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 مسلکي پوهاند  دد لرغونپوهنې 
 

 ویر یو کلن شورسول باوري  
 

 )د رسول باوري لومړی تلین( 
 

 
Bahand_a_de_bawary_tlin1 

تېرکال جون میاشت زموږ د فرهنگ په بڼ کې د حساب وړ داسې فرهنگي څېرې ورژېدي او زموږ له السه ووتې 
د لرغونپوهنې د برخې ستره  چې بیا به یې ځایناستي تر ډېرو پورې پیدا نه شي. د دې تللو رژېدلو په ډله کې یوهم  

 دی.  نامتو پوهاند استاد محمد رسول باوري ،هستي
 

د   مخکې  ورځې  عمرزيڅو  ژونالست مصطفی  او  څېـړونکی  لیکوال،  فرهنگي   افغان  د  هغه  د  و،  تلین  لومړی 
شخصیت او ترسره کړو کارونو  له پاره مې یوه ویر لړلې مقاله ولیکله او دا دی اوس زما د گران همکار او د علمي 

او علمي بحثونو یار پوهاند رسول باوري لومړی  کارونومرستندي، زما د لیسانس زدکړو همدوره او د لیلې د بنډارونو  
 تلین دی. دا څو کرښې د ده د لومړي تلین او ترسره کړو علمي کارونو ته د درناوي په پار لیکل کېـږي. 

 

استاد باوري د افغانستان په پوهنتونو کې د خپل تدریس په موده کې گڼشمېر شاكردان روزلي، خو گوره چې په روزل 
به کله د ده د ځایناستی په توگه څوک سر راپورته کړي، د ده پر پلونو به قدمونه کېـږدي او د ده   شوو شاگردانو کې

 د پاتې علمي کارونو د بشپـړولو هڅې به وکړي. 
 

د استاد باوري د علمي ــ فرهنگي کارونو لنډ جاج ما په هغې مقالې کې وړاندې کړی و چې، ما د ده د مړینې په  
 وه او په دغـو مهمو پتو کې مې خپره کړې وه:مناسبت تېرکال لیکلې 
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 :تاندــ 
 

 :میډیا دعوتــ 
 

 : پورتالــ افغان جرمن 
 

 لیکلي وو:  داسېهلته ما 
 

د فرهنګي    ي دي،روزل  شاگردان زرګونه    ل تدرس په موده کې پهپوهاند محمد رسول باوري په پوهنتونونو کې د خپ»
  ه لسګونه کتابون  په برخه کې یې گڼې علمي مقالې او پهخوندي ساتلو  پېژندنې، رغونې او  میراثونو او تاریخي ابداتو د  

ټول کې له فرهنگ ي دي. د ده دا کارونه، د دې گواهي ورکوي چې ده د خپل هېواد له تاریخ، لرغونو ابداتو او په  لیکل
سره څومره مینه درلوده او د خپلو مقالو او کتابونو په لیکلو سره یې نړیوالو ته د خپل هېواد څېره او فرهنگ څه  

 ډول معرفي کاوه.
 

پوهاند رسول باوري د افغانستان او سیمې په کچه یو مطرح فرهنگي شخصیت او قلموال و، د سلگونو  علمي مقالو 
زیاتو کتابونو لیکوال و . د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزارت د معین په توگه یې د خپل  او تر دېرش عنوانه  

خدمت او    دومره کارد افغانستان د هنر، فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونې په برخه کې  څلور کلن کار په موده کې،  
 ړ چې هیڅ چا به نه وي کړی . ده د یو مطرح مسلکي او د لوړو زدکړو کو

او علمي رتبې د لرلو شخصیت په توگه د افغانستان د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب له پاره هم د قدر وړ څه کړي  
 دي چې په علمي ډول حساب ورباندې کېدای شي.  

 

یوې کورنۍ، سیمې او وطن پورې یې اړه نه درلوده،  داسې علمي فرهنگي شخصیت و چې په  پوهاند رسول باوري  
بلکې د ده فرهنگي هڅې او فرهنگي تولیدات دا ښیي چې دی په ټول وطن پورې اړه لري او د هېواد په فرهنگي  
بهیر کې یوه مطرح څېره وه. د اطالعاتو او فرهنگ د مرستیال په توگه یې د خپل ماموریت په دوره کې داسې عملي  

چې د حساب وړ دي، د فرهنگ په برخه کې، په تېره د لرغونو سیمو او اثارو د پېژندلو، معرفي کولو   کارونه وکړل
 ..« او ساتلو په برخه کې یې د یوې لویې مٔوسسې په کچه عملي کارونه وکړل.

