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"اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ و طﻔﯾﻠﯽ
ھﺎ"
ﻗﺳﻣت دوم

اﻧﮕﺷت ﻣﮑـن رﻧﺟـﮫ ﺑـﮫ در ﮐـوﻓﺗن ﮐس
ﺗﺎ ﮐس ﻧﮑﻧد رﻧﺟﮫ ﺑﮫ در ﮐوﻓﺗﻧت ﻣﺷت
ت "داود ﻣوﻣﻧد" ﮐﮫ در آن ﺳﺎﯾت ﻣﺗذﮐره ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن ﯾﮏ
ﺟﻔﻧﮓ ﻧﺎﻣﮫ و ﺗوھﯾن ﻧﺎﻣﮥ ﻧﺧﺳ ِ
ﭼﺗل ﻧﺎﻣﮥ دﯾﮕر از آن ﻣردک ﻋﻘده ای و ﺑﺎزاری را آﻧﻼﯾن ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزھم آن ﯾﺎوه ﮔو ،از ﻓرط
ﺑﯾﮑﺎری و ﺑﯽ روزﮔﺎری ،ﮐﺗﺎب"اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ" را ورق زد و در اﯾن آﺷﻔﺗﮫ ﺑﺎزار ﮐﻧوﻧﯽ
ﮐﺷور ،ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت و ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎ و ﮐﺷﺗﺎر ھﺎ و ﺧوﻧرﯾزی ھﺎ و ﭼور و ﻏﺎرت ھﺎ و اﻧﻔﺟﺎر و
اﻧﺗﺣﺎر ھﺎ و داد و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ھﺎی ﭘﯾدا و ﭘﻧﮭﺎن ﮐﮫ در ﮐﺷور ﺑﺧت ﺑرﮔﺷﺗﮥ ﻣﺎ ﺟرﯾﺎن دارد ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ
را ﯾﮑﺳو ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺎزھم ﯾﺧن زﻧده ﯾﺎد "ﻏﺑﺎر" را ﮔرﻓت.
از ﻋﻧوان ﺗﺎ اﻧﺟﺎم آن ﭼﺗل ﻧﺎﻣﮫ ،ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻣودن ﻋﻘده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدن ﻋﻘدۀ
ﺣﻘﺎرت آن ﻗﻠم زِن ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎر اﺳت و دﮔر ھﯾﭻ.
ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧدازﯾم ﺑﮫ ﺳﯾﺎھﮫ ﻧوﯾﺳﯽ اﯾن ﻓرد ﻣرﯾض و ﺑﯽ ادب:
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»آدم ھﺎی ﺑد ﺳﮕﺎل و ﻣﻐرض و اﺣﻣﻘﯽ ﭼون ﺑﭼﮫ ﻏﺑﺎر و ﻏﺑﺎر ﭘرﺳﺗﺎن ،ﺑﺎور ﺧواھﻧد ﻧﻣود ﮐﮫ ﻏﺑﺎر
و اﻣﺛﺎل و اﻗران ﺷﺎن ،ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮭﺗری از ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﻣﮫ ﺣﺑﯾﺑﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻋﻼﻣﮫ ﺣﺑﯾﺑﯽ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺿﺧﺎﻣت  157ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺗﺣﻠﯾل ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺳرخ ﺑﻐﻼن ﻣﻧﺗﺷر
ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ از ﻗدرت و ﺻﻼﺣﯾت ﻋﻠﻣﯽ ده ﺗﺎ ﻏﺑﺎر و اﻣﺛﺎﻟش ﺑﺎﻻﺗر ﺑود.اﯾن اﺛر ﺑﮫ اﻟﺳﻧﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ،
ﻓراﻧﺳوی ،ﺟرﻣﻧﯽ و ھﻧدی ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد و ﻣرد ﻗﺑول ھﻣﮫ ﻣﺣﺎﻓل ﻋﻠﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﻗرار ﮔرﻓت -ﻣوﻣﻧد«
"داود ﻣوﻣﻧد" در آﻏﺎز ﺟﻧﺎب ﻣﺣﺗرم"ﺣﺷﻣت ﺧﻠﯾل ﻏﺑﺎر" را ﻣورد"ﻧوازش" اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺧود ﻗرار داده ،او را ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ زﺷت ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﻣردک زﺷت رو و زﺷت ﺧو و زﺷت ﻧوﯾس ،در آﻏﺎز ،ﺗرﺑﯾﮥ ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾﮕذارد
و ﺑﻌدﺗر ،ﻓﮭﻣﯾده ﯾﺎ ﻧﺎﻓﮭﻣﯾده ،ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﮭﺎی ﺷرﯾف و ھﻣوطﻧﺎن ﺑﺎ ﻋزت ﻣﺎ را ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺧودش ﻓﮑر
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و طرز ﻓﮑر ﻣﺧﺎﻟف دارﻧد و ﻏﺑﺎر و ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺣﺗرم آن رواﻧﺷﺎد را اﺣﺗرام دارﻧد و از ھوادران
ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر اﻧد و ﭘﺳر ارﺟﻣﻧد ﺷﺎن ﻧﯾز ﻣورد اﺣﺗرام ﺷﺎن اﺳت" ،ﺑدﺳﮕﺎل"" ،ﻣﻐرض" و "اﺣﻣق"،
ﺧطﺎب ﮐرده اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت او ﺑﮫ آﯾﯾﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﮐرده اﺳت.
و ﺑﻌد ھم اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺿرورت ﻣﯽ اﻓﺗد ﺗﺎ در ﭼﻧﯾن اوﺿﺎع و اﺣوال ﻧﺎھﻧﺟﺎر ﮐﺷور ،ﻣردم را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺑﺎر و ﺗﺎرﯾﺦ زﻧده ﯾﺎد ﺣﺑﯾﺑﯽ ﻓرا ﺧواﻧد ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﺻﻔِر ﺑر ﺻﺎد و ﺑر دﯾﮕر ﺻد ﺑر ﺻد داد
و...
"داود ﻣوﻣﻧد" ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ  ١۵٧ﺻﻔﺣﮫ ای رواﻧﺷﺎد ﺣﺑﯾﺑﯽ را ﺑﺎ ﮐﺗﺎب ﺿﺧﯾِم دو ﺟﻠدی"اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ" ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﯾﺳت ﻏﯾر ﻣﻌﻣول و ﺳﺧﯾف.
رﺳﺎﻟﮥ ﻣرﺣوم ﺣﺑﯾﺑﯽ و ﮐﺗﺎب ھﺎی ارزﺷﻣﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺎن ﻧزد ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺎی ﺧودﺷﺎن را دارد
و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر ،ﺟﺎی ﺧودﺷﺎن را ،ﮐﮫ ھر ﮐدام در ﻧوع و در ﺟﺎی ﺧود
از اﻓﺗﺧﺎرات ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺧواھﻧد ﺑود.
اﯾﻧﮑﮫ رﺳﺎﻟﮥ  ١۵٧ﺻﻔﺣﮫ ای رواﻧﺷﺎد"ﺣﺑﯾﺑﯽ" ،ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﻟﺳﺎن ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت ،از ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﺑﮫ
ارزش ﮐﺗﺎب ﻧزد ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد ،و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﻧﯾز ،ﺗرﺟﻣﮥ  ١۵٧ﺻﻔﺣﮫ ،ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺳﺎده
ﺗر اﺳت از ﺗرﺟﻣﮥ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب دو ﺟﻠدی ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ھزار) (١٠٠٠ﺻﻔﺣﮫ را اﺣﺗوی ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ"اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ" ﺑﮫ اﻟﺳﻧﮫ ھﺎی ﭘﺷﺗو و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت و در اﺧﺗﯾﺎر
ﻓرزﻧدان ﮐﺷور ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﻣﻣﻠﮑت ﺗوﻟد ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑزرگ ﺷده اﻧد ،ﻗرار داده ﺷده اﺳت .از طرﯾق
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اﻧﺗرﻧت ﻧﯾز "اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ در دو ﺟﻠد" ﻓﻌﻼً ﺑﮫ ﺳﮫ ﻟﺳﺎن )دری -ﭘﺷﺗو -اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( در
دﺳﺗرس ھﻣوطﻧﺎن و ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار دارﻧد.
