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  سعيد افغاني–امين الدين  سعيدي داکتر الحاج 

 ٢٠١۵ جوالی ٢٨

  

  يم تليند علم او پوھې ځالنده ستورنو ستر څيړونکی او خدمتګار بختيانی

ق عبدهللا جان  بختيانی   خدمتګار  زمونږ د ھيـواد  او د سيمې سر محق

مشھور نوميالی   عالم ، ليکوال ، تکړه څيړونکی،  منلی  شاعر  او 

 ٠ټولنيز  شخصيت  زمونږ د وطن د علم او فرھنګ ستر ستوری  دی

ددغه عالم شخصيت په ھکله د ھغه دوست او دژوند ملګری دکتور 

 کښې داسی ١٣٢۵په کال »  عيد افغاني س« مولوي  محمد سعيد  

   :ليکلي

ھستي يې ترينه د مينې په جواري  کښې بختياني  نه يې  زړه  وړي

 ځارکړه دې دويښ ځلموپه الر کې

    !ګرانو  لوستونکو

ښاغلی عبد هللا خدمتګار زما دمرحوم  پالر دکتور سعيد افغاني نږدې  

دي کې د جرمني دکولن  ميال٢٠٠٧ھغه په کال  . دوست  اوملګری  وو

ښار  ته د يو فرھنګي سفرپه ترڅ کې ددی فرصت مساعد شو چی دھغه 

ستاسو حضورته سره وگورم او په ضمن کی  دھغه څخه مې اجازه واخيسته چې دھغوی د ژوندليک په ھکله دا ليکنه 

  . وسپارم نشر ته 

و ليکنه   د حق  د الرې  د کلتوري  مرکز  او  د ښاغلی استاد بختيانی  صاحب  ما ته دعا راګړه او دادی دغه کار ا

افغان  ستراتيژيک  څيړنود  مرکز د فرھنګي کارونو به چوکاټ کې د جناب عبدهللا خدمتګار بختياني دژوند ليک 

   ٠ترسرليک الندې ترتيب او خپره شوه

    :ليکل او  قلم  داسې  وفاضل استاد عبدهللا بختيانی خدمتګار ددغه  رسالې   په پوښ باندې، په خپل  خط  

 د کاغذ تصوير ته  ګورۍ   او ما  ياد کړۍ      ياران  چې  ټول وي  او زه  نه يمد  محفل 

 خدمتګار

  کال-  ميالدي ٢٠٠٧د اکتوبر مياشت ،  د 

  جرمني  ــ  کولن
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    ژوندليکپرفيسور عبدهللا خدمتګارد 

واد د او سيمي مشھور نوميالي عالم ، ليکوال ، تکړه څيړونکي  سر محقق عبدهللا جان  بختاني  خدمتګار  زمونږ د ھيـ

 ھجري شمسي ١٣٢۵«  شخصيت  دۍ  چه د ويښ زلميانو د حرکت سره سم چه په کال   اجتماعې ،  منلی  شاعر  او

ـاره ورورې  او برابرې  لپ  پوري د  سولې ، تــرقې ،  په ننګرھار کښي  جوړه  شوه ، تر اوسه  »   مه  ٢۵د دلو په 

  .اخالصمندانه  مبارزه  کوي  

  ھجری قمری  د لوی  اختر د مياشتې په ١٣۴٣ استاد  بختاني خدمتګار صاحب  د مال آقا جان طبيب زوی دی، د 

نبې د ورڅې د څاښت په مھال  د ش ھجری شمسی  کال د سرطان په لسمه د چھار ١٣٠۴د  »  عرفه « نھمه 

 باغ صفا کښې زيږيدلی  او نژدې تر شل  کلني پورۍ ھلته او سيدلی دۍ، ددي ننګرھار واليت د سره  رود  په چھار

اوس .  موريې د چھار باغ صفا او پالريې د سره رود د بختان کلي دۍ. مودې په ترڅ کښې يې پالر ھلته طبابت کاوه 

  .د کابل ښار د خيرخاني په دريمه برخه کښې اوسي  

نۍ  زده کړې په خپل کور کې  له خپل  مور او  پالر نه  پيل کړي او بيا د استاد بختانی خدمتګار صاحب  خپلې لومړ