 

میډیا کې را څرگند  زما د یادې مقالې تر خپرولو وروسته، د پوهاند باوري د ژوند او مړینې په باب نوي معلومات په  
شول. زه به د استاد باوري د لومړي تلین د درناوي په پار د یادو معلوماتو ځینې برخې له درنو لوستونکو سره  

 شریک کړم.
 

 د هغه وخت د کندهار د اطالعاتو او فرهنگ ریاست، د پوهاند باوري د مړینې او جنازې د مراسمو په 
 معلومات خپاره کړل:  داسېباب 

 

 ریاست  اوفرهنګ اطالعات کندهار د»
 

 د پوهاند محمدرسول باوري جنازه په کندهار کي خاورو ته وسپارل سوه
اطالعات او فرهنګ وزارت د هنر او فرهنګ مخکنی معین پوهاند محمدرسول باوري د شنبې په ورځ د ورپېښي د 

 .ناروغۍ له امله د کابل په یوه روغتون کي وفات سو
 

د هغه جنازه کندهار ته راوړل سوه، چي په هوایي ډګر کي د کندهار والي په شمول د کندهار زیات شمېر فرهنګیان، 
 .ولسي وګړي ئې مخي ته ورغلي وه استادان او

 

فرهنګ معین   او  د هنر  فرهنګ وزارت  او  اطالعات  د  کابل څخه  د  د جنازې سره  باوري  پوهاند محمدرسول  د 
محمدهارون حکمي، په فرهنګي چارو کي د رئیس جمهور سالکار محمدزرین انځور، د اطالعات او فرهنګ وزارت  

 .مامورین او لسګونه نور دولتي او فرهنګي کسان کندهار ته راغلي وهمشاورین، د یاد وزارت یو شمېر 
 

د ارواښاد پوهاند محمدرسول باوري جنازه د شنبې په ورځ د کندهار پوهنتون د مشاهیرو په هدیره کي خاورو ته  
انو ګډون  وسپارل سول، چي پر مهال ئې لسګونو لوړ پوړو مسئولینو، فرهنګیانو، د پوهنتون استادانو او عامو کس

 .کړی وو
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خاورو ته د جنازې تر سپارلو وړاندي د ویناوو لنډ پروګرام جوړ سوی وو، لومړی د پوهاند محمدرسول باوري ژوند 
لیک د اطالعات او فرهنګ وزارت د سالکار ډاکټر طارق رشاد له لوري وویل سو، د استادۍ څخه د معینیت تر  

 .بیان سولچوکۍ پوري ئې کړي خدمتونه هم په مفصل ډول 
 

د رئیس جمهور پیغام په فرهنګي چارو کي د رئیس جمهور سالکار محمد زرین انځور ولوست، د رئیس جمهور له  
لوري ئې غمشریکي او خواخوږي شریکه کړه او د هیواد په کچه ئې د پوهاند محمدرسول باوري مړینه لویه ضایع  

 .وبلل
 

ګ معین محمد هارون حکمي ولوستی، د غمشریکۍ تر څنګ ئې  د اطالعات او فرهنګ وزارت پیغام د هنر او فرهن
 .د ویناوالو هغه غوښتنو ته هم مثبت جوابونه وویل، چي د وزارت څخه ئې د پوهاند رسول باوري اړوند درلودل

 

د هغه د اثارو چاپېدل، په مرکز او کندهار کي ئې په نامه باندي د ځایونو نومول، په فرهنګي جنتري کي د پوهاند  
 .حمدرسول باوري د تلینې ور زیاتول او ځیني نوري غوښتني وې، چي د کندهار فرهنګیانو له مرکزه درلودېم
 

په ټولنیزو چارو کي د والیت مقام مرستیال حاجي آغااللي دستګیري هم وینا وکړه، نوموړی د پوهاند رسول باوري 
اښاد باوري هڅي د ستایلو وړ وبللې او نوموړی پر تېر علمي ژوند وږغېد، د فرهنګ او هنر په برخه کي ئې د ارو

