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 ۲۱/۰۷/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 

 فرهنگي هڅې مي ـلع د پوهاند دودیال
 

 او 
 

 کوچنیانو ته یې فولکلوریک نکلونه 
 

 لومړۍ برخه 
 

 

شوی  دودیال د نوي نسل د روزلو په برخه کې د یوې کامیابي داسې بېلگې حیثیت لري چې ساری به یې لږ لیدل  
 وي او ترسره کړي کارونه یې د ده معاصرینو ته او تر ده الندې نسل ته د زدکړو او کار مثبت پیامونه لېـږدوي. 

 

 )آصف بهاند(                                                             
 

 

 
 

د دې مقالې د بحث موضوع د دانشمند استاد پوهاند محمد بشیر دودیال ژوند، علمي ــ فرهنگي هڅې او د دې هڅو  
په ترڅ کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د ده په قلم یو لړ لیکل شوې لنډې کیسې، یو ناول او څو فولکلوریکې 

نگي هڅو تر څنگ، له پخوا نه هم د کوچنیانو ادبیاتو  کیسې دي. درانه استاد دودیال صاحب، د نورو علمي ــ فره
مهموالي ته پام و، خو په دې وروستیو کې یې له خپلو مشرانو نه د څو اورېدلو فولکلوریکو کیسو په بیا ځلي لیکلو 

 سره، د کوچنیانو ادبیاتو ته نور هم پام وراړولی دی.  
 

لي چې د نوي نسل د روزلو او کوچنیانو ادبیاتو له پاره څه  زموږ د اوسنیو قلموالو د فرهنگي هڅو په لړ کې هر ښاغ
څېـړنیز، تخلیقي کار کوي یا په دې برخه کې ژباړې کوي، زه د نوي نسل د روزلو او تعلیمي نهضت د یو پلوي په  
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توگه، د دې پروسې د ال تشویق او غني کېدو په خاطر، خامخا د هغه شخص پر ترسره کړیو کارونو یو څه لیکم او  
 د خپلې لیکنې په پیل کې د یاد شخص د ښې پېژندنې له پاره د هغه لنډه یا اوږده بیوگرافي را اخلم.  

 

 کله چې ما د دودیال صاحب په بیوگرافۍ پسې لټه پیل کړه، په دوو پتو کې مې پیدا کړه:
 

 کې چې ډېره لنډه وه،  ویکیپېدیاــ په 
 

 کې چې د اثارو لست یې نیمگړی و. پورتالــ په افغان جرمن 
 

بیوگرافي وه، خو د اثارو لست نیمگړی و، بیا نو زه د دې مقالې د ال غنا په پار اړ شوم  په افغان جرمن پورتال کې  
 چې له استاد دودیال نه د ده د اثارو د بشپـړ لست غوښتنه وکړم.

 

څنگه چې د پوهاند محمدبشیر دودیال بیوگرافي د ده د پرباره علمي ژوند، زدکړو، ترسره کړو علمي ــ فرهنگي او 
و او لیکنو په سبب ډېره اوږده ده، زه یې دلته د همدې مقالې د حوصلې په اندازه په لنډ ډول په افغان  اداري کارون

جرمن پورتال کې د اېښودل شوي بیوگرافۍ او د ده له لوري د رالېـږلو معلوماتو پر بنسټ، ځینې برخې را اخلم. له  
زما پوښتنو ته ځوابونه ولیکل او اړین معلومات یې ما   استاد دودیال نه نړۍ مننه چې د دې مقالې د لیکلو له پاره یې

 ته راولېـږل.   
 

 : د پوهاند محمد بشیر دودیال لنډه پېژندګلوي او آثار
 

کابل په والیت کې نړۍ ته سترکې    د   ،ش کال   ١٣٤٠په   علي محمدخان حسین خېل زوى،   پوهاند محمدبشیردودیال د
 پرانیستي دي. 

