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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

تأریخ11/06/5102 :

ناشر و نویسنده :احمد فواد ارسال
ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای
تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

قدردانی یک شاگرد تحقیق عینی و مستند از شهسوار سنگروال،
ع.عزیزی و عبدالحق فاریابی ؛ که مقاالت شان نمونه های بارز
تحقیقات و مقاالت عینی در پورتال وزین افغان جرمن آنالین میباشد
ارزش پورتال وزین افغان جرمن آنالین در نشر صدها مقاله با ارزش تحقیقی  ،ادبی  ،تاریخی سیاسی وغیره
است که نشاندهنده سویه عالی و با ارزش نویسندگان پورتال وزین افغان جرمن آنالین است .خوانندگان ،سهمگیرندگان و
شاگردان تحقیق عینی و بیطرفانه و مستند همیشه از نمونه های بارز یک چنان مقاالت سرمشق گرفته و مستفید میشوند  .از
طرف دیگر اگر یک مقاله سکتگی ها دارد ،غیر مستند است و ادبیات غیر عادی دارد خواننده را به شک می اندازد و ارزش آن
مقاله مورد سوال قرار میگیرد .به صورت مثال محترم بهلول عبدالرحیمزی خدمت ارزنده ای را در تقدیم کتاب پدرمرحوم شان
جنرال عبدالملک عبدالرحیمزی به پورتال وزین افغان جرمن آنالین میدهند .اما در همین قسمت آخر نشر شده قسمت چهارم با
قسمت پنجم ارتباط منطقی ندارد؛ دفعتا ً موضوع از سال  0521به  0591میالدی میرود .شاید ایشان به همان ترتیب کتاب را
ترتیب داده بودند و اما اگر دفعتا ً این قسمت به کدام مقصد دیگر نشر شده باشد ارزش و اعتباراصل کتاب را برای محققان پائین
می آورد .همچنان ادبیات قسمت پنجم با قسمت های قبلی تفاوت های دارد .مثالً لغات "باتوم و جواری" که در مقاله مذکوربه
معنی دنده و ذرت توضیح داده شده اند چه معنی دارد؟آیا ملک خان لغت باتوم را استفاده کرده و دنده را نمی فهمید ؟ و اگر وی
جواری را استفاده کرده کدام افغان جواری را نمیفهمد که ذرت در اینجا تذکر داده شده است؟ آیا منطقا ً ملک خان در آنزمان
اصطالح دژخیمان را در ادبیات خود استفاده میکرده است یا کسی که کتاب را ترتیب داده است این اصطالح را در کتاب داخل
کرده است؟ آیا منطقا ً ملک خان که در ادبیات دری و پشتوی سال ها  0591-0511افغانستان تعلیمیافته بود اصطالح ایرانی
"بازپرسی" را استعمال میکرد یا کسی که کتاب را ترتیب داده است این اصطالح را داخل کتاب کرده است؟ اگر شنیده گی و
تبصره و تحلیل ملک خان از یک دیگر مشخصا ً تمایز داده میشد به ارزش کتاب کمک میکرد؟ آیا ملک خان خودش محبوسین را
با لباس خواب دیدو یا شنید؟ وغیره وغیره از طرف دیگر قسمت اول معرفی این کتاب محترم ملک خان که در آن از طریق
نشرکتاب  ،همکاران و مشاورین نشر کتاب و نشر سابقه قسمت های از این کتاب در دیگر نشریات تذکر داده شده است در
پورتال افغان جرمن آنالین دیده نمیشود .معلومات مذکور در سنجش و تحلیل و تجزیه کتاب مذکور ارزش زیادی دارد.
تاد لیتمن  Todd Alexander Litmanمینویسد " :ریسرچ عبارت از تحقیق کردن در مورد نظریات است برای کشف معلومات
مفید .و نه تنها انجام ریسرچ برای شخص محقق با ارزش است  ،بلکه برای جامعه هم مفید میباشد .اما تحقیق مورد سوء استفاده
هم قرار میگیرد .بعضی اوقات پروپاگند ( پخش معلومات به مقصد ترغیب کردن و متقاعد ساختن) بجای تحقیق عینی معرفی
میشود .که یک چنین عملی باعث نگرانی محققین واقعی بوده و باعث ضرر به مردمی که این معلومات پروپاگندی را نا دانسته
استفاده میکنند".
http://www.vtpi.org/resqual.pdf
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مقاالت محترمین شهسوار سنگروال ،ع.عزیزی و عبدالحق فاریابی که سه نمونه از صد ها مقاالت با ارزش در
پورتال وزین افغان جرمن آنالین میباشند؛ امتیازات زیادی دارند .در این مقاالت اصل منبع به وضاحت تشریح شده و محققین
دیگر میتوانند در تحقیقات شان به سند مورد بحث از طریق مشخص توضیح شده دسترسی پیدا کنند .این مقاالت نمونه کار
صادقانه و تحقیقی قابل تقدیر است و برای شاگردان تحقیق تاریخ افغانستان مانند اینجانب آموزنده و سرمشق میباشند.
محترم شهسوار سنگروال از سفر ماه اکتوبر  5102خود به ترکیه نوشته اند و نوشته اند که در جریان سیاحت در
ترکیه متوجه و جستجوگر یافتن آثار نام سیاسی افغانستان در چارچوب جغرافیائی منطقه قبل از آغاز امپراتوری احمد شاه بابای
کبیر در سال  0991میالدی بوده اند .محترم شهسوار سنگروال مینویسند که وی فکر میکرده اند که اگرهم آثار و یاد آوری در
این منطقه جغرافیائی وجود داشته باشد  ،شاید به نام های خراسان و یا آریانا دیده شود .محترم شهسوار سنگروال از خوشحالی
خود و همراهانش یاد میکند که یاد آوری نام اوغانستان را در یک سند سال  0911میالدی در ترکیه مشاهده کردند .در این سند
که در زمان محمود دوم امپراتور عثمانی ( )0929-0159نوشته شده است حدود اربعه اوغانستان چنین نوشته شده است :بحر
هند در جنوب ،عجمستان یا ایران در غرب ،شمالشرق آن ترکستان  ،شمالغرب آن ماوراء النهر و شرق آن هندوستان ذکر شده
است.
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/sangerwal_shahswar_aughanistan_de_turky.pdf

