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 13/70/2732                     افغان جرمن آنالین
 

 انشمند با نام افغان مناسب دهمین سالروز وفات ده ب
 الحمد جاویدپوهاند عبدا

 

در محلر  پایران کروا لابر       ۶۰۳۱شادروان پروفیسور عبداالحمد جاوید، فرزند میررزا عبدالمرمد نران در مراه جرد       
از همرین رو  . ا آمرد، و دوران لرودلی را بیشردر در محلر  رینانانر  لابر  گذرانرد       دنیر   اهلل نران بره    در گذر حاجی عزت

 .گردد  نیز به این محله بر می اش  ناطرات و عالیق عاطفی
حبیبرره برره پایرران    لیسرر در  و تعلیمررات نررانو  را ، ۲ابدرردایی را در مندررب نمبررر   تعلرری  
و پررا از پایرران  ادبیررات پوهندررون لابرر  گردیررد وهنځیپرروارد  ۶۰۲۲در سررا  . رسراند 

تهرران نایر     وهندرون پاز  گررفدن بورسری    هبرود لره بر    افغان محم  سا  او ، نخسدین
  حقرروو و علرروم سیاسرری مشررغو   فالولدرربرره تهررران رفرر  و در   ۶۰۲۰در سررا  . آمررد

 .تحمی  گردید
 

و عالقررر  حقررروو و علررروم سیاسررری برررود    وهنځیپررر طرررر از تحمرررلی  کرررون برررور  
حقروو   وهنځیپر فارسی، همزمران برا تحمری  در     د به فرهنگ و ادبیسور جاویپروف

پروفیسررور جاویررد نخسرردین   . یرردردگ شررام و علرروم سیاسرری، در فالولدرر  ادبیررات نیررز    
نوانررد و برره دریافرر  دو     محمررلی بررود لرره در یررر زمرران در دو فالولدرره در  مرری    

  ادبیرات و در  فالولدر  لیسرانا  ۶۰۲۱؛ در سرا   مؤفرق شرد  تهران  وهندونپلیسانا از 
 .  حقوو و علوم سیاسی را به دس  آوردفالولدلیسانا  ۶۰۲۱سا  

 

دورۀ دولدورا پردانر ، امرا پریز از آننره دورۀ      در پروفیسور جاوید دو سا  به تحقیقپا از گرفدن هر دو لیسانا، 
پروفیسرور   . دو سرا  در پوهندرون لابر  و لیسر  حبیبیره بره تردریا پردانر         مردت  دولدورا را بره پایران برسراند، بررا      

تهران  وهندونپفقانه دولدورا  ادبیات فارسی را از ؤ  دورۀ دولدورا به تهران رف  و موید دو سا  بعد، برا  ندجا
 .به دس  آورد

به عضوی  هیئ  بررسری   ۶۰۳۶شد، در سا   مقرربه مدیری  نشرات رادیو لاب   ۶۰۰۶پروفیسور جاوید در سا  
تاشرنند رفر  و در    پوهندرون بره  ر وپروفیسر لاندیرد  ه عنروان  ب ۶۰۳۰، در سا  اندخاب شدلدب درسی وزارت معار  

و منظرور  وزارت تحمریالت عرالی بره ریاسر  آن      پوهندرون لابر     اسردادان شورا  عرالی  به انر پیشنهاد  ۶۰۳۶سا  
 .شد نهاد مقرر

را برره عنرروان اسررداد   محمرر  ۳۳در پوهندررون لابرر  برره ترردریا پردانرر  و برریز از    ۶۰۱۱پروفیسررور جاویررد تررا سررا   
 .را در صنو  تدریسی نود تربی  نمود محم اهنما، و صد ها ر

لرادمی  ااز طرر    ۶۰۱۳هرایی از پوهندرون لابر  و وزارت معرار ، در سرا        پروفیسور جاوید افزون بر گرفدن مدا 
، لقب لارمند شایسد  فرهنگ للدوروزارت اطالعات و  طر از  ۶۰۱۱لادیمسین و در سا  اعلوم افغانسدان عنوان 

 .را به دس  آورد
 

ها  پشدو، انگلیسی، تا حدود  عربری، فرانسرو  و    پروفیسور جاوید افزون بر زبان مادر  نود یعنی در ، به زبان
 .هایی از زبان انگلیسی به فارسی و از پشدو به فارسی نیز دارد  روسی آشنایی داش  و ترجمه

ر وپروفیسر  . بره کرار رسریده اسر      در  و انگلیسری و صردها مقالره بره زبران      در اب بره  ها لد  از پروفیسور جاوید ده
فرهنرگ   ها و سیمینارها  مربوط به افغانسدان، اسرالم،   ها  علمی در لنفرانا ترین کهره  شده  جاوید ینی از شنانده

خنرانی در نرار  از  سر  ۱۳بریز از   ۶۰۳۱ترا سرا     ۶۰۱۱نمونره پروفیسرور جاویرد، از سرا       بطرور  .بود در ادب  و
دو رسراله و  . زبران نرار  از افغانسردان بره کرار رسرانده اسر         در  مقالره در نشررات   ۰۳افغانسدان داشده، و بیز از 

 .سه لداب را در عال  هجرت مندشر نمود
 

در شهر لندن کش  از جهران  میالد   2772جوال   13با  مطابق  شمسی جر ه ۶۰۱۶اسد  ۱پروفیسور جاوید در 
 .ناا سپرده شد  لاب  اندقا  و در شهدا  صالحین به  به روان شاد جنازۀ آن  ایشانو نظر به وصی  پوشید 

 
 رحـم  حق بر روان پاا او جـلوه گـاه نـور بادا ناا او
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 :به کار رسیده اس  ۶۰۱۶ها  له در سا    لداب
 

 مقاالت جاوید در کهار جلد
 

o    تاریخ ادبیات فارسی دري 
 

o   آیین  تاریخ لاب  در 
 

 :ها  له در این اوانر تجدید کار شده اس  لداب
 

o  اوسدا 
 

o فرهنگ جاوید 
 

o  آیین  نوروز نوش 
 

o  اشعار در  نوشحا  نان ندر 
 

o  ها  قدی  شهر لاب  افسانه 
 

 

 پایان
 

 
 


