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لمريز کال کي د  ۷۹۲۱په  یوسړاو د فتح محمد خان ک یخان لمس می، د محمدکر یميرزا ذکريا خان زو رګد کندهار د نامتو سودا“ عارض”پوهاند عبدالاحد  یاغلښ

د عربي  ېته ورسول یلمريز کال په کندهار کي پا ۷۱۷۱په  ېي يړزده ک ۍنړوروسته تر هغه چي لم. دئ  یدلېږېکي ز هڅد هرات بازار د ملا شال ناصري په کو کندهار
کال کي د  زیلمر ۷۱۷۱کالو په عمر يعني په  ۷۱د عبدالاحد په نامه ياداوه ، د  ۍکورن یمحترم عارض صاحب چه په هغه وخت کي خپل.  ړوک لیپ ېي هړعلم په زده ک

چه عارض صاحب د  هګنڅتحصيل امکانات برابر نه وه ، خو بيا هم  اتید ز غههم په هغه وخت کي په کندهار کي له بده مر هڅکه . سو  یبريال هړعربي علومو په زده ک
 په ۍوانځ

چه د وطن  ړچمتو ک انځ ېته ي ېزيات په عربي او اردو ژبه کتابونه ولوستل او ود رډې ېموده کي ي هډلن رهډېو په  وانځ ږیت يړزده ک او د زياتي يرکځکي يو  دوره
 . وريګو هګسياسي ، اقتصادي او اجتماعي وضعي ته په نيوکه ستر

عمومي مديريت په دفتر کي  ولوړپه شرکت او د قند جو ېشرکت ، د ميوکي په ملي بانک ، د وطن په  ریهجري لمريز کلونو په به ۷۱۹۱و ۷ ۷۱۷۱صاحب د  عارض
د  هګهيئت د عضوه په تو نظارد شرکت له خوا د  ېکي د ميو ۷۱۹۱کبله و چه په کال  ېچه ده په اردو ژبه کي پوره مهارت درلود ، له همد هګنڅ. په دنده بوخت و 

کي عارض صاحب  ۷۱۹۲په . ته ورسوله  یپا ۍکلونو په بهير کي په پوره پوهي ، مهارت او ايماندار وېیعارض صاحب دا دنده د در. شو  اکلټپاکستان په چمن کي و
دولتي شرکت په  ولوړکي د قند جو ۷۱۱۱کوم وخت چه په . سو  ومارلګپه دنده و رولټپه شرکت کي د حسابونو او کن ولوړکندهار ته راستون شو او هلته د قند جو

چه عارض صاحب د سياست سره پوره علاقه  هګنڅپه دغه وخت کي . شرکت مرکز ته په کابل کي تبديل شو  يړشو ، نو عارض صاحب د نومو لړانحصاراتو پوري وت
 . حرکت ته ور ننوتئ انویزلم ښد وي کهځکتله نو  هګچارو ته په نيوکه ستر تماعيد وطن و سياسي او اج ېي ټپر بنس يړزده ک ۍوه او د خپلي اولن ېنيول

او په  ړک هښوګ انځنه  ېدند ېکي عارض صاحب دد ۷۱۱۱دوه کاله وروسته يعني په . مقرر شو  ریعمومي مد لویپه کندهار کي د قبا ۷۱۱۱عارض په کال  عبدالاحد
کي چه د محمد هاشم ۷۱۳۱کال  په. سرته ورسوله  ۍايماندارپوري په پوره  ۷۱۳۱تر  ېدا دنده ي. سو اکلټو هګد مدير په تو ېقادري بس چلولو مُوسسه کي د محاسب

کي کوم وخت چه  ۷۱۳۱په کال . مقرر شو  هګکي د ولسوال په تو انګپه اروز ۍميوندوال د صدارت دوره وه عارض صاحب د صدراعظم ميوندوال په خاص منظور
هغه مامورين چه د ميوندوال په دصدارت په دوره کي  ولهټ هړاستعفا وک ېنه ي ېد پاچا محمدظاهر شاه سره د نظر اختلاف درلود او د خپلي دند وندوالیمحمد هاشم م

کي  ۷۱۱۱په . مقرر شو  هګپه داخله وزارت کي د خدماتو د مدير په تو ۷۱۳۱ترتيب عارض صاحب هم په کال  ېپه همد. شوه  لړک هښوګنه  ېمقرر شوي وه د وظيف
 . کي اجباري تقاعد ته واستول شو ۷۱۱۳ولسوال مقرر شو او په کال  وڼپه ولايت کي د سرکا رهارګعارض صاحب د نن

