


 

 

 

 

 

 جمهوري دولت يدافغانستان اسالم

 د علومو اکاډمي 

 علوم برشیبخش معاونیت 

 مرکز زبانها و ادبیات

 د پښتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 ملریز  ۱۳۱۰سیس کال: تأد 

  1ګڼه:  

 

 کابل
 میاشتنۍ مجلهدرې څېړنیزه، ژبنۍ، اديب او فولکلوري 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :یادونه

  مقاله دې له یوې رسمې پتې څخه چېې پېه ې ېې دېې د لل ېوم، تېوص، عخمې ، بممېد رع ېه، د

 مدمرې عه رم ولېږ، يش.  د بمومو مداډمد ،للک پته وينامو برېښټېمېفون شمېره 

 لېږ، شوې مقاله باید پوېنلزه ې څېړتلزه، ب ره مو له منل شوو بممد معلاروتو رسه برمبره وي. رم 

 اله باید په بمه خپروته دې ته وي خپره شوې.  لېږ، شوې مقرم 

  .د مقالې رسللک باید لنډ مو له منځپاتګې رسه سمون ولري 

  دممو عرمنځ لنډیز ولري مو د څېړتې پوښتل شوې پوښتنه ځومب دېړم   ۲۰۰مو  ۸۰مقاله باید د

 يش. ېمدغه رمز لنډیز باید د یوتس و په یوې ژبې ژباړ، شو  وي. 

   مقاله باید د رسیزې، مېملې،، ممملې،، مېوخې، د څېړتېې پوښېتنې، د څېړتېې رول، پېایمې مو

 مأخذوتو لروت ې وي مو په منت دې مأخذ عه ت وعه شوې وي. 

  .مقاله باید د لل وملۍ له مصولو رسه سمه وي، مماليد مو متشايد عېروعنې وته لري 

  د ۱۳معلاري مخوتېه وي، د ووتېس سېایز  ۱۵ې مخه مو حد مدرث ي ۷د مقالې حجم حد مقل يې ،

 وي مو مدمرې عه دې ساو، مو ېارد داپد دومړه رم ولېږ، يش. )  (Singleدرښو عرمنځ واصمه باید 

   د ترشميت الیحې له مخې د یوې مقېالې د عایلېد مو رد وم  د مجمې دتنپالو  د بمومو مداډمد

 لري. 

 لل وملو و ري زېږتده ده، لل وم، عه بویه چې سپلناو  يې  د رملېږ، شوو مقالو شننه مو څېړته د

 په خپمه ودړي، مدمره يې په سپلناوي دې دوص مسوولل، ته لري. 

  .د مجمې له چاپ شوو مقالو څخه مستفاده دو،، بې له مأخذه جومز ته لري 

  .مدمرې عه رملېږ، شوې مقاله بېرعه لل وملو عه ته وردو، دېږي 



  



 

 

 

 

 
 د مطالباعو مو بامه مړی و ریاس، د بمومو مداډمد، :خپرندوی

 تظلم سلدي څېړتوم، سلد :مدیر لمسؤ 

 څېړتلار حرضت آغا ېمدرد مهتمم:

 :کتنپالوی

 ب دملظاېر ش ېب ددتورڅېړتوم، 

 خملل ملمه مورمړ ددتورڅېړتپوه 

 ملمه تارص څېړتپوه ترص

 محمد آصف محمدز  وم،څېړت

 مط عه چهاردېد صنعتدچاپ ځای: 

 ټوده  ۵۰۰  اژ:تېر 

 طره باز خان ومټ،، د مو اتستان د بمومو مداډمد :پته

 څهدو بوبو جان ه دابل، تو  ښار، د شا

 :د اړیکو شمېرې

۰۷۷۰۸۴۸۰۸۶-  ۰۷۹۶۶۵۰۶۵۸  -   ۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹  

   info.asa.gov.afمو  magazinekabul@gmial.com :د مجلې برېښلیک

 :کلنۍ ګډون بيې

  مو اتۍ ۹۶۰ :په دابل دې

 مو اتۍ ۱۴۴۰په والیاعو دې: 

 ممری ايد ډملر ۶۰په تورو ېېومدوتو دې: 

  :په دابل دې د یوې ګڼې بله

  تۍمو ا ۷۰ :مستادمتو لپارهڅېړوت و مو د بمومو مداډمۍ د 

 تۍمو ا ۴۰: د زده دووت و مو محصملنو لپاره 

 تۍمو ا ۸۰: لپاره د تورو مدمرو 
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 لیکلړ

         

 رسلیک شمېره

                              

 مخګڼه         لیکوال

 

 ۱ څېړتوم، سلدتظلم سلدي پښتو مدب مو موډرتلزص .۱

 ۱۷ څېړتپوه ددتور خملل ملمه مورمړ د آریاين ژبو وېش .2

 ۵۴ ش ېبڅېړتوم، ددتور ب دملظاېر  تظموتو عه لنډه دتنه ساپد ځينو د ممک محمد جان خان .3

 ۶۴ پوېنمل وهلم بهلر مړی ېد مدبلاعو مو مرومپوېنې  .4

 ۸۰ څېړتدو  رحلم ملمه حریفا، مو پښتو شابريد پښتون ژغورتې غورځنګ  .5

 ۹۴ پوېنلار رحم، ملمه ح لمد مستعاري دلف .6

 ۱۰۸ ب دمالحد منګلڅېړتدو   د پښتو پر دالسيک شعر د سامع برواين مغېزې .7

 ۱۳۳ څېړتپوه ظاېره ېنګامه پښتو لنډۍ د ټولنيزو ستوتزو روڼ متځور .8

 ۱۴۷ پوېنلار رحمن ملمه قاتع وت و مورويموتو څېړتهتېېددمګېر ممروتو دې د ته ګېر  پښېتوپه  .9

 ۱۵۹ څېړتدویه رمضله توري پښتون د سمندر له تظره .10

 ۱۷۰ څېړتلار یارس پاچا ټولنلز مرزښتوته وليس ت موته مو د ې و مديب مو .۱۱

 ۱۸۹ څېړتلار حرضت آغا ېمدرد سېم ولوتهپه شابرۍ دې برواين  شلنومريحمزه مملر د  .۱۲

 ۲۱۰ پوېنلار تجلب ملمه مخم  سلد شمس ملدین مجروح د شعر و ر مو ېرن د . ۱۳

 


