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 ژباړن:وجیه هللا شپون

 

 

 تاریخچه  يمډاکا وعلومد  افغانستاند 

 
ته رسیږي چې په دې وخت مخکې کاله ۹۰څېړنیزې ادارې اساس او بنسټ شاوخوا -د دې علمي

 ډول دی:

م.(کې د شاه امان هللا خان ۱۹۲۲ش.کال د عقرب په میاشت)۱۳۰۱د «پښتو مرکه د»یا پښتو مرکه:

د واکمنۍ په دوره کې د مولوي عبدالواسع په ریاست د کابل د ارګ په شمالي برج کې پرانستل 

یې د دریم ریاست په توګه د پوهنې وزارت په اډانه کې فعالیت م.(۱۹۲۳ش. کال)۱۳۰۲شوه او په 

علمي او اکاډمیک مرکز په توګه پېژندل شوی دی. دا مؤسسه د کاوه او په هېواد کې د لومړني 

 ش.کال په اړودوړ کې له منځه والړه.۱۳۰۳

ش.(صادر او په ۱۳۰۹د واکمنۍ پرمهال)د ایجاد فرمان یې د محمد نادرخان  کابل ادبي انجمن:

ً کارپیل کړ او لومړنی رئیس  مجلي«کابل»م.(کال د ۱۹۳۱ش. )۱۳۱۰ په خپرېدو سره یې رسما

ش.کال یعنې د خپل فعالیت په دوهم کال ۱۳۱۱دا انجمن په  یې محمدنوروزخان و.

بدل شو د «پښتو ټولنه»هم تر څلورمې ګڼې خپره کړله او کله چې انجمن په  «سالنامۀمجلۀکابل»یې

ګڼې پورې دپښتو ټولنې له الرې خپرېده. په ۱۸شو او تر  «کابل کالنۍ»سالنامې نوم 

لنۍ د خپرېدو لړۍ د مطبوعاتو په مستقل ریاست پورې اړونده شوه. د کا م.(کال۱۹۵۰ش.)۱۳۲۹

 مجله تراوسه په علومواکاډمي کې د ژبو او ادبیاتو د مرکز له خوا خپریږي.«کابل»

م.(کې یې د محمدعثمان ۱۹۳۲ش.کال په مني)۱۳۱۱د کندهار ادبي انجمن)پښتو ادبي انجمن(:

، چې تر اوسه مجله وه«پښتو»خان بارکزي په ریاست فعالیت پیل کړ او د دې انجمن خپرنیز ارګان

د علومواکاډمي په اډانه کې د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز له خوا د یونسکو په رسمي ژبو 

 خپریږي.

م.(کې د پورته یاد شوو انجمنونو له یوځای ۱۹۳۷اشت)ش.کال د ِغویي په می۱۳۱۶د  پښتو ټولنه:

د یوې علمي او اکاډمیکې ادارې په توګه رامنځ ته شوه او د وخت د پوهنې «پښتو ټولنه»کېدو څخه 

پښتو اکاډمي او افغان »چې د«پښتو ټولنه»رئیس سردار محمدنعیم خان یې افتخاري رئیس و. 

.کال، د مطبوعاتو د مستقل ریاست تر ایجاد ش۱۳۱۸په نومونو هم یاده شوې ده،په«اکاډمي

ش.کال وروسته ۱۳۳۰وروسته په دغه نوی تشکیل شوي ریاست پورې اړونده شوه. دا مؤسسه له 

په نړیوال سطحه یوه علمي اکاډمي  ومنل شوه، فعالیتونه یې د نورو علمي او اکاډمیکو ادارو 

اکاډمیو سره د اړیکو ټینګول پیل رو غوندې معیاري شول او همدارنګه له همدغه کاله یې له نو

م.(کال د اعلیحضرت ۱۹۵۵ش.)۱۳۳۴ش.کال یې اساسنامه ترتیب او په ۱۳۳۳کړل. په 

ش. ۱۳۳۵محمدظاهرشاه تر منظورۍ وروسته چاپ او خپره شوه. د یادونې وړ ده، چې په 

پورې  م.(کال پښتو ټولنه د مطبوعاتو له مستقل ریاست څخه جال او د پوهنې په وزارت۱۹۵۶)

  وتړل شوه. 

 په همدغه وخت کې د دې ادارې مسلکي غړو ته د پوهنتون د استادانو غوندې علمي رتبې:

 څېړونکی= پوهیالی

 څېړنیار= پوهنیار

 څېړنمل= پوهنمل

 = پوهندویڅېړنوال
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 = پوهنوالڅېړندوی

 څېړنپال= پوهاند

افغانۍ( ومنل شول او پښتو ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۵۰۰، ۱۰۰۰، ۸۰۰، ۵۰۰او د علمي کادر امتیاز)

مجله، «کابل»خپرنیز ارګانونه یې څېړنیزې مؤسسې په توګه وپېژندل شوه.  -ټولنه د یوې علمي

جریده تر اوسه پورې د « يزیر»مجله او د « کابل»جریدې وې.  «ېواده»او « زیری»

ش.کال کې د وزیرانو د ۱۳۶۵ادبیاتو د مرکز له خوا چاپ او خپریږي. په  علومواکاډمي د ژبو او

ش.کال یې خپرېدل بیا ۱۳۸۱چاپ ودرېد، خو په  جریدې «يزیر»شورا د پرېکړې پر بنسټ د 

  پیل شول.

م.(کال خپره شوه او د امتیاز څښتن یې عبدالرؤف ۱۹۴۹ش.)۱۳۲۸جریده لومړی ځل په «ېواده»

 م.(کال له پښتو ټولنې څخه جال شوه.۱۹۵۴ش.)۱۳۳۳بېنوا و. دا جریده په 

کوم مهم کارونه چې پښتو ټولنې هغه مهال تر سره کړي دي ځینو ته یې په الندې توګه اشاره 

 کیږي:

 پښتو ژبه کې د لیکنې واحده الر دودولپه   -

   ولچاپد یوې مجلې او دوو جریدو   -

 د کتابونو چاپول -

 چاپول دایرة المعارف د -

 کالنیو چاپول د -

  ونو جوړولمیناریس د -

 مشاعرې کول -

  ي مؤسسو نومول، چې د پښتو ټولنې موافقه به په رسمي توګه اخیستل کېده.و دولتا يشخصد  -

وروسته دا کار تر څو کالو پورې د علومواکاډمي له خوا ترسره کېده، خو اوس د نورو ادارو له 

 خوا کیږي.

م.(کال د پښتو ټولنې په تشکیل کې چې دغه ۱۹۴۱ش.)۱۳۲۰په  مدیریت:د دایرةالمعارف د انجمن 

لومړنی مدیر یې  د مطبوعاتو په مستقل ریاست پورې تړلې وه، تأسیس شو.پښتو ټولنه مهال 

ش.کال یې عمومي مدیریت ته ارتقاء وکړه او محمدهاشم ۱۳۲۵په  میاحسن خان و.

 پردېس)میوندوال( د دې انجمن لومړنی عمومي مدیر و. 

ش.کال کې د پښتو دایرةالمعارف لپاره جال مدیریت جوړ شو. په لومړۍ دوره کې د ۱۳۲۸په 

مخه وي ۱۰۰۰د و، چې هر ټوک یې بایآریانا دایرةالمعارف د چاپ لپاره یو پروګرام جوړ شوی 

مخیزو جزونو کې چاپ او خپور شي. پر دې ۲۰۰ټوک یې په پنځو او د بشپړېدو تر مهاله، هر

ش.کال په ۱۳۲۷بنسټ له پالن سره سم د آریانا دایرةالمعارف لومړی او دوهم جزء په 

ش.کال چاپ شول. په دې توګه ۱۳۲۸مخونو کې چاپ او دریم، څلورم او پنځم جزء په ۲۰۰،۲۰۰

مخونو کې ۱۰۰۰ش.کال بشپړ او په ۱۳۲۸ا دایرةالمعارف لومړی ټوک په دري ژبه په د آریان

د دوو لومړنیو جزونو یعنې لومړي او دوهم جزء د چاپ پرمهال میرعلي اصغر چاپ او خپور شو.

 هاشمي د دایرةالمعارف د عمومي مدیریت کفیل و او بیا وروسته عمومي مدیر وټاکل شو.

ش.کال په پښتو ۱۳۲۹م.(کال بشپړ شو. په ۱۹۶۹ش.)۱۳۴۸ټوک په د دې دورې وروستی)شپږم(

ژبه لومړی ټوک یې د غالم جیالني جاللي په مدیریت، چې د پښتو برخې لومړنی مدیر و، چاپ 

 م.(کال چاپ او خپور شو.۱۹۷۶ش.)۱۳۵۵شو او وروستی )اووم(ټوک یې په 

وکه او په دري ژبه شپږ ټوکه په لومړۍ دوره کې، آریانا دایرةالمعارف په پښتو ژبه اووه ټ

چې دې انجمن په پښتو او دري ژبه پر آریانا دایرةالمعارف سربېره، د درلودل. د یادونې وړ ده 
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افغانستان جغرافیایي قاموس په پښتو ژبه په شپږو ټوکونو او په دري ژبه په څلورو ټوکونو کې هم 

 اډانه کې فعالیت کوي.چاپ کړی دی. اوس د دایرةالمعارف مرکز د علومواکاډمي په 

م.(کال د مطبوعاتو د مستقل ریاست په چوکاټ کې د عمومي ۱۹۴۲ش.)۱۳۲۱په  تاریخ انجمن:د 

مدیریت په بڼه جوړ شو او لومړنی مدیر یې احمدعلي کهزاد و. د دې انجمن خپرنیز ارګان 

ش.کال د سلواغې په لومړۍ ۱۳۲۱مجله وه، چې میاشتنۍ چاپېدله او لومړنۍ ګڼه یې د «آریانا»

مجله «افغانستان»نېټه خپره شوه. همدارنګه دې انجمن د خپلو فعالیتونو د ځلولو او خپرولو لپاره د 

م.(کال افتتاح کړه، چې ربعواره ۱۹۴۶ش.)۱۳۲۵د یونسکو په دوو ژبو؛ انګلیسي او فرانسوي په 

مجلې په علومواکاډمي کې د ټولنیزو علومو د مرکز له خوا  او افغانستان له. اوس د آریانا چاپېد

 چاپیږي.

د انستیتوت په نامه د لرغونپېژندنې م.(کال د ۱۹۶۶ش.)۱۳۴۵: په آمریتلرغونپېژندنې د 

شاهي بای مستمندي و. دې  اطالعاتو او کلتور وزارت په اډانه کې تأسیس شو. مؤسس یې دکتور

کوشاني انستیتوت او درې نې انستیتوت او ېژندکز دوه انستیتوتونه؛ د لرغونپمر

مجله د «هرات باستان»خپرونې)باستانشناسي مجله، هرات باستان مجله او کوشاني مجله(درلودې. 