 : يديړچه عارض صاحب تر سره ک ېدند هغه
 مديريت یلو ولوړشرکت او د قند جو ېد افغانستان ملي بانک ، د وطن شرکت ، د ميو -۷۱۹۱
 عضوه په چمن پاکستان کي ئتیکي د نظار ه استیشرکت په ر ېد ميو -۷۱۹۱
 يښشرکت ک لوړماموريت په قند جو رولټاو کن ېد محاسب -۷۱۹۲
 يښپه کابل ک هګانڅ ولوړدولتي انحصارات د قند جو -۷۱۱۱
 هګد قبائلو په عمومي رياست کي د خدماتو د مدير په تو -۷۱۱۱
 هګد مدير په تو ېپه قادري شرکت کي د محاسب -۷۱۱۱
 هګد ولسوال په تو انګد محمد هاشم ميوندوال د صدارت په دوره کي د اروز -۷۱۳۱
 هګد کورنيو چارو په وزارت کي د ترانسپورت د مدير په تو -۷۱۳۱
 هګکي د ولسوال په تو وڼولايت په سرکا رهارګد نن -۷۱۱۱
 . د بعضي سياسي اختلافاتو له امله اجباري تقاعد -۷۱۱۳
 : دي ولډپه لاندي  ېدي چي نومونه ي ليړپه دوره کي زيات کتابونه او اثرونه ليکلي او ژبا ۍکي او هم د تقاعد ګنڅعارض صاحب د خپلو رسمي دندو په  محترم

 (لګټو ېشو او د کال جايزه ي اکلټاثر و ینړکي د کال لم ۷۱۱۱په کال )ژبه  توښا مر په پ سوادهېب -۷
 (لګټو ېکي د کال کتاب انتخاب او د سيد جمالدين افغاني جايزه ي ۷۱۳۱په کال ) ېصفح ۱۹۱ژبه  توښپملتونو منشور په  روګد مل -۹
 ېصفح ۱۱۹ابوريحان البيروني په دري ژبه  -۱
 ېصفح ۱۱۱۱کي  وکهټ ۷۹دارلعلوم ديوبند په دري ژبه په  یفتاو -۳
 ېصفح ۹۱۱۱کي  وکهټ ۹قوت القلوب په دري ژبه په  -۱
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 ېصفح ۷۲۱۱کي  وکهټ ۱ژبه په  توښپه پرياضالصالحين  -۱
 ېصفح ۱۱۱ژبه  توښبوستان سعدي په پ -۱
 ېصفح ۳۱۱ژبه  توښاسلامي قانون په پ انوګد سزا -۱
 ېصفح ۳۱۱کي  وکهټ ۹ژبه په  توښدرود او سلام په پ -۲

 ېصفح ۳۱۱کي  وکهټ ۹درود او سلام په دري ژبه په  -۷۱
 ېصفح ۷۳۱ژبه  توښپه پ یاسما  الحسن -۷۷
 ېصفح ۷۳۱په دري ژبه  یاسما  الحسن -۷۹
 ېصفح ۹۱۱په دري ژبه  یمعم یفتاو -۷۱
 ېصفح ۳۱۱ژبه  توښحلال او حرام په اسلام کي په پ -۷۳
 ېصفح ۹۱۱ژبه  توښاحکام ميت په پ -۷۱
 ېصفح ۹۱۹ژبه  توښکام و مسايل روزه په پ اح -۷۱
 ېصفح ۹۲۱ژبه  توښمسائل زکات په پ -۷۱
 ېصفح ۹۱۱ژبه  یاحکام ميت په در -۷۱
وروسته د صدراعظم محمد هاشم ميوندوال  دوګېنړد هغه تر  ایو او ب ړیفعال غ رډې ویکي  انویزلم ښپه وي ړیچه عبدالاحد عارض د خپل ماموريت په دوره کي لم هګنڅ

په روزنامو  هګپه عمومي تو ېدده مقال.  يديړک ېليکلي او خپر ېي ېزياتي ادبي ، سياسي ، اجتماعي او انتقادي مقال ريډېشامل و ،  دهېکي چه مساوات نوم وندګپه 
 . ېدلې، مجلو ، جرايدو او مخصوصاً په مساوات جريده کي خپر

  
 ړصاحب په ويا دعارض

 که پرون و که هم نن او که سبا شي    ږیجهان په تا نازي دا
 شي اڼکه تورتم که تاريکي او که ر جهان ته ېبه تا غوندي رانه شي د بل
 دي برملا شي ورځهله به پوه شي چي ان  يړبه ناپوهان ک ولټپ يګنه ستر است
 شاهدان به اثرونه او قلم ستا په دنيا شي  ېد علم د ادب او د افغان ي ړويا

 رحماني احمدالله


