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ﺟﻣﻌﮫ  ٢٠ﻧواﻣﺑر ٢٠٢٠

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ و ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ھﺎ !
اﺳﯾران ﺟﻧﮕﯽ در ﻗرون اوﺳطﯽ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷدﻧد  ،اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣﯾﺗوان
ﺑﮫ وﺿﺎﺣت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﮭﻘﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣود.
ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ) ١۵۵۶م ــ ١۶٠۵م ( ﭘﺎدﺷﺎه ﮔورﮔﺎﻧﯽ ھﻧد،
ﻧواﺳﮫ ﻣﺣﻣد ظﮭﯾر اﻟدﯾن ﺑﺎﺑر؛ ﺧرﯾد و ﻓروش اﺳﯾران ﺟﻧﮕﯽ  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻏﻼﻣﯽ را در
ﺳرزﻣﯾن زﯾر اﻣر ﺧود ﻣﻣﻧوع اﻋﻼن ﮐرد .در آن ﻋﺻر ﮐﺎﺑل  ،ﻗﻧدھﺎر ،ﺑﻠﺦ و ﺑدﺧﺷﺎن
ﺟز اﯾﺎﻻت دوﻟت ﮔرﮔﺎﻧﯽ ھﻧد ﺑودﻧد .
دوﺻدﺳﺎل ﺑﻌد از اﮐﺑر؛ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﺷﮭﺎﻣت ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ را
ﻧداﺷت ؛ اﻣﺎ در ﻣورد اﺳرای ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ؛ ﻏﻼﻣﯽ را ﻣﺟددا ً ﺗروﯾﺞ
ﻧﻣود .
ﮔﺎھﯾﮑﮫ در ﻣورد ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ھﺎی اﻣﯾر ﺻﺣﺑت ﻣﯽ رود  .اﯾن ﮐﺗﻠﮫ ھﯾﭻ وﻗت اﺳﯾر ﺟﻧﮕﯽ
ﻧﺑوده اﻧد ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺧوش ﺑﮫ رﺿﺎ ﺑوﺳﯾﻠٔﮫ ﻓﺎﻣﯾﻠﮭﺎی ﺷﺎن ﺑﺎﻣﯾرﺳﭘرده ﻣﯾﺷدﻧد.
ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر در ﻣورد اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن در ﺟﻠد اول ص ۶۵٧ﻣﯾﻧوﯾﺳد » :اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن
ﺧﺎن ﺑﺎ ﻣردم ﻣﺣﺷور و از ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺎ ﺣرم دور ﺑوده ﺷب و روز در ﻣﺣﯾط ﻣرداﻧﮫ
ﻣﯾزﯾﺳت «.
ﻏﺑﺎر داﻧﺷﻣﻧداﻧﮫ ﻋﻔت ﻗﻠم را ﺣﻔظ ﻣﯾﮑﻧد ؛ اﻣﺎ روح ﻣطﻠب را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .اﯾن وﺿﻌﯾت
ﺗﺎﻋﺻر ﻣﺣﻣد ظﺎھر اداﻣﮫ داﺷت  ،ﮐﮫ ھﻣﮫ رﺣﯾم ﻏﻼم ﺑﭼﮫ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد و وظﯾﻔﮫ … او
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را در درﺑﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد .
از ﺳﺎﻟﮭﺎی دوھزار؛ ﺑﻌد از ﻧﺷر ﺟﻠد دوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ؛ اﻓرادی ﻋرض اﻧدام
ﮐردﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘس ﭘﯾری و در ﺧﺎرج ﮐﺷور؛ ﺑﺎ ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﺑراﯾن ﮐﺗﺎب و ﻣٔوﻟف آن؛
ادﻋﺎی ﻏﻼﻣﺑﭼﮫ ﮔری ﮐردﻧد .
ﺑﮫ ﯾﻘﯾن اﯾن ﮐﺗﺎب ﻋﺎری از ﮐﻣﺑود ھﺎ  ،و ﺷﺎﯾد ھم ﻧواﻗص ﻧﯾﺳت ؛ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ دو ﮐﻣﺑود و
ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑُﻌد ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧرا زﯾر ﺳوال ﺑﺑرد .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺣﺎدﺛﮫ و واﻗﻌﮫ ﻧﮕﺎری ﻧﯾﺳت
.
ﺑﯾﺎﺋﯾد ﻣوﺟودﯾت اﺣﻣدﺷﺎه ﮔﺎدی وان )ﺷﺎﺟﯽ ( را ﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾد ؛ ﺑﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﮕﻠﯾس در
اﻣور ﻣﻠﮑﯽ دوﻟت ﮐﺎﺑل !
ﺑﯾﺎﺋﯾد ﻧﻘش ﷲ ﻧواز ﻣﻠﺗﺎﻧﯽ را ﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾد ؛ ﺑﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧدهٔ ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯾس  ،ﻧﻘش ﺑﭼﮫ ﺧواﻧد
ھﺎی ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم را ﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾد ،دوﻟت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و اﻋﺗﻣﺎد ﺳﺎﻻری را ﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾد و … ﻧﮫ
؛ اﯾﻧﮑﮫ ﻏﺑﺎر ﮔﻔت ﻓﻼن ﺷﺧص رﯾش ﺳﻔﯾد داﺷت ؛ اﻣﺎ رﯾش ﺷﺧص ﻣذﮐور ﻣﺎش و ﺑرﻧﺞ
ﺑود! اﯾن اﻧﺗﻘﺎد ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ ﭼﺷم ﺳﻔﯾدی وﻏﻼم ﺑﭼﮫ ﮔری ھﺳت .
