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 09/05/2017                    الیق جان خوستی
 

 د افغانستان کثیر التألیف شخصیت
 

 آثارو خاوند 125عبدهللا بختانی د  پوهاند
 

د »په قاهره کښې د افغانستان سفارت له خوا د بختاني صاحب  لیکوال او شاعر پوهاند عبدهللا بختانی ما هغه وخت وپیژندو چې

په نوم کتاب چاپ شو، مخکې ددی چې ښاغلی پوهاند عبدهللا بختانی « دین څو ستوري

خدمتګار وپیژنم ما ویل چې په افغانستان کښې د پوهاند حبیبی څخه زیات آثار څوک نلري، 

و سره پوه شوم چې مونږ ال هم داسی شتمنې  خو د پوهاند بختانی خدمتګار ژوند ته په نظر کول

لرو چې ژوندې دي او مونږ یې نه پیژنو، شاید داسی ډېر ځوانان وي چې د بختاني خدمتګار 

صاحب په شان لوي هستي نه پیژنی، ځکه ماهم وپتیله چې د پوهاند بختیاني په هکله یو څو 

 کرښي ولیکم.

ـ ق کښې د ننگرهار والیت د سره رود )سرخرود( په چهار باغ صفا کښې ه1٣٤٣عبدهللا جان د مال آقا جان طبیب زوى د 

 زیږیدلى، لومړنئ زده کړه یې له خپل مور او پالر نه پیل کړى او بیا د نورو استادانو څخه یې پر مخ بیولى ده. 

قه، تجوید، عربي دیني علوم، فڅېړنپوه عبدالرحیم بختاني د استاد بختاني زوي د خپل پالر په هکله داسي لیکي: عبدهللا بختاني 

تفسیر، حدیث، اصول فقه، اصول حدیث، عقاید، میراث، صرف و نحو، بدیع، بیان، معاني حکمت او منطق  یې د ننگرهار او 

ي درجى ته رسیدلى دى، فارس«  مولوي» کابل په اولسي مدرسو کښې د کابل عربي درالعلوم د نصاب په معیار لوستي دي او د 

یات، پخوانى طب او ریاضي درسونه یې د هغه وخت د اولسي مدرسو په معیار سرته رسولي دي، تاریخ، جغرافیه، او عربي ادب

فزیک، کیمیا او بیالوژي یې )د بکلوریا په معیار( په شخصي توگه مطالعه کړې ده، په فلسفه، ټولنپوهنه، سیاست او سیکالوژئ 

 کښې یې پراخه مطالعه کړې ده. 

 دى.  روف بینوااو استاد عبدالادب کښې یې الرښود استاذان، استاد گل پاچا الفت، استاد قیام الدین خادم، استاد صدیق هللا رښتین په پښتو شعر او 

عبدهللا بختیانی په روسي ژبه پوره بلدیت لري، د روسي ژبي او ادبیاتو زده کړه یې د لومونو سوف په نامه د مسکو په دولتي 

میالدي کال کښې تر سره کړي ده، او د ژبې د تدریس او درسي موادو د تیارولو د میتود په برخه کښې 19٦٣پوهنتون کښې په 

 یې دیپلوم تر السه کړى دى.

نوموړي د خپل ژوندانه زیاته برخه د هیواد په علمي، تعلیمي، څیړنیزو، ادبي، ژورنالیستي او ملي خدمتونو کښې تیره کړي ده، 

 کاله د علومو اکاډمۍ کښې په علمي څیړنیزو فعالیتونو بوخت پاتي شوى دى.  1٤په پښتو ټولنه او  کاله 2٣په دې لړ کښې 

مې  11هـ ل کال د حمل په لسمه د دولت د ماموریت لړۍ د ننگرهار والیت د پوهنې مدیریت د  1٣25پورفیسور بختانی د 

وعاتو په مدیریت کښې د ننگرهار د والیت د مرکز د هـ ل کال د ننگرهار د مطب 1٣2٦رتبې مامور په توگه پیل کړى، په 

 مامورینو د پښتو کورسونو د استاد په حیث مقرر شو، دغه کورسونه رسماً د پښتو ټولنې پورى مربوط وو. 
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 7از 2

 هـ ل کال د اسد په میاشت کښې د زیري جریدې مسئول مدیر او د پښتو ټولنى مسلکي غړى شو.  1٣٣1د 

هـ ل کال پورې په ترتیب سره د ننگرهار د مطبوعاتو د مدیریت مرستیال او د پښتو کورسونو  1٣٣9هـ ل کال نه تر  1٣٣٤د 

آمر و، چه پښتو ټولنى پورې مربوط و، د ننگرهار مجلې مسئول مدیر، د مطبوعاتو د مستقل ریاست د نشراتو د ریاست مسلکي 

ل چلوونکى او بیا دوهم ځل د ننگرهار مجلې مسؤول غړى، د ننگرهار د مطبوعاتو لوى مدیر او د ننگرهار ورځپاڼې مسئو

 مدیر په توگه یې دندې تر سره کړي دي. 

