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 ۰1/۰۷/۲۰1۹          و احسان لمر : فاطمه فاروق اعتمادییسندگاننو
 

 یغالم فاروق اعتماد ند دوکتورپوها
 

مدتها بود که آرزوی نوشتن زندگی نامه استاد سترگ و نستوه، مبارز آزاده و حقیقت جوی فرزانه جناب پوهاند 
صاحب را داشتم ولی متاسفانه کمتر چیزی بدستم آمد تا اینکه توفیق نصیب گشت و با شاهدخت مدبر و دانشمند شان 

دو  لبیک گفته و سوانح مگشت و ایشان به در خواست رابطه بر قرار تاز طریق اینترن «فاطمه جان فاروق اعتمادی»
ستاره تابناک عرفان و فرهنگ و معارف کشور یعنی مادر و پدر شان را برایم ارسال نمودند که از صمیم قلب از 

 .ایشان سپاس گذارم
ا من ها ر باید اضافه نمایم که قسمت بیشتر معلومات در باره استاد دست اول و از دختر شان بوده و بعضی قسمت

  اضافه نمودم، به این نسبت نوشته را از دو قلم عنوان کردم.
 

و نواسۀ  یاعتماد دریمرحوم غالم حاستاد غالم فاروق فرزند 
 یخیبه تارمی باشد که الدوله  لقدوس خان اعتماداعبدسردار 

کابل  یدر شهر( م 1۹1۹ لیاپر 15ــ ش  1۲۹8حمل  ۲5)
 ایورو اخذ بکل یثانو تحصیالتچشم به جهان گشود. بعد از ختم 

مان ز طبق مقررات آن یصنف اقتیاستقالل، نظر به ل سهیاز ل
و در آنجا  دیبه فرانسه اعزام گرد یعال تحصیالتجهت ادامه 

ر د پلومیدهم ( و خی)تار یرشته علوم اجتماع با اخذ دوکتورا در
 سیپار یاسیعلوم س تحصیالت توتیاز انست یاسیرشته علوم س

ه ب یعال التیبعد از ختم تحص و دی( نائل گرد1۹4۷-1۹45)
شامل خدمت  تاداس ثیوطن عودت نمود و در پوهنتون کابل بح

و  کرده اند سیتدر زیو استقالل ن یمالل یعال سهیدر ل یو .شد
نموده و  هیسال خدمت خود هزاران شاگرد را ترب 45در مدت 

 پوهنتوندر  یرهنما صد ها استاد را بمدارج علم یاستاد ثیمنح
 اوقات عمرش نیشتریب یاست. دوکتور فاروق اعتماد دهیرسان

 یودر عرصه ها دهیسر رسان بهرا در سنگر علم و فرهنگ 
طن و یبرا یا ستهیخدمات شا یو علم یخیتار ،یحقوق ،یاسیس

 از خود بجا گزاشت و به یمتعدد یآثار و مردمش انجام داده و
و نظر به خدمات صادقانه  دیگرد لینا یپوهاند یاخذ درجه علم

به مافوق رتبه ارتقا کرد، او  1۹۹۲سال  در تیموفق شده و از نظر رتبه مامور زیمتعدد ن یبه اخذ نشانها ستهیو شا
 زین یاسیفاکولته حقوق وعلوم س سیرئ ثیبح یمدت یبرا ویماند.  یاستاد باق ثیاز اغاز خدمت تا دم مرگ به ح

  .نموده است فهیوظ انجام
، مرد راستکار، فداکار واز خود گذر، و مس مستعددست، آموزگار  رهیدانشمند چ کی یدوکتور فاروق اعتماد پوهاند

 شاگردان، استادان ومردم از نیکه داشت در ب یبا کرکتر عال منطق و با استعداد بوده و با سخنور راست گو و
 نیسیاکادم شخصیت های هستند که لقب با افتخار نیجمله اول ازی خوردار بود. مرحوم بر یو احترام خاص تیمحبوب
 موفق بود. زیخود ن یاسیس یها لیدر تحل و أفغانستان بدست آوردند را در

