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 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

  
  

 ۲۲/۰۴/۲۰۱۶          شیرزوي ،ع
 

 د کتاب نړیواله ورځ
 

 ي، فکر او عقل کې نوانسان په پوهه، علم ، دهغه ستر او نه ختمیدونکې کان دي، چې هر څومره یې راسپړي کتاب
علم او د پوهې په  چې د ،خوځنده ګامونه هغه څوک اوچتوالي شي، د بریا په لور د بریا الرې چارې پرانستل کیږي

 .د علم او پوهی الس ته راوړنه په شرعی او ټولنیز ډول د هر انسان طبعی حق دی .ګاڼه سمبال وي
نو  ،ريله او که داسی یو کس پیدا شي چې کتابونه ن دې اړوند یو عالم داسې وایې: هر انسان باید کتابونه ولريه پ

 . خپلوي دې د داسې یو عالم سره وکړي چې ډیر کتابونه ولري او هر وخت په مطالعه بوخت وي
 (یونسکو ،UNESCOاو کلتوری ارګان )کال د ملګروملتو د علمی ، سیاسي د اپریل هر « ۲۳»د کتاب نړیواله ورځ 

 يمړوپه ل دغه ورځ .کتاب لوستو په بڼه لمانځله کیږي ، محفلونو اوپه یو شمیر هیوادونو کې د غونډو د نړۍله خوا 
او پریکړه وشوه چې دغه ورځ به هر کال د  د یونسکو له خوا و لمانځله شوه «۲۳»م کال د اپریل په  ۱۹۹۵د ځل 

  .یړ لړ خاصو مراسمو لمانځله کیږيدوي له خوا په 
د اپریل  ۲۳دا ورځ ځکه  ؟نیټه ده ۲۳دې ورځې د شاه لید نیټه ولی د اپریل  دا سوال رامنځ ته کیږي چې ددلته 

په ښار « کتا لونیا » م کال کې د هسپانیې په هیواد د  ۱۹۲۳دې ورځ د لومړی ځل له پاره په ه ونومول شو چې پ
ګول دی کې کار یې وکړه چې د خپل هیواد لوی لیکوال : می او پریکړه نه کتاب پلورونکې سره راټول شولکې څو ت

ورځ د نړۍ څخه سترګې پټې کړي وي، د  م کال یې په همدې ۱۹۱۶چې په Miguel de Cervantes ، وانت
ړیواله کچه ندې لټه کې شو چې د کتاب ورځ په ه م کال یونسکو سازمان پ ۱۹۹۵ې تلین و لمانځي. کله چې په غه

«  ۲۳» په  وښودله چې ، په پایله کې السوندونوپیل کړيپلټنې یې ، نو د کتاب پر تیر شوي بهیر باندې ولمانځل شي
چې د برتانیا د  William Shakespeare او ډرامه لیکوونکې ویلم شکسپیر د اپریل د نړۍ ستر لیکوال، ادیب

وي کتاب یو داسې اثر شم کال چاپ  ۱۶۲۳نوموتې ډرامه چې په کال « فرسټ فولیو » ده د  د ،هیواد اوسیدونکې و
س به عامه ده دا لیکنه چې د وزی په څرمن لیکل او او نړۍ کې تر ټولو زیات غوښت او لټون کیږي. ددي چې په 

ور ته وړاندې شو ، دا له هغې راهیسې چې څلورسوه کاله وړاندې دا لیکنه په لندن کې پلننداری ته وړاندی کیږي
و بل نوموتې لیکوال دې لړ کې د نړۍ یه . پهغې د تلین د ورځې سره سمون خوري، دا ورځ هم د لومړی ننداره ده

دې هم په  ،چې د پیرو د هیواد اوسیدونکې و de la Vega Garcilaso : ګارسی السودی ال ویګااو تاریخ پوه
 . همدې نیټه د نړۍ څخه سترګې پټې کړیدي

په همدي بنسټ او  ،مینانانو له خوا لمانځل کیږي د اپریل دا ورځ د کتاب د« ۲۳» دې فکر کې شو چې ه یونسکو پ
یه نبنیاد یې درویشتم د اپریل د کتاب نړیوالې ورځې په نامه د تیر شوي بهیر پر بنیاد ونومول شو، دغه تاریخ په هسپا

: مکسیکو، ارجنټاین، چلی، کیوبا، و هیوادو څخه عبارت دي لکهپه نړۍ کې د نه ېاو هسپانیوي ژبو هیوادو کې چ
 . ګوواي کې په خاصو مراسمو لمانځله کیږيکولمبیا، پراګواي، پیرو او یورو

نوموتو لیکوالونو ته  خپلو ،په نوم نومول شوي و ervanteC deMiguel : دوي د ستر لیکوال او هغه مډال چې د
 شاعر کال د مکسیکو د هیواد ستر لیکوال،«  ۲۰۱۵» . نومړی مډال تیر کال ام لرياو دا لړۍ تر اوسه دو ډالۍ کاوه
دې مډال بیه د ادبې ارزښت ترڅنګ  ، دته ډالۍ شو sodel PaFernando : فری ناندودل پاسولیکونکېاو ډرامه 

دې منظور دغه ه . یونسکو پد کلتور وزارت له خوا ورکول کیږيایرو دي چې د هسپانیې د هیواد «  ۱۲۵۰۰۰» 
او ولسونو تر منځ د کتاب  څو د خلکو هیوادو کې لمانځي تر«  ۱۷۵» ورځ په نړیواله کچه هر کال د نړۍ په 

ولو ته وهڅوي، تر څود تدي ترڅنګ انسانان کتاب لوس ، دښه ژوند او ورور ګلوي تخم وشینديلوستولو پر مټ د 
 لم او پوهې دروازینړۍ هر وګړۍ ته د عد څو  ، تره شيژوند په ګڼو اړخونو کې د کتاب څخه ګټه اخیستنه تر الس

ي د الي شناپوهې او بې علمی ټغر ټول شي، د کتاب پرمټ هر انسان کوپرانستل شي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د 
م : ابراهیپه اړوند د امریکا پخوانې ولسمشرخپل هیواد په پر مختګ او وده کې اغیزمن ګامونه اوچت کړي، د کتاب 

او زما ښه ملګری  په کتاب کې شتون لري ،کړم ی چې غواړم زدههغه ش وایې : هرAbraham Lincoln لن کین
 . هغه څوک دی چې ماته کتاب ډالۍ کړي
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 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

زما ارمان به هغه وخت پوره شي، چې د پوهی قیمت کم شي او هر څوک یې »:  لوی استاد الفت صاحب وایې
و ا او عقل کې تغیرات راوړي ن په فکر، علم او زده کړه د انساعاً پوههدي اصل پر بنسټ واق د« اخستیالي وشي

 . دغه ګټه د بلې هرې ګټې څخه زیاده او درنه ده
 

 :سرچینې
 
http://www.un.org/ 
WWW. UNES CO.com 
http://global.britannica.com/ 
http://www.opensourceshakespeare.org/ 
http://www.taand.com/ 
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