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 کیست؟ داکتر سید عبدهللا کاظم

 دوستان گرانقدر سالم و حرمت میرسانم.

بدین وسیله میخواهم امروز با درک قاصر و شناخت کم، ولی ارادت و احترام 

زیادی که به این نخبۀ دانشمند دارم، در بارۀ ایشان مختصری بنویسم که 

موجویت شان در جمع ما افتخار، فضیلت شان واال، دانش شان قابل تقدیر و 

لی میباشد. باخالق حمیدۀ شان نشانۀ بزرگی و تربیت باالی خانوادگی شان 

در  کاظم میباشند ایشان سیدعبدهللااین شخصیت واالگهر جناب محترم داکتر 

در  کابل باغ چهار در( 1942 جنوری)مطابق  شمسی 1320 برج جدی

بعد از  گشودند، جهان به چشم روشن فکر و سرشناس خانواده یک محیط 

الی شان ع عالی حبیبیه، تحصیالت لیسه ختم تعلیمات ابتدائی و متوسطه در

تکمیل و در همان سال  1963  در سال کابل پوهنتون اقتصاد یځپوهن را در

 الدر س سید عبدهللا کاظم  داکتر .ی گردیدندځپوهن آن تدریسی کدر شامل

نمودند که ثمرۀ ازدواج   ازدواج مستمندی راضیه محترمه با( 1965) 1344

بر  عالی تحصیالت از  همۀ شان که میباشد دختر نازنین دو و پسر یک شان

میکنند. جناب کاظم صاحب بعد از مدتی  زندگی امریکا خوردار بوده و در

 1971 سال برای آموزش بیشتر عازم شهر زیبای ویانای اطریش شدند و در

از  «اجتماعی علوم و اقتصاد رشته»در  دوکتورا درجه دیپلوم شان را در

 صاداقت یځپوهن در استاد ثمنحی و شان بر گشتند کشور آنجا اخذ نموده به

 . نمودند دوباره به تدریس آغاز کابل پوهنتون

 به ارتقاء نموده، نخست «پوهندوی» علمی رتبه به 1973 سال ایشان در

وظیفه  ایفای 1978الی  1974از سال    یځبه سمت ریاست  این پوهن بعد تر و( صنعت رشته) تصدی اقتصاد دیپارتمنت آمر حیث

در  موصوف دورۀ کاری شان در بین محصلین و استادان پوهنتون از شهرت نیک و صادقانه ای برخوردار بودند.نمودند که در 

 در «کریدت و سمستر» سیستم و به کرسی نشاندن موفقانۀ تطبیق به اساس خدماتی که در عرصۀ معارف، خاصتا   1974 سال

معارف را مستحق شدند که پیاده  عالی مدال افتخار( شهید) داؤد وقت محمد جمهور رئیس جانب از اقتصاد انجام دادند، یځپوهن

 د. شو در کل ملت افغانستان پوهنتون کابل ی اقتصاد، ځساختن همچو سیستمی در عمل نه تنها افتخار ایشان بلکه افتخار پوهن

ه بعد از که در نتیج پرداختند «افغانستان ملی وحدت حزب» تشکیل به استادان دیگر از جمعی با هفتم ثور ایشان کودتای از بعد

را  ماه 19 گرفتار و مدت پرچمی ـ خلقی سردمداران حکومت متذکره، توسط حزب مؤسس اعضای از تعداد چند با مدت کوتاهی 

  «افغان ملی بانک» سمت آمریت 1980 اپریل به سرسالمتی، در زندان از رهائی از خوشبختانه بعد. بسر بردند پلچرخی زندان در

 به نخست1980یعنی  جون  ماه دو از و بعد کردند خودداری این وظیفه رسمی اشغال از لندن به ایشان مسؤولیت داده شد کهدر 

ایاالت  در ایندم تا 1981 از اواخر ایشان .ندآنجا اقامت گزین شد حیث پناهندهبه  شده، امریکا متحده عازم ایاالت بعد و جرمنی

 .با خانم و فرزندان دلبند شان زندگی میکنند «هوزه سن» شهر در کالیفورنیا ایالت به متحدۀ امریکا

