
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
۰۶/۱۱/۲۰۱۹                پوهندوی آصف بهاند

                  
       

 د پوهې یوه شنه او پر باره ونه غوڅه کړای شوه
 

 (د پوهاند عزیز احمد پنجشیري وژنه) 
 

 
 

 

زه یې داسې انگیرم چې استاد پوهاند عزیز احمد ته خپل تخلص بال بوټه کړه او د خپلو کلیوالو، وطندارو د ناپوهۍ  
پنجشیري د یوې نا اهله سیاسي نظامي قاتلې ډلگۍ د میلونونو  او تېروتنو پور ده پرې کړ. پوهاند عزیز احمد 

 تېروتنو پور پرې کړ. 
 

 

په ټینگار سره ویالی شم چې پوهاند عزیز احمد پنجشیري د کابل پوهنتون د وتلو او پوهو استادانو د لومړي کتار په 
 سر کې ځای درلود، هم د پوهې له مخې او هم د وطنپالنې او خلکو سره د مینې له مخې. 

 

استادانو ځینې و   وپارتمنت یو له هغ پوهاند عزیز احمد پنجشیري د کابل پوهنتون د ځمکپوهنې پوهنځي د جغرافیې ډی
څېړنې سره یې لیونۍ  او په تېره پوهنتوني چاپېریا، استادانو، محصلینو، مطالعې. باندې مین وخلکو او وطن پر چې 

مینه درلوده. ما په ساعتونو ـ ساعتونو او ال ورځو ـ ورځو بنډارونه ورسره کړي دي او دې موده کې یې هېڅکله ما 
  .خوله بې له خندا نه وه لیدلي
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 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

 

 

ونو کې، د څه مودې له پاره د کابل پوهنتون د نشراتي ارگان لزې لسېزې د پیل په کیما ته د شپېتمې هجري لمر
او یا   . مجله به مو یا د کابل پوهنتون په چاپخونه کېل مدیر دنده راسپارل شوې وها لې د مرستیج اجتمِاي علوم« م»

لیده چې د خپلو کتابونو پروفونه  کې د لوړو زدکړو وزارت په مطبعه کې چاپوله، کله ـ کله به مې په یادو چاپوخونو
گستتنرونو په چاپ باندې لگیا و. او کله ـ کله به د مجلې دفتر ته  تصحیح کول او یا به د خپلو درسي کتابونو دیې به 

کېناسته او له هغه  راته، خپلې مقالې به یې د چاپ له پاره راوړي او بیا به د مجلې له مسؤل مدیر پوهاند الهام سره 
 ې او علمي بحثونه به یې کول. کولځینې پوښتنې مطرح نه به یې 

 

بحث کاوه او له هغوی نه یې د  سره افیې په باب له عالمه رشاد او بیا له پوهاند الهام ډېر ځلې به یې د تاریخي جغر
ځینو ټاکلو ځایونو د نومونو په باب داسې پوښتنې مطرح کولې چې هغه درانه استادان باید د هغو ځایونو نومونه د  

 او...  ېړيڅ ژبپوهنې د علم په رڼا کې و
 

همدا نن خبر شوم چې د پوهې دا گنجینه هم د ټوپکیانو د ناپوهۍ او خپلمنځي تضادونو په سیوري کې خپل پرباره 
 ژوند له السه ورکړ.  

 

د علم دا شنه ونه طالبانو په بغالن کې غوڅه کړه او د هغه د کورنۍ، همګارانو، شاگردانو او الرویانو په زرگونو 
ل. زه یې داسې انگیرم چې استاد پوهاند عزیز احمد ته خپل تخلص بال بوټه کړه او ارمانونه یې تر خاورو الندې کړ

د خپلو کلیوالو، وطندارو د ناپوهۍ او تېروتنو پور ده پرې کړ. پوهاند عزیز احمد پنجشیري د یوې نا اهله سیاسي 
 نظامي قاتلې ډلگۍ د میلونونو تېروتنو پور پرې کړ.

 

شیني اخو داسې د ده د مړینې په بابمینه وال، ښاغلی عبدالغفور لېوال همکار او  یو ريیپنجش زاحمدیپوهاند عزد 
 څرگنده کړې ده:

 

 . ید ی شو یاړک دیشه ريیپنجش زاحمدیپوهاند عز ېخبر شوم؛ چ  م،ی ینیخورا خواش»
 

 وګڼپوهنو متخصص افغان استاد و. له ما سره په  زویولنټپوه او د  ړیاویپ یېجغراف خيید تار ريیپنجش پوهاند
و.  رانګخورا  ېدرلوده او افغانستان پر یې هیو، ملي روح  یپاته شو یرګهمکار او مل ېک ونونویسیکم يګفرهن
 و. کوالیاثارو ل ویخپرو شو وګڼروزلي ول او د  انیبچ  وادېموده د ه دهږاو ادښاروا

 

پوهاند   ،ړپوهاند رشاد، استاد کهزاد، پوهاند دکتور حسن کاک  نیسیاکادم  بي،ید پوهاند عالمه حب  انځتواضع    رهډېپه    ده
 باله. ردګاستادانو شا  ویشاه او نورو لو نیرحسیم
 

 .ژندلېپ یې لوريګت خيیتار ېد الر موېښوه او د ور ړېک نهڅېړ هښخورا  یې ویغور او غوري واکمن پر
 اتینظر ېپور هړپه ز یې هړپه ا ېپلوي و او د )افغان( نومون ګنټی تید افغاني هو ړینومو ېنه وي، چ  ېد رهېه

 .ید یاو لرغون نیدا نوم خورا پرتم یېپه باور  ېدرلودل، چ 
 

کول  کیمډ۔ اکا  يګبولم او د افغانستان فرهن تیاو ناانساني جنا  یوتېپر ویازاره او دانشمند افغان وژل  ېد دغه ب زه
 . میوا تیتسل ېد تش یېو کهاله ته 

 

 «نور شه! یې ورګپر  ي،ښوال ب نهیاو د علم م یعالم د هللا
 

 ځای به ريیپنجش زاحمدیپوهاند عزد 
 

 د افغانستان په علمي کورنۍ تر ډېرو تش وي.
 

 یې د نه شتون تسلیت وایم.یې او د افغانستان علمي کړیو ته  کورنۍ ته
 

 !خدای دې ورباندې ورحمېږي
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