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 98 .....................................................................په لندن کې اديب ناسته تررسه شوه

 98 ................................................................ په کونړ کې فرهنګي مرکز پرانيستل شو

 99 ............................................................... په ميوند کې پرسلنۍ مشاعره جوړه شوه

 99 .......................................... ياړغونډه او پرسلنۍ مشاعره جوړه شوهد عبد الله صداقت و

 99 .......................................................................... د نارنج ګل مشاعره تررسه شوه



 111 .................................................... فاميليو کې نارنج ګل مشاعره وشوه« خالص بابا»

 111 .............................................. "د ژوند درس سندرې" کتاب ليکلو په اړه ناسته وشوه

 111 .............................................................. د رحامن بابا پرسلنۍ مشاعره جوړه شوه

 111 ............. «د روانې پېړۍ په اتياميو کلونو کې د پښتو ژبې د پرمختيايي بهري  تحلييل څېړنه»

 111 ................................................................ د بشرياحمد ريان يادغونډه جوړه شوه

 111 ................................................. ر لغامن دوديزه پرسلنۍ مشاعره جوړه شوهد سمسو 

 111 ........................................................................... استاد بايزيد اڅک وفات شو

 111 .......................................................................... د استاد صمیم منانځنه وشوه

 هـ. ش کال د غويي )ثور( مياشت۲۹۳۱د 

 111 .................................................................................... د زري کړکي جايزې

 111 .............................................................. د کونړ سيند کلنۍ مشاعره تر رسه شوه

 111 ...................................................... په بلخ کې د وزير محمدګل خان څىل جوړ شو

 111 ........................................................... په خوست کې د چنار کلنۍ مشاعره وشوه

 111 ............................................ ته ستاينليکونه ورکړل شول د پښتو اديب سوسايټي غړو

 111 ............................................................................... انارګل مشاعره جوړه شوه

 111 ................................................... دوه ژبپوهان )خويشکی او زرغونه( ومنانځل شول

 111 .......................... ميې کاليزې منانځغونډه وشوه۰۰د استاد بختاين خدمتګار د زېږېدو د 

 118 ......................................................................... د ماشوم ادبياتو ته کتنه وشوه

 119 ...................................... د هېواد د ميل ژبو د مالتړ او پياوړتيا هوکړه ليک السليک شو

 119 .............. د کامل د زوکړې سلمه کاليزه ومنانځل شوه او خوشحال اديب ټولنه بيا فعاله شوه

 111 .......................................... د بايزيد روښان يو بل نوی اثر "عريان الغيب" وموندل شو

 111 ................................................................... پښتو قاموس آنالين شو –هسپانوي 

 ( مياشتهـ. ش کال د جوزا )غربګويل۲۹۳۱د 

 111 ..................................................................... «په ادبياتو کې د اسطورې څېړنه»

 111 ............................................................. مشاعره تررسه شوه« د هريوا په ملن کې»

 111 ........................................... ل ګل دوديزه مېله او مشاعره جوړه شوهپه لوګر کې سنځ

 111 ...................................................................... د پښتو نړيواله ورځ ومنانځل شوه

 111 ..................................... ميه کاليزه ومنانځل شوه۰۰د پوهاند مريحسني شاه د زوکړې 

 111 .................................................................... مڼې ګل کلنۍ مشاعره تررسه شوه

 111 .............................................................. "بيا هغه ماښام دى" مشاعره تررسه شوه

 111 ................................. د زين الله منيل د اديب خدمتونو په اړه علمي سيمينار تررسه شو

 111 ...................................................... په ننګرهار کې د ښځينه شاعرانو مشاعره وشوه



 چنګاښ )رسطان( مياشتهـ. ش کال د ۲۹۳۱د 

 111 ........................................ پښتو په انټرنټ کې د "تنزيل" د ژبو په کتار کې شامله شوه

 111 ................................................................. "د خوشحال خان خټک غږيز کتاب"

 111 ................................................................ پکتيا کې د اخرت په وياړ مشاعره وشوه

 111 ......................................................... «د پوهاند رښتني ژبنيو څېړنو ته لنډه کتنه»

 118 ................................................................ وپه کابل کې انځوريز نندارتون جوړ ش

 هـ. ش کال د زمري )اسد( مياشت۲۹۳۱د 

 119 ............................................................................... " د کاريکلامتور پېژندنه"

 119 ..................................................... اديب ناسته وکړه"کابل اديب بنډار" خپله نوبتي 

 111 ........................................... "د پښتني فولکلور په بډاينه کې د محمدګل نوري ونډه"

 111 .................................. د علمي، اديب او فرهنګي شخصيت پوهاند امرخېل درناوى وشو

 111 ....................................... دوکتور لطيف بهاند او په پښتو ادبياتو کې د کره کتنې بهري

 111 ......................................... "يو ليکوال يو خدمتګار" مستند فلم نندارې ته وړاندې شو

 111 ............................................................ "مونږ په خپل شعر کې" اثر مخکتنه وشوه

 111 .................................................. خاکجبار ولسوالۍ کې کلتوري بهري پرانيستل شو

 111 ..................... مې کاليزې په وياړ مشاعرې جوړې شوې٥٩د خپلواکۍ د بېرته اخيستلو د 

 111 .................................................................................... "قلم په الس شپون"

 111 ................................................. جوړويد ترکيې سينام د "رشبت ګلې" په ژوند فلم 

 وږي )سنبلې( مياشت هـ. ش کال د۲۹۳۱د 

 111 ................................................ "د جرب او اختیار دیالکتیک" کتاب د مخکتنې غونډه

 111 ............................................... پکتیکا کې د سلیامن غره کلنۍ مشاعره جوړه شوه په

 111 ............................................... په فعالیت پیل وکړ« یاران اديب دېرې»په پکتیکا کې 

 111 ....................................... و له کاروان رسه ملګرى شووتلی شاعر رحمت الله درد د تللي

 118 ............................................................... "الهدی اديب بهیر" لومړنۍ ناسته وکړه

 118 .................................................. د اميل پرسيل د لنډو کيسو نوې ټولګه چاپ شوه

 هـ. ش کال د تلې )ميزان( مياشت۲۹۳۱د 

 119 ..................................................... "يو ليکوال يو خدمتګار" مستند فلم پر ليکه شو

 119 ............................................................... و پيلپه پکتيا کې د کره کتنو او مشاعر 

 111 ................................. د ادبياتو د نوبل جايزه يوه سندرغاړي او د سندرو ليکونکي وګټله

 111 .................................................. څېړنپوه هاشمي د دوکتورا له ډيزرټېشن دفاع وکړه

 111 .................................. د سميع الله تازه د فرهنګي خدمتونو د درناوي غونډه جوړه شوه

 111 .................................. د ليکوال او شاعر ډاکټر محمدالله زرمتي ستاينغونډه جوړه شوه



 111 ........................................ "وردګ د تاريخ په بهري کې" په نوم علمي سيمينار جوړ شو

 111 ................................................. د سارک هېوادونو د ليکوالو اديب فسټيوال جوړ شو

 111 ............................................. د ليکوال او شاعر نعامن دوست منانځغونډه جوړه شوه

 111 ............................................................... لومړنۍ غونډه وکړه« ياران اديب دېرې»

 111 ................................................................................. نهتازه چاپ شوي کتابو 

 هـ. ش کال د لړم )عقرب( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ....................................................... د "باغچه" په نوم د ماشومانو خپرونه پيل شوه

 111 ............................................................................... نۍ چاپ شوه"ټال" مهال

 111 .............................................ډاکټر محمد اکرب وردګ د ولسمرش له خوا و ستايل شو

 111 .................................................. "د ماشوم ادبياتو کور" پنځمه کاليزه ومنانځل شوه

 111 ......................................... په کابل کې د محصلينو د تياتر درېيم فسټيوال تررسه شو

 111 ......................................... م تلني ياد غونډه۳۰د ميل او حاميس شاعر ملنګ جان د 

 118 ......................... ولسمرش د غزل پاچا استاد خيال محمد ته عايل دولتي مډال منظور کړ

 119 .................................................... د دنګو خيالونو نوښتګر شاعر جالن ومنانځل شو

 111 ................................................................................... کلنۍ مشاعره« رڼا»د 

 111 ................................................... د پښتو غزل پاچا استاد خيال محمد ومنانځل شو

 111 .......................................................... د استاد رسول امني اووم تلني ومنانځل شو

 111 ................................................... د احمدزيو شجرې او مېنې" کتاب مخکتنه وشوه"

 111 ............................................................................... پښتو تازه چاپ شوي آثار

