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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  ٢٥/ ١٠/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                                        انجنيرنعيم خوژمن علومی
  

 
  :توضيحی پيرامون نوشته کانديدای اکادميسين آقای سيستانی زير نام

  " خان علوم" خاندانذکر خيری از قاضی سعدالدين خان و
                                     کندهاری

  
  

چندی قبل آقای محمد اعظم سيستانی از مورخين برجسته کشور در رابطه يکی از بزرگان خانواده ما مطلب بسيار با 
بايد اذعان کرد .ت  بخش انتشار ياف٣ارزش و دارای محتوايی با عنوان باال نوشتند که در پورتال وزين افغان جرمن در 

اين نوشته که با معيار های دقيق تاريخنگاری بنا يافته بود اگر . که اين نوشته خألی موجود در زمينه را بدرستی پر نمود
را که در سايه قرار گرفته بودند به جامعه عالقمندان " خان علوم"از يک طرف گوشه از تاريخ کشور ما  و شخصيت 

  .ديگر منتی بر من و خانواده ما گذاشتند که فراموش ناشدنی خواهد بودتاريخ معرفی نمود از طرف 
من بخاطر اين محبت از آقای محمد اعظم سيستانی  تشکر نموده و بخاطر اين نوشته  در مجموع دقيق به ايشان تبريک 

  .عرض می کنم
  . آمده است بدينوسيله اصالح کنماما از طرف ديگر الزم می دانم نکته يی اشتباهی را که در نوشتۀ شان در معرفی من

  :در مقالۀ مذکور آقای سيستانی در رابطه من می نويسند
و اما آقای انجنير خوژمن علومی،برادر بزرگ احمد شکيب علومی نيز از شخصيت های تحصيل يافته و از فعالين "

 بدست آورده و ١٣٥٢کابل در وی در رشته جيولوجی دپلوم انجنيری را از پوليتخنيک . سياسی و اجتماعی کشور است
 خوانده و در رياست نفت و گاز شبرغان سالها کار نموده و اگر چه در آغاز عضويت ١٣٥٥فوق ماستری را در باکو 

حزب دموکراتيک خلق را داشته،ولی همينکه با تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان روبرو گرديده،عاليق خود را با 
  . . . ."حزب مذکور قطع نموده است 

شاخه پرچم و (م در زندگی خود نه در حزب دموکراتيک خلقدرين رابطه بايد متذکر گردم که من برای يک لحظه ه
و نه تنها که چنين نبوده بلکه زندگی سياسی من هميشه در . عضويت داشته  و نه به اين حزب خوش بينی داشته ام) خلق

  .تعارض با اين حزب و دولتی که اين حزب در رأس آن  بود قرار داشته است
کشيده ام بتواند خود کتاب مهيجی گردد که جای طرح آن اين چند سطر مختصر شايد مشکالتی که از دست اين رژيم 

  .نخواهد بود
کسی که از نزديک برای چند ساعتی با من و زندگی من آشنايی داشته باشد ميداند که در بين من و حزب و دولت 

  .دموکراتيک خلق هيچ وجه تشابه و نزديکی حتا برای لحظه يی وجود نداشته است
کته مذکور با تمام اشتباه بودن خود ذره يی هم از ارزش مقاله آقای محمد اعظم سيستانی که محراق اثر شان يک اما  ن

  .بحث تاريخی است ، نمی کاهد
موفقيت های بيشتری را برای آقای سيستانی در زمينه تاريخ نويسی و روشن ساختن زوايای تاريک تاريخ کشور ما 

  .آرزو می کنم
  