ش.کال یې خپل فعالیت پیل کړ. دا مجله په ۱۳۵۸د آمریت خپرنیز ارګان و، چې په لرغونپېژندنې 

ال د وخت د وزیرانو شورا د پرېکړې پر بنسټ ودرېده، خو باستانشناسي او م.(ک۱۹۸۶ش.)۱۳۶۵

 تر اوسه د علومواکاډمي له الرې خپلو خپرونو ته دوام  ورکوي.کوشاني مجلې 

م.کال د یونسکو د عمومي مجمع د څوارلسمې غونډې او ۱۹۶۶په  د کوشاني څېړنو نړیوال مرکز:

له  ه لیکونوګڼه پرېکړ۳او  ۳۲۳پنځلسمې غونډې دعمومي مجمع د م.کال د یونسکو د ۱۹۶۸په

لپاره وو، د انسجام د مطالعاتو په منځنۍ اسیا کې د کوشاني مطالعاتو او د لرغونپېژندنې مخې، چې 

د نېټه په کابل کې یوه نړیواله غونډه جوړه شوه. دا نړیوال سیمینار ۱۲م.کال د می په ۱۹۷۰د

کوشاني څېړنو په برخه کې  د یو کاري چوکاټ د  منځنۍ آسیا د مدنیت د پروژې پر بنسټ د

جوړېدو او انکشاف په موخه د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزارت له خوا تنظیم او عالمه 

حبیبي یې د رئیس په توګه ټاکل شوی و. د کابل په دې نړیوال سیمینار کې د منځنۍ اسیا پنځو 

پالوي رئیسانو، د فرانسې، د المان د اتحادي  د لرغونپېژندنې دهېوادونو، په افغانستان کې 

په سیمینار کې په کابل کې د  جمهوریت، انګلستان او امریکا یو شمېر پوهانو ګډون کړی و.

کوشاني څېړنو د مرکز د فعالیتونو او د لرغونپېژندنې د کار په اړه راپور د دکتور شاهي بای 

د ګډونوالو هېوادونو استازو د لرغونپېژندنو د همدارنګه د سیمینار مستمندي له خوا وړاندې شو. 

 کیندنو په اړه لنډې بیانیې واورولې. 

په دې سیمینار کې ځینې پرېکړې هم وشوې لکه، چې پرېکړه وشوه د کوشاني څېړنو په اړه دې 

په افغانستان کې په کال کې یوه خپرونه خپره شي، د هغې پښتۍ دې په کابل کې د نړیوال کوشاني 

په ځانګړې نخښه باندې ښکلې شي او په هغې کې دې د نړۍ د کیندنو، اکتشافاتو او څېړنو  سیمینار

همدارنګه  او د کوشاني څېړنو اړوند کتابونه دې په دې خپرونه کې معرفي شي.پایلې خپرې 

او البوم ته چمتو شوي  پرېکړه وشوه،چې د کوشاني هنر او معمارۍ په اړه دې یو البوم چمتو شي

مواد باید نه یواځې د انځورونو درلودونکي وي چې یوازې لوړ هنري ارزښت لري، بلکې د خلکو 

وي او زیار وایستل شي هغه مواد په البوم کې ځای کړل شي،  باید د عامه هنرونو یوه تشریح هم

 هرو دوو کلونو کې چې کم معرفي شوي وي او اهمیت ولري. سربېره پر دې پرېکړه وشوه چې په

دې د پروژو د انکشاف د څېړنې او د راتلونکي خط و سیر د ټاکلو په منظور یو ځل سیمینار جوړ 

شي، له یونسکو څخه دې د غونډو د تمویلولو غوښتنه وشي او کوشاني مرکز دې دا موضوع 

 تعقیب کاندي. 
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م.(کال د ۱۹۷۵ش.)۱۳۵۴ره په په دې ترتیب د کوشاني څېړنو د نړیوال مرکز د رامنځ ته کېدو لپا

 وزارت په اډانه کې د یوې اړتیا په توګه زمینه برابره شوه.  اطالعاتو او کلتور 

ش.کال ۱۳۵۷، چې لومړۍ ګڼه یې په مجله ده«تحقیقات کوشانی»د دې مرکز خپرنیز ارګان د 

 وي.خپره شوه او تر اوسه د علومواکاډمي په چوکاټ کې خپل خپرنیز فعالیت ته دوام ورک

ش. ۱۳۵۵م.(کال جوړ شو او د۱۹۷۵ش.)۱۳۵۴دا مرکز هم په  د پښتو څېړنو نړیوال مرکز:

پر  سربېرهور شو. د دې مرکز د ایجاد په اړه، م.(کال د لړم په میاشت کې یې تشکیل منظ۱۹۷۶)

د نړیوال کنفرانس  ش.(کال د یونسکو د عمومي مجمع۱۳۴۷م.)۱۹۶۸دې چې په تاجکستان کې په 

د کوشاني څېړنو د نړیوال مرکز د ایجاد تر څنګ پرېکړه وشوه، د یونسکو په مرکز په ترڅ کې 

ش. د زمري میاشت لومړۍنېټه(د منځنۍ ۱۳۵۲نېټه)د۲۳م.کال د جوالی په ۱۹۷۳پاریس کې د

ونډه کې د افغانستان د استازي د غد څېړنې په درې ورځنۍ نړیواله   آسیا د مدنیت د مسایلو

افغانستان کې د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز د ایجاد په اړه و، هم موافقه  وړاندیز په اړه، چې په

وشوه او پرېکړه وشوه، چې دا مرکز د یو نړیوال سیمینار په ترڅ کې پرانستل شي. سیمینار 

ش.لیندۍ میاشت(د یونسکو په مرسته په کابل کې ۱۳۵۴نېټه)د۲۹ -۲۲کال د نومبر پهم.۱۹۷۵د

و سربېره بهرنیو پوهانو په کې هم ګډون درلود. پروفیسور جوړ شو او پر کورنیو پوهان

مورګنسټیرنه د نورو بهرنیو پوهانو په استازیتوب خبرې وکړې او په افغانستان کې یې د پښتو 

ې ترتیب سره د پښتو دڅېړنو د نړیوال مرکز په جوړېدو خوښي او هیله مندي څرګنده کړه. په 

د همدې مرکز له خوا ش.کال ۱۳۵۶ډانه کې پرانستل شو. په څېړنو نړیوال مرکز د پښتو ټولنې په ا

 -ش.کال د نورو علمي۱۳۵۷مجلې خپلې خپرونې د یونسکو په ژبو پیل کړې. دا مرکز په «پښتو»

څېړنیزو ادارو تر څنګ د افغانستان د علومو په اکاډمي کې مدغم شو او نشراتي ارګان)پښتو 

 کې فعالیت کوي. مجله(یې تر اوسه د علومو اکاډمي په چوکاټ

ټولو مؤسسو مستقلې تګالرې درلودې،چې په جال چوکاټونو او ادارو کې یې فعالیت کاوه او دي 

 والی هم درلود.ه حتی ځینو یې په تګالرو کې ورت

 

د هېواد د پوهانو له لوري هم په افغانستان کې د  په پورتنیو یادو شوو علمي مؤسسو سربېره،

 څېړنیزې مؤسسې د ایجاد په الر کې هڅې روانې وې. -یوې اکاډمیکې لوړې علمي

ش.کال د ۱۳۴۶یوې اکاډمي طرحه د په نامه د «ډیميافغان اکا»معتبر اسناد په ډاګه کوي، چې د 

تر کار الندې ونیول شوه، چې  مه د محمدظاهرشاه)د ملت بابا(د زوکړې په مناسبت۲۲تلې په 

د سلطنتي کورنۍ یو شهزاده د هغې عالي ریاست مرامنامه او ادداري تشکیالت یې هم درلودل او 

یې د عمومي مدیر په توګه ټاکل کېدل، خو دا اکاډمي د ته او د اطالعاتو او کلتور وزیر 

نه  ه پیلولو باندې توانېدلېوزیرانوشورا د مصوبې او د سلطنتي مقام له مالحظې سره سره د کار پ

  وه.

وروسته د وخت د اطالعاتو او کلتور د وزیر کاندید اکاډمیسین دکتور محمود حبیبي د پاملرنې او 

په کابل کې جوړه شوه او په په هغه غونډه کې د سلطنت د مقام د موافقې د اخیستلو په اثر، چې 

ور عبدالقیوم سربېره د اطالعاتو او کلتور هغې کې د صدارت په مرستیاالنو؛عبدهللا یفتلي او دکت

لوړ پوړو چارواکو لکه د اطالعاتو او کلتور وزارت معین محمدخالدخان روشان او د هېواد د 

 افغانستانیوډراد  ، يبیحب یعبدالح تاریخ انجمن رئیسکثرو مخکښانو لکه: د اپوهې او ادب د ډګر 

 ورځپاڼې اصالحد  ، ریالرحمان جد بیحبد خپرونو رئیس  ، يجالل فیدکتور عبدالط رئیس

د انیس ورځپاڼې مسئول  ، منیبر دیسع ریمرئیس ورځپانې هیواد د  ، يعلو ریفق دیسول ئمس

 میمحمد کر لکه ؛او نورو پوهانو  مبارز دیعبدالحمباختر آژانس رئیس د  ، نایروه میکرمدیر

 دیس د،یخسته، غالم محمد نو محمدخال  مجروح،نیالدبهاء دیصفا، دکتور س میمحمد ابراه ،يهینز
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 قیمحمد صد ،يمحمد پرونتا، عبدالوهاب طرزمبلغ، صالح لیمحمد اسماع ا،یمحمد قاسم رشت

محمد  ،يږهللا ت بیحب ن،ی، محمد رسول امړکاکفرهنگ، محمد حسن قیمحمد صد ریم ،يروه

تر بشپړ تائید او موافقت د غونډې د ګډونوالو  ،هم ګډون درلود يمیو محمد هاشم رحاثابت  میابراه

 وروسته په دې برخه کې یو نهایي وړاندیز د وزیرانو مجلس او سلطنتي مقام ته وړاندې شو.

دملي فرهنګ او د افغانستان «د افغانستان اکاډیمي»په دې ترتیب سره د طالعاتو او کلتور وزارت

ش.کال د وري میاشتې د ۱۳۴۹دد تاریخ پر بنسټ والړه د علم او ثقافت د یو مرکز په توګه 

(ګڼه فرمان له مخې تأسیس کړه او شاه محمود خان یې د افتخاري رئیس په ۱۰دوهمې نېټې د)

 توګه وپېژندل شو.
 

 : ېدرلوداو الندې څانګې یوه عالي شورا  ، يیمډافغانستان اکاد 

 .ریاستنجمن اد  و ادباتاریخ د  -۱

 .ریاست آریانا دایرة المعارفد  -۲

 آمریت.  ملي ژبې پښتو د پیاوړتیا او پراختیاد  -۳

 همدارنګه له اداري آمریت او د بودجې له منظورۍ سره یو ځانګړی کتابتون.  

 او مطرح کړي وو: په یاده غونډه کې پوهانو دا نظریات هم وړاندې کړي

 مطالعاتو مرکز د طبیعي علومو  ې دي سره دیمډافغانستان اکا له ویل يپوهاند عبدالحی حبیب

 .شياو یوځای  ایجاد

 ي د افغانستان ږتو حبیب هللا ا سید قاسم رشتیا، محمد ابراهیم صفا، میر محمد صدیق فرهنگ

او  نظر درلود د جوړېدو د اړتیا په برخه کېاکاډیمي په داخل کې د ښکلو هنرونو د اکاډیمي 

م ادغا ېمؤسسد  پښتو ټولنې څېړنیز مرکز او همدارنګه د د د کابل پوهنتون په هغې کې یې 

، خو حبیب هللا تږي په داسې حال کې چې د افغانستان په اکاډیمي کې یې د بېالبېلو غوښت

په نفې کولو کې له  انضمامعلومو د پوهانو مجمع پېشنهادوله، له اکاډیمي سره د پښتو ټولنې د 

     محمدصدیق روهي سره همغږی و.

  اساسي قانون د دیباچې د لومړي بند د محتوا پر بنسټ د د افغانستان د محمد صدیق فرهنګ

د افغانستان »افغانستان اکاډیمي د ایجاد پر اړتیا باندې مکرر تأکید او هغې ته یې اشاره کوله:

د عصر له غوښتنو سره سم او د تاریخ او ملي فرهنګ د  د ملي ژوند د تنظیم په منظور،

 .«واقعیتونو پر بنسټ... 

