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 ۱۴/۰۷/۲۰۲۱              ړیاویپ هللا اتیح
 

 یزکمل یاغلښ او ونهګنځغور غرونه، ړونک د
 
 له سره انوړیونک عامو او ونوګنځغور غرونو، د ړونک د زه
 هلته. لرم درشه راشه هږخو او ایبلدت هڅ نا هڅ وخته رهډی
 په ولوټ د ېچ لرم دوستان او ريګمل درانه ریشم وی
 له هسر. مړایو یرډ تښز رتوبګمل او ۍدوست ،ۍلوګژندیپ
 وی او تنڅښ ېتجرب او ېپوه ږېل ېرډی د زه ېچ ېد

 هغو د ېچ لرم دوستان رډی خو م،ی ګړیو افغان بیغر
 وال،یکل تابک ېهمد د هم وی ېم کې لهډ په دوستانو وږخو

 هم صاحب یزکمل هللا ولي یاغلښ اشنا او دوست رانګ
 او غرونو ولسونو، د ړونک د زه ېچ دا. ید شامل
 الملونه هغه د لرم، ایبلدت هګرنڅ او ېول سره ونوګنځغور
 نيړلوم د زه ېچ ید دا یې المل وی. دي ندګرڅ او انهښرو
 سره مضمون د یېجغراف د اوسه تر ایب مهاله له يځوونښ
 خپل د هګتو په مضمون وی د البته. لرم نهیم ګړېانځ وهی
 نهیم فطري ېوازی سره مویس لویب الیب او تونویوال د وادیه

 وندوړا نورو ېپور ېهغ د او یېجغراف د ړۍن د کېبل نه،
 زما سره ړونک د. لرم نهیم هم سره معلوماتو او موضوعاتو

 وړیلوم د جهاد د ېچ ده امله ېد له نهیم او ایبلدت ګړېانځ
 مبارز او جهادي رډی هلته هم ږمون ېسیراه لیپ د لونوک
 یرهډ په یې ریشم وی البته ېچ درلودل، دوستان او ريګمل
 کې الر مقدسه او برحقه ېد په ېمبارز او جهاد د نهایړم

 ال ریشم وی ید رکش یخدا د او دي ندليښی سرونه خپل
 . دي ژوندي هم اوس

 زما هڅ نا هڅ او ېنیم د زما سره ونوګنځغور د ړونک د
 او لميع د ېچ هګتو په سک ېداس وی د هګهمدارن او ټسیژورنال يګړمین وی د زه ېچ اخلي نهیسرچ ېد له ایخبرت
 سره ۍالکسو او ګپرمخت ،ړۍسرلو د ولس افغان او ۍرازښی او کۍخپلوا د افغانستان وادیه رانګ معلوماتو، سمو

 هښ هګتو زهیپرتل په سره ولس خپل هم او ېخاور ېخپل د هم ېچ کړی برخه په را فرصت دا ته ما لرم، نهیم
 او موضوعاتو ېداس له مهال پر لوستلو د تابک د صاحب زيکمل د. ولرم وندیپ او ړیکېا ېنژد او ړېاویپ

 یهغو د تهکبر له ېمطالع د تابک د خو ژندل،یپ هښ رډی پخوا ال ما ېچ شوم مخامخ سره نومونو له اشخاصو
 مخ هم موضوعات او نومونه ېداس ېنځی البته. شول تازه را ادونهی تمندښارز رډی او راغلل ته مخ ایب راته نومونه

 د تابک ید د ېچ درلودل، يګړمین هړا په یهغو د معلومات ېم ای او وو نوي هغه ای رهلپا زما ېچ راغلل ته
 .   شول غني نور هڅ وی معلومات ېم ای اشنا سره ور امله له ېمطالع

 ۍورنک یېلو ېمبارز او جهادي ،ېاند ڼرو علمي، نامتو، ېوی په یزکمل یاغلښ نو لرم، معلومات زه ېچ ومرهڅ
 د زه. ید والیکل او ټسیژورنال نامتو وی او کیلرون میتعل ړلو هښ د هم خپله په. لري اوړت رهس ور او ېدلیږیز کې
 ګنڅ تر نوګړانځ روډی نورو د. لرم هم ایرتګمل ېنژد اوس ګنڅ تر ۍلوګژندیپ ولهډ وڅ د سره صاحب زيکمل

