د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه
 24مه ګڼه مرغومی/سلواغه

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د څیړنې له الرې د افغانانو د ژوند ښه کول

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

نوې خپرونې او سرچینې
افغانستان د ډموکراسۍ په لور  /لیکوال نصراهلل استانکزی ؛

یون لیکنې چی سیاست او دولت ته په کې پاملرنه شوې ده درې

ژباړن نعمت اهلل اندړ .کابل  :په کابل کې د افغانستان د معلوماتو

سرلیکه.

د سرچینومرکز .۱۳۸۷ ،څلورم ،ب ۷4 ،مخ .د نوموړې کتاب د
خپرولو موخه د ډموکراسۍ د بنسټونو په اړه دضرورې ګټورو او
بی پرې معلوماتو وراندې کول دي.
په افغانستان کې د تابیعت او ښاریتوب حقونه  /لیکوال
عبداللطیف نظری ؛ ژباړن سید محی الدین هاشمی .کابل  :په

.۱

ژباړنې دري سرلیکه.

.2

راټولونې ( ادبیاتو ته کتنه) شپږ سرلیکه .

 .۳پنځونې (شعري ټولګې) دوه سرلیکه.
 .4چی الندې ټولو کتابونو ته یوه کتنه کوو.

کابل کې د افغانستان د معلوماتو د سرچینو مرکز.۱۳۸۷ ،

 .5څیړنې او شننې.

څلورم ،ب ۹۸ ،مخ .د نوموړې کتاب دخپرولو موخه د خلکو سره

یون ،محمد اسمعیل – .استاد زیار دپښتني فرهنګ یو ځالند

هغوی د حقونو دپیژندنې په اړه الزمه مرسته ده.
په افغانستان کې د استوګنو دندې  /لیکوال عبداللطیف نظری ؛
ژباړن سید محی الدین هاشمی .کابل  :په کابل کې د افغانستان د

ستوری  /لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون،
۸ ،2۱6 – .۱۳۸۷مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د
کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۰6۸

معلوماتو د سرچینو مرکز .۱۳۸۷ ،څلورم ،ب ۸۷ ،مخ .د نوموړې

د افغانستان د نومیالي لیکوال او ژبپوهاند ښاغلي

کتاب دخپرولو موخه خلکو ته د خپل تابعیت او مکلفیتونو د

پوهانددوکتور مجاور احمد زیار د ژوند او اثارو په باب یو

پوهیدنی په اړه دمعلوماتو ورړاندې کول دي.

څېړنیز اثر دی ،چې یون لیکلی او د نوموړي پوهاند پر ژوند،

د ډموکراسۍ مفهوم  /لیکوال عبداللطیف
نظری ؛ ژباړن سید محی الدین هاشمی.
کابل  :په کابل کې د افغانستان د معلوماتو
د سرچینومرکز .۱۳۸۷ ،څلورم ،ب۱۰4 ،
مخ .په نوموړې کتاب کې په دې هکله چې
ډموګراسي څه ده او څه ګټې لري اړین
معلومات وړاندې شوېې دي.
استاد پوهندوی محمد اسمعیل یون تاریخ پوه ،لیکوال ،شاعر
او د کابل پوهنتون استاد چی په  ۱۳۸۷هجرۍ شمسی کال کی ۳۳
کتابونونه یې خپاره شول یو لنډه کتنه  /لیکوال محمد افضل.
د دي افغان لیکوال دا کتابونه په پنځو برخو ویشل شوې دي.
څیړنې او شننې دی چې هغه هم سیاست او دولت ،ادبیات،
ژونالیزم او فرهنګ ته په کې پاملرنه شوي ده چی نولس سرلیکه
دي.
2

اثارو ،ادبي او علمي هڅو یې هر اړخیزه رڼا اچولې ده.
یون ،محمد اسمعیل – .دمحمد ګل خان مومند اند او ژوند ته
یوه لنډه کتنه  /لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری
یون۸ ،۷۸ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی.
ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۰۷5
دا د یوه ستر نومیالي افغان او ملي مشر محمدګل خان مومند د
فکر او ژوند په اړه یو څېړنیز او تحلیلي اثر دی ،چې یون لیکلی
او په هغه کې یې د محمدګل خان مومند ،ژوند ،زده کړې ،مبارزې
او نورې کارنامې په هر اړخیز ډول
څېړلي دي او هم یې د هغه لیکلې آثار
یې معرفي کړي او شننه یې کړې ده.
یون ،محمد اسمعیل – .پښتو
کتابښود  :دکابل پوهنتون دژبو او
ادبیاتو پوهنځي دپنځوسو (-۱۳2۳

 ۱۳۸۸کال دمرغومی/سلواغه میاشتې

)۱۳۷۳کلونو  /لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون

افغانستان کدري سیستم او علمي شخصیتونو ته اوښتې دي او

کلتوری یون۸ ،2۱4 – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م– .

