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 پوهنتون کابل و علم برداران مقاومت روشنفکران
 

در حاشیه اسناد " زیر عنوان پر محتوی و آموزندۀ دوست فرهیخته و گرامی جناب داکتر سید عبداهلل کاظمنوشتۀ خواندن 
که ازآن روز بیش از سی و  1191سال  و اوائل 1191سرحد خاطراتم را به سال  ،"حرکت قبرس" منتشره راجع به 

 .کشانید ،سه سال سپری گردیده
 

کم و بیش معلومات دارم و مبارزات مردانه صفت قشر روشنفکر افغان و در طول همین مدت از سر آغاز گزارشات 
مشکل صحبت بخود اجازه داده میتوانم در بارۀ علم برداران نیک سیرت قیام روشنفکران و بنیادگذاران آن بدون کدام 

نطفۀ مبارزات آزادیخواهی در بین حلقۀ دارم تا جائیکه از صحبتهای دوست عزیزم داکتر عزیزاهلل لودین اطالع . نمایم
، داکتر غالم محمد نیاز، داکتر میر محمد امین کوچکی که در آن  شخص داکتر عزیزاهلل لودین، داکترسیدعبداهلل کاظم

این شخصیتهای ناب . ه استکه متأسفانه اسمهای شان بخاطرم نمانده، گذاشته شدفرهنگ و یک تعداد خیلی محدود دیگر 
 .با سر و جان خود بازی کردند و بر ضد نظام طاغوتی و ملحد کمونیستها قیام کردنداولین پیشقدمانی بودند که افغان 

 

دست به جفا زد و راز بدست آوردن پاداش شخصی لیک در بین همین جانبازان فداکار، یکی از همرازان بمنظور 
منجر بدستگیری اعضای مقاومت گردیده و سرحد شان به محبس  به تعهد  این عدم وفا. دوستان خودرا فاش کرد

 .رئیس محبس کشانیده شد ، حیف است که با این نام زیبا مسمی گردیده،پلچرخی و بدست سید عبداهلل
 

رئیس محبس در جنایتش از . هار دیوار محبس گذشتاندچدوستان عزیزم، علمبردارن آزادی خواهی قریب دوسال در 
تا جائیکه میدانم هیچ . روشنفکران لذت خاص می برد ۀهیچ نوع شکنجه رویگردان نبود و علی الخصوص از شکنج

از  یاما روزی مردی، جوان. و آزارش را دیده اند  از دست این شخص فرومایه نجات نیافتهیکی ازاین محترمان 
 .رئیس محبس فرو برد و از صحنۀ کشت و خون، زدن و کندن بر کنارش کرددر بطن کثیف را ش قندهار چاقوی

 

سیمای با خواندن نوشته اش . جناب داکتر سید عبداهلل کاظم را خداوند نجاتش داد و روزی وی را در فرانکفورت دیدم
 .و آن روز را بخاطرم زنده گردانید مهربان و با لطف وی در نظرم مجسم 

 

بر ضد اشغال   چند هفته و یا ماهی سپری نشده بود که با دوستان مظاهرۀدر افغانستان تهاجم قشون سرخ شوروی  از
 یو آن شامگاه را فراموش نمیکنم که روی جاده ها گردیدترتیب در فرانکفورت توسط قوای غاصب شوروی افغانستان 

داکتر کاظم  ،برف پوشانیده بود و در موتر اول جناب داکتر سید عبداهلل کاظم با دخترم ماللی مایار توسط میگافونکه را 
داد وفریاد ملت معصوم افغان را با وجیزه های حماسی دروازه و صدای  شعار میدادند ،به دری و ماللی به لسان آلمانی

صاف شده سمان بعد از برف باری شب گذشته آمتر تعیین شده بود، کیلودوخط مارش بیش از . های آسمان را می کوبید
آهسته آهسته باالی یک تعداد کثیر، زن، مرد وطفل مهاجر افغان بالهای خودرا پهن  شامگاهان و تاریکی ، سرد بودبود

 .صدای دلکش و پر از درد داکتر کاظم هنوز هم اگر باور کنید گلویم را میفشرد. مینمود
ازمون روزگار آگذشت و نقش خودرا روی صفحۀ تاریخ افغانستان گذاشت و امروز وطن ما با بزرگترین بلی آن زمان 

 .مینالد و میسازد
 

روشنفکر افغان و سرسپردگان شیر   مطلب از نوشتن امروزی بمنظور احترام به مقام بزرگ علمبرداران آزادیخواه
نمودند و خون ریختند، قربان کلمت اهلل و آزادی افغانستان ما صفت افغان که بیش از یک ملیون شان خودرا فدای اعلی 

اجالس " در چوکات را این قلم   خدمت کوچک در پهلویش اظهار شکران از جناب داکتر کاظم که در تبصرۀ باالیو 
 .ام، اختصاص داده ندنموده ا "صلح قبرس

و دید انتقادی سازنده کمی و کاستی یک دیگر را بلی راز موفقیت در جهان امروز در آن نهفته است که با سینۀ فراخ 
 .طن و ملت ما اتمام یافته بتواند ترمیم نمائیم که در نهایت به نفع و

با عالقه خواندم با خود گفتم این است آن وقتیکه مضمون شمارا باز نمودم وآنرا تا سطر اخیر ! برادر عزیز داکتر کاظم
یک شکستۀ قلم که با " اجالس صلح قبرس" در بارۀ گذارشات . نسان مدبریک ا نمونۀ بارز دانشمندی و تحلیل علمی



اطمینان داشته باشید که در تمام نوشته های خود امانت و سالمت اما . ، کمبود داردثبت گردیدهتا حد توان انجنیر 
کنم کمبود این سند فکر می .کرده و هیچگاهی نمی کنمگذارشات را با جدیت تام مدنظر داشته و طور عمدی فروگذاشتی ن

 . در زمرۀ اسناد معتبر قید کردبا نوشتۀ شما قوت علمی بیشتر کسب نموده که میتوان آنرا  تاریخ وطن رنجدیدۀ ما
  

گزارشات در آن اشتباه رخ داده، تعداد چوکیها در کابینۀ مطروح یگانه رقمیکه در سلسلۀ باید اعتراف و اذعان نمایم 
اشتباهَا من تعداد چوکیها را برای اعضای . ، برای اعضای اجالس قبرس بوده است6111دسمبر  -کنفرانس بن، نومبر

 با عرض حرمت  .اجالس قبرس چهار نامیده ام، در صورتیکه تعداد آن دو چوکی بوده است
  
  

 
 
 