او ً
ﻻ ﺑﺎﯾد ﻓﻠﺳﻔٔﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ،و ﺑﻌدا ً ﺑﮫ ﻧﻘد اﺛر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻗدام ﮐﻧﯾد ! ﺧﺎرج از ﺣدود
اﯾن داﻧش ﯾﺎوه ﻣﯾﮕوﺋﯾد!!
ﯾﮑﯽ از ھﻣﯾن ﻏﻼم ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺧﺎرج ﮐﺷور  ،ﮐﮫ ﻋﻠت ﻋﺎﺟل ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﭼﮭل ﺳﺎل اﺧﯾر ﻣﻠت
ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد  .ﭘرﭼﻣﯽ ﻣﻧﻔور اﻋظم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻣن ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ﺗﺷرح ﻧﻣودم ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد
.

ﺟﻠد دوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ و ھﺟوم ارﺗﺟﺎع
اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ در ﺷﻣﺎرۀ  421ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮥ اﻣﯾد طﺑﻊ اﺗﺎزوﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  15ﻣﯽ ﺳﺎل دوھزار ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده
ﺑود.
اﻋظم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﭘرﭼﻣﯽ ﻧﺎدم  ،ﺑرای ﺧوﺷﺧدﻣﺗﯽ و اﺧذ ﻣوﻗﻌﯾت  ،ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻟﻔﺎظﯽ ھﺎی ﺑﯽ
ﻣﺣﺗوا را در ﺷﻣﺎره ھﺎی ﻗﺑل از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ در ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮥ اﻣﯾد ﭼﺎپ ﮐرده ﺑود.
ﻣن طﯽ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﻓرد ﭘرداﺧﺗم و اھداف ﺛﺎﻧﯽ و ﺛﺎﻟــث او را در ﺑﯾﺎن اﯾن
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ﮐﺎﺳﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت  ،روﺷن ﺳﺎﺧﺗم  ،زﯾرا اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺧﺎک را راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر روس ﻗرار دادﻧد !!! در
ﻣورد ﺗﺎرﯾــﺦ ھﻣﺎن ﺧﺎک ﭼﮫ ﺑرﺧوردی ﺧواھﻧد داﺷت ؟؟؟

***
ﺑﻌد از ﻧﺷر ﺟﻠد دوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗـــﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻋــﮑس اﻟﻌﻣــل دﺳت اﻧدرﮐﺎران رژﯾــم ھﺎی ﺳﺎﺑـق
ﻗﺎﺑل ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺑود  ،زﯾرا ﺑﺎزﻧﮕری ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎی اﯾﺷﺎن درﯾن ﮐﺗﺎب زﻣﯾﻧﮥ رﻧﺟش آﻧﮭﺎ را اﺣﺗﻣــﺎﻻً
ﻓراھم ﻣﯾﮑرد ؛ اﻣﺎ در ﺷﻣﺎره ھﺎی  408 ، 409و  410ﻣﺎه ﻓﺑروری  2000اﻣﯾد  ،ﻋﻧﺻر ﭘــرﭼﻣــﯽ
ﻋﺿو ھﯾﺎ ٔت رﺋﯾﺳﮥ ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣزب ﺧﻠق » اﻋظم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ « اﺛر ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر را
ﻣورد ﺗﻌرﺿﺎت ﺑﯽ اﺳﺎس و ﯾﺎوه ﺳراﺋﯽ ھﺎی ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ﻗرار داده .آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد ،
ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿﻌﮕﯾری و ﺿدﯾت او ﺑﺎ ﻧوﺷﺗﮥ ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر و ﻓرزﻧد ﺑﺎ ﺗﻣﮑﯾن اﯾﺷﺎن ﻣﺣﺗرم ﺣﺷﻣت
ﺧﻠﯾل ﻏﺑﺎر  ،اﻓﺗﺧﺎر ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘدر و ﻓرزﻧد راھروان داﻋﯾﮥ ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت .اﻣﺎ ﺑرای
آﻧﻌده از ھﻣــوطﻧﺎن ﮐﮫ رﻓﯾـــق ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻧﻣــﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﻋرض ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ :
اﻋظم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ دوﺳت ﻧزدﯾﮏ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل  ،ﻋﺿو ھﯾﺎ ٔت رﺋﯾﺳﮥ ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧﻠق ،اﯾن ﺷﺧص وظﯾﻔﺗﺎ ً ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﻋﺿو ھﯾﺎ ٔت رﺋﯾﺳﮥ ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﻣﺎم اﺣﮑﺎم اﯾن ﺷورا را
ﺑدون در ﻧظر داﺷت ﻣﺣﺗوای آن اﻣﺿﺎ ﮐرده اﺳت .ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻣﺣﮑﻣﮥ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﻌـد از ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺗﺎﺋﯾد آن ﺑوﺳﯾﻠﮥ ھﯾﺎ ٔت رﺋﯾﺳﮥ ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮥ اﺟرا در ﻣﯽ
آﻣد.