 111 ................................................................................... يوي قاموسپښتو قاف

 هـ. ش کال د ليندۍ )قوس( مياشت۲۹۳۱د 

 111 .............................................. کلیوال ملګري ټولنې سلمه ځانګړې اونیزه غونډه وکړه

 111 ...................................... په افغانستان کې د فولکلور پېژندنې اړتيا" سيمينار جوړ شو"

 111 ...................................................... په خاکجبار کې لومړىن کتابتون پرانيستل شو

 111 ......................................................... ادغونډه جوړه شوهد غني خان د شلم تلني ي

 111 ................................ "د خوشحال په اشعارو کې د ځينو پښتني خويونو تحلييل څېړنه"

 111 .............................................................. پروفیسور صاحبزاده حميدالله وفات شو

 111 .............................................................. شو "امیر کروړ فکري او اديب بهیر" جوړ

 118 .................................................... "لو ادې اديب او فرهنګي ټولنې" فعاليت پيل کړ

 هـ. ش کال د مرغومي )جدي( مياشت۲۹۳۱د 

 119 ........................................... د پښتو ژبې يو پخوانی اثر "التحفة القادریه" وموندل شو

 119 ............................................................................... "اکوبکو" مجله خپره شوه



 111 ................................................................ د "شعرستان" د مخکتنې غونډه وشوه

 111 ................................................ د خوست په مندوزيو کې "اديب دستوره" تررسه شوه

 111 ....................................................................... ه دې نړۍ الړډاکټر خالق زيار ل

 111 ..................................................................... "بيا هغه ماښام دى" اديب خپرونه

 111 ............................ په پېښور کې د "افغان کلتوري ټولنې" په نوم فرهنګي بنسټ جوړ شو

 111 .................................................... په پېښور کې د ليکدود په اړه سيمينار تررسه شو

 111 .......................... په افغانستان کې د ژباړې ستونزې او حل الرې علمي سیمینار جوړ شو

 111 ......................................................د ډاکټر زرغونې زېور د علمي هڅو درناوى وشو

 111 ...................................................... په ژیړۍ ولسوالۍ کې اديب بهیر پرانيستل شو

 111 ........................................ تني د اتلسم تلني په مناسبت غونډه جوړه شوهد پوهاند رښ

 111 ........................................ څېړنيز سيمينار جوړ شو –د وليس شاعر بلبل په اړه علمي 

 111 ...........................................................  کنفرانسميل –ژباړه؛ د نړیوال کيل کیيل 

 111 ................................................ کلونو په عمر وفات شو ۵۵نامتو مؤرخ پوهاند کاکړ د 

 111 ..................................... څېړنيزې مقالې د ليکنې الرې چارې او ځانګړنې" –"د علمي 

 111 ...................................................... د "يب يب يس ناظر" له نړۍ سرتګې پټې کړې

 111 ........................ ميې کالیزې په ویاړ نړیوال سيمینار جوړ شو۰۰د شهید موسی شفیق د 

 118 ............................ د جواهر الل نهرو له پوهنتون څخه د کابل پوهنتون د استادانو ليدنه

 هـ. ش کال د سلواغې )دلوې( مياشت۲۹۳۱د 

 119 ............................................................ دو ته وژباړل شو"د قرآن پلوشې" تفسري ار 

 119 ................................................................. "اغزن سيم" ناول عريب ته وژباړل شو

 119 .............................................................. حداد فرهاد کلتوري مرکز پرانيستل شو

 111 ....................................................................... ليکوال محمد ويل ځلمى مړ شو

 111 ............................................ "د پښتو ادب د کيسه ييزو ژانرونو د برياليتوب ځانګړنې"

 111 ........................................................................................ "طنز او سياست"

 111 .......................................... د عرب ليکوال دوکتور محمد عامره د کتاب مخکتنه وشوه

 111 ..................................... نورالحبيب نثار له خپل پي ايچ  ډي ډيزرټېشن څخه دفاع وکړه

 111 ............................... په کوټه کې سلګونو ځوانانو ته د ادب په برخه کې روزنه ورکړل شوه

 111 ....................................................................................... "اديب چينه" ټولنه

 111 ....................................................... د افغانستان د ژبو د پرمختګ لپاره يو نوی ګام

 111 .......................................................................... پښتو نوي خپاره شوي کتابونه

 هـ. ش کال د کب )حوت( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ....................................د ايران په عالمه طباطبايي پوهنتون کې پښتو څانګه جوړه شوه



 111 ....................................................................... پښتو قاموس آنالين شو –ترکي 

 111 ..................... «پېر په ادبياتو کې د عبدالقادر خان خټک دريځ د پښتو ادبياتو د کالسيک»

 111 ................................................................ د مورنۍ ژبې نړيواله ورځ ومنانځل شوه

 111 .................................................... په فراه کې په لومړي ځل پښتو کتابتون جوړ شو

 118 ........................................... د زړه سواند شينواري د لومړي تلني ياد غونډه جوړه شوه

 118 .................................................. ترکيې يو پخوانی تصويف کتاب افغانستان ته ورکړ

 119 ................................................................. ليکوال او څېړونکى ظاهر افق مړ شو

 111 ................................................ د عالمه عبدالشکور رشادپه اړه څېړنغونډه جوړه شوه

 111 .................................... ندن کې د غني خان په باب د کرګر د کتاب مخکتنه وشوهپه ل

 111 ........................................ عنوانه کتابونو علمي سيمينار تررسه شو ٠٠١د حکمتيار د 

 111 ................................................ علمي خدمتونو ستاينه وشوه د ژبپوه ډاکټر لودين د

 111 .......................................................... د ډاکټر عبدالخالق زيار په ياد غزليز ماښام

 111 ........................................................................................... "د زېري شپه"

 111 .............................................................. د "ويښې څېرې" د کتاب مخکتنه وشوه

 111 .......................... په جواهر الل نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د معرفۍ سيمينار جوړ شو

  حوت( -)حمل  هـ. ش 2931

 هـ. ش کال د وري )حمل( مياشت۲۹۳۱د 

 118 ................................... په اسرتاليا کې د "افغان" په نوم پښتو مجلې خپرونې پيل کړې

 118 ................................................ افغان کډوالو په پښتونخوا کې پرسلنۍ مشاعره وکړه

 119 ..................................................................... جالل نوراين له دې نړۍ وکوچېد

 119 ............................. نجونو اديب بهري" پرانيسته او مشاعرهپه ميدان وردګو کې "د کليوالو 

 181 ............................................................ په سمنګانو کې د بادام ګل مشاعره وشوه

 181 ........................................................... نارنج ګل او څو نورې مشاعرې تررسه شوې

 181 .............................................................. د رحامن بابا د زيارت ډبرليک غال شوى

 181 ........................................................................ "د التحفة القادرية اثر پېژندنه"

 181 ................................................. هاند زيار علمي او فرهنګي هڅې وستايل شوېد پو 

 181 ......................................................په کندوز کې ريدي ګل ميل مشاعره جوړه شوه

 181 ..................................................................... د شلو چاپ شويو کتابونو مخکتنه

 181 .......................................................... اراکوزيا پوهنتون پرسلنۍ مشاعره جوړه کړه

 181 ....................................................... له شهسوار سنګروال رسه فرهنګي ماښام وشو

 181 ...................................................................پوهندوى غالم محمد اندړ وفات شو

 181 ........................................................... ميدان وردګو کې پرسلنۍ مشاعره وشوه په



 188 .................... تيايي بهري څېړنه""د شلمې پېړۍ په لومړۍ نياميي کې د پښتو ادب د پرمخ

 188 ............................................................... د ممثل ممنون مقصودي ستاينه وشوه

 189 ........................................................... د هلمند سيند دوديزه مشاعره تررسه وشوه

 191 ....................................................................... د کونړ سيند مشاعره جوړه شوه

 191 ............................................ "د عبداالحد وحيد ژوند او د هغه د آثارو تحلييل څېړنه"

 191 ........................................................يون فرهنګي څانګه جوړه شوهد شمشاد تلويز

 191 ........................................................ د سمسور لغامن پرسلنۍ مشاعره تررسه شوه

 191 ........................................................ په غزين کې د ژوند کلنۍ مشاعره تررسه شوه

 191 .............................................................................. نوي پښتو چاپ شوي آثار

 هـ. ش کال د غويي )ثور( مياشت۲۹۳۱د 

 191 .................................................. زيات انالين پښتو نکلونه د ماشومانو لپاره ٠٢٢تر 

 191 ..................................................................... د شامل کلنۍ مشاعره جوړه شوه

 191 .................................................................... "د خوشحال بابا فکر او نننى دور"