 چمتو شوې چې له افغانستان د اکاډیمي په علمي رتبو پورې اړوندې الیحې تر دې وروسته د

پورې رتبې په کې وې او د پورتنیو دوو «اکاډیمسین»او «اکاډیمي پال»څخه تر «اکاډیمي یار»

نه تقاعد کېدل، د استادۍ او علمي مقام معرف او مؤید نښان یې درلود او هم   علمي رتبو واجدین

 .کولهشریفاتي او شخصي حیثیت او شأن ساتنه یې د هغوی د ملي، ت

تر نظر الندې دنده رئیس )فوق رتبه(  ي د اکاډیمي دیمډاکایادې غونډې له پرېکړې سره سم، د 

 اجراء کوله او 

له  عالي شورا یې د اطالعاتو او کلتور د وزیر په ریاست، خپل غړي د اعزازي)انتصابي(غړو

 منځه او د اکاډیمي مسلکي غړي د جال الیحې په ذریعه انتخابېدل.

 د افغانستان اکاډیمي غړي په دوو برخو ویشل کېدل:

 ند:دشتقسیم می اعضای افغانستان اکادیمی به دو دسته
تنه وو، چې ارزښتمند علمي آثار او تألیفات یې ۲۵)اکاډیمسینان(د اکاډیمي اعزازي غړي -۱

د ادیب او مربي په توګه په فرهنګي خدمتونو کې ، چې عمر یې وهغه فاضالن ودرلودل او یا 

تېر کړی و. دې غړو د عمر تر پایه یو ټاکلی او مناسب معاش درلود او د اکاډیمي له پروګرام 
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او  شیهحتسره سم د آثارو په تألیف او ترجمه ، د فرهنګي، علمي او ادبي متونو په توضیح، 

وو. د اکاډیمي اعزازي غړي، د اکاډیمي د رئیس په وړاندیز، د اطالعاتو  تعلیقاتو باندې بوخت

 د وزیر په موافقې او د عظمی صدارت په تصویب د پاچا په فرمان سره ټاکل کېدل.او کلتور 

د اکاډیمي مسلکي غړي، له رسمي مامورینو څخه تشکیل وو، لوړې زده کړې او علمي  -۲

 په ذریعه ټاکل کېدل.رتبې یې درلودې، چې د جال الیحې 

د اکاډیمي نور مامورین د دولت د مأمورینو د استخدام د مقرراتو تابع او د مأموریت د 

  پوره کوونکي وو.صالحیت او حقوقو 

د نومونو عمومي لست، چې د دوی له منځه د تاریخ او ادب د  وهانو او شاعرانوپ د هیواد د

انجمن  اعزازي غړي، مسلکي غړي او همدارنګه علمي غړي او څېړونکي ټاکل کېدل، دالفبا 

خال محمد  ،ږیهللا ت بیحبامین هللا زمریالی،  کهزاد، ياحمد عل په ترتیب په دې ډول دی: 

سید سید بهاءالدین مجروح، ، يسید احمد شاه هاشمهللا رسا،  حبیذ خسته،  دکتور محمد اکرم، 

صالح محمد پرونتا، صدیق هللا رشتین، ضیا قاریزاده، سید قاسم رشتیا، شمس الدین مجروح، 

عبدالرزاق پوپل، ، عبدالرووف بینوا، ي، عبدالخالق واسعيعبدالحی حبیبعبداالحمد جاوید، 

غالم جان خان، غالم ، ياحمد نعیم يعلداوی،  يلهادعبدالواحد واجد، عبداعبدالشکور رشاد، 

، مایل ړپاچا الفت، لعل محمد کاک گل، يغالم فاروق اعتماد، ي، غالم حسن مجدديجاللي جیالن

، محمد ابراهیم ثابت، محمد ابراهیم خلیل، يمحمد آصف سهیل، محمد ارسالن سلیم، يهرو

محمد رسول امین، محمد رفیق  ،ړکاکمحمد حسن محمد ابراهیم صفا، محمد اسماعیل مبلغ، 

، محمد صدیق فرهنگ، ي، محمد صدیق طرزي، محمد شاه ارشاد، محمد صدیق روهيحبیب

، ي، محمد هاشم رحیمي، محمد گل نوريمحمد قدیر تره کی، محمد کریم نزیهمحمد فرید، 

  .يمحمد نظامو یارا، نور احمد شاکر موالنا عبدالعزیز قربت

 

 : ي دندې او موخې، چې په همدغه غونډه کې تائید شوېیمډان اکاافغانستد 

  او د هېواد په عمده د متونو علمي تحلیل، کره کتنه او خپرول، د ملي ژبو په ریښو او مبداء

علمي او بنسټیزه پوهانو باندې، چې د افغاني ټولنې د فرهنګي او طبیعي پدیدو ښکارندوی دي، 

 کول.څېړنه 

  تألیف وآثار يو ادبا ي، علمښتمنو ټولنیزوارزد. 

 فکري، ادبي او معنوي بدلونونو د ممثلو آثارو ژباړه او تحلیل او د  د ټولنیزو، د بشري ټولنو

  لرغونپېژندنې او د تاریخي نوو پلټنو په ساحه کې د ترالسه شوو نوو معلوماتو تحلیل او خپرول. 

  د عصر د غوښتنو او د پښتو ژبې د علمي انکشاف او اختصاصي دایرةالمعارفونو په پام کې

نیولو سره د آریانا دایرةالمعارف د تګالرې تعقیبول او پراخول او په دې برخه کې بشپړې او پرله 

 پسې خپرونې. 

پرمختیا ونکړای شوه او یا به له مؤقتي خنډ او ځنډ سره  څومره چې په کار وه نوموړې اکاډیمي

د »ش.کال۱۳۴۹مخامخه وه. سره له دې ځینې کتابونه له دغه ادرسه تر سترګو شوي دي؛ لکه په 

، چې «ابدالۍ توره»ش.کال۱۳۵۲او په  «د پښتو پخوانۍ تذکرې» ش.کال۱۳۵۰، په «خلکوسندرې

لومړی واحد او اړوند انجمن)د تاریخ  «افغانستان اکاډیميد »دد نوموړو کتابونو په پښتۍ باندې 

  انجمن او د پښتو د تعمیم او انکشاف آمریت( دوهمي واحد ښودل کیږي.

کلونه وروسته د تاریخي پېښو په تعقیب او د علمي بهیر په پام کې نیولو سره، د علمي او 

او تشکیالتو کې تعدیالت راغلل او د  بنامخپه  «د افغانستان اکاډیمي»څېړنیز ماهیت پربنسټ د

د افغانستان »افغانستان د علومواکاډمي د یو رښتیني خلف په څېر د یوې اړتیا په توګه د 

 ځایناستې شوه. «اکاډیمي
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د تاریخ د انجمن، آریانا د پښتو ټولنې پر بنسټ  په دې توګه د افغانستان د علومواکاډمي،

 یوال مرکز له یو ځای کېدو څخه منځ ته راغله.دایرةالمعارف او د پښتو څېړنو د نړ

 

م.( ۱۹۷۸مه )۱۵ش.کال د زمري میاشتې په ۱۳۵۷د  د افغانستان د علومواکاډمي د ایجاد فرمان

 په دوو برخو کې صادر شو:

  علوم يطبیع -۱

 علوم  يبشر -۲

د وزیرانو شورا د داراالنشاء له  علومو اکاډمي د تأسیس په اړهافغانستان د په اوسنۍ بڼه د 

د  رانویوز د » د تعلیم او تربیې وزارت ته په دې مضمون رسمي لیک استول شوی و: لوري

 د ېروزن او ېوونښ د ېش. ک۱۳۵۷ /۵ /۱۵ هټیه، نډمه غون۱۳په  ېالند ېصلیف۹۸۷مجلس تر 

 ېپه افغانستان ک :ېوشوه چ هړکیپه اساس پر ېڼد عرضپا ېټیش. ن۱۳۵۷ /۵ /۱۵وزارت 

په  ونیسیکم ېیسو يعلم ېړلو ېوی د ېچ لیتشک يمډعلومو د اکا تکامل په مقصد د دعلومو د

 ټصدارت په چوکا یمجلس له خوا د عظم يد عال رانویوز د ،ید یم شویتنظ او بیواسطه ترت

 .«او منظور شو دیتائ ېک

د علومواکاډمي د همدغه کال د کب د میاشتې په دوهمه د عظمی صدارت په چوکاټ  د افغانستان

او د علومواکاډمي د رئیس تر نظر الندې یې کار پیل کې د یو مستقل ارګان په حیث پرانستل شو 

رئیس «پښتو ټولنې»کړ. د علومو اکاډمي لومړنی رئیس له رتبې څخه دباندې بست کې د 

 نورزی و.پوهندوی دکتور ګل محمد 

د دې ادارې د قانون تر انفاذ دمخه د علومواکاډمي ټولې کړنې د پښتوټولنې، چې د  د یادونې وړ ده

 یوې اکاډمیکې ادارې په توګه منل شوې وه،د اساسنامې او لوایحو پر بنسټ تر سره کېدې. 

 :د علومو اکاډمي رئیسان

 یزدکتور گل محمد نور یپوهندو   -۱

 قیال مانیسلغالم مجدد  نیسیمډاکا   -۲

 پوهنمل گلداد   -۳

 رنجبر ریعبدالکب دکتورو علومد  ېړونکیڅسرمیسین ډکاندید اکا   -۴

 يعبداالحد عشرت نیسیمډاکا   -۵

 يمحمد محسن فورمل څېړونکیسر    -۶

 مستسعد نیمال محمد حس    -۷

 يروزیهللا ف لیخل يمولو    -۸

 راشد يعبدالبار څېړنپوه    -۹

 پوپل ایثر څېړنپوه  -۱۰

 

 د علومواکاډمي مرستیاالن

I.  ېد برخد بشري علومو 

 ظاهر افقمیسین محمد ډکاندید اکا -۱

 دولت محمد لودیندوکتور  څېړونکیسر -۲

 رنجبر ریدکتور عبدالکب وعلومد  څېړونکیسرکاندید اکادمیسین -۳

 راشد يعبدالبار د سرڅېړونکي مرستیال -۴

 عبدالشکور رشادمیسین پوهاند ډاکا -۵
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 مولوی فریدالدین محمود -۶

 محمد علم اسحاق زیدکتور څېړونکیسر  -۷

 منبنصرهللا سو څېړنپوه  -۸

 محمد اسلم افضلی څېړنپوه  -۹

II .د طبیعي علومو د برخې 

 پوهاند دکتور بلبل شاه جالل  -۱

 صمد سلیمعبدالنوال میسین پوهډکاندید اکا -۲

     يمیوند شاه محمددکتور  څېړونکیسر -۳

 مولوی شجاع الدین خدام -۴

 عبدالخلیل ظریفی دکتور څېړنپوه -۵

 تریننجم الدین دکتور  څېړنپوه -۶

III .د اسالمي علومو د برخې  

 ادیب يغالم ربان -۱

 يهللا اشرف يکذ يمولو -۲

 میرمحمد شریف پاکرای څېړنوال -۳

 سیف الرحمن سایف ستانکزی څېړنوال -۴

 

 علمي منشیاند علومو اکاډمي 

 يعبدالسمیع غفاردکتورمیسین ډکاندید اکا -۱

 محمد ظاهر افق نیسیمډاکا دیکاند  -۲

 يهالل نیمحمد حس نیسیمډاکا دیکاند -۳

 يهاد پوهاند دکتورمحمد نادر -۴

 سرمحقق نصرهللا ناصر -۵

 دکتور الف محمد شرر څېړنپوه -۶

 سید امین مجاهد څېړنپوه -۷

 دوکتور احمدشاه عمر وردک څېړنوال -۸

د علمي څېړنو لوړه د هېواد په سطحه  :د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د علومواکاډمي

د له منظور شوي تشکیل سره سم اداره ده او د یوې مستقلې دولتي ادارې په توګه فعالیت کوي.

