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 ذکر خيری ازقاضی سعدالدين خان 
 کندهاری" خان علوم"وخاندان 

)٣( 
ه     -١۴ ومی   غالم عثمان خان، مشهور ب سنده واهل مطبوعات ب    شيرجان عل ار    ٣٢ود ومدت  ، نوي شريفات درب  سال در ت

ای      د از کودت رانجام بع رد وس ار ک ال صداقت ک ه کم تگاه ب يس آن دس اون ورئ ث مع ه حي اهی ب ور"ش ا " ۵٧ث ه امريک ب
يد  ان پوش شم از جه ا چ د ودر همانج ود را درارگ   .مهاجرش دگی سياسی خ ه زن ه ده اطرات س ود خ رگ خ ل از م ا قب ام

ع آن ممانعت بعمل                     سلطنت ظاهرشاه نوشت وبعد از مرگ و       ی از توزي يد ول ه چاپ رس ا ب ی از سوی دخترش در امريک
ال تحمل نيست                  ايون درنظردارد      . آمد، چرا که برخی از افشاگريهايش هنوز برای برخی از مردم ما قب سرشان داکترهم پ

اند     ه چاپ برس ون از چاپ مجدد آن خاطرات اط      . بعد از سانسور بعضی نکات آن را مجددًا ب ا کن العی در دست   مگر ت
ا               . نيست سورگردد وب د سان دگانش باي معلوم نيست چه چيز مهم وناگفتنی در خاطرات آن مرحوم هست که از جانب بازمان

سازند  ا ارام ب ر ن وم را در قب ارخود روح آن مرح ه   . اينک ايون هرچ ای هم سرشان آق ومی وپ وژمن عل ای خ د است آق امي
م              زودتر آن کتاب را از حبس رها سازند ودرمعرض         د قل ابی ونق ورد ارزي ا م د ت زفهم کشور قراربدهن ردم چي   قضاوت م

 .بدستان ديگر کشور قرارگيرد
انواده،    ه    از همين خ ستم      ٨٠در ده رن بي رال                 ، برجسته نظامی    دوشخصيت   ق ومی و جن رال نورالحق عل ام های  جن ه ن  ب
تند     )  انی،قوماندان امنيه مزارشريف دراواخرعهدام   پسران عبدالظيم خان  (عبدالحق علومی    مسئوليتهای بزرگی بدوش داش

د   ومی   . واز شهرت نيکوئی برخورداربودن دالحق عل رال عب اع در       جن  دردوره حکومت نجيب اهللا ،مسئول شعبه عدل ودف
دهار     وقوماندان قول اردوجنرال نورالحق علومی، وبرادرش . کميته مرکزی رژيم بود  ه قن يس تنظيمي ده   بودرئ ه از عه  ک

ال   شان  وظايف   ا کم ستگی ودرايت                ب د وشاي در آمدن دبير وحسن صورت ب اری    ت اداره کشور   امورنظامی و خود را در   ک
 . تبارز دادند

                                       
 جنرال نورالحق علومی                                     جنرال عبدالحق علومی شهيد

 
خواه  (للی حقوق مدنی وحقوق بشرباوردارند، داشتن يک انديشه يا يک ايدئولوژی          از ديدگاه آنانی که به ميثاق های بين الم        

راد                        ) چپ، خواه راست   ه از اشخاص واف ی ک ا عمل شود، ام حق طبيعی افراد وکارعندی اشخاص است وجرم پنداشته نمي
 . سرميزند،می بايستی مالک قضاوت انسانها قراربگيرد

ل             ) چپ و راست  (بنابراين، دردوران حکومت های ايدئولوژيک     ردم کاب سياری از م درافغانستان، ما باچشم سر ديديم که ب
د وی خود را از دست دادن ادی وعزت معن ی . وسايرشهرها هستی م ران دين ه رهب ادی ک بخصوص بدستوررهبران جه

