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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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زلمی کرزی
باز گشت همه بسوی اوست
اجعُونَ
إِنَّا ِ
هلل َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِ

د معارف صادق خدمتگار حاجی عبدالعلی په حق ورسید
په خواشنۍ او تأثر خبر سوم چي د کندهار پخوانی د پوهني مدیر حاجی
عبدالعلی د نومبر پر  ۱۹د جمعی په ورځ د ۹۹کالو په عمر د امریکا د الس
انجلس په ښار کې وفات سوو او په ابدي بیلتون له موږ څخه جال سوو.
مړینه یي دردناکه او عرفاني ضایعه ده زیات په غمجن سوم.
عبدالعلی د حاجی لعل محمد زوی په خټه قریش په کال  ۱۳۰۱د کندهار د
ښارپه ښکاپر بازار کې په یوه شریفه او متدینه کورنۍ کې زیږیدلی دی،
ارواښاد عبدالعلی په کندهار کې له ابتدائي زده کړی څخه وروسته د کابل په
دارالمعلین کې شامل سوو ،نوموړی له الیقو شاگردانو څخه وو.چې له
فراغت وروسته په دارالمعلین کې د ښوونکې په توگه وظیفه پیل کړه .څو
کاله وروسته د تجارت د لیسی مدیر مقرر سوو بیا د وخت پوهني وزیر د
پروان والیت د پوهني مدیریت مرستیال مقرر کړ ،په تعقیب سره څو کاله د
کندهار د پوهني مدیریت مرستیال په توگه خدمت وکر د پوهني وزارت
لخواد عرفانی خدمتو نو په عوض کې تقدیر نامه ورکړه سوه .ورپسی د
وزارت په پریکړه د هرات د پوهني مدیر مقرر سوو ،د څو کالو خدمت
وروسته وزات معارف ته را تبدیل سوو .لومړی یی د فیلوشب په استفاده
سره انگلیسی ژبه په بمبي کې زده کړه او بیایی په امریکا کې لوړی زده
کړی د ( احصائیی او پالن ) په څانگه کې سر ته ورسولی .کله چي هیواد ته
راستون سوو د پوهني وزارت هغه مهال په خپلو نوي مسلکې تشکیالتو کې د احصائي مدیریت جوړکړی وو
سمدستی د احصائي مدیر وټاکل سوو ،د وزارت لخوا د احصائی او پالنگزاری په سمینارونو کې هندوستان او
مالیزیا ته سفرونه کړي دي همدا رنگه سیلون ته د یوه رسمي سفر له الری مکې معظمي ته د حج د فریضي د ادا
کولو دپاره سفر وکړ .د ماموریت په څنگ کې یي د نادریي په لیسه کې انگلیسی درس هم ورکاوه نوموړی.د
پوهني وزارت څخه کورنیوچارو وزارت ته تبدیل او څو کاله د پالن د مدیر په توگه وظیفه تر سره کړه او بیرته
دپوهني وزارت ته تبدیل سوو ،د پوهني وزیر داکتر علی احمد خان پوپل په نظر د کندهار د پوهني مدیر مقرر
سوو ،له څو کالو خدمت وروسته وزارت ته تبدیل او د پالن په ریاست کې د سالکار وظیفه تر سره کوله.
د شهید سردار محمد داود خان د جمهوریت په وخت کی یی تقاعد وکړ ،سمدستی په کابل کې په «»d i aامریکایي
مؤسسه کې کار وموند دغي مؤسسي د پوهني وزارت د ساختماني ریاست سره د ښوونځیو په جوړولو کې مادي
مرسته کوله څنگه چي مرحوم د معارف په چارواو پالنگزاري کې بشپړه تجربه او وړتیا درلودله نو د دغي
مؤسسي سره یي د هیواد په والیتونو کې مکتبونه جوړول.
کله چي شوروی سور لښکر پر افغانستان ویرغل ،کندهار ډیر نا آرام سوو او ډیر سخت جنگونه کیدل ،مرحوم په
دغه جگړیز حالت کې د افغانی سري میاشتي د ریاست لخواه په کندهار کې د نماینده په توگه وظیفه تر سره کوله،
ډیر ژرله کندهاره څخه نه راووت ځکه دری لوڼی یي د کابل پوهنتون د طب په پوهنځی کې زده کړه کوله،
وروسته د جگړو د شدت له کبله اړ سو چی د خپل فامیل سره په کویټه کې مهاجر سي هلته هم بیکار ناست نه وو
سمدستې یې د ماین پاکې په مؤسسه کې په کار بوخت سوو او هم د امریکا لپاره یي د رفیوجی فورمی خانه پری
کړی د څو کلنوانتظار وروسته کلفرنیاته کډوال سوو ،هغه مهال چی د کندهار د پوهني مدیر وو د خرقي شریفي
تاریخچه یې په انگلیسی ژبه وکښله ،ښایي د کندهار په مطبوعاتو کې موجوده وي.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

خدایي بخښلي  ۳۰کاله د افغانستان د معارف د اوالد په ښوونه او روزنه ،د ښوونځیو په جوړولو ،د تدریسي
کتابونوپه برابرولو او پالن گذاري کې په رښتینتوب او ایمانداری خدمت کړي دي ،په معارف کې نامدار په
مهرباني او نیکو اخالقو مشهور شخصیت وو .په پاکې او تقوا هر چا پیژاند.
مهذب ،حلیم ،متواضع او د عزت نفس خاوند وو ،د خلکو او همکارانو سره یي ښه رویه او احترام درلود کوښښ
یي کاوه چي په ژوند کې څوک ځڼي آزار نه سي.د داسي پاکو انسانانو څه وو چي سړی کوالی سي د زړه د صدق
څخه د مغفرت دعا ورته وکړي.
عبدالعلی ډنگر ،میانه قده ،سپین پوستی ،نیک خویه ،له بدو بیزاره او پاک نهاد مسلمان وو ،له هر چا سره یي په
ادب او نرمي خبري کولي ،ټولنه او معارف ټول ځني راضی وه پر الري هم کرار ،کرار تلۍ دغه د معارف
خدمتگار د کندهار په عرفانی مشاهیروکې شمیرل کیږي متدین د اسالم او قران سره یي ټنیگه عقیده درلوده ،د
خلک و او حکومتونو په روحیه بلد وو ،په تیره بیا د کندهار والی محمد صدیق خان د ده قدر او درناوی درلود او په
درنه سترگه یي ورته کتل.
د ارواښاد ټولو قریبانو او کورنۍ ته د زړه له کومي دغمشریکې او همدردی د تسلیت مراتب وړاندي کوم ده ته د
لوی خدای څخه جنت فردوس غواړم.
خداي دي ْ
وبخښي.
ښه یي ویلي دي
مړونه مري خو نوم یي پاتیږي
په درنښت
زلمی کرزی
میونشن

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

