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 ؟کی بود  دیشه  یریاحمد پنجش زیعزپوهاند 

 یری احمد پنجش زی عز دی مختصر پوهاند شه یوگرافیب 

محمد  کیفرزند ن یریاحمد پنجش زیعزاستاد پوهاند

  ی ا  رخه هیش در قر ، ـه 1325در سال پنجشیری 

  . گشود جهان چشم به  ریپنجش تیرخه وال یولسوال

دورۀ  جهت گذراندنش  ـ ،ه  1333در سال  یو

  1339سال  از  هللا و د عب یقار شامل مکتب هیابتدائ

تحصیالت متوسطه  ش ـ ،ه 1342سال الی ش  ـ ،ه

  1347در سال  ه،به اتمام رسانید تجارت سهیل را در

پوهنتون   یو علوم بشر  اتیادب  ځیپوهن  املش ش  ـ ،ه

و   فرا گرفت را  هیو جغراف خیرشته تاره دیکابل گرد

ارغ سانس فیش به درجه ل ـ ،ه 1350در سال 

 ځیش در پوهن ـ ،ه 1351در سال  التحصل شد.

به رتبه  ش توانستخدمت یسال هاگذشت  بیبه ترتو  تقرر حاصل نمود یالیبه صفت نامزد پوه علوم بشریادبیات و 

در   از بست پوهنتون کابل موقتاً منفک وکشور  در  یداخل یجنگ ها دوران   1375در سال . دگرد لیپوهاند نا یعلم

نموده است. نامبرده در سال  فهیوظ یفایایه همسادر کشور  یاتشه فرهنگ  در وزارت خارجه و کیپلوماتید یسمت ها

 خیتار یالپوهنتون کابل تقرر مجدد حاصل نموده و  یشناس نیزم ځیپوهن هیجغراف پارتمنتیش در د ـ ،ه 1388

از استادان فرهیخته و دانشمند و از   یو است.  ادامه داده یمقدس استاد فهیبه وظش زمان تقاعد  یعنی  1394/ 9/12

بیشترین سال های  یعنی سال تدریس  47حدود  سال زندگی کرد وهفتاد و سه  شخصیت های دلسوز وطن بود که حدود

  پُربار عمرش را در عرصه های علمی، فرهنگی و تاریخی 

خدمت نمود و شاگردان زیادی را به منظور خدمت به مردمش  

   ه است.کردو به جامعه تقدیم  تربیت  مردم به

به   شخدمت یدر طول سال ها  یریاحمد پنجش زیپوهاند عز

 دهیگرد  لینا  زیدرجه اول و درجه دوم ن  ینامه ها  ریتقد  افتیدر

  ه یرشته جغراف  ۀاز استادان برجست  یک ی  پنجشیری  پوهاند  .است

  30تر از  اضافه    که  شمرده میشودکشور    یعال  التیتحص  در

پوهاند استاد  ست.بجا مانده ا ویاز  یو فرهنگ  یاثر علم

محترم  کابل، وزارت  یتقاعد در شاروال بعد از پنجشیری

 یمعتبر مل  یها  تهیها و کم  ونیسیاطالعات و فرهنگ ، در کم

 فیجهت انجام وظامرحوم  که  .ستنموده ا فهیوظ یفایا
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وطن  ادب  دشمنان علم و    طرف از  سفر کوتاهی داشتند    ندز و بغالن  ک  تیوالدر مربوطات    14/8/1398  خیبتار  یفرهنگ 

استاد  پوهاند  شهادت    خبر.  رسانیده اند   به شهادت  - سال جاریعقرب    15صبح روز چهار شنبه     ای رحمانه    یب  یبه طور

و  غرق از فرزندان خردمند و دانشمندش  یک یمردم ما را به سوگ  گرید بار کیدر بغالن  یریاحمد پنجش زیعز

 .کردسوگوار 

گوید که نتیجه تحقیقات این شفاخانه  داکتر خلیل نرمگوی، مسوول بخش جراحی شفاخانه ولسوالی بغالن مرکزی، می)

باید   یناح تروریست دیگرجو یا هر  طالبان ، (با فیر مرمی از بین برده شده است ، پنجشیری استاد  دهد که نشان می

را در راستای    دانشمندان  ، روشنفکران و، علماءقوی قلمبدستان  رعب و وحشت، ارادۀ  ،  ترس  ترور و ایجاد    باد که  بدانن

)تیم کاری   ما .نمی توانندکرده تضعیف ا ی هبا این اعمال نابخشودنی و سنگ اندازفرهنگ، ادب و وفایی علم و گ ش

، ادبی و  یعلم ریپذجبران ناو بزرگ  عهیضا کیشهادت استاد مرحوم را ضمن اینکه  پورتال افغان جرمن آنالین(

  را که بالفطره  انیجاناین  ه ایتکارانیعمل زشت و جنااین ، میدانیم سرزمین ما یعال التیتحصۀ خانواد یبرا فرهنگی

نموده از  حیتقب محکوم و به شدت ،دهیگردپوهنتون کابل  با پشتکار دانشمند و علمی و سرشناس درک  نیباعث شهادت ا

را هرچه  ی نابخشودن تیجنا نیا نیتا عامل و عدالت خواهی تقاضاء می نمائیمقانون  ذیو دست اندرکاران تنف نیولؤمس

   .به پنجه قانون بسپارند عاجلتر گرفتار کرده

 راجعون  ه یهلل و اناال  انا

یکتا و الیزال از بارگاه خداوند 

 برای مرحومی اجر جزیل و

نموده ء را استدعابرین فردوس 

ده اخانوبازماند گان و  یو برا

محترم شان، استادان، محصالن 

و کافۀ   و همکاران استاد مرحوم  

مردم دانش پرور  و نجیب افغان 

 یم.ئنمایآرزو م لیصبر جمملت 

 یریاحمد پنجش زیاستاد عز ادی

روح شان شاد و رحمت  ،یگرام

 ا! شامل حال شان باد یاله

 

 با حرمت

 صالحه واهب واصل 
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