در همان مدت  1981 درسال غافل نبوده و ساکت ننشسته اند. هم از یاد دیار و وطنداران شان هجرت درایام سید عبدهللا کاظم داکتر

جرمنی بودند و خدمات  ـ فرانکفورت شهر در افغان( مهاجرین )انجمن مؤسس کوتاهی که در جرمنی به سر میبرده اند، عضو

 التای) کمترین فرصت با تعدادی از افغانهای مقیم در  پورتلند ند. بعد ازینکه عازم امریکا شدند دره اشایسته ای را انجام داد
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آنرا منحیث عضو  فعاالنه و مسؤوالنه عضویتتأسیس نموده،  افغانها( فرهنگی )انجمن انجمنی را به نام 1982 سال  در( اوریگان

 ایریا بی در «افغان سالمندان» انجمن رئیس و مؤسس به حیث عضو اکنون تا 2006 مؤسس به پیش بردند. باالخره از آغاز سال

که گذشت خدمات بی شائبۀ را درین عرصه  یدر خدمت هموطنان شان قرار دارند و در جریان این ده سال «شمالی کالیفورنیای ـ

با اخالق و رفتار در منطقه را حاصل نموده،  قلب های همه هموطنان شان را اعضاء و مشترکین این انجمن  انجام داده و رضایت

  نیک و صداقت کالم و حسن نیت تسخیر نموده اند.

ۀ نداکتر سید عبدهللا کاظم قلمبدست توانا محقق با درایت و تاریخ نویس سنجیده اندیشی هستند که ارقام تراوش های وزین و صادقا

 280ز به اضافه تر ا« جرمن آنالین –افغان »قلم رسا و توانای ایشان عالوه بر سایت های مختلف انترنتی دیگر، تنها در وبسایت 

مقاالت سیاسی، علمی، تحلیلی و تحقیقی، تأریخی و اجتماعی میرسد که همه مستدل، مستند، سنجیده با مراعات نزاکت های نوشتاری 

 500 زا بیشتر افغانستان مسائل تحلیلگر حیث به ایشانت قلم و آداب مکالموی تحریری میباشد. همچنان و آگنده از رعایت حرم

 . اند هنمود شهرت و کسب ارائه هموطنان شان در سراسر جهان به و غیر افغانی افغانی تلویزیونهای و رادیوها در را سیاسی تحلیل

 در و راه اندازی نموده «افغانستان ملی وحدت نهضت»را  تحت عنوان  جدیدی سیاسی حرکتبار دیگر  1993 سال در موصوف

 متأسفانه عهده دار شدند، اما؛اکثریت آراِء اعضای این حرکت  را مبنی بر آن «داراالنشای عمومی منشی» مسؤولیت 1994 سال

 .پاشید از هم 1996 در سال هائی خاص خود برانگیزه بنا نهضت این

بیر قاموس ک» در حال حاضر در کنار همه مصروفیت های تحلیلی و تحقیقی شان با نهایت بزرگواری که دارند، راه اندازی پروژۀ 

را یک اقدام بسیار نیک و آینده ساز برای نسل جوان کشور دانسته با روشن بینی کانسپ و پالنگذاری آنرا مطالعه نموده « افغانستان

ردم دوست و یک تحلیلگر ژرف نگر پشتی بانی نمودند و پیشنهاد تیم کاری این پروژه را برای مسؤولیت از آن منحیث یک افغان م

 گیری بخش )رجال و اماکن تأریخی افغانستان( با قلب فراخ و پیشانی باز پذیرفته بر ما افتخار و منت گذاشتند. 

شخصیت نا آشنای با عرف و معرفت بوده، خواستم بدینوسیله  این جانب از جمله عالقه مندان بسیار خوب نوشته های پُر بهای این

به  «قاموس کبیر افغانستان»در ضمن اینکه شناخت نسبی ام را از ایشان در اختصار با شما شریک سازم،  منحیث مدیر مسؤول 

شکر کنم. برای این نمایندگی از اعضای تیم کاری ما از ایشان نسبت حضور شان در جمع اعضای تیم ما اظهار سپاس نموده ت

 عزیز ما موفقیت های بیشتر ازین و صحت و سالمت همیشگی تمنا نموده بهترین ها را آرزو میبرم.
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