پښتو څېړنو نړیوال  اسالمي ، بشري او طبیعي علومو برخې، علمي شورا، علمي مرکزونه لکه؛ د

د کوشاني څېړنو نړیوال مرکز او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز د بشري علومو په چوکاټ  مرکز،

د د دفتر ریاست،، انستیتوتونه، ډیپارټمنټونه، مالي او اداري معاونیت، د دایرةالمعارف مرکزکې، 

و او عامه اړیکو ریاست، د د اطالعاتفرهنګي او بهرنیو اړیکو ریاست،  ریاست، دپالن او پالیسۍ 

تحقیقاتي موزیم، کتابتونونه، البراتوارونه، د طبي څېړنیزو تشخیصیه کلینیک، مجلې،  ۍاتنوګراف

 جریدې او کودکستان لري.

د یادونې وړ ده، چې د نړۍ د فلسفي ریاضي څېړنو ریاست هم د دې ادارې په څنګ کې فعالیت 

 کوي.

واقع دی او د هغو پوهانو له منځه،  د باندې بست( څخه تبېد علومو اکاډمي په سر کې رئیس)له ر

چې اکاډمیسین، کاندید اکاډمیسین او څېړنپوه رتبه ولري، د علومواکاډمي د علمي غړو په پټو او 

مستقیمو رایو انتخاب او د علمي شورا په وړاندیز او د جمهور رئیس په منظورۍ د څلورو کالو 
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علومواکاډمي مرستیاالن،د مرکزونو رئیسان، د انستیتوتونو او ډیپارټمنټونو د لپاره ټاکل کیږي. 

 آمرین پرته د علومواکاډمي له علمي منشي)مافوق رتبه(او نورو علمي منشیانو څخه، انتخابي دي.

میتود، د اسالم د سپیڅلي دین څېړنیز  -د علومواکاډمي علمي غړي په خپلو فعالیتونو کې علمي

د اساسي قانون احکام د خپل عمل مالک کړي او د دې موخو د تحقق لپاره د ات او احکام او معتقد

 فعالیت کوي. علومواکاډمي له قانون څخه په پیروۍ

 

 :موخې

 

  د اسالمي، بشري او طبیعي د هېواد د فرهنګي بډاینې او د ملي اقتصاد د ودې په منظور– 

پورتنۍ څېړنې ، چې تخنیکي علومو په برخه کې د علمي څېړنو تر سره کول او انسجام او 

د لوړو زده کړو د مؤسسو او نورو علمي او څېړنیزو مؤسسو له خوا تر سره کیږي، د 

 هغوانسجام.

  د طبیعي سرچینو او زېرمو د مطالعاتو، څېړنو او ارزونو او له هغو څخه د اغېزناکې ګټې

 الرو چارو انسجام.  اخیستنې د

  د ملي اقتصاد د ودې په چار کې د ساینس او تکنالوژۍ د نوو بریاوو د کارولو د مناسبو

 الرو بررسي کول.

  د ملي اقتصاد، فرهنګي او ټولنیزې ودې د جاري او لرلیدو پالنونو په طرحه، تدوین او

 ارزونه کې همکاري. 

  علمي او څېړنیزو اړیکو ټینګول.په هېواد کې له نورو ادارو او مؤسسو سره د 

  کمي او کیفي وده.په هېواد کې د علم او پوهې د سطحې 

  .د علومواکاډمي په علمي څېړنو کې د غیر اسالمي فرهنګ د یرغل مخنیوی 

 

  ي جوړښتالتیتشک يمډاکا وعلومد  افغانستاند 

 
 تشکیالتي جوړښت:ش.کال د یوې مستقلې ادارې په توګه د علومو اکاډمي لومړنی ۱۳۵۷په 

 

 مجلس يعموم -۱

 ریاست يعموم -۲

 مرستیال -۳

 سکرتریت -۴

 له پورتني تشکیل سره سم اکاډمي دوه برخې؛ علمي او اداري درلودې:

 

I. ېد علومواکاډمي علمي برخ: 
 :د ژبو او ادبیاتو انستیتوت -۱

 ، چې وروسته د ژبو اوادبیاتو په مرکز بدله شوه:ولنهټتو ښپ - الف

 

  مدیریت  يعموم و فولکلوراادب د 

    د ژبپوهنې عمومي مدیریت 

    د ټولنیزو علومو عمومي مدیریت 
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    مجلې عمومي مدیریت کابلد  

   د زیري جریدې عمومي مدیریت 

 د دري ژبې او ادبیاتو عمومي مدیریت  -ب

 عمومي مدیریت او ادبیاتو د ورونو قومونو د ژبو  -ج

 

 :انستیتوتد ټولنیزو علومو  -۲

 د افغانستان مجلې عمومي مدیریت  -الف

 مدیریت د آریانا مجلې عمومي   -ب

 مدیریت د فلسفې عمومي   -ج

 مدیریتد اقتصاد عمومي   -د

 عمومی مدیریت ۍاتنوگراف وا تاریخد  - هـ

 مدیریت يعموم يلوژاارکید   -و

 

 :مرکزد پښتو څېړنو نړیوال  -۳

 مدیریت  د پښتو مجلې عمومي -الف

 مدیریت يعموم ېو ترجماتألیف د  -ب

 مدیریت يعموم ریسرچد   -ج

 

 :انستیتوتو علوم يطبیعد  -۴

 چې الندې څانګې یې درلودې:، و برخهنباتات د -الف

    موزیم ونباتاتد                                              

   بڼ يتحقیقات 

                          

 مدیریت يعموم يزولوژ د -ب

 مدیریت يعموم و کیمیاي اجیولوجد   -ج

 مدیریت يعموم يسیسمولوژد    -د

 مرکز رټکمپیود - هـ

 

                   مدیریت يدایرةالمعارف عمومد  -۵

  لیکنې برخهقاموس د: 

 توښه پپتو ښپ -الف

 په نورو ژبو او نورې ژبې په پښتوتو ښپ   -ب

 

II.  ېبرخ علمي کومکياداري او: 

 مدیریت د کادرونو د روزنې عمومي  -۱

 مدیریت د خپرونو او مطبعې عمومي  -۲

 مدیریت د مرکزي کتابتون عمومي  -۳

 مدیریت د مرکزي آرشیف عمومي  -۴

 

 ریاست: يادار   
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 مدیریت د مأمورینو -۱

  مدیریت د اداري آرشیف 

   مدیریتاستخدام د 

  مدیریت سوانح د 

 

 مدیریت وخدماتد   -۲
    مدیریت ترانسپورتد 

   مدیریت ېتحویلخاند 

    مدیریت وو تدارکاتا ېتهید 

 

 مدیریت ېمحاسب يجنسد  -۳

 

 مدیریت ېمحاسب ينقدد  -۴

 مدیریت ونومعاش د 

 مدیریت ۍدفتردار د 

  مدیریت وحواله جاتد 

 مدیریت يتحصیل 

 مدیریت کنترولد    -۵

م.(په ۱۹۸۱مه)۳۰سلواغې میاشتې په ش.کال د ۱۳۶۰د افغانستان د علومواکاډمي قانون د 

یده کې تر خپرېدو رسمي جر«ګڼه۵۰۲پرله پسې»ګڼه«۲۲»کې په  مادو۳۴څلورو فصلونو او 

وروسته نافذ شو، چې د مقررو او لوایحو په طرح او تدوین سره، د کار د بهبود او د هغې د 

په مي رتبو په توأمیت، تون ترمنځ د علپاره د علومواکاډمي او کابل پوهنلعلمي مقام د لوړاوي 

کې د پوهنتون د پوهاندۍ د مقام  رتبه په څېړونکيتطبیق او عملي شو او د سرش.کال ۱۳۶۰

همردیفه وپېژندل شوه. دا تفاهم د افغانستان د علومواکاډمي او د هېواد د لوړو زده کړو د مؤسسو 

نتون شپږو علمي د پوهترمنځ له هر اړخیزو خبرو اترو وروسته ترالسه شو او په هغه کې 

د علومواکاډمي له څلورو  «پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهنوال او پوهاند»رتبو

سره معادلت «د څېړونکي مرستیال، څېړونکی، د سرڅېړونکي مرستیال، سر څېړونکی»رتبو

 حاصل کړ او دواړو مؤسسو ومانه.

ګڼه ۶۵۶م.(کال په ۱۹۸۷ش.)۱۳۶۶ او پهد دې غوښتنې د عملي کېدو په موخه یوه مقرره نافذه 

 رسمي جریده کې خپره شوه.

ش.کال د غبرګولي د ۱۳۶۰د ذکر شوي قانون په نافذېدو او خپرېدو سره د علومواکاډمي د 

  میاشتې قانون ملغی اعالن شو. 

چې تر دغه مهاله  ش.کال د لرغونپېژندنې انستیتوت او د کوشاني څېړنو نړیوال مرکز،۱۳۶۱په 

، چې په تشکیل کې کله لاو کلتور وزارت اړوند و، هم په علومو اکاډمي کې مدغم شو د اطالعاتو

یواځې د لرغونپېژندنې د مرکز په نامه او کله هم د لرغونپېژندنې او د کوشاني څېړنو مرکز په 

 .يد ينامه ثبت شو

یوال په لومړي سر کې د علومواکاډمي تشکیالتي جوړښت داسې و، چې یوازې د پښتو څېړنو نړ

ش.(مرکز نومول شوی و، د مرکز په توګه او نورې دریې ۱۳۵۴مرکز چې د تأسیس له پیله)

برخې د انستیتوت په توګه ثبت او فعالیت یې کاوه، خو د علومواکاډمي د قانون تر تصویبېدو 
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نه په مرکزونو تبدیل شول؛ لکه طبیعي علومو، بشري علومو او ژبو او ادبیاتو انستیتوتووروسته د 

ش.کال ۱۳۶۰ش.کال، د ژبو او ادبیاتو انستیتوت له ۱۳۶۰ې د طبیعي علومو انستیتوت په چ

   ش.کال. :۱۳۶۱وروسته او د ټولنیزو علومو انستیتوت په 

 مرکز پښتو څېړنو نړیوال د  -۱

 مرکز وعلوم يطبیعد  -۲

 مرکز د ژبو او ادبیاتو  -۳

 مرکز د ټولنیزو علومو -۴

اکاډمیکې مؤسسې په تشکیل کې د اړتیا پر بنسټ بدلون راغی او له د دې علمي او وروسته 

 ش.کال وروسته د طبیعي او بشري علومو مرکزونو معاونیتونو ته ارتقاء وکړه:۱۳۶۵

 معاونیت وعلوم يبشرد  -۱

 عاونیتو معلوم يطبیعد  -۲

 په داسې حال کې، چې علومواکاډمي د تأسیس پرمهال یواځې یو مرستیال درلود.

  څېړنیز فعالیت کاوه: -په څلورو مرکزونو کې علمي ش.کال د طبیعي علومو معاونیت ۱۳۶۷په 

 مرکز و زراعتاکیمیا، بیولوژی د  -

 مرکز و تخنیکاریاضی، فزیک د  -

 مرکزد ځمکپېژندنې  -

 مرکز وعلوم يطبد  -

د طبیعي علومو تشکیل پراخه شو؛ لکه چې د  مې لسیزې په وروستیو کې ۶۰د شمسي کال د 

فضایي مطالعاتو مرکز، د سیسمولوژۍ او د زلزلې سنجولو د دستګاه د چمتوکولو او نصب 

انستیتوت، د اوبو د ستونزو انستیتوت،د لمر له انرژۍ څخه د استفادې او د لمر او باد له انرژۍ 

او خاورې  تکنولوژي او جن انجینیرنګ، بیوڅخه د استفادې د الرو چارو ډیپارټمنټ، د جنیټکس

منټونه او همداسې نور انستیتوتونه او ډیپارټمنټونه د علمي اکتشافاتو په موخه د ډیپارټپېژندنې 

طبیعي علومو په برخه کې په ځانګړې توګه په زراعت، فزیک، ریاضي، کیمیا، بیولوژي، 

د طبیعي علومو د ې پیل وکړ. تخنیک، ځمکپېژندنې، طب او فارمسي کې ایجاد او په فعالیت ی

ش.کال په ۱۳۶۸معاونیت په چوکاټ کې طبیعت مجلې د دغه برخې د خپرنیز ارګان په توګه په 

 خپلو خپرونو پیل وکړ.