هـ ل کال کښې د پښتو ټولنى مسلکي غړى شو. ددغې ټولنې د ادبیاتو لوى مدیر او بیا د رئیس مرستیال شو او په  1٣٣9په 

 هـ ل کال کښې یې د څیړندوى علمي درجه تر السه کړه. 1٣5٤

اطالعاتو او کلتور په وزارت کښې د هیواد ورځپاڼى مسئول مدیر، د پښتو د پراختیا او پرمختیا د ادارې آمر، د خلکو وروسته د  

 او سر محرر په توگه وظیفې تر سره کړي دي.هیواد د ورځپاڼى رئیس ، دد ادارې آمر، د پکتیا د مجلې مسؤل مدیر )فولکلور(د فرهنگ 

ومو اکاډمئ علمي غړى شو، دوه کاله د علومو اکاډمئ د غړیتوب سره د افغانستان د لیکوالو د هـ ل د افغانستان د عل 1٣٦٤په  

 ټولنې د ریاست مرستیال او لومړى منشى و او بیا د علومو اکاډمى د علمي غړي په توگه پاتى شوى دى.

ښونځیو او کورسونو کښې د پښتو، هـ ل کال کښې متقاعد شوى استاد د ذکر شویو وظیفو تر څنگ وخت په وخت په  1٣7٣په 

 دري او عربي ژبو تدریس کړى او د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو ادبیاتو تاریخ د استاد په حیث خدمت کړى دى.

هـ ل کال کښې یو څه موده د افغان یووالي د اونیزې مسؤول مدیر و، او په هماغه کال د علومو اکاډمئ د ضرورت  1٣٨2په 

هـ ش د سنبلې تر پیله پورې یې ددې اکاډمۍ د مشر علمي غړي په توگه خپلو علمي وظایفو  1٣٨5ه تقاعد یې رفع او د له مخ

 ته دوام ورکړى او بیا تقاعد ورکړى شوى دى.

 یزوی دی، د استاد بختاني په هکله داسی لیکي: ښاغل« سعید افغاني»چې د دکتور مولوي محمد سعید  الحاج امین الدین سعیدي

 عبدهللا خدمتګار زما د مرحوم  پالر دکتور سعید افغاني نږدې دوست او ملګری وو.

میالدي کې د جرمني د کولن ښار ته د یو فرهنګي سفر په ترڅ کې ددی فرصت مساعد شو چی دهغه سره  2007هغه په کال  

  وه لیکنه نشر کړم.وگورم او په ضمن کی دهغه څخه مې اجازه واخیسته چې دهغوی د ژوند لیک په هکله ی

 :فاضل استاد عبدهللا بختیانی خدمتګار ددغه رسالې په پوښ باندې، په خپل خط او قلم داسې ولیکل
 

 د محفل یاران چې ټول وي او زه نـه یم

 د کاغذ تصویر ته ګورئ او ما یاد کړئ
 

پښتو ټولنې لخوا د څیړندوى لوړه علمي درجه هـ ل کال کښې د 1٣55د استاد بختاني وروستنئ دولتي رتبه مافوق ده، استاد په 

تر السه کړې، وروسته د علومو اکاډمئ لخوا دغه علمي درجه د سر محقق په علمي درجه و اوښتله او په همدې درجه ومنل 

 شو، چه دغه درجه د پوهنتون د پوهاند یا ))پروفیسر(( د درجې سره معادله وه.

ه د افغانستان د علومو اکاډمى له خوا په یوه درنه علمي غونډه کښې نمانځل کیدله، د افغانستان د استاد بختاني د زیږېدو اتیایمه کلیز

د علومو اکاډمئ لوى رئیس پخپله پرانیستونکې وینا کښې وعده ورکړه چه نوموړي استاد ته د ))اکاډمیسین(( د علمي درجې د 

 ورکولو په باب لوړو مقاماتو ته وړاندیز کوي.

