
  

  عالمه عبدالحي حبيبي 
عالمه عبدالحی حبيبي دکندهار ＊ار د باميزو په يوه پوه پالونک３ 
کورن９ ک３ دمولوي حبيب اهللا کاک７کره چ３ په کندهاري ＇ي７ونک３ 

 دپنجشنب３ پر ورځ ١٧کال دربيع الثاني پر ) قمري ١٣٢٨(مشهور و، د
 . دې ن７ۍ ته ستر－３ خال３請 ک７ې )١٢٨٩ -ثور(

ر زردخپل پالر له سيورې ＇خه په ماشومتوب ک３ ب３ عبدالحی حبيبي ډي
. لوم７ن９ زده ک７ې ي３ د نورو دين３ پوهانو ＇خه وک７ې. برخ３ شو

کال دشاليمار په لوم７ني ＊ون％３ ک３ شامل )ل ١٢٩٩( عبدالحی حبيبي په
کال ي３ دنوموړي ＊ون％ی شهادتنامه تر السه ک７ه ،اوپه ) ل١٣٠٤(او په 

دنوموړې ＊ون％９ د＊ونکي په تو－ه  کلن９ هملته ١٥همدغه کال ي３ په 
 . کال دطلوع افغان اخبار مرستيال و！اکل شو ١٣٠٧په . په دنده پيل وک７ه

 ي３   لمريز کاله پورې١٣١٩تر . اخبار مدير و！اکل شو  ددغه١٣١٠په کال 
 په ب２ه په ډيره ＊ه تو－ه وچالوه، او   داونيزې جريدې دطلوع افغان اخبار

ورسته کابل ته راغ９ او .خدمتونه وک７لدپ＋تو ادب لپاره ي３ رو＊انه 
 دپوهن３ وزارت دمشاور او په ١٣٢٠دپ＋تو ！ولن９ مشر و！اکل شو 

 کال دکابل پوهنتون دادبياتو دپوهن％９ دلم７ني رييس په تو－ه ١٣٢٤
و！اکل شو، ددغو دندو تر ＇ن， دپ＋تو ！ولن３ رييس او دپ＋تو ادبياتود 

 دسياست په ډ－ر ک３ په  لمريز کال راپد４خوا١٣٢٦د. تاريخ استاد هم وو
 بيا  .فعاليت بوخت شو ،او دملي شوراداوم３ دورې وکالت ته راوکاږو
 ١٣٤٠دلسو کالو وروسته چ３ په چمن ک３ افغان وکيل التجاره شو، په 



او علم３ چارو ته ي３ دوام  لمريز کال هيواد ته راستون شو خپلو پوهنيزو
 ورک７ه 

 

 ک３ دکابل پوهنتون رئيس او ورسته تر دادبياتو دپوهن％９ ١٣٤٤په کال 
 .رئيس شو



 کال ک３ ١٣٥٩ ک３ دعلومو داکاډم３ مشاور او په ١٣٥٧ په کال 
داطالعاتو او کلتور دوزارت دعلمي مشاورپه تو－ه دنده تر سره 

 ٧٠خدای ب＋لي حبيبي له سلو ＇خه زيات کتابونه ليکلي چ３ .ک７ه
، کتابونه ي３ په ايران ،پاکستان ،مصر او اورپاک３ په پ＋تو ،دري،عربي

 ＇خه ي３ زيات３ ادبي،سياسي، ٦٠٠له .اردو، ان／ليس３ ژبو چاپ شويدي
 .ولنيزي مقال３ او رسال３ ليکل３ ديتاريخ３ او ！

 ن７يواله سمينارونو ک３ برخه ٣٦ استاد حبيب３ ددهيواد بهر او ننه په 
اخيست３ ده او دافغانستان دفرهن／３ غنا لپاره ي３ نه ست７ې کيدونک３ 

 کال دثور دمياشت３ په ١٣٦٣استاد حبيبي د. هل３ ＄لي او کار ک７ی
 پ＂３ ک７ي او هملته نولسمه ني＂ه دکابل په ＊ار ک３ له دنيا ستر－３

استاد حبيبي دري زامن لري چ３ اوس په امريکا . خاوروته وسپارل شو
ک３ ژوند کوي چ３ خوشحال حبيبي ي３ دپالرپه الره روان دی او دهغه ډير 

 .اثار ي３ په ان／ليسي ژبه ژباړليدي او خپاره شوي هم دي

  .لکه پ＂ه خزانه ، سقوط شاهنشاهي افغان اود سليمان ماکو تذکره 

 دکندهار ＊ار په ＊ارک３ دهغه دم７ين３ دشلم ٣١روان３ مياشت３ په د
تلين په مناسبت يوه غون６ه جوړه شوې وه چ３ په غون６ه ک３ داستاد په 
نامه دکندهار پوهنتون کتابتون ونومول شو،اويووړانديز هم و شو چ３ د 

  .حبيبي په نامه يوواټ ونومول ش３ 

  .رويانو قلم دشين وې داستاد حبيبي الره ده تل پاته اود الرې دال

 



  .دعالمه حبيبي دکالم يوه نمونه لوستونکو ته ډال９ کوم

   
 چ３ زاهد په ميو ل８ شون６ه لمده ک７ه

  په چيندکو ک３ ي３ جوړه عربده ک７ه

  تنده نشوله پرې ماته درندانو

  په هندو هندو ي３ تشه ميکده ک７ه

  ساق３ نه وو هس３ مست غرق په ميو

  ه ک７هدارندي او می نوشي ي３ له ما زد

  خلک واي３ دپردې تر شاه اسرار دي

  ＇ه خو نه وو چ３ داپورته ي３ پرده ک７ه

  سيل داو＊کو ي３ له ستر－و را ايله شو

 شرمنده ي３ هم امو هم نربده ک７ه