علمي  له اداري پلوه د کرنې او مالدارۍ وزارت پورې اړوند دی، خو د زراعتي څېړنو انستیتوت

نېټې د مقررې تر ۱۳۶۶ /۶ /۱۵ده. علمي رتبې د  رهبري یې د افغانستان د علومواکاډمي په غاړه

ګڼه رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته د څېړنیزو کارونو، د کار د مودې او د ۶۴۶توشېح او په 

تر  ش.کال ورکړل شوې.۱۳۶۷په  تحصیل د درجې په پام کې نیولو سره  د دې انستیتوت غړو ته

رفیعات د علومواکاډمي له قانون او د علمي هغې وروسته د نوموړي انستیتوت د پوهانو علمي ت

کادر له مقررې سره سم اجراء کیږي. په دې انستیتوت کې جدید التقرر غړي هم د علومواکاډمي د 

قانون او مقررې پر بنسټ په علمي کادر کې شاملیږي، خو د علمي کادر امتیازات، معاش او د 

 تأمینیږي. اخوهغوی نورې اړتیاوې د کرنې او مالدارۍ وزارت له 

هم ورو ورو پراخه شوه او د انستیتوتونو شمېر یې زیات شو. د دري ژبې  د بشري علومو برخه

ش.کال د ژبو او ۱۳۵۹او ادبیاتو ډیپارټمنټ، انستیتوت ته لوړ شو او د خراسان مجلې مدیریت په 

ادبیاتو په چوکات کې تأسیس او په خپلو خپرونو یې پیل وکړ. د لرغونو ژبو ډیپارټمنټ په 

ازبکي او ترکمني ژبو ډیپارټمنټ د ورونو قومونو له انستیتوت څخه  ش.کال ایجاد شو. د۱۳۶۷

جال او د مستقل انستیوت په توګه په دوه جال ډیپارټمنټونو په تشکیل منظور شو. د ورونو قومونو 

 په انستیتوت کې د دې ژبو لپاره بست او د څېړنې زمینه برابره شوه:
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 کالش.۱۳۵۷بلوچي ژبه او ادبیات، د فعالیت پیل یې 

  ش.کال ۱۳۵۸ترکمني ژبه او ادبیات، د فعالیت پیل یې 

  ش.کال۱۳۵۸ازبکي ژبه او ادبیات، د فعالیت پیل یې 

 ش.کال۱۳۶۳په پامیري ژبو باندې څېړنې، د فعالیت پیل یې 

 ش.کال۱۳۶۳پشه یي ژبه او ادبیات، د فعالیت پیل یې 

 ش.کال۱۳۶۳نورستاني ژبه او ادبیات، د فعالیت پیل یې 

 ش.کال۱۳۶۹او ادبیات، د فعالت پیل یې  شغني ژبه 

 ش.کال۱۳۷۰اورمړي ژبه او ادبیات، د فعالیت پیل یې    

 

ش.کال عمالً د ټولنیزو علومو مرکز ته لوړ شو او همدارنګه ۱۳۶۱په  د ټولنیزو علومو انستیتوت

 د انستیتوتونو شمېر یې هم زیات شو.

ش.کلونو ۱۳۶۸ش. او ۱۳۶۷ترتیب کړه او پهالفبا د پشه یي او نورستاني ژبو  جال کمیسیونونو

 کې چاپ او خپره شوه.

د علومواکاډمي په تشکیل کې د یو  برخه زهد اسالمي علومو څېړنې م.(کال۱۹۹۵ش.)۱۳۷۴په 

معاونیت په سطحه زیاته شوه، چې په لومړي سر کې یې یو مرکز درلود، خو نن ورځ درې 

پرنیز ارګان په علومو د معاونیت د خ يالممجله د اس«تبیان»ش.کال ۱۳۷۹مرکزونه لري. په 

  توګه په خپرونو پیل وکړ.

 دوه جال جال انستیتوتونه شول.ش.کال ۱۳۸۱په  د ژورنالیزم او حقوقو انستیتوت

 دئیس په منظورۍ د ژبو او ادبیاتواو د جمهور ر د علومواکاډمي په وړاندیز ش.کال۱۳۸۱په

د پامیري ژبو د دیپارټمنټ تشکیل منظور شو، چې یو کال  کې انستیتوت په قومونومرکز د ورونو 

تشکیالتي کمیسیون له خوا د علومو اکاډمي د تشکیل د تنقیصاتو په لړ کې دو باره له منځه پس د 

   والړ، خو د شغني ژبې چوکۍ ال تر اوسه شته دی.

)د د شاه بوبوجان د تاریخي قصرد دولت له انکشافي بودجې څخه ش.کال ۱۳۸۱په 

 /۳ /۱۵په لپاره  علومواکاډمي مرکزي ودانۍ( د بیارغونې او د اتنوګرافۍ د څېړنیز موزیم د ایجاد

(ګڼه فرمان د افغانستان د اسالمي انتقالي دولت د رئیس له خوا ورکړل شو. دا ۴۵نېټه )۱۳۸۱

 په نامه پرانستل شو.«څېړنیز موزیم -علميد اتنوګرافۍ  »ش.کال رسماً د ۱۳۹۰موزیم په 

د پښتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، نورستاني، پشه یي او...پر اتنیکونو د دې موزیم آثار 

قلمه آثار، چې نایابه ګاڼې هم په کې شاملې دي، دې موزیم ته ۸۹۱باندې مشتمل دي، تر اوسه 

 . د موزیم د بډایه کولو کار د اړوندې برخې د پوهانو او د دې ادارې د مسئولینوتدارک شوي دي

له خوا روان دی، خو څېړونکي، د پوهنتونونو محصلین، د ښوونځیو زده کوونکي او نور عالقه 

 مندان کوالی شي موزیم وویني.

 /۳مجسمه جوړوونکي او انځورګر پوهاند امان هللا حیدرزاد خپل سلګونه آثار په  د هیواد نامتو

او د خپلو دوستانو په محضر کې د  نېټه د علومواکاډمي د پوهانو، فرهنګیانو، استادانو ۱۳۹۳ /۱۰

 علومواکاډمي د اتنوګرافي څېړنیز موزیم ته ډالۍ کړل.

له څو لسیزو ځنډ وروسته د افغانستان د اسالمي انتقالي دولت د رئیس  د دایرة المعارف مرکز

د  ګڼه فرمان پربنسټ مجدداً فعالیت پیل کړ.۱۱۶نېټې د ۱۳۸۱ /۵ /۱۴جاللتمآب حامد کرزي د 

ش.کال څخه را ۱۳۹۱دایرةالمعارف مرکز چې مخکې د بشري علومو د برخې پورې تړلی و، له 

پدې خوا په علومواکاډمي کې د یو مستقل مرکز په توګه فعالیت کوي. دې مرکز له فرمان سره 

د علومواکاډمي د په نامه «دایرة المعارف د ارټیکلونو د تثبیت او ارزونې کمیسیون» د سم،لومړی

پوهانو ، د کابل پوهنتون، طبي پوهنتون او پولیتخنیک پوهنتون د استادانو او د نورو ادارو له 
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په تشکیل کړ او بیا یې د آریانا دایرة المعارف کارکوونکوڅخه جوړ یوباصالحیته علمي کمیسیون 

ټوکونو کې د دوهم دور د تدوین پالن، هممهاله په دوو ژبو؛پښتو اودري په جالجال 

ش.کال  تر کار الندې ونیو. د آریانا دایرة المعارف د دوهم دور لومړی ټوک په ۱۳۸۵په

ش.کال، څلورم ټوک په ۱۳۸۹ش.کال، دریم ټوک په ۱۳۸۷ش.کال، دوهم ټوک په ۱۳۸۶

ش.کال په پښتو او دري ژبو چاپ شو. د آریانا دایرة ۱۳۹۲او پنځم ټوک په  ش.کال۱۳۹۰

 شپږو ټوکونو کې بشپړیږي.المعارف دوهم دور په 

نېټې ۱۳۸۱ /۵ /۱۴د افغانستان د اسالمي انتقالي دولت د رئیس د م.(کال۲۰۰۲ش.)۱۳۸۱په

ګڼه فرمان په واسطه د لرغونپېژندنې انستیتوت د علومواکاډمي له چوکاټه جال او له اداري ۱۱۸د

ي یې د افغانستان د پلوه دوباره د اطالعاتو او فرهنګ په وزارت پورې وتړل شو، خو علمي رهبر

 علومو اکاډمي پر غاړه وه.  

ش.کال په وري میاشت کې د لرغونپېژندنې ریاست یو ځل بیا په علومواکاډمي پورې ۱۳۹۰د

 وتړل شو. 

د علومواکاډمي یو شمېر چوکۍ له  تشکیل څخه حذف  ش.کال۱۳۸۴د یادونې وړ ده، چې په 

ش.کال ۱۳۷۰پرمهال په پام کې وه تر  د علومواکاډمي د تأسیسشوې، په داسې حال کې، چې 

 تنو ته ورسیږي.۶۰۰پورې د دې ادارې د علمي غړو شمېر

له علمي غړو او د ملکي خدمتونو له کارکوونکو)حمایوي غړو(  اوس د علومواکاډمي ریاست

بستونه د معاونیتونو، مرکزي ۲۹۱بستونو څخه ۴۹۸له  د عمومي تشکیلڅخه تشکیل دی، چې 

ونو علمي غړي او د مجلو مدیران او مهتممین ډیپارټمنټریاستونو، علمي مرکزونو، انستیتوتونو او 

اولوایحو او د موجودو امکاناتو په پام کې نیولو سره، د علمي  ودي، چې د نافذو قوانینو، مقررات

د تحصیلي او تخصصي رشتې ه سم په اړونده برخه کې سر طرحه شوو پالنونو لهمرکزونو 

یې  سلنه۱۷ په تر سره کولو بوخت دي، چې څېړنیزو پروژو -مطابق په انفرادي بڼه د علمي

 خویندې تشکیلوي.

بستونو ته ۲۰۷دې اداره کې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو او د خدماتي پرسونل شمېر  په

اداري خدمتونو بوخت دي او له الرې جذب شوي او په رسیږي، چې د اداري اصالحاتو د پروسې 

 سلنه خدماتي پرسونل خویندې تشکیلوي.۱۰سلنه مأمورین او۱۱له دې جملې څخه 

 په دریو برخو کې په علمي څېړنو بوخت دي: د افغانستان د علومواکاډمي علمي غړي

 .علوم يبشر .۱

 علوم .يعیطب .۲

 .علوم ياسالم .۳

د هرې برخې په سر کې د علومواکاډمي یو مرستیال واقع دی او هره برخه په علمي مرکزونو، 

 انستیتوتونو او ډیپارټمنټونو ویشل شوې ده. 

