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شاه محمود محمود

غروب نا به هنگام پوهاند عزیز احمد پنجشیری
 ۴۵سال قبل صنف دوم دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه بودم با استاد پنجشیری آشنا شدم در آن سالها نسبت فرمانی که
تخلص های قومی و سمتی و مذهبی ممنوع شده بود ،استاد عزیزاحمد ؛ پنجشیری تخلص نمیکرد .اما بعد از کودتای
هفت ثور  1۳۵۷هـ ش استاد تخلص پنجشیری را برای خود برگزید.

استاد برعالوه تدریس؛ مدیر مسؤول بلوتن جغرافیه بودند .دفتر بلوتن جغرافیه درست مقابل صنف ما قرار داشت.
تقریبا هر روز ایشان را میدیدم و سالم و احترام مینمودم .همزمان به آن شاگردان شان شدم و از خوان تدریس شان
فیض بردم .استاد پنجشیری فقط یک سال قبل از ورود من به حیث محصل یعنی سال  1۳۵1هـ ش در پوهنځی ادبیات
و علوم بشری منحیث اسستانت و نامزد پوهیالی در دیپارتمنت جغرافیه پذیرفته شده بود اما مدارج علمی و پژوهش
را با سرعت پیمود و تا رتبه پوهاندی رسید.
در اوایل دهه شصت هجری شمسی زمانیکه باالی اثر علمی (دولت مستقل غوریان) به رتبه پوهنیاری تحقیق میکردم
بیشتر با ایشان به تماس شدم .چون قبل از من جغرافیایی تاریخی غور را نوشته و انتشار داده بود .کتاب شان برایم
ممد خوبی بود تا مسیر را که ایشان پیموده  ،بپیمایم.
خوشبختانه سالهای زیادی با هم همکار بودیم ایشان به صنوف تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی مضامین جغرافیه را
تدریس میکردند و من همچنان تدریس تاریخ افغانستان را در پوهنځی زمین شناسی وقتا فوقتا عهده دار بودم.
استاد پنجشیری همانگونه محقق و پژوهشگر ورزیده بود به همانگونه استاد و مدرس و انسان فرهیخته .هرگز در
روابط شخصی او را دورنگ ندیدم  .صادق و استوار بر تعهدات و بدون ترس و هراس حرف خود را میزد .در
مجالس علمی و سیمینار ها ،استاد فعال بود و در مباحث علمی سهم برازنده داشت.
استاد سالهای سال تجارب تعلیم و تدریس داشت اما مدتی به وزارت خارجه توظیف گردیدند .متعاقبا دوباره به صفت
استاد باقی ماندند.
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زندگینامه استاد:
پوهاند عزیز احمد پنجشیری فرزند نیک محمد در سال  1۳2۹هـ ش در قریه شصت مربوط ولسوالی ُرخه والیت
پنجشیر چشم به دنیا گشوده و در سال  1۳۳۳هـ ش شامل ابتدائیه قاری حمید هللا ودر سال  1۳۳۹هـ ش شامل لیسه
تجارت ودر سال  1۳۴2هـ ش از لیسه تجارت فارغ گردیده است .در سال  1۳۴۷هـ ش شامل رشته تاریخ و جغرافیه
پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل گردیده و در سال  1۳۵۰هـ ش به درجه لسانس فارغ گردیده است .در
سال  1۳۵1هـ ش در پوهنځی متذکره به صفت نامزد پوهیالی تقرر حاصل نموده وبه ترتیب سال های خدمت ایشان
به رتبه علمی پوهاند نایل گردیده است .طی سال های جنگ های داخلی در سال  1۳۷۵هـ ش از بست پوهنتون کابل
موقتا منفک ودر سمت های دیپلوماتیک در وزارت خارجه واتشه فرهنگی در کشور ایران ایفای وظیفه نموده است.
نامبرده در سال  1۳۸۸هـ ش در دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل تقرر مجدد حاصل نموده و
الی تاریخ  ۹حوت  1۳۹۴هـ ش یعنی زمان تقاعد شان به وظیفه مقدس استادی ادامه دادند .مرحوم پوهاند عزیز احمد
پنجشیری در طول سال های خدمت به دریافت تقدیر نامه های درجه اول و درجه دوم نیز نایل گردیده است .استاد
پنجشیری در سالهای اخیر درجه دکتورا ) (Phdرا از پوهنتون تاجکستان اخذ نمود.
مرحوم پوهاند عزیز احمد پنجشیری یکی از استادان برجسته رشته جغرافیه در خانواده تحصیالت عالی کشور بوده
و اضافه تر از  ۳۰اثر علمی و فرهنگی از مرحوم بجا مانده است .نامبرده بعد از سال های تقاعد در شاروالی کابل،
وزارت محترم اطالعات و فرهنگ  ،در کمیسیون ها و کمیته های معتبر ملی ایفای وظیفه نموده است.
اثار استاد برعالوه دهها مقاله جغرافیایی تاریخی که در مجالت پوهنتون کابل انتشار یافته است کتاب جغرافیایی
تاریخی غور -چاپ پوهنتون کابل سال  1۳۶۰هـ ش  ،کرونولوژی وقایع و حوادث تاریخی کابل که به مناسبت میالد
کابل در سال  1۳۹۰هـ ش از طرف شاروالی کابل انتشار یافته است ،افغانستان و راه ابریشم تالیف سال  1۳۹۶هـ
ش که انتشارات شاه بوک به چاپ رسانیده اند.
دریغا دو روز قبل به تاریخ  1۴عقرب  1۳۹۸هـ ش در مسیر کابل  -بغالن توسط افراد مسلح به شهادت رسیدند و
گفته میشود در عقب این توطیه دست طالب ها دخیل بوده است .هرکه این عمل را انجام داده است قابل بخشش نیست
 .ارزومندم عاملین شهادت استاد به جزای اعمال شان برسند.
روح شان شاد و یادش گرامی باد
برای خانواده محترم و همکاران و استادان و محصالن پوهنتون کابل صبر و تسلیت میگویم.
اناهلل و انا الیه راجعون
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