در ﻣورد وظﺎﯾف رﺳﻣــﯽ او ﻓﻘﯾر ودان در اﻋﺗراﻓﻧﺎﻣﮥ زﯾر ﻋﻧوان دﺷﻧﮫ ھﺎی ﺳرخ ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
)داﻧﺷﻣﻧد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧدﯾدا اﮐﺎدﻣﯾﺳﯾن اﻋظم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ » ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﺑﯾن ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎ « ﮐﮫ ﺧود در زﻣﺎن
رﯾﺎﺳت ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻋﺿو ھﯾﺎ ٔت رﺋﯾﺳﮫ ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻣﮭوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ،در
اﯾن ﻣوﻗﻊ از ھﻣﮑﺎران ﻧزدﯾﮏ او ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷد(.
اﻣﺎ رﻓﯾق ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ھﻣﯾﻧﮑﮫ اﺣﺳﺎس ﺧطر ﮐرد ﻓورا ً ﭘوﺳﺗﯾن ﺧود را ﭘﺷت و روی ﮐرده ،ھﻣﭼو ﮐﺎﻏذ
ﭘﺎرۀ ﺑﯽ ارزﺷﯽ در ﺳﻣت وزش ﺑﺎد ﺑﮫ رﻗﺎﺻﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘرداﺧت و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑر ﺿد دوﺳت دﯾرﯾﻧﮥ
ﺧود ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣـل ﻧوﺷت .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب از ﺟﺎﻧب ھم ﺣزﺑﯽ ھﺎی ﺳﺎﺑق ﺧود ﻟﻘب ﭘرﭼﻣﯽ ﺧط ﺑﯾﻧﯽ
ﮐﺷﯾده را ﮐﻣﺎﺋﯽ ﮐرد.
اﯾﻧﮏ رﻓﯾق ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮥ ﭼﻧﯾن ﺳﻧﮕﯾن از ﻧﯾرﻧﮓ ﺑﺧود اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرۀ دﻗﯾق ﺗر ﺑراﯾش
اﺟﺎزه ﻣﯾدھﻧد ،ﮐﮫ اﺛر ﻣورخ ﻋﺎﻟﯾﻣﻘﺎم ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر را اﯾن ﭘرﭼﻣﯽ ﺳوﮔﻧد ﺧورده ﻣورد اھﺎﻧت
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و ﭘــرﺳش ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗرار ﺑدھد.
اﯾﻧﮏ ﺑﯾﺷرﻣﺎﻧﮫ ﭘﻧﺞ ﺷﺧﺻﯾت ﻋﻠﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺑﺣﯾث ﺳرﭘوش ﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎه ﺧود ﻗـرار داده
و در ﺳﺎﯾﮥ ﻧﺎم اﯾن اﺷﺧﺎص ﻣﯾﺧواھد ﺗوﺷﮫ و ﮔوﺷﮥ دﺳت و ﭘﺎ ﮐﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدا از ﺧواﺳت و ﺗﻌﻠﻘــﺎت دﯾﮕـــران و ﺗﻣﻠﻘﺎت ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ  ،در ﻣورد اﯾن ﭘﻧﺞ ﺷﺧﺻﯾت ﯾﺎد ﺷده
ﻗﺿﺎوت ﮐرده و ﻣﯾﮑﻧد .اﻣﺎ ﺷدﯾدا ً ﺟــﺎی ﺗﺎ ٔﺳف اﺳت ﮐﮫ ﻓردی ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ
اﯾﺷﺎﻧرا آﻟﮥ دﺳت و ﻣﺻدر ﻣــراﻣﮭﺎی ﮐﺎﻣﺟوﯾﺎﻧـﮫ ﺧوﯾــش ﻗرار دھد .زﯾرا او درﯾن اﻗدام ﺧود دو ھدف
را ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﭘﻧﺟﮫ ھﺎی ﺳرخ ﺑﺧون ﺧود را ﺳﻔﯾد ﺟﻠوه دھد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور از ﭼﻧدی ﺑﮫ اﯾﻧطرف ﯾوﺳف
زی ھم ﺗﺧﻠص ﻣﯾﮑﻧد .دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺟدد ﺧود را در آﺳﺗﺎن ﺑوﺳﯽ ھﺎی ﻧو در ﻣﻌرض ﻧﻣﺎﯾش
ﻗرار ﺑدھد.