 .ئې د وطن یو نه ستړی کېدونکی خدمتګار وباله
د لوړو زده کړو وزارت او کندهار پوهنتون پیغامونه هم ولوستل سوه، په پیغامونو کي تر ډېره حده د ارواښاد پوهاند 

 .باوري پر خدمتونو او کارنامو بحث وسو
باوري د کورنۍ په استازیتوب ئې مشر ورور خبري وکړې، د هغه دوې خاطرې او د وطن سره د  د ارواښاد پوهاند  

ځانګړي میني درلودل ئې بیان کړل او هم ئې د هغه د ماوریت په جریان کي د نوموړي پر سپېڅلتیا او وطن ته پر  
 .وفادارۍ بحث وکړ

یره کي یوازي څو د ګوتو په شمېر د وطن او کندهار  د یادولو ده، چي په کندهار پوهنتون کي دننه د مشاهیرو په هد
پوهاند عالمه  د  قبر  مخکنی  ټولو  تر  هغې جملې څخه  د  دي، چي  کادرونه ښخ سوی  فرهنګي  او  علمي  کچه  په 

 « .عبدالشکور رشاد دئ 
 

واد استاد باوري د علمي شخصیت په باب او د ده د ترسره کړو فرهنگي کارونو په هکله سرمحقق استاد زلمي هېد  
مل، د باوري ترمړینې څو ورځې وروسته، د خدایبښلي باوري د فرهنگي شخصیت په باب یو غنیمت مطلب خپور  

له زدکړو،  کړ.   استاد   فړنو،  ـېڅدا چې رسول باوري څومره  د  دا به  درلوده،  او علمي کارونو سره مینه  رهنگي 
 کې ولولو:  لیکنه هېوادمل په دې

 

 کوونکی باوري تل زده »
زموږ استاد پوهاند عبدالحی حبیبي) پر ګوریې نور(  به د فردوسي )رح( د خبرې په مصداق تل موږ ته دا ویل: 

اسې ته اصول او ځینې الرې در ښیي، مګر »انسان باید د مرګ تر ورځې زده کوونکی پا ته سي. رسمی زده کړې ت
 .کړې له لیارې ځان پوه کړي« د استاد دا خبرې ماته دیو ِمالک حیثیت لريانسان باید خپله د زده

 .زه چې هر کال نویو شاګردانو ته درس شروع کوم، پر لومړۍ یا دویمه ورځ د استاد همدا خبرې ورته کوم
کړو  شخصیتونو او استادانو کې پوهاند رسول باوري دغه خصوصیات لرل او دزده زموږ دمعاصر دوران په فرهنګي  

 .همېشنی عاشق ؤ
شاوخوا دولس کاله د مخه، زما دهغه زمان د رسمي وظایفو پربنسټ د یو مقام له خوا راته وویل شول چې له باوري 

 .سره باید خبرې وکړم چې که د خوست پوهنتون ریاست ومني
 .پوهنوال ؤ، ما یو ځای ورسره ولیدل. د خوست پوهنتون د ریاست خبره مې ورسره وکړهباوري هغه وخت 

ده په ځواب کې راته وویل: »په خپله ساحه د خلکو او وطن خدمت پر هر چا له الزم دی، خو زما دوه آرمانه دي: 
بیا به دې دواړو اهدافو ته ونه یو دا چې دوکتوری واخلم او بل دا چې پوهاند سم. که په اداري کاروونو کې ونښتم، نو

 «.رسېږم
زما او د باوري مجلس به همېش آزاد او خودماني ؤ. ما ورته بیا وویل: باوري ګله! زه ډېر خوشحاله شوم چې اوس  

کړو سره عالقه لرې، له پوهې سره ستا دې مینې او عشق ماته د  هم د اکاډمیکي پوهې له پرمختیا او له لوړو زده
 .کړو سره ستا دا عشق د ډېرې مننې وړ دیرې زما په خاطره کې بیا را تاندې کړې. ال زیاتو زدهاستاد حبیبي خب

له رسمي مجاریو موږ کوالی شوی تا ته په تاجیکستان، ایران او هند کې د دوکتوری زمینه مساعده کړو. د دوکتوری 
ون کې د ډیزرټېشن لپاره موضوع ثبت کړې  تحصیلي دوره پر تحقیق بنا ده. ته کوالی شې د دغو هېوادو په یو پوهنت