الهای              ان  ١٩٩۶ -١٩٩٢واسالمی نيزبودند، ومردم انتظار هيچگونه تجاوز وحق تلفی ازسوی آنها را نداشتند ،طی س ، چن
اد                    ه ي ر آن را ب اريخ نظي ه ت ردم تجاوزصورت گرفت ک اموس م ال ون ه برم ی باکان ان ب شته شدند و چن ردم ک بی باکانه م

دًا مخالف             . ندارد ه ج د ک م بودن ق، اشخاص خوبی ه واما در همان تنظيمهای جهادی ونيز درهمان حزب دموکراتيک خل
 .اين دوجنرال نيز بودند ن ترديد از جمله همان اشخاص خوبتجاوزبيگانه وتخريب شهرها وکشتارمردم  بودند وبدو

ا مقامات                    صادقانه گواهی ميدهم که من در اوايل حکومت داکترنجيب اهللا، عضو انتصابی شورای انقالبی بودم ودر آنجا ب
. نيدم مختلف حزبی ودولتی شناخت پيداکردم و حکايات وشکايات بسياری از رقابت های حزبی وفراکسيونی رژيم می ش    

ام دولتی                             تفاده از مق ا سوء اس ه بيانگرعدم کفايت وي ولی هرگز در باره اين دوبرادر واين دو شخصيت نظامی حکايتی ک
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د از درايت ولياقت                               شد، تمجي رده مي رادرا ب ن دوب امی از اي ه ن آنها باشد، اززبان هيچکسی نشنيده ام وبرعکس هروقت ک
أمين نظم وآرامش در م    اری وتالش در راه ت نيدم  ک ا می ش اری آنه ومی را از   . حدودۀ ک دالحق عل رال عب ه جن ده ک نگارن

ود     : نزديک چند بار ديده وبا وی تبادل نظرکرده است،  گفته ميتواند که      ده ب با آنکه او در اتحادشوروی تحصيل نظامی دي
ور او   و بعد درگاردجمهوری به حيث آمرکشف ايفای وظيفه  ميکرد، مگر درکودتای ثورنقشی نداشت و پس                 از کودتای ث

 . به تقاعد سوق گرديد و برادرش نورالحق علومی  بزندان پلچرخی  انداخته شد
ی                        ؤثر حزب ام م ا آنکه دريک مق ود وب ی تکلف ب سيارمؤدب،خوش برخورد وب  -از لحاظ کرکترعبدالحق علومی،  آدمی ب

ر            دولتی کارميکرد، هرگز بخاطرداشتن  آن مقام خود را از ديگران برترنمی شمر               ان متکب رخالف آن عده از حزبي د و ب
همه مردم کشور )عبدالحق علومی(که درسايه قدرت بيگانه، افرادغيرحزبی را به ديده نوکران زرخريد خود می ديدند، او         

ه                                   انی وصميميت ک ی ،مهرب ا خوش روئ د، ب ا اودرتماس می آم ه ب ا هرکسی ک د و ب را به چشم برادر وباهم برابر می دي
به عنعنات . سيمای مردانه، جذاب و پروقار داشت.ت ذاتی وخانوادگی وی منشاء ميگرفت، برخورد مينمود   طبيعتًا از تربي  

رام ميگذاشت        ردم احت ذهبی م ومی وم ردم کشور         .ملی ورسوم وآداب محلی،ق ه م رای هم سعی ميکرد خدمتگار صادق ب
رد، جد                . باشد ج می ب ود ورن ًا آرزوداشت هرچه زود ترصلح        از جنگ برادرکشی وحضوربيگانگان درکشورناخرسند ب

ام ومنصب دولتی                   . وامنيت به کشوربازگردد   حتی درآن روزگاری که مجاهدين برشهرکابل مسلط شده بودند و او هيچ مق
د                 غ نميورزي رای من    . نداشت، به داد مظلومان ومصيبت رسيدگان می رسيد واز کمک ومشورت نيک خويش دري اری ب ب