» رﻓﯾــق « ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﯾرو ﺗﺋوری اﻧﻘﻼب ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾر ﺛـور ﻣدت ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ و
واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎزﯾﭼﮫ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ روس ﺳﺎﺧت .اﯾﻧﮏ ﺑﻣــﺎ اﻧــدرز
ﻣﯾدھــد ﮐﮫ واﻗــﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ اﺳﻧﺎد  ،ﺷواھد و ﻣدارک ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﺿرورت دارد .اﻣﺎ ﭼﻧد ﺳطر ﭘﺎﺋﯾن
ﺗر ﻣﯾﻧوﯾﺳد » ﻧﮫ در آن زﻣــﺎن و ﻧﮫ در اﯾــن زﻣــﺎن اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادۀ ﺳﻠطﻧﺗــﯽ  ،ھﯾﭼﮑدام ﻣﮑﻠﻔﯾت
ﻧداﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﮐﺗﺎب ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده را ﺑﺧواﻧﻧد « .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﻧﺎب ﺳﯾد ﻗﺎﺳم ﺧﺎن رﺷﺗﯾﺎ در ﺟواب ﺑﮫ
اﻧﺗﻘﺎدات آﻗﺎی ﻣﮭرﯾن در ﺷﻣﺎرۀ  308ھﻔﺗــﮫ ﻧﺎﻣﮥ اﻣﯾد ﺳﺎل  1998ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود » .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﮫ
ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرن  18ﺗﻌــﻠق ﻣﯾﮕﯾــرد  ،ﺑطورﯾﮑﮫ در ﺻﻔﺣﮥ  39ﺧﺎطرات از ﻧظر ﺷﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت
 ،آن اﺛر ﻧﯾز روی ھﻣﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ از طرف رژﯾم ھﺎی ﻣطﻠﻘﮫ و
اﺧﺗﻧﺎﻗﯽ وﻗت ﻣدت ﯾﺎزده ﺳﺎل در ﺗوﻗﯾف ﻣﺎﻧده ﺑود « .ﮐﺗﺎب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗـﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت
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در اﯾﻧﺟﺎ آﺷﮑﺎر اﺳت ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ آﻧطور ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧد ﭘﺎﺑﻧد ﺳﻧد  ،دﻟﯾل و ﺷواھد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺳت .زﯾرا
او داده ھﺎ را ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم ﺗﻐﯾر ﻣﯾدھد .در ﻓوق اﮔر ﺑﻘول رﺷﺗﯾﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ،ﭘس
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد.
اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﮔوﺋﯽ ھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ھﯾﭻ راﺑطﮥ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﯽ ﻧدارد .ﺑﻠﮑﮫ او ﺑرای آﯾﻧدۀ ﺧود
وﻟﯾﻧﻌﻣت ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯾﮑﻧد .ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ھدف ﮐﺗﺎب ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر و ﺣرﮐت وطﻧﭘرﺳﺗﺎﻧﮥ ﺣﺷﻣت
ﺧﻠﯾــل ﻏﺑﺎر را ﺑﺣﯾث ﻧﺎﺷر اﯾن اﺛر  ،وﺳﯾﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾدھد .زﯾرا ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ظرف دو دھﮥ ﮔذﺷﺗﮫ
ﻣﺻروف ﻓروش ﺣﺎل ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﺑود  ،اﯾﻧﮏ ﻗﻠم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ را ﻧﯾز ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و
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دﺳﺗﺑرد ﻗرار دھد .ﻟﮭذا ﻋﻠﻣﯽ ﺑودن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠد اول و دوم را ﺑﺣﯾث اوﻟﯾن اﺛر ﻋﻠﻣﯽ
درﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﮑﺎراﻧﮫ ﻣورد ﺗردﯾد ﻗرار ﻣﯾدھد.
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ و دوﺳﺗﺎﻧش  ،ﺑرﺧﻼف ﺗﻣﺎم اﺻول و ﻗواﻋد ﻋﻠﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن  ،ﻣﻠـت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗـــﺎن را در
آﺗــش ﺟﻧﮓ ﺗﻌرﺿﯽ روس ﺳوﺧﺗﺎﻧدﻧد .ﺧﻠق و ﭘرﭼم ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی١٩٧٨و ١٩٩٢زﯾﺎده ﺗر از ﭘﻧﺟﺎه
ھزار ﻣﺣﺻل ﻣﻌﻠم و ﻓرھﻧﮕﯽ ھﺎی ﮐﺷور را زﻧداﻧﯽ و اﻋدام ﮐردﻧد و ﺻد ھﺎ ﻣﮑﺗب  ،ﻣدرﺳﮫ و
ﻣﺳﺟد را آﺗش زدﻧد  ،ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل اﺧﺗﻧﺎق و ﻓﻘر  ،دﮔراﻧدﯾﺷﯽ و ﺗﻔﮑر را ﺑﮫ زﻧﺟﯾر ﮐﺷﯾدﻧد .اﯾﻧﮏ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
آﻟودﮔﯽ ﺧود را زﯾـر ﭘوﺷش ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻧزۀ ﭼون ﻋﻠم ﻓرھﻧﮓ وﻋﻔت ﻗﻠم ﻗرار ﻣﯾدھﻧد؛ ﺑﮫ ﺗﺻور اﯾﻧﮑﮫ
ﮐﺎرﮐرد ھﺎی اﺳﺗﺑدادﯾون ﻣذھﺑﯽ اﯾﺷﺎن را ﺗﺑرﺋﮫ ﮐرده اﺳت .واﻗﻌﯾت اﯾﻧﮑﮫ طﺎﻟب و ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن او  ،ﺟﮭت
