
 شرح حال و آثار

مولوى معقول و منقول جامع و معروف عالم دودمان از و زاده اخوند عبدالحق مال ولد عبدالحى من نام
تا دينى علوم از منقول و معقول در و اند فروان تاليفات داراى كه ام قندهارى محقق به مشهور اللّه حبيب
عربى، زبان سه به بكر تحقيقات با را نافعى كتب نجوم و هندسه و هيئت و اخالق و منطق و فلسفه و رياضى

فارسى و پشتو نوشته اند. 

پنحشنبه بتاريخ قندهار شهر باميزايى محلۀ در من سنه۱۷تولد الثانى (مى۱۳۲۸ربيع ثور۱۹۱۰قمرى م،
فرا۱۲۸۹ قندهار شهر مساجد در را ابتدائى دروس شدم محروم پدرى سايۀ از طفوليت سن در است. ش)

سنۀ در ازان بعد و سنه۱۲۹۹گرفتم در و شدم داخل قندهار شالمار ابتدائى مكتب در ش۱۳۰٤شمسى
عمر به و گرفتم را ابتدائى مكتب نامه معلم۱٥شهادت بحيث شهر آن ابتدائى مكاتب از يكى در سالگى

مرا پذيرفتند. 

كلكسيونهاى و كتاب چند جز پدر از بود، دانش و سواد و كتاب محيط قديم روزگار از ما خانوادۀ
(سراج مدير طرزى محمود مرحوم كتب و (كلكته) المتين حبل و (كابل) افغانيه االخبار سراج جرايد
حافظ خواجه ديوان و بلخى مولوى مثنوى نبردم، بارث ديگر چيزى بود شده طبع كابل در كه االخبار)
شده آشنا بآن من چشم طفوليت سن همان در كه بود كتابهائى از سعدى شيخ بوستان و گلستان و شيرازى
فقه و هيئت و رياضى و عربى نحو و صرف ابتدائى كتب ميخواندم درس ابتدائى مكتب در هنگاميكه بود،
شهيد عبدالواسع مرحوم خود عمزاده از را قافيه و عروض و بالغت مبادى و مسير و منطق و فقه اصول و

كابل در االخبار سراج اولين مؤسس قندهارى عبدالرؤف مولوى فرزند گرفتم،وى از۱۳۲۳فرا و ق
اول مشروطيت قضات۱۳۲٦محبوسين و حكام مكتب مؤسس و مركه پتو رئيس امانى عصر در كه بود، ق

دانشمند اين اسالمى. حكمت و القضات تمسک مؤلف - شد محاكمات و تقنين ادارۀ رئيس آن از بعد و
اوقات همان در كه دولت قوانين ترتيب در بود، فداكارى زبان آتش خطيب و نقاد مرد عاليمقام و بصير

سنه در چون بآلخر كه كرد، فداكارى و رشادت آنقدر ميگفتند نامه بمدد۱۳۰۸نظام ارتجاع قواى ش
داشت كوتاهى و مستقيم اسلوب و خاص راى تدريس در وى بستند، توپ بدهان را او آمدند غالب اجانب

و مرا در يكسال به مبادى آشنا ساخت. 

دكن نظاميه مدرسۀ در جنوبى هند در كه بود قندهارى ابوالوفأ مولوى مرحوم عالمه من ديگر استاد
سكونت ما خانوادگى مسجد در قندهار در انوقت در و داشت را الهى كالم قرائت و فقه استادى مقام
كه كتبى و قرائت علم و ادبيات در نيز استاد اين درس از بود، نظر صاحب و دانشمند مردى وى ميكرد،

منتهيان ميخواندند فوائد فراوان بردم و دروس علم احاديث را از هر دو استاد سماع كردم. 

حجرات در جازواليجوز و اقليدس اشكال و منطق كبرىٰ و صغرىٰ خم و پيچ در كه هنگام همين در

۱



كردم مطالعه هم را كابل جديد مكاتب حساب و طبيعيات و جغرافيا بودم گردان سر قديم مدارس و مساجد
و بردمى سودها الهالل و ارمغان و ايرانشهر و كاوه از بآلخر و ميخواندم را المتين حبل و االخبار سراج و

سنه در كه تا اندوختمى، سنه۱۳۰٦حظها در و شدم قندهار افغان طلوع جريدۀ مدير معاون به۱۳۱۰ش ش
سال تا و رسيدم جريده آن نشر۱۳۱۹مديرى پشتو و فارسى بزبانهاى را هفتگى جريده اين سال نه مدت ش

كردم و چندين كتاب ادبى و درسى را در چاپخانه سنگى همين جريده طبع ساختم. 