. ید انسان افغان کیدرلودون ویکړا پراخه د او پال لمهیم افغانپال، نیم وطن په او مسلمان ن،یمتد دروند، وی هغه
 زهیولټ په ېچ دا ړیلوم. مکړو ادونهی الملونو لویب الیب د ۍلوګژندیپ ېخپل د سره ېتاس مړغوا زه هګتو هډلن په دلته
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 ویورنک د اغليښ ده د ېچ دا دوهم. وم کړی بلد هڅ نا هڅ سره نوم له اغليښ ېد د ،ېنیم زما سره ېمطالع د هګتو
 . ژاندهیپ ید هم ېم ېالر له یهغو د او وم بلد زه سره وړغ نورو له
 وی د سره زما او مشر زما یزکمل عبدالقادر استاد یپخوان پوهنتون ابلک د هګتو په ګېلیب د هکل زامن اکاک د هغه د

 ارانکهم کې مؤسسه وهی ېداس په کې وریښپ په زه او( یزکمل) رګبز دیفر محمد رکټاډ یاغلښ. ید یرګمل رګسن
 رکټاډ د. ولهک سره تر یې رغونه ایب زهیولنټ او اقتصادي ایي،یروغت ناروغانو دوږرو د وکتو یي نشه په ېچ وو
 ویرسن د دعوت د ېچ سره( یزکمل) رګبز طارق ورور وی هغه د او پالر ادښاروا هغه د واسطه په رګبز دیفر

 وادپالیه هللا قدرت اغليښ در،ک هاستعداد با او يړغ وانځ بل ۍورنک یدو د. وم یشو بلد ،ید کیچلون مسئول
 د خو ژنمیپ هم يړغ اغليښ نور ۍورنک د هغه د هګتو مهیمستق یریغ په. و ارکهم کې اداره وهی په هم ېم یزکمل
 دوهم له ېچ دا میدر. میږریت زنګنڅ هڅ ږل خهڅ ېادونی د نومونو د یهغو د خاطر په ویمخن د دویدږاو د ېنیکل

 ته هغه زه ېچ ورک ړیلوم وروسته خهڅ ورک د ورور د زما ای اهګقرار ړۍلوم دویوسا د زما وروسته ۍوالکډ لځ
 د او مړوال هلته عهیذر په خپلوان وی د ېچ و ورک صاحب زيکمل د هغه مرغه هیکن له م،ړال هګتو په لمهیم د
 یزکلم ېچ یراغ هم وخت ېداس لورمڅ او. شوم برخمن خهڅ نعمت له ژندلویپ مخامخ د سره صاحب زيکمل

 .  وو هم ارانکهم سره لپاره وخت هڅ وی د کې اداره وهی په زه او صاحب
 نظر له او لوستلو د تابک ېد د ما پر زيکمل اغليښ ېچ وو به تهکبر له وړیکا او ویلوګژندیپ پورته ېهمد د ایيښ
 د او لویکل د تابک ېد ده د هړا په تیوال ړونک د. می یمنندو رډی خهڅ باور ېد له یې زه. کړو باور رولویت خهڅ

 ړېبشپ د تیوال ړونک د تابک دا. ومک یې نهیستا اللوګ اریز د او یلکهر تود او تله له هړز د ښښوک ېد د هغه
 هړا په ژوند زیولنټ وکدونیاوس ایيځ د ژبو، تونو،ړښجو قومي دودونو، دو،یعقا د وکخل است،یس اقتصاد، ،یېجغراف

 نورو د کېبل نه، لپاره زانویعز وړونک د ېوازی لوستل یې هځک نو ،ید تابک کیدرلودون معلوماتو غني د
 په تونویوال خپلو د وار خپل په هم يکدونیاوس تونویوال نورو د وادیه د ده لهیه. بولم ورګټ رډی هم لپاره وادوالویه
 د وادیه د ږزمون به ارک دا. يیکول تابونهک کیدرلودون معلوماتو او موضوعاتو نوړیا او زهیخړا هر د ېهمداس هړا

 خپل د به پلوه بله له او يکړ ېاندړو او چمتو معلومات ورګټ هښ رډی پلوه وی له ته وکلوستون هړا په تونویوال نورو
 . يکړ ړېاویپ ال وندونهیپ او ړیکېا نسل يکراتلون او اوسني د ږزمون سره مویس لویالبیب د وادیه
 یې ښښوک او یولګل وخت اتیز صاحب زيکمل اغليښ مهال، رپ لویکل د تابک يړنومو د ېچ لرم باور ګنټی

 او زغم يکدونکی ړیست نه او رډی ارک دا ېچ ېد له سره. يکړ ولټرا معلومات ېتینښر او باوري ژور، ېچ کړی
 زیخړا هر یرډ یې لپاره لویکل د تابک د او ده یښېا هړغا نره په ته اړیست ېد زيکمل اغليښ خو ي،ړغوا اریز

