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 ٢٠١٣/ ٦/ ٢                                                                                               کانديد اکادميسين سيستانی ا
 

   وداکتراعظم گلقدردانی از مقام علمی داکتر سيد عبدهللا کاظم
  

  

  !، س?م وتحيات بريکايک شماتجليلدرمحفل  حاضر محترم  وذواتھموطنان گرانقدرولنه،ټی ھنگرف نی          افغا

 

 در  اجتماعی کشوروفرھنگی علمی ، ارجگذاری وقدردانی از شخصيت ھای 
اين قدرشناسی درزندگی يک ، کار درخور ستايش فراوان است، زيرا حيات شان

قدر شناسی ای خواھد بود که بعد از  شخصيت علمی،به مراتب بھتر وشايسته تر از آن
ن شخصيتھا صورت بگيرد، زيرا درصورت اولی قلب يک شخصيت علمی درگذشت چني

 کارھای بھترعلمی را در انجام اوشادمان ومملو از سرور وخوشحالی ميشود،و 
ين ياد بودھا ھيچ تاثيری به حال آن چن ، حاQنکه در صورت دومی، انرژی می بخشد

به . حال خواھد نمودشخصيت نخواھد داشت وفقط بازماندگان او را تا اندازه ای خوش
 ترديد دوننھضت ھای اجتماعی ب  عرصه ھای دانش وفرھنگ وان بزرگھر حال  قدر شناسی  و تقدير از خدمات علمی

بياموزند وشخصيت خود را تکامل   آنھاکارکردھای  علمی وفرھنگینسل ھای جوان ما از تا درس ھای سودمندی اند 
  .ببخشند

داکتر يکی ،  نام ونشان پوھنتون کابل صاحبدوتن از استادان ، کشورعلمی خوش نام  شخصيت ھای جملهاز
که در اويل ماه جون ازسوی افغانی فرھنگی تولنه اعظم گل می باشندپوھاندداکترسيدعبدهللا کاظم ،وديگری 

ی ابراز نظر پيرامون شخصيت،علميت وکارنامه ھا بحث و .درکاليفرنيای شمالی امريکا مورد قدردانی قرارگرفتند
 استادانايشان از جمله معدود . بجا، ولی آسان نيست ،کاری انھريکی ازاين استادوآموزشی سياسی وفرھنگی 

بيداری  منظوره ب  که درطول عمرخويش ، برای فرزندان وطن، درس آزادگی و وطن پرستی داده اند وتحصيل کرده اند
نوشتن مقاله ھا  نوتھا و  لکچرۀبا تھي ه وساخت شعور وعقول شاگران خود، خواب خوش و راحت جان را برخود حرام

خود را به حيث نقش  ، کشوراجتماعیمسائل ديګروتخصصی خود و کتابھای سودمند در عرصه ھای  رساله ھا و
با خط زرين ثبت  اوراق نام چنين استادان دانشمند را تاريخ بدون شک  .ودانشمند بخوبی ايفا کرده اندشايسته استادان 

  . کردخواھد خود

 ميتوانم اذعان  سيد عبدهللا کاظمداکترًعجالتا من در بارۀ پوھاند اعظم گل خان سخن گفته نميتوانم ،ولی در مورد 

 که کارنامه ھای ماندگار ايشان ميباشد کشورما  نامداريکی از شخصيت ھای علمی، وفرھنگینمايم که وی بدون ترديد، 
  .ن وی در پوھنتون کابل ھمواره زنده خواھد بود کتاب وھمه شاگردا اھل  قلم و درذھن وخاطر

 ومعرفت نداشتم ولی درخارج از کشور، در سالھای اخير شناختدر افغانستان متاسفانه من با ايشان از نزديک 

، به توانائی فکری وقلمی ايشان پی برده ام  افغان جرمن آن�ينل در پورتااز طريق نوشته ھا ومقاXت علمی پربار شان

تا ھنوزھم يکی قابل افتخار کشورما استند وفرھنګی  شاذ واز شخصيت ھای  علمیاف ميکنم که يکی از نخبه گانواعتر

آخرداکترعبدهللا کاظم، نواسۀ . از ھواداران پرشورنھضت مشروطيت دوم ودورۀ تجدد ونوآوری عھد امانی بشمارميروند

شاه ردر فردای به تخت نشينی ناداه ھواداری ازشاه امان هللا ميرھاشم خان،وزيرماليۀ عھد امانی ميباشند، مردی که به گن

حاکم کوھستان  که وقتی بچۀ سقاو شجاعی وحاضر جوابی بودميرھاشم خان ھمان مرد  .به شھادت رسيدبطورمرموزی 

  :رادر ارگ  به درخت از يک پا آويزان کرده بود،خطاب به ميرھاشم گفت

   !بزرگ ھستی) کافر"(Qتی" تو

  .حقيقی وسيدھستم نيستم، بلکه مسلمان کافر من : جواب داد

   نيستی که بوديجه را ساختی؟ھمان   مگر تو:ديپرسپسرسقاو دوباره 
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درخانه، دکان ھمه بوديجه  .سيستم قديم حساب است کفرنيست، يک يک لفظبوديجه بلی، درپاسخ گفت،مير