 

  د او    ړې کړېـلومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د کابل ښار د سردار محمد جانخان او حبیبې په عالي لېسو کې بشپ
   ې څخه فارغ شوی دی.عالي لېسله حبیبې 

 

 .  دي ېړې کړـ په سویه بشپ (MS c. Hons)ۍ ماسټر لوړې زده کړې یې د
 

آلمان هیواد د روری  (Micro Economics)  پورته یی دله دی   په (RUB)   بوخم  -وه دوره د  په پوهنتون کی 
 ړه کړی ده. ـبریالیتوب سره بشپ

 

مقالی یی    کی ګډون کړی دی او  سیمینارونو  او  ورکشاپونو  کنفرانسونو،  یی ګڼ شمیرکې    بهر  دننه اوکې  هیواد  په  
 .. . يد ېاورول

 

دودیال په گڼشمېر علمي او اداري تشکیالتو کې کار کړی دی او د گڼو علمي شوراگانو او کمیټو پوهاند محمد بشیر  
 علمي او اداري غړیتوب یې درلود او لري یې. دا یې څو بېلگې دي: 

 

  اقتصاد   ، ژورنالیزم اويپالیس  او   ې عامه ادار  وترنری علومو،  د  کرنې،  پوهنتون کې د  ننګرهار  کابل پوهنتون،په  
 پوهنځیوکې یې تدریس کړی دی. 

 

د  د او  اکاډمۍ  علومو  افغانستان  انستیتوت مشر،  اریانا  د   علمي غړى  پوهنځي   د  علومو  وترنرۍ  د  داېرةالمعارف 
په کابل پوهنتون،   کورس استاد،  ادارې د   د  ،په کمېسون کې  اداري اصالحاتو  کې ترینر، د  GTZ/PALه  مرستیال، پ

 سانس دورې استاد پاتې شوی دی.  یخراسان پوهنتون کې د ماستری او لتون او نننګرهار پوه 
 

  علمي ترفیعاتو   د  انفکاک کمېټې غړى،  او  تقرر  پوهنتون کې د  ننګرهارپه    پوهنتون استاد،  د  افغانانو  کې د  په پېښور
د پوهنتون  غړی،  ېکیمټې ځان ارزون تضمین او موندنی د  اعتبار  پوهنتون د د  کمېټې غړى، کانکور د  کمېټې غړى،

  ارزښت، آرین، ننداره او  انګازه،  اخبارونو )پوهه،  او  مجلو  شمېر  یو  د  او  بورد  د  نشراتو  نصاب د کمیټې مسئول، د  د
 غړي په توګه یې مسئولیتونه ادا کړي دي.  هئیت د يلیکن افغان یووالي( د

د اقتصاد   ېورپس  پوهنځي تدریسي مدیر،  اقتصاد  د  بیا  نشراتو مدیر،  پوهنتون د  ننګرهار  د تدریس ترڅنګ، څه موده د
مجلې مسئول مدیر او    يعلم  « پوهه»  څه موده د   علمي شوراغړى ؤ.  پوهنتون د  درې دورې د  مرستیال او  يپوهنځ

   .فرهنګي څانګه کې کار کړی دی دفتر  د   (A.H.F)دوه کاله یې د
 

خصوصي    اریانا  بوخت و. دوه کاله یې دنصاب نوي کولو کې    کلونو کې د معارف د۹٣-١٣۹۲نګ په  څد دې تر
  کال یې د   یو  او  آمر  بورد   د  ۍماستر  د  او  خراسان پوهنتون استاد   علمي مرستیال په توګه، درې کاله د   پوهنتون د
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پوهنځي رییس   د  يپالیس  او  ې عامه ادار  پوهنتون د  ننګرهار  په توګه دنده درلوده. د   مشاور   جامعه العلوم االسالمیه د
ادیتوریل بورد غړی او   د  مرکز   د  معلوماتو   افغانستان د  پوهنځي استاد او همدا رنګه په کابل پوهنتون کی ددغه    د  او
 پوهانو او متخصصانو د ټولنی افغانستان د د
 

( Assembly of Scientists & Experts of Afghanistan) 
 

 .. دی. هم  افغانستان د لوی قاموس قلمی همکارد شورا او موسسینوغړی دی. اوس د  (RASEA) د رهبری
 

 :نومونه دا دي اثارواو چاپ ته چمتو  شویو خپرو چاپ او شمېر یوپوهاند محمد بشیر دودیال د  د
 

  :چاپ شویو کتابونو ترتیب شوی لست دالف ــ 
 

  کال،١٣۹٠مرکز چاپ،  معلوماتو د)ژباړه(، کابل پوهنتون کی د  د ژوند ملګری  ګرځنده تیلفون )موبایل( ــ ۱
 

 ه،ژباړ لوړېدو اثر، علمي رتبېۍ پوهنیار ،اقتصادي پالن جوړونه  ــ ۲
 

 د لوېدو اثر، )څېړنه(، علمي رتبې  ۍپوهنمل ،حلالرې د ستونزې او کرنیزې مناسبې تکنالوژۍ د  ــ ۳
 