ن                تليفونی مشورت داد که شبانه درو      دن دروازه از طرف شب دراي ه کوبي ايم ، زيراک از ننم ازه خانه را برای هيچکسی ب
ا اختطاف نيست           ه يک هموطنی            . هرج ومرج خالی  ازخطرترور ي ه از دستش کمکی ب شد ک درهر حال اوخوشحال مي

د ام بده را انج د وآن ؤدب، پرحوصله، صميمی . براي واه،مردم دوست، متواضع، م سان وطنخ  وخوش خالصه او يک ان
م                 .برخورد وبا تمکين بود    ده وک اما افسوس وصد افسوس که دشمنان کوردل از درک وتشخيص يک چنين شخصيت برازن

اه رمضان                 د و او را دريک روز ازم يد          ) م١٩٩٢(ش١٣٧١نظير عاجز آمدن ورن عبدالرش ا برادرجوانترش جگت ا ب يکج
 !ويادشان گرامی بادروان شان شاد.علومی، درحال تدفين جنازه ای به شهادت رساندند
ه       ويم ک د بگ ق علومی،باي ورد نورالح ا در م ن       : و ام تان م ی ازدوس ب اهللا، يک ت نجي قوط دول د ازس الها بع رال (س جن

ی  دخان فراه رد      ) ميراحم ف ميک ن تعري رای م ود، ب ومی ب رال عل اران جن ه ازهمک ک   : ک ومی، ي ق عل رال نورالح جن
اموريتش درقن ام م سرنظامی سخت شجاع است ودرهنگ تراک اف اربوی شخصًا اش زرگ مح ات ب دهار در اکثريت عملي

راز                    ا يکی  دونف دون سالح، ب ردد، خود ب دين شليک گ سوی مواضع  مجاه ميکرد واغلب بدون آنکه حتی يک مرمی  ب
ان در             همکاران خود با روحيه کامًال وطن پرستانه،به داخل مواضع جنگی مجاهدين ميرفت            ا آن سايل ومشکالت را ب و  م

رده است و          : ميگفت) جنرال ميراحمد (او. گذاشتميان مي  ن جبهات همراهی ک ومی را در اي خودش  چندين بار جنرال عل
رزا ذکی            ن مصرع مي ود      * هنگام عبور از جبهات جنگ اي ه ب ه گفت د ک ادم می آم ا       :" بي ا اينجاست ي ه مرگ اينجاست ي ک

ا ا اينج د..." اينجاست ي اه مجاه سوی قرارگ ا جرئت ب ومی ب رال عل ا مگرجن دان می نشست وب ا قومان يش ميرفت وب ين پ
ه های                            ی وبرخان ی  برمواضع پوسته های امنيت استدالل قوی قوماندان جهادی را قانع می ساخت تا دست از راکت پراکن

 .مردم در داخل شهر بگيرند که سبب کشتارهموطنان وويرانی شهرشان ميگردد
ه             سبت ب ومی ن سوزانه  داشت      جنرال مذکوربرای قصه ميکردکه جنرال عل دين برخوردبسياردل ا اسيران       . مجاه ی ب او حت

ه                               شان ن د از شهامت وشجاعت ر سروروی شان وتمجي ا بوسه زدن ب مجاهد چنان از در لطف ومهربانی پيش می آمد که ب
داد                    ا می بخشيد ووعده مي ه آنه رای مخارج راه شان ب م ب  تنها اسيران را با مهربانی رها ميکرد، بلکه مبلغی سفرخرج ه

از اينجاست که وقتی مجاهدان اسير  .هروقت مشکل اقتصادی يا اجتماعی داشته باشند به او مراجعه کنند و يا احوال بدهند        
د                  ه هيچ وجه حاضرنمی گرديدن خود را با چنين لطف وروش جوانمردانه روبرومی ديدند، ديگر گرويده اش می شدند وب