 ولوک سره تر په ارک ېد د هغه ېچ ده ېداس ارزونه زما. دي يکړ بیترت او يکړ ولټ را موضوعات وا معلومات
 یوا نه ارک یړېب له دیبا هغه ېچ وه دا ته هغه به زیاندړو غوره زما. ید یستیاخ ارک خهڅ یړېب هڅ وی د کې

 ېچ ېد له سره. یوا یاچوال هم يړغو سوچه هڅ ږل دویش په یې وڅ تر ،یوا کړی ېپر یې ارک نور ال او یاخست
 هګټ خهڅ اشخاصو او ویسرچن لویالبیب د لپاره ولوک رهک او پخلي د هغو د مهال پر ولولوټرا د معلوماتو د هغه
 ای موضوعاتو برخو، نوځی صاحب زيکمل ایيښ ېچ يیښبر ېداس ته يړس کې مواردو نوځی په هم ایب. ده ېستیاخ

 ومهک بله. وي یشو مخامخ سره حالت د ېاریت ېالند چراغ د هم ای او ړیک دایپ ید نه یالسرس ته معلوماتو
 ېاندړو په معلوماتو د کې برخو نوځی په ېچ ده دا هغه مړغوا ولین وتهګ موخه په سمون د ته ور زه ېچ ستونزه

 معلومات تایز ېانداز تر او ده کړې غلبه ېقیسل ېخپل ېپر کې برخو نوځی په او ید یدلیرخڅرا دڼل رډی کې ولوک
 . شي نه تمام ېپو هړز په رډی لپاره وکلوستون نوځی د ایيښ به اند په زما ېچ دي، يکړ ېاندړو یې
 لویالبیب د وادیه د صاحب زيکمل ېچ ېد له سره ېچ میوا و دیبا کې برخه په ېاخست ېتګ د خهڅ ېژب اريیمع د
 پر ېچ ويک السه تر رنهګیان ېداس ړیس خهڅ متن له تابک د خو لري، ړیکېا سره وکخل عامو او پوهو د مویس

 اروليک هم لماتک ېداس کې تابک په ېی امله ېهمد له او ید یرډ زیاغ ېژب د ېمیس ېخپل د ای ېلهج ړۍونک د هغه
 ېخپل د ېچ وه هښ به رهډی. وي سخت هڅ وی دلیپوه هغه په ته وکدونیاوس مویس نورو د وادیه د ایيښ ېچ دي،

 رډی ږزمون ای او ساده رډی ېچ یوا یشو ته ارولوک لماتوک اريیمع هغو د پاملرنه رهډی له،پرت په ېژب ېزیی مهیس
 ېمطالع د زانویعز يړونک د ېوازی تابک ړینومو ېچ ومک هځک تنهښسپار دا. يیږپوه آسانه په ېپر وادوالیه

 زده وړلو د صاحب یزکمل ېچ دا. يکیږ لګڼ تابک هښ وی لپارهم لوستلو د نورو د کېبل ،یشو لیکل ید نه لپاره
 تر کې االتویا متحده په ایکامر د او عربستان سعودي په بهر وادهیه له ېی کړې زده ړېلو اترهیز او تنڅښ وکړ

 ېریل وخت هڅ وی د خهڅ وطن د ېچ وشي تنهښسپار دیبا ته والویکل نامتو رڅی په صاحب زيکمل د نو ،کړې سره
 دا. ده ارک په پاملرنه نوره ال ته ور کې لویکل په لماتوک اريیمع د ېژب توښپ د امله ېهمد له نو ،یشو ېپات

 نوړیا د دیبا یې مهال پر ولوک نقل را د معلوماتو د هړا په موضوعاتو نوړیا د خهڅ نویسرچ د ېچ ومک هم تنهښسپار
 شوو لیکل د. يکیږ وګستر تر نه یرډ کې متن په تابک د ارک دا مرغه بده له ېچ وایي یستیاخ ارک خهڅ وښنخ

 هر د تابک د ېچ وه غوره یرهډ دا به لپاره باور یرډ ال د وکخل د ېهغ پر او ولوک رهک د معلوماتو او موضوعاتو
 کړی ادی بیترت په ګڼې د یې مآخذ معلومات شوي لکن را د وندړا موضوع ېهر د کې یپا په تابک د ای او مخ
 .   یوا
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 ېتګ ېب ولین کې پام په یهغو د ټبنس پر اند خپل د زه ېچ زونهینداړو ېنځی زما به صاحب زيکمل ېچ لرم لهیه
 د هغه د وڅ تر ومیکشر سره هغه له ېتنښسپار او زونهیاندړو خپل تین ېهمد په زه. يګڼ و رغنده بولم، نه

