ﺧﭘﻠواﮐﯽ

اﺳﺗﻘﻼل
www.esteqlaal.net
ﻧﺠﯿﺐ ﺳﺨﯽ

ﺟﻤﻌﮫ  ١۶اﮐﺘﻮﺑﺮ ٢٠٢٠

ارﺗﺟﺎع ﻣﺗﻘﺎﻋد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ
در ﺣدود ھزار ﺳﺎل ﻗﺑل ﯾﻌﻧﯽ در ﻗرن ﯾﺎزدھم ﻣﯾﻼدی ؛اﺑواﻟﻔﺿل ﺑﯾﮭﻘﯽ ﻧوﺷت ) :ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﮭﺎﮐﮫ ازﯾن
ﺑﯾداری اﻓزاﯾد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑراه راﺳت رود  ،ﮐﮫ رواﻧﯾﺳت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯾر و ﺗﺣرﯾف و ﺗﻘﺗﯾر و ﺗﺑذﯾر ﮐردن
و ﻧوﺷﺗﮕﯾن وﻟواﻟﺟﯽ اﮔر ﺑد ﮐرد ﺑد ﺧود ﭼﺷﯾد(.
ﺑﯾﮭﻘﯽ در اداﻣﮫ ﻣﯾﻧوﯾﺳد  ):و ﺳﺧت دﺷوار اﺳت ﺑر ﻣن ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠم ﻣن ﭼﻧﯾن ﺳﺧن ﻣﯽ رود وﻟﮑن ﭼﮫ
ﭼﺎره ھﺳت .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﺎﺑﺎ ﻧﯾﺳت آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ٔﻣل ﺑودﻧد اﮔر اﯾن ﻓﺻول را ﺑﺧواﻧﻧد و داد ﺧواھﻧد
داد ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣن آﻧﭼﮫ ﻧﺑﺷﺗم ﺑرﺳم اﺳت (.
اﻣروز ھزار ﺳﺎل ازﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾﮭﻘﯽ ﻣﯾﮕذرد ؛ﻣﮕر ﻣﺗﺎ ٔﺳﻔﺎﻧﮫ ﻋدٔه اﻓراد ﺑﺎظﺎھر آراﺳﺗﮫ ؛اﻣﺎ در ﺑﺎطن
ﺷرﯾر و ﻓرﺻت طﻠب ﺗﺻور ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑﺎرت از ﺗﻣﻠق ﺧوﯾش ﺧوری و ﺷﺧص ﺳﺗﺎﺋﯽ اﺳت
و ﺗﺎ ھﻧوز ﻧﻔﮭﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ » ﺑراه راﺳت رود «.
اﯾن ﺧﺻﻠت ﻣﺷﺗﯽ از ﺳرداران ﻣﺗﻘﺎﻋد و ﻣﻌﺎش ﺑﮕﯾر »اﻧﮕرﯾز ﺳرﮐﺎر « ﺑﮕﻔﺗﮫٔ ھﻧدی ھﺎ ،اﺳت .
ﻣﯾﺷل ﺑﺎری ﻣٔورخ ﻓراﻧﺳوی در ﮐﺗﺎب ﯾﺎﻏﯾﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﯾﮕوﯾد ) :اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﯾﮏ ﻣﻘرری
ﺳﺎﻻﻧﮫ دوﺻد ھزار ﭘوﻧد اﺳﺗرﻟﻧﮓ را از اﻧﮕﻠﯾس درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑرد » (.ﺳﻠطﻧت ﯾﺎﻏﯾﺳﺗﺎن ﻣﯾﺷل ﺑﺎری
ﺑزﺑﺎن ﻓراﻧﺳوی ص  ١۵۶ﻓﻠﻣﺎرﯾﺎن ﭘﺎرﯾس «٢٠٠٢
ﺑﺎﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﭘول اﻧﮕﻠﯾس ﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﺳردار دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺗﺑدﯾل ﺷد ،و ﺗﻣﺎم ﺳرداران
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎی اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ؛ اﻟﯽ ﺳردار ﻣﺣﻣد دأود ﻣﻌﺎش ﺑﮕﯾر اﻧﮕرﯾز ﺑودﻧد .
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾس از ھﻧد ﺑﯾرون ﺷد ؛ﻣﺣﻣد دأود اﻧﮕرﯾز ﺳرﮐﺎر را ﺑﮫ »روس ﺳرﮐﺎر« ﺗﻌوﯾض ﮐرد.