دوره، تاسې غوندې مشرانو استادانو لپاره په جامع امتحانونو  کې محاسبه کوي او ته   COURSE WORK د
یوازې د ډیزرټېشن پر تکمیل او دفاع مکلف یې . ته کوالی شې تحقیق په خپل هېواد کې بشپړ کړې او یوازې د دفاع  
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 6تر 4 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پوهاندۍ موضوع، د خوست پوهنتون د ریاست په دوران کې د پوهاندۍ الزم شرایط ته  لپاره ورشې، پاتې شوه د  
  .آماده کوالی شې

باوري له ما سره قانع شو او د ریاست خبره یې په شروطو ومنله او ما هغه مقام ته د ده د رضایت خبره وکړه، بیا د 
   .ون ریاست ته واستاوهلوړو زده کړو وزارت، د مقام له هدایت سره سم، دی د خوست پوهنت

د خوست پوهنتون د ریاست په دوران کې به مو تل تلیفوني خبرې سره کولې، یوځل یې بیا د خپلې دوکتوری خبره 
راسره، یاده کړه. داځل نو ما ورته وویل: باوري جانه! ته خو اوس لوی سړی یې! خپله همدا غوښتنه په  رسمي ډول 

ه او ما خبر کړه چې بابري صاحب سره پرې د بعدي اقداماتو په باب خبره  د عالي تحصیالتو وزارت ته راولېږ
وکړم.ګمان کوم چې د پوهنتون کارونو له امله یې دې کار ته وار ساز نه شو او زموږ د و ظایفو رسمي دوره هم  

  .پای ته ورسېده
ه شوق څېړونکی د پوهې  د څېړنې په میتودولوژۍ کې یو اصل دی چې له موضوع سره د زړه مینه او له کار سر

ډېرو لوړو پوړیو ته رسوي. دغه اصل ته په پاملرنه سړی ویالی شي چې له خپل مسلک سره د باوري مینه له  
مبالغې پرته په عالي حد کې وه. دی باستانشناس و. د معاصرې باستانشناسۍ پر اصولو او الرو چارو پوه او دخپل 

مدې عالقې له امله په معاصر دوران کې دی د باستان شناسۍ یو په تول  هېواد له تاریخي بناوو سره عالقمند. د ه
  .پوره محقق و

دهېواد له تاریخي بناوو سره د ده د مینې پر بنا به وه چې کله موږ د پارسي او پښتو ژبو د شاعر، مال عبدالعزیز  
هم د سفر ملګری کړ. ده په فراه    زوري فراهي، د نمانځنې غونډه کې د ګدون لپاره فراه ته سفر کاوه، نو باوري مو

کې د فریدون او د ګرشاسپ تاریخي کالوې ولیدې. د ګرشاسپ کال چې د تر اسالم دمخه زمانې د معمارۍ یوه غوره  
او کم نظیره  نمونه ده، باوري یې په لیدو ډېر خوشحاله شو او چې بېرته راغی سمالسي یې  پرې یوه ښه مقاله  

  .ولیکله
ه بابا د زو کړې د درې سومې کالیزې د نمانځنې په غونډه کې د ګډون لپاره هرات ته هم راسره  دغه راز د احمدشا

  .الړ
په دې دوو سفرونو کې د باوري ملګرتوب دده د شخصیت یو بل څنګ هم راوښود او هغه دا چې باوري، ډېر مجلس 

دومره به دې دده له مجلسه خوند    آرا، خوش طبع، ظریف او خنده رویه سړی هم ؤ چې څومره به ورسره ناست وې،
  .اخیست او البه دې دده مجلس ته هوا کېده

که څه هم له باوري سره زما د شناخت ډېر کلونه کېدل، خو د اجتماعي شخصیت دا بعد یې د فراه او هرات په  
 .سفرونو کې را ته څرګند شو

نا شوو. په هغو کلونو کې زما ډېر معزز زه او باوري د هجري شمسي څورلسمې پیړۍ په شپېتمو کلونو کې سره آش
او پر ما ګران استاد پوهاند میرحسین د تاریخ او فلسفې پوهنځی کې استاد ؤ. زه په هفته کې یو ځل د استاد لیدو ته  
ورتلم. کله کله به مې یو ډېر مؤدب ځوان لیده چې د استاد دفتر ته راځي او د ټولو اکاډمیکو آدابو په رعایت له استاد 