 191 ..................................................................................... ي کړکي جايزهد زر 

 191 ..........................................................................د ګالب ګل مشاعره جوړه شوه

 191 ..........................................کاناډا مېشتو فرهنګيانو د استاد رفيع اديب هڅې وستايلې

 191 .................................................................... د ډاکټر زرغونې زېور ستاينه وشوه

 191 ................................................ په کابل کې د رحمن بابا پرسلنۍ مشاعره جوړه شوه

 198 ........................................... څېړنيز سيمينار جوړ شو –وح په اړه علمي د پوهاند مجر 

 198 ........................... فرهنګيانو او ليکواالنو ته عايل دولتي مډالونه ورکړل شول ۳۳د هېواد 

 199 ..................................................................... اعره وشوهد کونړ سيند کلنۍ مش

 111 ............................................................ پروفيسور ډاکټر محمد نواز طائر وفات شو

 111 ...................................................... په هرات کې د چراغ جادو د طنزي تياتر ننداره

 111 ...................................................................... د پوهاند زيار په وياړ غونډه وشوه

 111 ...........................مه کاليزه ومنانځل شوه۰۰د پښتو څېړنو د بني املليل مرکز د تأسيس 

 111 .................................... د مدينې منورې په کلتوري نندارتون کې افغان مېز لومړی شو

 111 ................................... يوه ځوان هرنمند  په پکتيکا کې د هېواد روان حالت متثيل کړ

 111 ...................................................................... ړيواله ورځ و منانځل شوهد قلم ن

 111 ......................................................... د مال محمد خان ساپي يادغونډه جوړه شوه

 111 ...................................................... په هالنډ کې د پښتو نړيواله ورځ ومنانځل شوه

 111 ........................................................................ د عناب ګل مشاعره تررسه شوه

 111 ..................................................... په هلمند کې د څلورو کتابونو د مخکتنې غونډه



 111 ................................................... ونه درې وياړونه "نوري، تره کی او سليم"درې نوم

 111 ............................. د محمد دين ژواک او سيدالشاه پوالد د زوکړو منانځغونډه جوړه شوه

 118 ....................................................ندارتون پرانيستل شود ماشوم د کتاب ځانګړى ن

 119 ............................ "د حريفالو لهجه او په هغې کې د لهجوي اصطالحاتو تحلييل څېړنه"

 119 ....................... د مشاعرې غونډه جوړه شوهد امنيتي ځواکونو د مالتړ په موخه په بلخ کې 

 111 ............................................................ د سنځل ګل يوولسمه مشاعره تررسه شوه

 111 ............................................................... د مڼې ګل شپاړسمه مشاعره جوړه شوه

 111 ..................................................... د هريوا په ملن کې پرسلنۍ مشاعره تررسه شوه

 111 ............................................................................... پښتو تازه چاپ شوي آثار

 )جوزا( مياشت هـ. ش کال د غربګويل۲۹۳۱د 

 111 ........................................................ د بايزيد روښان "رصاط التوحيد" بيا چاپ شو

 111 ............................................................ "غاټول" اديب او کلتوري خپرونه پيل شوه

 111 .............................................. په کندهار کې انارګل دوديزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه

 111 ................................................... د پوهاند فاضل د خدمتونو ستاينغونډه جوړه شوه

 111 .................................................. و کره کتنه وشوهپه "درد اباد" شعري ټولګې بحث ا

 111 ............................................................................. "په پښتو ادبياتو کې طنز"

 111 ...................................................................... د پښتو نړيواله ورځ ومنانځل شوه

 هـ. ش کال د چنګاښ )رسطان( مياشت۲۹۳۱د 

 118 .................................................. د کرکټ د بشپړ غړيتوب په وياړ مشاعره جوړه شوه

 118 ................................................ يب يب يس پښتو تلويزيون "هرني شېبې" پيل کړې

 119 ........................................................................... وليس شاعر برشي ووژل شو

 119 ....................................................................... په بلجيم کې مشاعره جوړه شوه

 111 .................................................... اتو ميل ټولنه جوړېږيد افغانستان د ماشوم ادبي

 111 ............................ "د پښتو ژبې د لغوي او فونيميکي توپريونو پېژندنه" ورکشاپ جوړ شو

 111 ................................................... هد "نقيب احمد خپلواک ياد" کتاب مخکتنه وشو 

 111 ...................................................... په پکـتيا کې د نښرت کلنۍ مشاعـره تررسه شوه

 111 ..................................................... د "پغامن کلتوري جشن" او مشاعره تررسه شول

 111 .................................................. فرهنګي مرکز" پرانيستل شو "وحدت په ارګون کې

 111 .......................................................................... پښتو تازه چاپ شوي کتابونه

 ( مياشتهـ. ش کال د زمري )اسد۲۹۳۱د 

 111 ....................................................................... پښتو لنډه کيسه سل کلنه شوه

 111 .............................................. اثر انګلييس او دري ژبو ته وژباړل شول« غوره فکرونه»



 111 ...................................... ونخوا د دوو ليکوالو ستاينغونډه په کابل کې جوړه شوهد پښت

 111 .................................. ميه کاليزه ومنانځل شوه۰۰د څېړنپوه معتمد شينواري د زوکړې 

 118 .................................................... لې نقا"ي" نندارتون جوړ شوپه کابل کې "د پال

 119 ......................... د ماشومانو لپاره په پښتو، دري او ازبکي ژبو د ترانو کتاب مخکتنه وشوه

 119 ...............................................مشاعره جوړه شوهپه خوست کې د سولې او ورورولۍ 

 111 ....................................................... د کليوالو خويندو اديب بهري ناسته تررسه شوه

 111 .................................................... د "وياړلې څېرې" په نوم علمي سيمينار جوړ شو

 111 ........................................................ د فدامحمد ارزښت ادبې هڅې وستايل شوې

 111 ........................................................................ "ژباړه، يو هېر شوی لومړيتوب"

 111 ........................................................................ مخکتنه وشوهد "اسان تفسري" 

 111 ................................................... "د څراغ رڼا ته راشه" شعري ټولګې مخکتنه وشوه

 111 ........................... "د افغانستان پوځي تاريخ" او "د وطن معامران" کتابونو مخکتنه وشوه

 111 .................................................................................... پوهاند هاله وفات شو

 111 ................................. د ميل تياتر هرنمندانو د "کلمه قرن" په نامه منايشنامه تررسه کړه

 111 ............................................................................... پکتيکا؛ پرون، نن او سبا

 118 ............................................................... د سليامن غر کلنۍ مشاعره تررسه شوه

 119 ..................................... رې وشوېميې کاليزې د منانځلو په تړاو مشاع۰۵د خپلواکۍ 

 111 ..................................................................................... نوي چاپ شوي آثار

 هـ. ش کال د وږي )سنبلې( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ................................................................... په زابل کې "مرغه" مجله چاپ شوه

 111 .................................... د "استعفا" په نوم افغاين فلم په بلخ کې نندارې ته وړاندې شو

 111 ..................................................... په کونړ کې هرني ډرامه نندارې ته وړاندې شوه

 111 ............................. ولسمرش غني: په کابل پوهنتون کې دې په رسمي ژبو تدريس و"ي

 111 ......................................................... يب يب يس په ازبيکي ژبه خپرونې پيل کړې

 111 ....................................................... څېړونکې او لرغونپوهه نانيس ډوپري مړه شوه

 111 ................................................................... نامتو ليکوال استاد شپون وفات شو

 111 .................................................................... د ارواښاد شپون په وير غونډه وشوه

 111 ...................................... په بلخ کې د سولې په تړاو هرني او فرهنګي پروګرام جوړ شو

 111 .................................................................... ( ناولSea Prayerد سمندر دعا  )

 هـ. ش کال د تلې )ميزان( مياشت۲۹۳۱د 

 118 .................................................. "د پښتو ژبې، ادب او کلتور فکري او تخليقي يون"

 118 ....................................................................د نورستاين ژبې قاموس وليکل شو



 111 ............................. د ميل ارشيف خطي نسخې او لرغوين اسناد نندارې ته وړاندې شول

 111 ...................................... په لوګر کې "د مسرتي چيغه" د شعري ټولګې مخکتنه وشوه

 111 .......................................... د تاجکستان په ميل پوهنتون کې پښتو څانګه جوړه شوه

 111 ............................................................... "سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره"

 111 ..................................................................س خان هوتک فلم جوړېږيپه مريوي

 111 .............................................. په ادبياتو کې د نوبل جايزه "کازو ايشيګورو" واخيسته

