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 آگاھیخواننده داکترسيدعبد� کاظم به نوشته ھای 

  ! واعتماد می بخشد، نه گمراھی
  

� کاظم در ھفته گذشته  دو مقالۀ بسيار آموزنده دانشمند محبوب ومحقق توانای افغان جناب داکترسيد عبد
بدست نشر سپردند که ھردو دارای نکات بکر وسودمند وبرای من لذت بخش در پورتال افغان جرمن وجالب 

در يکی، در رابطه به لقب سردار،از اولين قانون القاب ونشانه ھای دولت افغانستان وامتيازات . وآموزنده  بودند
شان، در عصرنھضت آزادی خواھی وقانون مداری کشورتحت زعامت اعليحضرت شاه امان مادی ومعنوی ھريک 

� غازی خبرميدھد، و در ديگری اسناد وشواھد انکار ناپذيری بيشتری بازھم به ارتباط جنگ استق?ل وشھرت 
 ا والترناتيف آينده ليس ھ جنگ تل با انگليس ھا،مطابق برنامه ريزی انگسپھساEرنادرخان به حيث فاتحبخشيدن به 

  .برای سلطنت افغانستان مورد قضاوت خواننده قرارگرفته است

دEيل وشواھد معتبرکتبی از منابع داخلی وخارجی را فراچشم خواننده ميگذارد که به وضوح مقاله نويسنده 
عرقی و خانوادگی با روابط   امان � غازی، با وجود تعھدات سياسی وشاه يانت نادرخان را نسبت به تمام غدر وخ

  .شاه غازی،  برم? ميسازد

 حاوی پيام گمراه کننده است که آقای عارف عباسی آنرا سوال ته واستدEل داکتر کاظم ،نميدانم کجا وکدام گف 
نائی تا آنجا که من با نوشته ھا ومقاEت داکتر صاحب کاظم در اين پورتال آش. گمراه کننده تصور کرده استبرانگيز و

 که مطرح کرده، شواھد ومدارک فراوان کتبی ونوشتاری را شاھد یوري فرضيه يا تيبات ھر کرده ام، او برای اثپيدا
منطق و ًطبعا خواننده نيز از خود عقل و. جلب کندارائه ميدھد او که نسبت به آنچه را می آورد تا اعتماد خواننده 

استدEل  به خواننده تحويل داده ميشود با آنچه مستند وبا ميان آنچه بدون سند ومدرکبدرستی ميتواند  تميز دارد و
  .د نوشته را با محتوای آن بپسندد و يا نپسندد وارائه شده اند، قضاوت کن

کسی که ميخواھد به خواننده حرمت گذارد و باور او را نسبت به نوشته خود جلب کند، می بايد کمی به خود 
 منابع بايد آنرا استوار بر، انتقال دھدبه خواننده ميخواھد  خود را زحمت بدھد، وموضوعی را که در آن پيغام

ويکی از خصوصيات نوشته ھای . يا صوتی وتصويری يا شنيداری قابل دسترسی اندومدارکی کند که بصورت کتبی 
کسی ھرگاه  . است مقاEت شانداکترصاحب کاظم وبعضی ديگراز ھمکاران ورزيده دراين پورتال  ھمين مستند سازی

حساب خود را با صاحب اثر يا منبع مورد نويسندۀ مقاله ،  قبل از انتقاد برمی بايد برمتن يکی از منابع شک کند، 
د تا کند وآن منبع را از اعتبار ساقط مايدEيل وشواھد معتبرتری برای ترديد آن منبع ارائه ناستفاده تصفيه کند و

رمتاسفانه که آقای عباسی از جمله آن سردارانی است که گپ زدن مگ. منبعد مورد استناد کسی ديگری قرارنگيرد
 يا يک مستدل يک نوشتهونظر دادن خوشش می ايد ولی حوصلۀ تحقيق وپژوھش را ندارد، و بجای ترديد مستند و

 ًتا اتھام وارد کند،که مث? ھدف ف?ن نوشته ، تخريب کردن ف?ن شخصيت يااسان است  شمنبع مورد استفاده، براي
  . ردن ف?ن طيف از جامعه استک» گمراه"

 ،خواسته به داکترصاحب کاظم ، وانمود کند که "گمراھی؟ يا و است آگاھی منظور آيا" مقالۀآقای عباسی در