د هېواد او سیمې مشهور دانشمند، د ژبو، ادبیاتو او تاریخ تکړه څېړندوى، منلى شاعر، ماهر ژورنالست او فرهنگي استاد بختاني 

ټولنیز ملي شخصیت دى، هغه په پښتو او دري ژبو نظم او نثر لیکي او څیړنې کوي، له عربى او روسى ژبو څخه یې علمي، 

ت په شاوخوا کښي علمي او ادبي آثار تالیفات او ترجمې لري او تر زرو څیړنیزې او ادبي ترجمې کړي دي، د یوسل پنځه ویش

 زیاتې ټولنیزې او سیاسي مقالې او مرکې یې د هیواد او بهرنیو هیوادونو په رسنیو کښې خپرې شوي دي.



  
 

 

 7از ٣

خه اخستې فعاله برنوموړى د هېواد او بهر په ډېرو علمي _ ادبي څیړنیزو غونډو، سیمینارونو، سمپوزیمونو او کنفرانسونو کښې 

ده، او په دى لړ کښې یې پاکستان، هندوستان، عراق، تاجکستان، اوزبکستان، قزاقستان، روسیې، سپینې روسییې، اوکرائین، 

 .ونه کړي ديفرهنگي سفرهېوادونو ته علمي گرجستان، ارمنستان، ملداویې، جرمني، فرانسې، هالیند، بلجیم، پولیند، چک اوسلواکییې 
 

 پروفیسور خدمتگار یو لړ آثار چاپ شوي کتابونه او رسالې:د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

په اسالم کښې د ښځو حقوق _ د مصرد ))المنار(( د جریدې  د مدیر، رشید رضا، د ))الوحى المحمدي(( له کتاب څخه ترجمه  1

 مه گڼه کښې(. 259 -2٣هـ ش چاپ )د کابل مجلې په  1٣29_ د 

تمباکو زیانونه( _د مصر د ))االزهر(( د استاد سید محمد عبدالغفار الهاشمي االفغاني د عربي کتاب . مصایب الدخان )د 2

 هـ ش چاپ.  )په کابل مجله کښې(. 1٣٣2ترجمه_د 

. اراده )روحیات( د پروفیسور غالم حسن مجددي له دري لیکنې څخه ترجمه او د آریانا دایرة المعارف د یو شمیر نورو ٣

 هـ ش چاپ.  1٣٣2جمه_د ارتیکلونو تر

 ش  چاپ. دپښتو ټولنې له خوا. 1٣٣٣د  -سریزه او اهتمام ټولونه،  -دپښتو د معاصر شعر او ادب تیوریکي څیړنه  -. شعر او ادب ٤

 هـ ش چاپ، د مطبوعاتو مستقل ریاست له خوا.  1٣٣5د شعرونو لومړئ مجموعه _ د  –. د زړۀ راز 5

 هـ ش. د پښتو ټولنې له خوا. 1٣٣5 –ظر کښې . پښتانه د عالمه اقبال په ن٦

 هـ ش د تاریخ ټولنې له خوا. 1٣٣5 –.میرزا عبدالرحیم رحیمى )احوالواشعار( به زبان درى 7

 هـ ش د مطبوعاتو د مستقل ریاست له خوا. 1٣٣5. پښتني خویونه _ ادبي ټولنپوهنیزه څیړنه _ ٨

هـ ش. د پښتو ټولنې له خوا، دوهم چاپ له زیاتونو  1٣٣5او ترتیب _  ټولونه، سمون، سریزه –. د ملنگ جان خوږې نغمې 9

 هـ ش. د پښتو ټولنې له خوا. 1٣٤٨سره _ 

د  –هـ ش چاپ، په کابل مجله کښې او د ځانله کتاب په بڼه  1٣٣٦. خوږې ترخې _ د ادبي او انتقادي نثرونو مجموعه_د 10

 هـ ش چاپ پخپله د لیکوال په مالي لگښت. 1٣90

. علمي از میښتونه په ساده و سایلو _ ساینسي درسي مرستیال _ د موریس پارکرلیکنه _ د استاد غالم علي آیین له دري 11

 هـ ش، د پوهنې د وزارت له خوا. 1٣٤1ترجمې څخه پښتو ترجمه _ 

 هـ ش، د پښتو ټولنې له خوا. 1٣٤2. راز _ د شعرونو دوهمه مجموعه _  12

 هـ ش په گڼو کښې.  1٣٤٣ -٤د کابل مجلې د  –ونلیک( . دشوروي اتحاد سفر )ی1٣

 هـ ش. د پښتو ټولنې له خوا. 1٣٤5. پښتو کلي څلورم ټوک _ درسي _ 1٤



  
 

 