 111 ....................................................................... د "شعرستان" اثر مخکتنه وشوه

 111 ................................. "له امو تر اباسينه يوه الره، يو فکر" په نوم علمي غونډه جوړه شوه

 111 ....................................................... په ميدان وردګو کې يو لرغوىن اثر وموندل شو

 111 .................................... په امريکا کې د افغانستان سفارت د موالنا بلخي يادغونډه وکړه

 111 ....................... د "اسالمي فرهنګ په پراختيا کې د تصوف ونډه" نړيوال سيمينار جوړ شو

 111 ............................. په کابل کې وتيل ليکوال سعدالله جان برق ته د درناوي غونډه وشوه

 111 ................................................... "خوشال بابا فکري بهري" دوهمه سليزه بشپړه کړه

 111 ....................................................... د استاد سعدالدين شپون يادغونډه جوړه شوه

 118 .......................................................................... شاه محمود حصني وفات شو

 119 .............................................. د چني نړيوال تلويزيون د پښتو خپرونو پرانيسته وشوه

 119 ...............................................په پکتيا کې "جاسوس" ډرامه نندارې ته وړاندې شوه

 111 ......................... پوهاند سيال کاکړ ته د سيد جامل الدين افغان دولتي نښان ورکړل شو

 111 ................................................................................ "ادب" مجله بيا چاپېږي

 111 .................................................... د "اوښکې او هيلې" شعري ټولګې مخکتنه وشوه

 111 ............................................................................... پښتو آثار تازه چاپ شوي

 هـ. ش کال د لړم )عقرب( مياشت۲۹۳۱د 

 111 .......................................................... د "جرس" مجلې دوهم نرشايت پړاو پيل شو

 111 ........................................................................ مجله له چاپه راووتله د "وستل"

 111 ........................................................... "د پښتونخوا د شعر هارو بهار" بيا چاپېږي

 111 ....................................................................... د خريالبيان بشپړ منت چاپېږي

 111 ......................................................... د خوشحال شاعري انګريزي ته ژباړل کېږي

 111 ................................................. په سوېيل پښتونخوا کې مېرمن اديب  بهري جوړ شو

 111 ......................................................... ې د استاد ازمون هڅې وستايلېمرشانو جرګ

 111 ............................................................. هاله؛ د ژورناليزم او ژباړې ځالنده ستورى

 111 ............................................................ د "حديقة الحقيقة" رشحې مخکتنه وشوه

 118 ..................................................... د ملنګ جان د شپېتم تلني يادغونډه جوړه شوه



 119 ............................................................ د پښتو اتڼي سندرغاړی رشفيار منګل ومړ

 119 ................................ څېړنپوه نرصالله نارص د علومو اکاډمي د برشي علومو مرستیال شو

 111 ......................................... د هرني او فرهنګي سياليو ګټونکو ته جايزې ورکړى شوې

 111 ........................................ څېړنيز سيمينار جوړ شو –اد په اړه علمي د احمد عيل کهز 

 111 .............................................................................. پښتو نوي چاپ شوي آثار

 هـ. ش کال د ليندۍ )قوس( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ...................................... په مرص کې د افغانستان سفارت کابو سل کتابونه چاپ کړي

 111 ...............................................شاعر او ليکوال عبدالرؤف قتيل خوږياڼي پور پرې کړ

 111 ................................................................. شاعره جوړه شوهد نښرت اديب ګلبڼ م

 111 ................................................... هند ګډه فرهنګي اونۍ تررسه شوه –د افغانستان 

 111 ......................................................... شاعر او ليکوال رياض تسنيم په حق ورسېد

 119 ......................... "د افغان کلمې د ريښې موندل او په افغانستان کې د هغې په کار وړل"

 119 ......................................................... پنځه مستند فلمونه نندارې ته وړاندې شول

 181 ................................................... د هرن ورځ په هرني جشنوارې رسه ومنانځل شوه

 181 .............................................................. شاعر او ليکوال عبدالواحد قلندر مړ شو

 181 ................................................................ وکوچېدشاعر فريد باراين له دې نړۍ 

 181 ............................................. پرانيستل شو« خوشال بابا فکري بهري»په لغامن کې د 

 181 ..............................د اسالم اباد په پوهنتون کې افغان محصلينو اديب دستوره جوړه کړه

 181 ......................................................... د هرن او فرهنګ اجرايي کمېټې کار پيل کړ

 181 .............................................. په بلخ کې پښتو ژبې ته د آثارو د ژباړې لړۍ پيل شوه

 181 ................................................................................ تازه خپاره شوي کتابونه

 هـ. ش کال د مرغومي )جدي( مياشت۲۹۳۱د 

 181 ............................ په هېواد کې د پښتو ژبې او ادبياتو لومړنۍ د دوکتورا دفاع تررسه شوه

 181 ............................................ د کابل پوهنتون د پښتو ادبياتو لومړين ډاکټر وياړ غونډه

 181 ..................................................... د بدخشان پوهنتون لپاره پښتو کتابتون جوړ شو

 181 ......................................................... په زابل کې د يووايل لپاره مشاعره جوړه شوه

 181 ................................................................................. روسی پښتو پوه مړ شو

 189 ................................................ غونډې جوړ شوېد صديق پرسيل د څلورم تلني ياد

 189 ............................................................... د شاعر او ليکوال فريد باراين يادغونډه

 191 .......................................................... په لومړي ځل مسلکي ژباړونکي فارغ شول

 191 ............................................... د خدايي خدمتګار فخر افغان پاچا خان دېرشم تلني

 191 .............................................................................. پښتو نوي چاپ شوي آثار



 دلوې( مياشتهـ. ش کال د سلواغې )۲۹۳۱د 

 191 ................................................................................. د ازادۍ راډيويي مجله

 191 ......................................................................... د شپې په چوپتيا کې غزل بڼ

 191 .................................. دېس د مړينې اوه دېرشم تلنيد شاعر او ليکوال زين العابدين پر 

 191 ..................... اسرتاليا کې د شعر او هرن غونډه او د موالنا د مثنوي د ژباړې مخکتنه وشوه

 191 ..................................................... سيمينار جوړ شو د ډاکټر سلمى شاهني په وياړ

 191 ................................. له اردو ژبې څخه دري ته د اقبال د کلياتو د ژباړې مخکتنه وشوه

 191 ......................................... وهد سارک جايزه ليکوال او شاعر نجيب منيل ته ورکړل ش

 191 ................................... د ماشوم د ادبياتو د ميل ټولنې د اجرائيه شورا رئيس وټاکل شو

 198 .............................................................. د "نرګس ګل" کلنۍ مشاعره جوړه شوه

 198 ........................................................... په پکتيا کې د نښرت ګل مشاعره جوړه شوه

 199 ................................................................................. "د وياړ څيل" چاپ شو

 اشتهـ. ش کال د کب )حوت( مي۲۹۳۱د 

 111 .....................................................د بايزيد روښان د خريالبيان بشپړ منت چاپ شو

 111 ................................................... نامتو ليکوال او ادبپوه بختاىن خدمتګار وفات شو

 111 .............................. د استاد بختاين پر مړينې د ولسمرش ارشف غني د خواخوږۍ پيغام

 111 ................................. پوهاند يون په پښتو ادبياتو کې د دوکتورا له ډيزرټېشن دفاع وکړه

 111 ............................... تاد ښکيل په پښتو ادبياتو کې د دوکتورا له ډيزرټېشن دفاع وکړهاس

 111 ............................................ ميې کاليزې منانځغونډه۰۰د پوهاند جاويد د زوکړې د 

 111 ................................................... ۍ" عنعنوي مشاعره تررسه شوهکابل کې د "کېږد

 111 .........................د "ديويد جونز" تاريخي ناول او د "ارش" لنډو کيسو ټولګې مخکتنه وشوه

 111 .......................................................................... شړشم ګل مشاعره جوړه شوه

 111 .................................... د نوميايل ليکوال رسمحقق دوست شينواري پنځه ويشتم تلني

 111 ................................................. د پوهنوال ازمون د دوکتورا په وياړ غونډه جوړه شوه

 118 ..................................................................................... تازه چاپ شوي آثار

  حوت( -)حمل  هـ. ش 2931

 هـ. ش کال د وري )حمل( مياشت۲۹۳۱د 

 111 .................................................................. څېړنپوه غالم فاروق مهرزاد وفات شو

 111 ................................................ "سمسور لغامن" دوديزه پرسلنۍ مشاعره تررسه شوه

 111 .................................... تورا اخيستنې وياړغونډه جوړه شوهد استاد اجمل ښکيل د دوک

