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 خږنْون ښتێرځېن
 

 کتاب ستاره های شغنان )خږنْون ښتێرځېن( رسما رونمایی شد.
 

 فرستنده: نوروزشاه همرزم
 
 ۱۳۹۵ثور  ۲۲
 

 بنام آنکه خداوند جهان، آفریده گار لوح و قلم و عقل و خرد است. 
تان از شااعران  ۸۲کتاب ستاره هاای شاغنان)خږنْون ښاتێرځېن( اولاین اثار شا ری 

یافات. آاااز کاار ایان  مجموعاه  چاا  است که  به زباان شاغنان اقباالشغنان زمین 
 کاه در موسساه ثمرکاار میکردناد اش ار ابتدا توسط سه تان از باانوان شاغنان زماین

باا ایان کااروان  ۹۳میسره، سروبانو، شکریه( شروع شد و ب د زمانیکه  در بهار )
ما  آوری اشا ار آاااز باره باه جم این کتاب را محدوده نساخته و دوپیوستم خواستی

تان از شااعران شاغنان را در ایان  ۸۲نمودم؛ تا اینکه نمونه کالم و بیوگرافی کوتاا 
 کتاب جم  آوری کردم.

این کتاب از چا  بار  ۹۵خوشبختانه زحمات من و همکارانم نتیجه داد و در بهار 
بااه همکاااری ریاساات محتاارم اطالعااات و فرهناا  بدخشااان روز سااه شاانبه آمااد و 
بطور رسمی و باا هماایب بازره کاه ارگانهاای دولتای، ایار  ۱۳۹۵ثور  ۷مورخ 

رونماایی  ،دولتی، جام ه مدنی، نهادهای اجتمااعی و اهاالی شاغنان اشاتراد کردناد
 گردید.
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بنااا بااه درخواساات مسااول پاارومه شااغنانی موسسااه زبااان شناساای ثماار ماای خااواهم 
 آجندای رونمایی را برای شما به م رفی بگیرم.

 
منجااااانی کارمنااااد پاااارومه دوساااات محمااااد 

شااااغنانی و گاااارارب گاااار رادیااااو آمااااو در 
 .گرداننده برنامه ،بدخشان

  
 
 
 
 

مطی  هللا طای  باا تاالوت جاان بخاب قارآن 
 پاد محفل را قوت م نوی بخشیدند.

 
 
 
 
 

در  اداماااه برناماااه شااایر علااای قاسااامی در 
ضاامن پیااام تبریکااه و خااوب آمدیااد خااویب 

بدخشااان و یااادی از شاا را و نویساانده هااای 
 شغنان نمود.

 
 
 

  .من به نماینده گی موسسه ثمر این کتاب را به م رفی گرفتم
 

سااتاره هااای شااغنان )خږنااْون ښااتێرځېن( مجموعااه اشاا ار زبااان شااغنانی اساات کااه 
تاوښ سآااز خڎا اش ارب آن از لحاظ موضوع به چند کتگوری تقسیم شده که  از 

، ) اشا ار روزگاار(روز گاار شا رېنو ب د   اش ار احمدیه((ات وی امر قبول چید
، خااو ملات ات خاو ناا ن ز  ) اشا ار عروسای(، ساور شاا رېن)عاشاقانه( عاشاقْونه
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، علاام ات دْونااب )بهاریه(بهااار شاا رېن ،) توصااید دیااار و زبااان مااادری(سااتاوښ
، پااودر ات ) اشاا ار باارای م لاام(م لاام ارد شاا رېن ،) اشاا ار علاام و دانااب( شاا رېن

،نا ن ) رباعیات(ربااعی ېان ،ماورد پاودر و تریااد( ) اش ار درتریاد اڤېن ش رېن
)اشاا ار زبااان  ښااېن ز  شاا رېنر اشاا ار باارای پاادر و مااادر(،ات داد ارد شاا رېن 

از لحاااظ قالااب هااای   و در آخاار بیااوگرافی شاااعران تحریاار شااده اساات.  روشااانی(
قط اه شا ر  و  ۱۸۳ش ری عموماً کالسایت و یات یاا دو شا ر سافید کاه مجموعا  

 مرد می باشند. ۷۸زن و  ۴ین اثر موجود اند که از رباعی در ا ۱۷
 
محتارم آدینااه محمااد زیباکیاان نماینااده و یاات  

به نماینده گی مقام و یت بدخشاان در زمیناه 
چاااا  ایااان اثااار اظهاااار نظااار  داشااات و نیاااز  
بیشتر مقاله خود را به زبان شاغنانی باا آنکاه 
بلدیت کمتر داشت خواند و یادی از شااعران 