مطالعه نيز را زبان دو اين كتب كه گرفتم فرا جائى تا هم را اردو و انگليسى زبان اوقات همين در
و مصرى فضالى هاى نوشته و انديا آف هسترى كيمبرج از را تاريخى تحقيق و جستجو روش كردمى.
گرانبهاى آثار و برلين كاوۀ جريدۀ مقاالت و ندوى سليمان سيد و نعمانى شبلى و زيدان جرجى مانند هندى

عالمه محمد قزوينى آموختم و در رشته هاى ذيل مطالعات خود را تا كنون دوام داده ام: 

و قديم خراسان به مربوط مخصوصاً شناسى كتب و شناسى زبان تاريخ و اردو و پشتو و فارسى ادبيات تاريخ
افغانستان كنونى و هند و فالت ايران شناسائى مشاهير همين سر زمين و مطالعه در جغرافياى تاريخي آن. 

خلص مراحل زندگى من:

ش۱۳۰٦ تا ۱۳۰٤معلم در مكاتب ابتدائى قندهار از سنه 

۱۳۱۰ تا ۱۳۰٦معاون مدير جريدۀ طلوع افغان قندهار از 

ش۱۳۱۹ تا ۱۳۱۰مدير همين جريده در قندهار از 

از كابل در ولنه) (پتو پشتو اكاديمى مستقل۱۳۲۰تا۱۳۱۹رئيس رياست معاون زمان عين (در ش
مطبوعات)

 ش۱۳۲۳ تا ۱۳۲۰مشاور وزارت معارف در كابل از 

پشتو ادبيات تاريخ استاد و پشتو اكاديمى رئيس و كابل (دانشگاه) پوهنتون در ادبيات فاكولتۀ نخستين رئيس
 ش۱۳۲٥ تا ۱۳۲۳از 