محترم ع.عزیزی ترجمه و تحلیلی از یک سند قلمی که مشتمل بر یک فرمان صادر شده احمد شاه بابای
کبیر است عرضه کرده اند .نه تنها اینکه محترم ع.عزیزی به وضاحت تشریح کرده اند که سند به چه طریق در پشاور باقیمانده
است و از چه طریق به مالحظه اوشان رسیده است ؛ بلکه ایشان وضعیت فزیکی فرمان احمد شاه بابا را تشریح کرده  ،یک
عکس سند را نشر کرده و بعد سند مذکور را ترجمه و تحلیل کرده اند .محترم ع.عزیزی تشریح میکنند که احمد شاه بابا حکم
استفاده از یک قطعه زمین را در پشاور به شیخ تقی که یک شیخ طریقه صوفی است به وسیله این فرمان اهدا کرده است .محترم
ع.عزیزی نه تنها تشریح مینمایند که احمدشاه بابا در  50ماه صفر سال  ( 0015مطابق به  51نومبر  )0922منحیث حکمروای
افغانستان و منطقه منجمله پشاور این فرمان را صادر مینماید  ،بلکه وی تشریح میکند که نام قدیمی پشاور که بگرام است در این
سند تذکریافته است.
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/a_azizi_the_ahmadsha_baba_farman.pdf
محترم عبدالحق فاریابی یک قطعه شعر ناب دری افغانستان از رحیم شیدا وکیل فاریاب در ولسی جرگه را
به نشر سپرده اند .این شعر ناب دری در سال  0121هجری شمسی در جریان رای اعتماد ولسی جرگه به یکی از صدراعظمان
دوران دهسال دیموکراسی قانون  0519افغانستان در ولسی جرگه خوانده شده بود .این شعر ناب دری جناب رحیم شیدا نه تنها
اینکه یک شاهکار شعر ناب سیاسی دری افغانستان است ،بلکه صدها بار بهتر از مقاله ها و بحث ها اوضاع سیاسی افغانستان را
در سال  0590میالدی که هشت سال بعد از تصویب قانون اساسی است تمثیل میکند .گرچه هر بیت این شعر محترم شیدا مثل
طال است ابیاتی مثل ابیات پائین به خوبی وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان را در آن سال ها تشریح مینماید:

یک هزار جلد قوانین زکهن موجود است

ده هزار ماده قانون به وطن موجود است

چه ضرورت که قانون سر قانون سازیم

چون عمل نیست چه افسانه و افسون سازیم

چند سال پیش چنین سختی و آزار نبود

این قدر قیمتی و مشکل بازار نبود
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خلق با زندگی سخت گرفتار نبود
این پالن است که ما ملت بیجان باشیم

مردم از گشنگی و فقر چنین خوار نبود
دشمن یگدیگر و توده ای نادان باشیم

تا که احزاب سیاسی نکند عرض وجود

تا که از مثبت و منفی نشود حق مشهود

تا حکومت نشود از خود مردم

هیچ امید نداریم که ببینیم بهبود

یک طرف کوشش روس است و یکسو چین

یک طرف کوشش امریکه و انگلیس چنین

یک طرف ما خود داخل خود ها بدبین

یک طرف امنیت و نظم و اداره پائین

باخبرباش که این کشور ما در خطر است

دشمن از چار طرف منتظر یک خبر است

از شما کار نخواهیم به سالمت باشید

حاکم مطلق ما تا به قیامت باشید
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