 د علومواکاډمي علمي غړي په درې ډوله دي:

 .ي غړيعلم .۱

 ي غړي.افتخار .۲

 .اننیسیمډاکا دیوکاندا نانیسیمډاکا .۳

 مقرراتو او لوایحو په پام کې نیولو سره جذب او ټاکل کیږي.چې د علومواکاډمي د قانون، 

 

 ش.کال کې د علومواکاډمي تشکیالتي جوړښت ۱۳۹۳په 
 ې څخه خارج بسترتب له ، سیرئد علومواکاډمي    .۱
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 بست فوق رتبهما  ، يمنشد علومواکاډمي علمي   . ۲

 بست ما فوق رتبه ، یتمعاوند بشري علومو د برخې    .۳

 بست ما فوق رتبه ،یت معاوند برخې  وعلوم يتخنیک -يعیطبد   . ۴

  بست ما فوق رتبه ،معاونیت  برخې د وعلومي اسالم د     .۵

 بست فوق رتبه ،معاونیت  يو ادارا يمال  . ۶

 بستونه ، فوق رتبهدوه بستونه مشاوریتد    .۷

 بست ، اولمرکز ریاست د  دایرةالمعارفد   . ۸

 ونهریاست يمرکز  . ۹

 آمریت تفتیش يداخلد . ۱۰

 

 (واکاډمي ترڅنګعلومد )بست، مافوق ریاست  څېړنو د مرکز ریاضيفلسفي د نړۍ د  -

 

 ي برخهعلم
 يمنش يعلم يمډاکا وعلومد

 ي غړيعلم هدو 

I.  معاونیت و د برخېعلوم يبشرد:  

 يمنش يعلم      -

 تیریمد ېمجل انایآر د 

  مهتمم ېمجل انایآرد 

  تیریمد ېمجل افغانستاند 

    مهتمم ېمجل افغانستاند 

 :ریاستمرکز د ژبو او ادبیاتو د  -الف

 يمنش يعلم -

  انستیتوت پښتو ژبې او ادبیاتود 
 يمنش يعلم -

o ټمنټپارید ادبیاتو او متنپوهنې ډ  

 ي غړيعلم څلور 

o ټمنټپارید فولکلور او شفاهي ادبیاتو ډ  

 ي غړيعلم څلور  

o ټمنټپاریپوهنې ډبد ژ  

 تیریمد ېمجل کابلد 

  مهتمم ېمجل کابلد 

 تیریمد ېدیجر يریز د 

  مهتمم ېجرید يزیرد 

 

  انستیتوت ي ژبې او ادبیاتودرد 

 يمنش يعلم -

o  ټمنټپارید ادبیاتو او متنپوهنې ډ  

 ي غړيعلم درې 
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o  ټمنټپاریډ فلکلورد 

 ي غړيعلم هدو 

o ټمنټپارید ژبپوهنې ډ  

o ټمنټپارید کره کتنې او ادبي تیورۍ ډ  

  تیریمد ېمجل خراساند 

  مهتمم ېمجل خراساند 

o ټمنټپارید  لرغونو ژبو ډ  

 

 توتینستاد ورونو قومونو د ژبو او ادبیاتو  

 يمنش يعلم -

 

    توتیانست ي ژبوازبکو ا يترکمند 

o  ټمنټپاریډ ي ژبېترکمند 

o  ټمنټیپارډ ي ژبېازبکد 

 ي غړیعلم وی  

o    ټمنټپاریډ ي ژبوریپامد 

  :ریاست و د مرکزعلومد ټولنیزو -ب

 يمنش يعلم  -

 توتیانست   ۍو اتنوگرافا خیتارد 

 يمنش يعلم  -

o  ټمنټپاریډ خیتارد پخواني  افغانستاند 

 ي غړيعلم هدو 

o  ټمنټپاریډ خیمعاصرتارد  افغانستاند 

 ي غړيعلم هدو 

o  ټمنټپاریډ ۍاتنوگرافد 

 ي غړیعلم وی 

 

 انستیتوت اقتصاد د 
 يمنش يعلم  -

o ټمنتپاریډ اقتصاد يتصد د 

 ي غړيعلم هدو 

o   ټمنټپاریډ اقتصاد يملد 

o  ټمنټپاریډ ېیاحصائد 

 ي غړيعلم هدو 

 

 

 توتیانستد ارواپوهنې او روزنیزو علومو  

 يمنش يعلم -

o  ټمنټپاریډ د ښوونې او روزنې 

o  ټمنټپارید ارواپوهنې ډ  
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 ي غړیعلم وی 

 

 توتیانست د فلسفې او ټولنپوهنې  
 يمنش يعلم  -

o ټمنټپاریې ډفلسف د 

 ي غړیعلم وی 

o  ټمنټپارید ټولنپوهنې ډ  

 

  توتیانست وعلومي اسیو سا وحقوقد 
 يمنش يعلم  -

 ي غړیعلم وی 

o ټمنټپارید نړیوالو اړیکو ډ  

o ټمنټپاریډ د عامه حقوقو او سیاسي علومو  

o   ټمنټپاریډ جزاد 

o  ټمنټپاریډ يخصوص 

 

  توتیانست زمیژورنالد 

 يمنش يعلم -

o ټمنټپاریوډو مطالعاتا قیتحق د 

o  ټمنټپاریډله ییزو رسنیو ډ  

 ي غړیعلم وی 

  :ریاستمرکز د لرغونپېژندنې د څېړنو د  -ج

 يمنش يعلم -

  نستیتوتاد لرغونپېژندنې  

 علمي منشي -

o  ټمنټیپارډ ماقبل التاریخد 

o   ټمنټپاریډ باختر ویوناند 

o  ټمنټیپارد سکه پېژندنې او تېکر پېژندنې ډ  

o   ټمنټپاریډ ېدور ياسالمد 

o   ټمنټیپارډ ۍمهندسد 

  تیریمد ېمجل لرغونپېژندنه()د افغانستان د 

  مجلې مهتمم )د افغانستان لرغونپېژندنه(د 

 :ریاستد نړیوال مرکز د کوشاني څېړنو  -د

 يمنش يعلم -

 توتینستاد کوشاني څېړنو  
 

 يمنش يعلم -

o ټمنټپاریډ د کوشاني دورې د آثارو او اسنادو  

o   ټمنټپاریډ ېحوز ېترانیمدد 

o   ټمنټپاریډ میترمد  ثارآد 
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 غړیي علم وی 

o   ټمنټپاریډ ي څېړنوساحود 

 تیریمد ېمجل يکوشاند 

 مهتمم ېمجل يکوشاند 

 

الر  ،عکاس ، پرسونل يادار ،آمر  میموز، چې د  آمریت میموزد علمي ـ څېړنیز اتنوګرافي 

 . دي شامل ي غړی په کېعلم ویو ا ښودونکي

 :استیر مرکزد پښتو څېړنو د نړیوال  هـ

 علمي منشي -
 توتینستاد پښتو څېړنو  

 ي غړيعلمه دو  

 

 انستیتوت ېنڅېړد خوشحال 

 ي غړيعلم هدو  

 

 توتیانستد پښتنو قبایلو  

 غړي يعلم هدو 

o  ټمنټیپارډ ېوترجما فیلأتد 

 ي غړیعلم وی  

  تیریمد ېمجلد پښتو 

 مهتمم ېو مجلتښپد 

 :استیر مرکزد سیمه ییزو مطالعاتو د  -و

 يمنش يعلم -
 پوهکار -

 پوهکار -

 پوهکار -

 ي غړیعلم وی -

 

  توتیانست ومطالعات د و پاکستاناهند د 

o ډیپارټمنټ هند د  

o  ډیپارټمنټ پاکستاند  

 

  توتینستا ېیوترکا رانیاد 

o  ډیپارټمنټ رانیاد  

o  ډیپارټمنټ ېیترکد 

 

  توتیانست ي هېوادونوعربد 
o  ډیپارټمنټ عربستان يسعودد  

 

 توتیانست د منځنۍ آسیا 
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o  ډیپارټمنټ تاجکستاند  

o  ډیپارټمنټ ترکمنستاند 

o  ډیپارټمنټ قزاقستاند  

 

  توتیانست وقفقازا ېیروسد 
o  ډیپارټمنټ ېیروسد  

o  ډیپارټمنټ قفقازد 

o  ډیپارټمنټ نیچد 

  تیمرآ ي بنسټفکر د يمحمود طرزد 

 ي غړیعلم وی 

 

 انستیتوت ومطالعات د بین الملل د 

 ې مدیریتمجل (مطالعاتد)سیمه ییز 

 مهتمم مجلې  (مطالعاتد)سیمه ییز 

II.  معاونیت و د برخېعلوم يتخنیک -يعیطبد: 

 يمنش يعلم -

  تیریمد ېمجل عتیطبد  

  مهتمم  ېمجل عتیطبد 

 :ریاست مرکز و زراعتا يولوژیب ا،یمیکد  -الف

 يمنش يعلم -

  انستیتوت ایمیکد 

 يمنش يعلم -

o  ډیپارټمنټ ایمیک يعضود 

o ډیپارټمنټ ایمیک يعضویرغد 

o   ډیپارټمنټ ایمیک يکیفز يدیکلوئد 

o  ډیپارټمنټ يمیوشیبد 

 

  توتیانست يلوژیوبد 

 يمنش يعلم -

o  ډیپارټمنټ پېژندنېنبات د 

o  ډیپارټمنټ کیټجند 

 

  توتیانست زراعتد 

 علمي منشي  -

o  ډیپارټمنټ ياگرونومد 

o  ډیپارټمنټ ورې پېژندنېخاد 

o  ډیپارټمنټ اصالحو د نباتاتد 

o ډیپارټمنټو جات وهیم وا وجاتیسبز د 

o ډیپارټمنټ والتآ نیماشد کرنیز 

 :استیر مرکزد ځمکپېژندنې د علومو د   -ب
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 يمنش يعلم -

  توتیانست يولوجیجد 

 يمنش يعلم -

 

  توتیانست يرولوژئوتیدرومیهاد 

 علمي منشي -

o  ډیپارټمنټ ېیجغراف يعیطبد 

 ي غړیعلم وی 

 

  توتیانست کیوفزیجد                       

o  ډیپارټمنټ وموادد کاني 

o  ډیپارټمنټ نفت وگازد 

 :استیر مرکز کیو تخنا کیفز ،ياضیرد  -ج

  يمنش يعلم -

  توتیانست کیو فزا ياضیرد 
 يمنش يعلم -

o  ډیپارټمنټ ياضیرد 

o  ډیپارټمنټ کیفزد 

 

  توتیانست يانرژد 
 يمنش يعلم -

o  ډیپارټمنټ ونوشنټېسد برېښنایي 

o  ډیپارټمنټ وشبکد برېښنایي 

 

 توتیانست يساختمان 

o ډیپارټمنټ ي ودانیوو صنعتا يمعدن د 

 

  توتیانست ۍلوژوو تکنا کیتخند 

 يمنش يعلم    -

o  ډیپارټمنټ ۍلوژوتکنو د فلزاتد 

o   ډیپارټمنټ ترانسپورت وا ۍنریماشد 

 

  توتیانست ۍلوژوتکن يمعلوماتد 
 يمنش يعلم -

o  دیپارتمنت ۍتكنالوژ يمعلوماتد 

 ي غړیعلم وی 

o  ډیپارټمنټ ومخابرات وا ویډراد 

 ي غړیعلم وی 

o  ډیپارټمنټ وشبکټ د رنټاند 

 ي غړيعلم هدو  
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 :استیر مرکزد  وعلومي طبد  -د

 يمنش يعلم -

 توتیانست طبي معالجو د 

 يمنش يعلم -

o  ډیپارټمنټ يجراح يعمومد 

o   ډیپارټمنټ  ېداخلد 

 

  انستیتوت ېفارمسد 

 يمنش يعلم -

  آمریت کیکلن يقاتیتحق او هیصیتشخ د طبد 

 ي مرستیالعلم -

 سونولوجست -

 

