


 

 

 

 

 

 

 

 جمهوري دولت يافغانستان اسالم د

 د علومو اکاډمي 

 معاونیت بخش علوم برشی

 مرکز زبانها و ادبیات

 د پښتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 ملریز  ۱۳۱۰سیس کال: تأد 

 ګڼه  مه۲

 

 کابل
 مجلهڅېړنیزه میاشتنۍ درې 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 

 باید په بمه خپروته دې ته وي خپره شوې.   ،مقالهلېږ، شوې رم 

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

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

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

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

 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  ۱۵مخه مو حد مدرث يې  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. 

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

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

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

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



 

 

  



 

 

 

 

 

 

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

 څېړتوم، محمد ت د صالحد :مدیر لئو مس

 حرضت آغا ېمدردڅېړتلار  مهتمم:

 :کتنپالوی

 ب دملظاېر ش ېب ددتورڅېړتوم، 

 خملل ملمه مورمړددتور څېړتپوه 

 ملمه تارص څېړتپوه ترص

 آصف محمدز  محمد وم،څېړت

 د چهاردېد صنعتد مط عهچاپ 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-  ۰۷۹۹۸۶۱۲۹۹  -   ۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹  

  info@asa.gov.afمو   magazinekabul@gmial.com :لیکناد مجلې برېښ

 :کلنۍ ګډون بيې

  مو اتۍ ۹۶۰ :په دابل دې

 مو اتۍ ۱۴۴۰په والیاعو دې: 

 ممری ايد ډملر ۶۰په تورو ېېومدوتو دې: 

  :بلهپه دابل دې د یوې ګڼې 

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

 تۍمو ا ۴۰: د زده دووت و مو محصملنو لپاره 

 تۍمو ا ۸۰: د تورو مدمرو لپاره 
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 لیکلړ

         

شمېر 

 ه
 مخګڼه لیکوال رسلیک

 ۱ څېړتپوه ددتور خملل ملمه مورمړ له لرغوتو ژبو رسه د پښتو ژبې عحو، ۱

رشقد مدب رسه يې لېوملتياآملاتی ګوېته مو له  ۲  ۱۰ څېړتوم، محمد آصف محمدز  

ژبپوېنې عاریخچه د بريب ۳ رولع ملمه تلاز څېړتوم،    ۲۵ 

۴ 
غازي ممان ملمه خان مو د ښځو په ټولنيز مو 

 ورېنګد ژوتدمته دې غوره بدلوتوته
 ۴۶ څېړتپوه ددتور  محمد رشیف ځدرمڼ

۵ 
 د مستاد لېوم، د دک مو زرینې منظومه

 حامسه ده مو ده ته؟
 ۵۹ پوېنلار محب ملمه عرميب

 ۷۷ څېړتدو   رحلم ملمه حریفا، د ژبې د زده دړې حساسه دوره ۶

۷ 
مو دول، ېپه مو اتستان دې د ق لم  

 په جوړښ، دې د خان دردمر
 ۸۷ پوېنلار ولض محمد ځالتد

 ۹۷ څېړتوم، ب دملقلوص مشومڼی دېګاين يا وټه پوري ژبه ۸

۹ 
خټک په مشعارو دېد خوشحا،   

 پښتند ګاڼې
رمضله توري دویهڅېړت  ۱۲۰ 

هشابر د ملف، له تظر  ۱۰  ۱۴۲ څېړتدویه سوتلا صملم ېوعک 

۱۱ 
 د پښتو مو دري ژبو

 د وعموتو د ریښې پرعمنه
یه يب يب وضلمهڅېړتدو  ۱۵۸ 

۱۲ 
 پښتو منظوص حاميس مدبيات مو

 د ې و د خوتدي دولو مړعيا
وضل ملرحمن بميز څېړتلار   ۱۷۸ 

 ۲۰۲ څېړتلار رشيف ملمه ساتېن ژبه مو د مورتۍ ژبې مېمي، مو مرزښ، ۱۳

۱۴ 
 ،زي ممان ملمه خان د دورې سلايس، ورېنګدغا

 مقتصادي مو ټولنلزو حاالعو عه لنډه دتنه
 ۲۲۱ څېړتلار حرضت آغا ېمدرد