 111 ......................................................... د نارنج ګل کلنۍ دوديزه مشاعره تررسه شوه

 111 .................................................................. د استاد بختاين ياد غونډه جوړه شوه



 111 ........................................................... افغان کلتوري ټولنې پرسلنۍ مشاعره وکړه

 111 .................................................... "په پښتو ادب کې د ډرامې تاريخي بهري څېړنه"

 111 ................................................................ د انارګل دوديزه مشاعره ومنانځل شوه

 111 ............................................................... علمي سيمينار تررسه شو« ژبه او ژباړه»

 111 ....................................................................... استاد جاج پښتونزوی وفات شو

 111 ...................................... په آنالين ډول د پکتيا او د لوګر د ځوانانو مشاعره تررسه شوه

 111 ................................................... په زابل کې د بادام ګل دوديزه مشاعره تررسه شوه

 111 .......................................... تخار کې په لومړي ځل د پښتنو شاعرانو تذکره چاپ شوه

 111 .......................................................................... ريدي ګل مشاعره تررسه شوه

 118 ............................................ ح الرې چارې" سيمينار جوړ شو"ناوړه دودونه او د اصال 

 118 ................................................................. چنار کلنۍ دوديزه مشاعره جوړه شوه

 119 ....................................................................... پوهاند رازقي نړيوال وستايل شو

 111 ............................................................. د هلمند سيند دوديزه مشاعره جوړه شوه

 111 ............................................................................... پښتو تازه چاپ شوي آثار

 اشتهـ. ش کال د غويي )ثور( مي۲۹۳۱د 

 111 ....... فرهنګي سيمينار تررسه شو -د تصوف او ادبياتو په اړه د افغان او ايراين پوهانو ګډ علمي

 111 ........................................ کال د "زري کړکي" د جايزو ګټونکي اعالن شول ٠٩٥٩د 

 111 .............................................................. م تلني۱۳۰په کندوز کې د رحامن بابا 

 111 ............................................ د اسحاق ننګيال او رزاق فاين ګډه يادغونډه جوړه شوه

 111 ............................................................. د شامل دوديزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه

 111 ............................................................. کلنۍ مشاعره جوړه شوه« اروزګان غږ»د 

 111 ............................................................. پروفيسور فرمان الدين بخشاىل وفات شو

 111 ...................................................... جوړه شوه په غزين کې د الو ګل اديب جشنواره

 111 ............................................................ د سوله مل د درېيو کتابونو مخکتنه وشوه

 118 ................................................... "د اندو اروپايي ژبو نَسبي څېړنه" پروژه دفاع شوه

 119 .................................................... د رحامن بابا دوديزه پرسلنۍ مشاعره تررسه شوه

 119 ................................................................... اعره وشوهکونړ سيند" کلنۍ مش "د

 111 ....................................................... د مڼې ګل اوولسمه دوديزه مشاعره تررسه شوه

 111 ............................................................................... تازه چاپ شوي پښتو آثار

 هـ. ش کال د جوزا )غربګويل( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ............................... "د افغانستان د علومو اکاډمي د پښتو خطي نسخو تحلييل څېړنه"

 111 .............................................................................. د پښتو ورځ ومنانځل شوه



 111 .................................................... "د پشه يانو د ځينو وليس ادبياتو تحلييل څېړنه"

 111 ................................................................ "ادبکده" خپله شپږمه غونډه جوړه کړه

 111 ................................................................ پروفيرس داور خان داود په حق ورسېد

 111 ....................................................................... شاعر عبدالحى فاضل وفات شو

 هـ. ش کال د چنګاښ )رسطان( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ............................................................... په لوګر کې د "امن" مشاعره جوړه شوه

 111 ...................................... د فريد الله نوري د فرهنګي کړنو لومړۍ لسيزه ومنانځل شوه

 111 ............................................................ ه غونډه وشوهد پښتو ژباړې د سمون په اړ 

 111 .............................................. په پښتونخوا کې د پښتو لهجو په اړه ورکشاپ جوړ شو

 111 ............................................................................. "په منظوم ادب کې توارد"

 118 .. پروژې دفاع شوې« ...د پښتني قبایيل»او « د پښتو او اسیتي ژبو د فونولوژیکي اړیکو څېړنه»

 118 ........................................................ "وټه پوري يا دېګاين ژبه" کنفرانس تررسه شو

 119 ..................................................... د شاعر عبدالحى فاضل په وير غونډه جوړه شوه

 119 .......................................... څېړنوال عبدالظاهر شکېب د دوکتورا ډيزرټېشن دفاع کړ

 111 ...................................... دخشان د فرهنګ او تاريخ په بهیر کې" سيمينار تررسه شو"ب

 111 ............................................................................ د پښتو نوي چاپ شوي آثار

 هـ. ش کال د زمري )اسد( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ...................................................................... "خوشحال خټک او تاريخ ليکنه"

 111 ............................................................ د محمد آصف صميم وياړغونډه جوړه شوه

 111 ................................................ نوارهد ماشوم او نوي ځوان د ناول لومړنۍ اديب جش

 111 .......................................................... د پوهاند خويشکي په وياړ غونډه جوړه شوه

 111 ...................... نړيوال کنفرانس جوړ شو« د پښتو ژبې پرمختګ الرې چارې»باړه ګلۍ کې 

 111 ..................................................... په هرات کې د "ګړدود پوهنه" اثر مخکتنه وشوه

 118 ................................... په قاهرې کې د سيد جامل الدين افغان مجسمه کېښودل شوه

 118 ................................................................ د پوهاند قويم په وياړ غونډه جوړه شوه

 119 ............................................................................... پښتو تازه چاپ شوي آثار

 هـ. ش کال د وږي )سنبلې( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ................................. څېړنيز سيمينار( –مه کاليزه )علمي ١٩٩د موالنا بلخي د زوکړې 

 111 ...................................................... په پکتيکا کې د سليامن غره مشاعره جوړه شوه

 111 ....................................... په بلجيم کې د خپلواکۍ د ورځې په وياړ مشاعره جوړه شوه

 111 ............................... په اروپا کې د مېرمن کلتوري ټولنې بهري د جوړېدو مقدمايت غونډه

 111 .............................................. د شپون د لومړي تلین په مناسبت غونډه وشوهد استا



 111 ................................................................................ پښتو لنډۍ او فيمینیزم

 111 .............................................................................................. د شپون یاد

 111 ................... "په کالسيکه دوره کې د پښتو اديب مکتبونو د تاريخي بهري پرمختيايي څېړنه"

 111 ............................. د خوشحال خان خټک د ديوان د خپل الس ليکلې نسخه چاپ شوه

 118 ................................. د هند په جواهر الل نهرو پوهنتون کې د پښتو ماسرتي پيل شوه

 119 ............................ د علومو اکاډمۍ له خوا د ګواري ژبې رسمي معیاري الفباء جوړه شوه

 119 ...................................................... په پکتیا کې د نښرت دوديزه مشاعره تررسه شوه

 111 ......................................................... "د کونډې زوى رسيال ته لنډه تحلييل کتنه"

 111 ................................................................. الپه هند کې د سارک کلتوري فسټيو 

 111 ....................................... د داستاين ادبياتو د ليکوال احمدي په وياړ غونډه جوړه شوه

 111 ................................ څېړنوال دوکتور شکيب د علومو اکاډمي رسپرست رئيس وټاکل شو

 111 .................................................... د پښتو ژبې نامتو شاعر اقبال جان په حق ورسېد

 111 ......................................................... د محمد اکرب کرګر داستاين کلیات چاپ شو

 هـ. ش کال د لړم )عقرب( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ..............................................."د محمد صديق پرسيل ژوند او د آثارو تحلييل څېړنه"

 111 ................................................. د هرن او فرهنګ د ودې اجرایوي کمېټې ناسته وکړه

 111 ........................................... دوه ليکوال او شاعران )ګلستانی او عسکر( وستايل شول

 111 ........................................... حقدار ليکوال او فرهنګيان وستايل شول ٠٩د پښتونخوا 

 118 ......................................................... افغان فرهنګيان د سرت خوشحال په کور کې

 119 ................................... "د افغانستان انځور د عالمه محمد اقبال الهوري په افکارو کې"

 111 ................................. آثارو مخکتنه وشوه« نه هېرېږي، نه به هېر "ي»او « باد او بڼکه»د 

 111 ......... "په پښتني فولکلور کې چيستانونه او د هغو د ټولنيز او ښوونيز ارزښت تحلييل څېړنه"

 111 .................................................. "پر پښتو ژبه او ادب د معلوماتو ټکنالوجۍ اغېزې"