 ش (در عين زمان استاد تاريخ)۱۳۲٦ تا ۱۳۲٥رئيس ادارۀ معارف قندهار از 

 ش۱۳۲٦وكيل التجار افغانى در كويته بلوچستان 

 ش ۱۳۳۰ تا ۱۳۲۷نمايندۀ منتخب مردم قندهار در دوره هفتم شوراى ملى در كابل از 

۱۳٤۱ تا ۱۳۳۰سكونت در پاكستان از 

 ش۱۳٤۱ سنبله ۱٦رجوع بوطن و دوام به مشاغل علمى در كابل 

 ش۱۳٤٤احراز رتبۀ اول علمى در پوهنتون كابل بحيث پوهاند 

 ش۱۳٤٥رئيس انجمن تاريخ افغانستان در كابل 

 ش۱۳٥۱مشاور امور فرهنگى صدراعظم در كابل 

۲



ش۱۳٥۹مشاور امور فرهنگى وزارت اطالعات و كلتور 

داراى نشان درجه دوم معارف و رشتين طالئى افغانستان سابق

شمول در مجامع بين المللى

 ش۱۳۲٥- شمول در مراسم سال بيست و پنجمين پوهنتون (دانشگاه) تاشكند ۱

 ش۱۳۲٦- عضو هيئت كلتورى افغانى در دهلى ۲

 ش۱۳۲٦- اورنيتل كنفرانس الهور ۳

 س۱۳٤۱- مجلس يادبود خواجه عبداللّه انصارى در كابل ٤

 ش۱۳٤۳- مجلس يادبود موالنا عبدالرحمن جامى در دو شنبه تاجيكستان ٥

 ش۱۳٤٥- كانفرانس ايران شناسى در تهران ٦

 ش۱۳٤٥- رئيس سيمينار ترجمه در كابل ۷

 ش۱۳٤٦- رئيس كانفرانس نسخ خطى در كابل ۸

 ش۱۳٤۷- كانفرانس كوشانيان در دو شنبه تاجيكستان ۹

 ش۱۳٤۸- سمپوزيم هنر تيموريان در سمرقند اوزبكستان ۱۰

 ش۱۳٤۸- مجلس يادبود خواجه رشيد الدين فضل اللّه وزير در تهران و تبريز ۱۱

 ش۱۳٤۹- رئيس نخستين سيمينار بين المللى كوشانيان در كابل ۱۲

 ش۱۳٤۹- هزارۀ شيخ طوسى در پوهنتون (دانشگاه) مشهد ۱۳

 م۱۹۷۱- هزارۀ البيرونى در دهلى ۱٤

گره) ۱٥  ش۱۳٥۱- سيمينار فتح پورسيكرى (آ

 ش۱۳٥۲- رئيس هزاره البيرونى در كابل - اواخر جوزا ۱٦

 ش۱۳٥۳- عضو مجلس بين المللى تجليل مولوى بلخى در كابل - ميزان ۱۷

ش۱۳٥۳- عضو مجلس بين المللى بايزيد روان در كابل جدى ۱۸

 م۱۹۷٥ ش، مارچ ۱۳٥۳- عضو مجلس بين المللى تجليل امير خسرو در كابل حوت ۱۹

كتوبر ۲۰  ش۱۳٥٤م، ۱۹۷٥- عضو مجلس بين المللى تجليل ابو نصر فارابى در كابل ا

 ش۱۳٥٤- عضو مجلس بين المللى يونسكو راجع بالسنۀ  ادبيات آسياى ميانه در تهران ۲۱

 م۱۹۷٥ ش دسمبر ۱۳٥٤- عضو مجلس بين المللى هزارمين سال وفات دقيقى بلخى در كابل جدى ۲۲

 م۱۹۷٥- عضو مجلس بين المللى بزرگداشت امير خسرو در دهلى فبرورى ۲۳

 م۱۹۷٥ق، ۱۳٥٤- عضو مجلس بين المللى تحقيقات پشتو در كابل، جدى ۲٤

۳



كابل۲٥ در انصارى عبداللّه خواجه تولد هزارمين سال بزرگداشت المللى بين مجلس عضو ۱۳٥٥ثور۹-
 م۱۹٥۷ش، 

ش۱۳٥٥- عضو مجلس بين المللى برگذاشت سيد جمال الدين افغانى. كابل حوت ۲٦

ش۱۳٥٦- رئيس مجلس بين المللى آثار مطبوع پشتو در دو قرن اخير، كابل اسد ۲۷

ش۱۳٥٦ ميزان ۳۱-۲٥- عضو مجلس بين المللى تجليل نهصدمين سال تولد سنايى در كابل ۲۸

ش۱۳٥۷- عضو مجلس بين المللى چهارم كوشانيان در كابل ۲۹

 ش۱۳٥۹- عضو مجلس تجليل ابن سينا در كابل ۳۰

ش۱۳٥۹- عضو مجلس تجليل ميا فقيراللّه در كابل ۳۱

ش۱۳٥۹- نمايندۀ افغانستان در مجلس يونسكو در بلگراد ۳۲

 ش۱۳٦۱- عضو مجمع بين المللى تاريخ تمدن آسياى ميانه در دو شنبه تاجيكستان شوروى، حمل ۳۳

ش۱۳٦۱ عقرب ۲٤-۱۷- عضو مجمع بين المللى پنجم كوشانيان در كابل ۳٤

ش۱۳٦۱- عضو مجمع بين المللى مسايل آسيايى در مسكو ۳٥

بمرحله كه كنون٦۹اكنون تا آنچه و مشغولم علمى امور و مطالعه به كابل در ام رسيده زندگى سال
نوشته و يا نشر كرده ام شرح آن چنين است:

کتب و رسايل:

- نشر و ادارۀ ده سالۀ جريدۀ هفتگى طلوع افغان بزبان فارسى و پشتو۱

- نشر و رياست سه سالۀ مجلۀ كابل بزبان پشتو از اكادمى پشتو۲

 ش۱۳۱۷- رسالۀ افغانى و افغانيت بزبان پشتو طبع قندهار ۳

قندهار٤ طبع پشتو فياللوژى در مفصل مقدمۀ با پشتو به فارسى لغت هزار ده محمد۱۳۱۸- لعل (بمدد ش
(كاك

