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محترم  ،هدیپلومات و ژورنالست خبرادیب، با اظهار ممنویت از همکاری و همگامی یکی از هموطنان گرامی، 

ن آریانا افغانستاسطری چند برای معرفی ایشان به خوانندگان معزز ، این وبسایت ملی جهانی ابعمر ملکیار، 

 آنالین، تقدیم می نماییم.

حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می باشند که ځی نارغ التحصیالن لیسۀ حبیبیه و پوهآقای عمر ملکیار از ف

بعد از فراغت از تحصیل منحیث مأمور وزارت خارجۀ افغانستان به کار آغاز نمودند. ایشان در مأموریت های 

دیپلوماتیک خارج، همکار شخصیت های نام دار افغانستان چون داکتر محمد فاروق، استاد عبد الرحمن پژواک 

 کشور های آلمان فیدرال و ایاالت متحدۀ امریکا بوده اند. و داکتر محمد یوسف در

آقای عمر ملکیار سی سال اخیر مأموریت خویش را منحیث یک ژورنالست پرکار در حینی که در تشکیل دولتی 

صدای امریکا سپری نموده اند، برای انجام وظیفه و عالقمندی شخصی به مسافرت هایی که به موضوعات و 

ن ارتباط داشت، اختصاص داده است؛ از آنجمله بر عالوۀ مسافرت به تاجکستان، آلمان و ایطالیه،  قضایای افغانستا

برای پنج ماه مقیم  ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۸در سال های جهاد مقدس ملت افغانستان به مقابل شوروی متجاوز، سه بار از 

د وسایل کسب اخبار گوناگون را خو در آن احوال، اسالم آباد، کویته و پشاور گردید و چون مردم افغانستان
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 نداشتند، در همۀ این مدت خبر های مربوطه از اوضاع مجاهدین، مهاجرین و احوال منطقه برای دفتر مرکزی

 ارسال و پخش می گردید. صدای امریکا

محترم آقای عمر ملکیار حین مسافرت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان از روم به کابل، از 

میدان هوایی کابل هنگام حضور اعلیحضرت به خاک  از همانجانب رئیس دفتر صدای امریکا مکلف میگردند تا 

 را از گفتار یان مختصر این مأموریت نهایت مهمپاک افغانستان، پروگرام هایی را مراقبت و تهیه نمایند. جر

 خودشان، بیان میدارم:

هایی را منحیث یک شاهد عینی از جریان دید و وادید مردم  " در مدت دو و نیم ماه اقامت در کابل گزارش

افغانستان از اقصی نقاط کشور با چنان یک زعیم محبوب شان، شاهد بوده و تهیه نمودم که همه مظهر عشق و 

 محبت وعالقۀ عمیق این شخصیت وطن دوست و محبوب ملت افغانستان، به وطن شان بوده است.

ت و اوضاع بی سابقۀ استقبال اعلیحضرت از جانب گروپ های مختلفۀ هموطنان مطالعات عمیق و بر رسی حاال

که از هر گوشۀ افغانستان برای مالقات زعیم ملی شان و اظهار خلوص نیت بی شایبۀ آنان، سرازیر میگردیدند، 

ه خدا و با وفا ب انسانی باهمان را در اذهان زنده مینمود که این بزرگ مرد تاریخ افغانستان،  یباور یقیناً چنین

 و بی شایبۀ وسیع این همه محبت خالصانه با صلح و سلم، سلطنتیک ملت و مملکت می باشد که در چهل سال 

 . استجا داده  خویش را چنین در دل افراد مملکت

میشد استنباط نمود، مردم حاضر برای دیدار  در میدان طیاره آنچه را در در حین بازگشت شاه سابق افغانستان

؛ ولی با پالن و پروگرام هایی که اندی عالقمند حمل موتر اعلیحضرت بر روی شانه های شان تا ارگ بوده و

 تهیه گردیده بود، سعی میگردید تا به بهانۀ تأمین امنیت، هرچه بیشتر از حضور مردم برای دیدار شاه جلو گیری

 به عمل آید. جدی

منحیث اولین خبرنگار به مزار شریف و والیات مرکزی و بعد از ورود شاه و برقراری حکومت حامد کرزی، 

هرات مسافرت هایی انجام دادم و احوال مردم را از نزدیک به جریان بازگشت اعلیحضرت مشاهده نموده و 

 محبوبیت آن عالی جناب را منحیث یک شخصیت ملی واقعی، در بین مردم عمیقاً متوجه گردیدم".

ر بین شخصیت های جهادی و مردم متفرقه و وابسته به جریانات مختلفۀ محترم عمر ملکیار که با حضور د

افغانستان با دیدار ها و مالقات ها حین مسافرت به هر منطقه ای، معلومات جالب و بعضاً کامالً ناب و خاصی 

اچنین . البته برا فراهم نموده اند، بهتر است که همه را در یاد داشت های مستند و با ذکر تأریخ حفظ و تهیه نمایند

اسنادی میشود جلو تاریخ سازی ها و حدثیات دور از حقایق را که ذهن و افکار خوانندگان را گمراه می نماید، 

 تا حد زیادی گرفت. به ارتباط به موضوع مختصراً بیان خود ایشان را ذکر می نماییم:

تنظیمی انجام داده ام همه مهم و قابل مصاحبه هایی که با قوماندانان و رهبران در جریان سفر های رسمی،  "

 ، نامبرده تمام جزئیات را جع به شهادت مرحوم«پاچا میر خان»مصاحبه با ذکر می باشند، طور مثال در 

فغانستان چون شهید از یک طرف و شهادت انفرادی فرزندان صدیق ا را و خانوادۀ وی «سردار محمد داود»

امر کی در قبر هایی که از  هکه چگونه و برا  و دیگر اشخاص با نفوذ کابینۀ موصوف «محمد موسی شفیق»

 قبل تعبیه شده بود، تیر باران گردیدند".
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شعر و ادب و گنج »پروگرام های  محترم عمر ملکیار در صدای امریکا تا به آخرین روز های مأموریت خویش

کار اداری، در آرشیف منحیث امانت مردم افغانستان را تهیه مینمود و همه را در مدت سی سال « شایگان

بع دیگری، عالقمند هستند انگهداری نموده اند تا بشود که آنها را به هموطنان خویش اهداء نمایند که در پهلوی من

 از فیض چنین یک هدیۀ فرهنگی ارزشمند، از سمع هر قسمت منبعد تا خواننگان معزز آریانا افغانستان آنالین

 آن مستفید گردند. ه و نابگزیدبر

قابل تذکر میباشد که محترم آقای عمر ملکیار و محترمه خانم شان هاجره ملکیار، هردو از ادبای صاحب مطالعه 

ا آنان بعمری  شرتو خبره در ادبیات دری و اشعار دانشمندان این زبان اصیل و زیبای افغانستان هستند که معا

  قابل قدر افغان بوده است.های  شخصیت ادبی ایننیکو از غنای  همواره با استفادۀ

ش بازهم از همکاری و پیشکخدمت خوانندگان آریانا افغانستان آنالین، « گنج رایگان»با آغاز نشر اولین قسمت  

 چنین داشتۀ ادبی افغانی گران قدر از آقای عمر ملکیار ابراز شکران می نماییم.
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