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صالحه واهب واصل

دوستان و هموطنان عزیز سالم و حرمت میرسانم ،بدینوسیله خواستم امروز به معرفی مختصر دوتن از همکاران تازه شمول ما
در پروژۀ قاموس کبیر افغانستان منحیث همکاران کارشناس و در پورتال افغان جرمن آنالین منحیث نویسنده ثبت شده در
آرشیف نویسندگان این پورتال پرداخته ،به صفت منیجر پروژۀ قاموس به نمایندگی از تیم کاری آن ازین دو شخصیت برجسته
اظهار سپاس و امتنان نموده ،مختصری از سوانح ایشان را برای معرفت بیشتر شان خدمت شما ارائه کنم.

ولي هللا ملکزی
ولي هللا ملکزی پسر شادروان محمد امین ملکزی متولد سال  1337هجری
شمسی در ولسوالی نرنگ والیت کنر به دنیا آمد .تعلیمات ابتدایی و متوسطه،
را در کنر و تحصیالت عالی خویش را در کابل به اتمام رسانیده است .بعد از
متشنج شدن اوضاع سیاسی در کشور وی هم با فامیل و خانواده اش مانند هزاران
هموطنش مجبور به مهاجرت شده و به پاکستان اقامت گزید .بعد از سپری کردن
سه سال در پاکستان به اساس یک بورس تحصیلی برای بهتری تعلیمات و
مطالعات بیشتر به عربستان سعودی فرستاده شد .وی در سال  1986میالدی از
پوهنتون مدینه منوره به رشته های تاریخ و ژورنالیزم فارغ التحصیل و دوباره
به پیشاور بازگشت .شروع کار مسلکی وی به صفت عضو هیئت تحریر و تیم
ادبی با مجله « د حق پاڅون » بود که سه سال بعد او را به عنوان مدیر همین
مجله منصوب کردند .از سال  1992تا  ،1995در یکی از پوهنتون های
مهاجرین افغان بنام « دعوت » در منطقه « پبو» در فاکولتۀ ادبیات منحیث استاد زبان عربی و تاریخ معاصر مقرر شد که بعدا ً
در فصل نامۀ اکادمیک پوهنتون متذکره به حیث مدیر مسؤول ایفای وظیفه کرده است .موصوف در سال  1998از پوهنتون پیشاور
در ادبیات کالسیک زبان عربی ماستری خویش را اخذ نموده و همزمان با آن آژانس خبری «سهار» را ایجاد کرد که در جمع
رسانه های آنوقت به عنوان یک منبع مستقل و قابل اعتماد محلی و منابع رسانه ای مهم مطرح بود .اکنون از بیست سال به این
طرف وی با همسر و فرزندانش در ایالت کلیفورنیای امریکا زندگی میکند و با ویبسایت های افغان جرمن آنالین ،تاند ،افغان
سباوون ،ټول افغان ،روهي ،لر اوبر و بینوا همکاری متداوم دارد که به طور منظم مقاالت وی در ویبسایت های متذکره به نشر
میرسد.
بعد از به دست آوردن سند (دیپلوم) از کالج سانواکین دیلتای ایالت کالیفورنیا در سال  2006در رشته ای توسعۀ روابط ژورنالیستیکی
عامه ،در پوهنتون «اندیانا» امریکا در دیپارتمنت زبان های شرق میانه و آسیای مرکزی -در تدریس زبان پشتو ایفای وظیفه
نموده است .موصوف در شهر سانفرانسسکو در تلویزیون «ځال» و تلویزیون «آریانا افغانستان» منحیث میزبان شریک در برنامه
های ادبی و مصاحبات سیاسی ،پروګرام های متعددی را اجراء کرد که برخی از ویدیو ها ی آن در یوتوب موجود است .این همکار
عزیز ما از چندین سال بدینسو در شهر سکرمنتو (مرکز کالیفورنیا ) با یکی از سازمان های بین المللی برای جا به جا سازی
پناهنده گان جدید خدمت می کند و همچنین تصدی «افغان کلتوری ټولنه» را در این شهر عهده دار میباشد .عالقه مندان می تواند
مقاالت ،مصاحبات و ویدیوهای ویرا از طریق گوگل ،یوتیوب ،فیس بوک و ویبسات های فوق الذکر مطالعه و مشاهده نماید.
ایشان در پروژه قاموس کبیر افغانستان در بخش تحقیق ،تدقیق و ترجمه کلمات عربی به زبان های ملی ،پشتو و دری همکاری
می نماید ،و ما در پهلوی همکاران دیګری این پروژه ملی ،علمي و اکادمیک بار دیګر ،از همکاری ایشان تقدیر می نمایم.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