رال       ان جن ت فرم وزه تح ی در ح شت افگن ات ده ه عملي د  ب ت بزنن ومی  دس ا    . عل ومی ب رال عل ميمانه جن ورد ص برخ
وردار       د برخ ر مجاه د وغي م از مجاه ت اع ردم آن والي ان م اده در مي وق الع ت ف دهار او را از محبوبي سيون درقن اپوزي
ه          ساخت، تا آنجا که رژيم از محبوبيت کم نظير او درميان مردم مخالف وموافق دچار خوف گرديد و او را از آن واليت ب

تاد      اد شوروی فرس ه خطر           .مرکز فراخواند وسپس به اتح ان اوج گرفت ک ا چن ا آراميه ت، ن ادور شدن او از آن والي ا ب ام
 . سقوط قندهار به دست مخالفين احساس شد ورژيم دوباره او را از شوروی فراخواند وبه قندهار توظيف کرد

رال       : برای من حکايت کرد که     )عهد نجيب اهللا  (در سويدن، يکی از اعضای بلندپايه امنيت ملی        هنگامی که طياره حامل جن
ورد شليک راکت ضد                          ت، م ستقر در آن والي ی م نورالحق علومی ازفضای غزنی عبورميکرد، از جانب نيروهای امنيت
شد،خبری                دهارنزديک مي وائی قن هوائی قرارگرفت، ولی طياره مورد اصابت راکت قرارنگرفت وهنگامی که به ميدان ه

يز از مرکز به قوتهای امنيتی مستقر در ميدان هوائی قندهارمخابره شد که رهبر حزب اسالمی حکمتيار آن      اضطراب انگ 
ر            ن خب وائی از اي دان ه راالن حاضر درمي ول اردو و جن طياره را اختطاف کرده، بايستی سقوط داده شود، اما قوماندان ق

ی           مشکوک شدند و با حفظ ترتيبات امنيتی، گذاشتند تا طياره بر           د؟ وقت زمين بنشيند وببينند که چه کسی از آن بيرون می آي
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سپس جنرال علومی   .طياره به زمين نشست، برخالف تصور برخی ها، ديدندجنرال علومی از آن بيرون آمد، نه حکمتيار               
د             م از مجاه دهار اع هريان قن ن ش زار ت ا ه رده ه ی نظي رم و ب تقبال گ ا اس دهاررفت و ب هر قن ه ش ود ب ان خ ا همراه ب
انی                              دم او قرب فند را در ق او وگوس ردم صدها گ رام، م ام مصافحه و ادای احت رو شد وهنگ وغيرمجاهد ازاقشار مردم روب

ه     . کردند و اوبا امتنان از اين قدر دانی از مردم خواهش نمود تا از کشتار بيشترحيوانات دست بگيرند                  وان ب ا ميت از اين ج
 .ميزان محبوبيت اودر ميان مردم قندهارپی برد

نوشته جنرال لياخوفسکی ، سرمشاور نظامی اتحادشوروی        " طوفان درافغانستان "دراينجا بدنيست چند پراگراف از کتاب       
ران               .نوشته است،نقل کنم   که ده سال بعد از سقوط رژيم نجيب اهللا،         ادات شديد از رهب سيارمهم  وانتق اب مطالب ب دراين کت

ادی        حزب دموکراتيک خلق ونيزاسناد واطالعات اشد        دانان معروف جه ران وقومان ورد رهب اه   (محرم درم ه احمدش ازجمل
ده         آنچه که بيشتر شايان توجه است ، برک          ":لياخوفسکی مينويسد .  آمده است ) مسعود تاندار نظامی قندهاروفرمان اری اس ن

اعی      ايی های اجتم ه پوي شده از دست زدن ب ه اعالم ن ه گون ان او را ب ه همزم ومی است ک پاه دوم ارتش نورالحق عل  -س
د       رده بودن ه خاطرهمسوئی                       .سياسی ونظامی منع ک ا ب ستان گوي يس جمهورافغان امی از سوی رئ ين گ ه چن د ک روشن گردي