! ه استدشاستناد » شيون کابلی«به خاطرات تاريخ نگاری آنطورنيست که به کتب وخاطرات ديگران واز جمله 
ارای رکار تحقيق و تاريخ نگاری، دکه او نسبت به داکتر صاحب کاظم دبدھد ميخواھد نشان بدينسان عباسی 

  قی ھيچگونه ي عباسی در مسايل تاريخی وتحقEنکه اھل مطالعه ميدانند که ص?حيت علمی ومقام باEتری است؟ حا
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  .  و فرق ميان نوشته ھای آن دو از زمين تا آسمان استکاری ندارد ص?حيت علمی و تجربه 

  يا شبيه اين عنوان از ) ھای افغنستاندر Eب?ی واقعيت (ال قبل  در  تلويزيون پيام افغان برنامه ای بنام چند س

موضوعی  عباسی برای اينکه برنامه  خود را برای بينندگان جذاب ترکند،آقای . طرف عارف عباسی پيش برده ميشد
کاظم که پاسخ ھای داکتر صاحب ی از وی ميکرد  را روی خط می آورد وسواEتداکتر کاظمسپس را مطرح ميکرد و

در Eب?ی برای ببينندگان بسيار جالب و آموزنده وآگاھی دھنده بود وھرھفته بيننده ھا سعی ميکردند برنامۀ ًانصافا 
 و اين چنين بود که مردم وبيننده ھا با نام  عارف. ال کنند وبرمعلومات خود بيفزايندواقعيت ھای افغانستان را دنب

 گوئی که آن معلومات از عباسی آشنائی پيدا کردند وگاه گاھی از برنامه اش تمجيد ميکردند و او ھم پوز ميگرفت
ً  و وعده ميداد که در ھفته ھای آينده با يک دانشمند ديگرافغان مث? جناب عبدالعزيز فروغ دماغ او تراويده باشد؟

در بارۀ پ?نھای پنج سالۀ اول ودوم حکومت داودخان ) وزارتمعين وزارت پ?ن دورۀ داودخان وبعد ھا وزير آن (
ويا حکومات بعد از وی مصاحبه خواھد داشت وازاين طريق تعداد بيشتر مردم ع?قمند ديدن وشنيدن برنامه ھايش 

اما ھمينکه آقای عباسی به خود غره شد و اشخاص منسوب بحکومت کرزی را برای مصاحبه دعوت کرد . ميگرديد
Eران برحال درحکومت کرزی  را یتوسواEعمرخطاب مسئول تلويزيون پيام بحث قرار داد مطرح درمورد جنگ سا ،

وعباسی ھرقدر عذر و زاری والحاح نمود، ديگرکسی به فريادش انداخت افغان وی را مثل کفش کھنه ای بيرون 
مه ای در وصف سلطنت ا نوشتن تملق ناازاين تاريخ به بعد به پورتال افغان جرمن آن?ين رجوع کرد وب. گوش نداد

ی ولی احمدنوری ميشد، جای پای برای خود درافغان جرمن آن?ين پيدا کرد، اما از ھمان آغاز حلقۀ که سبب خوش
که در آنھا از استق?ل وشاه امان � جنباند   میمخالفت با نوشته ھای وسر غ?می ولی احمدنوری را بگردن انداخت 

  .   بودواز نادرخان وارتباط او با انگليس ھا سخن رفته می بودتعرف شده 

خوشبختانه مقاEت   داکتر سيد عبد� کاظم به مناسبت سالروز استرداد استق?ل کشور ونيز مقاEت داکتر 
نوشته کسانی که زبان به بيان حقايق برمبنای اسناد معتبر بازميکردند، با ديگر عبدالرحمن زمانی و اين مخلص و

وطوری جبھه گيری ميکرد که گويا .اقای عارف عباسی با نام اصلی يا نام مستعار روبرو ميشد  مخالفت آميز ھای
 که بی موقع هًاين اسناد وشواھد تاريخی کدام اھميت واعتباری ندارند و اص? غلطی بزرگ ازخود شاه امان � بود

جب به سفر اروپا رفت وبی موجب  وبی م نند ودست به اص?حات زد وبی موقع برای زنان حق داد تا تحصيل ک
واينک دراين اواخر، گويا در سايت سلطنت طلبان، مقاله ای . استق?ل را از انگليس ھا حاصل کرد وغيره وغيره