شناخته شده و برازنده  یچهره ا کیو  یموکراسید، حقوق بشر آزادی، قد و مبارز در دفاع ازـتـمع زانیپارت کی یو
بدون در نظر داشت ارتباطات فامیلی با خانوادۀ سلطنتی بر ضد بربریت و استبداد قرار گرفته در  باشد کهمی کشور

با مبارزان بایستاد و در حزب وطن به  (1۹53ــ  1۹46کراسی دوران صدارت شاه محمود خان )اولین آزمون دمو
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را  یو نظام خود یمردم آگاهانه دموکراساگر  :. اما به قول از حضرت سید افغانرهبری غالم محمد غبار پیوست
 1۹51ر د ،رندیگیم شانینخواهند آنرا دوباره از ا کهیزمان رایتحفه دهند ز شانیها برا یباالئ نکهیدهند نه ا لیتشک

نظام از صدای مردم در هراس شده در قدم نخست هیت رهبری و کدر های احزاب ویش زلمیان، خلق و وطن را 
که به قول از زندانی ساختند، « به سود اجنبی کار می کردند» همیشگی شان دروغین و اتهام جعلیباز هم با همان 
داکتر ابوبکر خان ــ داکتر عبدالقیوم خان ــ داکتر غالم فاروق خان ــ عبدالحی خان عزیز و سلطان »مرحوم غبار 
تحت نظارت  گریدو سال د، و پوهاند اعتمادی ماندنددر زندان (« 1۹53تا  1۹5۲) 133۲ــ  1331احمد خان از 

 که در یکتب اعتراضیۀبا وجود  در دوران حاکمیت دکتور نجیب هللا در مورد نام حزب وطنقرار داشت.  سیپول
نام حزب وطن را بخود  خلق کیموکراتیبود حزب د دهیبه نشر رس یکه از طرف دوکتور اعتماد «امیپ»نامه  روز
  .داد اصاختص
ا باب نتوانستند او ر کدام چیمستبد ه یها دولت کهاو بود  یافتخار زندگ نیبزرگتر نیا پوهاند فاروق ادی زندهبرای 

و مبارز، در قلب مردمش  مند انسان رسالت کی ثیمنح شهیدارند. اما او هم و مماشات وا زشدندان خود ساخته به سا
 .شود یم یکمتر انسان بیاست که نص شیو ستا ریتقد نیبزرگتر نیخواهد داشت و ادارد و جا 

ه ودر مسیر بود استبدادي یها میرژ یمردم خود قرار گرفته و مخالف جد یهمواره در پهلو یدوکتور فاروق اعتماد
، بی جهت نخواهد بود که مطالبی را از پوهاند استاد سید سعد الدین ت نویسی و واقعیت گوئی برازندگی داشتیواقع

حینی که بار اول کتاب }جنبش مشروطه خواهی در أفغانستان{ را منحیث اثر علمی »اضافه نمایم: هاشمی در این جا 
کابل پیش کردم الزم بود از محتوای کتاب در محضر استادان با صالحیت  هارتقا به رتبه علمی پوهنوالی به دانش گا
خی از منسوبین محافظه کار و افراطی با ..... در روز دفاع از این اثر بر کرسی تاریخ دانشگاه کابل دفاع نمایم

ه ب راجع به رفع قیود سانسور مطبوعاتی ...... ورزیدندشنیدن نام اثر چنان ناراحت و مضطرب گردیدند که إصرار 
به هر حال این ماجرا و معضله خلق شده به کمک استاد بزرگوار شادروان پوهاند دکتور فاروق اعتمادی تماس شوم، 

عاالن مشروطیت سوم و مشوق اصلی ام در تحریر این اثر تحقیقی بود و سمت استاد رهنما مرا که خود یکی از ف
  1 «داشت، به صورت بسیار عالمانه و عامالنه حل گردید

) مبارزه  کرد ینکرد و با دفاع از حق مردم مبارزه م رکدر مدت شانزده سال جنگ افغانستان را ت یمرحوم اعتماد
از  ادتعد کی یباعث رهائ ریگیپ یپر از هر گونه خطر کار آسان نبود. او با تالش ها طیشرادر داخل کشور با فهم 
 .(دیاز زندان ها گرد یاسیس یها یبند گریشاگردان، استادان و د

