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 د مرحومی وراره ډاکتر محمد اسماعیل مین

 
1۴/۰۵/۲۰1۸ 

ړیک ټیپ ګیستر ړین یفانـه ل میفه ریعبدالقد محترم  
 

و ا په ډیری خواشینی مو خبر تر السه کړ  چی د راډیو افغانستان د پښتو   ژبی پخوانی تکړه او غښتلی نطاق

کال د می په اوومه نیټه ، د امریکا  د  ورجینیا په  ۲۰1۸مطبوعاتی ، محترم عبدالقدیر فهیم د دوشنبی په ورځ د 

ت ، روح دې ښاد او فردوس جنقو له دې فانی نړی سترګی پټی کړیایالت کښی ماښام په اوو بجو او پځه لسو دقی

 دې ځای وی .امین

 راجعون لیهانا هلل و انا ا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

( د مرحوم عبدالقدیر فهیم19۲9-۲۰1۸ه بیوګرافی )لنډ   

ع  د تره 19۲9په کال   ۲3مرحوم عبدالقدیر فهیم د مرحوم تورنجنرال محمد شاه خان ځوی دئ چی د اګست په 

خیلو په کلی کی سترګی نړی ته خالصی کړی . دینی زده کړی په خپل کلی کی وکړی او بیا په حبیبی لیسه کی 

د . دې یو ډ یر ذهین ماشوم وه نو کله چی په دریم ټولګی کی وه نو هر آرا کی وه پیل کړیی هغه وخت شچ

، شعر یا مقاله لوسته نو د د ی به ویل چی کله به ما کوم مضمون. د خدای بښلادبیاتو سره یی مینه زیاته شوه

مرحوم استاد صوفی اسالم خان مین چی دپښتو استاد به ډیره خوښه شوه نو هغه به د ې نورو لوړو صنفونو ته 

بیوه او هلته به یی لـــــــه د نه لویو زده کونکو مخ کښی دره وه او د شعر دکلمه پری کوله او مقاله به یی پری 

 لوستله. 
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 3از ۲

له مطبوعاتو سره یی عالقه پیدا شوه ، او د هغه وخت د راډیو  195۲ته ورسید په کال ع  کله چی لسم ټولګی

کابل سره چی هغه وخت په پل باغ عمومی کی موقیت درلود او اوس د مندوی په خوله دا تعمیر اوس هم شته   

یری ادبی ټوټی لیکلی دوام ورکړ. چی په دي دوران کی یی ډ 1957پارټایم )پس له وخته( کار یی پیل کړ او تر 

 او ژباړیی کړی چی ده هغه وخت په مطبوعاتو کی چاپ شوی دي) د کابل وزینه مجله اونور...(

او   ع  (  د ځوان ژورنالست په توږه راډیو ماسکو ته د پښتو او پښتون نطاق  6/ 196۲- 1957/۲په کال )

ــه خوا مقرر شو . مرحومی په دي موده کی لیکوال په توګه  د هغه وخت د اطالعاتو او کلتور د ریاست لـــ

ډیری ژباړی کړی او ډیر مضامین یی لیکلی او ډیر ادبی . مستند او هنری فلمو نه یی ژباړلی او په خپله یی 

 ویلی )نریشن (هم دي .

ای ډیګری هم په عالی درجه  –کال( کی یی د ماسکو د ژورنالیسزم له انستیتوت نه د بی  196۲-1959په)  

سبک او لیرلود یی د پوشکین د  -سه کړی . پاتی دي نه وی چی په همدی وخت کی یی د رحمان بابا شعرتر ال

.روسی ادب له کالسیک شاعر سره پر تله کړی ده   

 ع(  د اطالعاتو او فرهنګ د وزارت د کلتور ریاست مسلکی غړی وه . 1964/11- 196۲/6له )

وزارت د بهرنیو اړیو د ریس په حیث کار کړی دئ . چی ( د اطالعاتو او کلتور  1966/۲- 1964/11د)

مسولیت یی د کلتور پروګرامونو جوړول او له نورو ملکو نو سره یی شریکول او ور پیژندل وه ، چی افغان 

 کلتور یی نورو ته دیر ښه ور معریفی کړی وه .

ریس مقرر شو. او مسولیت یی ( راډیو افغانستان ته تبدیل او د نړیوالو خپرونو عمومی 1967/6 – 1966/۲)

سربیره پر ورځنی خبرونو ، د افغانستان د فرهنګ ، تاریخ او د تاریخی ځایونو   معریفی کول او بهرنیو ته ور 

 پیژندل وه .

(  د راډیو افغانستان د ټولو خپرونو د عمومی ریس په حیث یی کار کړی دئ . چی 3/ 1969 – 1967/6)

 رهنمای او څارل وه .مسولیت یی د ټولو خپرونو 

 (  د عسکری مقدس خدمت ته الړ او د بیرغ الندی وجیبه یی تر سره کړه .197۰/3- 1969/3)

 (  د پښتو ژبی د ودی د انستیتوت د معاون په ټوګه مقرر شو.197۲/3 – 197۰/4)

ژبی  د (  د باختر آژانس د پښتو ژبی نشراتو عمومی ریس ، چی مسولست یی د پښتو 1973/3 – 197۲/3)

 ټولو دولتی نشراتو ژبنی ارزونی وی او څارنی وی .

(  د افغانستان د دولت له خوا په تهران رادیو کی د پښتو پروګرام  جام جم  د پیل کولو 4/  1975 – 1973/4)

لپاره مقرر شو او هلته یی د پښتو ژبی نشرات پیل کړل . په همدغه وخت کی یی د پښتو ژبی د پروفیسور په 

 ایران په کلتوری بنسټ الیزابت بلیور کی د ما فوق اسانس شاګردانو ته پښتو درس ورکول هم پیل کړل .  توګه د

 ( کابل ته راغی او اطالعات او کلتور وزارت کی پاتی شو.1975/4-1975/1۲)

ر له ( په دولت کی د چپیانو د موجودیت له امله د داودد خان د دولت د اطالعاتو او کلتو3/ 1975/1۲-19۸۲)

)میرز سرویس( کښی یی د معاون په ټوګه په دنده پیل  وزارت څخه یی استعفا وکړه او په یو خصوصی شرکت

 وکړ.
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( په آشنا رادیو کښی  په کار پیل وکړ. چی یو د پښتو ژبی د څانګی د بنسټ ایښودونکو ۲۰۰6/1- 19۸۲/4/6)

ینو او د روس د یرغل په مقابل کښی د افغان څخه وه او دهغه وخت په سختو شرایطو کښی د افغانستان د مبارز

 .ګوټ او د افغانانو غوږو ته رسول ولس د مقاومت او قربانی خبرونه د راډیو له الری د نړی ګوټ ،

په پنځو ژبو یی خبری کولی یو ډیر غښتلی ژورنالست ، په وطن مین او با تقوی ، سخی او ریښتنی مسلمان وه 

 ړی آمین.هللا ج دي ورته جنت فردوس ورک

 .کټونه یی تر السه کړی چی د کالم د اوږدیدو له امله یی دلته نه نشرومفډیری تقدیر نامی، سرتی
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