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  پيام احمدشاه هوتكى مديرنشريۀ افغان رساله

  

  دكانديداكادميسين سيستانى 
  په وياړ او څيړنيزو خدمتونو دعلمى

  
 !په سويډن كې  د افغانانو د علمى او فرهنګى مركز مشر   تكړه ليكوال او ژورناليست ښاغلي حبيب اهللا غمخور

 
  .هيله من  يم چې روغ او جوړ اوسى  !سالم عليكم

ستاسو په نوښت او ابتكار په سويډن كې د افغانستان د پياوړى ليكوال، څيړونكى ، تاريخ پوه، كانديد دا چې  
اكادميسين ښاغلي اعظم سيستانى د علمي او څيړنيزو خدمتونو د ستاينې او قدر په وياړد پرتمينې غونډى  

  .  پرځاى او د قدر وړ اقدام دى   دجوړيدو په درشل كې ياست دا مو يو 
نديد اكادميسين ښاغلي سيستانى د افغانستان هغه ځالنده څيره ده چې د هغه په هكله  څه ويل يا ليكل   به ګران كا
ښاغلي سيستانى  هغه پر هيواد مين افغان دى چې هميشه يې د افغانستان د .  ډير تحقيق او څيړنه غواړى  ، او وى

نه يې په مستند او علمى ډول څيړلى او هيواد د پيښو واقعيتوړيده، او د ملى منافعو دپاره قلم كښلى او دفاع  يې ك
ى   رسوا  او په علمى داليلو يې  رښاغلي سيستانى هميشه د مغرضو او نفاق اچونكو څي  .هغه يې په ګوته كړى دى 

  .غاښ ماتونكى ځواب   وركړى دى  
  . اوسنى غونډه يې ثبوت دى    سيستانى صاحب د دغسى يو لمانځى وړ بولم او بايد ونازول سى   چې دا

  دا تر لمر سپينه ده چې ښاغلي اعظم سيستاني د خپل ژوند اوږده موده د هېواد او هېوادوالو په علمي او عملي 
خدمت  كې تيره كړې ده ، حتى  نن هم په  خپل دې سن او عمر كې چې بايد آرام يې كړى واى هغه آرام نه كوى او د 

يا دى خپل نوښتګر مغز د خپل خورا اغيزمن قلم له الرى تر افغانستان او افغانانو غم پرې غالب دى او په ټينګه لګ
  .ملي منافعو قربانوي او د هېواد د ملي واكمنۍ او ملي يووالى د وياړلى مبارزې  يو مخكښ علمبردار ثابت سويدى   

نو داسې څنګه  چې  ښاغلي  اعظم سيستانى  د افغانستان ، افغان ولس او افغاني تاريخ يو منلى خادم  پيژندل سوى 
ښكارى چې د ده  دا ملي مبارزه  او علمي   ــ  عملي  خدمت  به د هر افغان په  زړه  كې  تلپاته  مقام  ولرى او تاريخ  به  دا 

  .ملي شخصيت  په  خپلو  زرينو پاڼو كې ثبت كاندى 
دلى ولس باندې نو قدرمن  سيستاني صاحب ، ستاسي دغه  علمي او عملي خدمت  دى پر تاسو او پر افغان رنځي

  .نيكمرغه وى څو چې افغاني تاريخ ژوندئ وى تاسى به هم ژوندي ياست  
  . پر قلم دې بركت سى .  غواړم  ) ج (   ښاغلي سيستانى صاحب  ته جوړ صحت او اوږد عمر  له خداى

يسين ښاغلي  ستاسې  د دې نيك اقدام ستاينه كوى چې د يوې غونډې په رابللو سره د كانديد اكادمافغان رساله
له درباره نور برياليتوبونه  هم  درته ) ج( په دې الر كې  د لوى خداى . اعظم سيستاني  د عملي خدمت يادو نه كوى 
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