اﯾن ارﺑﺎب ﺑدﻟﯽ را ﺳﯾد ﻗﺎﺳم رﺷﺗﯾﺎ در ﮐﺗﺎب ﺧﺎطراﺗش ﺑوﺿﺎﺣت ﺷرح ﻣﯾﮑﻧد  ،ﮐﮫ ﭘﯽ آﻣد اﯾن ارﺑﺎب
ﮔردﺷﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ؛ ﮐودﺗﺎ ھﺎی ﺑر ﺑﮫ ﺑر ،ﭘرﭼم ،ﺧﻠق ،اﺧوان ،طﺎﻟب و … ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز اداﻣﮫ دارد .
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ھﻣﯾن ﺳرداران ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺟﯾره ﺧوار اﺳﺗﻌﻣﺎر و دﺳﺗﯾﺎراﻧﺷﺎن،ﮐﮫ ﻣردم آن ھﺎ را ﺗف طﻔﯾﻠﯽ ﻣﯾﺧواﻧدﻧد ،
در اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺻور ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﭘرﭼم ،ﺧﻠق ،اﺧوان و … روی اﯾن ھﺎ راﺳﭘﯾد ﮐرده اﺳت .وﻗﺗﯾﮑﮫ
ﭼﮭره ھﺎی اﺻﯾل ﺧود را در آﺋﯾﻧﮫٔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ؛ﯾﮑﺳره ھﻣﭼو ﺑوزﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺧود را در آﺋﯾﻧﮫ
ﺑﺑﯾﻧد ﺑﺧﺷم آﻣده  ،و ﻣﺎﻧﻧد ﺑوزﯾﻧﮫ ﺑﺟﻧﮕﯾدن ﺑﺎ آﺋﯾﻧﮫ اﻗدام ﻣﯾﮑﻧﻧد.
اﯾن ﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن اﮐﺛرا ً اﻓراد ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎل و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد ،از ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺷﺧﺎص ا ُﻣﯽ و ﻧﯾﻣﮫ ﺑﯽ ﺳواد
ھﺳﺗﻧد؛ اﮔرﭼﮫ ھرﮐدام ﻣﻘﺎم وزﯾر ،وﮐﯾل و رﺋﯾس را اﺷﻐﺎل ﮐرده ﺑودﻧد ؛ زﯾرا اﯾن ﭘُﺳﺗﮭﺎ را ﻧﮫ از رخ
ﻟﯾﺎﻗت ،ﺑﻠﮑﮫ از طرﯾق اﻋﺗﻣﺎد و رواﺑط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗﺻرف ﻧﻣوده ﺑودﻧد !
ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ اﺷﺧﺎص ھﻠﮭﭼﮫ ﻣذھب ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻣذھب و ﻣﺳﻠﮏ ﻣﺷﺧص ﻧدارد؛ ﻣﺎﻧﻧد :اﻋظم
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ،اﺳﺣﺎق ﻣﺿطرب ﺑﻌدا ً ﻧﮕﺎرﮔر  ،ﻟﻌﻠﯽ  ،دأود ﻣوﻣﻧد ،ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺻدﯾق ﻓرھﻧﮓ ،ﻣﺎﯾﺎر،
ﻣﻠﮑﯾﺎر و … را اﺳﺗﺧدام ﻧﻣودﻧد؛ ﺗﺎ در ﺟﻧﮓ ﺑﺂﺋﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن دوران ﺧورده ھﺎ را ﮐﻣﮏ و ﯾﺎری
ﮐﻧﻧد ؛ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣرﺗﺟﻊ ﺗرﯾن اﯾن ھﺎ اﻋظم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋﺿو ھﯾﺎ ٔت رﺋﯾﺳﮫ ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣزب دﻣﮑراﺗﯾﮏ
ﺧﻠق دو ﺳﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﺳﺎﯾت اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن اﻧﻼﯾن در ﻧوﺷﺗﮫ ﺋﯽ اﻗرار ﮐرد ،اﺷﺗﺑﺎه ﮐرده ﺑودم!! ،ﮐﮫ
اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑودم.
اﯾن اﻓراد ھﯾﭼﮑدام ﺑﺎ ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻧﺎﺧت و راﺑطﮫ ،ﻣﺎھوی ﻧدارﻧد؛ آﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ را داﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎﻟﮫ دار و
ﻗﺻﮫ ﺗﺻور ﻣﯾﮑﻧﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ در ﺑﺣث ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ھﻣﯾن اﻣروز؛ ﻧﮫ ﻣﯾداﻧﻧد ،و ﻧﮫ ﻗﺑول
دارﻧد!!.
