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 ۰۷/11/2۰1۹         دشاه محمود محمو

 

 یریاحمد پنجش زیغروب نا به هنگام پوهاند عز
 

که  ینسالها نسبت فرما نآآشنا شدم در  یریبودم با استاد پنجش هیو جغراف خیتار پارتمنتیقبل صنف دوم دسال  ۴۵
 ی. اما بعد از کودتاکردیتخلص نم یری؛ پنجش زاحمدی، استاد عزممنوع شده بود یو مذهب یو سمت یقوم یتخلص ها
 .دیگزخود بر یرا برا یریهـ ش استاد تخلص پنجش 1۳۵۷هفت ثور 

 

 
 

. تت مقابل صنف ما قرار داشدرس هی. دفتر بلوتن جغرافبودند هیمسؤول بلوتن جغراف ری؛ مدسیبرعالوه تدر ستادا
شان  سی. همزمان به آن شاگردان شان شدم و از خوان تدرنمودمیو سالم و احترام م دمیدیرا م شانیهر روز ا با  یتقر
 اتیادب ځیهـ ش در پوهن 1۳۵1سال  یعنیمحصل  ثیبه ح منسال قبل از ورود  کیفقط  یریبردم. استاد پنجش ضیف

ژوهش و پ یشده بود اما مدارج علم رفتهیپذ هیجغراف پارتمنتیدر د یالیاسستانت و نامزد پوه ثیمنح یو علوم بشر
 .دیرس یو تا رتبه پوهاند مودیرا با سرعت پ

 

 کردمیم قیتحق یاری( به رتبه پوهنانیغور دولت مستقل) یاثر علم یباال کهیزمان یشمس یدهه شصت هجر لیاوا در
 میغور را نوشته و انتشار داده بود. کتاب شان برا یخیتار ییای. چون قبل از من جغرافبه تماس شدم شانیبا ا شتریب

 . میمای، بپ مودهیپ شانیرا که ا ریبود تا مس یممد خوب
 

را  هیجغراف نیمضام یعلوم اجتماع ځیپوهن خیبه صنوف تار شانیا میبا هم همکار بود یادیز یسالها خوشبختانه
 .وقتا  فوقتا  عهده دار بودم یشناس نیزم یځافغانستان را در پوهن خیتار سیو من همچنان تدر کردندیم سیتدر

 

. هرگز در ختهیبود به همانگونه استاد و مدرس و انسان فره دهیهمانگونه محقق و پژوهشگر ورز یریپنجش استاد
. در زدی. صادق و استوار بر تعهدات و بدون ترس و هراس حرف خود را م دمیا دورنگ نداو ر یروابط شخص
 .داشت ازندهسهم بر ی، استاد فعال بود و در مباحث علمها ناریمیو س یمجالس علم

 

ت . متعاقبا  دوباره به صفدندیگرد فیبه وزارت خارجه توظ یداشت اما مدت سیو تدر میسال تجارب تعل یسالها استاد
 .ماندند یاستاد باق
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 :استاد نامهیزندگ
 تیُرخه وال یشصت مربوط ولسوال هیهـ ش در قر 1۳2۹محمد در سال  کیفرزند ن یریاحمد پنجش زیعز پوهاند
 سهیهـ ش شامل ل 1۳۳۹هللا ودر سال  دیحم یقار هیهـ ش شامل ابتدائ 1۳۳۳گشوده و در سال  ایچشم به دن ریپنجش

 هیو جغراف خیهـ ش شامل رشته تار 1۳۴۷است. در سال  دهیتجارت فارغ گرد سهیهـ ش از ل 1۳۴2تجارت ودر سال 
است. در  دهیهـ ش به درجه لسانس فارغ گرد 1۳۵۰و در سال  دهیپوهنتون کابل گرد یو علوم بشر اتیادب ځیپوهن
 نشایخدمت ا یسال ها بیتقرر حاصل نموده وبه ترت یالیمتذکره به صفت نامزد پوه ځیهـ ش در پوهن 1۳۵1سال 

هـ ش از بست پوهنتون کابل  1۳۷۵در سال  یداخل یجنگ ها یسال ها یاست. ط دهیل گردیپوهاند نا یبه رتبه علم
. نموده است فهیوظ یفایا رانیدر کشور ا یدر وزارت خارجه واتشه فرهنگ کیپلوماتید یموقتا  منفک ودر سمت ها

مجدد حاصل نموده و  رپوهنتون کابل تقر یشناس نیزم ځیپوهن هیجغراف پارتمنتیهـ ش در د 1۳۸۸سال نامبرده در 
احمد  زیادامه دادند. مرحوم پوهاند عز یمقدس استاد فهیزمان تقاعد شان به وظ یعنیهـ ش  1۳۹۴حوت  ۹ خیتار یال

است. استاد  دهیگرد لینا زیدرجه اول و درجه دوم ن ینامه ها ریتقد افتیخدمت به در یدر طول سال ها یریپنجش
 .را از پوهنتون تاجکستان اخذ نمود (Phd) ادرجه دکتور ریاخ یدر سالها یریپنجش

بوده  کشور یعال التیدر خانواده تحص هیاز استادان برجسته رشته جغراف یکی یریاحمد پنجش زیپوهاند عز مرحوم
کابل،  یتقاعد در شاروال یاز مرحوم بجا مانده است. نامبرده بعد از سال ها یو فرهنگ یاثر علم ۳۰و اضافه تر از 

 .نموده است فهیوظ یفایا یمعتبر مل یها تهیها و کم ونیسیوزارت محترم اطالعات و فرهنگ ، در کم
 ییایافراست کتاب جغ افتهیکه در مجالت پوهنتون کابل انتشار  یخیتار ییایاستاد برعالوه دهها مقاله جغراف اثار
 الدیکابل که به مناسبت م یخیو حوادث تار عیوقا یهـ ش ، کرونولوژ 1۳۶۰چاپ پوهنتون کابل سال  -غور یخیتار

هـ  1۳۹۶سال  فیتال شمیاست، افغانستان و راه ابر افتهیکابل انتشار  یهـ ش از طرف شاروال 1۳۹۰کابل در سال 
 .اند دهیش که انتشارات شاه بوک به چاپ رسان

و  دندیبغالن توسط افراد مسلح به شهادت رس -کابل  ریهـ ش در مس 1۳۹۸عقرب  1۴ خیدو روز قبل به تار غایدر
 ستیعمل را انجام داده است قابل بخشش ن نیبوده است. هرکه ا لیدست طالب ها دخ هیتوط نیدر عقب ا شودیگفته م

 .اعمال شان برسند یشهادت استاد به جزا نی. ارزومندم عامل
 

 باد یگرام ادشین شاد و شا روح
 .میگویم تیخانواده محترم و همکاران و استادان و محصالن پوهنتون کابل صبر و تسل یبرا
 راجعون هیو انا ال اناهلل
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