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 ۰۹/۰۷/۲۰۱۶         زرغونی افضل

 
 ژندنهیپ هډلن کوچي ومیعبدالق رټاکډ د

 
 د رګلو د ېچ دي یوځ یاحمدز خان یعبدالغن جنرال ادښاروا د کوچي رټاکډ

 په سرخاب د تیوال
 او ځیونښ یعال د ییبیدحب ېک کابل په یکوچ رټاکډ.  دي یدلی یږز یک یکل
 خهڅ  ځېپوهن د حقوقو د پوهنتون د دکابل ېک ګېانڅ په علومو یاسیس د ایب

 . دي ېشو فارغ
 ۍواکمن په داودخان دیشه د ایب او شاه ظاهر بابا ملت داښاروا د  کوچي اکترډ
 په دپلومات یمسلک وهی د کاله لسځپن ېک وزارت په چارو وویدباندن د ېک

.  ید ړېک سره تر یدند ېک وادونویه ویبهرن پّه اوهم ېک وطن په هم هګتو
 ته اروپا دپاره وړذدک وړدلو الخو وزارت د چارو ویباندن د یکوچ رټاکډ

 په یماستر خپله ېچ شو یالیبر ېک اروپا په یکوچ رټاکډ.  وشو واستول
.  ړیک السه تر ېک علومو یاسیس او یبلوماسډ په دوکتورا ایب او اتویادب
 یاسیس ېرډی ژوبو یسیلګان او یدر تو،ښپ په یکوچ اکترډ.  یلر مهارت ړبشپ ژبو یروس او یسیلګان په یکوچ اکترډ

 یاسیس  ) د اثر مشهور وی یکوچ اکترډد.  ید یشو ېخپر ېک دویجرا او مجلو لویب الیب په ېچ ړیک یکنیل ېزیولنټ او
 د داکتاب.  دي شوي خپور دمخه کاله وڅ یک وڼپا وسوځپن او لورسووڅ په یالند عنوان تر (نظر زما او یستونز
 ده وجه همدا او ده منبع یپور هړز په یوه یش پوه ستونزو زویولنټ او یاسیپرس وادیه د ېچ دپاره نسلونو ینو د افغان

کتابتونو کې  ورومشهد افغانستان په  او کتابتون په رسګانګد ېکیامر د داکتاب.  ید یشو چاپ یلځ وڅ کتاب دا ېچ
 .  مودجود دی

 
 ړیک ونګډ یک کنفرانسونو او وډنغو والوړین او یافِغان روډی په یکوچ رټاکډ

 د ېچ ېک وڼډغو لوروڅ په ۍدوب او قطر د ده.  ید ړیک یی ېناویو او
 د طالبانو د لخوا ېموسس ېوالړین د واشګپ د پاره د ړېجو ېروغ او ېسول

 په تیشخص یاسیس خپلواک وی د یو یشو ړیجو ونګډ په مشرتابه یاسیس
 . دي ړیک ونګډ هګتو
 په کمونستانو یافغان د سره لرلو په تونوښارز یاسالم خپلو د یکوچ رټاکډ

 او زجرونو د یک زندان یناول په پله یرخڅ د یاشتیم شل ېک ۍواکمن
 کمونستانو د شو خالص دهیق له ېچ کله. شو یپات یبند سره رولویت په اونوړک
 په مستشار ړیدلم ېک سفارت په افغانستان د ېک یرګهن په لخوا ۍواکمن د

 دهیتښت و خهڅ دسفارت اشتویومڅ له وروسته یکوچ رټاکډ.  شو اکلټو هګتو
 خهڅ وادیه هغه له ایب او تلهښغو و ګیپناهند یاسیس یی ېک شیاطر په او

 شو نګاستو سره ۍکورن ېخپل د ېک التیا په ایفونیکل د او یورغ ته ېکیامر
 ېک کالج په یدهولون ېک څتر په کلو ویددر ېک ایفونیکل په یکوچ اکترډ. 

 سره یبر په ېک ګېانڅ په ۍدرهبر ېچاروک زوییولنټ په او عامه داداره
 او منجر د یک موسساتو په چارو زویولنټ د یی ایب او  هړک السه تر شهادتنامه

 . ید ړیک سره تر ډېډڼ ېک څتر په کلو روډی د هګتو په مشاور ارشد
 یداسالم او مشرانو یقوم د دپاره ایبر د یغن اشرف اکترډ د ېک څتر په اکانوټولټ د ۍولسمشر د یکوچ رټاکډ

  یکتن ېدنیل سره فکرانو ڼرو د هګتو خاصه اوپه وانانوځ رمنویم ، عالمانو
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 . ید ړیورک ته خلکو یی ېانګنایو ېورګټاو ړیک ونګډ یی ېک وڼډغو یروولسډی اوپه ړیک
 یسرتاسر د یږیرس ته ونویمل مین لورڅ ېک افغانستان ولټ په یی ریشم چي کامونو نهو د ویداحمدز کوچي رټاکډ

  . ید سیرئ او مشر یانتخاب یشور
 
 په یاستاز العاده فوق او اوخاص ریوز مشاور د دولسمشر استیر یجمهور د افغانستان د اوسمهال ېکوچ رټاکډ

 . یکو یهمکار هګتو
 دپاره کولو یخوند د وګټ یمل او ولس خپل د یچ ید تیزشحصیولنټ او یاسیس وی کوچي رټاکډ

 .یکو مبارزه
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