 از مرگ بست ورا شاه بيسواد   دھنخود،ين پاسخ معقول ا بامير. بوديجه يک نام جديد است که به محاسبه داده اند.دارند

  )١١٧ص آتش درافغانستان ،( .نجات يافت وبعد بچۀ سقاو او را به صرف غذا دعوت نمود

عانۀ ميرھاشم خان وزيرماليه شاه شجا از کارنامه ھای )وارتيريه تالی ست"(آتش درافغانستان"نويسندۀ کتاب 

يکی از شاگردانی که شاه امان � وی را (عمر پيلوت راميرھاشم وزيرماليه، «:نويسديادکرده ميدرجای ديگر مان هللا ا

اين : کيسه ط0را پيش روى وى نھاد وگفتيک  بخانه خود برد و)برای آموختن پيلوتی به شوروی وقت فرستاده بود

را به ميرھاشم خان مسترد عمر پيلوت با کمال شھامت کيسه ط0 ! ، بشرطيکه طياره را بقندھار ببرىشماستط0مال 

 خان درآن حک شده بودگرفت و روز بعد درحاليکه طياره بيش از رفت و� نمود وصرف يک سکه را که نام امان ا

برگشت غزنى بنزين نداشت، طياره را آنقدر ارتفاع داد که وى را قادر ساخت به ميدان ھوائى قندھار فرود آيد و از 

شاه امان � توسط اين طياره اوراق تبليغاتی خودرا برفرازغزنی پخش .ال شدخان استقب� طرف ھواداران امان ا

  )١٦٤ص ھمان،(. " نمود

خود باشد تا سرشجاع ونترس ، آدم بايد خيلی ی خطرناک چنين کاربرای انجامدر آن زمان ودر آن شرايط 
  خودگذری را ميرھاشم خانواين فداکاری واز. برکفت بگذارديک رھبر سياسی   به برای کمکوخانوادۀ خود را

جريان دارد وبنابرين نيزکاظم عبد) داکترشرائين نواسه اش ، خون چنين مردی در رگھا و . کرددرحق شاه امان )
گفتار ونوشته ی در وخوش بينی خاص احترام ید، نوع دورۀ امانی ياد ميشو وقتی از استق4ل وتعجب آورنيست اگر

  .احساس ميگرددو آن شاه مترقی نسبت به آن دوره ھای ايشان 

  

ايشان مقاXت علمی سودمندی  خوانده ام واز آنھا فيض وبھره برده ام  من در رسانه ھای انترنتی از قلم 
  :ًمخصوصا ازمقاXت ديل

  رداد استق�ل افغانستان،به مناسبت نود ودومين سالگرداست -

  نگاھی به چندسند تاريخی، -

   درکراچی،انی پرمحتوای شاه امان هللا يک بيانيۀمھم تاريخی،سخنر-

  يزه ھای سقوط دورۀ امانی، نگاھی به علل وانگ-

  يخ ويادی ازرجال نامدار،برگی ازتار -

  دربارۀ فدرالی شدن کشور، -

که از  "در Xب�ی واقعيت ھای افغانستان"ايشان در برنامه وطن دوستانه دلنشين معقول و ھایوھمچنان از صحبت

مقاXت ايشان در آرشيف نويسندگان پورتال  . بسيارفيض برده ام  دعوت ميشدند،محترم عباسی صاحبسوی گردانندۀ 

  . تحقيقی  درزمينه مسائل مبرم کشور  ميباشد-افغان جرمن آن�ين يکی از منابع مھم آثارعلمی

  

  است که در » وتجددزنان افغان،زير فشارعنعنه «ازجمله تأليفات مھم و بسيار دلچسپ داکترصاحب کاظم، کتاب  

نوع خود از مھمترين وبھترين آثار  اجتماعی درافغانستان بشمار ميرود و تاثير آن برمن چنان بوده که پس از ختم 

  . صفحه برآن نگاشتم ودر پورتال افغان جرمن آن�ين گذاشتم ٢٥مطالعۀ آن تقريظ مفصلی در 

، يکی از نخستين کتاب ھای »ن زيرفشارعنعنه وتجدد زنان افغا«درنخستين برگھای آن تقريظ نوشتم که، کتاب 

 تاريخی  در مورد زنان افغان است که از جانب  دانشمند نامدارکشورجناب داکتر عبدهللا کاظم، سابق استاد -تحليلی

 صفحه به چاپ ٦٠٢ فصل  و ٢٠اقتصاد پوھنتون کابل با استفاده از منابع ومآخذ متعدد داخلی وخارجی تأليف شده ودر

