
 
 

 

 2تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

 
 

 ۲۴/۰۴/۲۰۱۸       یمنل بینج
 

 ځواله ور ړۍکتاب ن د
 

 
 (: بی بی سی پښتوکسع)   نجیب هللا منلیښاغلی   
 

د جوړ شوي محفل په ترڅ کې د  مه، د کتاب نړۍ واله ورځ وه. په دې مناسبت په کتاب ښار کې ۲۳ن د اپریل پرو
 .د جایزو ګټونکي اعالن شول« زري کړکي»
 

 .هللا زهیر وګټلې حل، معصومه غرنۍ، نظیف تکل او عصمتکال د زري کړکي جایزې مهتاب سا ۱۳۹۷د 
 

کې له سانسور پرته ځلول شوي  د شعرونو ټولګه ده چې ښځینه احساسات په« سورهٔ گیسو»د مهتاب ساحل کتاب 
  .دي او مینې ته د ځمکني موجود له سترګو ګوري

 

ځان باور او د ښو کارونو له پاره په  چې پرد ماشومانو له پاره یوه لنډه کیسه ده « باور»د معصومه غرنۍ کتاب 
 .ټکي دي مادي امکاناتو تکیه نه کول یې محوري

 

عبارات او نوښتګر انځورونه لري. له  شعري ټولګه ده. روانه ژبه، لنډ« را څڅېدلې چوپتیا»د نظیف تکل کتاب 
 .افغاني ده غربي شاعرۍ یې رنګ اخیستی خو ځمکه یې

 

ي د ژوند او هنر ئشاعر مال عطا کتاب د نازکخیال او نوښتګر« ې او حسن معتکف شاعرد مین» عصمت هللا زهیر 
 .ارزونه، د نوي پښتو نقد یوه غوره بېلګه ده

 

تاجیکستان نوموتې شاعرې عنایت خوجه  په نني محفل کې د زري کړکي اکاډیمي د افغان لیکوالو په استازولۍ د
 ان د سفارت یو دیپلومات د فرزانه خجندي ستایندړه تر السه کړه او دتاجیکست یوا )فرزانه خجندي( هم وستایله. د
 .افغانستان له لیکوالو یې مننه وکړه

 
The International Book Day (23rd April) was celebrated in Book City, 
Kabul. In this gathering, Mahtab Sahel, Massouma Gharaney, Nazif Takal 
and Ismatullah Zaheer were declared as the winners of the Golden Reed 
Prize, 2018 edition. 
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- “The chapter of chevelure” is a poetry collection by Mahtab Sahel 
where femininity is depicted without censorship and where love is seen 
from an earthly being’s point of view. 
- “Confidence”, the book of Massouma Gharaney is a story for children 
on self confidence, showing that one doesn’t need material means to be 
good to others. 
- “Dripped Silence” is a poetry collection by Nazif Takal. With its 
simple language and short verses, these poems are deeply rooted in 
Pashto poetic tradition while having a nuance of the western poetry. 
- “The recluse poet of love and beauty” by Ismatullah Zaheer is an 
essay on the life and work of the well known poet Mulla Atayee. This 
book is an excellent example of modern Pashto critique. 
During this event, Afghan writers paid tribute to the famous Tajik 
poetess Enayat Khjaeva (aka Farzana Khojandi). A diplomat from 
Tajikistan Embassy in Kabul received the award on behalf of Farzana 
Khojandi and thanked Afghan writers for acknowledging the merits of a 
Tajik Poetess. 
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