همدارنګه یې بهر ته د تحصیل کړو افغانانو د کډوالۍ پر الملونو

.۹۷۸۹۹۳65۰۰۰۸2

یې هم رڼا اچولې ده.

د یون بل یو څېړنیز اثر دی ،چې د نیمې پېړۍ په بهیر کې یې د

یون ،محمد اسمعیل یون – .ساینسي پرمختیاوې ( دلومړنیو

کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له خوا چاپ شوی چې

ښوونځیو دزده کوونکو لپاره مرستندوی)  / /لیکوال محمد

پښتو کتابونه یې په کې معرفي کړي ،ددې ترڅنګ ددې پوهنځي

اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون۸ ،62 – .۱۳۸۷ ،مخه :

د استادانو او فارغانو پښتو آثار او تېزسونه هم په کې معرفي

مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری

شوې دي.

شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۱۷4

یون ،محمد اسمعیل – .دافغانستان فرهنګ ته اوښتي زیانونه /

دا د ساینسي پرمختیاوو په باب یو معلوماتي کتاب دی ،چې

لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون– .۱۳۸۷ ،

یون لیکلی او د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د مرستندوی

۸ ،۱4۷مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب

درسي کتاب په توګه ترې کار اخیستل کېږي.

نړیوال میعاری شمیره) ۹۷۸۹۹۳65۰۰۱۰5

یون ،محمد اسمعیل – .بېړنۍ لویه جرګه ولسوالي او زورواکي /

دا د یون یو بل څېړنیز او تحلیلي اثر دی ،چې د ()۱۳۸۷-۱۳5۷
یانې شلو کلونو په بهیر کې د افغانستان فرهنګ ته د بېالبېلو
نظامونو پر وخت کوم زیان اوښتی ،د هغو په باب پراخ معلومات
لري او اکثر هغه علمي او فرهنګي مرکزونه په کې معرفي شوي،
چې د شلو کلونو په بهیر کې ورته زیان اوښتی دی .د زیان کچه هم

لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون– .۱۳۸۷ ،
۸ ،۳۸۸مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب
نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۱۹۸
محمد اسمعیل یون په افغانستان کې تر موقت حکومت وروسته
د جوړې شوې بېړنۍ لویې جرګې لومړنی منشي و ،دا اثر یې د

په کې په ګوته شوې ده.

همدې جرګې د جوړېدو پر څرنګوالي لیکلی او هغه څه چې په دې

یون ،محمد اسمعیل – .دپښتو شعر هندسي جوړښت  /لیکوال

جرګه کې ترسره شول د هغوی په باب هر اړخیز معلومات وړاندې

محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون،2۱۳ – .۱۳۸۷ ،
۸مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال
میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۱2۹

کوي.
یون ،محمد اسمعیل – .اندیال خوشال  /لیکوال محمد اسمعیل
یون – .کابل  :یون کلتوری یون۸ ،۱۳۰ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور،

د یون بل علمي او تحلیلي اثر دی ،چې په هغه کې د پښتو شعر پر

انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)

جوړښت او شکل خبرې شوي او د هر شعري فورم هندسي شکل

.۹۷۸۹۹۳65۰۰2۰4

ترسیم شوی او د هغه بېلګې تشریح شوې دي.
یون ،محمداسمعیل – .له افغانستان نه دمسلکي کادرونو
دتیښتې عوامل  /محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون،
۸ ،۱26 – .۱۳۸۷مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د
کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۱5۰

د ستر افغان مفکر ،فیلسوف او شاعر خوشال خان خټک په باب
یو لیکلی اثر دی ،چې په پوهنتون کې د تدریسي کتاب په توګه
ترې ګټه پورته کېږي.
یون ،محمد اسمعیل – .هیله دخپلوسریزی په لمن کې ( :دهیلې
مجلې سریزی)  /لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری

دا د یون یو بل څېړنیز او علمي اثر دی ،چې په هغه کې یې هغو

یون۸ ،254 – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس.

