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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۷۱/۸۱//۸۱۷         پوهاند مجاور احمد زیار
 

 یمې کالیزې په پاسلنه کې ۵۷د
 

شهو  پښهوو وییااننهه کهې داسهې ونه  ونهه        (، اوسهن  او رننه   پخهوان  )پهه نه ه درېنهونې   پرېل لهه پننممهې راهی هې    دا ما
 پننمههه د زمهها چههېبن ههارو مینههو او لورېینههو رځههوه پر هها  کهه    هغههو  د ، د فرهننیههالو او فرهنناههالو دوسههوانومونههد  

 .دي را په برخه ک ې په موخه د نمانمنې خدمت شانوه کلن فرهنن  او لیزې اویایمې زې کا
اسهوازي او  خواخهويي  فرهنه    د پهوهې او  ړومبه   هل وو چهې    وطن  کهې او بیا شااړس کلنه جالگرد ژوند دا زماپه 
 لهههتههر هر ههه لههه مخههه   چههې  لاههارهدې  د پههه پههوره بههاور   هغههه ههه   . ښههبرا  زړه نټههاو دومههره لههوړاو  او  مینههه وا  

په توندې تنزې ک   او  پ ې   هڅېهاندو لونې د سیاد وروسوه پاتې پښوو ن  او جهان  کچ  هنواد پرژباوهنیز پلوه، 
 پرتهه نهه  و ژمنهدوی   الهه مننهدوی    هه   زه یهې   دې کبلهه  لهه  نهو . اويه ورکه    تهر وروسهو  سهلن    وس ورته وو  واک و

  .نه لر ینې لااره  د ادانور ه 
لنهدن  مشر (( انجمن هنر و فرهن  افغان وان))د مخنښ سازمانوونن  نمانمغونډېنونډې او  یاد هرې په لندن کې د

د   دخال هنواد د پوهې او فرهنه    په دې چېمخنښ  .د  فقیر میوند گران او هڅاند منشو  افغان فوتوژورنالن ت
ې گههرد لههه   هیهها زوکهه   تلههینیههې   همههداچې. تههل پههه جنههر کههې گر ههوي      ((کالښههود))  خههدمونارانونههدو ژود مهه و او 
نهو زمها پننمهه شهانومه،     . مینهه والهو سهره شهرینوي     له نورو وولنهو او بنالبنلهو   ي،خورسمون وسره  (۵صفر، )شمنرې

  .ي ۍ له بنلنو  خه بلل کن دهمدې ل ه   اویایمه او س ن  پننمه اویایمه زې کالیزه
هرگوره، له یوې تر بلې نمانمنې یې ه  سیده او ناسیده  ان او نور شرینباڼ  پردې بهاوري که ي چهې مهاد پهوهې او      

 !فرهن  په ډگر کې  ه نوې نوې  زیاتونې ک ې دي
منشهوو برېښهنای     تهر بههر   خبرتیها وهولیزه   د تنر په  نر تر وهاکلې ننټهې میاشهت دوې وړانهدې      بیا چې  ننهیې س  کا  

په دنه ل  کې یو سل و شهلو فرهننیهالو او فرهنناهالو د    . مخ شوه له تاوده هرکل  سره گڼو دوسوانودو ورسوله، رسنی
د رسهنیو او   ه  ،نورو او  اورولېلیننې، شعرونه، ویناوې یې پنې و لندن په نمانمغونډه کې برخه واخن وه او خالې

مها سه  لهه  سهه همهدومره وکه ا  شهو چهې د یهوه           .دې که ې ې مینې او لورېینې را زبا رې خال نو له  ه د برېښلینو
 .ب نه وک   ونو او سرلینونونوم نوملیک په ترڅ کې د هغو گردو درنو سټو پر

 
 خارې شوې لیننې او رالن ل  پیغامونه -لوم  

 (ډنمارک) زیارونه او ویاړونه :پوهنمل حاج  محمدنوزاد ( ۱
 (ډنمارک) ر زیار، زن  او ب :پوهندو  محمد آصف بهاند (۱
 (ډنمارک) سم ور حبیب ( ۳
 (هالننډ) :دوکوور نصیراحمد( ۴
 (هالننډ)انجنیر قادر م عود (۵
 (المان)داکور زیار و جایناه دانش  اش : صدیق رهاو طرز  (۶
 (لندن: )حنیف بنواش( /
  (اک فورډ) عمر مو ډېر شه :سید ح ین هاشم  پاچا( ۱
 .(کابل) اسې پرتمینې نمانمغونډې وړتیا لريزیار د همد: دوکوور محمد اعظ  فاروق( ۹