  .نورو استادانو څخه يې  پر  مخ بيولۍ دې 

عربي ديني علوم، فقه، تجويد، تفسير، حديث، اصول فقه، اصول حديث، عقايد، ميراث، صرف و نحو، بديع، بيان، 

ي خصوصي  مدرسو کښي ، د کابل عربي دارالعلوم د نصاب معاني، حکمت او منطق يې د ننګرھار او کابل په اولس

  .درجې ته رسيدلى دى» مولوي « په معيار لوستي دي او د  

فارسي او عربي ادبيات، پخوانى طب او د رياضي درسونه يې  د  ھغه وخت د اولسي مدرسو په معيار سرته رسولي 

  . دي

په فلسفه، . په شخصي توګه مطالعه کړي ده »  لوريا په معيار د بک« تاريخ، جغرافيه، فزيک، کيميا او بيالوژي يې  

  . ټولنپوھنه، سياست او سيکالوژئ کښې يې  پراخه مطالعه کړې ده 

ژندل شويو استادانو نه زده کړې ترالسه کړي يد ديني علومو، ادبياتو، طب او رياضي په برخه کې يې له نامتو او پ

  :چې د ځينو نومونه يې داسې دي

ر او پالر، د سره رود د قلعه نو حاجي مال مدد، د چھار باغ صفا د حضرت صاحب د جامع جومات خطيب خپل مو

مال محمد حفيظ، د حضرت صاحب د  جومات د حافظانو د مدرسې مشر استاد حافظ ملک، د جناب نقيب صاحب 

گياڼو د نکړخيلو د جامع  جومات  طبيب د علي خيلو مال عبدالغني ، د سره رود د شمسه پور مولوي عبدهللا جان، د خو

خطيب مولوي مير عبدالواحد، لوګرى مال عبدالودود معلم، د قاسم يکه ميرانو مولوي امين ګل،  د لغمان  د تيګړو د 

دونکى مولوي عبدالرحيم،  د لغمان مولوي  فيض هللا ،  د جناب نقيب صاحب خليفه او د ھغه د زامنو يپشه اي کلي اوس

 . مد سعيد سرروضه وال او ځينې نوراستاد مولوي مح

  . انګريزي ژبه يې تر څلورم ريډره پورې، د پغمان له ښاغلي محمد عمر قريشي معلم سره لوستې ده

په پښتو شعر او ادب کې يې الرښود  استادان .  په پښتو ژبه کې څوک استاد نه لري او خپله د خپل ځان ښوونکى دى

  .  دى ينواام الدين  خادم ، استاد  صديق هللا رښتين  او استاد عبدالروف ب، استاد  ګل پاچا الفت ، استاد قي

  ميالدی  کال  پورې  د  مسکو ښار د ١٩۶۴ - ١٩۶٣له . استاد بختانې  صاحب  په روسي  ژبه  پوره بلديت  لري 

 تدريس او درسي لومونوسوف په دولتي پوھنتون کې د روسي ژبي او ادبياتو زده کړه تر السه کړې ، او د ژبې د

د ترجمې  د ميتود کورس يې ھم ھماغلته په برياليتوب . موادو د تيارولو د ميتود په برخه کې يې  ډيپلوم اخيستی  دى 

 پاى ته رسولى دى
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نوموړي د خپل ژوندانه  زياته برخه د ھيواد  په علمي،  تعليمي، څيړنيزو، ادبي ، ژورناليستي او ملي خدمتونو کې 

 کاله د علومو اکاډمۍ  کې په علمي څيړنيزو فعاليتونو ١٤ کاله  په پښتو ټولنه  او ٢٣ په دې لړ کې تيره کړې ده،

  . بوخت پاتې شوى دى

  ھجری شمسي  کال د وري  په لسمه  د دولت  د ماموريت لړۍ د ١٣٢٥ استاد بختانې  خدمتګار  صاحب  د 

 ھجری شمسي  کال د ١٣٢٦ توګه  پيل کړى ،  په  مې رتبې مامور په ١١ننګرھار واليت د پوھنې مديريت د 