وادا    ا ه ومی ب ق عل ود     نورالح ده ب ته ش ی ، برداش هنواز تن شين ش اع پي امی    . ران وزيردف تاندار نظ ا اس دين بارب ن چن م
ودم    )جنرال نورالحق علومی  (قندهار رده ب ی                   .ديدار ک ه هوداری تن ه او هيچگاهی ب ان بگويم ک ا اطمين وانم ب ن رو ميت از اي

ود      .ربطی نداشت  اروا ب ه نورا         . از اينرواظهارات رئيس جمهورن ود ک دهار          علت اصلی آن ب ه زادگاهش قن ومی ک لحق عل
تاندار نظامی او توانست         . بود، درميان بيشتراستانهای جنوب افغانستان محبوبيت داشت         ه سمت اس ته شدن ب پس ازگماش

د            ات گردان ا ثب ه ب سايل           . ازريشه اوضاع را دراين ناحي ا حل م ه ب وارد برخورد انتقامجويان سياری از م ررغم آنکه در ب ب
ه دستورها وخواستهای آمران باالئی مشاهده ميشد ،مگر کارها را پيش می برد و پيروزمندانه پيش             وهمچنان بی پروائی ب   

دن گرفت                  . می برد  دهار روئي ه های بهروزی درقن دن او جوان ا آم فيدان            . به هرحال ب اری ريش س ه ي ومی ب نورالحق عل
شکيالت       وپيرمردان قبايل وسرشناسان برجسته محلی توانست از راه صلح آميزدر روند             تقريبًا سه سال فعاليتهای رزمی ت

ستان        وب افغان ه جن تند            -باندها را درناحي تقرار داش ان اواس پاهيان زيرفرم ه س د        - جايی ک ه صفر ضرب بزن زاز او   . ب مرک
د سيون بجگن ا اپوزي ی سطوح  . ميخواست ب ان وزارت امنيت دولت ی وکارکن ال حزب ا رج ايی ب رآن او بگومگوه زون ب اف

ل نميگرفت          مختلف که علل گونا    ا راتحوي رد وآنه ی،               . گون داشتند، می ک سايل مشی آشتی مل سياری از م ان در ب او همچن
ومی  . ديدگاه های متفاوتی از نجيب اهللا داشت  دالحق    (با توجه به اتوريته روز افزون خاندان عل زرگ نورالحق،عب رادر ب ب

درت شخصی          درميان مردم ونظاميان  )علومی،مسئول شعبه عدل ودفاع کميته مرکزی بود        اساسًا ديدن يک حريف بالقوه ق
ود          ع نم ه فعاليت من ه هرگون رداختن ب رد واز پ ار ک ار   . در سيمای او، نجيب هردو برادر را از کرسی هايشان برکن ن ک اي

سيون دولت            . موجب برانگيختن ناخشنودی مردم دراستانهای جنوبی کشور گرديد        ی در اپوزي ل محل بسياری از رجال قباي
د               قرارگرفتند   اذ نمودن ای دولتی اتخ ال ارگانه ی طرف را درقب ا موقف ب ده،        . ي ات گردي ی ثب ه شدت ب در نتيجه اوضاع ب

د     ) ٢٢. "(فعاليت رزمی اپوزيسيون در جنوب افغانستان افزايش يافت        دهارعاجز دي دولت خود را در تامين امنيت شهر قن
وروی ف  ومی را از اتحادش رال نورالحق عل اره جن ار دوب ه ناچ تادرخواوب دهار فرس ه قن دو ب ت  .ن ين محبوبي ای هم برمين

ردم               ١۴وسوابق نيک کاری اش در قندهار است که           شناس  درق  سال پس ازدورۀ  وظيفه اش درآن واليت ،او از طرف م
 .اکنون رئيس کميسيون امورنظامی  وامنيتی ولسی جرگه است قندهاربه حيث وکيل درولسی جرگه انتخاب شد و