 111 .......... "په پښتو منظوم وليس ادب کې چاربيته او د هغې د شکل او مضمون تحلييل څېړنه"

 111 ..................................................................... شاعر او ژباړن مواج په حق ورسېد

 111 ............................ په ننګرهار پوهنتون کې د چينايي ژبې زده کړې کورس پرانيستل شو

 د ليندۍ )قوس( مياشتهـ. ش کال ۲۹۳۱د 

 111 ............................................ د رساج االخبار د لومړي کال پښتو شوى منت چاپ شو

 111 .............................................................................. "وياړيل" تذکره چاپ شوه

 111 ................................................ افغان لیکوال" په رحامن مېنه کې څانګه پرانيستله"

 111 ................................. څېړندوى منګل او پوهنيار رودوال د دوکتورا يزرټېشنونه دفاع کړل

 111 ...................................................... شعري ټولګې مخکتنه وشوه د مېرمن شاه ګل د



 111 .............................................................. شاعر او لیکوال عمردراز مروت وفات شو

 118 ................................................................................ "د اديب مرياثونو ساتنه"

 119 .................................. ميه کاليزه ومنانځل شوه۰۰د پوهاند بهاءالدين مجروح د زوکړې 

 181 ........................................................................ د رڼا کلنۍ مشاعره تررسه شوه

 181 ................................................ نګل د دوکتورا په وياړ غونډه جوړه شوهد عبداالحد م

 181 .................................................................. "د لنډې کيسې د کرکټر څرنګواىل"

 181 ......................................................... «د "ماته سېپۍ" ناول ته لنډه تحلييل کتنه»

 181 ................................................... خان اکاډمي" په پښتو ژبه تدریس پیل کړی دی"

 هـ. ش کال د مرغومي )جدي( مياشت۲۹۳۱د 

 181 .............................................................. ه جوړه شوهد پښتو "ډاکټرانو" وياړ غونډ

 181 ........................................................... "د سولې په زمزمو کې" مشاعره تررسه شوه

 181 ........................................................................... " د دري کلمې لغوي څېړنه"

 181 ................................................................. د "اديب شننې" اديب ژورنال مخکتنه

 188 .......................................................... د رساج االخبار د پښتو ژباړی په وياړ غونډه

 189 ................................................ ره تررسه شوهپه ننګرهار پوهنتون کې د سولې مشاع

 191 .................................................. د پوهاند حبيب الله تږي ژوند او آثارو ته لنډه کتنه

 191 .......................................................................... شاعر یونس قیايس وفات شو

 191 ................................................. د ماشوم ادبياتو بنسټ لومړنۍ مشوريت غونډه وکړه

 191 ......................................... پروفيرس ډاکټر اقبال نسيم خټک خپل روح حق ته وسپاره

 191 ................................................................... "د کاکړ تاريخ بنسټ" پرانيستل شو

 191 ................................................... په پښتو ژبه لومړۍ ساينيس مجله له چاپه راووتله

 191 .......................................................... د "اخ چې لنډې فاصلې واى!" اثر مخکتنه

 191 ......................................... د استاد پرسيل د پنځم تلین په مناسبت سیمینار جوړ شو

 198 .................................................. "مېرمن حميده او د هغې د اشعارو تحلييل څېړنه"

 199 .................................. په اسرتاليا کې د )اخ! چې لنډې فاصلې واى( اثر مخکتنه وشوه

 199 ................................................. د قتيل خوږياڼي د لومړي تلني يادغونډه جوړه شوه

 111 .......................................... عالمه رشاد خپروندویه ټولنې دوه مهم کتابونه خپاره کړل

 هـ. ش کال د سلواغې )دلوې( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ..........................................."وږمه" مجله تر څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه

 111 .............. ولسمرش غني: حکومت فرهنګي ودې ته ځانګړې پاملرنه لري او پانګونه پرې کوي

 111 .............................................................. د "وياړيل" لس ټوکيز اثر مخکتنه وشوه

 111 ........................................................................ د نرګس ګل مشاعره جوړه شوه



 111 ...................................... د وليس شاعر ګلکاريوال ژوند او اشعارو ته لنډه تحلييل کتنه

 111 ............................................................... په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کيسه""

 111 ................................................ د "مفکر او نوښتګر الفت" په نوم ډيزرټېشن دفاع شو

 118 ................................................. ورته واىل" "د اتڼ، نکلونو او تاريخي نارو توپريونه او

 118 ........................................................ «د مولوي شېرګل ژوند، آثار او د آثارو تحلیل»

 119 .......................................... د سيد بهاء الدين مجروح د فکر غځونې ته باید کار و"ي

 111 ........................... د بلخ د پښتنو لیکوالو او شاعرانو تذکرې په دوو ټوکونو کې چاپ شوې

 111 ......................................... پوهاند زيار د افغانستان په علومو اکاډمي کې کار پيل کړ

 111 ............................................................... "د مړه خره لیکونه" پښتو ته وژباړل شو

 هـ. ش کال د کب )حوت( مياشت۲۹۳۱د 

 111 ................................................ شوې د اديب آريانا دايرة املعارف د ليکلو چارې پيل

 111 .............. م تلني په مناسبت د ده د خپل الس ليکيل ديوان مخکتنه۳۳۰د خوشحال بابا د 

لتوري ټولنو ګډې جرګې او ژبژغورنې ميل د مورنۍ ژبې د نړیوالوالې ورځې په مناسبت د افغان ک

 111 ....................................................................................غورځنګ پرېکړه لیک

 118 ...................... د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د علمي همکاريو تفاهمليک السليک شو

 119 ....................................................... ندوز کې د مورنۍ ژبې ورځ ومنانځل شوهپه ک

 111 ................................................. په پکتیا کې د منظور په ویاړ د غزل ماښام جوړ شو

 111 .....................................................................ديدن اديب بهري غونډې پيل کړې

 111 ............................................ د "خدايي خدمتګار يو سرتاتېژيک غوراوى" اثر مخکتنه

 111 .................................. پېښور کې د مورنۍ ژبې د نړيوالې ورځې په پار غونډه او مشاعره

 111 ................................................ په مملې باغ کې په لومړي ځل د نرګس ګل مشاعره

 111 ..............................................د امنيتي ځواکونو  د ميل ورځې په وياړه مشاعره وشوه

 111 ............................................... م تلني غونډه جوړه شوه۳۵د زين العابدين پردېس د 

 111 ...................................................زرين انځور د ولسمرش فرهنګي سالکار وټاکل شو

 111 .................................................................................. "معیاري ژبه او رسنۍ"

 111 ................................................................................. شاعر زرین پرېشان ومړ

 



 

 
 

 

 

 

يب او فرهنګي پېښې هم د ژوند د اجتامعي او سيايس پېښو ترڅنګ، د ژونـد يـوه اد

ه او ذوقونـه خړوبـوي، لـه مهمه برخه ده، ځکه ادب او فرهنګ د ژونـد ښـکالييزه برخـه د

همــدې املــه ډېــر مينــه وال او عالقمنــدان لــري او کلــه چــې دا پېښــې د رپــو  پــه بڼــه 

قلمبندي "ي او تاريخي څېـره يـې خونـدي "ي، نـو بيـا د ادب او فرهنـګ د تـاريخ پـه 

ليکلو کې ښه ګټـه تـرې اخيسـتل کېـداى "ي او د يـوه هېـواد د مـيل هويـت د ادب او 

 ړېږي.فرهنګ تذکره ترې جو

ستاسو پـه الس کـې کتـاب د هغـو اديب او فرهنګـي خـربي پېښـو بهـري دى چـې د 

کال د کب تر پايه پېښې شوې او تر کومه ځايـه چـې  ٠٩٥٩کال له ليندۍ نه د  ٠٩٥٠

د  "زېـري"ليکوال پرې خرب شـوى او الس يـې ور رسـېدىل، هغـه يـې قلمبنـد کـړي او د 

 وګه وړاندې کړې دي.جريدې له الرې يې لوستونکي ته د زېري په ت

اوس به ډېرو ته دا پېښې عادي ښـکاري، خـو کلـه چـې د اديب او فرهنګـي پېښـو د 

واړه معلومـات د مينـه والـو لويـه  –تاريخ ليکلو اړتيا پېښېږي، نو بيا هغه وخت همدا واړه 

 لوى څپرکي ترې جوړېږي. –اړتيا تررسه کوي او د تاريخ په بهري کې لوى 

محمد آصف احمـدزي دا لـوى زيـار سـتايم او د معـارص ادب او زه د ښاغيل څېړنوال 

فرهنګ په بهري کې يې يو بنيادي خدمت ګڼم! مبارکي ورکوم او په قلم يـې برکـت! دعـا 

 ورته کوم!