 ،(نهڅېړد لوړېدو اثر، )عملي رتبې ته  ۍپوهندو ،صنعت متوازنه وده کرنې او د  ــ ۴
 

 ،دولتي مطبعه ،کابل -١٣٥٦ ،لیکوالوټولنه افغانستان د د  ،تانده غوټۍ )لنډې کیسې( ــ ۵
 

ریاست    زده کړو  ترویج اوـــ    تبلیغ  کرنیز  د  کرنې وزارت  د  ،مسلکي ژباړه(  -)علمي  کرنې پالن جوړونه  د  ــ  ۶
 ، کابل ،کال ١٣٦٦،خپرونه

 

کال    ١٣٦٨کمپاېن په مناسبت په    کښت د   د   يمن  د اثر  يمسلک  )دغه  پالن جوړونه  طبیعي منابعو  کرنه کې دپه  ــ    ۷
 ،(.ر شوې ووریاست له خواخپ  ترویج د کرنې وزارت د کې د

 

 کال،  ل.هـ ١٣٦٧ ،کابل ،مطبعه اردو ،مجموعه( کیسو لنډو شاهین )د ــ ۸
 

 ، دولتي مطبعه  ،١٣٦٧ ،کابل ،ټولنه، لیکوالو مینې ډالۍ )ناول( د د  ــ ۹
 

 - تاپ پرنټز   ،کال  ١٣٧٧  ،پېښور  ،(ASCمرکزمطالعات افغانستان )  شت اواره ګان افغان،گدشواریهاى باز  ــ  ۱۰
 ، پاکستان

 

 ، م.(  ۲٠٠٠)  ١٣٧۹  ،کولن  –  جرمني  ،کلتوري ودې ټولنه  افغانستان د  د  ،پېژندنه  طبیعي سرچینو  افغانستان د  د  ــ  ۱۱
 

 ، ش. کال١٣٨١  ،پاکستان  -پېښور  ،(ARIC)  اطالعاتى اکبر  چاپ مرکزمنابع نشراتى و  ،حیات وحش افغانستان  ــ   ۱۲
 

 ،څانګه خپرونو د ( KOR) ختیځ بیارغاونه د ،پالن جوړونه تیوري او اقتصادي پرمختیا  د ــ ۱۳
 

ش.    ١٣٨۲،  ۱۲۶ل:  نمبرمسلس  ،چاپ کتابخانه هاى اریک  ،یمل  اقتصاد  در  نقش انها  افغانستان و  صنایع در  ــ  ۱۴
 ،پاکستان -پېښور کال،

 

  کال(، ١٣۹۲په دوهم ځل  بیا  او  ،ش  ١٣٨۲لومړی چاپ  (،پوهنتون درسي کتاب  )د  تحلیل  نفوسو  د  دیموګرافي او  ــ   ۱۵
 ،دانش خپرندویه ټولنه

 

)دغه کتاب دوه  ،  ش. کال١٣٨٤ م ـــ۲٠٠٤  ،پاکستان  -پېښور  ،انتشارات االزهر  ،اکبر  چاپ دفتر،  نباتات طبى  ــ  ۱۶
 ،ځله خپورشو(

 

 څېړنو  پښتو  ساپي د  : خپروونکې  ،(شوی دی  چاپ  ځلې  لس  دا کتاب)،  کتاب  يلپاره درس  پوهنتونونو   د  ،احصائیه  ــ  ۱۷
 یو  ټولنی او  خپرولوکتاب    ګودر  ځله نور  څلور  ( اوکلونه  ش ١٣٨٧ــ١٣۹٨ ، ، ٨٤،  ٨١پېښور )  مرکز،  پراختیا  او

 ،مرسته خپورکړی دی يپروګرام په مال (DAAD)  زارت دو زده کړو لوړو ځل د
 

 ، مؤسسه کتاب چاپولو میوند د  ،ش١٣٨۹ ،اصل خلجى هاى افغانى )ژباړه( ــ ۱۸
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 ،مؤسسه نشراتي سبا   ،ش ١٣٨٨ریاضي  پښتو ــ ۱۹
 

