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  ٢تر ١  له:ڼو شميرهد پا

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

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړ: يادونه

 ٢٠١٦/ ٥/ ١٠                                                                                                            نوری اياز محمد

 

 کاظم استاد اخير مقاله باره در يی تبصره
 ) !ورندميآ بار را ګمراھی"  ھوايی "ھای نوشته اما است، حقايق از آګاھی برای مستند ھای نوشته(
 

 

 و ګرامی استاد از ای نوشته انDين، جرمن افغان معروف پورتال ھفته اين ھای برګزيده بخش در حا7 ھمين

 ھای نوشته اما است، حقايق از آګاھی برای مستند ھای نوشته (عنوان تحت کاظم عبدهللا سيد داکتر  تاريخ محقق

  .ميدرخشد خود يقحقا بيان قوت تمام به ،)آورند می  بار ګمراھی ھوايی

 خاطرات به ارتباط در عباسی عارف محترم ما ھموطن يک انتقاد ھم يا و اشکال برابر در کاظم استاد مقاله اين

 موضوع آن در که ميباشد، کابلی شيون به متخلص »ضيايی  «رحيم محمد سردار بنام ارجمند و مظلوم شخصيت  يک

 که نويسندګي ظرافت با کاظم استاد. ميچرخد نادرشاه ًبعدا  خان نادر محمد سا7ر سپه ماھيت و شخصيت با7ی  اصلی

 به خان نادر محمد جنرال ماھرانهبسيار وابستګی به راجع نميتواند، بدرآمده آن ای ازعھده ھرکس که ھنريست  خود

 هللا امان عليحضرتا پادشاھی شروع در ارتباطات اين دوامً بعدا و انګليس و افغان سوم جنګ جريان در چه  انګليسھا،

 را مھمېمواد ونکات   فرانسه، به سفير بحيث او فرستادن و يهحرب تروزا مقام از نادرخان برطرفی علت  غازی، خان

 بنام ای نويسنده از) او خاندان و خان نادر (رسالهازو ،»وطن معاصر تاريخ از برګھای «شيون،  مرحوم کتاب از

 »قديم کابل فرھنگ«از کتاب و فرھنګ صديق محمد ازمير »اخير قرن پنج رد افغانستان «کتابو ازافغان، مھاجر

 غبار، محمد غDم مير مرحوم از)  دوم جلد( تاريخ مسير در افغانستان  وکتاب فوفلزايی وکيلی  الدين عزيز ازاستاد

  .ميکند توضيح را مطلب يک امرھمان ماھيت در که کرده بندی  جمع مقاله دراين را اسنادی

  يا دو نکته دراين مقاله حقيقتدواد سيستانی، برجنبه ھای مختلف مقاله توضيحاتی کاملی نوشته است، اما است

   :ساخت مشغول بخود زياد را سطور اين نګارنده من ذھن

 خصلت ګذشت (که است معروف چنانچه ګذشت، وبا وار مردانه دوست،بردبار،  ميھن انقDبی، شخصيت ،او7

 رويی دو و وفايی بی منافقت، حرامی، نمک مقابل در و خان هللا امان غازی اعليحضرت  استقDل محصل ،)است مردان

 ضمير و فروشی وخود هللا امان شاه مقابل به او کمتری احساس و حد بی کينه و عقده  خان، نادر محمد سا7ر سپه

  .افغانستان مظلوم مردم با7ی کردن یپادشاھ سبا چار خاطر به انګليس استعمار  نوکری ذلتبار امر قبول و فروشی

 اعليحضرت کردن معرفی آن و ام نديد افغاني محقق و رخمؤ ھيچ ھای  نوشته در حال تا من ايکه مسله دوم و 

 مقاله در کاظم استاد چنانچه. ميباشد) تشدد عدم يا خشونت عدم (سياست  ناولي ګذار بنيان حيث به غازی خان هللا امان

  :ندآور می چنين خود

 را کشور ھای رويداد آنوقت درً شخصا که افغانستان معاصر تاريخ واقعات نويس مستند ـ فوفلزايی الدين عزيز

  :که است نظر اين به انګليس و افغان سوم جنګ نھايی پيامد به راجع ميکرد، ياداشت و دنبال  دقت به

 فيصله ھای پيکار و بودند کرده اشغال را يکديګر اراضی طرف دو ھر نګرديد، پيروز سوم جنګ در برتانيه« 

 برتانيه اقتدار و تسلط به جنګ ليکناين نخورد، شکست مشخص بصورت طرف دو از يک ھيچ و نګرفت صورت  کن

 اين نھايت در اينکه ولو نمايند، اعDن پيروز را خود جنګ نآ در که دارند حق افغانھا و داد خاتمه افغانستان  در



  
 

 

  ٢تر ٢  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 

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

 

 به نګاھی فوفلزايی، (»باشند کرده کمايی جنګ ميدان در آنرا اينکه تا آوردند، بدست ديپلوماسی ساحه در  را پيروزی

  )۴٨ صفحه استقDل  استرداد تاريخ

 هللا امان شاه ھای کارنامه باره در خود جديد کشف با بين عميق محقق يک منحيث کاظم استاد اين رابطه در

  :مينويسند غازی

 يک با شد، أغاز نظامی موثر اما و کوتاه عمليه يک با افغانستان اسقDل استرداد که ميشود ديده ترتيب اين با « 

 نظير ًقبD شيوه ھمچو کاربرد عصر آن در که يافت انجام مغلق و جدی مذاکرات دوره سه طی سياسی دوامدار  عمليه

 آزادی رھبر ًبعدا که بود کھن ستعمارا يوغ از طلبی استقDل ھای جنبش در تازه حرکت يک ًواقعا روش اين . نداشت

 عدم «سياست بنام جھان در و برد بکار انګليسھا ديرنه سلطه از ھند استقDل کسب برای را روش اين فقيد  ګاندی ھند

 نام غازی هللا امان شاه يعنی جھان در روش اين اولی ګذار بنيان از امروزھيچکس تا اسفانهمت. يافت شھرت  »خشونت

  ».است ګرديده ناپديد کشور تاريخ فراموشخانه در بزرګ افتخار  ناي و نبرده

 تبريک قلب صميم از وطن صديق فرزند اينمعظم جناب داکتر صاحب کاظم، استاد خدمت درينجا من بلی،

 و افغانستان مردم به اول بار برای غازی خان هللا امان اعليحضرت باره  در را خويش جديد ارزيابی اين که ميګويم

  .داشت بايد در سطح منطقه را آميز افتخار کشف انتظارھمچو وطن  مخلص فرزند يک از بلی،. کردند تقديم ھانيانج

 وبرای استاد کاظم  .ميدھم مشورهً اکيدا  موافق و مخالفاعم از ھرافغان برای راپرمحتوا  مقاله اين خواندن من

  .موفقيت بيشتر در ارائه ھمچو مقا7ت آرزو ميکنم

  پايان


