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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political - Historical  ــ تاريخیسياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ جوالی ١٩برلين، 
  
  
  

  تقريظ بر رسالۀ
  

  " تاريخ شجاع درانی و حامد کرزی در آئينۀشاه"
  

تقريظ نوشتم، در حسن " جنگ ابرقدرتها و پروژۀ پايپالين افغانستان"  بر رسالۀ ٢٠٠٦وقتی به تاريخ نهم سپتمبر 
  :ختام چنين آرزو کرده بودم

من در حالی که خواندن اين اثر ناب، باارزش و منحصر بفـرد را  به همه جويندگان حقايق، مفـيد دانسته و توصيه « 
ور و فـرهـيختۀ اين رسالۀ جاودانه، سالمت کامل و توان و حوصلۀ بيشتر آرزو ميکنم، تا ميکنم ، برای مؤلف دانش

ازين بيشتر به تتبع  و تحقـيق و تدقـيق بپردازد و آثار بيمّر ديگر و فـراگيرتری را به خوانندگان خواهـنده، تقـديم 
  »و من اهللا التوفـيق . بدارد

 کاغذ نماند، بلکه جامۀ تحقق پوشيد و اينک شاهد تأليف جديدی از آن خوشبختانه مينگرم که آرزوی من محض روی 
  .دوست عزيز، ميباشيم

، بر ديد نوشته است "شاه شجاع درانی و حامد کرزی در آئينۀ تاريخ"جناب روستائی اثر حاضر را که زير عنوان 
تهائی بين شاه بدنام و نگونبخت استوار ساخته و با ارائۀ دستاويزهای موثق تاريخی، ُموازا" سياسی ــ تاريخی"

نويسنده موارد بی شمار اين ترادفات را بيرون آورده و بينه به . سدوزائی ــ شاه شجاع ــ و حامد کرزی کشيده است
من ضمن اين سطور مختصر بر آن نشده ام، تا از متن رساله مواد و مواردی . بينه پيش روی خوانندۀ بصير ميگذارد

ميخواهم که خوانندۀ عزيز بدون پيشداوری به  خواندن اثر پرداخته و خود در بارۀ آن . نه بدهمرا بيرون آورده، نمو
  .قضاوت فرمايد

" انتشارات باميان"جای بس مسرت است، که . قسمی که ميدانم، اين اثر اخيرًا در کابل نازنين حليۀ طبع پوشيده است
، نيز به طبع آن در فرانسه دست مييازد، تا )گذرگاه"(عارف جان عزيز"به سرپرستی و همت دوست ارجمندم، جناب 

  . برآورده بسازدخواست و احتياج عالقه مندان خارج از افغانستان را نيز

با وجودی که نويسندۀ اثر موارد ُموازی بيشمار بين کرزی و شاه شجاع پيدا کرده است، از نگاه من، شاه کم بخت 
چنانکه مشهور است . درانی با همه بدناميهای تاريخيی که نصيبش گرديده است،  بر حامد کرزی هنوزهم شرف دارد

ه شجاع با درک اوضاع زمان، دست بکار گرديده و مبارزان و غازيان را و کتب تاريخ از آن بکرات ياد ميکنند، شا
مگر نه تنها اين همت را ندارد، بلکه دودسته دامن " شاه کرزی. "جهت مقابله با انگريز اشغالگر، تشويق ميکند

 که حتی بر افزايش اشغالگران را ُمحکم گرفته و با فرياد و واويال نه تنها بر ابقايشان در افغانستان اصرار ميورزد،
  .قوای اشغالگر و عميق ساختن استعمار وطن خويش نيز سعی ميورزد

در صفحات بحيث مقاله نگاشته شده، همان زمان  ٢٠٠٧ اکتوبر ٢٤تاريخ  بدانم، که اين اثر ناب کهقابل يادآوری مي
بعدها مؤلف . منتشر گرديدنيز  در آن ،"غانستان آزاد ــ آزاد افغانستاناف" پورتال از تأسيساشاعه يافت و بعد  انترنتی

  :بنا بر انکشاف اوضاع سياسی وطن بر آن تجديد نظر کرده، آن را در سه بخش آتی در پورتال موصوف انتشار داد
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  ٢٠٠٩ فبروری ١٦در صفحۀ مؤرخ :  بخش اول  

   ٢٠٠٩در صفحۀ مؤرخ  اول مارچ :  بخش دوم  

   ٢٠٠٩ مارچ ٢٤در صفحۀ مؤرخ :  بخش سوم 
 وطن ِ ای از اوضاع سياسی موجودزومندم که اين اثر، در پرتو رويدادهای تاريخی، در روشن ساختن گوشهآر

  .محبوب ما سهم ارزنده ای داشته باشد

برای مؤلف ارجمند و دوست عزيزم، جناب حنان جان روستائی توان و پشت کار بيشتر تمنا دارم، تا اين دو اثر را 
  بعون اهللا.  تأليفاتی آيندۀ خود بسازدمقدمۀ فعاليتهای تحقيقاتی و

  
       خليل اهللا معروفی                                                              

  
  ٢٠١٠ جوالی ١٩  برلين ــ                                                            

   
  