زیانونو ته اشاره کړې ،چې د شل کلنې جګړې په ترڅ کې یې د

بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰2۱۱
۳

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

د یون په قلم د هغو ( )۳۸سریزو یوه ټولګه ده ،چې ده د هیلې

د ماسټرۍ دورې په دوه کلن بهیر کې د یون د لیکنو یوه ټولګه ده،

مجلې لپاره لیکلې وې ،هیله مجله په افغاني ادب کې د خپل

چې د خوشال بابا پر شمول پر بېالبېلو مسایلو لیکل شوې دي.

وخت تر ټولو اوچته مجله وه ،چې بېالبېل سیاسي ،ټولنیز او
ادبي مطالب یې خپرول .دا اثر د همدې سریزو یوه ټولګه ده.

یون ،محمد اسمعیل – .دکتابونو په وږمو کې ( :پر بېالبېلو
اثارولیکل شوې سریزې)  /لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل

یون ،محمد اسمعیل – .کلتوري یون  /لیکوال محمد اسمعیل

 :یون کلتوری یون : ۸ ،۱۷۹ – .۱۳۸۷ ،مصور ،انځور ؛  – .22آی.

یون – .کابل  :یون کلتوری یون24۰،۸ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور،

اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰266

انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)
.۹۷۸۹۹۳65۰۰22۸
د یون د هغو په لسګونو لیکنو یوه ټولګه ده ،چې د تېرو شلو
کلونو په ترڅ کې یې د بېالبېلو کلتوري مسایلو په هکله لیکلي
دي.

دا د یون د هغو لیکنو یا سریزو یوه ټولګه ده ،چې ده د بېالبېلو
لیکوالو پر مستقلو اثارو لیکلې دي .په دې ټولګه کې پنځه
ویشت بېالبېلې لیکنې شاملې دي.
یون ،محمد اسمعیل – .افغانستان په سیاسی کږلېچ کې ( :د
سیاسي او ټولنیزو لیکنو ټولګه)  /لیکوال محمد اسمعیل

یون ،محمد اسمعیل – .فرهنګي فقر  ( :دتنظیمواکۍ دمهال څو

یون – .کابل  :یون کلتوری یون۸ ،2۹۷ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور،

لیکنې)  /لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون،

انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)

۸ ،۱2۳ – .۱۳۸۷مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د

.۹۷۸۹۹۳65۰۰2۷۳

کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰2۳5
د هغو لیکنو یوه ټولګه ده ،چې یون په کابل کې د څلورنیمو کلونو
تنظیمي جګړو پر مهال لیکلې دي ،په دې ټولګه کې ،ټولنیزې،
سیاسي او ادبي لیکنې شاملې دي.
یون ،محمد اسمعیل – .مرکه اومرکې  /لیکوال محمد اسمعیل
یون – .کابل  :یون کلتوری یون۷ ،26۰ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور،
انځور ؛  – .2۱آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)
.۹۷۸۹۹۳65۰۰242
د هغو مرکو یوه ټولګه ده ،چې یون په تېرو شلو کلونو کې د هېواد
له یو شمېر مطرح ،سیاسي ،ټولنیزواو ادبي شخصیتونو سره د

دا د یون د هغو ګڼو سیاسي لیکنو یوه ټولګه ده ،چې د تېرو شلو
کلونو په بهیر کې یې د بېالبېلو سیاسي مسایلو په باب لیکلي
دي .په دې هره لیکنه کې د خپل وخت د سیاسي حاالتو تصویر
نغښتی دی.
یون ،محمد اسمعیل – .پښتو لیکنی سمون ( :دپوهندوی علمي
رتبط لپاره  /لیکوال محمد اسمعیل یون– .
کابل  :یون کلتوری یون۷ ،۱26 – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور
؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)
.۹۷۸۹۹۳65۰۰2۹۷

بېالبېلو مسایلو په باب کړې دي .د کتاب په پیل کې د مرکې د فن

د یون د یوې علمي ترفیع تېزس دی ،چې د پښتو لیکدود د سمون

په باب د یون یوه تحلیلي لیکنه هم راغلې ده.

