
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 

 ۲۰۱۸دسمبر  ۲۹           عبدالجلیل جمیلی
 

 !جسم دو یک روح در -ی از تذکرعنوان نیک خاطرهٔ 
 

شریک  مداوای گرچه بیشتر از یک سال را از صبح تا شام در شفاخانه ها و استراحت خانه های متعددی سرگردان
و  فانی را وداع گفته و من جهان مرحومم أگست همین سال؛ همسر ۷که در اخیر بتاریخ  بودم زندگی ام سال ۵۷

 قدرت حتی ناتوانم قلم درین ایام که و مگر با آن زادار ساختعو بیت ما را  و تمام اهل و هشت نواسه چهار فرزند
ش ولی سر ستم ک افغانستان –بنا بر عالقه قلبیی که به احوال وطنم  برایم نمیداد؛ ولی تبصره را هم و مجال نوشتن

محتویات اکثرِا  و بخصوص نشرات وطن بر جریان تا میکردم فرصتی استفاده از کوچک ترین و دارم داشتم –بلند 
جرمن  در افغان و بخصوص مجرب و با فضیلت ما و صاحب و صایب قلمان ش آثار قلمی دانشمدانغبی غل و 

 ر و همکاران گرامی شان نظری بیندازم .پر بار جناب انجنیر قیس کبی آنالین و زحمات
ً  ولی ً  عنوان بکری و نوشته امروز واقعا پرکار ما جناب دوکتور سید  قابل قدری را بقلم دانشمند گرانمایه و واقعا

 -۱۹۵۰دیروز و سالهای  آرام وزین آن مرا یک بار دیگر به افغانستان عبدهللا کاظم خواندم که بخصوص عنوان
 چون هنوز برد. در آن چهار سالی که کابل پوهنتون و علوم سیاسی ی حقوقځم تحصیلم در پوهنو ایا م ۱۹۵۴

ی اقتصاد پوهنتون کابل بصورت جداگانه فعلی تشکیل نشده بود ما در دوران چهار سال مضمون اقتصاد را ځپوهن
در  ایشان که می آموختیم صومیمرحوم مغفور میر احمد علی شاه خان مع با استادی مکمل آن با شرح و بست

 اطاق های عمومی ریاست سمت ،بود نشده تجارت امروزی تشکیل وزارت / در حالی که وزارت اقتصاد آن زمان
 گروپ اولین در زمره را خود اقتصادی تحصیالت عالی علوم ایشان و چون وزارت داشتند را در آن تجارت

 محصل ممتاز ترین و منحیث خان مرحوم غازی امان هللا در دور سلطنت اعلیحضرت فغانستاناعزامی ا  محصلی
 دانشمند و استاد بر گزیده و صاحب مطالعه چنان آن برگشته بودند و ایشان تمام کرده و بوطن آن کشور تمام آن ایام
بدست  پرزه کاغذی بروزی یک حتی استادی شان و دورغان تحصیلی ما سال ۴که در تمام دور  بودند  علمی

 تشریح و توضیح میدادند .  یعنی تمام و کمال پروگرام درسی ومعلومات آفاقی را از حافظه خود نمیداشتند
و ترکیه و  بین افغانستان بسیار حسنه و قابل تذکر آن روزهای روابط چگونگی در مورد آن دانشمند مرحوم گرچه

 مصطفی کمال  ترکیه و رهبر ملی خان غازی امان هللا و دوستی شخصی اعلیضرت عالیق بسیار نزدیک بخصوص
ً اتاترک یعنی پدر ترکیه  ً  وقتا جناب  محترمم نوشته به عنوان با اشاره ام فقط درینجا ولی توضیحاتی می دادند فوقتا

و خاطره ایست  با ارزش تاریخی زیرا به نظرم عنوانیست رماشاره دا «یک روح در دو جسم» دوکتور کاظم
 :شایان تذکر

ً  بر بنیاد کیهگفتند که رهبر مرحوم تر روز معصومی جناب مرحوم با  خود برادرانه به روابط حرمت گذاری واقعا
بزرگ  نستان را در مجالسما محصلین افغا تمام یهمیشه و بدون استثن امان هللا خان غازی اعلیحضرت مرحوم

ً  متحابه زعمای کشور خود و سفرای دول در جمع ترکیه و داشت و ایام ملی دعوت  ،دعوت با ارسال کارت رسما
دو زعیم افغان و ترک نمونه وار یاد آ وری و  بین برادرانه می کردند و اکثرا در همچو محافل از دوستی و رابط

و  رو به یکی از محصلین افغان کرده بزرگی از همچو محافل در یکی هبر ترکیهر تمجید میکردند. مگر روزی
 که ما شما را جواب داد تآملی بدون افغان محصل –چه تفسیر می کنید  و امان هللا را که روابط بین من سوال کرد

 ولی ازینکه هم سواالتی کرد و از چند محصل دیگر دو برادر می دانیم. رهبر برایش گفت تفسیرت غلط است
در تاالر  افغان و خطاب به تمام مدعوین مرحوم اتاترک رو به محصلین –را گرفته نتوانست  جواب مطلوب خود

 :روابط که گفت
 !یک روح در دو جسم است یعنی - مصطفی کمال و امان هللا
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