
  

 
 

 

 

 

 ۲۰۱۵/۰۶/۱۱                                                                                                                 راغستانی عبدالمجید

  سو وستایل زیار نوزادي پوهنمل استاد د

 

 سوو چاپپنځو نوو نوزادي د حاجي محمد پوهنمل استاد ، د آغوس په ښار کي د میشت افغانهیواد د ډنمارک      
اثارو د مخکتني په موخه د یو شمیر فرهنګپالو وطنوالو په نوښت د روان میالدي کال د جون د میاشتي په اومه نیټه یوه 

افغانانو . په غونډه کي د نوموړي ښار د ګڼو میشتو  غونډه جوړه سوهدرنه 
د  ي اجندا غونډد . څخه هم مینه وال راغلي وه نوښارونورو برسیره د یو شمیر 

 :ام له مخي پر دریو برخو ویشل سوی وهپروګر
 
 د کتابونو مخکتنهـ   ۱ 
  مشاعرهـ   ۲ 
 ټنګ او ټکور ـ   ۳ 
  

په پیل کي د ښاغلي عتیق هللا اکبری لخوا د استاد لنډ پیژند  د لومړي برخي    
لیک ولوستل سو او وروسته پخپله استاد د کتابونو سرلیکونه او داچي کومو 

د هغوي لګښتونه پر غاړه اخیستی وه ، و ګډونوالو ته ور  کسانو په خپله خوښه
 . پیژندل

 
 
 
  

کتابونه  سرلیکونوي الندد         
  ه :مخکتني ته وړاندي سو

د د وزیر فتح خان او دهغه » ـ ۱     
کورنۍ تاریخي رول په سدوزي دولت 

د کاندید اکادمیسن محمد داکتاب « .  کي
په دری ژبه اثر دی چی  اعظم سیستاني
« بی بهیر دا هلمند د» د یې لیکلی او 
و پښتو ژبي  استاد نوزاديپه غوښتنه 

ددي کتاب د لوستلو  ته اړولی دی .
اړتیا او د ژباړي څرنګوالی یې د 
عبدالمجید راغستانی لخوا په غونډه کي 

 و ارزول سو .
شعري  ـ «  بریتور اشنا» ـ  ۲    

ده چی ښاغلي پوهندوي اصف  ټولګه
د شعر د اړوندو توکو په رڼا کی بهاند 

 وارزول .په ژوره توګه 
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د یو لړ په زړه پوري مالوماتي لیکنو غورچاڼ کتاب ـ « ؟  لماس له کومه راغئ او چیرته والړد کوه نور ا» ـ  ۳    
ارزول دی چی د ښاغلي انجینر محمد ابراهیم نعیمي لخوا په هر اړخیز ډول و 

 سو .
او پاته د زړه د ناروغیو  ددی  کتاب ډیره برخه« . د ځان طبیب » ـ  ۴   

چی اکثره دي  طبي مالوماتګټور په اړه برخه یې د یوشمیر نورو ناروغیو 
ور سره مخامخ کیدونکي یو . د کتاب ارزونه د ښاغلي ډاکتر موږ وختونه 

 محمد نادر فیضي لخوا تر سره سوه .
،ادبي او مالوماتي د علمي دا کتاب « .  انسانان ولي یو بل مچوي؟» ـ  ۵   

ښاغلي ډاکتر جعفر احمد خادم لخوا یي ارزونه وسوه د چی  یمقالوغورچاڼ د
. 
والو چي چي تر لویه بریده مسلکي کسان دد لوړو کتابونو ارزونکو هیوا     

فرهنګي السته او  زیارادي د دښاغلي پوهنمل استاد حاجي محمد نوزوه ، 
ی وغوښتلې بریاو یې بشپړه روغتیا او ال زیاتياو ده ته  وکړه ستاینه راوړنو

. 
د ډوډۍ تر د مشاعرې د پاره ټاکل سوې وه او په دوهمه برخه کي چي  

خواږه خپل پخوانیو او ځوانو شاعرانو  رییوشم، خوړلو وروسته پیل سوه 
 لوستل چي په چکچکو بدرګه کیدل .                                وګډونوالو ته شعرونه 

په زړه پوري  یما جمیلټکور په برخه کي ځوان سندرغاړي  د ټنګ      
 . کړهسره تر سره ه په مستو اتڼونو نمانځد زیار لافغاني سندري وویلې،او ځوانانو او مشرانو د استاد نوزادي 

نوزادی ډیر نور چاپي او ناچاپه استاد د یادولو وړ ده چي ښاغلي       
ه مالومات کلبیوګرافۍ سره یو ځای به په دې هد دده  لري چيهم اثار 

. اوس دومره یادوونه اړینه بولم چی د ټولو ژباړل سوو او  وړاندي سي
لیکل سوو کتابونو شمیر یی شلو ته رسیږی . دی وایی چی ځان د پښتو 

ته به ادا کولو و وړی بولی او څو چي یې توان وی ددغه پور ژبي پور
 .ژمن پاته سي 

 
 د اوس د پاره همدومره .     

 
  عبدالمجید راغستانی. په درناوې 
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