شاغنان آقاا عادیم و دیگاران نماود و بزرگوار 
ب را جماااا  نیااااز از  اشخاصاااایکه ایاااان  کتااااا

آوری نمودنااااد تشاااااکری نمااااود. و همچناااااان 
الفبااای زبااان  نگراناای خااویب را در قساامت 

 .شغنانی اظهار داشت
 

ب د از زیباکیان عوض خان پیمان به نمایناده 
گاای از شاااعران ایاان کتاااب سااخنرانی نمااوده 

اشاااره یاای بااه کااه در  بااالی سااخنان خااویب 
تاریخچااه زبااان شااغنانی داشاات و هاام قط ااه 
شااا ریکه باااه زباااان فارسااای از سااارود هاااای 

 .گرفت خودب بود به خوانب
 

سااااید حساااان نهیااااب آماااار فرهناااا  و هناااار 
کااه در تاادوین بدخشااان اطالعااات و فرهناا  

این کتاب در هار قسامت همکاار ماا باود نیاز 
سااخنرانی نمااود و  اشاااره کوتاااهی داشاات بااه 
فرهنااا  دوساااتی و فرهنااا  پاااروری ماااردم 
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و ایان کتااب  شغنان و نیز  سپاس گراری نمود از موسسه ثمر بخاطر چا  این اثر
قلمااداد  یرا یاات اثاار  ارزشااناد باارای اهاال زبااان و محقیقااین شاا ر و زبااان شااغنان

 نمود.
 
 

سااروبانو طوفااان نصاارت ظهااوری کارمنااد 
پرومه شاغنانی و یات تان از شااعران تاازه 
کار یت نمونه کالمب که در این کتااب باه 
چااا  رساایده بااه خااوانب گرفاات. مطل ااب 

 :چنین است
 
 

 مو چس وزم لپٿ گن گار  جْون تر ای خڎای 
 توفیق مرد ڎأڎ ای خڎای نرم یٿچ تر تو دربار

 
باااهر مسااوول روابااط  در ادامااه سااید عماار

خاااارجی جام اااه مااادنی بدخشاااان نیاااز  پیاااام 
 یکه  جام ه مدنی را باه سام  حاضارینتبر

 محترم در قبال چا  این اثر رسانید.
 
 

ب اااد از بااااهر نوبااات ساااخنرانی باااه محتااارم 
پوهنمل اقبال حساام رساید کاه وی کتااب را 
شااادیدأ نقاااد نماااود  و در زمیناااه ب ضااای از 

ریااات منفاای ه کااار  نظاشاا ار شاااعران تاااز
داشاات و در کاال شاااعران ایاان کتاااب را بااه 
سااه کتگااوری تقساایم نمااود کااه یکاای کااامالً 

دومای نیماه اساتاد و ساومی  ،استاد در ش ر
بای خطااب نماود و ادرا به لهن تند ساارقین 

 .ر مورد خوبی های کتاب کمتر صحبت کردد
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وری ب ااد از حسااام کیاارن آلساان مسااول پاارومه شااغنانی در زمینااه چگااونکی  جماا  آ
مان  ":داشاتطاور بیاان این راکتاب سخنرانی نمود  و انگیزه جم  آوری این کتااب 

سیمنار زبان شناسی داشاتم در دفتار ثمار  و ت ادادی از محصالین  پنج سال قبل در 
تا باا صاداهای شاغنانی آشانا شاوند. ب اد از چهاار روز سایمنار هار را دعوت کردم 

از جملاه اشاتراد کنناده گاان  ،کناداشتراد کنناده مکلاد باود کاه یات قصاه نوشاته 
نوروزشاه همرزم بود که در باره اهمیت زبان مادری یات شا ر باه زباان هم یکی 

من با شنیدن این ش ر مشتاق شدم تاا اشا ار دیگاری هام جما    .شغنانی نوشته کرد
آوری کاانم و همکااارانم مسااافر شاااه پااامیری، میسااره ، شااکریه، سااروبانو در ایاان 

ماان باار اول بااا چنااد تاان از شااعران بلااد شاادم  بطااور مثااال قسامت زحماات کشاایدند. 
قاضی اثر، االم سخی فیروزی، نورزوعلی ثاابتی و آنهاا اشا ار خاود را باا مان و 
همکارانم شریت ساختند  و استاد عبدالخالق موج برای این کتاب نام انتخاب نماود 