اﯾن دﺳﺗﮫٔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻧﺎن ﮔﺎھﯽ ﭘرﭼﻣﯽ  ،ﮔﺎھﯽ ﺧﻠﻘﯽ  ،ﺷﻌﻠﮫ ﺋﯽ  ،ﺳﺗﻣﯽ  ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺗﯽ  ،اﺧواﻧﯽ و
...ﺑودﻧد  ،ﮐﮫ اﻣروز اﮐﺛرﯾت ﺷﺎن ﺗﺟزﯾﮫ طﻠب ﻗوم و زﺑﺎن ﮔرا ھﺳﺗﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﭼﯾزﯾﮑﮫ ارﺗﺟﺎع
ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن از اﯾﺷﺎن اﻧﺗظﺎر دارد!
از ﺳوﺋﯽ اﺳﻼف ﻋدٔه از آن ھﺎ ؛ﺳﺎﺑﻘﮫٔ دھن ﺟواﻟﮕﯾری ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن را داﺷﺗﻧد .ﺟﮭت اﯾﻧﮑﮫ ﺧود
را ازﯾن ﺑدﻋت و ﺷﺎﯾد ھم ﺧﯾﺎﻧت و … ﺑرأت دھﻧد .ﮐﺳﯾﮑﮫ اﯾن آﺋﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺗﻧوﯾر ﻣﻠت اﻓﻐﺎن آراﺳﺗﮫ
و ﭘﯾراﺳﺗﮫ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﺣوم ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر؛ را ھدف ﺳﻔﺳطﮫ ﺳراﺋﻲ ھﺎ  ،دروغ ﭘردازﯾﮭﺎ و
ﺗﺣﻠﯾﻼت ﻣﯾرزا ﻗﻠﻣﺎﻧﮫٔ ﺧود ﻗرار داده اﻧد  .ﺗﺎ آﻓﺗﺎب را ﺑﮫ دو اﻧﮕﺷت ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﻧد  .ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾﻣﺑﻧد و
داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،و ادﺑﯾﺎت ﻧﯾﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻧﯾﻣﮫ اﯾراﻧﯽ ﺷﺎن .ﺑﺷﺧﺻﯽ ﯾورش ﻣﯾﺑرﻧد  ،ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر
ﺑﺎﯾد از ﺳر زﻧده ﺷود و ﻧوﺷﺗن و ﺧواﻧدن را دو ﺑﺎره ﺑﯾﺎﻣوزاﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی طرز اﻧﺷﺎ ٔ و اﻣﻼی ﺧراﺳﺎﻧﯽ
ـ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻏﺑﺎر ﺑرﺳﻧد .ﻟﮭذا ﻣوﺿوع ﺑﺣث ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﮐﺎﻣﻼً ﮔوﺷﮫ ﻣﯾﻣﺎﻧﯾم !!
اﯾﻧﮏ ﺟرﮔﮫٔ از ھﯾﭼﻣداﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ وادب ﺑﮫ دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷده  ،و ھﻣﭼو ﺑوزﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ آﺋﯾﻧﮫ ﻣﯾﺟﻧﮕﯾد.
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اﯾن ھﺎ آب را ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯾﺑرﻧد ! ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوج ﺧروﺷﺎﻧﺳت و ﺷﻣﺎ
طﻔﯾﻠﯽ و ﮔﺎھﯽ ھم ﺗف طﻔﯾﻠﯽ ھﺳﺗﯾد .
طﻔﯾﻠﯽ ھﺳﺗﯾد ؛ زﯾرا ﺗﻣﻠق  ،دﺳت و ﭘﺎ ﺑوﺳﯽ را ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻣﺎری ﻗﻠﻣداد ﻣﯾﮑﻧﯾد!
از ﺑﺣث دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻓرار ﮐرده و در ﺳﺎﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ آرﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻧﻼﯾن ؛ ﺑطور ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ
ﭘروﭘﺎﮔﻧد و زھر ﭘﺎﺷﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد .ﺟواب  ،ﻧظر و دﻻﯾل و اﺳﻧﺎد طرف ﻣﻘﺎﺑل را ﺳﺎﻧﺳور ﻣﯾﮑﻧﯾد.
