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 په یاداستاد میر حسین شاه ِآغا پوهاند د 
ِ َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجعُونَ   إِنَّا ّلِِلَّ

 

 د د کابل پوهنتون چېسوم خبرسره او تأثر  په خواشني
پوهنځی تکړه او الیق استاد میر د ادبیاتو او بشرې علومو 

ي حسین شاه آغا په پردیسۍ کي وفات سو. د استاد په مړین
 رشتیا سره متأثر او غمجن سوم. 

یو متقی او پرهیزگار « عبدالجواد آغامیر »د استاد پالر 
د کندهار ټولو  سړی و. میر آغا خلیق او صادق انسان و،

په تیره بیا په دری ژبو کي یی  و د ده درناوی در لودکخل
زیات اخالص مندان در لودل. حضرت سید احمد د ده د 

یره دهار په عمومی هدڅخه و چي اوس هم د کنگانو که ین
ارینه او ښځي یي زیارت ته ورځي، د ، نکي د ده مزار سته

میر آغا دوستان او مخلصان په کندهار کي قاضی 
، خطیب آحمد جان آخوند زاده عبدالشکور خان بارکزی

د وه « بابا جان»الکوزی، او بابا عبدالعزیز خان مشهور په 
پوهني مدیر مولوی صالح محمد هوتکی په ملگرتیا د 

ژبو، دری ژبو او  متعصبینو برخالف په کندها کي پښتو
  ځی تأسیس کړ.هندوانو ته یو ځای د احمد جان آخوند زاده تر نظر او اثر الندی ښوون

 

کي وفات سو د پالر په هدیره کي ښخ سو. مشر زوی یی میر محمد علیشاه ۱۳۱۰آغا په کال  میر
 .استاد و په کندهار کي ژوند کاوه او دوهم زوی یي پوهاند میر حسین شاه د ادبیاتو په پوهنځی کي

« تاریخ مجاور»زه د پوهنځی په دریم ټولگی کي محصل وم اروا ښاد استاد موږ ته د  چېکله 
، ځکه د پراخ هندوستان تاریخ و. استاد درس راکاوه، دغه مضمون ډیر په زړه پوری او دلچسپ و

ه. د دغه تندي درس را کاوه او په سړه سینه یی نوټ راته وای و ورینپه خوږو الفاظ او کلماتو ا
او د مهاتما آثار لکه نگاهی به تاریخ جهان او زندگی من  مضمون په اړوند هغه مهال موږ د نهرو

گاندی کتابونه لوستل، وروسته ز موږ استاد له دهلی څخه د نهرو د پوهنتون دکتور برنات د تاریخ 
 امه درلود.خو ده یو اسستانت د ترجمان په نمجاور استاد سو البته تدریس په انگریزی وه 

استاد دټولو شاگردانو سره ډیره شریفانه رویه او نیک چلند درلود او په نیکو اخالقو مشهور و، 
متین، متواضع مهربان او د عالی شخصیت خاوند و. د ده ټول شریف فامیل ته د زړه له کومی د 

. غواړم غمشریکی او همدردی د تسلیت مراتب وړاندی کوم. ده ته دلوی خدای څخه جنت فردوس
 خدای دي وبخښي.

 په درنښت.
 کرزیزلمی 
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