ات ز  ذريم از تبليغ ق      بگ ک خل زب دموکراتي ان ح سازند، در هم اری مي ان ج الفين برزب ه مخ ی ک ود سياس ن  (هرآل ه م ک
تم ا آن نداش ديولوژيک ب ازمانی واي د س اطرترقی و ) هيچگون پيون ه قلب شان بخ د ک روان بودن ، عناصر وطن پرست ف

ه وطن                          راز محبت ب ی پ ه قلب ومی، يکی از آنهاست ک ستان    اعتالی کشورمی طپيد وجنرال نورالحق عل وسرفرازی افغان
 .دارد

ی حسن                         اد يک اردوی مل ه غرض ايج اع  ب دولت افغانستان می بايستی از چنين شخصيت مجرب نظامی، در وزارت دف
اش  رد و ای ک تفاده ميک ی ! اس اع فعل دالرحيم وردک، وزيردف ای عب اد،   [او را بج ام جه ت،  در اي دالجبار ثاب ول عب ه بق ک

م          پاکستان کمر به تخريب ISIبدستور ارات رژي ان طي د موردبماردم ل ازتخريب بن ی قب  بندآب نغلو يادرونته بسته بود، ول
،  يک چنين  شخصيت با تجربه ومجهز با دانش مسلکی             ]نجيب اهللا قرارگرفت واز ناحيه پا زخمی واز محل بند فرارکرد          

ستان را ک         ه اردوی افغان اد رفت ور   وارکان حربی دروزارت دفاع برگزيده ميشد تا غروربرب  در انظار  ١٣٨٧ه درهشتم ث
اده ميکرد اره اع د، دوب ين زده ش ه زم ان ب رد.جهاني سه ک ال وی  مقاي يدمحمدگالبزوی وامث ا س د ب ومی را نباي رال عل . جن

جنرال نورالحق علومی از محدود نظاميان تحصيل کرده ايست که  تحصيالت عالی واکادميک  در رشته ارکان حرب را                    
امروز يگانه انتقادی که براو     .به پايان برده است واز دانش کافی والزم نظامی برخوردار است          در امريکا واتحاد شوروی     

ار          ی     "واردميشود اينست که چراخود را درلحاف بيم ه مل ه بخون             "جبه ه دست اکثريت اعضايش ب ان     ۶۵ک  هزار قرباني
ل اينکار را خودش و حزب متحدملی ميدانن                    ن سوال را     شهرکابل آلوده است، پيچانده است؟ دلي ايد روزی جواب اي د وش

 .بدهند
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د    علومی  رجوع ميکنم    منږبه ياد داشتهای آقای خو     دراخيربازهم   ه ميفرماي ه شاخه های      :"  ک ومی ب دان عل ومی :خان  -عل
ومی  و    - کريمی  - کريم –قاضی زاده    شوند       قي سيم مي ود تق ا سه           .  محم ی دوي اه در هردوره شورای مل ان ظاهر ش ودر زم

ل        . عضويت داشتند شوری  ل علومی در    نفروکيل از فامي   شتون زرغون واز      مثًال از هرات محمدعليخان قاضی زاده وکي  پ
ود وبخاطر             محمداسحاق علومی ،   -ارغسان شه سياسی نيزب م واندي دهاربوده  وصاحب قل ل قن دهار ووکي  سالها شاروال قن

رده   را داشتن افکار سياسی ده سال     ه       او حيثيت  .  است  در زندان دهمزنگ سپری ک ومی را داشته ک تاد سلطان جان عل اس
 .وکيل ناوه بارکزائی هلمند بود

ومی، از              ږآقای خو  اجرای خاطرات شيرجان عل ومی وم من علومی ضمن يادآوری از داکتر عبدالواحدکريم وشيرجان عل
وده، وعالوه برم       مامورکه   ،نام می برد  احمدشاه کريم منسوبين ديگر اين خاندان منجمله از        سايل سياسی    وزارت خارجه ب