طااور داشات  بو باا خره  ایان کتاااب را هفتااد صاحفه کااه چهال هشات پارچااه شا ر 
م شااغنان توضاای  دایاار رساامی چااا  نمااودیم و باارای ماار آزمایشاای پنجااا جلااد را 

یت روز نورزو شاه همرزم باه دفتار ماا بخااطر تحقیاق زباان شناسای آماد   کردیم.
کتاااب را باارایب نشااان دادم امااا چناادین شااکایت  داشاات و گفاات باارای اصااالح ایاان 

ماید و مان ایان وظیفاه را ح نکتاب باید یت نفر ت ین شود تا اشتباهات اب را اصال
خودب سپردم و تمام کتاب را دوباره بازخوانی نمود. همزرم به جما  آوری  برای

اشاا ار دیگاار نیااز پرداخاات و بااا شاااعرانیکه ارتباااط داشاات اشاا ار شااان را گرفاات. 
چندین بار برایب گفتم که کتاب را چا  کنیم و لی او قبول نکرد و جما  آوری را 

نیاز اضاافه نماود کاه ایان  یو مروزی کتاب را اماده ساخت.ادامه داد که به شکل ا
کتاب از اندیشه کوچت آااز شد و به ثمر رسید امید وارم که این  آخر کاار نباشاد 

و شاااما را تشاااویق کناااد تاااا آثاااار دیگااار 
باااارای زبااااان خااااود تااااان نوشااااته کنیااااد. 

 تهمکااااااااری ریاسااااااا همچناااااااان ا زاو
، اطالعات و فرهن  سپاسگراری کارد

تاد اقبااال حسااام، سااید از اساا مخصوصااا
نهیاب، خاوب نظار پاامیرزاد کاه  حسین

بااا ی کتاااب تقااریظ و نظریااات خااویب 
و هااام منااات داری  را نوشاااته کااارده اناااد

 ".نمود از ظرید بیت خلیلی که اش ار روشانی را اصالح نمود
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در اخیر محفل ریاست اطالعاعت و فرهن  سپاس نامه های را بارای چناد تان از 
 تقدیم نمود که توسط بزرگان مجلاس بارای شاان تقادیم گردیاد کارمندان موسسه ثمر

 و در اخیر همایب توسط داکتر شمس علی شمس نتیجه گیری شد.
 

 سپاس نامه موسسه زبان شناسی ثمر 

از تالب و زحمات همه جانبه  کارمندان پرومه شاغنانی و اشخاصایکه ایان اثار را 
عاات و فرهنا  بدخشاان کاه جم  آوری نموده اند و هچنان از ریاست محترم اطال

در هاار قسااامت باااا ایااان موسساااه همکااار اناااد و از محتااارم فااایض هللا محتااااج ریاااس 
انتشارات بیهقی و حشامت هللا بیاان   نیاز جاای ساپاس گاراری اسات کاه همکاار ماا 

 بودند.
گرداننااده محتاارم آن شاابکه بخصااو    و هاام از دساات اناادرکاران تلویزیااون نااور 

راریم کاه ایان اثار را  از طریاق تلویزیاون ناور باه احمد جان آریاانی  نیاز ساپاس گا
م رفاای گرفتنااد. و از عااوض خااان پیمااان نیااز جااای تشااکری اساات کااه ت اادادی از 
تصاویر  شاعران را با ما شریت سااختند و همچناان از اساتاد اقباال حساام، خاوب 
نظر پامیرزاد و سید حساین نهیاب منات داریام کاه نظریاات خاویب را در کتااب ماا 

 تند.ارایه داش
در اخیر از تمام شاعرانیکه  با ی ما اعتماد کردند اظهار  و اش ار شان را باا ماا 
شااریت ساااختند و از ریاساات اطالعااات و فرهناا  بدخشااان هاام بااار دیگااری جااای 
سپاس گراریست که بارای زباان شاغنانی اهمیات قایال شادند و همچاو زباان خاود از 

خااطر اولاین تارکره زباان شاغنانی این زبان قدردانی کردند و محفل با شکوهی را ب
گرفتنااد و در کاال از تمااام کسااانیکه در روز رونمااایی ایاان اثاار تشاارید آورده انااد 

 مدیون احسان شان هستیم.
Hamrazm.2014@gmail.com 
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