 7از ٤

 هـ ش، د اطالعاتو او کلتور د وزارت له خوا. 1٣٤٦. شرنگ _ د شعرونو درېیمه مجموعه _ 15 

 انستان کالنئ(( کښې.هـ ش . د همدغه کال په ))افغ 1٣٤7. معاصر ادیبان _ تذکره _ 1٦

  –د خدمتگار په مالي لگښت  -هـ ش 1٣92-دوهم چاپ د ځانله کتاب په بڼه

هـ ش، د پښتو ټولنې له خوا، دوهم  1٣٤7ټولونه، ترتیب او سریزه _  –. توربریښ _ د پښتنو ملي تاریخي شفاهي سندرې 17

 واکې ټولنې له خوا.هـ ش. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپل 1٣٨7چاپ _ 

 هـ ش، د هېواد په ورځپاڼه کښې. 1٣٤7. پښتو لنډې کیسې دلنډو د استانونو مجموعه_1٨

 هـ ش. د پښتو ټولنې له خوا. 1٣٤9. د خوشحال خان خټک رباعیات _ د اکادمیک متن جوړونه _ له ملگرو سره _ 19

 مجله کښې.هـ ش، په کابل 1٣٤٦. د پښتو ټولنې رئیسان او غړي )تذکره(_ 20

 هـ ش، د خدمتگار په مالي لگښت. 1٣51. ابر بهارى _ د دري شعرونو مجموعه _ 21

 هـ ش، د خدمتگار په مالي لگښت. 1٣51. مرغلرې_د ادبي نثرونو مجموعه _ 22

 هـ ش، د خدمتگار په مالي لگښت. 1٣52. د پښتوپت _ د لنډو د استانونو مجموعه _ 2٣

 هـ ش چاپ، د اطالعاتو او کلتور د وزارت له خوا. 1٣55ژوند پېښې _ د . د خواجه عبدهللا انصاري 2٤

 اطالعاتو او کلتور د وزارت له خوا.دهـ ش،  -1٣5٦-نقل، سمون، سریزه، اکادمیک متن او اهتمام  -. دیونس خیبري دیوان 25

 اطالعاتو او کلتور د وزارت له خوا._ هـ ش، د 1٣5٦. دپادري هیوز کلید افغانى _ سریزه، تعلیقات او لغتنامه _ 2٦

 هـ ش. د افغانستان د علومو اکادمئ له خوا. 1٣57–. پښتانه شعراء څلورم ټوک 27

 د افغانستان د علومو اکادمئ له خوا. –هـ ش  1٣٦7پنځم ټوک  -. پښتانه شعراء 2٨

د عالمه رشاد د خپرندویې ټولنې  -ل په زیار د ښاغلي مطیع هللا روهیا -بشپړ متن(( کښې  -په ))پښتانه شعراء  -دوهم چاپ  -

 هـ ش. 1٣91 -کندهار  -له خوا 

 هـ ش د افغانستان د علومو اکادمئ له خوا. 1٣91 –شپږم ټوک  –. پښتانه شعراء 29

 د افغانستان د علومو اکاډمئ له خوا.  –هـ ش  1٣92 –اووم ټوک  –. پښتانه شعراء ٣0
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 د حاجي محمد حسن حسام په مالي مرسته .  -هـ ش  1٣٨٦. د سپین غره په لمنو کښې _ سیاسي ، ټولنیزې لیکنې 70

هـ ش، د اطالعاتو او  1٣٨٦. شجرۀ پیر پټان _ مرتب : غالم حبیب نوابي _ تصحیح ، تنقیح ، ایډیټ ، مقدمه او اهتمام _ 71

 فرهنگ د وزارت له خوا . 

 هـ ش په کابل کښې د گویټه انیستیتوت له خوا . 1٣٨7. د گلکڅونو په ارمان _ د څلوریزو مجموعه _ 72
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په اخر کښې پوهاند صاحب بختاني خدمتګار ته د هللا جل جالله څخه د ال توفییق، اوږده عمر، او په آخرت کښې ددی لوي 

کوم چې د پوهاند عبدهللا بختاني کتابونه ولولئ،  خدمت بدل ورکولو دعاء کوم، د ځوانانو او په خاصه توګه د محصلینو څخه هیله

د بختاني خدمتګار په آثارو کښې که د هرفن کتاب چې تاسو اوغواړئ پیدا کوالی شی، چې د بختاني نه ستړي کیدونکو هڅو 

 .لی شېدرک درته معلومیږې، د لویو هستیو د ژوند څرک در معلومیږې، او د کتاب لوستلو، مطالعه کولو حوصله مو زیات و
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