زورﻣﻧد ﺗﺿﺎدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣوﻓق از ﻣﯾــدان ﺑدر آﻣده  ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﺑﺎ ﺧﻠق و ﭘرﭼم دو روی ﯾﮏ
ﺳﮑﮫ اﻧد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ ﻣرﺟﻊ ﻣوﺛق ﺑرای ﺑﺎزﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻠم وﺟﮭل  ،ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ و اﻣﺛﺎل
او اﯾن ﮐﺗﺎب ﭘﺎک را از ﻣﺣﺗوای ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ آن ﺗﮭﯽ ﻣﯾﺳﺎزﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺧود ھر ﮐدام طﻔﯾﻠﯽ
رژﯾم ھﺎﺋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺟﮭل ﺳﺗون ﻓﻘرات ﺷﺎﻧـــرا ﺗﺷﮑﯾـل ﻣﯾـداد  .ﺳﯾﺎھﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﮫ و زﻣﯾﻧﮥ
ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺷﺎن ﺑود .ﻣﺛﻼً در دھﮥ ھﻔﺗﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗـــﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﭘﻧﺞ ﻓﯾﺻــد ﺑﺎﺳواد داﺷت و از دھﮥ ھﻔﺗﺎد ﺗﺎ
اواﺳط دھﮥ ﻧود  ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺳل ﻣﮑﺗب ﻧدﯾده دارﯾم  .ﺳﯾﺳﺗﺎﻧـــﯽ ﺑﺣﯾث ﻋﺿو ھﯾﺎ ٔت رﺋﯾﺳﮥ ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺣزب ﺧﻠق ،ﺳﮭﯾم در ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﺳوادی ﯾﮏ ﻧﺳل اﻓﻐﺎن اﺳت .ﻣﮕر ﺑﺎ ﭘرروﺋﯽ ،ﺑﺎز ھم از ﻋﻠم و
ﻓرھﻧﮓ ﺻﺣﺑت ﮐرده و ﺣﺗﯽ ﻗﺿﺎوت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﮐدام اﺛر ﻋﻠﻣﯾﺳت و ﮐدام ﻋﺎری ازﻋﻠم اﺳت .ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ
و ﺷرﮐﺎ ﻋﻠم را ﺑطور ﻋﺎم و ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑطور اﺧص ،ﭘدﯾدۀ ﻣﺟرد ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻟﮭذا ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻋﯾﻧﯾﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد دﻗﯾﻘﺎ ً ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾن ﺳﺑب او ﺳﺧت ﺑﮫ ﻓرﻋﯾﺎت دﻟﭼﺳﭘـﯽ
دارد  ،از ﺗﺷرﯾﺢ و ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﺎﺟز اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻟﺣﺎظ او ﺳﮭم و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻓــــراد
را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﻣﯾﺑﯾﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯾﺧواھد ﺑﺑﯾﻧد؛ زﯾرا ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ اش ﺗﻧﺎﻗض دارد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﻣورﺧﯽ اﯾن ﺣـدود و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎ را ﺑﺎزﻧﮕری ﻣﯾﮑﻧد  ،اﯾن ﺑرﺧورد را اﺳﺑﺎب آﻣﯾزش ﻋﻼﯾق ﻓردی آن
ﻣورخ ﻣﯾﺧواھد ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد ،ﺗﺎ در ﺗﺣﻠﯾل واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻏﺗﺷﺎش و ﻣﻐﺎﻟطﮫ ﺧﻠق ﺷود .از ﺟﺎﻧب
دﯾﮕر آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﭼون ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺗﻐﺎل دارﻧد  ،ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﺳﺎﻟﯾــﺎن دراز ،از
ﺑــررﺳﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﭘﯽ آﻣد ھﺎی روﯾداد ﺗﺎرﯾﺧــﯽ طﻔره ﻣﯾروﻧد .در ﻋوض ﺑﮫ ﻟﻔﺎظﯽ و ﺳﺧن ﭘراﮔﻧﯽ در
ﺣدود ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در دھﮥ ﺷﺻت ﻋﺎﯾد ﺳراﻧﮥ ﺳﺎﻻﻧﮫ ھر اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺳت داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑود ،ﯾﮏ طﺑﯾب ﺑرای ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﻧﻔر اﻓﻐـــﺎن اﺧﺗﺻﺎص داﺷت  ،ﮐﺷور ﻋﻣﻼً ﻣﯾدان رﻗﺎﺑت و ﮐﺷﻣﮑش
دو ﻗدرت ﺑزرگ ﺷده ﺑود .ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ دو ﮐودﺗﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ زاﯾش ﯾﺎﻓﺗﻧد .اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﺑﺳﯽ ﻋﯾﺎن و
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ﭼﺷﻣﮕﯾر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر ﻓرد اﻓﻐﺎن ﺑﺎ اﺣﺳﺎس اﯾن وﺿﻌﯾت را ﺑﮫ ﮔوﺷت و ﭘوﺳت ﺧود درک و ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ
ﮐرده اﺳت .ﻣﮕر ﭼﺷﻣﺎن ﻋﻘل ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﭼﻘدر ﺗﺎرﯾﮏ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ و ﻋﻠل راﺳﺗﯾن اﯾن روﯾداد
ھﺎ را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﺎزﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻓردی و ﺟﻣﻌﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد.