ننګرھار  د مطبوعاتو  په  مديريت کې  د ننګرھار واليت  د مرکز  د مامورينو د  پښتو کورسونو د استاد په حيث 

  . ًمقرر شو، دغه کورسونه رسما د پښتو ټولنې پورى مربوط  وو 

ې  مسئول  مدير  او د پښتو  ټولنى  مسلکي غړى  ھجری شمسي  کال د زمري په مياشت کې د زٻري جريد١٣٣١د 

  . شو

 ھجری شمسي  کال پورې په  ترتيب  سره  د ننګرھار  د مطبوعاتو د مديريت ١٣٣٩ کال نه تر ١٣٣٤ھغه د 

مرستيال او د پښتو  کورسونو آمر ؤ ، چې  پښتو ټولنى   پورې مربوط ؤ ،  د ننګرھار مجلې  مسئول مدير، د 

 رياست د نشراتو د رياست مسلکي غړى، د ننګرھار د مطبوعاتو لوى مدير او د ننګرھار مطبوعاتو د مستقل

  .ورځپاڼې مسئول چلوونکى او بيا دوھم ځل د ننګرھار مجلې مسؤول مدير په توگه يې دندې تر سره کړي دي

 او بيا د رئيس د دغې ټولنې د ادبياتو لوى مدير.  ھجری شمسي  کال کې د پښتو ټولنې مسلکي غړى شو١٣٣٩ په 

وروسته د اطالعاتو او .  ھجری شمسي   کال کې يې د څيړندوى علمي درجه تر السه کړه١٣٥٤مرستيال شو او په 

د ادارې آمر ، د خلکو د فرھنګ  کلتور په وزارت کې د ھيواد ورځپاڼى  مسئول مدير، د پښتو د  پراختيا او پرمختيا 

لې  مسؤل  مدير، د ھيواد د ورځپاڼى رئيس او سر محرر په توګه وظيفې تر د ادارې آمر ، د پکتيا د  مج) فولکلور(

  .سره کړي دي

 ھجری شمسي  کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي علمي غړى شو ، دوه کاله  د علومو اکاډمۍ د ١٣٦٤ په 

  . غړيتوب سره د افغانستان د ليکوالو د ټولنې د رياست مرستيال او لومړى  منشي  ؤ 

بختانی .  ھجری شمسي کال کې متقاعد شوى١٣٧٣په . د علومو اکاډمۍ د علمي غړي په توګه پاتې شوى دى بيا 

خدمتګار صاحب  د پورته يادو شويو دندو تر څنګ وخت  په وخت  په ښونځيو او  کورسونو کې د پښتو، دري او 

دبياتو د تاريخ د استاد په حيث خدمت کړى عربي ژبو تدريس ھم کړى او د کابل پوھنتون د ادبياتو د پوھنځي د پښتو ا

  . دى

 ھجری شمسي  کال کې يو څه موده د افغان يووالي د اونيزې مسؤل مدير و،  او په ھماغه کال د علومو ١٣٨٢په 

 ھجری شمسي  کال د وږي مياشتې تر پيله پورې يې د دې ١٣٨٥رفع او د تاکاډمۍ د ضرورت له مخې تقاعد يې 

د استاد . غړي په توګه خپلو علمي  وظايفو ته دوام  ورکړى او بيا تقاعد ورکړى شوى دىاکاډمۍ د مشر علمي 

  . وروستۍ دولتي رتبه مافوق ده

 ھجری شمسي  کال کې  د پښتو ټولنې لخوا  د څيړندوى  لوړه علمي درجه تر السه ١٣٥٥استاد  بختانی صاحب  په 

ه  د سر محقق  په علمي  درجه واوښتله او په ھمدې درجه کړې،  وروسته د علومو اکاډمئ  لخوا دغه علمي  درج

  .د درجې سره معادله  ده»  پروفيسر « ومنل شو، چې دغه درجه د پوھنتون  د پوھاند  يا  

د استاد دزبږدو اتيا يمه  کليزه د افغانستان  د علومو اکاډمې ، لخوا په يوه  درنه علمي  غونده  کښي نمانځل کيدله ، د 