 ش (بمدد جمعى از نويسندگان)۱۳۱٤- نشر دو جلد خود آموز پشتو طبع قندهار ٥

 ش۱۳۱۷- ترانۀ بهار (منظوم پشتو) طبع قندهار ٦

 ش (پشتو)۱۳۱۷- تصحيح و مقابلۀ و تحشيه كليات خوشحال خان خک با مقدمه طبع قندهار ۷

 ش (پشتو)۱۳۱۷- تصحيح و مقابله و تحشيۀ ديوان اشعار عبدالقادر خان خک با مقدمه طبع قندهار ۸

 ش (رساله پشتو)۱۳۱۷- وضع اصطالحات پشتو طبع قندهار ۹

  ش (فارسى)۱۳۱۱- تاريخچۀ سبكهاى شعر پشتو طبع كابل  ۱۰

٤



ش۱۳۱۱- تاريخچۀ ادبيات پشتو طبع قندهار (فارسى) ۱۱

 ش۱۳۲۲- مشاهير ابداليان پيش از احمد شاه (رسالۀ پشتو) طبع كابل ۱۲

- ادبيات جهان (فارسى) طبع نشده۱۳

كبر نامۀ حميد كشميرى (فارسى) ۱٤  ش طبع نشده۱۳۰۹- تصحيح و مقابله با مقدمه ا

 ش طبع نشده۱۳۰۸- مد و جزر افغانستان (مسدس فارسى) ۱٥

 ش۱۳۱٤- پيغام شهيد (مثنوى فارسى) طبع كابل ۱٦

 ش۱۳۱٥- غزنه (مثنوى فارسى) طبع كابل ۱۷

 ش ۱۳۱۲- درد دل (مثنوى فارسى) ۱۸

 ۱۳۲۰- پيام عصر (مثنوى فارسى) ۱۹

 س۱۳۲۰- تصحيح و مقابله و تحشيه با مقدمه ديوان احمد شاه درانى (پشتو) طبع كابل ۲۰

كابل۲۱ طبع پنهان) گنج خزانه، (په پشتو شعراى تذكره فارسى ترجمۀ و تعليق و تصحيح دوم۱۳۲۲- طبع ش،
كابل۱۳٤۰تهران در عكس متن و جديد مقدمه با سوم طبع كابل۱۳٥٤ش، در جيبى متن چهارم طبع ش
 ش۱۳٥۷

كابل۲۲ طبع پشتو بزبان اسالم از قبل دورۀ اول جلد پشتو ادبيات تاريخ دوم۱۳۲٥- طبع ادبيات، فاكوته از
 ش۱۳٥۲ ش پشاور، طبع سوم كابل ۱۳۳۰

 ش۱۳٤۲- تاريخ ادبيات پشتو جلد دوم از ابتداى اسالم تا سال هزارم هجرى (پشتو) طبع كابل ۲۳

 م۱۹٥۱ ش، طبع دوم پشاور ۱۳۲۰- پتانه شعرأ (شعرأى افغان) جلد اول بزبان پشتو طبع كابل ۲٤

- مجمع الغرايب و مزار علوى در بلخ (فارسى) تلخيص آن طبع شده۲٥

 ش۱۳٤۲- تاريخ افغانستان در عصر تيموريان هند (فارسى) طبع انجمن تاريخ كابل ۲٦

ش۱۳۲۱- جوانمردان و عياران (فارسى) طبع كابل ۲۷

ش (فارسى)۱۳۱۲- سردار مهردل خان مشرقى شاعر قندهارى  طبع كابل ۲۸

اول۲۹ طبع جلد دو در جوزجانى سراج منهاج ناصرى طبقات تعليق و تحشيه با تكميل و مقابله و تصحيح -
از۱۹٥٤-۱۹٤۹سنگى كابل در فهارس و تعليقات و حواشى اضافۀ با حروفى دوم طبع الهور، و كويته در

ش۱۳٤۳طرف انجمن تاريخ در سال 

 ش۱۳٥۹ش. نوم وركي مورخين د كابل طبع ۱۳۳۳- مؤرخان گمنام افغان (پشتو) طبع سالنامه كابل ۳۰

ش۱۳۱۲- اشعار و ديوان تيمور شاه افغان (فارسى) طبع كابل ۳۱

 ش۱۳۲٥- تدقيقات پشتو (ترجمۀ پشتو) از دارمستتر فرانسوى بكمک رشتيا و بينوا طبع كابل ۳۲