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز ﺑﻠﯽ ﮔوی وﺗﺎﺋﯾدﮔر ﻗدرﺗﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ در ﮐﺷور ﺑوده  ،ﺑﮫ ھﻣـن ﺻﻔت ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
ﭼﻧدی ﺑﯾرون داده اﺳت .ﻟﮭذا او ﮐوﺷش دارد ﺧود را در ردﯾف اﯾن ﭘﻧﺞ ﺷﺧﺻﯾت داﺧــل ﮐــرده و ﺑﺎ
آﻧﮭــﺎ ﻣوﺿﻊ ﻣﺷﺗرﮐﯽ را اﺷﻐﺎل ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن و دوﺳﺗداران اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ھـﺎ  ،ﭘﯾﻧﮥ
ﺳر زاﻧــوی ﭼــون ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را دﻓﻊ و ﺗرد ﮐﻧﻧد ،زﯾرا آن ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ ﺳزاوار ﭼﻧﯾن ﺳرزﻧﺷﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
روی اﯾن ھدف ﺳﯾﺳﺗــﺎﻧـﯽ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت آﺛﺎرﯾﮑﮫ در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾم ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺣرﯾر ﺷده اﺳت
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻧﺳل ھﺎی ﺑﻌدی ﻗــرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑدﯾن ﻣﻧظور ھﻣﮑﺎری ﮐردن ﺑﺎﯾن رژﯾﻣﮭﺎ ﺑﮭﺗر
ﺑوده از ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﻣﺑﺎرزه ﮐردن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن ھﺎ  ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر دو ﻣﻠﯾون ﺷﮭﯾد و ﭘﻧﺞ ﻣﻠﯾون
آوارۀ ﻣﻠت اﻓﻐــــﺎن  ،وزن ﮐﻣﺗری دارﻧد در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ.
اﯾن آﺛﺎر ﮐﮫ در ﺳﺎزش و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾم ھﺎی ﺿد ﻣردﻣﯽ اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ و ﻗﺎﻟب ﺑﻧدی ﺷده ،ﺑﻌدا ً در ﺳﺎﯾﮥ
ﺗﻔﺎھم و اﻟﺗﻘﺎط ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮑﻣﯾل ﮔردﯾده اﻧد .ﯾﺎ ﺑﮫ اﺷﺎرۀ ﺳﺎده ﺗر ﺗﺎرﯾﺦ  ،آﺛﺎر و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻓرﻣﺎﯾﺷــﯽ
ھﺳﺗﻧــد .آﯾـﺎ داﻧﺷﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺦ ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد درد ﻧﺳﻠﮭﺎی آﯾﻧدۀ ﻣﺎ را دوا ﮐﻧد ؟ زﯾرا ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮥ ﭼﮭل
ﺳﺎﻟﮫ دﯾده ﺷد  ،آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻠت را ﺑﮫ زﻧﺟﯾر ﻓﻘر و اﺧﺗﻧﺎق ﻣﯾﺑﻧدﻧد  ،در ﺣﻘﯾﻘت اﻧدﯾﺷﮥ ﻣردم را زﻧداﻧﯽ
ﻣﯾﮑﻧﻧــد .ﺳﯾﺳﺗـــﺎﻧﯽ در ﺗﺑﺎﻧﯽ و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾم ﺧﻠﻘﯽ ﭘرﭼﻣﯽ ،ھزار ھﺎ ﺻﻔﺣﮫ را در ﻣدح اﻧﻘﻼب
ﺛور و ﻣﻠﺣﻘﺎت آن ﺳﯾﺎه ﮐرده  .اﯾﻧﮏ ﺑرای ھوﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﺎﯾن ﺳﯾﺎه ﻧوﯾﺳﯽ  ،ﺧود را در ﻋﻘب دﯾﮕران
ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﭼون ﺧﺎﺋف اﺳت از ﻣﺣﺗوای ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾش اﯾن ﭘﻧﺞ ﺷﺧﺻﯾت را روﮐش ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎدۀ ﺳؤ ﻗــــرار ﻣﯾدھد .زﯾرا ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر در ھﯾﭻ ﺻﻔﺣﮫ و ھﯾﭻ ﺳطری ﻋﺎﻟم ﺑودن اﯾن ﺷﺧﺻﯾت
ھﺎ را زﯾر ﺳوال ﻧﻣﯾﺑـرد .ﭼون اﯾن وظﯾﻔﮥ ﻣورخ ﻧﯾﺳت.