«   د علومو اکاډمي لوی ريس پخپله پرانبستو نکي و ينا کښي  وعده  ورکړه چه نوموړي استاد ته  د افغانستان

 له خوا ددي والود غونډي د برخه . د علمي درجې  دورکولو  په باب لوړ  و مقاماتو ته  وړانديز کوې  »  اکاډميسن  

 د   چه . مي توګه اليي  درک  معلوم  نه  دۍ وعدي  ھرکلی په  چکچکو او لولو سره  وشو ، مګر په عملی او رس
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استاد  بختانی  خدمتګار     ستراتيژيک  څيړنې  مرکز ھيله  لری  چه   د   د افغانمرکز  او  د کلتوری   د الری   حق

  .په ھکله ،  لوړ مقامات  جدی  توجه  وکړي » اکاډميسن  «  صاحب  ؛   دا  علمي  درجه    

واد او سيمي مشھور دانشمند ، د ژبو ، ادبياتو او تاريخ تکړه څيړندوی ، منلی شاعر ، استاد بختانی صاحب ؛ د ھي

  .ماھر ژوناليست او فرھنګی ټولنيز ملی شخصيت دی 

له عربي  او روسي  ژبو څخه يې  علمی څيړنيزې او .  ھغه په پښتو او دري ژبو نظم او نثر ليکي او څيړنې کوي 

د سلو په شا و خوا کښي علمي او ادبي آثار تاليفات او تر جمې لري او تر زرو زياتې  .  ادبي ترجمعي کړي دي 

  .ھيوادنو  په  رسنيو کښې خپرې شوي دي ټولنيزي او سياسي مقالې  او مرکې يې  د ھيواد او بھرنيو 

استاد بختانی صاحب د ھيواد او بھر په ډيروعلمي ، ادبي څيړنيزو غونډو، سيمينارونو، سمپوزيمونو او کنفرانسونو 

او په دي لړ کښې يي  پخوانۍ شوروی اتحاد ، پاکستان ، ھنوستان ، عراق ، المان . کښي فعاله برخه اخستي ده 

  .پوليند  ته علمي فرھنګي سفرونه  کړې دي ،چکوسلواکيا او 

ھجری قمری کال ،  عربستان  ته  د حج فريضي د ادا  »  ١۴٢٧«  ھجری شمسي ١٣٨۵استاد بختانی صاحب  په 

 و ذوق  مطالعه  کوي ،  قلم چلوي ، دعلم او ا ، په سپينه ژيره  په ډير شوق  کلن دۍيو نوی اوس . کولو لپاره والړ 

  .خت  دی ادب په خدمت بو

درس  ورکوي د علومو د اکاډمۍ  د يو شمير غړو د علمي پروژو الرښودنه  کوي او په ژبنيو ، ادبي ، ټولنيزو او 

ھغه  ته د هللا پاک له  دباره روغتيا  او با ثمره اوږد  ژوند  .  سياسي چارو کښي ځانله مستقل فکر او دريځ لرې 

  : ژيکه بڼه د ھغه د تاليفاتو نومبنود وړاندې  کووغواړو او  د چاپ  په اعتبار ، په کرونولو

  

  »کتابونه او رسالې « د سر محقق بختاني خدمتګار يو لړ آثار 

له کتاب څڅه ) الوحى المحمدي(د جريدې د مدير، رشيد رضا، د ) المنار( د مصرد -ــ په اسالم کښې د ښځو حقوق 

    ھـ ش چاپ١٣٢٧ترجمه  د 

 ) االزھر(د مصر د ) و زيانونهد تمباک(ــ مصايب الدخان 

دوھم ايډيشن له زياتونو .  ھـ ش چاپ ١٣٣٢ د -ــ د استاد سيد محمد عبدالغفار الھاشمي االفغانى د عربي کتاب ژباړه 

     ھـ ش چاپ ١٣٤٨سره بيا ترجمه  د 

دايرة المعارف د يو  د پروفيسر غالم حسن مجددى له دري ليکنې نه ژباړل شوی او د آريانا - ) روحيات (- ــ اراده 