 ،خپرندویه ټولنه میوند ش. )ژباړه(،  ١٣٨۹تصوف حقیقت،  د ــ ۲۰
 

 ، دري ژبو شل ځله چاپ شوى دى او ش. په پښتو١٣٨٨ ،ټولنه خپرندویه ګودر اداره، ــ ۲۱
 

 ، خپروندیې ټولنې چاپ میوند د، )ژباړه( پېښلیک او ژوند، غزنوي سلطان محمود ــ ۲۲
 

 ،درسي کتاب  ش،١٣٨٤خپرندویه ټولنه،  ګودر ډیزاین، طرح او علمي تجربو  د ــ ۲۳
 

محمداسماعیل سعادت   پوهنیار  )له پوهنمل سیداجان عبدیاني او  روزنه  او  تولید  سبو  شمېر  یو  کې د  په پینځه ټوکو  ــ  ۲۴
 ، مارکیتنګ سبو شمیر یو د او   ،ش کال ١٣٨٥،سره په ګډه(

 

 ،ګډه(سره په   باور پاچا سید شاهیوال او پېژندنه )له اسدهللا حصار ښار جالل اباد والیت او ننګرهار د ــ ۲۵
 

سره په ګډه(، کمیته دولتی طبع   ببرک ارغند  اسدهللا حبیب او  ډاکټر  ټولګه(، )امین افغانپور،  کیسو  لنډو  مرکه )د   ــ   ۲۶
 ، افغانستان –کابل  ،نشر، دولتی مطبعه و
 

 ،ژباړه()١٣۹١هنر، جوړلو ګاڼو افغانستان کې د په ــ ۲۷
 

 ، ١٣٨٨،  کابل -ش. کال١٣٨٨، (لپاره )ژباړه ټولو سوداګري د  ــ ۲۸
 

 ،خپرندویه ټولنه )میوند( سبا  ش.کال، ١٣٨٦ ،مجموعه طنزونو ت )دا  هی خریدارۍ د ــ ۲۹
 

 ، کتاب دوه ځله خپورشوی دی دا پېښور، ،ش.کال ١٣٨٦(، )ژباړه ریاضي پښتو ــ ۳۰
 

د لوړوزده کړو وزارت،   ــ  ش  ١٣٨٤:لومړى چاپ  (، لپاره درسي کتاب  نونو پوهنتو   )د   اقتصاد  طبیعي منابعو  د  ــ  ۳۱
 ،ش.کال( ١٣٨۹درېیم ځل  ، ش. کال ١٣٨٦ :دوېم چاپ

 

 کال، ١٣۹٠، پرورش بز در افغانستان )ژباړه( نګهداری و ــ ۳۲
 

 کال،  ١٣۹٠ ،دوه ټوکه ،)ژباړه( ښکلي هنرونه او په افغانستان کې هنر ــ ۳۳
 

:  ، دوهم چاپ ١٣۹٠: لومړی چاپ،  پوهنځی لپاره درسی کتاب  اقتصاد  د  ،مدیریت  تحلیل او  اقتصادي پروژو  د  ــ   ۳۴
 کال، ١٣۹۶ :ل. درېیم چاپ١٣۹۴

 

  ( دABLE/)توانا د  کال،  ل ١٣٨۹ مرکز خدمات کمپیوتری شیبر،، رشد استعداد های شما و  اعداد سرګرمی با ــ   ۳۵
 ، ګنه ١٨۴ کتابونو لړۍ

 

،  کال  ل١٣۹٣:  چاپ   دوهم   ،١٣۹۲:  لومړی چاپ  ،لپاره درسی کتاب  يپوهنځ  اقتصاد  د،  مدیریت علم )ژباړه(  د  ــ  ۳۶
 ، ګودر خپرندویه ټولنه

 

 کال،  ١٣٨۹، کړی دیخپور  ېټولن ېګودرخپرندوی ېدا کتاب دوه ځل، محاسبه اسانه  ــ   ۳۷
 

 ، افغانستان  – کابلکال،  ل ١٣٨۹، یڅې )ژباړه(در  يلور په يملی یووال د والیتي شوراګانې ــ ۳۸
 

 ،دوه ټوکه  مطالب )ژباړه(، ېپه زړه پور حکایتونه او غوره شوي ــ ۳۹
 

پروګرام    د  ABLE د  ټوکه( ،۲)  د تخنیک( د هنر زده کړه او الرښود  يلرګ  )د  ترکاڼي په افغانستان کې دــ    ۴۰
 کال،  ١٣۹١ چاپ،

 

 کال، ١٣۹١ګودر خپرندویه ټولنه، ۍ،نړ ېپه زړه پور څارویو او ژویو دــ  ۴۱
 

پوهنمل   استاد،   ي لهپوهنځ  د   اقتصاد  د  کتاب،  ي لپاره درس  يپوهنځ  اقتصاد  )ژباړه( د  تطبیقی اقتصاد   کوچنی او   ــ ۴۲
 ، نورمل سره په ګډه زبیر
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 6تر 5 له : د پاڼو شمیره

