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افغان جرمن آنالین  /مختصات افغانستان ،بخش :نخبگان و مشاهیر

۲۰۲۱/۰۱/۰۸

معرفی داکتر «سید عبدهللا کاظم» در
قاموس کبیر افغانستان
قاموس کبیر افغانستان ،در کنار شرح لغات و مجمع اللغات به معرفی تاریخ ،جغرافیه ،اقتصاد ،معارف ،صحت
عامه ،نخبگان ،مشاهیر و خدمتگزاران ملی این کشور نیز می پردازد .پورتال افغان-جرمن آنالین و قاموس
کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود می دانند که در خصوص معرفی شخصیتها ،بدون تبعیض و کینه های
فردی ،برای مردم معرفی کند .منظور آنست تا خوانندگان به کشور خود و داشته های آن آشنا گردند.

داکتر سیدعبدهللا کاظم در 15جدی  1320شمسی (5جنوری  )1942در
"چارباغ " شهر کابل در محل مسمی به "باغبانکوچه" در یک خانواده سرشناس
چشم به جهان گشود ،بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوهنځی اقتصاد پوهنتون
کابل درسال )1963( 1342شامل کدر تدریسی آن پوهنځی گردید .در
سال )1971( 1350پس از اخذ درجه دوکتورا در«رشته اقتصاد و علوم
اجتماعی» از اطریش (ویانا) به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوهنځی
اقتصاد پوهنتون کابل مجددا ً شروع به تدریس نمود .در سال  1973به رتبه
علمی "پوهندوی" ارتقا کرد ونخست به حیث آمر دیپارتمنت اقتصاد تصدی
(رشته صنعت) و سپس از  1974تا  1978به حیث رئیس آن پوهنځی ایفای
وظیفه نمود .بعد از کودتای ثور 1357با جمعی از استادان مشترکا ً بطور
مخفی به تشکیل یک گروه مخالف با نظام خلقی و پرچمی تحت نام «حزب
وحدت ملی افغانستان» پرداخت که بزودی با تعدادی از اعضای مؤسس آن
حزب توسط حکومت خلقی ـ پرچمی گرفتار و همه برای مدت  19ماه در
زندان پلچرخی زندانی شدند .بعد از رهائی از زندان در اپریل  1980به حیث
مدیر بانک ملی افغان در لندن مقرر شد ،ولی پس از مواصلت به آنجا از اشغال رسمی وظیفه خودداری کرد و با
گذشت دو ماه نخست به جرمنی و بعد به ایاالت متحده امریکا پناهنده شد .او ازاواخرسال  1981تا اکنون در ایالت
کالیفورنیا در شهر «سن هوزه» اقامت دارد .داکتر کاظم در 8ثورسال  )1965( 1344با محترمه راضیه مستمندی