 (۸۱اپرېل  ۵آریانا هوول  )بنډار لندن د -دوی 
 :نومونه او لیننې، ویناوې او شعرونه د گډونوالو 
 پرانن وونې وینا: محمد فقیر میوند( ۸
 .شعر: نال  محمد کامه وا ( ۱
 .شعر یو پارس  او بل پښوو :سادات( ۳
 (لندن) د ډېورنډ ین جرگې مشر پیغا : دوکوور صالح الدین سعیدي (۴
  .د اسواد زیار ځوونیز منوود: افضل ونور( ۵
 .شعر: دوکوور قادر نبوي(  ۶
   .د اسواد زیار یوه اننرېزي  ن نه(( ن یزوتارونه))د ابن سینا  :دوکوور خ رو سننروا ( /
 .دکوور زیار اندیشه و زنده گ  پوهاند: آصف خرم (۱
  .شعر: شاه ب  ب  شاه( ۹



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 .((هنوز است زیار گویند خالیق که -نی ت شوی  روز  رسداگرچه ما... ))شعر :شهباز ایرج( /۸
 .گران اسواد زیار ته د درناوي سر ویټو : محمد معصو  هوتک( ۸۸
 .شعر کمورین فضیلت اسواد زیار: رضا محمد ( ۸۱
 .یار یو بن ار  تاریخ  اثرد اسواد ز(( پښوو او پښوانه د ژباوهنې په رڼا کې: ))اکبر کرگر( ۸۳
 پنژندوی  سره دېرش کلنه پوهاند زیار له: شریف فو د( ۸۴
  ...، هز ، هجو اوکې طنزد پوهاند اسواد زیار په شعر: پوهنمل محمود نظري( ۸۵
 .کارها  آفرینش  و پژوهش  اسواد زیارارزش  : دسونیر نایل( ۸۶
  .ناسوو نونډوکې د ځممنو برخه وولنیزپه علم ، فرهنن ، سیاس  او و: زرنونه رسا ( /۸
 (د ن یز لیک له مخې) د اسواد زیار دوه لنډ شعرونه: اسره زیار (۸۱

 

 د مننې وینا: پښویانا زیار
 

د خالههې مههور، ورور او نههورو کورنیههو نهه و پههه اسههوازۍ تاسههې وولههو ځههانلو او انلههو          . زه مههو پههه سههالمونو نمههانم    
افغان  مننې او پنرزوینهې وړانهدې کهو  او پهه دې ل کهې د لنهدن        -تله خالې پښون فرهننیانو او فرهنناالو ته د زړه له 

منشوو فرهنن  وولنهو لهه مخنښهانو او پهه  هانن ي ډو  وتله  رسهنوا  فقیهر میونهد، د افغهان  منرمنهو د وهولنې مشهرې              
ونهور، کهری  شهیرین،    نال  محمد کامه وا ، افضل  او سازمانووننیو زرنونه جانې رسا، پیاوړو شاعرانو او لینوالو

، فهداجان نظهري، نعهی  ع هنریار،     مهاري شهیرزاد، قهدوس لمهر     سیا  شهینواري،  وکیل سوله مل شینوار ، سلی  حیات،
 او د نونډې گردو ځانلو او انلو ویناوالو او گډونوالو، د پیغامونو را لن وننهو او ب هاڼو ورکووننهو    انجنیر نثاراحمد

 ه او بیها چې د نونډې ویاندي  یې په خورا ځه توگه پرمخ یهوړ   خهظیف تنل نوځونر شاعر ن او په  انن ې ډو  له
نغمهو او سهاز اواز    جان او یوسف جان محمود  خه چې په خالو جادوی  ندربولوکری  جان لمر، میوندله خوي ن و س

 .زړه له کوم  منندوی   رگندو د یې زموي بنډار  پ ې رننین او پرتمین ک ، 
ل  ترهر ه مخنې پهر دې ویهاړ  چهې هنڅنلهه یهې وهولنیز او ان هان  ژونهد لهه  هانن ي او کهورن             زه د پالر پر پالرو

فرهننه  هلهې    -ژونده  ارک   نه د  او بیا په هغو کمانښهو پوههانو او فرهننیهانو کهې را ه  چهې خالهې وهولې علمه          
غهان هنهواد د سهولې مخهنښ     نولهه همهدې گهووانره یهې  د اف    .   لې یې  د ان ان او ان انیت چوپ  ته  هانن ې که ې دي  

 سهورې او  داسهې همنوځونر ډاکور صاحر فا روق اعظ  د لوم ي رالن ل  پیغا  پخله  کهو  چهې زمها پهالر یهې د یهوې        
 . جوگه بلل  د نما غونډې تمینې  پر

 ان ان  مینه او مننه -په ووله افغان 
 

 ۱۰۱۱اک فورډ، جو  

 

 