  تیسکرتر ونیسیکم يملۍ د تکنولوژ وا نسیاسد 

  مدیریت اخبارۍ د و تکنولوژا نسیاسد 

III.  معاونیت و د برخېعلوم ياسالمد: 

  يمنش يعلم -

  تیریمد ېمجل انیتبد 

  مهتمم ېمجل انیتبد 

 :ریاست مرکز ثیو حدا ریتفسد  -الف

  يمنش يعلم -

  ي غړیعلم وی 

  توتیانست ریتفسد 

  يمنش يعلم -

o  ډیپارټمنټ ریتفسد 

 ي غړیعلم وی 

 

  توتیانست ثیحدد 

 ي منش يعلم -

o  ډیپارټمنټ ثیحدد  

 ي غړیعلم وی 

 

 :استیر مرکز قانون وا ېفقهد  -ب

 يمنش يعلم -

  توتیانست ېفقهد 

 يمنش يعلم    -

o  ډیپارټمنټ ېفقهد 

o  ډیپارټمنټ واصولد  ېفقهد 

 

  توتیانست قانوند 
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 يمنش يعلم -

o  ډیپارټمنټ قانوند 

 :استیر مرکز ثقافت وا ېدیعقد  -ج

  يمنش يعلم -

  توتیانست ېدیعقد 

 يمنش يعلم -

o  ډیپارټمنټ ېدیعقد 

 ي غړيعلم هدو 

o  ډیپارټمنټتصوف د 

 ي غړیعلم وی 

 

  توتیانستثقافت د 

 علمي منشي -

 يعلمي غړ هدو 

o ټمنټیپارد ښځې او کورنۍ ډ  

 

 :ریاست مرکز المعارف دایرةد 

 علمي منشي -

  انستیتوت المعارف رةیداد 

 يعلمي غړ اووه 

 

 :استیرمرکز د نړۍ د فلسفي ریاضي 

 ي مرستیالعلم -

 علمي منشي -

 پوه کارد اقتصادي چارو علمي  -

 پوه کارد فلسفي دیني علومو علمي  -

 پوه کارد ریاضیاتو د علم علمي  -

 پوهکار يعلم وحقوق الدول نیبد  -

 ونهریاست يمرکز

  ریاست اړیکو و عامها واطالعاتد 

 مدیریت يعموم ټب ساییو د   -

  ریاست بهرنیو اړیکوو ا يفرهنگد 

  ریاست ۍپالیساو پالن  د 

  استیر دفترد 

 

 ي برخهادار
 معاونیت يو ادارا يمال

 ریاست يادار 

 ریاست يو حسابا يمال 
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  آمریت منابع يبشرد 

  مریتآ واحد د جندرد 

دا ټول ریاستونه، آمریتونه او عمومي مدیریتونه په مدیریتونو او بېالبېلو څانګو ویشل شوي دي، 

 اصالحاتو د پروسې له الرې توظیف شوي دي.چې د دندو د الیحې پر بنسټ د اداري 

د انجمنونو او هغو مؤسسو د کتابتونونو له ادغام څخه چې  د علومواکاډمي مرکزي کتابتون:

 علومواکاډمي له هغو څخه ایجاد شوې ده، تشکیل شوی دی او درې برخې لري:

ټوکونو ۲۴۰۴۵په  عنوانه کتابونه۱۸۰۸۱د توزیع برخه، چې په ملي ژبو او د یونسکو په ژبو .۱

 کې لري.

  قلمي نسخې لري.۳۷۵ټوکونو کې او ۱۰۴۱۴عنوانه کتابونه په ۸۷۴۳ریفرنس برخه، چې د .۲

عنوانه جریدو او ۵۹۴دپه دې برخه کې استفاده کوونکي ، چې ده د مجلو او جریدو برخه .۳

   کې لري. عنوانه مجلې په واک۱۲۰۲ورځپاڼو کلکسیونونه او 

 ټوکه کتابونه لري.۱۰۹۷څانګود علومو د بېالبېلو  تون:کتاب مرکزد  دایرة المعارفد 

 ټوکه کتابونه لري.۱۰۸۹د علومو د بېالبېلو څانګو  تون:کتاب مرکزو د مطالعات د سیمه ییزو

 

 ش.کال کې اهداءشوي کتابونه او کتابتونونه :۱۳۹۳په 

 

 ۵۷۴۰ بهرنیو چارو د وزارت له خوا؛ټوکه کتابونه د  

 ۱۴۲ کتابونه د ښځو چارو وزارت له خوا؛ټوکه 

  د ارواښاد پوهاند محمداکبر پوپل کتابتون، چې په ملي او انګلیسي ژبو د زراعت د برخې

ټوکه کتابونه په کې شامل دي، د هغه د کورنۍ له خوا د علومواکاډمي کتابتون ۶۸۴اړوند 

 ته اهداء شوی دی. 

  او د  ابتون، چې سلګونه ټوکه کتابونهشخصي کتخپل د هېواد نامتو عالم حبیب هللا رفېع

جریدو او مجلو کلکسیونونه په کې شامل دي علومواکاډمي ته اهداء کړی دی او دغه 

کتابونه، جریدې او مجلې په دوو الندنیو برخو کې ټولو عالقمندانو ته د استفادې لپاره په 

 واک کې ورکړل شوي دي: 

 تونکتاب  عیرف -    

 نندارتونژورنالیزم د  عیرفد  -    

او د ساینس  مجلې، دوه جریدې۱۰موقوتې خپرونې، چې ۱۳ اوسمهال: خپرونې يمډاکا وعلومد 

او تکنولوژۍ یو اخبار په کې شامل دي په پښتو، دري او د یونسکو په ژبو د دې ادارې د اطالعاتو 

پر دې د مالي امکاناتو په پام کې نیولو سره په  سربېره او عامه اړیکو د ریاست له الرې خپریږي.

  کال کې د پوهانو لسګونه مستقل کتابونه هم له همدې الرې چاپ او خپریږي.

 :د علومواکاډمي موقوتې خپرونې خپرنیزو پړاوونو په پام کې نیولو سرهاود وقفو

 

 ګڼه

 

 د خپرونې نوم

کال   تأسیس په هجري لمریز یې د 

د خپرنیزو وقفو او د بیا پیل په 

  ذکر سره

 

  خپرنیزه ژبه

 

 د خپرېدو موده

 

 خپروونکی

 

۱ 

 

 

 مجله کابل 

 ۱۳۱۰ -۱۳۷۱  

اوس  ،دری لومړی

 پښتو

 

 

 میاشتنۍ

و دبیاتد ژبو او 

، د پښتو مرکز

ژبې او ادب 

 انستیتوت

 ۱۳۷۶(۳-۱)وه ګڼهی 

 کال پای۱۳۸۰د 

 

 

۲ 

 

 

 مجله آریانا

 ۱۳۲۱- ۱۳۷۱  

 

 و دریاتو ښپ

 

 

 درې میاشتنۍ

 

 

د ټولنیزو علومو 
 ۱۳۷۵ وه ګڼهی 

 ۱۳۷۸ وه ګڼهی 
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 اسناد ينیتقن يمډاکا وعلومد 

 :لري چېقانون  وی يمډاکا و: علومقانون يمډاکاو علوم د افغانستاند 

مادې ۳۴ګڼه رسمي جریده کې خپور شو او څلور فصلونه او۵۰۲ش.کال په ۱۳۶۰لومړی ځل په 

 یې درلودې.

ګڼه رسمي جریده ۹۴۹په  مه۳ش.کال د چنګاښ په ۱۳۸۷دوهم ځل د علومواکاډمي قانون، چې د

 مادې دی. دا قانون یوه ضمیمه هم لري.۳۹کې خپور شوی، ځلور فصله او

علومواکاډمي پنځه مقررې او څو الیحې لري، چې د علومواکاډمي د قانون او مقررو په رڼا کې 

 جوړې شوې دي.

 

 ۱۳۸۰ مرکز   وه ګڼهی 

 ۱۳۸۱ 

 

۳ 

 

 مجله افغانستان 

 ۱۳۲۵(.۱۹۴۶ش).۱۳۷۱  -م      

 يانگلیس

 

 درې میاشتنۍ

د ټولنیزو علومو 

 مرکز
 ۱۳۸۲(.۲۰۰۳ش).م 

 

۴ 

 

 يکوشانتحقیقات 

 مجله

 ۱۳۵۷.تر لږ ځنډ وروسته  -ش

پورې ۱۳۷۰موکلونوڅخه تر۶۰له

 یې خپرونې درلودې. 

 

و اتو ښ، پيدر

 يانگلیس

 

 درې میاشتنۍ

 

د کوشاني څېړنو 

 مرکز نړیوال 

 ۱۳۸۱ 

 

۵ 

د افغانستان 

 مجلهلرغونپېژندنه 

 ۱۳۵۸-  ۱۳۶۶ ژمی  

و اتو ښپ ي،در

 يانگلیس

 

 درې میاشتنۍ

 

 

 

لرغونپېژندنې د 

 مرکز
 ۱۳۶۸- ګڼه۱۶و ا ۱۵ یوازې 

 ۱۳۸۴ 

 

۶ 

 

 مجله توښپ

 ۱۳۱۱-۱۳۱۶  

 ژبېیونسکو د 

 

 درې میاشتنۍ

 

د پښتو څېړنو 

 نړیوال مرکز
 ۱۳۵۶- ۱۳۷۰ 

 ۱۳۸۱ 

 

 

۷ 

 

 مجلهخراسان 

 ۱۳۵۹ ګڼې پورې۴۲تر  

 يدر

 

بیا  درې میاشتنۍ

 شتنۍایم هدو

 

د ژبو او ادبیاتو 

مرکز، د دري 

ژبې او ادب 

 انستیتوت

 ۱۳۷۰-ګڼو ۴۵او۴۴، ۴۳تر

 پورې په درې میاشتنۍ بڼه

 ۱۳۸۱ 

۸  

 مجله طبیعت 

 ۱۳۶۸ یواځې یوه ګڼه  

 تو ښو پا يدر

 

 درې میاشتنۍ

-عيد طبی

تخنیکي علومو د 

 برخې معاونیت

 

 ۱۳۷۴ یواځې یوه ګڼه  

 ۱۳۸۱ 

 دوره لومړۍ  ۱۳۷۹ مجله تبیان  ۹

 ۱۳۸۲ ګڼې هدودوره   همهدو  

 ۱۳۸۳ دوره درېمه 

 

 توښو پا يدر

 

 درې میاشتنۍ

د اسالمي علومو 

د برخې 

 معاونیت

 مطالعات سیمه ییز ۱۰

 مجله

 ۱۳۸۵ د سیمه ییزو   درې میاشتنۍ توښو  پا يدر

 مرکزمطالعاتو 

 

    ۱۱ 

 

 جریده يزیر

 ۱۳۱۶-۱۳۲۰  

 توښپ

 

 اونیزه

 ورځنۍ۱۵فعالً 

ادبیاتو د ژبو او 

مرکز، د پښتو 

ژبې او ادب 

 انستیتوت

 ۱۳۳۱-۱۳۶۶ 

 ۱۳۸۱    

د اطالعاتو او  میاشتنۍ توښو پا يدر  ۱۳۸۶ جریدهتفکر  ۱۲

عامه اړیکو 

 ریاست

و اساینس د     ۱۳    

 اخبار ۍتکنولوژ

 ۱۳۸۶ 

 

د و ا يتو، درښپ

 ژبېیونسکو 

-طبیعی د شپږمیاشتنۍ

و علوم تخنیکي 

د برخې 

 معاونیت
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  :ېمقرر يمډاکا وعلومد

 ه.مقرر کادر يعلمي د مډاکا وعلومد  افغانستاند    .۱

د افغانستان د لوړو زده کړو له مؤسسو سره د افغانستان د علومواکاډمي د علمي رتبو د .   ۲

