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یکی از برداشت های یک شاگرد مطالعه تاریخ و سیاست از 

 مقاالت محترم داکتر کاظم و محترم عزیز احمد عزیزی  مطالعه
  

در این اواخر دو مقاله مهم و پر طرفدار توسط دو نویسنده محترم وطندوست و آگاه به شکل سلسله وار در پورتال                
وزین افغان جرمن آنالین نشرشد که بر موضوعات مهم تاریخی و سیاسی دیروز ، امروز و فردای افغانستان هر یک به نوعی 

 .منحیث منابع تحقیق شمرده شده میتوانند  ان مطالعه تاریخ و سیاست افغانستانروشنی انداخته اند، و برای ما شاگردان و عالقمند

مطالبی از کتاب خاطرات دگر –نظر اندازی در البالی واقعیت های تاریخی " مقاله محترم استاد کاظم زیر عنوان               
طرز تهیه کتاب، . عرفی واضح کتاب آغاز شده استیک نمونه بارز مقاله تحقیقی و تحلیلی است که با م" جنرال عبدالرزاق خان

اشخاص دخیل در تهیه کتاب وغیره به وضاحت معرفی شده است و حتی یک عکس روی جلد کتاب در مقاله نشر شده 
استاد کاظم شخصیت و خوب وبد و خصوصیات کار و خدمات و احساسات وطندوستی سردار داود خان شهید را از زبان   .است

و کودتای سردار داود شهید را با تحلیل و نظر یک جنرال ملی نزدیک به داود خان که   دالرزاق خان تشریح میکنددگرجنرال عب
استاد کاظم دسیسه . در برگیرنده تشریح در مورد سهم مسلمانان و کمونیست ها در کودتا میباشد ، را بیطرفانه عرضه میدارد

ملی که خود در آن دسیسه قربانی و زندانی شده بود با امانتداری بیطرفانه توضیح  کودتای شهید میوندوال را از زبان همان جنرال
و برای وضاحت بیشتر استاد کاظم در . و تشریح میکند، و در جائی که الزم است از طرف خود استاد کاظم وضاحت داده میشود

 :ختم مقاله در قسمت چهارم یاد آوری مهم و مسلکی ذیل را مینویسد

آمده « ...»گرفته و نیز عناوین این نوشته از این قلم میباشد، و آنچه بین ناخنک ها  ]....[ مطالبی که بین براکت: رییاد آو") 
درج شده ، نقل قول دیگران است که مؤلف "..." اقتباس از متن کتاب مرحوم دگر جنرال عبدالرزاق خان است و آنچه در بین 

 .("کتاب از زبان آنها بیانکرده است

مطالعه این سلسله مقاالت مستند واضح و بیطرفانه با تبصره های تحلیلی مشخص داکتر کاظم عالوه بر آنکه آموزنده            
 .است ، رهنمای خوبی است برای تحقیق و مطالعه بیشتر

فشار های "مقاله از طرف دیگر منحیث یک شاگرد تاریخ و سیاست به محترم عزیز احمد عزیزی احترام داشته ودر            
" با وی هم عقیده بوده نظریات وئ را تائید میکنم ، اما سلسله مقاالت محترم عزیز احمد عزیزی زیر عنوان " مشروع بر پاکستان

با آنکه جالب و آموزنده است ، سلسله مقاالت مذکور را میتوان مقاالت سیاسی نامید نه " شورای نظار لشکری از چپاولگران
که اگر یک طرفدار شورای نظار بخواهد ، میتواند سلسله مقاالت محترم عزیز احمد   میتوان پیش بینی کرد. تحقیقیمقاالت مستند 

ازخالی در نظر نگرفتن بعضی   را مورد انتقاد شدید قرار بدهد و" شورای نظار لشکری از چپاولگران" عزیزی زیر عنوان 
چند . اهمیت سیاسی مقاالت متذکره محترم عزیز احمد عزیزی را پائین بیاورند معیار های مقاله مستند و تحقیقی استفاده کرده ،

که میتواند مورد حمله شورای نظار و یا هر مخالف دیگر قرار   مثال صرفاً از قسمت سوم مقاله محترم عزیز احمد عزیزی،
 :ذیل نقل میشود  در  بگیرد ، و توجیه علمی آن برای شاگردان تحقیق تاریخ و سیاست مشکل خواهد بود،
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       امین که به گمان اغلب تاجک بوده است و احمد شاه مسعود وی را بنام بچه " موضوع راکت ستنگر وتذکراتی مثل

مأخذ این ادعا کیست ؟ در کجا نقل شده است؟ درست است که بدست آوردن سند در معامالت " . تیموریاد میکرد
محدود است، اما حد اقل تذکر این که کسی این موضوع را در مصاحبه ای یا کتابی تذکرداده است به   استخبارات

 .ارزش این موضوع مهم خواهد افزود

        مؤخذ؛ )موضوع خرید و فروش راکت ستنگر که در عنوان جداگانه تشریح شده است و در آخر نوشته شده

است ؟ نام کتابست؟ آیا این مأخذ برای هر دو تذکر فوق در مورد راکت  آیا اوریگون نویسنده کتاب. Origon) کتاب

 ستنگر است؟

        مأخذ   قومندان جمعیت اسالمی که احمد شاه مسعود و شورای نظار در این مقاله متهم هستند 32در مورد قتل ،

 .آن تذکر داده نشده است

       ریچارد کالرک در مورد قاچاق توسط شورای نظار و نقل قول از Richard Clark مشاور امنیتی کلینتون
 .معلوم نیست که این نقل قول در کدام کتاب یا مصاحبه و در چه تاریخی بوده است

مسلکی و اکادیمیک مقایسه کرد و نباید هم کرد، اما مقاالت   گرچه که هر مقاله سیاسی را نمیتوان با یک تحقیق علمی            
درست از نقل قول و تذکرات و اسناد ، مقاله را با ارزش میسازد و شاگردان مطالعات تاریخ و سیاست را به راه  مستند و استفاده

نقل قول های غیر   از طرف دیگر نقل قول های سلیقه ای، نامکمل، خارج از اصل موضوع و محتوی و. راست رهنمائی میکند
باعث سردرگمی شاگردان   ارزش مقاالت را پائین آورده،  م درست باشندوغیره ، اگر ه« ناخنک»مستند صرفاً با استفاده از 

اصل   مطالعه و تحقیق گشته و مخالفین مقاله را موقع ووسیله میدهد که با استفاده از آن خالء، قصداً به فرعیات حمله کرده و
 .موضوع را که هر چند درست و مهم باشد از نظر ها دور بسازند

 .ده و برداشت فوق منحیث یک انتقاد سازنده یک شاگرد مطالعه و تحقیق تاریخ و سیاست محسوب شوبه امید این که تبصر

 ختم