او کره والې په هکله هراړخیز معلومات وړاندې کوي او د پښتو

یون ،محمد اسمعیل – .خوشال په خپل ایډیال ( :دماسټرۍ دورې
لیکنی)  / /لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری
یون۷ ،۱۸6 – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس.
بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره) ۹۷۸۹۹۳65۰۰25۹
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لیک تاریخي بهیر هم معرفي کوي.
یون ،محمد اسمعیل – .افغاني اوسنۍ رسنۍ ( ۱۳۸۷-۱۳۸۰ل
کلون)  /لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون،
۸ ،2۰۹ – ۱۳۸۷.مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان
(د کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۳۰۳

 ۱۳۸۸کال دمرغومی/سلواغه میاشتې

د یون یو بل څېړنیز اثر دی ،چې له  2۰۰۱څخه تر  2۰۰۸پورې په
افغانستان کې په هر اړخیز ډول د رسنیو کمیت ،کیفیت او
پرمختګ معرفي کوي.

لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون– .۱۳۸۷ ،
 : ۸ ،2۸ ،2۷6مصور ،انځور ؛  – .22آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال
میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰2۸۰

یون ،محمد اسمعیل – .که نړیوال ماته وخوري !؟ ( :دټولنیزو

دا د اروپا بېالبېلو هېوادونو ته د یون د سفر یونلیک دی ،چې

اوسیاسي لیکنوټولګه)  /لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل

هلته یې د هغه ځای د خلکو پر ژوند سربېره هلته د مېشته افغانانو

 :یون کلتوری یون۸ ،۱۷۳ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور ؛

د ژوند تصویر هم کاږلی دی .په دې یونلیک کې بېالبېلو علمي او

 22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)

کلتوري مسایلو ته هم اشاره شوې ده.

.۹۷۸۹۹۳65۰۰۳۱۰

ژباړنې

په تېرو پنځو کلونو کې د بېالبېلو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په

دوپرې ،نینسي – .دافغانستان فرهنګي میراثونو ته یوه کتنه /

هکله د یون د لیکنو یوه بله ټولګه ده ،چې ددې اثر ډېرې لیکنې د

لیکواله نینسي دوپرې ؛ ژباړن محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون

افغاني ټولنې واقعي انځور خلکو ته وړاندې کوي.

کلتوری یون۸ ،۸۷ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی.
اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۱4۳

یون لېکنې (سیاست او دولت ته کتنه)
یون ،محمد اسمعیل – .داماراتو سفر (یونلیک)  /لیکوال محمد
اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون۸ ،۳۸۸ – .۱۳۸۷ ،مخه :

د مېرمن نینسي دوپري اثر دی ،چې یون په پښتو ژباړلی دی ،په
دې اثر کې د افغانستان کلتوري میراثونه معرفي شوي او د هغو
خوندیتوب الرې چارې په ګوته شوي دي.

مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری

تره کی ،م .عثمان – .په افغانستان کی دجگړی جنایتکارانو

شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۱۸۱

محاکمه  /لیکوال م .عثمان تره کی ؛ ژباړن محمد اسمعیل یون.

د یون د هغه سفر یونلیک دی ،چې یون د عربي متحده اماراتو
ته کړی و .په دې اثر کې د عربي متحده اماراتو پر پرمختګ او
کلتور رڼا اچول شوې ده ،د هغه هېواد د پرمختګونو علتونه په
ګوته شوي او بیا یو پرمختللی هېواد له یوه جګړه ځپلي هېواد
سره پرتله شوی دی.
یون ،محمد اسمعیل – .دپنټاګون تر څنډو ( :دیو علمي سفر
یونلیک)  /لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری
یون۸ ،۳2 ،۳۰۰ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی.
اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۳2۷
امریکا په تېره بیا واشنګټن ته د یون د یوه علمي سفر یونلیک
دی ،چې ددې سفر ډېر علمي مسایل او معلومات په کې راټول
شوي دي.
یون ،محمد اسمعیل – .که یون دی یون دی ( :داروپا یونلیک) /