ﮐدام ﮐﺗب ﺗﺎرﯾﺦِ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻟﺳﺎن ﺗرﺟﻣﮫ ﮔردﯾده اﺳت؟
ﺟﻔﻧﮓ ﻧوﯾﺳﯽ داود ﻣوﻣﻧد اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد:
}...ﺷﺎﻏﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑﭼﮫ ﻏﺑﺎر و ﺧود ﻏﺑﺎر ﭼﻧﯾن اداﻣﮫ ﻣﯾدھد »:ﻣﯾﮕوﯾﻧد از ﮔپ
ﮔپ ﺑر ﻣﯾﺧﯾزد ،ﭘس ﻣن ھم ﻣﯾﺧواھم اﯾن ﮔپ و اﯾن راز را ﻓﺎش ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﺑﯾﺷﺗر ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ
ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر در ﻣورد ﺣوادث ﻗرن ﻧزده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﻠد اول ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﻣﺗذﮐر ﺷده اﺳت ،ﻣﺄﺧوذ
از ﺳراج اﻟﺗوارﯾﺦ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﮐﺎﺗب ھزاره اﺳت  .و اﮔر ﺑﺎور ﻧدارﯾد ھردو ﮐﺗﺎب را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و وﻗﺎﯾﻊ
ﺟﻧﮓ اول اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯾس را در آن ھﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد .ﺣﺗﻣﺎ ً ﻣﻼﺣظﮫ ﺧواھﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر
ﻣﺣﺻول ﮐﺎر و ﺧون دل ﺧوردﻧﮭﺎی ﻣرﺣوم ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ھزاره را )ﮐت و ُﻣت( در ﮐﺗﺎب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود اﻗﺗﺑﺎس ﮐرده ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت رواﻧﺗر و ﺳﺑﮏ ﺧودش ،ﺑدون آﻧﮑﮫ ﻧﺎﻣﯽ از ﮐﺎﺗب
ﻣرﺣوم و ﯾﺎ اﺛر او در ﭘﺎی ﺻﻔﺣﺎت ﮐﺗﺎب ﺧود ﺑرده ﺑﺎﺷد «.
ﺧﺗم ﻧوﺷﺗﮫ وﺟداﻧﯽ ﺷﺎﻏﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ{.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺟﻧﺎب داود ﻣوﻣﻧِد ﺧوش ﺳﮕﺎل ،ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" ،ﺧﺗم ﻧوﺷﺗﮥ وﺟداﻧﯽ ﺷﺎﻏﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" ،اﯾن
ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﺗواﻧد ﺑود ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﯾن ﻧوﺷﺗﮥ ﻣورد ﻧظر"داود ﻣوﻣﻧد" ،از ﺟﻧﺎب ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" ،وﺟداﻧﯽ" ﺑوده
اﺳت و ﺑﺎﻗﯽ ھﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و ﮐﺗﺎب ھﺎی اﯾﺷﺎن"،ﻏﯾر وﺟداﻧﯽ" اﻧد .ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود در ﻗﺳﻣت
ھﺎی دﯾﮕر از ﺟﻧﺎب ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﻘل ﻗول ﮐرد و ﻣﺎﺧذ و رﯾﻔرﻧس داد و از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻧد ﻣﻌﺗﺑر
اﺳﺗﻣداد ﺟﺳت؟!
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﻓﻘط و ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ آن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺟﻧﺎب ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد"داود ﻣوﻣﻧد" ﻗرار
دارﻧد و "وﺟداﻧﯽ" ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾروﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣذاق"داود ﻣوﻣﻧد" ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﺗواﻧد ﺑود
ﮐﮫ "داود ﻣوﻣﻧد" ،ﻓﻘط و ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ" ھﻣﺎن ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻗرآن را ﻗﺑول دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧودش اﺳت".