ز      : من عالوه ميکندکه  ږخو. ندسته صاحب ديوان شعر   دسترسی دارند و  نيز گی   شاعر ونويسنده درشعرو نه، ني غالم شاه دش
عرگوئی است     ار ش ه سرش شوردارای قريح ده ک ست ورزي سنده وژورنالي انواده ، اديب،نوي ن خ ادی . از اي عار زي وی اش

در د شکيب علومی ژورناليست ورزيده از اين خاندان اکنون همکار           برضد تجاوز شوروی برافغانستان سروده وآقای احم      
با همکاری برادربزرگش آقای خوژمن تاريخ فاميل علومی را در دوکست  دوساعته              وی  . تلويزيون آريانا افغانستان است   

وع خود           . ترتيب نموده ودر دسترس هريک از خانواده های علومی  گذاشته است             ن ابتکار در ن ه اي ه ک ار بارزشی   البت ک
دنعيم            . است ر محم رادر انجني ومی ب ومی است واحمدشکيب عل بايد گفت که آقايان دشنه علومی برادر جنرال نورالحق عل

الکريم خان    وپسران محمدامين خان علومی    هردوخوژمن     ان عب سرقاضی  برادرزادگان جنرال نورالحق علومی ونوادگ پ
 .ميباشند)خان علوم(سعد الدين خان 

 

                 
 )خوژمن(                  افغانستان درميان همسايگان  جهادانجنير خوژمن علومی درزمان

ز ازشخصيت های              ژانجنيرنعيم خو آقای  واما   ومی ني زرگ احمدشکيب عل رادر ب ومی، ب ه   من عل الين   تحصيل يافت واز فع
وق   ١٣۵٢دروليتخنيک کابل وی در رشته جيولوجی دپلوم انجنيری را از پ      . استواجتماعی کشور سياسی   بدست آورده وف

ده و  در١٣۵۵ماستری را در   اکو خوان از شبرغان      ب الها در رياست نفت وگ وده واگرچه در آغازعضويت حزب     س کار نم
ته  ق را داش اوز ا ،دموکراتيک خل ا تج ه ب ی همينک ستان روبروگردي  ول وروی برافغان اد ش ا ده، تح ود راب ق خ حزب عالي

داده به پاکستان رفته است ومدتی هم برضد نيروهای اشغالگر در    کشور را ترک     ١٣۶١ ودرسالمذکورقطع نموده است    
ادی                     چون. جبهه قندهار رزميده است    ران جه ه از سوی رهب دهای خاينان ا وزدوبن سله حق تلفيه اد بايک سل درجبهات جه

ال  اه ، ١٩٨٧/ ١٣۶۶روبروشده،درس ه اروپاپن ود ب ل خ ا فامي ه، ب اد گرفت دا م دست از جه سه وابت ه فران د از ٨ب ال بع  س
 . در ويرجينای امريکا با ساير اعضای خانواده بزرگ علومی پيوسته استه ودکربه امريکا مهاجرت فرانسه 

 دوست ومليگرا است وهمواره با سالح قلم وبيان  برای استقرار يک حکومت ملی بيطرف               وطن  شخصيت    آقای خوژمن 
رون م             شرات ب ه ن انده            تالش کرده وطرح هايی را ب شر رس ه ن د ب ه امي ه نام دولس، وهفت ده مجاه ا، چون جري رزی افغانه

وی در هنر   .داشته است  مقيم امريکا سهم فعال      سياسی واجتماعی  وفرهنگی افغانهای    آقای خوژمن در فعاليت  های        .است
زی است                ز دارای استعداد تحسين برانگي سی ونقاشی ني ری ويراد           . خوش نوي ه از کارهای هن د نمون سنديده    من چن ده وپ ي