  ه.مقررمعادلت 

  ه.مقررڅېړنیزو مؤسسو کې د علمي څېړنو  –د افغانستان په علمي    .۳

 .ۀمقررد افغانستان د علومواکاډمي د انتخاباتو    .۴

  .مقررهد افغانستان د علومواکاډمي د رئیس، مرستیاالنو او علمي منشي د دندو .  ۵

څېړنیزو او نشراتي فعالیتونو مقرره.  -د علومواکاډمي او د لوړو زده کړو د مؤسسو د علمي   .۶

یف، د تأل او نشراتي فعالیتونو اړوند موضوعات راغلياو  وڅېړنیز -علميد په دې مقرره کې 

. د یادونې وړ ده، چې يد ېټاکل شو ېاو... حق الزحمتدوین، ژباړې، تقریظ، اهتمام، الرښوونې 

، خو درلودې مقرراتعلومواکاډمي او د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې جال جال مخکې 

ش.کال د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د بیا غور ۱۳۸۱دا مقرره د وخت د اړتیا له مخې په 

و لپاره عدلیې وزارت ته واستول شوه. د نوموړي وزارت تر نظر الندې یو کمیسیون توظیف کول

شو، چې تر الزمو تعدیالتو، د قانوني پړاوونو تر وهلو او د منظورۍ تر اخیستلو وروسته د 

څېړنیزو مؤسسو  –ي د علم»  دنوموړې مقرره مه توشیح او ۱۸ش. کال د لړم د میاشتې په ۱۳۸۲

 .په نامه یاده شوه« مقرره د علمي، څېړنیزو او نشراتي فعالیتونو د حق الزحمې 

 

 ي الیحېمډاکا وعلومد 

  .حهیالد افغانستان علومواکاډمي د نوو علمي غړو د جذب   .۱

  .حهیالد علومواکاډمي د علمي غړو د علمي ترفېعاتو    .۲

  الیحه.د علمي کارکوونکو د دندو   .۳

  .حهیالد الرښود استادانو د فعالیت .   ۴

 .حهیال ينشرات   .۵

 .حهیال تونکتابد .   ۶

 .ونو الیحېکمیسیوند  انسجامد .   ۷

په ذکر شوي قانون، مقررو او الیحو کې د رئیس، مرستیاالنو، علمي منشي، د مرکزونو د 

علمي غړو واکونه، مسئولیتونه او ددندې رئیسانو، د انستیتوتونو او ډیپارټمنټونو د آمرینو او 

 تشرېح، توضېح او تنظیم شوې دي.

د تحصیلي درجې او علمي سویې په پام کې نیولو  د افغانستان د علومواکاډمي له قانون سره سم

 سره د علمي کارکوونکو علمي رتبې په الندې ډول تنظیم شوي دي:

    JUNIOR ASSISTANT PROFESSOR         معاون محقق          -        نیارړیڅ   •

        

                                  ASSISTANT PROFESSOR محقق     -      یندوڅیړ   •

 

                           ASSOCIATE PROFESSOR    سرمحققمعاون     -      څېړنوال •  

           

                                                          PROFESSOR سرمحقق        -       وهنپڅیړ   •

لوړې علمي رتبې «کاندید اکاډمیسین او اکاډمیسین »سربېره پر دې د علومواکاډمي په قانون کې د

ش.کال د لیندۍ ۱۳۶۵هم تسجیل شوې دي، چې په لومړي ځل د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د

له بېالبېلو ادارو او د علومو له بېالبېلو څانګو څخه منتخب شوو  م.(۱۹۸۶) همیاشتې په شپږم
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تنه کاندید ۳۲اشخاصو ته د جمهور رئیس له خوا ورکړل شوې او نهه تنه اکاډمیسینان او 

 اکاډمیسینان به کې شامل وو.

 

I.    نانیسیمډاکا 

 .و څانګهاتیادبد ،  سیرئ يمډاکا وعلومد  ق،یال مانیسل    .۲

 . و څانګهاتیادب د،  ي غړیمډاکا وعلومد پوهاند عبدالشکور رشاد،     .۲

، د آمر ډیپارټمنټد علومواکاډمي د دري ژبې او ادبیاتو  د،یعبداالحمد جاو پوهاند دکتور    .۳

 ادبیاتوڅانګه.

 .څانګهداقتصا د ،يعبدالواحد سراب    .۴

 .ي څانګهولوژیج دعبدهللا شارق،     .۵

 .و څانګهاتیادب د ،یریپنجش ریدستگغالم     .۶

 .څانګه خیتار د ،يپوهاند دکتور غالم فاروق اعتماد    .۷

 .څانګه کیفزد اتومي  ،يعقوبیمحمد  ریفق    .۸

 . څانګه ی(دیطب )اورتوپ دوردک،  یمحمد موس .    دوکتور۹

 

II.   نانیسیمډاکا دیکاند  

 .استاد پوهنتون کابلد پوهاند دکتور احمد شاه جالل،      .۱

 .پوهنتون استاد کابلد   ب،یدکتور اسدهللا حب یپوهندو    .۲

 .سیمرکز رئو زراعت ا يولوژیب ا،یمیکدعلومواکاډمي د پوهاند دکتور بلبل شاه جالل،     .۳

 .مسعود دریدکتور ح    .۴

 د علومواکاډمي غړې.روشنگر،  يعباد هیدکتور سام    .۵

 .د علومواکاډمي غړیعبدالرحمن پهوال،     .۶

 .استاد پوهنتون کابلد خوشدل،  میعبدالرح    .۷

 .سیرئ زراعت و انکشافد پالن د دولتي کمېټې د رؤف،  دیعبدالرش    .۸

 .آمر توتیانستپه علومواکاډمي کې د اوبو د ستونزو د  ،يغفار عیعبدالسم    .۹

 .سیرئ يځپوهند ځمکپوهنې د  پوهنتون کابلد م،یعبدالصمد سلپوهنوال   .۱۰

 .ریوزسالکار عبدالغفور باهر،   .۱۱

 .ي علمي غړیمډاکا وعلوم درنجبر،  ریعبدالکب څېړنپوهدکتور  وعلومد  .۱۲

 .نیمعوزارت د لوړو زده کړو  ،ينبات دیعبدالمج  .۱۳

 .استاد توتیانست يدولتد  طبد احمد،  يعلدوکتور  .۱۴

  .سیرئد کابل پوهنتون  د ژبو او ادبیاتو پوهنځي  ،ياکبر شهرستان يعل پوهاند شاه  .۱۵

 .نیمع ۍمالدارد  وزارت واصالحات يو ارضازراعت  د غالم ابوبکر،   .۱۶

 .سیرئ مرکزي څېړنو د زراعتد د زراعت وزارت  غالم محمد بهرام، پوهنوال دکتور   .۱۷

 .استاد پوهنتون کابلد ،یمحمد زمر ریپوهاند فق  .۱۸

 د زراعت وزارت د زراعتي څېړنو د انستیتوت مرستیال. ،يگل احمد خالد  .۱۹

 .ي غړیمډاکا وعلومد  ،يیعطا میمحمد ابراه  .۲۰

  .سیرئد علومواکاډمي د ټولنیزو علومو د مرکز  ،يستانیمحمد اعظم س  .۲۱

 .آمر توتیانست ۍو اتنوگرافا خیتار د علومواکاډمي د محمد اکرم عثمان،   .۲۲

 .ي غړیمډاکا وعلومد  ،یالیمحمد انور نوم  .۲۳

 .پوهنتون استاد کابلدامام،  نیمحمد ام  .۲۴
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 .سیرئ توتیانست کیتخنیولد پ کابلد  ،يهالل نیمحمد حس  .۲۵

  .سیرئد علومواکاډمي د ژبو او ادبیاتو مرکز الهام،  میپوهاند محمد رح  .۲۶

 .ي غړیمډاکا وعلوم د ،يروه قیمحمد صد څېړنپوه  .۲۷

 .ي مرستیالمډاکا وعلومد محمد ظاهر افق،   .۲۸

 .د علومواکاډمي غړی ،يواحد عقوبیدکتور محمد   .۲۹

 د ژورنالستانو د اتحادیې مرستیال او د علومواکاډمي غړی. ،يبیدکتور محمود حب  .۳۰

 .سیرئ توتیانست طب د کابلد ،يمهر محمد اعجاز  .  دوکتور۳۱

 .استاد پوهنتون کابلدشاه،  نیحس ریپوهاند م  .۳۲

 

 (پوهنمل ګلداد لپاره د اکاډمیسینانو په ۱۳۶۷د علومواکاډمي رئیس)نېټه ۱۳۶۷ /۶ /۱۰ش.کال

غونډه کې د اکاډمیسینۍ د رتبې ځانګړی وړاندیز وشو او د جمهور رئیس تر تائید او منظورۍ 

 وروسته ورکړل شوه.

 (عبداالحد عشرتي ته د علومواکاډمي په وړاندیز او د ۱۳۷۲د علومواکاډمي رئیس)ش.کال

   جمهور رئیس په منظورۍ د اکاډمیسینۍ رتبه ورکړل شوه. 

   نیسیمډاکا يافتخار، يربان نیاستاد برهان الد. 

    نیسیمډاکا يافتخار ،یمحمد آصف محسن خیش یهللا العظم تیآ. 

د علمي د علومواکاډمي د قانون پر بنسټ، د اکاډمیسینانو او کاندید اکاډمیسینانو شمېر او ترکیب 

 شورا په تصویب او د وزیرانو شورا په منظورۍ تحقق مومي.

، چې له دې وتخصصي آثار وخپاره شو۵۰د اکاډمیسین رتبې ته د انتخابېدو لپاره کم تر کمه 

خپاره  ۴۰او د کاندید اکاډمیسین لپاره کم تر کمه  آثار یې ابتکاري او ابداعي وي ۱۰ جملې څخه

آثار یې ابتکاري او ابداعي وي، اړتیا ده. د  پنځهشوو تخصصي آثارو، چې له دې جملې څخه 

اکاډمیسینانو او کاندید اکاډمیسینانو د علمي آثارو تائید او ارزونه د علمي شورا په وړاندیز د 

میسینان د شرایطو تر بشپړولو او لمي کمیسیون له خوا کیږي. اکاډمیسینان او کاندید اکاډواکمن ع

د ارزوونې د کمیسیون تر تائید وروسته د علومواکاډمی د عمومي مجمع له خوا د پټو او مستقیمو 

رایو له الرې د رایو په اکثریت انتخاب او د جمهور رئیس تر منظورۍ وروسته له خپلې 

 ګې سره سم په یو علمي مرکز کې فعالیت کوي.تخصصي څان

د تشې چوکۍ د شتون په صورت کې د علومواکاډمي عمومي مجمع له هرو دریو کالو وروسته 

 غونډه کوي.  

کلنۍ عمر وروسته تقاعد ته سوق کیږي. د وسې او غوښتنې ۷۵اکاډمیسین او کاندید اکاډمیسین له 

د جمهور رئیس د منظورۍ پر بنسټ د ژوند تر پایه په صورت کې، د علمي شورا په وړاندیز او 

 څېړنیزو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي.  -علمي

 دعلمي کادر د غړو او اکاډمیسینانو مادي حقوق او امتیازات په الندې حاالتو کې قطع کیږي: 

 په علمي چارو کې ناکامي، د علمي شورا په تشخیص او د جمهور رئیس په منظورۍ.   -

د دې قانون له احکامو سره د مغایرو فعالیتونو تر سره کول، د علمي شورا په تشخیص او د    -

 جمهور رئیس په منظورۍ.

  ېدل.محکومد واکمنې محکمې له خوا د ملي خیانت په جرم     -
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