اﺻوﻻً در ﺣﺎدﺛﮫٔ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺧص وﺳﯾﻠﮫ اﺳت ؛اﻣﺎ اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ ﺑدور ھم ﺟﻣﻊ ﺷده ،ﺷﺧﺻﯾت و ﻧظر
واﺣد را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد ؛ﻣرﺟﻊ ھﺳﺗﻧد .و ﺷراﯾط ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺣرک واﻗﻌﮫ ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ اﺳت .
ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر در ھﯾﭻ ﺻﻔﺣﮫ و ھﯾﭻ ﺳطری ﻋﺎﻟم ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ را زﯾر ﺳوال
ﻧﻣﯾﺑـرد .ﭼون اﯾن وظﯾﻔﮥ ﻣورخ ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﻣورخ ﻧﺗﯾﺟﮫٔ اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎ را ؛ﻣرﺟﻊ ﻗرارداده ؛ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯾﮑﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﻋﻣﺎل را ﭘﯾش ﻣﯽ آورد و ﭼﮭره ھﺎ را ﻋﻘب اﻋﻣﺎل ﻗرار ﻣﯾدھد ؛ ﻟﮭذا اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ اﻋﻣﺎل
ﻧﻧﮕﯾن اﻧﺟﺎم داده اﻧد! ﭼﮭره ھﺎی ﺷﺎن ﺷرﻣﮕﯾن و ﺳﯾﺎه ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت را ﻗﺿﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد!
ﻣن ﻗﺑﻼً اﯾن ﭘروﭘﺎﮔﻧد ﭼﯾﺎن را ﻣﺳﺗﺄﺻل ﻧﻣوده ﺑودم .اﯾﻧﮏ ﺑرای ﺗﺟدد ﺧﺎطرات ﺑﻌﺿﯽ از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
آن ﻋﺻر را ﻧﺷر ﻣﺟدد ﻣﯾﮑﻧم.

ﺟﻠد دوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑرﺧورد ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  25ﺟﻧوری ﺳﺎل دوھزار در ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮥ اﻣﯾد ﻣﻧﺗﺷر ﮔردﯾده ﺑود و ﻣﻘﺎم ﺟواب در
ﺑراﺑر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﺣراری ﺻﺎﺣب و ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ﻣﻠﮑﯾﺎر را داﺷت  ،ﮐﮫ در ﭼﻧد ﺷﻣﺎره ﭘﯾﺷﺗر در ھﻣﯾن
ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭼﺎپ ﺷده ﺑود.
ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر در ص ھﺎی  206و  207ﺟﻠد دوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗــــﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
را اراﺋﮫ ﮐرده ﺑود ،ﮐﮫ در ﻣﺣور آن ﻣرﺣوم ﺳﻠﺟوﻗﯽ و ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ﻣﻠﮑﯾﺎر ﻗرار دارﻧــد  ،ﺗﺎ ﻧـﺣوۀ
ﻋﻣﻠﮑرد رژﯾم را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﻣﻠﮑﯾﺎر و اﺣراری ﺻﺎﺣب طﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر ﺟﻧﺑﮥ
ﺷﺧﺻﯽ داﺷﺗﮫ و از روی ﻋﻘده و ﻋداوت ﺑﮑﺎر ﺑرده ﺷده ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﯾﻧﯾت آﻧرا زﯾر ﺳوال ﺑﺑرﻧد .
ﻣن اﯾن دﯾدﮔﺎه اﯾﺷﺎن را ﻧﺎﺻواب داﻧﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗﺣرﯾر)اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑرﺧورد ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
( ﭘرداﺧﺗم .ﺛﺎﺑت ﮐردم ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻧﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد .ھﯾﭼﮕوﻧــﮫ دﯾــد و
salamwatanam@gmail.com

آرای ﺷﺧﺻﯽ در آن ﻧﻔوذ ﻧدارد.

***
ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﻧﺷر ﺟﻠد دوم ﮐﺗﺎب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗـــﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ  ،اﺛر ﻣرﺣوم ﻣﯾــــرﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر ﮐﮫ
ﭼون ﻣﺷﻌل ﻓروزان وﻗﺎﯾﻊ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺷدۀ رﺑﻊ دوم ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﮐﺷور ﻣﺎ را روﺷن ﺳﺎﺧت.
