مقصد صرف د افغان
 .و او استادانو عملي مرستي ته په هیله یملیکواالنو، شاعرانو، د پیداګوژۍ د پوهان

د دغې پروژې د پېلولو یو دلیل دا هم ؤ چي د افغانستان څخه دباندي مېشت زیات افغان ماشومان په خپلو مورنیو 
ژبو اړینو ادبي توکو ته الس رسی نه لري. دغه کمښت او یا حتی نشته والی د دې سبب ګرځېدالی سي چي د دغو 

ه خپلې ژبي، کتلور او هیواد سره وشلیږي. هیله ده چي د دغې پروژې په ترڅ کي دغه ماشومان کوچنیانو اړیکي ل
  له وړوکوالي

 .څخه ال د خپلي ژبي، کلتور او پلرني ټاټوبي سره اړیکي او مینه پیدا کړي
 .ظارستاسو د وړاندیزونو، نکلونو، اشعارو او د ماشومانو له پاره د نورو ادبي توکو د رالېږلو په انت

 احمدولي اڅکزی ستاسو ورور
 مه نېټه۹م کال د جنورۍ ۲۰۱۶د 
 

کړئ چي ال زیات د ماشومانو مور او پالر او یا هم د دغې پاڼي احتمالي  share هیله: لطفا دغه اعالن شریک یا
 «ي.په خبر س راتلونکي همکاران او لیکواالن

ې ټول یوسلو دوه مطلبه)منثور او منظوم( پر لیکه کال د اپریل تر اتمې نیټې پور ۲۰۱۶په کوچنی دات کام کې د 
شوي دي او د ټولو مطالبو له لوستلو وروسته انسان قضاوت کوالی شي چې په رښتیا احمد ولي اڅګزي په یوازې 
صورت دومره مطالب لیکلي، ژباړلي او یا یې نورې ویبپاڼې ورپسې کتلي دي او د کوچنیانو له پاره یې دومره په 

سې را ټولې کړې او په دې آدرس یې د کوچنیانو او د هغو کورنیو ته په تیاره ایښي دي چې هغوی یې زړه پورې کی
 یا په کو چنیانو ولولي او یا یې ور ته واوروي.

( یې کې د خپلو مطالبو تر څنګ د نورو قلموالو آثار او ژباړې هم را اخیستې kochnai.comپه کوچنی ټکی کام)
 ډول د دغو ښاغلو او آغلو نومونه د یادولو دي:دي چې د مثال په 

اتل ترین، بریښنا صابر، محمد سرور وکیلي، سمیع هللا خالد سهاک، محمد قاهر دردمند، سلیم پیمان عابد، عطا محمد 
 میاخیل، اجمل تورمان او ...

و چې ډیره سلنه یې له نور د کوچنی دا ت کام په پاڼه کې تر ټولو ډیر او په زړه پورې مطالب د ښاغلي اتل ترین دي
 ژبو را ژباړلي دي چې د ځینو سر لیکونه یې دا دي:

آس او زمری، بزه او پړانګ، آس او هوسۍ، بزه، شرموښ او ګیدړه، پیشي او موږک، پړانګ، هوسۍ او مار، پړانګ 
 او د ګیدړې بچی، چغال او اوښ او ... 
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په برخه کې باید و وایم چې مطالب یې ډیر په زړه پورې او  د کوچنی ټکی کام په پاڼه کې د نورو لیکوالو د آثارو
 جالب دي او که کوچنیانو ته ولوستل شي او یا یې خپله ولولي، ډیر ګټور هم دي. 

 لري. دپه دې پاڼه کې د ځینو ژباړل شوو مطالبو په پای کې کوم مآخذونه چې ښودل شوي دي، هغه یو څه ستونزې 
 ساري په توګه ډیری ځایو کې لیکل شوي دي چې: 

له فرانسوي منابعو څخه، له افریقایي منابعو څخه، له ایتالوي منابعو څخه، له یوناني سر چینې څخه، له جورجیا هیواد 
 څخه، د چین هیواد څخه او ...

نه ده مالومه چې دا کیسه له کومې  له بده مرغه چې د را ژباړل شوې کیسې ټاکلې منبع نه ده ښودل شوې او دا هم
ژبې نه پښتو ته را ژباړل شوې ده. د منابعو په برخه کې چې یوازې د هیوادونو نومونه یاد شوي دي، ښایي له یادو 
هیوادونو نه یې موخه دا وي چې را ژباړل شوې کیسه د یادو هیوادونو د خلکو نکلونه دي او د هغوی د فولکلور یوه 

 ې مالومول ځان ته جال بحث او څیړنه غواړي.برخه وي، چې د د
دغه راز یې له نورو ویبپاڼو نه هم په منتخب ډول د کوچنیانو له پاره خپاره شوي مطالب غوره کړي دي او ښیګڼه 
خو یې ال دا ده چې له هر ځای نه یې چې مطلب ر ا اخیستی دی په پای کې یې مرجع یا منبع ښودلې ده او لینک یې 

 دی لکه:ور ته ایښی 
  

 (، Larawbar.comــ لر اوبر دات کام )
 (، khyber.orgخیبر دات اورګ )ــ 

 (،samsoor.comــ سمسور دات کام )
 (.sporghay.comــ سپوږمۍ دات کام )

   
 د څلورمې برخې پای
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