به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

ازدواج کرد و دارای یک پسر و دو دخترو جمعا ً شش نواسه میباشد که همه درشمال ایالت کالیفورنیا ـ امریکا زندگی
میکنند.
داکتر کاظم در مدت اقامت در وطن برعالوه وظایف رسمی و عضویت در چندین کمیته علمی ،دوبار به حیث
پروفیسور مهمان به جرمنی دعوت شد و نیز در یک تعداد کنفرانسها و محافل علمی در خارج کشور اشتراک نمود
و آثار و کتب زیاد تألیف کرد ،موصوف درسال  1974در ازای خدمت به معارف ،بخصوص تطبیق موفقانه سیستم
«سمستر و کریدت» در پوهنځی اقتصاد از طرف رئیس جمهور محمد داؤد (شهید) مفتخر به اخذ مدال عالی معارف
گردید.
داکترکاظم درایام هجرت درسال 1981عضو مؤسس انجمن مهاجرین افغان در شهر فرانکفورت ـ جرمنی ،در 1982
عضو مؤسس انجمن فرهنگی افغانها در پورتلند (ایالت اوریگان) و از  2006تا اکنون عضو مؤسس و رئیس انجمن
«سالمندان افغان در بی ایریا ـ کالیفورنیای شمالی» بوده است .موصوف در سال  1993حرکت سیاسی بنام «نهضت
وحدت ملی افغانستان» را در امریکا آغاز کرد و در سال  1994به حیث «منشی عمومی داراالنشای» آن انتخاب
گردید که متأسفانه این نهضت بنا برانگیزه هائی درسال  1996درحال تعلیق قرار گرفت و تدریجا ً ازهم پاشید.
داکتر کاظم در طول دوره مهاجرت به حیث تحلیلگر مسائل افغانستان در حدود  500تحلیل سیاسی را ازطریق
رادیوها و تلویزیونهای افغانی وغیرافغانی خدمت هموطنان تقدیم کرده و نیز بیش از  700مقاله تا ایندم در مدیای
افغانی بیرون کشور به نشر سپرده است .عالوه بر بعضی پیشنهادها برای آینده کشور که در مواقع مهم ارائه داشته،
به تعداد جمعا ً  27عنوان کتاب نیز نوشته که یازده عنوان کتاب ذیل آن چاپ شده اند:
 1ــ دهلیز هرات ـ شکارگاه جدید پاکستان ،چاپ اول(کالیفورنیا) ،دسمبر ( 1994در  36صفحه)
 2ــ افغانستان بسوی انفالسیون سرسام آور ،چاپ اول (کالیفورنیا) ،فبروری (1995در  71صفحه)
 3ــ افغانستان در طلسم دائره شیطانی مصیبت ،چاپ اول (کالیفورنیا) جوالی  ،1995چاپ دوم مارچ (1997پشاور)
(در  99صفحه)
 4ــ وضع تعزیرات برطالبان و معضله افغانستان ،کالیفورنیا ،اپریل  249( 2001صفحه)
 5ــ طرح حکمتیار و هزار و یک سوال ،چاپ اول (کالیفورنیا) ،آگست ( 2001در  154صفحه)
 6ــ جنایات دیروز ـ دادخواهی امروز ،چاپ اول (کلیفورنیا) اکتوبر  ،1994چاپ دوم (کابل) جنوری ( 2006ترجمه
راپور مقدماتی «پروژه دادخواهی افغانستان» از انگلیسی ،در  99صفحه)
 7ــ زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد ـ یک بررسی تحلیلی و تاریخی ،چاپ اول (کابل) ،نوامبر ( 2005در 602
صفحه)
 8ـ هرات ـ از قیام حوت تا امروز (با ذکر مختصر از پیشینه های تاریخی) ،کالیفورنیا ،اکتوبر ( 2011در 496
صفحه)
 9ـ قیام تاریخی مردم هرات ـ  24حوت  ،1357چاپ اول ،کالیفورنیا( 2013 ،در 90صفحه)
ً
 10ـ زندگی سیاسی شهید محمد داؤد از آغاز تا انجام  1310تا  ،1357کابل( 2019 ،درسه جلد ،جمعا  1321صفحه)
 11ـ رویدادهای عمده در دورۀ صدارت شاه محمودخان غازی از  1325تا 1332ش ،کالیفورنیا( 2020 ،در423
صفحه)
به تعداد ده عنوان کتاب دیگر که هریک قبالً به سلسله درچندین بخش در وبسایت افغان جرمن آنالین به نشر رسیده
اند ،اکنون درصورت مساعدت امکانات آماده چاپ به حیث کتاب های مستقل میباشند:
 1ـ درسی که باید از گذشته آموخت! ـ انتخابات ریاست جمهوری  2009به استناد کتاب کای آیدی
 2ـ رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 1303
 3ـ اقتصاد جنگ و بحران پولی و مالی افغانستان از کودتای ثور تا سقوط طالبان
 4ـ اسرار نهفته شهادت امیر حبیب هللا خان سراج الملة به استناد سراج التواریخ
 5ـ شهر کابل شاهد رویدادهای مهم از چهارم تا هشتم ثور 1357
 6ـ بررسی تحلیلی و تاریخی معاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران
 7ـ مختصری در بارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان
 8ـ مجموعه ارشادات و بیانات شاه امان هللا غازی حین لویه جرگه 1303
د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 9ـ نگاه گذرا بر ظهور و سقوط اولین نظام جمهوری در افغانستان
 10ـ موقف زن افغان در جامعه "مرد ساالر" کشور
 11ـ شاه امان هللا غازی بانی تحول در زندگی زن افغان
 12ـ استرداد استقالل کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است
 13ـ چرا شاه امان هللا غازی پیشنهاد انگلیس ها را مبنی بر متارکه قبول کرد؟
 14ـ مکثی بر معضلۀ پشتونستان ـ داؤد خان و روابط با پاکستان
 15ـ شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف معارف در کشور
 16ـ دست های مرموز در شهادت میوندوال

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