  .ه خبرې کوي. ورو ورو زه هم ورسره آشنا شوم. دا ځوان باوري ؤسر
په همدې کلونو کې د استاد میر حسین شاه په خاصه پاملرنه، موږ د تاریخ او فلسفې د پوهنځی له خوا، د بهزاد، تاریخ  

معاون و. د  مرصع او د افغان او هند د روابطو، درې سمینارونه جوړ کړل. پدې کلونو کې ځوان باوري د پوهنځی
سمینارونو د اداري او تدارکاتي چارو په اجرا کې د پوهان میر حسین شاه او زما ټوله اتکا پر باوري وه. د کارونو  

 .اشتراک ډېر سره نږدې کړو او آشنایې مو په دوستی بدله شوه
له څو ملګرو سره د   آباد د ښاروالی په هوټل کې ولید. موږ کال د جالل   2016باوري له نژدې وروستی ځل، ما په  

هېواد د معاصر شاعر بلبل افغان د پنځوسم تلین په سیمینار کې د ګډون لپاره جالل آباد ته تللي وو او باوري د ملي  
راډیو تلویزیون له یو عکاس سره د ننګرهار د تاریخي آبداتو د مطالعې، لیدلو او فلمبردارۍ لپاره ننګرهار ته راغلی  

وه چې باوري د اطالعاتو او فرهنګ وزارت معین کیږي. د هغې شپې د بانډار په ترڅ کې    و. په هغو شپو کې آوازه
مې ورته وویل:"باوري ګله! تر اوسه خو ال پوهاند شوی نه یې؟"  دی سمالسي زما د خبرې پر مقصد پوه شو او  

تر دې چې زه مبارکی ته  یې وویل:"چی پوهاند نسم هېڅ شی نه قبلوم."  څه موده وروسته دی معین شو، مخکې راته
یم." مانا دا چې دا وظیفه مې له پوهاندۍ یې زه پوهاند سوییې وویل: "ته به خبر نه ورشم، ده زنګ را وواهه او راته

 .وروسته منلې ده
یې یوه درنه ضایعه ده.  یاوري د علمي او اجتماعي سیرت خاوند، د اخالقو او دوستۍ یوه نمونه شخصیت ؤ. مړینه

 « ه بویه چې دا زمکه بل داسې باوري پیدا کا. خدای دې ښه ورسره وکړي.ډېر کلون
 

 زلمی هېوادمل
 

۲۷/۰۶/۲۰۲۱ 
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 6تر 5 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

استاد معصوم هوتک د خورا ځانگړي او منحصر په فرد سبک په چوکاټ کې، د پوهاند رسول باوري پر مړینې یوه  
 دی:» متنویرنه لیکلې ده، دا یې 

 

 د پوهاند رسول باوري پر مړینه 

 
 له څخه ـه بـو ل ــن یــن  *رــیــاه ـدي مشــانـه کـنـتـوښــپ

 ه ــخــه څ ـــلــ ابــه کـــې لــلــ ا راغـــازه د چـــنـــدا ج
 

ــ وت لــابــې راوزي د تـرو ئـ طـې د عـوږم  تو ـخـه تـ
 ه څخه ـ لــه ګــړی دئ ل ــاز کـې ور سـن ئـفـه وا کــت

 

ــ ه ئــ درګـــه بـــپ ــ ې د ویـ  ي ـلـ ې راغــل ــاف ــو قـــاړونـ
ــ ې نــارات ئـخ ــتــاف  ه ـخ ـه څـ لـغـه بـ ږي لــ ېــلــ ېــه بــ

 

 ړه چي دا مړ نه دئ ژوندی ئې ګڼه ـو چا ور ږغ کـی
 له څخه ـبـلــ ه بــ ړې لــ ې ده زده کـد ئــه د ژونـمــغــن

 

 اـ ه سبـانـي وو د روښـچـلـا ایـویـوم ئې "رسول" ګــن
ــ وو څې ــ وم ئــدان نــاویــج  خه ـه څ ـه اول ـ ده لــنــرګـ

 

 وځښتـر خـۍ پــرقــ واد د تـیـاوري" وو د هـو "بـــی
 خه ـه څـ ورجلــه بـل وو لـره مـ ق ورسـشـن عــد وط