  ھـ ش چاپ ١٣٣٢ د -شمير نورو ليکنو ژباړه 

  ھـ ش چاپ ١٣٣٣ــ شعر او ادب  د پښتو د معاصر شعر او ادب تيوريکي څيړنه ټولونه ، سريزه او اھتمام د 

  ــ   ھـ ش چاپ١٣٣٥د زړۀ راز  د شعرونو لومړئ مجموعه  د  -

  ـ ش  ھ١٣٣٥پښتانه د عالمه اقبال په نظر کښې   .-

  ھـ ش١٣٨٠چاپ دوم با افزونى ھا   .  ھـ ش ١٣٣٥بزبان درى  ) احوال و اشعار ( ــ ميرزا عبدالرحيم رحيمى 

 ــ   ھـ ش١٣٣٥ادبي ټولنپو ھنيزه څيړنه  _ پښتني خويونه   -

 ١٣٤٨دوھم چاپ له زياتونو سره  .  ھـ ش ١٣٣٥ــ د ملنگ جان خوږې نغمې  ټولونه ، سمون ، سريزه او ترتيب   

 ھـ ش 

  ھـ ش چاپ  ١٣٣٦ــ خوږې ترخې  د ادبي او انتقادي نثرونو مجموعه   د 

 ھـ ش  په ١٣٣٨: ــ سيدو ملنگ   موزيکال اصالحي ډرام په څلور وپردو کښې  په ننگرھار نندارې کښې ښودنه 

  ھـ ش ١٣٤١کابل کښې چاپ 
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 د استاد غالم علي آيين له دري - موريس پارکر ليکنه  د-ــ علمي آزمٻښتونه په ساده وسايلو  ساينسى درسي مرستيال 

    ھـ ش١٣٤١ -ترجمې نه پښتو شوی 

  ھـ  ١٣٤٢ــ راز   د شعرونو دوھمه مجموعه   

  ھـ ش                           ١٣٤٥ــ پښتو کلي څلورم ټوک   درسي   

    ھـ ش١٣٤٦ــ شرنگ   د شعرونو درٻيمه مجموعه   

   ھـ ش١٣٤٧ تذکره   ــ معاصر اديبان  

 ھـ ١٣٨٧ ھـ ش   دوھم چاپ   ١٣٤٧ــ توربريښ   د پښتنو ملي تاريخي شفاھي سندرې   ټولونه ، ترتيب او سريزه   