داده ن حیترج گرانیمنافع خود را به د گاه چیپرست و مردم دوست بود، او ه هنیم کی ی  با تمام معن یاعتماد دوکتور
 کیو در راه اتحاد و  دادیو همواره با دفاع از حق مردم به مبارزات خود ادامه م زد یو به جاه و جالل پشت پا م

 کرد یم دیو تأک میتفه ل،یمرحوم سه شعار داشت که به شاگردانش با تفص د،یورز یتالش م زشیوطن عز یپارچگ
 را بشناس، دوم خودت را بشناس و سوم مردمت را بشناس".  تیاول خدا"

 یالملل نیو ب یمل یها ناریها و سم کنفرانستسلط داشته و در بسا  یسیو انگل یفرانسو یبزبان ها پوهاند فاروق 
 در نسکوویتحت نظر  انهیم یایآس یتمدن ها خیتار نیتدو المللین یب تهیاست، چنانچه در جلسات کم دهیاشتراک ورز

 و در هتیعضو کم ثیبعداً به ح انه،یم یایآس یتمدن کشورها خیهمکار ناشر جلد دوم تار ثیدر جلسه دوم بح س،یپار
 .دی( انتخاب گردانهیم یایآس یمطالعات کلتور یبرا یالملل نی)انجمن ب سیمعاون رئ ثیبح 1۹8۷سال 

(IASCCA) International Association for the Study of the Cultures of Central Asia   
 کیبار موز نیاول یداشت. او برا زین به هنر یاش، عالقه خاص یعلم یها تیعالوه بر فعال یفاروق اعتماد دوکتور

 .شد یافغانستان پخش م ویراد قیو از طرا یما وارد کرد که با همکار زیغرب را در مملکت عز
حه فاروق اعتمادی در لو محترمه صا یاعتمادفاروق  دوکتوردو ابر ستاره درخشان سده بیست میالدی کشور ما 

 گفت یم استاد ،دارند یفرزند بنام فاطمه فاروق اعتماد کیکه  ازدواج نمودند (میالدی 1۹56شمسی مطابق  1335)
  .دنسمت فرزندانش را دارهمه شاگردانش 

رفتند و  دیجد یو معالجه با همسرش صالحه فاروق به دهل یصح ناتیجهت معا 1۹۹3مبر در دسا یاعتماد دوکتور
 ان راش یشیمنزل رهاوقت  نیادر قرار داشت،  یبستر و بعد از ترک شفاخانه تحت مراقبت و تداو آنجابه شفاخانه 
و خانه را نموده تاراج غارت گران  ویران گر وطن مجهز و بزرگ  هکتابخانیعنی  یو معنو یماد یبا تمام دارائ

ر دکه از آن هراس داشت،  یزیچ ی. دکتور اعتماددیگرده ن سریمبرای شان بازگشت به کابل  طیند که شراآتش زد
 روز چهار شنبه به ) یسالگ ۷5 یبه عمر یحمله قلب اثربه  زش،یدور از وطن و مردم عز ،یکس یعالم غربت و ب

در  ایاول نیحضرت خواجه نظام الد رهیگفت و در حض کیاجل را لب یداع  (13۷4 جوزای ۲4 ــ 1۹۹5جون  14
 یاعتماد دوکتور وفات نویسندگان، خبرگان و اهل فرهنگ و معارف و جراید برون مرزی است.  دهیخواب دهلی جدید

  .نوشتند که واقعیت هم استافغانستان  یبرا یاسیو س یفرهنگ ،یبزرگ علم عهٔ یضا کی
****************************************** 

ــ پوهاند سید سعد الدین هاشمی ــ نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در أفغانستان ــ جلد اول چاپ  1
 شت های مولف.صفحه ) ط ( مقدمه ناشر به نقل از یاد دا ۲۰۰1شورای فرهنگی أفغانستان استوکهلم سویدن سال 
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