 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

 

پوهیالی اخترغنی  پوهیالی عبدهللا عادل او استادانو ي لهپوهنځ اقتصاد د کتاب، يدرس ) ژباړه(، تصادـعامه اق   ــ ۴۳
 ،سره په ګډه

 

  مسیر  افغانستان در»  د  غبار  مورخ میرغالم محمد  ستر   ادافغانستان د  )د  کی  يتاریخ په تګلور  د  افغانستان  ــ  ۴۴
 ، ١٣۹٣، لومړی چاپ کتاب ژباړه ده، نامتو« تاریخ

 

، چاپ ١٣۹۲چاپ اول،  پوهنتون کابل  معلومات افغانستان در  چاپ مرکز  محلی افغانستان،  یمعرفی تکنالوژ  ــ  ۴۵
 ، ١٣۹٧ دوم

 

 -، کابل۲٣٣( پرله پسې نومره ACKU( )١٣۹٠)،  بوټو اهمیت، ژباړه   ژویو په ژوند کې د ونوـ  او  انسانانو  دــ    ۴۶
 ،افغانستان

 

معلوماتو  افغانستان د    د  ېپه کابل پوهنتون ک،  ل.(۲٠١۲)١٣۹١ نقش و اهمیت صرفه جویی در مصارف،  ــ  ۴۷
 ، کړی دی پمرسته چا يپه مال (USAID) مرکز د

 

جمهور رېیس محمد  اجتماعی پالنونه او د هغو په طرح، جوړولو او تطبیق کې د  ي ـپه افغانستان کې اقتصادــ   ۴۸
 ، ل کال١٣۹١،داوود خان ونډه، مومند خپرندویه تولنه

 

  ، د بازار نظام ته کتنه  او  يبهرنۍ مرستې، ملی پرمختیایی ستراتیژافغانستان یوه لنډه دیارلس کلنه تجربه:    د ــ    ۴۹
 کال،١٣۹۲ ودر خپرندویه ټولنه،گ
 

دــ    ۵۰ کې  افغانستان  پراختیا الرې  په  او  ترویج  د  په  ١٣۹۲(،)ژباړه  چارې  -   بڼوالۍ  د کال،  کې  پوهنتون   کابل 
 ،موج طباعتی او تبلیغاتی شرکت چاپد افغانستان د معلوماتومرکز، 

 

 ، افغانستان -ایبل نشرات، کابل د کال،١٣۹۵ ،)ژباړه( روزنه النوگکې د   لتونگپه کور او ــ  ۵۱
 

 ،یار خپرندویه ټولنه کال، ل ١٣۹۴ ،مدیریت )درسی کتاب( سازمانی اړیکو د ــ ۵۲
 

خپرندویه ټولنه، ار  ل، ی١٣۹۹دویم چاپ    ل.١٣۹۴ لومړی چاپ  )درسی کتاب(  سازمانی شخړو مدیریت  دــ    ۵۳
 ، جالل اباد

 

ختیځ کتاب ل کال،  ١٣۹٨دویم چاپ   ل کال،١٣۹۵لومړی چاپ   ،مدیریت )درسی کتاب(  خطرونو  يمال  دــ    ۵۴
 ،خپرولو ټولنه

 

 ،، په کابل پوهنتون کی د معلوماتو د مرکز چاپل کال١٣۹۵ ،په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعتــ  ۵۵
 

 ،ACKU خپروونکی: ل کال،١٣۹۶ ،ژباړه() او ټولټاکنو مفهومونه ۍد دیموکراســ  ۵۶
 

 ل کال، ١٣۹٨کتاب خپرندویه ټولنه، دویم چاپ کال،  ل ١٣۹۶ لومړی جاپ )درسی کتاب(،د منطقوی اقتصاــ  ۵۷
 

 ،افغانستان -کابل ل کال،١٣۹۶ ،توانا د پروګرام چاپ ځواکمن/ د ،په افغانستان کې میناتور )ژباړه(ــ   ۵۸
 

مومند خپرندویه    ل کال،١٣۹۶ ،اصطالحاتو تشریح( ١٧۵٠ مخونو کې د  ۵۲٠ اقتصاد تشریحی قاموس )په  دــ    ۵۹
 ،ټولنه

 