   ش

  ھـ  ١٣٤٧ــ پښتو لنډې کيسې   د لنډو د استانونو مجموعه  

 ــ  ش ھـ ١٣٤٩د خوشحال خان خټک ربا عيات دا کادميک متن جوړونه   له ملگرو سره   -

  ھـ ش ١٣٤٦)   تذکره ( ــ د پښتو ټولنې رئيسان او غړي 

   ھـ ش١٣٥١ــ ابربھارى   د دري شعرونو مجموعه  

  ھـ ش ١٣٥١ــ مرغلرې   د ادبي نثرونو مجموعه  

   ھـ ش ١٣٥٢ــ د پښتوپت   د لنډو د استانونو مجموعه   

   ھـ ش ١٣٥٦تن او اھتمام   نقل ، سمون ، سريزه ، اکادميک م_ ــ ديونس خيبري ديوان 

   ھـ ش ١٣٥٦ــ دپادري ھيوز کليد افغانى   سريزه ، تعليقات او لغتنامه  

  ھـ ش ١٣٥٧ــ پښتانه شعرا ء څلورم ټوک  تذکره   

   ھـ ش ١٣٥٧ــ د افغانستان سفر له روسي نظم څخه پښتو منظومه ترجمه   

  ھـ ش ١٣٥٧ـ پښتو چاپي آثار   ټولونه ، اوډنه او سريزه  

  ھـ ش ١٣٥٩ــ د گلوکر  د شعرونو پنځمه مجموعه   

  ھـ ش ١٣٥٩ــ څورب او خوار  له روسي څخه د انتون چيخوف د داستانونو ترجمه   

   ھـ ش ١٣٦٣ــ د زړه آواز  د شعرونو انتخابي مجموعه 

 ھـ ش ١٣٦٣ــ شفق  د شعرونو مجموعه   

  ھـ ش ١٣٦٣واشي   ــ تذکرة الشعرا ء   تدوين ، سريزه او ح

  ھـ ش  ١٣٦٣ــ د باچا خان ليکونه لومړى ټوک   ټولونه ، اوډنه ، سريزه او حواشي   

 ھـ ش ١٣٦٤ــ زمونږ وطن د جرگو وطن  تاريخي   

   ھـ ش١٣٦٦ــ د سولې اوآز ادئ قھرمان خان عبدالغفار خان   تذکره   

   ھـ ش١٣٦٦نه او سريزه ــ د بابا مشالونه   د باچا خان وجيزې  انتخاب ، ټولو

  ھـ ش ١٣٦٦ــ د اخالص ھديه   د خان عبدالغفار خان په باره کښې شعرونه   ټولونه ، اوډنه او سريزه   

  ھـ ش١٣٦٦تذکره  . ــ د سولې او تفاھم د ليارې مبلغ  دوکتور سعيد افغانى، د دوھم تلين په وياړ

   ھـ ش١٣٦٧ــ پښتانه شعرا ء پنځم ټوک   تذکره   

  ھـ ش١٣٦٧ــ سوله او سالم د اسالم په رڼا کښې   ديني څيړنه   

   ھـ ش١٣٦٨ــ د خان عبدالغفار خان اندونه او انځورونه   ټولونه ، اوډنه او سريزه   

 ھـ ش ١٣٦٨تاريخي  . .   ــ د پاکستان اسالمي ماھيت 
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 ھـ ش   درٻيم ١٣٨٦ ھـ ش   دوھم چاپ   ١٣٦٨ــ د ملي ادب اوژور ناليزم خادم  د استاد قيام الدين خادم تذکره   

  ھـ ش ١٣٨٧چاپ   

 ھـ ش ١٣٧٨ــ فراقنامه  منظومه  

  ھـ ١٣٨٠ــ زما استاد الفت   تذکره او ادب څيړنه   

   ھـ ش١٣٨٠ــ خوشحال خان او يو څوفرھنگيالي خټک  تذکره او ادب څيړنه  

 ھـ ش ١٣٨١ــ گلنامه بولـله   

  ھـ ش١٣٨١يزم يو ھير شوى خدمتگار شمس الدين قلعټکى  تذکره  د ملي ادب او ژور نال

  ھـ ش١٣٨١ــ ترنم دل ــ مجموعۀ اشعار درى   

  ھـ ش١٣٨١ــ ويرنې  د شعرونو مجموعه  

   ھـ ش١٣٨٢ــ خدمتگار د فقير خٻل په کتب خانه کښې  خاطرې او څيړنى  

 ھـ ش١٣٨٣سران او مدرسى  ــ د قرآن شريف ځينې خطي نسخې  تجويدونه ، تفسيرونه ، مف

   ھـ ش١٣٨٣) اکاډميک متن( ــ د بياض ديوان نقل سمون حاشيې او سريزه 

  ھـ ش١٣٨٣ــ زه ، ملنگ جان او خوږې نغمې  تذکره او خاطرې 

 ھـ ش  د لومړي  او  دوھم  ټوک يو ځاى دوھم چاپ  ١٣٨٤ــ د باچا خان ليکونه  ټولونه ، اوډنه ، سريزه او حواشي 

 ھـ ش ١٣٨٧

   ھـ ش١٣٨٤ــ بشربت مجبور ورنجور در آستانه ھزارۀ سوم ميالدٮاجتماعى سياسى 

  ھـ ش١٣٨٤ــ پښتو پالنه او ژب څيړنه  

  ھـ ش١٣٨٤ــ حماسه ويونکى مبارز شاعر اجمل خټک ايډيټ ، سريزه او اھتمام 

   ھـ ش١٣٨٥ــ د سيد جمال الدين افغان د ژوندانه ھدف  

 ھـ ش١٣٨٦ين وزر  بديعي ترجمې  ــ د ھيلې د ھيلئ سپ

 ھـ ش ١٣٨٦ــ ددين ستورى موالنا نجم الدين دھډي اخوانزاده  

   ھـ ش١٣٨٧ــ ستارۀ دين موالنانجم الدين اخونزاده ھده ترجمۀ محترم فضل الرحمن فاضل  

  ھـ ش١٣٨٦ــ د سپين غره په لمنو کښې  سياسي ، ټولنيزې ليکنې 

   ھـ ش١٣٨٦ حبيب نوابى  تصحيح ، تنقيح ، ايډيټ ، مقدمه و اھتمام غالم: ــ شجرۀ پير پټان  مرتب 