اﯾن آﻗﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ رﯾش و ﭘﺷم ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ،ھﻧوز ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ در ﻗرآن آﻣده اﺳت"،ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﻣﺎ
ﻧزد ﺧداوﻧد ،ﺑﺎ ﺗﻘوا ﺗرﯾن ﺷﻣﺎ اﺳت" ،ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎب"ﺧوش ﺳﮕﺎل"ﯾﺎ"ﺧوب
ﺳﮕﺎل"،ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎرﺗرﯾن ھﺎ را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧد؟!
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و ﻧﯾز ﺗﻘوای ﺟﻧﺎب ﻣوﻣﻧد ﮐﺟﺎ ﺷد و اﺳﻼﻣﯾت و اﻓﻐﺎﻧﯾت و اﻧﺳﺎﻧﯾت او در ﭼﺗﯽ ﻧوﯾﺳﯽ ھﺎی او
ﮐﺟﺎﺳت؟!
"داود ﻣوﻣﻧد" ﺑﮫ ﭼﺗل ﻧوﯾﺳﯽ ھﺎی ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯾدھد:
"...ﻏﺑﺎر در ﻣﻘﺎﻟﮫ ادﺑﯽ ﻣﺳروﻗﮫ ﺧود در ﻣورد ﻗﺑﺎﺣت و ﺷﻧﺎﻋت دروغ و ﮐذب ﻣﯾﻧوﯾﺳد »:دروغ آﺗش
ھﯾزم ﺟﮭﻧم ﻣﺎﺳت ،دروغ ﮐﺎﻧﺳرت ﺷﯾﺎطﯾن و آھﻧﮓ ﻋزاﯾﯽ اﺳت ،....دروغ ﺳرود ﺟﮭﻧﻣﯾﺎن اﺳت .
وﻟﯽ ﻏﺑﺎر در ﮐﺗﺎب أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧودش ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﺎدی و ﻋﻠم ﺑردار دروغ و ﮐذب
و اﺗﮭﺎم اﺳت ،اوﺻﺎﻓﯽ ﮐﮫ در ﻣورد دروغ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺳروﻗﮫ اش ﺗﺣرﯾر داﺷﺗﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺷﺎﻣل
ﺣﺎل ﺧود ﻏﺑﺎر اﺳت .زھﯽ ظﻼﻟت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ"
ﺑﺎزھم ﺟﻧﺎب"ﻣوﻣﻧد" ،ﮐﻧد ذھﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾﮕذارد و ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﻧﻘل ﻗوم را ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،ﻧﻣﯽ داﻧد ،ﯾﺎ ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺧﺗم ﻧﻘل ﻗول ،ﻗوﺳﯾن را ﺑﺑﻧدد .اﻣﺎ زﯾﺎد ﻣﮭم ﻧﯾﺳت،
ﭼون او ھﻧوز اﯾن ﻗﺎﻧون ﻋﺎم و ﻗﺑول ﺷدۀ ﻧوﺷﺗن را ﻓرا ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭼرا "ﻣوﻣﻧد" ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ دﺳﺗور ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ رواﻧﺷﺎد" ﻏﺑﺎر" ،ﻣرﺗﮑب"ﺳرﻗت ادﺑﯽ" ﮔردﯾده
اﺳت" ،دروغ" ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﻣرﺗﮑب"ﮐذب" ﻣﯽ ﺷود و " اﺗﮭﺎم" ﻣﯽ ﺑﻧدد؟!
ﭼون ﺟﻧﺎب"ﻣوﻣﻧد" ﻋﻘده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﻣرﺣوم"ﻏﺑﺎر" ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﻧد .اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻋﻘده ھﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر از ﮐﺟﺎ آب ﻣﯾﺧورد ،ﺑﮫ ﺧود"ﻣوﻣﻧد" ،ﺑﮭﺗر ﻣﻌﻠوم اﺳت و دﯾﮕران
ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﺑﮥ ﺧود ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺣدس ﺑزﻧﻧد و درﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ و ﻣﻧﺷﮥ ﻋﻘده ھﺎی دروﻧﯽ "داود
ﻣوﻣﻧد" ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧده ﯾﺎد "ﻏﺑﺎر" ،از ﮐﺟﺎ آب ﻣﯽ ﺧورﻧد.