نوشته ھايش گويا به ھدف گمراھی نوشته شده نوشته است ودر آن خواسته به داکتر صاحب کاظم نيز وانمود کند که 
نادرشاه (آل يحيی که در آن قيقت وآگاھی مردم ؟ شايد به نظر آقای عباسی بھترين نوشته آن باشد نه برای بيان ح

؟ وآنھا بودند که  وطن را گل وگلزار ومردم را توصيف شده باشند کشوربرجسته ترين زمامداران اين) وظاھرشاه 
 ؟؟ندفقير وبيسواد نگھداشته بود

مستند، به انسان آگاھی  ینوشته ھا:نه به خواننده اع?م ميکند که نمائی صادقا  بدون خودداکتر صاحب کاظم،
 و. آورندیبار مبه  یگمراھ» ھوائی«و» در آوردیمن «ميدھد تا حقايق رخداد ھا را بھتر درک کند، اما نوشته ھای 
ه ھای ودرنتيجه گمراه کننده  است، نه نوشت» ھوائی«تاجايی که مشاھده شده، نوشته ھای عارف عباسی بيشتر 

  .کاظمصاحب مستند ومستدل داکتر 

از خاطرات نوشته ھای شيون کابلی ،انگشت گذاشته وميگويد نبايد  نقل قول از آقای عباسی درمقاله اش بر
اما نزد من خواننده سوال خلق ميشود که دليل نادرستی گفتار شيون کابلی نزد اقای . شوداستفاده برای تاريخ او 

  عارف عباسی باور کرد؟  گفته ھای  خود ن به نوشته ھا وعباسی چيست؟ وآيا ميتوا

  و با زبان  نترس و آزاديخواه بودآنطورکه از آثار واشعار سردارشيون کابلی پيداست،او مردی شجاع و
او برخ?ف سردارعباسی، نسبت به مقام . آتشين خود ھزاربار دليرتر وصادق تر وحقيقت گوتراز عارف عباسی بود
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 ضيائی شيون. نادرشاه را غاصب سلطنت شاه امان � ميدانست ن نادرشاه وظاھرشاه بی باور بود وسلطنت وخاندا
  از فقر مردم خود رنح مى برد و از حاکميت استبدادى   بود وده طبع ، عدالت خواه و وطن پرست ، مردى آزايا کابلی

  .از نموده استخاندان نادرشاه نفرت داشت و اين نفرت خود را در اشعار بسيارى ابر

 : که از دست استبداد از وطنش دور شده بود، ميگفت»  شيون«

 ی بــزرگى ھـــــرگــز          پيش ھر دله و ديوث خم و چم نکنميبــھــرکـرسى 

  ف به مداحى آدم نکنمــ   مصــرعى حي بنويسم ز وفادارى سگ صـد ديـوان      

تيغ قلم بر او يورش مى برد،  حمله کند، وخاينان را افشاء نمايد، با وقتى ميخواست براستبداد» شيون کابلى«
 :در قطعه زير ميگويد. و با شمشير شعرتصفيه اش ميکرد

  سلـطان ســرمـا            ھـرنجـاست که بـريزند تحمـــل بکنيــمۀما نه آنيم که ازخانـ

 زخاکستر خود گــل بکنيم وبسوزيم ی ھمـه آتــش زده نغــمه مــوسيــقـاريم           م

   پــاک از مـزبلـه  ھـا گلشن کـابل بکنيم  رکـار      ــددگــار شود آخـگرخــدا يار و م

       ته زنيم      ـِرا به سنن نعش سرچ خاينان

  دوى وچوک وسرپل بکنيمــگل فشان من

ون بخاطر چوکی ومقام ھرگز نزد شي.  برادران مستبد او است اين خاينان معلودارنادرخان و منظور شيون از
ارباب قدرت گردن خم نکرد ولی اگر بجای اوھرکسی ديگر بشمول اقای عباسی می بود شايد بخاطر رنج ھا  بی کران 

  . ميکردگردن پت  و زندان به کتابت رتبه دھم قناعت

 خوف زندان  از١٩٣٠ ابن امير عبدالرحمن خان بود که در سال خانعمرمحمدشيون کابلی فرزند سردار 
به اتحاد شوروی پناه برد، اما در شوروی دستگير ومدتی  بدست نادرشاه، با کمک دوستان خود از دام نادر پريد و