 ھـ ش١٣٨٧ــ د گلکڅونو په ارمان د څلوريزو مجموعه  

 ١٣٨٧ــ پير افغانان د حکيم هللا تصور ليکنھايډيت ، سريزه او چاپڅارنه 

  ھـ ش١٣٨٧ــ بازتاب رويداد ھاى تاريخى در سروده ھاى اولسى پشتو   

   ھـ ش١٣٨٧ليکونه  ــ دوه ادبي 

  ھـ ش١٣٨٧ــ د کوشانى دورې ځينې يادگارونه  تاريخي ، لرغون پوھنه  

  ھـ ش١٣٨٧ــ د حج سفر کيسې او خاطرې  

   ھـ ش١٣٨٧ــ فخر افغان او افغانستان   

  ھـ ش١٣٨٨ــ ابن سينا اديب طبيب  

  ھـ ش١٣٨٨ــ د نارنج بھار تاريخي ، ادبي ، څيړنيز او طبي  

 »ناچاپ « ندې چاپ ال

   ــ تازه گلونه  د معاصرو شاعرانو د شعرونو انتخابي مجموعه   انتخاب   ټولونه ، سمون ، اوډنه او اھتمام
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 ــ اقبال ، افغان او  افغانستان      

  استنساخ ، تصحيح ، تنقيح و پيشگفتار. تعامالت حقوقيه و جزائيه ملى نگارش عبدالرحمان پژواک (ــ رسالۀ 

 دوه گوتې کاغذ  ــ  د خدمتگار مکاتبې ــ يو 

 ــ د خدمتگار د اشعارو کليات 

 ناچاپه آثار

 ــ د مرغلرو لټون   ادب څيړنه

 ــ دستور وانجمن  ادبي څيرې او څيړنې 

 ــ د کتابو کتنه  بيبليو گرافي 

 ــ پښتانه شعرا، شپږم ټوک   تذکره

 ــ پښتانه شعرا ، اووم ټوک  تذکره 

  معاصر به ارتباط شعر درى در افغانستان ــ تذکره نويسئ

 ــ ديوان خليفه قاسم قاسمي چھار باغى  نقل ، تنقيح ، مقدمه و  

 ــ در گسترۀ ادب درى ، پژوھشھاى ادبى 

  ــ د ملي شاعر ژوند او ھنر  ــ  د ملنگ جان په باره کښې

 ــ رنگين غوندې عذاب  ــ  د اجمل خټک ژوند اوفن 

 ليکنې ــ د خدمتگار طبي 

  د بيا رغولو په ھيله   ټولنيزې سياسي ليکنې يوادــ د ھ

  ــ د احمد گل شاعري

 ــ د ملک نعيم سندري 

 ــ د بينا د وړو لوبې

 ــ د خاطراتو دفتر 

 ــ افغانستان   د شعرونو مجموعه 

 ــ تشد د او نفرت   څلوريزې 

  ــ د زړه زخمونه   بوللـه

 ــ د ميراث ضابطه   فقھي

   »کار الندې« يښ زلميان  ــ و

 ــ د شوروي اتحاد سفر

 ــ يوه ھفته په اوزبکستان کښې

 ــ د چکوسلواکيا او پوليند سفر

 ــ د عراق سفر

  ــ د بن سفر

 ــ چکچکستان زنده باد ــ خاطرې

   ــ د خدمتگار د کتابخونې خطي او نادرې نسخې  بٻبليو گرافي د کار الندې

  سعيد افغاني–سعيدي امين الدين  داکتر الحاج 

 د حق  د الری  د کلتوري مرکز  او د افغان  ستراتيژيک  څيړنې  مرکزمسول