 شي یوالک کیلوستون نور هم او صاحب یزکمل یاغلښ خپله په. شي ثابت یمرستندو سره اریز او ارک يکراتلون
 ګړېانځ په او وادوالیه رانګ ولټ. يکړ رد ای او دییتا هغه او وتلي تله په انصاف د ېتنښسپار او زونهیاندړو زما
 ا،یروغت هښ خهڅ رب ستر د ته صاحب زيکمل کې یپا په. رابولم ته لوستلو تابک ورګټ ېد د وانانځ هګتو

. مړغوا توبونهیالیبر رهیشم ېب نور او رډی ال کې ژوند يکراتلون په او عمر دږاو مل سره ۍالکسو د او خوشحالي
 !   اوسه تاند ېی قلم
  ړیاویپ/  ېنیم ۍوطن په

*********************** 
 

 :ژندنهیپ هډلن والیکل د
 

 ړونک د کې اشتیم په ېتل د الک زیلمر ۱۳۳۷ د ،ید وئځ زيکمل نیام محمد استاد ادښ اروا د یزکمل هللا ولي
 په یی دوره ثانوي او ېلوست همدلته یی ځېوونښ ېنځمن او ېنړلوم. ید یدلیږیز کی ۍولسوال په ګنرن د تیوال

 م۱۹۸۱ په او مهاجر ته تونخواښپ ېوزک کې اشتویم وړیلوم په ودتاک ړۍخون د غوایي د. ده ېرسول ته سر کې ابلک
 کې الک م۱۹۸۶ په. شو واستول ته عربستان سعودي لپاره التویتحص عالي د ېالر له بورس ميیتعل وی د کې الک

 . ړال ته وریښپ رتهیب او ترالسه سانسیل کې ګېانڅ په زمیژورنال او خیتار د خهڅ پوهنتون د ېمنور ېنیمد د یی
 د وروسته الهک ېدر ایب وو، توبړیغ ېلډ ېوالیکل د کی ېمجل ۍنیاشتیم په ونڅپا حق د یی لیپ ارک يکمسل د

 د پوهنتون جهاد او دعوت د کې وریښپ په یپور الک م۱۹۹۵ تر خهڅ ۱۹۹۲ له. شو لکاټو ریمد ېمجل ېهمد
 م۱۹۹۸ په. وو کېچلوون ېمجل یکېمډاکا د پوهنتون د او استاد اسستانت د خیتار معاصر د کې يځپوهن په اتویادب
 د ورسره یی جوخت او ستهیواخ ماستري کې ادب یکالسک په ېژب عربي د خهڅ پوهنتون له وریښپ د یی کې
 کړې سره تر کېمر او برابر تاژونه راپور یداس ینځی هغه. کړ ړجو آژانس خبري کخپلوا وی نوم په« سهار»
 شو ړا او وهش لړوت دروازه آژانس د یې امله ېهمد له. ېدځیرګو المل غضب د وندونوګ اسيیس او وکچاروا د ېچ
 .ديیږپر وادیه ایب لځ وی ېچ
 سره ونویټسا او وڼبپایو افغاني معتبرو ریشم وی د ،ېمخ له وندیپ يکدونیشل نه د سره وکخل خپلو او وادیه د ېول
 د افغانستان ریبک قاموس د هغه  پلوه، بله له. اخلي برخه هم کې نلونویچ بصري په او لري اريکهم قلمي ۍشنیهم

 د کې الک م۲۰۰۶ په زيکمل. ایيیب پرمخ برخه ولوک ېدر او توښپ د لغاتونو عربي د او ید ړېغ ېلډ ېوالیکل
 ډلن د ایب او ترالسه ريډګ دیټیاسوش د کې هګانڅ په ۍالیخبر او وړیکا عامه د خهڅ الجک اټلډی نکیوا سان د ایفورنیلک

: دي ليیکل تابونهک ېدر یې اوسه تر زيکمل. هکړ سیتدر ژبه توښپ د کې پوهنتون په اناډیان د ایکامر د لپاره مهال
 اوس یې تابک ېوروست دا( ونهګنځغور او غرونه ؛ړونک/  محل تاج نټیخ ماځ/  ناتیالثمان یف االفغان معاهدات)

 .یدیشو چاپ تازه
 په او ويک ارک سره سازمان وی له ولوک یاځ په یاځ د والوکډ د کې( وټرمنکس) ېنیپالزم په ایفورنیلک د ړېنومو
 زيکمل د ېچ شي ېوالک لري، عالقه او وخت دوستان هک. ید ړیرغټګبنس ېولنټ لتوريک افغان د کې ارښ ېهمد

 او ولولي ېپت ۍنیالند په کې نلیچ په وبټیوی او ڼېپا په کسبویف د هغه د ېخپرون ویيیډیو او ېنڅیړ ،ېنیکل
 . وريګو
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