ل بعد در سا زندگی کرد وبا يک خانم روسی ازدواج نمود، اما چند تاشکند چندی در و بندی گرديد ودوباره آزاد شد
يبريا تبعيد گرديد ومدت ھفت سال را از دست استبداد نادرشاه،  سختی باره زندانی وبه سااوايل جنگ جھانی دوم دو

 را  تحمل کرد و بعد سايبريا)  درجه سانتی گراد٥٠منفی (ھای طاقت سوز  زندان وکاراجباری مشقتباردر ھوای سرد
 به ناچار دربدر .کاشانه اش نه خانه و رھائی از زندان سابيريا وقتی دوباره به تاشکند برگشت نه زنش بود ونه از 
و برای باردوم با يک زن گرجستانی پيداکردبخور ونميری در بدل معاش د وکاری يشت وخود را به مسکو رسانک

سختی ھای زندگی و ديدھای خود را از  شيون خاطرات وچشم. دختر شديک صاحب که از او  ازدواج نمود

در آن قضاوت خود را  نوشت ودرمسکو  ،نادرشاهرانۀ انگليس نسبت نادرخان، سالھای پس از مرگ سياستھای مزو

رخداد ھای جنگ استق?ل وبه قدرت رسيدن نادرشاه  به کمک انگليس ھا بيطرفانه و بدون ملحوظات  از وقايع و
از دستگاه سلطنت ظاھرشاه ھيچگونه توقعی بجز دريافت يک پاسپورت تابعيت افغانی . انجام دادمآبی  سردارقومی و

ً دست نيافت، و درنتيجه اجبارا  حقغان است،نداشت  ولی درمدت چھل سال سلطنت ظاھرشاه به آنکه حق او وھراف

به ھمت بعد از مرگش اين خاطرات ابتدا به زبان روسی وبعد از روسی . در حسرت ديدار وطن جان سپرد ودر تبعيد 
به فارسی ترجمه " ضيائیرحيم محمد سردار خاطرات ، وطن معاصر تاريخ از برگھای"زيرعنوان خی غيرت غ?م س

  .وچاپ گرديد

از نيز بيان حقايق درون خاندان سلطنت کابل،برای تاريخ کشور   خاطرات شيون کابلی، از لحاظ محتوا و
است وھرگز سخنان اشخاصی چون عارف عباسی که ھيچگونه درکی ازعلم  تاريخ ای برخوردار ارزش فوق العاده 

جناب داکتر که تحقيقات مطلب واظھار اين .  بکاھد ارزش واھميت آن اثرواند ازنميتو روش تحقيق درتاريخ ندارد،
برای خوشی   آگاھی دھنده است، يک اظھار نظر دور از واقعيت و)عباسی(گمراه کننده ونوشته ھای اوصاحب کاظم 

 . به  حساب مجرائی دادن است سلطنت طلبان خاطر گرداننده سايت



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئخپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 انتظارداشت، از دست دي دشمن باکي را که ازی نادان نجات بدھد که ضربه اان آدم را از داشتن دوستخداوند
 تر داکۀ پدرظاھرشاه، بجواب مقالشاهدر دفاع از نادر ی، عارف عباسرينوشته اخ.شودي حواله موبرا  نادان اندوست

  وسندقيون تحقبد  و»یھوائ «ینباشد ،بدون شبھه از نوع نوشته ھاھم  بعد از وقت یصاحب کاظم، اگر چاپلوس
 داکتر ۀ افشاگرانۀ با مصاحبکطرفيًشده است وجوابش اتفاقا    نوشته ی مجرائۀ است که محض بگونومدرک

 با مقالت مستدل واستوار  ومحققانه داکتر گري دیواز سو   پورتال مواجه شدی در بخش صوتیعبدالرحمن زمان
   .ه اند حواله شدیعباس آقای  وی ر برھر دو مثل دو سيلی محکم  که گرديدصاحب کاظم  روبرو

 نادرشاه را نسبت به ی ھای ھا وغداری از نامردۀنا شنفت  ناگفته وی داکتر صاحب کاظم،بازھم گوشه ھاۀمقال
 � وتوطئه سي وگذشت آن شاه ضد استعمار را در برابر دسای بزرگوارگري بار دکيو.  برم? ساختیغاز شاه امان 