- اللۀ كهسار (مجموعۀ آثار شعراى گمنام فارسى زبان افغانستان) طبع نشده۳۳

٥



ش۱۳۲۳- زرنج و احوال تاريخى آن (فارسى) طبع كابل ۳٤

 ش۱۳۲٤- تحقيقات راجع به په خزانه (فارسى) طبع كابل ۳٥

 ش۱۳۳۰- تحقيقات راجع به ترجمان البالغه را دويانى (فارسى) طبع كابل ۳٦

ش۱۳۱٤- محقق قندهارى شرح احوال و آثار مولوى حبيب اللّه قندهارى (فارسى) طبع كابل ۳۷

يادداشتهاى۳۸ و تاريخى و ادبى و اجتماعى مقاالت (مجموعۀ پشتو و فارسى زبان به من نوشتهاى -
تاريخى و آثار ادبى منثور و منظوم) طبع نشده در سه جلد

 ش۱۹٤۹- ملتان كا لودى شاهى خاندان بزبان اردو طبع الهور ۳۹

كابل٤۰ طبع اول جلد فارسى) بزبان (تاريخ اسالم از بعد افغانستان و۱۳٤٥- باستدركات دوم طبع ش،
ش۱۳٥۷تصاوير مزيد در كابل 

- تاريخ سياسى افغانستان در دو جلد طبع نشده (فارسى)٤۱

 ش ۱۳۳٤- خليلى نامه (مثنوى فارسى) طبع پشاور ٤۲

كابل٤۳ تاريخ انجمن طبع پشتو ادبيات تاريخ و غزنه تاريخ در جديد تحقيق يک غزنه لويكان و پشتو -۱۳٤۲
ش بزبان فارسى

عبداللّه٤٤ االسالم شيخ امالى الصوفيه طبقات فهارس و فرهنگ با تعليق و تحشيه و مقابله و تصحيح -
ش۱۳٤۲ هـ طبع انجمن تاريخ كابل ٤۸۱هروى متوفى 

 ش (فارسى)۱۳۳۸- كتابهاى گم شدۀ تاريخ غزنويان (يک حصۀ آن نشر شده) طبع كراچى ٤٥

 ش (فارسى)۱۳۳۹- تصحيح و مقابله و تحشيه با تعليقات و فهارس تازه نواى معارک طبع كراچى ٤٦

 ش (فارسى)۱۳۳۷- روابط ادبى سند با افغانستان طبع كراچى ٤۷

 ش۱۳۳۸- شاعر هيرمند هارون خان افغان (فارسى) طبع كراچى ٤۸

ش۱۳٤۲- تصحيح و ترتيب صد ميدان خواجه عبداللّه انصارى هروى طبع وزارت مطبوعات كابل ٥۰

 ش۱۳٤۳- زبان دو هزار ساله افغانستان يا مادر زبان درى (تحليل كتيبۀ بغالن) طبع انجمن تاريخ كابل ٥۱

- تصحيح و مقابله و تحشيه و تعليق مذكر احباب نثارى بخارى به فارسى (طبع نشده)٥۲

۱۳٤۸- رهنماى تاريخ افغانستان در كتب فارسى و عربى و اردو طبع كابل ٥٤

۱۳٤۳- نگاهى به سالمان و ابسال جامى طبع كابل ٥٥

ش۱۳٤۳- رسالۀ سررشته طريقت خواجگان از جامى كابل ٥٦

قاهره٥۷ طبع بعربى پشتو ادبيات مختصر تاريخچه طبع۱۹٦٥- پشتو" ادبيات بر "نظرى آن فارسى ترجمه م،
 ش۱۳٥۷كابل 