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﻧﺑﻊ و ﻣواﺧذ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗـــﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠد اول را در  33ﺳﺎل ﺑﻌد از ﻧﺷر و  21ﺳﺎل
ﺑﻌد از رﻓﻊ ﺗوﻗﯾﻔش ﻣورد ﭘرﺳش ﻗرار ﻣﯾدھد .اﯾن اﺛر ﮐﮫ زﯾﺎده از ده ﺑﺎر در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور
ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ ﺷده و اﺿﺎﻓﮫ از  50000ﺟﻠد در دﺳﺗرس ھﻣوطﻧــﺎن و ﻋﻼﻗﻣﻧـــدان ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﮔوﯾـﺎ ھﻣﮥ اﯾن اﻓراد در درون و ﺑﯾرون ﮐﺷور ﻓراﺳت ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را در ﺑﺎزﻧﮕری ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣواﺧــذ اﯾن
ﮐﺗﺎب ﻧداﺷﺗﻧد و ﻧدارﻧد .زﯾــرا ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﺧود را ﺑﺎﻻﺗر از ﺗﻣﺎم اﯾن ﻋﻼﻗﻣﻧـــدان و ھﻣوطﻧــﺎﻧﯾﮑﮫ
ﮐﺗــﺎب را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐـرده اﻧد ،ﻗرار ﻣﯾدھد ،ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً در ﮐوﺗﮫ ﻧظری ﺟوره و ﻣﺎﻧﻧدی ﻧدارد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣﺳﯾرﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠد اول  108ﻣﻧﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺣﯾث ﻣﺄﺧذ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
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ﺑرﻋﻼوه در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺿرورت ﻣوﺿوع ﭘﺎورﻗــﯽ ھﺎﺋﯽ ﮔﺷوده ﺷــده اﺳت  .و اﯾـن رﺳم
ﻧﮕﺎرش ﺗﻣــﺎم ﻧوﯾﺳﻧدﮔــﺎن و ﻣورﺧﯾن در ﺧور اﯾــن ﻧﺎم اﺳت  .اﻓـــزوده ﺑــر اﯾن زﻧـدﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ ﻧوﯾﺳﻧده
 ،ﺧدﻣــﺎت ﮔذﺷﺗﮫ و ﺳواﻧــﺢ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧوﯾﺳﻧده  ،ﻣﻧﺑﻊ اﻋﺗﻣﺎد و ﻣﺄﺧذ ارزﻧــــده و ﻏﯾرﻗﺎﺑـــل
ﺗﻌوﯾﺿﯽ اﺳت در ﻧظـــر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن  .و اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﺧﯾراﻟذﮐر ﺧﺎرج از ﺣدود ﻓﮭـم و ﺗﺻور
ﺳﯾﺳﺗــــﺎﻧﯽ اﺳت؛ زﯾرا ﯾﮏ ﻋﻣــر ﻣﺑﺎرزه و ﺳﺎﺑﻘــﮥ ﭘـر اﻓﺗﺧﺎر ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر در وطﻧﭘرﺳﺗﯽ ﺑرای
ﺑﺎزﮔوﺋﯽ واﻗﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﮑﻔﯽ اﺳت .ﻟﮭذا ﯾﺎوه ﺳراﺋﯽ ھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻣورد ﺑﯾﺑﻠﯾوﮔراﻓﯽ اﯾن اﺛر ھﻣﮫ
ﺻﺎﺣب ﻧظـــران در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗـــﺎن را ﻣﺗﺎ ٔﺛر و ﻣﺗــﺎ ٔﺳف ﻣﯾدارد .زﯾرا ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ طﻌم ﻣﻘﺎوﻣت و
ﭘﺎﯾداری را ﯾﮑﺑﺎر ھم در طول ﺣﯾﺎت  ...ﻧﭼﺷﯾده  ،ﭼﮕوﻧـﮫ ﺑر ﺷﺻت ﺳﺎﻟﮫ ﻋﺻﺎرۀ داﻧش و ﺣﻣﺎﺳﮥ
ﻣﻘﺎوﻣت ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر اﻋﺗراض ﻣﯾﮑﻧد  .اﯾن ﺑرﺧورد وی  ،ﻣظﺎھرۀ از ﻣﻘﺎم او در ﺳﻔﺎھــت اﺳت.
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ  ،ﺑﺎری ﺗﺎﺳف ﺧورده و اﯾن ﺳوال را ﻣطرح ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻏﺑﺎر ﺷﻣﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑردﯾد
؟ ﻧﺣوۀ ﺗرﮐﯾب اﯾن ﺳوال و ﺣﺎﻟت ﺗﺎ ٔﺳﻔﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ در طرح آن دورﻧﻣﺎی ذھن ﺗﺎرﯾﮏ و ﺿد روﺷﻧﻔﮑر
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد .زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﮭﺎ اﻓراد را ﺑﺟرم دﮔراﻧدﯾﺷﯽ و طرز دﯾد ﺷﺎن ﻣﺣﮑوم و
ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی  1932و  1933ﻣﻘطﻌﯾﺳت در واﮐﻧش ھﺎی
وطﻧﭘرﺳﺗــﺎن  ،واﻗﻌــﮥ ﺳﻔــﺎرت اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺑرﻟﯾن ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺳﯾد ﮐﻣﺎل ﺧﺎن ،ﺣﻣﻠﮥ ﻓردی ﻣﺣﻣد ﻋظﯾم ﺧﺎن
ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕرﯾز در ﮐﺎﺑل و ﺑﻼﺧره ﻗﺗل ﻣﺣﻣد ﻧﺎدر ﺑﮫ دﺳت ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﺧﺎن ھزاره ﮐﮫ طﯽ آن زﻧدﮔﯽ
ﭘدر ،ﺑرادر ،ﮐﺎﮐﺎ  ،ﻣﺎﻣﺎ  ،اﻗﺎرب و دوﺳﺗﺎن ﺧود را ﻓدا ﮐرد .اﻣﺎ در ﻋوض ﺟﺎن ﺻدھﺎ روﺷﻧﻔﮑر از
ﺗﯾﻎ ﺟﻼدان ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت .ﺑﺎزﺗﺎب اﯾن ﻋواﻣل ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم و ﺷرﮐﺎ را از طﻐﯾﺎن ﺧﺷم ﻣﻠت ﺑﮫ وﺣﺷت
اﻧداﺧت ﮐﮫ ﺟﻠو اﻋداﻣﮭﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ را ﮔرﻓﺗﻧد  ،اﻣﺎ ﺣﺑس ھﺎی طوﯾل ﻣدت را ﺗﺟــوﯾــز دﯾدﻧد.
آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ زﻧده ﻣﺎﻧدﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧــد از:
اﻓـــرادﯾﮑﮫ درد و رﻧﺞ زﻧدان را ﺗﺣﻣل ﮐردﻧد .ﺑﻧﯾﮥ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻗوت روﺣﯽ  ،اﯾﺷﺎن را ﻧﺟﺎت داد ،ﻧﮫ
اﯾﻧﮑﮫ ﭼون ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎ آﺳﺗﺎن ﺑوﺳﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن را ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد.
اﺛرﻣرﺣوم ﻏﺑﺎرﺟﻠد دوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﺑﺣﯾث ﻣﻌﯾﺎر و ﻣﺣﮏ دﻗﯾق و ﻋﻠﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷور  ،در اﯾن ﻟﺣظﺎت اﺳﺎس ﺑﮫ دﺳﺗرس ھﻣوطﻧﺎن ﻗرار ﮔرﻓت  .در روﺷﻧﺎﺋﯽ اﯾن ﮐﺗﺎب
اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﺎﻣﯾم آﺗﯾــﮥ ﻣﻠت ﻣﺎ از ﺳﮭوﻟت ھﺎی زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار ﮔردﯾده اﺳت .زﯾرا ﺑﺎزﮔوﺋﯽ اﯾن ﺗﺟﺎرب
راه ﮔﺷﺎی آﻓــﺎق ﻧـو در ﺑراﺑر ﻓرزﻧدان ﻣﻠت ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺳﻧﮓ اﻧدازی ھﺎی ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻐرض ﭼون
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﻠﻘــﮥ از ﺗﺎرﯾﺦ زدﮔﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد  ،ﺗﻼﺷﯽ اﺳت در ﺟﮭت ﺗﺟدﯾد و ﺗﻌوﯾض
ﭼﮭره ھﺎﯾﺷﺎن .در اﯾن راﺳﺗﺎ ھــر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در دﺳﺗرس ﺷﺎن ﻗرار ﺑﮕﯾرد از آن ﮐﻣﮏ و ﯾﺎری ﻣﯾﮕﯾــرﻧد.
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اﯾﻧﮏ ﭘﻧــﺞ ﺷﺧﺻﯾــت را در ﻣﺣراق ﻣﻘﺎﺻد ﻏرض آﻟود ﺧود ﻗرار داده اﻧد و در اﻧﺗظﺎر ﺑﮭــره
ﺑرداری از آﻧﺎن اﻧد .ﺑررﺳﯽ اﯾن طرح آﻧﮭﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯾﺳر اﺳت؛ زﯾرا ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ درظرف
 21ﺳﺎل ﮐﮫ ازرﻓﻊ ﺗوﻗﯾف ﮐﺗﺎب ﺳﭘری ﻣﯾﮕردد ،ﭼرا در ﺻدد ﻧﻘد و ﺗردﯾد آن ﺑرﻧﯾﺎﻣد ؟ او ازﯾن
اﺷﺧﺎص ﺑﺣﯾث ﺗﺧﺗﮫ ﭘرش ﺑرای ﺟﺳﺗن ﺑﺟﻠو اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺑرد .در راه رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺎ ٔﻣول ﻧوﯾﺳﻧده و
ﻧﺎﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣورد ھﺟوم و ﺗﻌرﺿﺎت ارﺗﺟﺎﻋـﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد .ﻧوﺷﺗﮥ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ
در ﺳﮫ ﺷﻣﺎرۀ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮥ اﻣﯾد ھﯾﭻ ﻋﯾﻧﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را دﻓﺎع ﻧﻣﯾﮑﻧد  ،ھﯾﭻ ﺣﻘﯾﻘﺗــﯽ را ھوﯾدا ﻧﻣﯾﺳﺎزد ،
ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی اﻣروز او در ﺗﺿﺎد ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﮐرده ھﺎی دﯾروزش ﻗرار دارﻧد .اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ دوﺳﺗداران
و ارادﺗﻣﻧدان اﯾن ﭘﻧﺞ ﺷﺧﺻﯾت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻘﺎﺻدش ،اﯾﺷﺎﻧرا ﺑﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  ،ﺧط
ﻓﺎﺻﻠﯽ درﻋﻣل و ﻧظر ﺑﯾن ﺧود و او ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﻧد .ﺗﺎ ھﻣوطﻧﺎن و ﺻﺎﺣب ﻧظران در ﻧﮕرش ﺷﺎن دﭼـﺎر
ﻣﻐﺎﻟطﮫ ﻧﮕردﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺷروع اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺷﺎره ﮐردم .ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋث اﻓﺗﺧﺎر وھﻣﺳوﺋﯽ
ﺑـﺎ او ﻣﺎﯾﮥ ﺳراﻓﮕﻧدﮔﯽ اﺳت.
اﻣﺎ ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر  ،در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗـــﺎن ﻣﻘﺎم آن راد ﻣردی را دارد ﮐﮫ ﮔردﺑﺎدی ﭼون ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑروی
ھﯾﭻ اﺛر ﻧدارد .
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