اﯾن اﺛر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﺣرﺑﮥ ﻋﻠﻣﯽ و ﯾﮏ ﻣﺣﮏ ﻋﯾﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر وطن در دﺳﺗرس ﺣﻘﯾﻘت
ﺟــوﯾـﺎن ﻗرار ﮔرﻓت.
ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر ﺑرای ﺑﺎر اول در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧوﺷت ﮐﮫ دﺳﺗوری ﻧﯾﺳت .در آن ﺣﻘﺎﯾق را واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ
ﺷرح و ﺑﯾﺎن ﮐرده  ،وﻗﺎﯾﻊ را از دﯾدﮔﺎه ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺎ و ﺣﮑــوﻣت ﺷده ھـﺎ ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻧﻣوده؛ ﻟﮭذا اﯾــن
طرز ﻧﮕﺎرش در ﻓرھﻧﮓ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕری ﻣﺎ ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت  ،ﺑدﯾن ﻣﻠﺣوظ ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ﻧـﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑرﺧﯽ
ﺳوﻻﻧﮫ ﻧﺑوده ؛ ﻣرﺣوم ﻏﺑــﺎر ﺑﺣﯾث
ﻋﻣدا ً آﻧرا ﺑﺎ ﻣﺎدﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﺎﻟطﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد ،ﮐﮫ اﯾن ﺑرﺧورد ﻣ ٔ
ﯾﮏ وطن ﭘرﺳت و دﻣوﮐرات اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ را روح ﺑﺧﺷﯾده اﺳت.
واﻗﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﯾﻧﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﺗﻣﺎم اﺟزای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻘش و ﺳﮭـم ﮐم و زﯾــﺎد دارﻧـــد .ﻣــورخ
واﻗﻌﯽ ﮐﺳﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﮭره و ﺣدود ﻣﺳٔوﻟﯾت ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺣرﮐﯾن ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺷرح و ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر  ،ﺑﺎ ﺷﮑﯾﺑﺎﺋﯽ و ﺑرده ﺑﺎری ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت آن ﻋﺻر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮥ
اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾده اﺳت.
در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺎﻣورﯾن ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮥ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮔﺎھﯽ اﺳم ﺧود را در ﻣﺣور ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﺛﺎل ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻣﯾﯾﺎﺑﻧد .ﮐﮫ از ﺑﺎزﮔوﺋﯽ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺷﺎن در اﯾن ﮐﺗﺎب ﺷﮑررﻧﺟﯽ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺛل ﺟﻧﺎب ﻋﺑدﷲ ﻣﻠﮑﯾﺎر
و ﺟﻧت ﻣﮑﺎن ﻋﻼﻣﮫ ﺳﻠﺟوﻗﯽ  ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ھدف ﻏﺑﺎر از ذﮐر ﻧﺎم اﯾن اﺷﺧﺎص ،ﻓﻘط روﺷن ﺳﺎﺧﺗن
ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺣﻘﺎﯾق طﯽ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی زﻧده ﺑوده و ﺑس.
درﯾن ﻣورد ﮐﮫ ﺟﻠب اﻋﺗﻣﺎد ﺷﺧﺻﯽ رھﺑران زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز اﺣـراز ﻣﻘﺎﻣﮭـﺎی ﺣﺳﺎس دوﻟـﺗــﯽ آﻧوﻗت
ﻣﯾﺷـد ھﯾﭼﮑس اﻋﺗراﺿﯽ ﻧدارد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧود ﻣﻠـﮑﯾﺎر ﻣﯾﮕوﯾد »:ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﺧﺎن ﻣرﺣوم را ﻣﺛل ﭘدر
اﺣﺗرام و ﻋزت ﻣﯾﮑردم « ،و اﯾن آن ﭼﯾزﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر ﻣﯾﺧواھد ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳــﺗﺎن زﯾــر
ﺳﻠطﮥ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده و در ﻗﯾد رژﯾم اﻋﺗﻣﺎد ﺳﺎﻻری ﺑود .ﺗﻧﮭﺎ اﻓرادی ﺑﮫ ﭼوﮐﯽ ھﺎی ﻣﮭم ﻣﯾرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ
ﻣــورد اﻋﺗﻣﺎد ﺑودﻧـد .ﻟﮭذا ﺑﺣث ﮐﺎرداﻧﯽ و ﻟﯾﺎ ﻗت ﻣطرح ﻧﺑود .اﻋﺗﻣﺎد ﻓـــردی ﺟﺎﻧﺷﯾن ھﻣﮥ اﯾن
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﮐﮫ ﻻزﻣﮥ ﭘﯾﺷرﻓت ﯾﮏ ﻣﻠت اﺳت  ،ﺷده ﺑود .زﯾرا ﺗﻣﺎم آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ در ﮐﺎراﺋﯽ و ﻟﯾﺎﻗت از
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ﺑوﺗﮥ آزﻣﺎﯾش ﺑدر آﻣده ﺑودﻧد؛ ﭼون ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل وطن ﺧوﯾش ﻋﺷق ﻣﯾورزﯾدﻧد  ،ﺑﮫ اﯾن ﺟـــرم رواﻧﮥ
زﻧدان ارگ  ،ﺳــرای ﻣوﺗـﯽ و ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎه دھﻣزﻧﮓ ﺷدﻧد.
ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر ﻣﻧﺣﯾث ﺷﺎھد و ﺳﮭﯾم در اﯾن ﺣوادث ،ﻣﯾﺧواھد ھﻣﯾن ﺗﺿﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﻣﺎ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧد.
از ﯾﮑطرف آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ در اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺷﺧص اﯾﻣﺎن داﺷﺗﻧد و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﮔروھﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗـــﺎن
ﺑﺎور ﻣﻧد ﺑودﻧد.
ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣرﺣوم ﻏﻼم ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﺧﺎن اﻧﯾس  ،از ﺟﻣﻠﮥ روﺷﻧﻔﮑران اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟت
اﻣﺎﻧﯽ اﺧﺗﻼف داﺷت .وی ﺑﺎ دوﻟت ﻧﺎدری ھﻣﮑﺎری ﻧﻣود  ،اﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ زود زﻧداﻧﯽ و اﻋدام ﮔردﯾد .ﺑﺟرم
اﯾﻧﮑﮫ ﺿد اﻧﮕﻠﯾس ﺑود .ﺣﺗﯽ ﭘﺳر ﯾﺗﯾم او را از ﺻﻧف ﺳوم ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﺋﯽ اﺧراج ﮐـــرده و ﺑﮫ ﭘﻠــﺧﻣری
ﺗﺑﻌﯾد ﮐردﻧد .ﻓرﯾد ﻓرزﻧد ﻣرﺣوم اﻧﯾس ﻣﯾﮕوﯾد » :ﻣن ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﮐﺎﮐﺎﯾم از زﻧدان ﺧﻼص ﺷد در ﻓﺎﺑرﯾﮑﮥ
ﭘﻠﺧﻣری ﮐﺎر ﻣﯾﮑردم ،ﭼون ﺳن و ﺳﺎل ﻣن زﯾﺎد ﺑود ،ھر ﭼﮫ ﮐوﺷﯾدم ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺷﺎﻣل ﻧﺷدم از اﯾﻧرو
ﻧزد ﻣﺳﺗری ﺷﺎﮔرد ﺷدم و ﺑﻌد در ﺷرﮐت ﺑرق ﺑﮑﺎر ﭘرداﺧﺗم .ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﻓرزﻧد اﻧﯾس
ﺑودن ﻧﮕذاﺷﺗﻧد درس ﺑﺧواﻧم و ﺗﺣﺻﯾل ﻧﻣﺎﯾم رﻧﺞ ﻣﯾﺑرم « ﻣﺄﺧذ  »:ﯾﺎدی از اﻧﯾس «
ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾم ﺟﻧﺎب ﻣﻠﮑﯾﺎر در ﺑراﺑر اﯾن ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ در ﻧوﺷﺗﮥ ﺷﺎن ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد  » :ﻣرﺣوم ﻣﺣﻣد
ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺑﺎ ﮐﯾﺎﺳت و ﺗدﺑﯾر و ارادۀ آھﻧﯾن  ،ﮐﮫ ﺧواﺳت ﻣطﻠق آﻧوﻗت ﺑود ﮐﺷور را ﺑﺳوی اﺳﺗــﻘــرار
و اﻣن ﮐﺷﺎﻧﯾد« .