 په درنښت
 

 څېړنوال حبيب الله رفيع

 د افغانستان د علومو اکاډمۍ سالکار

٠٩/٠٠/٠٩٥١ 

 الف

 





 

 

 

 

کرونولوژي د کلمې په اړه قاموسـونو کښـيل چـې دا لـه دوو کلمـو جـوړه ده چـې لـومړۍ د 

. ٠د پوهې پـه معنـا ده (logy)دی او لوژي  (prefix)د وخت او زمان مختاړی  (Chrono)کرونو 

خرونوس/وخــت او  χρόνοςد يونــاين کلمــې لــه  Chronologyدغــه راز ويــل شــوي چــې 

ــوهې څخــه اخيســتل شــوې کلمــه د ــادل  .٠هلوګوس/پ ــه پښــتو کــې د دې کلمــې مع ــه پ البت

 دی.« پېښليک»

پـه  د زمانبندۍ په بڼه د اطالعاتو ډلبندي کـول يـا د زمـانې د حوادثـو د پېښـېدو د ترتيـب

هغـه کتابونـه،  د اطالعـاتو طبقـه بنـدي کـول د کرونولـوژي علـم دى. (Cahronolical)اساس 

انو او څېړونکـو لپـاره ډېـرې مناسـبې منابع او آثار چې په دې شېوې ليکـل کېـږي، د عالقمنـد

رسچينې دي، ځکه هغوى کوالى "ي په دقت او رسعت رسه د يوه هېواد د سياسـت، اقتصـاد، 

فرهنګ، هرن او ټولنې له تاريخ رسه بلد "ي. دغه ډول منابع د تيت و پرک موضـوعاتو د زېرمـه 

روونکو تـه دا امکـان کولو لپاره مهم آرشيفونه دي. ځينـې پـه دې بـاور دي چـې پېښـليکونه کـا

 ېبرابروي چې په کم وخت کې تېرو وختونو ته زماين سفر ولري. په تاريخ کې د پېښو لـه دقيقـ

زمانې څخه بشپړه خربتيا ډېر اهميت لري، ځکه يـو محقـق پـه زيـاترو مـواردو کـې پـر موضـوع 

غـو پوهېدو رسه پېښې رشحه او تفسـريوىل "ي، د علـت او معلـول تـرمنځ رابطـه کشـفوىل او ه

 .٩پوښتنو ته چې په ذهن کې يې لري، مناسب ځواب پيدا کوىل "ي

 کرونولوژي په ساده الفاظو کې د نېټو په ترتيب د پېښو د ليکلو پوهې ته ويل کېږي.

د کرونولوژي په باب تر پورته لنډو توضيحاتو وروسـته، اوس راګـرځم د دې پېښـليک پـه اړه 

 وضاحت ته.

                                                 
1  https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chrono 
2  https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

، حسن فراهاين3

https://www.aftabir.com/articles/view/science_education/education/c3c1254927463_krvnvlvzhy

_p1.php هـ ش.٥3٣١مه 3٥، د مراجعې نېټه: د رسطان ٥3١١مه ٥١، د خپرېدو نېټه: د ميزان 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chrono
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chrono
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A
https://www.aftabir.com/articles/view/science_education/education/c3c1254927463_krvnvlvzhy_p1.php
https://www.aftabir.com/articles/view/science_education/education/c3c1254927463_krvnvlvzhy_p1.php
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ي مسايلو ته راجع ده، اما اوس چې علوم پراخه شوي او هر دا چې کرونولوژي تر ډېره تاريخ

علم بيا ځانګړې څانګې لري، نو کېداى "ي پر تاريخي مسايلو رسبېـره د سـيايس، اقتصـادي، 

ټولنيزو، کلتوري او اديب پېښو کرونولوژي هم ترتيب او دغه ډول پېښې د زمان په نظر کې نيولو 

 رسه قلمبندي او خوندي "ي. 

اديب پېښليک د ليکلو رضورت ډېر  -مسلک ادبيات دي، نو ځکه ما ته د فرهنګيدا چې زما 

زيات محسوس شو، که مبالغه ونه "ي، موږ هره ورځ د يوې کلتوري او اديب واقعې شاهدان يـو 

چې د هغو را يوځاى کول، اوسني او راتلونکي نسل ته يـې لېـږد نـه يـواځې بـې ګټـې نـه دى، 

 بلکې يوه مهمه اړتيا ده.

دې رسه به د همدې مودې د فرهنګ او ادب په اړه عمومي جاج اخيسـتل شـوی وي، د  په

فرهنګي چاپېريال حالت به معلوم شوى وي، د ادب تاريخ لپاره به مواد چمتـو شـوي وي، اديب 

تذکرو ته به دقيق او کره معلومات زېرمه شوي وي او اديب نقد ته بـه زمينـه مسـاعده شـوې وي 

ع کې د فرهنګ او ادبياتو څرنګواىل او صورت حـال، پـه دغـه ډول دى چې په دغې زماين مقط

 چې بيا به ورباندې قضاوت و"ي.

مه( چې د افغانستان د علومو اکاډمي د ژبـو او ٠٩هـ ش کال د عقرب ٠٩٥٠هغه مهال )د 

ول مدير په توګه وټاکل شوم، نو په دې لټـه ئجريدې د مس« زېري»ادبياتو مرکز د خپرنيز ارګان 

سـيس شـوې، پـه بڼـې او أ هــ ش کـې ت٠٩٠١وم چـې د دې تـاريخي خپرونـې چـې پـه کې ش

منځپانګه کې تر خپلې وسې بدلون راومل، هامغه و چې د نورو چارو ترڅنګ مې په ذهن کې د 

اديب چارو خپرولو ته پام شـو چـې پـه هـره ګڼـه کـې د هامغـه وخـت او  -روانو ورځنيو فرهنګي

هـ ش د قـوس ٠٩٥٠کامل له الرې خپرې کړم. پيل مو د  زمانې دغه ډول پېښې د يوه ځانګړي

اديب خربونه خپرېدل چې د  -له مياشتې وکړ او تر دې وروسته په هره شامره کې دغه فرهنګي

هــ ش( چـې ۲۳۰۵، دلولړۍ تراوسه پورې ) ېلوستونکو له تاوده هرکيل رسه مخامخ شول. دغ

ه ژوند او انـرژي رارسه ملتيـا وکـړه، دوام اوس نه لرم، دوام کړى او ک وليتئمسزه د دې خپرونې 

 به ورکوم.

 -يو وخت څو تنو ښاغلو استادانو راته وويل چې دغه په هرې ګڼې کې خپرېدونکې فرهنګي

اديب پېښې راټولې او د يوه ځانګړي اثر په توګـه يـې پـه کرونولوژيکـه بڼـه چـاپ کـړم. همدغـه 

عاليتونو د تقدميولو اړتيا تـه پـه کتلـو رسه پيشنهاد او ټولنې ته د دې علمي، فرهنګي او اديب ف

 کړل او دا دى اوس يې ستاسو مخې ته ږدم. جمع مې دغه مواد را

هــ ٠٩٥٩( څخه راپدېخوا د ٠٩٥٠په دې کرونولوژي کې د پورته يادې شوې نېټې )قوس، 

هـ ش ٠٩٥٩پنځه کاله يې د  د دې پېښليک ش کال تر پايه پورې مواد راغونډ شوي دي، البته
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ل په قوس مياشت کې پوره کېدل، خو د دې لپـاره چـې دا لـړۍ د کلونـو پـه اسـاس ترتيـب کا

تر پايه دغه پېښې پـه کـې شـاملې  (هـ ش٠٩٥٩) شوې وي، نو الزمه مې وبلله چې د دې کال

په توګه يـې  ۍ سلسلېباندې پنځه کلن پېښليک دى چې د لومړ  څهمطلب دا چې، دغه  ؛کړم

 تاسو لوستونکي ياست.