له ښاغلی پوهنیار ضیاالرحمن راسخ سره     کرنیز تمویل )د افغانستان د کرنې د پوهنځیو لپاره درسی کتاب(،ــ    ۶۰
 ، الل ک١٣۹۶ په ګډه، مومند خپرندویه ټولنه،

 

 ، ل کال١٣۹۶ دوهم چاپ ، ١٣۹۴ ، لومړی چاپيپرمختیا تیور  د اقتصادیــ  ۶۱
 

 ،د عامه ادارې او پالیسی د پوهنخي لپاره درسی کتاب ،)ژباړه( مدیریت  سرچینو يبشر دــ  ۶۲
 

 ،اصطالحاتو تشریح( ١۵٠٠ خونو کې دم ۴٠٠ په)ل کال ١٣۹٨ د کرنې تشریحی قاموس،ــ  ۶۳
 

  ل کال، ۱۳۹۷ کتاب، يپوهاند غضنفر د روغتیایی انستیتوت لپاره درس د ،درملو اداره او تنظیم )ژباړه(د  ــ  ۶۴
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 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

 

دغه رومان په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز د    ل کال، ١٣۹٧ ،موږ بیرته خپل کلي ته ځوــ    ۶۵
 ړی دی، ځوانانو د ادبیاتو په مناسبت په دري پارسی هم ژباړلی او چاپ ک

 

 ل کال،  ١٣۹۶ ،کتاب ي ساتنې پالیسی، درسد طبیعی منابعو مدیریت او د چاپیلایرــ  ۶۶
 

 ،لپاره درسی کتاب نځيپوه ۍعامه ادارې او پالیس د  ل کال،١٣۹٨ونو کې، ټوک ودوپه  ،)ژباړه( عامه ادارهــ  ۶۷
 

 ل کال، ١٣۹٧، ژباړه()د مدیریت اصول او بنسټونه ــ  ۶۸
 

 ل کال، ١٣۹١ ،خط او خطاطی بدلون ته کتنه افغانستان کې دپه ــ  ۶۹
 

 ل کال،  ١٣۹٣ ،()ژباړه پنا اخیستونکو د ژوند یو څو کیسې د افغانــ  ۷۰
 

 ل کال،  ١٣۹۶ ،)ژباړه( ګټور خواړهــ  ۷۱
 

 ل کال،  ١٣۹۴ ،)ژباړه( وادېافغانستان زما هــ  ۷۲
 

 ل کال، ١٣۹٨، )له استاد میر احمد مهمانی سره په ګډه( خدمتونو د بستونو لپاره د کانکور الرښود يملک  دــ  ۷۳
 

 دلوړو زده کړو وزارت ،  ل کال١٣۹۹ ،کتاب يدرس ، پروژې مدیریت په عمل کې )له انګلیسی څخه ژباړه( دــ  ۷۴
 ،خپرولو دفتر کتابونو د تالیف او يد درس« Germanic» د
 

 ،کتاب يلپاره درس ياقتصاد پوهنځ  د ل کال، ١٣۹۲ ،)ژباړه( چارو بنسټونه يعامه مال  دــ  ۷۵
 

« درسي کتابونو  Germanicــ صنعتی اقتصاد، د اقتصاد د پوهنځیو درسي کتاب، د لوړو زده کړو وزارت د »   ٧۶
 د برنامې دویم چاپ،

 

 له محمد زبیر نورمل سرهل کال، )١٣۹۴  خپرندویه ټولنه،کتاب    ګودر کتاب،  يدرس  ،صاد )ژباړه(تکوچنی اقــ    ۷۷
  په گډه،

 

  ل کال،١٣۹٨ ،ولنه، ننګرهارټګودر کتاب خپرولو  ،کار کوونکو لپاره د کانکور الرښود  د اداری ــ  ۷۸
 

 ل کال.  ١٣۹۹ ،ډکشنری )اکسوس خپرندوی مرکز( يعامه ادارې او مدیریت تشریح  د ــ ۷۹
 

   .پور کړی دی خ ل( ۱۴۰۰) همدا سږکال  له خوا اکسوس ،مکاتیب او تجهیزاتاداری ــ  ٨٠
 

 چاپ ته چمتو:
 

 ، کتاب يدرس   سنجشونه، ي اقتصادــ   ۱
 

 ،ورک شوی پل، د لنډو کیسو مجموعهــ  ۲
 

 ،ازینجا تاشمالی کار دارم، مجموعه ی داستانهای کوتاهــ   ۳
 

  .ونهـسټنمدیریت ب دــ   ۴
 

 نوربیا 
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