نامردی کرده  � خان وشاه امان � بي حبري امدرحقکه نادر چقدر داد  ونشان هثابت ساختوبرادرانش   نادرخان یھا
نگرفت و با   امان � خان هي علسهياز دس وسرانجام برطبق پ?ن استعمار دست   است بودهانتيدر فکرغدر وخو 

 نجات داد، ی  مرگ وقصاص بعد ج?ل آباد وازیعساکر شاھ وشکنجه  حتيفض  الاو را از چنگزيمرد اغ کهيوجود
 عناصر غاتي شورشھا وتبلروبرو ساخت واز طريق بزرگ یبا درد سرھاشاه را   از غدر دست نگرفت ومگربازھم 

، سلطنت را بنام بچۀ سقوماھه ٩ یبعد از ھرج ومرج ھا و مجبور به ترک از کشور نمود را  ،ویوابسته به استعمار
 نمود که ھرگز مع را بدور خود جیغصب کرد و کسان بعد نامردانه  گرفت وسقو از بچۀ مردم   بزورکناميآن شاه ن

   . آمدی نمرونيزبان آنھا ب  از دھن وی وضد استعماریسي ضد انگلیصدا

او موقع خواھد  به آن زودی کسی انتقام خون وطن پرستان را از وی بگيرد، و که کردي فکر نمدي نادرشاه شا 
قدرت د ھرچه بيشتر دمار از روزگار آزادی طلبان برآورد،مگر غافل ازاين حقيقت بود که داشت تا با قساوت واستبدا

 برخواھد داشت که فکر ی اعمال کسانی پرده از روی روزخيتار  وماندي نمی خانواده باقکي تن وکيتا آخر درکف 
 کمرداني که نام ندانستندي، اما نمنندخ پاک کي  نام مردان بزرگ را از صفحات تارندتوانيکتابھا م  با سوختن کردنديم
 امان � خان به عنوان ی که نام غازدهيامروز آن زمان رس. اذھان مردم پاک نمود قلوب و  از تواني  را نمیقيحق

مردم حق شناس   کشور در اذھان جوانان وی وضد استعمار وطرفدارتعالیمترق  عنصر کيمحصل استق?ل و
تر  منفورو نادرشاه وھاشم خان برادرش ، روز تا روز رسوا تر ۀچھر  ی ولگردديم تر دهبرازن افغانستان زنده و

   .شوديم

، آنھائی که سنگ سلطنت خواھی به سينه  می بينيماينست کهزمانه ما بزرگ مسخره گی طنز تلخ يا 
 وصف آن غول   دردفاع از ضد سلطنت، يعنی بچۀ سقو نيز قرار دارند ودرتظاھر به سلطنت طلبی،ميکوبند، درعين 

خليلی، بچۀ سقو را شاه با ناموس  استاد ،از قلم»عياری از خراسان«بی دم وشاخ، قلم فرسائی ميکنند که درکتاب 
تر از ظاھرشاه  ناميده ،درحالی که بنابر گواھی کتاب تذکراEنق?ب آخرين کتاب فيض محمدکاتب،اين شاه 

ًجبرا وعنفا ) بچۀ سقو(باناموس درشاه وبرادرانش در ھنگام محاصرۀ کابل بارھا تجاوز کرده برناموس خاندان ناً
  »!تفوجاھل دوست تفو برتو ای (!بود

 یخي وبدون سند وبرھان تاری تصور اند که با نوشتن چند سطر ھوائني ھنوزھم به ای دربارسانيکاسه ل
 وھمسانی  طرازیھم...انی و داکتر زم داکتر عبد� کاظم ومحققان دانشمند وحقيقت جويی  چونخواھند توانست با 

که بايد بدانند  اما يک شخصيت ملی وغير وابسته به انگليس تصويرنمايند،از نادرشاه، با سخنان ھوائی کنند و
ظاھر شوند، به ، شاه ازنادر شاه وظاھرتي خود در حمازيتملق آمتنک مايه و  ی گونه نوشته ھاني اشتربايھرچه ب

 از یري ھر روز مدارک و اسناد انکار ناپذرايز.  سازندیآبرو م  ی رسوا و برادتيھماندازه آن پدر و پسر را ز
 ی که بازھم گند وابستگشودي منتشر می جمعیرسانه ھا  در ی وھندبرتانوسي انگلی محرم استخباراتی ھافيآرش

   . واستعمار برم? سازندسيآنھا را با انگل

  پايان