تحقيقـي سـيمينارونه او کنفرانسـونه، هـم مشـاعرې، اديب  -پېښليک کې هم علميپه دې 

محفلونه او فسټيوالونه، هـم منانځغونـډې او يادغونـډې، هـم د فرهنګيـانو، ليکوالـو او شـاعرانو 

کارنامې او هم يې د وفات نېټې، د تازه چاپ شويو آثارو او هم يې د چاپېدو په مناسبت غونډې 

د نويو راځلېدونکو پښـتو خپرونـو زېـری، فرهنګـي جـوايز، د اديب بهريونـو او  او د مخکتنو بهري،

تحقیقي پروژو او د دوکتورا له ډيزرټېشـنونو څخـه د دفـاع  -ټولنو د پيلېدو او فعاليتونو، د علمي

پـه سـيمه ييـزه او  علمـي سـفرونه، نندارې ته وړاندې کېـدل، وګانو ګزارشونه، د مستندو فلمون

لـورى خونـدي مسـري او و ته تررسه شوي خدمتونه او باالخره د فرهنګ او ادب نړيواله کچه پښت

  .یشوى د

له دې ټولو څخه زموږ د فرهنګ، ادب او خاصتاً د پښتو ژبې او ادب د بهري جـاج اخيسـتل 

کېږي او ترې معلومېږي چې که خدای کول، همدغه بهـري همداسـې تانـد روان و اويس، زمـوږ 

لـه سـياالنو رسه ســيايل وکـوالی "ي. دغـې برخـې تـه زمـوږ پوهــان، ژبـه او ادب بـه يـو مهـال 

څېړونکي، فرهنګيال، اديبان او شاعران متوجه دي او غـواړي چـې د فرهنـګ او ادب ځـولۍ ال 

 پسې ډکه کړي.

البته د هرې پېښې انځور هم چې ترالسه کړى مې دى، وررسه راوړل شوى دى. د دې اثر د 

چې که د عکسونو په خاطر دغه اثر رنګه چـاپ "ي، نـو بـه يـې چاپ پرمهال را رسه هيله دا وه 

تصـوير تـر ليکلـو او وينـاوو ډېـر څـه  روښانه ګټه ال زياته او ښې مستندې "ي، ځکه کله کله يو

 ، خو د امکاناتو نه موجوديت له امله مې دغه هیله تررسه نه شوه.ه ورکوالى "يليدونکي ت

يبولو کې هيڅ ډول شخيص متايالت او مالحظات بله دا چې، د دغه پېښليک د پېښو په ترت

په پام کې نه دي نيول شوي، پېښې يواځې د نېټو پر اساس ترتيـب شـوي چـې د مياشـتې پـه 

پيل کې چې کوم فعاليت تررسه شوی، هغه په لومړيو کې او رپسې نور فعاليتونـه پـه تـاريخ وار 

 ډول راوړل شوي دي.

ه الرسىس موندىل دى؟ پـه ځـواب کـې يـې ويـالى دا چې ما څنګه دغو معلوماتو او پېښو ت

 شم چې:

لومړنۍ منبع په خپله زما مشاهدات دي چې يوې علمي، تحقيقي او اديب ناسته کـې مـې 
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ګډون کړى، نو په اړه مې يې قلم خوځوىل دى؛ دوهم دا چې، زه له دغسې يوه بهري څخه خـرب 

همـدې جريـان يـو ګـډونوال  شوى يم، خو په خپله مې په کې حضور نـه دى لـرىل، بيـا مـې د

پوښتىل او هغه يې په اړه پـه خـورا مهربـانۍ معلومـات راکـړي دي؛ درېـم دا چـې، لـه مختلفـو 

وېبپاڼو او خاصتاً فيسبوک پاڼو څخه مې دغه ډول مواد ترالسه کړي دي؛ بله دا چـې، زه زيـاتره 

راډيــويي »يــو د اديب خپرونــو تعقیبــوونکی يـم، خاصــتاً د ازادۍ راډ -پـه رســنيو کــې د فرهنګـي

او.... چې له همـدغو برنـامو مـې هـم اسـتفاده « هرني شېبې»، د يب يب يس تلويزيون «مجلې

 کړې ده.

په دې پېښليک کې د کلونـو، مياشـتو او بيـا د ورځـو د کرونولـوژي پـه اسـاس تـر ډېـره پـه 

و اديب مسايل شامل دي، اما کلـه کلـه چـې د پښـتونخوا، ګاونـډي-افغانستان کې دننه فرهنګي

هېوادونو، اروپايي هېوادونو او د نړۍ په کچه چې فرهنګ او ادب او خاصـتاً پښـتو ژبـې او ادب 

 ته کار شوى، هلته هم رس ورښکاره شوى او د دې کرونولوژي يوه برخه ګرځېدلې ده.

زه دلته خپل عجز او ناتواين ګرانو لوستونکو او د پوهې، فرهنګ او ادب الرويانو او مينه والو 

دې کوم او هغه دا چې زه يو شخص يم، نورې علمي او کاري بوختياوې هم لرم، نو که له ته وړان

څېړنيزې، فرهنګي او اديب غونډې او ناستې او يا هم د کوم فرهنګپال  -ما څخه د کومې علمي

اديب  -او ادبپال په باب جوړ شوي محفل او د هغه قدردانۍ يا ستاينې يا کوم بل ډول فرهنګـي

خ حافظې ته سپارل پاتې شوې وي، نو په خپلې بزرګوارۍ دې راته بخښنه کـوي، پېښې د تاري

ځکه دا يو سرت کار دى او موږ د ادب او فرهنګ بېالبېلې حـوزې لـرو، پـه مختلفـو ځـايونو کـې 

فرهنګ، ادب او ژبې ته کار کېږي او د دې ټولو ثبتول د يوه دولتي يا نادولتي بنسټ کـار دى، 

 نورو پېښو ته الرسىس نه وي موندىل.ځينو ايي نو ما په يواځې ځان ښ

سف خربه دا ده چې کاشکې مې دغې موضوع ته ال له وړاندې پام شوى واى، ترڅو أ بله د ت

مې تردې مخکې کلونو او لسيزو پېښې ثبت کـړې واى او يـو وخـت چـې مـې لـه خپـل قـدرمن 

کـړه، نـو د دې کـار د  استاد څېړنپوه زملي هېوادمل رسه د دې کرونولوژي د چاپ خربه مطـرح

 -٠٩١٢ستاينې ترڅنګ يې را ته سپارښتنه وکړه چـې کـه وکـوالى شـم، تـردې مخکـې کلونـو )

اديب پېښې هم ثبت کړم، نو خورا يو ګټور او سرت کار به مې کـړى وي؛  -هـ ش( فرهنګي٠٩٥٠

 خو افسوس چې د استاد دغه سپارښتنه مې په عمل کې پلې نه شواى کړى.

دې برخه کې زما لومړنۍ تجربـه ده، نـو پـه لـومړي رس کـې مـې د پېښـو د  دا چې دا کار، په

رسچينو يادولو ته ډېر پام نه و، خو وروسته مې د هرې پېښې د منبـع او مأخـذ يادونـه کـړې، هغـه 

مې مستندې را اخيستې، له دې امله د پوره باور وړ دي او په دې توګه مـې د نـورو دوسـتانو حـق 

 ه په لومړيو کې رانه پاتې وي، زما تقصري يې وبولئ.ادا کړى دى. البته چې ک
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بله دا چې، د دې پېښليک ځينې واقعـات چـې مـا را اخيسـتي، زيـاتره يـې يـو شـمېر نـورو 

ښاغلو ليکيل، خپاره کړي يې دي او ما بيا را اخيستې ده، زه ځان د هغـوى پـوروړى بـومل چـې 

 زما کار به نيمګړى و.که هغوى هر يو په دې اړه الس په کار شوى نه واى، نو 

په پاى کې الزمه بومل چې له څېړنوال محمد نبي صالحي څخه د زړه له کومې مننـه وکـړم 

هــ ش کـال لـه ٠٩٥٤چې د دې کرونولوژي د لړۍ د دوام ساتلو لپاره يې تل هڅوىل يـم او د 

رې ول مدير دى، د دې پېښليک په اړه يې الزمې مشو ئاواخرو راپدېخوا چې د زېري جريدې مس

راکړې او اړينې سپارښتنې يې راته کړې دي؛ دغه راز د څېړندوى رحيم اللـه حريفـال کـور دې 

 هم ودان وي چې دغه اثر يې ايډيټ کړ.

نور مو رس نه خوږوم. هيله ده د ادبياتو د يوه ادىن شاګرد په توګه مې فرهنګ او ادب او پـه 

تاسو دعـا وي او زمـا صـحت راتـه ځانګړې توګه پښتو ژبې ته څه ناڅه خدمت کړى وي او که س

اجازه راکوله، نو يو وخت به مو د دې لړۍ پر نورو مجموعو هم سرتګې خوږې "ي. دا تاسـې او 

 اديب حاالت. -دا هم د تېرو پنځو کلونو فرهنګي

 په فرهنګي مينه

 څېړنوال محمد اصف احمدزى

 

 د افغانستان د علومو اکاډمي، کابل

 نېټههـ ش کال د زمري لومړۍ ٠٩٥١د 
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