ش۱۳٤۷- تاريخ مختصر افغانستان در دو جلد طبع كابل ٥۸

٦



ش۱۳٤٦- متون درى طبع پوهنتون كابل ٥۹

ش۱۳٤٦- تصوف درى طبع پوهنتون كابل ٦۰

ش۱۳٤۷ فاكولته ۳- تاريخ ادبيات پشتو صنف ٦۱

ش۱۳٤۷ فاكولته ٤- تاريخ ادبيات پشتو صنف ٦۲

- افغان در تاريخ (طبع نشده)٦۳

ش۱۳٤۸- تاج كابلشاه در كعبه طبع كابل  ٦٤

ش۱۳٤۸-هفت كتيبۀ قديم طبع كابل ٦٥

ش۱۳٥۰- تاريخچۀ خط در افغانستان طبع كابل ٦٦

ش۱۳٤۹- تصحيح و مقابله و تعليق كتاب فضايل بلخ (طبع تهران) ٦۷

ش۱۳٤۸- تصحيح و مقابله و تعليق كتاب سواد اعظم طبع تهران ٦۸

حدود٦۹ در ادبى و سياسى و اجتماعى و تاريخى متعدد مقاالت نوشتن در٥۰۰- پشتو و فارسى بزبان مقاله
سائنس، آريانا، كابل، مجلۀ قبيل از تهران و الهور و كويته و كراچى و پشاور و افغانى مجالت و جرايد
آنها فهرست ترتيب كه وغيره الهور ميگيزين كالج اورينتل يغما، افغان، طلوع ژوندون، ږغ، پشتون وږمه،

اكنون ميسر نيست. 

 ش۱۳٥۱- ظهيرالدين محمد بابر (زندگانى و شخصيت او) طبع كابل ۷۰

۱۳٥۳- پي ليک (كرونولوجى افغانستان) پشتو طبع كابل ۷۱

 ش۱۳٤۹- اصل خلجيان افغانى (رفع اشتباه در باره ايشان) طبع تهران ۷۲

ش۱۳٥۲- شرح بيتين مثنوى از مهردل خان مشرقى (ترتيب و مقدمه) طبع كابل ۷۳

ق۱۳٥۲ش طبع تهران ۱۳٥۲- كتابشناسى البيرونى (ترجمه و تكمله) طبع كابل ۷٤

ش۱۳٥۲- د البيروني كتابود (پشتو) طبع كابل ۷٥

- پيام يعقوب ليث (فراهم آورده به چهار زبان) طبع نشده۷٦

- بابر در افغانستان (انگليسى) طبع يونسكو (پاريس)۷۷

- منابع ادبى تاريخ هنر كتاب سازى در عصر تيموريان (طبع يونسكو) انگليسى در كتاب ۷۸

The arts of the books in Central Asia, UNESCO, London 1979.

جدى۷۹ كابل پشتو البيان خير مقدمه در طبع وى) افكار و آثار و احوال در پشتو رساله (يک روان پير -
 ش۱۳٥۳

حدود۸۰ در آن باقيۀ آثار و مخطوطات و هرات هنر تاريخ بر مشتمل آن متفرعات و تيموريان عصر هنر -
 ش (فارسى)۱۳٥٥ اثر طبع تهران ۲٦۰۰

۷



متوفا۸۱ مروى شاشى مسرور بن مومل رجأ ابو تاليف الفريقين روضه تعليق و تصحيح (فارسى)٥۱۷- ق
ش۱۳٥٦طبع دانشگاه تهران 

اصل۸۲ از تحشيه و مقدمه با شيرانى محمود پروفيسر تاليف مقالے) چهار پر (فردوسى فارسى ترجمه -
م۱۹٤٦اردو و طبع انجمن ترقى اردو (دهلى، هند) 

 ش۱۳٥٥- نسب و زادگاه سيد جمال الدين االفغانى (فارسى) طبع كابل ۸۳

ش۱۳٥۲-  انتخابى از حديقۀ حكيم سنايى (متن انتقادى) طبع كابل ۸٤

ش۱۳٥۷- د پتو ادب په تاريخ كي قصيده. د كابل طبع ۸٥

 ش۱۳٥٦- د افغانستان لن تاريخ (د بينوا پشتو ترجمه) د كابل چاپ ۸٦

 ش، كابل۱۳٤۷- پتو د تاريخ او لغت په را كي. وږمه، جوزا ۸۷

چاپ)۸۸ كابل د انگليسى (پتو، كي تمدونونو په خلكو د ايشيا مركزى د موقف ادب او ژبي پتو د -
 ش۱۳٥٦

ش۱۳٥٦- تعليقات بر تاريخ تلفظ و صرف پشتو. كابل  ۸۹

 ش۱۳٤۱- د شيخ االسالم عبداللّه انصارى سيرت او شخصيت. د كابل چاپ ۹۰

جدى۹۱ از بعد پشاور افغانستان" "آزاد جريده در مسلسل طبع افغانستان، در سياسى بيدارى تاريخچۀ -
م۱۹٥۲ ش، جنورى ۱۳۲۹