آﻗﺎی ﻣﻠﮑﯾﺎرﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺷﺗراک ﻧظرﺧود را در اﻋﻣﺎل ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯾﮑﻧد .اﮔر ﺟﻧﺎب ﻣﻠﮑﯾﺎر
در ﺗﺄﻣﯾن ارادۀ آھﻧﯾن ﯾﻌﻧﯽ زﻧدان و ﭼوﺑﮥ دار ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﺧود را ھم ﻧظر ﻣﯾداﻧد ،ﭘس ﭼرا در ﭘول
اﻧدوزی ﮐﮫ ﻧﯾز ﺧواﺳت ﻣطﻠق آﻧوﻗت و آن ﺷﺧص ﺑود ﻧﻘش ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد  ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻏﺑﺎر
ﯾﺎد آور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻓرزﻧد ﺧواﻧده ھﺎ ھﻣﮫ ﻣﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺛروت ﺑﮭم رﺳﺎﻧدﻧد .ﭼرا ﺟﻧﺎب ﻣﻠﮑﯾﺎر در ﻣورد
اﯾن ﺛروت در آﻧزﻣﺎن  ،ﻣﻧﺑﻊ و ﻣدرک آن  ،ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺣﺑﺗﯽ ﺑﻌﻣل ﻧﻣﯽ آورد  ،ﺳﮑوت رﻧﮕرﻓﺗﮫ
ھم اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد.
ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﺑﺎ ظﻠم و ﺗﻌدی زﯾﺎد  ،ﻣﻣﻠﮑت را ﺑﮫ ﯾﮏ زﻧــدان ﺳرﺗﺎﺳری ﺗﺑدﯾل ﮐــــرد .ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺷﮑل
ﺳﮫ وﻗت ﻧﺎن ﺧود را دﺳﺗﯾﺎب ﻣﯾﮑردﻧد .و اﯾن وﺿﻌﯾت را آﻗﺎی ﻣﻠﮑﯾــــﺎر اﺳﺗﻘرار اﻣن ﻣﯾﺧواﻧد .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﮭرۀ اﺻﻠﯽ آن دوﻟت وﺣﺷت اﺧﺗﻧﺎق و ﺗرور ﺑود .طـﺎﻟﺑــﺎن ﻧﯾز اﻣﻧﯾت را ﺗﺎ ﺣدودی ﺗﺎﻣﯾن
ﮐرده اﻧد ؛اﻣﺎ ھﯾﭻ ﺻﺎﺣب ﻧظری ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑدﻓﺎع از وﺣﺷت طـــﺎﻟﺑـــﺎن ﺑرﺧﯾزد .زﯾرا ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت در
ﻋدم ﻣوﺟودﯾت آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﺗرﯾن ﭼﮭرۀ دﯾﮑﺗﺎﺗورﯾﺳت .درﯾن ﻣورد ﺣﺗﯽ ﯾﮑﯽ دﯾــﮕر
از ﺧدﻣﺗﮕــذاران ﺧﺎﻧوادۀ ﺣﮑﻣران ﻣﯾرﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﻓرھﻧﮓ در ﮐﺗﺎب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗــــﺎن در ﭘﻧﺞ ﻗرن اﺧﯾر؛
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ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر ھﯾﭼوﻗت ﺧدﻣﺎت ﺟﻧﺎب ﻣﻠﮑﯾﺎر و آﮔﺎھﯽ ﻋﻼﻣﮫ ﺳﻠﺟوﻗﯽ را ﻣورد ﺳوال ﻗرار ﻧﻣﯾدھد
زﯾرا او ﻣﻧﺑﻊ ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎ را ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﻣورخ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮑﻧد .طرﯾق و راه ھﺎﺋﯽ را ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯾدھد
ﮐﮫ اﻓراد ﺑوﺳﯾﻠﮥ آﻧﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺣﻣد ﻧﺎدر و ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم را ﺑﺧود ﺟﻠب ﻣﯾﮑردﻧد .ﺑﮭــــﺎی اﯾن اﻋﺗﻣﺎد
ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯾدادﻧد.
ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺎب ﻣﻠﮑﯾـــﺎر و ﺟﻧﺎب ﺳﻠﺟـــوﻗﯽ اﺷﺧﺎص ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد رھﺑــری وﻗت دوﻟــت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗــــﺎن ﺑودﻧد  ،ﭘس اﯾﺷﺎن در ﺑدل اﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﺧدﻣت و ﺧوﺷﺧدﻣﺗﯽ ھﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯾدادﻧد .ﻏﺑــﺎر
ﺻرف ﯾﮏ ﻓﻘره ازﯾن ﺧوﺷﺧدﻣﺗﯽ ھﺎ را ﺑرﺷﻣرده اﺳت .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾﮑــﺎﻧﯾــزم و ﺗﻌﺎﻣﻼت دروﻧﯽ
دوﻟت در آن روزﮔﺎر روﺷن ﮔردد؛ زﯾرا او ﺑﺧوﺑﯽ واﻗف اﺳت ﮐﮫ اﮔر زﻧداﻧﮭﺎ و ﻗﺗﻠﮕﺎه ھﺎی رژﯾم ،
ﻓرزﻧدان ﻣﻠت را ﻧﻣﯽ ﺑﻠﻌﯾدﻧد؛ ﺷﺎﯾد اﻣروز ﺻد ھﺎ ﻋﻼﻣﮫ  ،اﺳﺗﺎد و ﻣوﻟوی آﮔﺎه ﻣﯾداﺷﺗﯾم .ﭼون اﯾن
وطن ﭘرﺳﺗـﺎن ﻣرگ را ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾت ﻟﮑﮫ دار ﺗرﺟﯾﺢ داده اﻧد .ﭘس اﯾن ﻓرﯾﺿﮥ ﺗﻣﺎم آزادﯾﺧواھﺎن اﺳت
ﮐـﮫ درﺧت داﻋﯾﮥ ﻣﻠت اﻓﻐﺎن را آﺑﯾﺎری ﮐﻧﻧد و رھروان اﯾن ﺷﮭدا ﺑﺎﺷﻧد.
اﻣﯾد ﺑﺎﯾن ﺗﺷرﯾﺣﺎت اﻧدک ﺑرای داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﺣﺗرم واﺿﺢ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را در ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺧـﯽ
آن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﻧد  ،زﯾرا ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی اﯾن دورۀ ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ در زﻧدﮔـﯽ روزﻣــرۀ ﺧود ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ
ﺑودﯾم و ھﺳﺗﯾم  ،ھﻣﺳوﺋﯽ دارﻧد ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣرﺣوم ﻏﺑـــﺎر  .ﻣﺛﻼً در دھـﮥ ھﻔﺗﺎد ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﻣﺷﮑل
ﭘﻧﺞ ﻓﯾﺻد ﻧﻔوس ﮐﺷور از ﺳواد ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑود .ﺑﺎ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ھﺎی ﺳﺎل  1970و  1972ﻓﻘر ﺟﺎﻧﺳوز
ﻣﻠــت اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن آﺷﮑﺎر ﮔردﯾد .ﺑﻌد از ﺳﺎزﺷﮭــﺎی ﻣﺟﯾد زاﺑﻠﯽ و ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮥ دﻻل
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎ ﺣﺗﯽ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﺎﺑود ﮐرد .اﯾن اﺻطﻼح ﻣردم ﮐﺎﺑل ﮐﮫ
ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد  » :ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺳوزن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ،ﮐﮫ  «...ﻧﺗﯾﺟﮥ ھﻣﯾن ﺳﺎزش ﺑود .در ﺑﺎزار ﮐﺎﺑل،
اﺷﯾﺎی وارداﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﭘﯾدا ﻣﯾﺷد ﺑﮫ ﺟز ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ .ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از آب ھﯾﻠﻣﻧد  ،ﺗﺎﺋﯾد ﺧط ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
دﯾورﻧد و ﮐودﺗــﺎ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و دﺳت ﭘروردﮔﺎن اﯾﺷﺎن  ،ھﻣﮫ ﻣﮭر ﺗﺎﺋﯾد ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت ﮔﻔﺗﮫ
ھﺎی ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر ﻣﯾﮕذارد.
اﮔر ﭼﮫ ﺟﻧﺎب ﻣﻠﮑﯾﺎر و اﺣراری ﺻﺎﺣب  ،ھرﮐدام طوﻣﺎر ھﺎی طوﯾﻠﯽ از ﺧدﻣﺎت در وﻻﯾت ھرات
و داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﺻﺎﺣب را اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد  ،ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻓرﻋﯽ ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎی
ﮐﻠﯽ در ﺗرازوی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻧدارﻧد.
ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﻣرﺣوم ﻏﺑﺎر در ﻣورد اﯾﺷﺎن و دﯾﮕر ﻣﺣرﮐﯾن و ﺑرﮔرداﻧﻧدﮔﺎن وﻗﺎﯾﻊ آن ﻋﺻر ﺑﺎزﺗﺎب
ﺟذﺑﺎت  ،ﻋﻼﯾق و ﻋواطف ﺷﺧﺻﯽ ﻣورخ ﻧﯾﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺿﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣورد آﻧﮭﺎﺳت.
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