آﻧﭼﮫ "داود ﻣوﻣﻧد" از ﻗول ﺟﻧﺎب " ﻣﺣﻣداﻋظم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" ،آورده اﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ،ھﻣﺎن ﭘﺎرﭼﮥ
ادﺑﯽ"ﻣﺳروﻗﮫ" ،در اﺻل از ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧدۀ"اﯾراﻧﯽ" ﺑوده اﺳت و ﻣرﺣوم"ﻏﺑﺎر" آﻧرا ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺳرﺑرۀ
ﺧود در ﮐﺗﺎب "أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ" آورده اﺳت؛ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﭼﻧدﯾن ﻧﮕﺎه ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار
ﮔﯾرد و ﯾﮏ ﺣﮑم ﺟزم و ﻗﺎطﻊ در ﻣورد ﺻﺎدر ﮐردن ،ﻓﮑر ﮐﻧم درﺳت ﻧﺑﺎﺷد.
ﮐﺎش ﺟﻧﺎب"ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" در ھﻣﺎن ﻧوﺷﺗﮥ ﻣورد ﻧظر ﺷﺎن ﮐﮫ ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده و ﮐﺗﺎب را ﺗذﮐره داده ﺑوده اﻧد،
ﺻﻔﺣﮫ ای آﻧرا و ﻧﯾز ﺟﻠد آﻧرا ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﭼون ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﮐﺗﺎب" ﮔﻠﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﻧم ﻣﯽ
روﯾد" ،ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﭼﮭﺎر ﺟﻠدی اﺳت از ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌود ،ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺷﮭﯾد"اﯾراﻧﯽ" ،اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﯾن
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ص ﻣورد ﻧظر "ﻣوﻣﻧد" و ﺟﻧﺎب "ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" ،از ﮐﺟﺎ آﻏﺎز و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود و در
ﻗ ﺳ ﻣت ﻣﺷ ﺧ ِ
ﮐدام ﺟﻠد آن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت ،ﻣوھوم و ﮔﻧﮓ اﺳت.
ﺟﺎﻟب اﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎب"داود ﻣوﻣﻧد" ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از " ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﮐﻧدﮐﻣﺷر ﺗوﭘﭼﯽ" ،ﺗذﮐر
ﻣﯽ دھد و ﺗذﮐر ﻣﯾدھد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ،ﺧﺳرﺑرۀ ﻣرﺣوم"ﻏﺑﺎر" ﺑوده اﻧد؛ ﭼرا از اﯾﻧﮑﮫ آن ﮐﻧدﮐﻣﺷر ﺗوﭘﭼﯽ،
ﻣدﺗﯽ ھم در ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺗذﮐری ﻧﻣﯽ دھﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ھﻣﯾن ﺻﻔﺣﮥ
ﮐﺗﺎب"أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ – ﺟﻠد اول" ،در ﺻﻔﺣﮥ  ،٨٣۵ﮐﮫ آﻗﺎی ﻣوﻣﻧد از ھﻣﺎن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻘل
ﻗول ﮐرده اﺳت ،ﻏﺑﺎر ﺗذﮐر داده اﺳت ﮐﮫ" ﯾﮏ ﺟوان ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده در ﻓراﻧﺳﮫ" ،ﮐﮫ ﺟﻧﺎب "ﻣوﻣﻧد"
ﻧظر ﺑﮫ ﻋﻘدۀ ﺣﻘﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑدان دﭼﺎر اﺳت ،آﻧرا ﺣذف ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن درﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﮭت اﻧﮕﺷت
ﮔذاﺷﺗن ﺑﺎﻻی ﻏﺑﺎر ،ﺗﺣﻘﯾق و ﺗﻔﺣص ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی "ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﮐﻧدﮐﻣﺷر" را ﺑﺎ
ﻣرﺣوم "ﻏﺑﺎر" ،ﺑر ﻣﻼ ﺳﺎزد.
ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﮐﺗﺎب ﭼﮭﺎر ﺟﻠدی ﻣﺗذﮐرۀ ﻓوق ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌود ،در ھﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ "ﻣﺣﻣد ﯾﻘوب ﺧﺎن ﮐﻧدﮐﻣﺷر ﺗوﭘﭼﯽ" ﻧﯾز در ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﺷﻐول
ﺗﺣﺻﯾل ﺑوده اﺳت.
ﭼرا اﯾن ﻣوﺿوع اھﻣﯾت دارد؟
زﯾرا اﻣﮑﺎﻧﺎت آن وﺟود دارد ﮐﮫ "ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن" ،در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ " ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌود" ﺑوده ﺑﺎﺷد و از
اﻣﮑﺎن ﺑﮫ دور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن ﻧوﯾﺳﻧدۀ اﯾراﻧﯽ ،دﺳت ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ "ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن" ،در
ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آن ھﻣوطن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی آن ﻗﺳﻣت ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ زﻧده ﯾﺎد"ﻏﺑﺎر" ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎﺷد
و ﺷﺎﯾد ھم ﺑدون ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن و...
ﺷﺎﯾد ھم زﻧده ﯾﺎد"ﻏﺑﺎر" ،ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر اﻧدر ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن ﻧوﺷﺗﮫ از ﺟﻧﺎب" ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن" ﺑوده
اﺳت.
و اﻣﮑﺎن دﯾﮕرش ھم اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای"ﻏﺑﺎر" ،دﭼﺎر اﺷﺗﺑﺎه ﺷده ﺑﺎﺷد و ﻣﺎ ﺧوب ﻣﯾداﻧﯾم
ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻧﺳﺎن ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮭو و ﺧطﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺣﺗﯽ ﭘﯾﻐﻣﺑر آﺧر زﻣﺎن ،و "ﻏﺑﺎر" ﻧﯾز از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ
ﺑوده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد.
و آﺧر ھم اﯾﻧﮑﮫ ﮔﯾرﯾم ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓوق ،ﻏﻠط و ﻧﺎدرﺳت و ﻧﺎﺑﺟﺎ و ﻗﺑول ﮐﻧﯾم ﮐﮫ رواﻧﺷﺎد"ﻏﺑﺎر"،
دﯾده ﺑﮫ داﻧﺳﺗﮫ آن ﭘﺎرﭼﮥ ادﺑﯽ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ اﺳت ،از "ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن" ،ﮐﮫ ﺧﺳرﺑرۀ
اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷده اﺳت ،ﻧﺑوده؛ ﺑﻠﮑﮫ از "ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌود" ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎزھم از آن ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐرده اﻧد
و...
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آﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل و ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﻘل ﻋﺎﻟم و ﺗﺎرﯾﺦ دان و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮭم و ﻧوﯾﺳﻧده و ﭼﻧد ﭼﯾز دﯾﮕر ،ﻻزم
اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﯾﮏ ھﻣوطن ﺧود ،ﺻرف ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﯽ ﺑوده اﺳت ،ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺑﯽ ﻣﺑﺎﻻﺗﯽ ،ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز
ﮐﻧد و اﺗﮭﺎم ﺑﺑﻧدد و ﺗﺣﻘﯾر و ﺗوھﯾن ﮐﻧد و اﻟﻔﺎظ دور از ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ روا دارد؟!
ﭘس ﻧظر ﺑﮫ اﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺳﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮕر ،ﯾﮏ ﺣﮑم ﻗﺎطﻊ و ﺟزم ﺻﺎدر ﮐردن و اﺗﮭﺎﻣﺎت
واھﯽ و ﻋﻘده ﻣﻧداﻧﮫ را ﺑﮫ آدرس رواﻧﺷﺎد"ﻏﺑﺎر" ﻓرﺳﺗﺎدن ،دور از ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت.

ﻣﮑـن ﺗﺎ ﺗـواﻧﯽ دل ﺧـﻠـق رﯾش
وﮔـر ﻣﯽ ُﮐﻧﯽ ،ﻣﯽ َﮐﻧﯽ ﺑﯾﺦ ﺧوﯾش
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