 ش۱۳٦۰- تاريخ گويى بتعميه در اشعار فارسى. طبع اكادمى علوم، كابل ۹۲

ش۱۳٥۷- رسالۀ قافيۀ جامى، با مقدمه و تعليق و مقابله. كابل ۹۳

 ش۱۳٥٥ مجلۀ ادب كابل، ۲٤ جلد ۱- منازل السايرين در دايرۀ وجود. در شماره ۹٤

 ديماه۳٥۳-۳٥۳ ش شماره ۱۳٥٦- تحقيق بر تاريخ وفات سنايى، طبع يغما، تهران ۹٥

ش كابل۱۳٥٦ قوس ۲٥ سال ۳٥- خودى و بيخودى در انديشۀ اقبال. طبع مجلۀ ادب شماره ۹٦

تهران،۹۷ در مردم و هنر مجلۀ طبع بلخ، كيمسان در جليل ساالر مرقد بناى و غرجستان مشهد شاه مدرسۀ -
ش۱۳٥۹ش و مجلۀ هنر كابل حمل، ثور ۱۳٥٥ حوت ۱۷۳شمارۀ 

ش۱۳٥۳- شاعر انديشه (موالنا جالل الدين بلخى) در مجموعۀ مقاالت مجلس موالنا، طبع كابل ۹۸

تحقيقات۹۹ مجلۀ در افغانستان، السنۀ و ادب در آن اثرهاى و كوشانى عصر ايزدان از برخى نامهاى -
ش۱۳٥۹كوشانى، كابل 

ش۱۳٥۸- د خوشحال خان سواتنامه د مقدمې او تعليقاتو سره. د كابل چاپ ۱۰۰

ش د اكاډم لپاره كل سوې ده۱۳٥۸- په شلمه پيۍ كي د افغانستان هنر، په ۱۰۱

ش۱۳٥۸ ) انگريزى رساله د يونسكو د كوشانى البم لپاره Koshanid Religion- د كوشانيانو دين (۱۰۲

۸



ش۱۳٥۹- زندگى نامۀ ابن سينا، ترجمه فارسى با حاشيه و تعليق، بمناسبت تجليل هزارۀ او طبع كابل ۱۰۳

 ش۱۳٥۹- د بو على سينا ژوند ليک، د زندگى نامې پشتو ترجمه، د كابل چاپ ۱۰٤

 ش۱۳٥۹- شناختنامۀ ميا فقيراللّه جالل آبادى در مقدمۀ  گزيده يى از مكتوبات وى طبع كابل ۱۰٥

ش۱۳٥۹- د ميا فقير اللّه پيژند ليک، د شناختنامې پشتو ژباړه، د كابل چاپ ۱۰٦

فرانسه۱۰۷ در يونسكو طبع نامه، بابر فرانسوى ترجمۀ در كه شد نوشته انگليسى بزبان افغانستان، در بابر -
 طبع گرديد. ۱۹۸۰

 ش۱۳٦۰- د امير على شير فكرى بنس او سياسى شخصيت كابل ۱۰۸

 ش۱۳٥۷- نظرى بر ادبيات پشتو (مترجم از عربى سمندر) طبع كابل ۱۰۹

ش۱۳٦۰- پتو نثر ته كره كتني، د اكاديمى علوم چاپ، كابل ۱۱۰

ش۱۳٦۱- امير كروړ و دودمان او، زير طبع اكاديمى علوم، كابل ۱۱۱

ش۱۳٦۱- آسمانى نغمې او الهوتي سرودونه، د  اكادمي علوم تر چاپ الندى، كابل ۱۱۲

ش۱۳٦۱- پنجاه مقالۀ حبيبى، زير طبع اكادمى علوم، كابل ۱۱۳

 ش (طبع نشده)۱۳٦۱- موقف عرفانى جامى در پيوستگاه فلسفه و عرفان باسائنس، تاليف عقرب ۱۱٤

ش۱۳۳۳-۱۳۳۰- تأسيس و نشر دو جلد جريدۀ هفتگى آزاد افغانستان در پشاور ۱۱٥

ش(طبع نشده)۱۳٦۲ق، كابل ٦۱٤- كشف شاهنامۀ ۱۱٦

ش۱۳٦۱- جنبش مشروطيت در افغانستان، كابل ۱۱۷

ش۱۳٥۹- نوم وركي مورخين، كابل ۱۱۸

۹