 

 ي ـوزو د ونـابــان د بـاخ وو د روزګـن ښـیـتـو مـــی
 خه ـله څـه زابــه وه لـ ښـې ریـوې ئـد سـونـیــي پــچ

 

 و ـادونــي یــخــاریــن د تـ د وطدوی وو ــنــاتـو ســی
ــ اریــــد ت  له څخه ـرغـه له یـلــ اتــې ســي ئــلــ خ څــ

 

ــ ربــــو مـــــی ــ ي د وطــي وو د روزنـ  و ــچــن د بــ
ــ ان لــیــمــې زلــه ئــ زولــراګ  خه ـله څــاږه پـــه کــ

 

 ت پر میدانـاظـفـګ د حـنـرهـېری د فـو سرتــوو ی
 ښ په هیڅوخت له دې مورچله څخه ینه کځان ئې و 

 

 وږهـورونا له مـۍ د کـاروغـافسوس چي واخیست ن
 ه ـخـ ه څـ لـوګگـه ــه لــ ادونــریــژي ف ــېــو خـه مـک ـځ

 

 کال زر څلور سوه لمریز, میاشت ده جوزا پر تقویم 
 دوله څخه ــه جــولـراج سـخـتـې اس ـرګ ئـه د مـټـېـن

 

 اشاوا, کانادا 
 ع 2021جون   19

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د مرحوم پوهاند رسول باوري جنازه د کندهار پوهنتون په انگړ کې، د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل  *

 «سوه.
 

استاد  پرته د  (ویر یو کلن شورسول باوري  مسلکي پوهاند دد لرغونپوهنې زما د معلوماتو له مخې له دې مقالې )
 رسول باوري د لومړي تلین له پاره دا کارونه ترسره شوي دي: 

 

 ــ د قرآن شریف ختم او د استاد مزار ته د دوعا لپاره تگ،
 

 فلم جوړول. مستندیو د کارونو په باب فرهنګي ژوند او د  له خوا د پوهاند باوريلویزیون تملي ــ د 
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 6تر 6 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پر اساس، د پوهاند رسول باوري د لومړي تلین د درناوي په پار، د قرآن شریف ختم    رپوټد ښاغلي امین باوري د 
او خیرات شوی او تر هغه وروسته د ده درنه کورنۍ، ځینې شاگردان، دوستان او خواخوږي، د کندهار د مشاهیرو  

 ي روح ته یې دوعا کړې ده. هدیرې تللي او د استاد باور
 

او علمي باوري پر ژوند  له خوا د پوهاند صاحب    لویزیون کي د فرهنګي میراثونو د مستندو خپرونوتپه ملي  دغه راز  
  دی چې له ملي تلوزیون څخه به خپور شي. یشمستند فلم جوړ  کارنو یو

 

سره زما د خاطراتو هغه برخه رااخلم چې لنډ لست یې ما د ده د   پوهاند استاد محمد رسول باوريپه پای کې له  
 مړینې په مناسبت په لیکلې مقاله کې خپور کړی و:

 

 له پوهاند محمد رسول باوري سره زه بېشمېره خاطرې لرم.  
 

 ــ له دولسم نه تر فراغت وروسته په یوه وخت د پوهنتون عمومي ازموینې ته کېناستو، 
 

 م کال په پسرلي کې د ادبیاتو پوهنځي محصلن شوو،ا ۱۳۵۵ــ دواړه د 
 

 ــ لیلیه مو یو ځای وه، یو ځل ال د یوې لنډې مودې له پاره د یوې کوټې ملگري هم وو،
 

ورکول، پور  په  کتابونه  ته  بل  یو  مو  به  کله  ـ  کله  هم،  زه  او  و  شوقي  سخت  مطالعې  د  هم  دی   ــ 
 

 ورسوله او په یوه کال او په عین میاشت په علمي کدر کې ومنل شوو، ــ په یوه وخت مو د لیسانس دوره پایته 
 

 .او گڼشمېر نورې خاطرې
 

 علمي فرهنگي کارونه  د پوهاند رسول باوري
 

 د افغانستان د فرهنگ په کتاب کې ځانگړی ځلېدونکی ځای لري.
 

 ې ښاده او یاد یې تلپاتې وي! یارواح 
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