ای خوژمن،  .ام دکرزی آق ه رياست حام الی ب تقرارحکومت انتق ال پس از اس شت٢٠٠۴درس ستان برگ ه افغان روژه هب  و پ
ود و  تمويل ميشد ظرف هفت ماه از سوی بانک جهانی که  انتقال پايپ لين گاز از شبرغان به کابل را           ل نم اره  تکمي ه  دوب ب

موفقيت وپيروزی وی  .ميکندکار  افغانستاندروزارت معدن وصنايعی خوژمن آقا  اکنون  مسموع  قرار  .گشتازامريکا ب 
 ٢٠٠٨/ ٨/ ١٠پايان . را درراه خدمت به وطن آرزومندم

 
 : رويکردها

 ۶٩۵ص ١٣۶۴، طبع ٢ عزيزالدين وکيلی پوپلزائی،تيمورشاه درانی،ج-١
 ٣٩٠ -٣٣٨٩ ١٣٣٧پوپلزائی، درة الزمان فی التاريخ شاه زمان،طبع -٢
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 ۶٢، ص ص١ محمدکاتب، سراج التواريخ،ج فيض-٣
 ۶٩٨، ص٢ تيمورشاه درانی،ج-۴
 ۶٩٨، ص٢تيمورشاه درانی، ج-۵
  ببعد٢٢٠، ص ٢سراج التواريخ،ج-۶
 ٢٢۴ همان اثر، ص-٧
 من علومیږاز ياد داشت های آقای خو-٨
 ۶٩٨، ص٢ تيمورشاه درانی،ج-٩
 ٧٠٠، ص ٢تيمورشاه درانی،ج-١٠
 ١٨٠، ص٢ دکندهار يادشتونه، ج-١١
 ٧٠٠، ص ص ٢ تيمورشاه درانی، ج-١٢
 ٢٩٨، ص ٢ تيمورشاه درانی، ج-١٣
 ٢٠٠و١٨٢، ص١٣۵٣) لمری توک( حبيبی، دافغانستان پيشليک-١۴
 ٢٠٠و١٨٢ص صهمان اثر،-١۵
 من علومیږاز ياد داشتهای جناب خو -١۶
 ٢٣٣و٢١١همان اثر،صص -١٧
 ٩٩ سياسی افغانستان، ص- سيستانی، دونابغه نظامی-١٨
 ١٩۵، حبيبی، همان اثر، ص ٧٠٠، ص ٢مورشاه درانی،ج تي-١٩

زدر               ميالدی مقبره  ٢٠٠۴بقول آقای خوژمن، درسال      * ده وني قاضی سعد الدين خان به همت ورثۀ آن مرحوم ترميم گردي
ا عمر   "محل برج جنوبی وشمال شرقی قلعه نه برجه،  به همت خانم              ی تاسيس            "نجم ومی مکتب رال عمرخان عل ر جن دخت

 .اين مکتب بنام مکتب عمرخان علومی  مسمی است. رحدودسيصد شاگرد درآن درس ميخوانندشده که د
  از ياد داشتهای آقای خوژمن علومی-٢٠
 من علومیږاز يادداشت های آقای خو-٢١

ن بيت                 -* شود، واو اي   گويند تيمورلنگ به ميرزا ذکی شاعر امرکرد که شعری بگو يدکه از هرات تا قندهاريا کابل تمام ن
 ....به انگشت عصا هردم اشارت ميکند پيری      که مرگ اينجاست يا اينجاست يا اينجاست يااينجاست يا: را گفت

 ١۴٣، ص١٩٩٨ توفان درافغانستان،جنرال لياخوفسکی، ترجمه عزيزآريانفر،طبع -٢٢
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 لتواريخسراج ا که نامش بقلم مرحوم قاضی سعد الدين خان با رنگ سرخ به تحفة الحبيبصفحه دوم

 .متعلق به مقدمه اين مقاله است که در آغاز مقاله امکان سکن کردن  آن ميسرنبود. اصالح شده است
 )سيستانی(

 