  .سيده استر

،من ادبيات آنرا شبيه جريان يک رودخانه  استکتاب بزبان فارسی دری و با ادبيات بسيار روان به نگارش آمده

 سيراب و موجدار  که پيوسته چشم بيننده را بخود جلب ميکند، وانسان را گاه دچار حيرت وگاھی ارامش می بخشد،

شور در قرن بيستم،که با شورشھا وبغاوتھا وسرکوب حکومتھا يا تحليل ھای دقيق ازاوضاع سياسی واجتماعی ک. يافتم
مقاومتھای مردم ما ھمراه بوده است، شبيه ھمان موجھايی اند که ھنگام مد وجزر رودخانه ھا  تھاجم بيگانگان و و تجاوز

  .بچشم ميخورند
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ر جامعه مردساXر از لحاظ محتوا،اين کتاب از نشيب وفراز ھای زندگی اجتماعی وسياسی وفرھنگی زنان د

بار اين ھمه  مشک�ت را  وان روبرو بوده اند وامشک�ت فر افغانستان حکايت دارد که در طول حيات خود با مشقات و

  .صبورانه بردوش کشيده اند

در ) چه شھری، چه روستائی وچه کوچی(ما، مؤلف با قلم توانائی خويش موقف زنان راموردبحث درکتاب 

مقام زن را به حيث مادر،ھمسر وشريک زندگی  نظرگرفته و ی، به عنوان نيمی از جامعه مدعرصه ھای مختلف زندگ

ِمرد و پرورش دھنده فرزندان خانواده و تقويت کننده اقتصاد فاميل از راه عرضۀ صنايع دستی ارج گذاشته ونقش آنان 
اقتصادی،به تحليل  گی اجتماعی وساير عرصه ھای زند تربيت فرزندان سالم و تشکيل فاميل و سازماندھی و را در

گرفته است که جا دارد ھربخش ازاين تحليل ھای عالمانه درنصاب آموزشی کشور گنجانيده شوند و در مکاتب ومدارس 

منزلت زن را به  و از کودکی قدر افغانستان به فرزندان افغان تدريس گردد تا کودکان ونوجوانان وطن از آن بياموزند و

در وھمسر وشريک زندگی آينده درجامعه در ذھن ودماغ خود جای دھند ودر بزرگسالی آنرا درحق عنوان خواھر، ما
  .زن ودختر خويش رعايت کنند

يکی از خصوصيات مھم اين کتاب، عدم استعمال الفاظ وکلمات موھن ورکيک به آدرس اشخاص وافراد مخالف 

شخاص مؤثر درتاريخ، با توضيح  روش مولف بدون حب وبغض شخصی نسبت به ا .نظروطرزتفکر مؤلف است

کارسياستمداران وارباب قدرت، سودمندی يا عدم سودمندی کار سياست گذاران کشور را بيان کرده وقضاوت را به 

  .خواننده خود واگذارکرده است که روشی است مطبوع واز توان ھرکسی پوره نيست

ور نمی پردازد، بلکه علل اين مشک�ت ومصايب کتاب تنھا به شرح مشک�ت عديده برسر راه پيشرفت زنان کش

. وآXم تحميل شده از سوی رژيم ھای مستبد متکی به روحانيت متنفذ وابسته به ارتجاع واستعمار را نيز تشريح ميکند

بررسی  وتحليل ھای علمی ازاوضاع واحوال رژيم ھای برسراقتدار درافغانستان در طول قرن بيستم ، ھمه گی ار جالب 
.  وسودمندترين بحث ھای تاريخی اند که خواندن ھريک ازآن مباحث دراين تحليل ھا دارای کيفيت وارج فراوان اندترين

بطورمثال، تحليل طومارتکفير شاه امان هللا از سوی حبيب هللا کلکانی که به قلم حضرت صاحب فضل احمدمجددی 

نی گرفته شده است، يکی از تحليل ھای عالمانه ايست که تا نوشته شده ودر پايان آن امضای اراکين دولت حبيب هللا کلکا

خواندن آن تحليل برای آنانی که ع�قمند شناخت دقيق . کنون نظيرآنرا من در ھيچ کتاب تاريخی ديگرکشور نديده ام

بحث ھای تازه ) ٢٠٤ -١٩٣صص: رک. (ترمسايل آنزمان اند،شايد جالبترين بخش فصل مربوط به دوره اغتشاش باشد

  .وتحليل ھای جالب  دراين کتاب آنقدر زياد است که من در مانده ام کداميک را اولتراقتباس وارائه کنم

 تاريخی است که داشتن آن  برای -بدينسان کتاب زنان افغان ،در زيرفشارعنعنه وتجدد، يکی از آثار علمی
 به زنان صبور ومادران زجرديدۀ افغان مطالعه اين کتاب را.ھريک از خانواده ھای افغان از ضروريات بشمارميرود

  .توصيه ميکنم

  پايان           .رزو ميکنمت کامل آ طول عمر وصحان فاضلبرای اين استاد