– کابل  :یون کلتوری یون۸ ،۱4۷ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور
؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)
.۹۷۸۹۹۳65۰۰۱6۷
دا د پروفیسور محمدعثمان روستا تره کي اثر دی او محمد
اسمعیل یون هغه له دري څخه پښتو ته ژباړلی دی .په دې اثر کې
په افغانستان کې د جګړې د جنایتکارانو د محاکمې پر اصولو او
ضرورتونو رڼا اچول شوې ده او په دې برخه کې کورني او نړیوال
قوانین معرفي شوې دي.
تره کی ،م .عثمان – .دټولنپوهنې له نظره په افغانستان کې د واک
جوړښتونه  /لیکوال م .عثمان تره کی ؛ ژباړن محمد اسمعیل
یون – .کابل  :یون کلتوری یون۸ ،22۹ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور،
انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)
.۹۷۸۹۹۳65۰۰۱۱2
5

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

دا د پروفیسور محمدعثمان روستا تره کي علمي اثر دی ،چې

یون ،محمد اسمعیل – .دنازو انا یاد ( :دنازو انا په یاد جوړشوي

هغه په دري ژبه لیکلی او یون په پښتو ژباړلی دی .په دې علمي

سیمینار دلیکنو ټولګه  /سریزه او راټولوونکی محمد اسمعیل

اثر کې په افغانستان کې د سیاسي او ټولنیز واک سرچینې معرفي

یون – .کابل  :یون کلتوری یون۸ ،۱۷5 – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور،

شوي او تحلیل شوي دي.

انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)

راټولونې ( ادبیاتو ته کتنه)

.۹۷۸۹۹۳65۰۰۰44

یون ،محمد اسمعیل – .هیلې ( :د ځوانو شاعرانو ګډشعري

د ملي اتلې (نازو انا) په یاد د یو جوړ شوي علمي سیمینار د مقالو

جونګ)  /راټولوونکی محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری

ټولګه ده ،چې د اسمعیل یون له خوا راټولې شوې دي .په دې اثر

یون۸ ،۱۱۰ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی.

کې د بېالبېلو پوهانو لیکنې دي چې د نازو انا او د هوتکیانو پر

ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۰۰6

عصر هر اړخیزه رڼا اچوي.

د ځوانو لیکوالو او شاعرانو د شعرونو یوه منتخبه مجموعه ده،

یون ،محمد اسمعیل – .داستاد الف نثري کلیات  /سریزه او

چې د ( )4۰تنو ځوانو شاعرانو نږدې سل عنوانه بېالبېل شعرونه

راټولونه لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون،

په کې راټول شوي دي .ددې ځوانو شاعرانو ډېره لنډه پېژندنه هم

۸ ،۸2۷ – .۱۳۸۷مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان

ورسره مل ده.

(د کتاب نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۰5۱

یون ،محمد اسمعیل – .نیمګړي ارمانونه ( :دمحمد عالم حیران

د افغانستان د لوی لیکوال استاد ګل پاچا الفت د لیکوالۍ د

دشعرونو ټولګه)  /سریزه او راټولوونکی محمد اسمعیل یون.

هنري او ادبي نثرونو کلیات دي .استاد الفت دا نثرونه د ()4۰

– کابل  :یون کلتوری یون۸ ،۷۸ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور

کلونو په بهیر کې لیکلي او یون دا ټول سره راټول کړې دي .په دې

؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)

اثر کې د استاد الفت پر ژوند ،اثارو او دې نثرونو هر اړخیزه رڼا

.۹۷۸۹۹۳65۰۰۰۱۳

اچول شوې ده.

دا د یوه ولسي شاعر (محمد عالم) د شعرونو مجموعه ده ،چې د

د کتاب پوښ په سکن شوې بڼه شتون لري.

یون له خوا ټوله شوې او د شاعر د شعرونو او ژوند په باب یې یوه
مفصله سریزه هم پرې لیکلې ده.

یون ،محمد اسمعیل – .سیندونه هم مري ( :داسحق ننګیال
دشعرونه منتخبات)  /راټولوونکی محمد اسمعیل یون – .کابل

یون ،محمد اسمعیل – .دلوونو فصل ( :په شپېتمو کلونو کې

 :یون کلتوری یون۸ ،۳۳۹ – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور

دپښتو شعر څو بېلګی)  /راټولوونکی محمد اسمعیل یون– .

؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)

کابل  :یون کلتوری یون۸ ،۷5 – .۱۳۸۷ ،مخه  :مصور ،انځور

.۹۷۸۹۹۳65۰۰۱۳6

؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال میعاری شمیره)
.۹۷۸۹۹۳65۰۰۰2۰

دا د پیاوړي افغان شاعر مرحوم اسحق ننګیال د شعرونو
منتخبات دي ،چې یون راټول کړي او غوره کړي دي .د شاعر د

په شپېتمو کلونو ( )۱۳6۹-۱۳6۰یانې یوه لسیزه کې د پښتو شعر

ژوند او د هغه د شعرونو د تحلیل په باب یې یوه سریزه هم پرې

د غوره شعرونو یوه منتخبه مجموعه ده ،چې د محمداسمعیل یون

کښلې ده .پنځونې (شعري ټولګې).

له خوا راټوله شوې او په دې لسیزه کې د پښتو شعر ښې بېلګې په
کې راټولې شوې دي.
6

یون ،محمد اسمعیل – .مټکور ( :شعری لومړی ټولګه)  /لیکوال
محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون،۱۱5 – .۱۳۸۷ ،

 ۱۳۸۸کال دمرغومی/سلواغه میاشتې

۸مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب نړیوال
میعاری شمیره)  .۹۷۸۹۹۳65۰۰۰۳۷د محمد اسمعیل یون د
شعرونو لومړۍ ټولګه ده ،چې ټول ( )52بېالبېل شعرونه په کې

نړیوال میعاری شمیره) .۹۷۸۹۹۳65۰۰۰۹۹
د محمد اسمعیل یون د اثار ترتیبکونکي  :محمد افضل

خوندي دي.
یون ،محمد اسمعیل – .په اورنو کې سندرې ( :شعري ټولګه) /
لیکوال محمد اسمعیل یون – .کابل  :یون کلتوری یون– .۱۳۸۷ ،
۸ ،۱۰۸مخه  :مصور ،انځور ؛  22س م – .آی .اس .بی .ان (د کتاب

په رسمې جریده کې خپاره شوې قوانین:
۹۷۳

د  ۱۳۸۷کال د سلواغې  ۳۰مه نیټه د سوداګریزو اسنادو او سوداګریزو نښو د ثبت قانون

۹65

د  ۱۳۷۸کال د لیندې ۱۳مه نیټه د حقوالعبور د محصول قانون
د ملی پخالینې ،عمومی بښنی او د ملی ثبات قانون.
د دولت د تصدیو د قانون په ځینو موادو کې تعدیل او ایزاد.
د هوایې ډګرونو او ملکې هوایی چلند د تاسیساتو حق االجرت.
د کرایې او سفریې د مقررې د څوارلسمې مادې د ( )۱فقرې د بیا تعدیل په هکله.

۹۷۸

د  ۱۳۸۸کال د وری  2۰مه نیټه د ا.ا.ج په محاکمو کې د دولتی تعرفې محصول.
په بهر کې د ا.ا.ج په سیاسی نماینده ګیو او قونسلیو کې د مصدقه سندونو د بیې اخیستلو قانون.
د افغانستان په اسالمې جمهوریت کې د بهرنیو اتباعو د مسافرت او استوګنې قانون.

۹۸۷

د  ۱۳۸۸کال د چنګاښ  ۳۱مه نیټه د سوداګریزو اسنادو او سوداګریزو نښو دثبت قانون.

۹۸6

د  ۱۳۸۸کال د چنګاښ  ۱5مه نیټه د ټولنیزو رسنیو قانون.
د اساسی قانون پر تطبیق د څارنی د خپلواک کمیسیون قانون.

۹۸۹

د  ۱۳۸۸کال د زمری  ۱۰مه نیټه د ښځې پر وړاندې د تاو تریخوالې د منع قانون.

۹۹۰

د  ۱۳۸۸کال د زمری  ۱5مه نیټه د بانکې معاملو کې د منقولو مالونو د رهن قانون
په بانکې معاملو کې د غیر منقولو مالونو د رهن قانون.

۹۹۱

د  ۱۳۸۸کال د زمری  2۰مه نیټه د هوا د ککړتیا د راټیټولو او مخنیوې مقرره.

۹۹6

د  ۱۳۸۸کال د وږی  ۱5مه نیټه د سیاسی ګوندونو قانون.

۹۹۸

د  ۱۳۸۸کال د تلې  25نیټه د غله جاتو او ریښه لرونکو نباتوتاتو د احتیاطې زیرمو مقرره.
۷

