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چي د نور افضل عابد په نوم، د  ړکتاب ترالسه ک ویپه نوم «  موریسوبمن ت» د  خهڅموده مخکي مي له کابل  هڅ
کال کي ورته چاپ  ۲۰1۷په  ولنيټاو د دانش خپرندویي  ړیترجمه ک خهڅله فارسي ژبي  کوالیل وان،ځ وهیخوست 

 وو.  ړیک
 شتیو هځپنباندي  هڅمخکي لوستي وه او  خهڅ دلوېما له مهاجر ک ک،یژوند ل ای  موريیخاطرات، تزوکات ت موریت د

اوس  یې ېاو نسخ ،یچاپ سو یاځ ویسره  ېترجم سيیلګپه نوم کتاب، چي له ان موريیکاله مخکي مي د تزوکات ت
 نیاستادانو او سپ خید تار ږپه کابل کي وم؛ زمو ال. په هغه وخت کي چي زه ړدي، په کابل کي تر السه ک ابهیهم نا

 یې رېڅنامه په  ونیاو هما ريګیکتل او د توزوک بابري، توزوک جهان هګته د شک په ستر موريیتوزوکات ت روږی
 کتاب نه باله. ړو ېد استناد او مراجع

د شاه جهان مغول د سلطنت په  يړس وهیتُربتي په نوم  نیترجمه، د ابوطالب حس ایفارسي متن،  موريیتزوکات ت د
د واکمن جعفر پاشا  منیکي د  نیپه حرم یېکتاب چي دا  لی. ابوطالب وړکي د هغه دربار ته راوو 1۷3۶لسم کال 

. محمدافضل بخاري، چي دغه کتاب، د شاه ړک رجمهسمدستي په فارسي ژبه ت یېاو هلته  ړک دایپه کتابخانه کي پ
ابوطالب دغه  ریچي کله امپراطور شاه جهان د  ام کيیوو، ل یجهان له خوا،  د کتلو او بهترولو لپاره ورسپارل سو

 کتاب ېچي په د لیاو اشتباهات موجود دي. امپراطور وو یکتاب کي غلط ېچي په د لیو یېکتاب ولووست نو و
کتابونو سره سر نه خوري او  خيیاو نورو تار ېله ظفرنام زديیعلي  نیدي چي د شرف الد راغلي يیښکي داسي پ

 چي امپراطور دا کتاب یکي نه دي راغلي. بخاري وایکتابونو  خيیراغلي دي چي په نورو تار يښپک يیښداسي پ
 3۹۲ص  وکټ میدر یټلی. امړاصالح ک یېاو اشتباهات  یاو غلط ورمګو یې هګتو قهیپه دق وڅماته را وسپاره 

اب متونو په ب وړدوا ېکي د د کنهیپه ل یټلیخو د ا ېهم نه ده کتل وهینسخو کي  وړدوا ېهم چي ما پخپله په د هڅکه 
شان  ویمتون  هړلري نو دوا هړچي په هند پوري ا هیاځوایي تر هغه  یپوري خبره لولو او هغه دا چي د هړپه ز وهی

د محمد  .کيیخبره ل نيړید خپلي م موریکي ت وړخو په دوا لريسره  ریتوپ هڅ وی ېجمل یمتونو وروست وړدي. د دوا
ه د ابوطالب پ رګم« سوم ړاو م دمېاترار کلي ته ورسزه د » له قوله راغلي دي چي وایي موریافضل په متن کي د ت

 صسوم؛ او خپل خال هښهو ېاو ب ړک ادینوم  یپر اووه لسمه مي د خدا اشتيید شعبان د م» متن کي راغلي دي چي 
 یکولو ته متوجه د کنيیپه باب ل نيړیله خوا د خپلي م مورید ت ټوارټیس جریم« روح مي ستر خالق ته وسپاره 

 3۹۴جعلي ونه بولو... هغه کتاب ص  کنهیل ولهټدا  ږمو دیخبره با وهیوایي په دغه  رګم
ي شک قو رډېبرخه کي  ېپه د »کيیکي ل څپه تر ېمقدم يډباندي د خپلي لن موريیپر تزوکات ت نوي،یم یمجتب

فر شامي له ظ نیالد او د نظام ړیک ړجو انهځله  یېکتاب  ولټاو  ليینه دي و ایشتیر ینیچي ابوطالب حس یموجود د
 ريېډدا چي د ده په کتاب کي  ایب رهېوي، په ت ېستیاخ هګټ یېبه  خهڅ ېله ظفرنام زديیعلي  نیاو د شرف الد ېنام
 ید ړیک بیچي افضل بخاري ترت خهڅموجودي دي. د ملفوظات صاحبقراني په نوم بل کتاب  یغلط خيیتار اتيیز
او هغه ته ولوستل  ړک میخپل دغه کتاب شاه جهان ته تقد نيیم( ابوطالب حس 1۶3۷)  1۰۴۷چي کله په کال  کاريښ

اختالفات موجود دي.  ځترمن ېکتاب او ظفرنام ېچي د د لیو ېته متوجه سو او و ویکتاب غلط دسو نو هغه پاچا 
و ا يړک ريیل خهڅور یچي غلط ړامر وک یېمحمدافضل ته وسپاره او هغه ته  یخان بخاري زو تید ترب یېکتاب 

 کيیول لیتفص هڅ ویوباسي او کتاب له سره او په  خهڅدي ور يړک ړجو انهځله  نيیهغه عبارات چي ابوطالب حس
 ۵-۴تزوکات ص ص  «ړاو هغه دا کار وک

په وخت کي د هغه د  موریته اشاره کوي او هغه دا چي وایي د ت ېنکت ښېبلي  ېویپه خپله دغه مقدمه کي  نويیم
بلکه  ېه نه کولد کنيیخو هغه ل ېدلېک کنيیپه باره کي ل ویښاو د پ دلېک ستلیاخ اداشتونهیپه باره کي  وېښژوند د پ

ام وواو نظ یسپارل سو تیکار د انسجام مسوول ېته د د زديیعلي  نیالد اثیچي غ کهځ. ېکول ارانوګنورو واقعه ن
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شامي وایي  نیاستفاده کوله. نظام الد خهڅد هغه له اسنادو او مدارکو  وړدوا زديیعلي  نیشامي او شرف الد نیالد
 رهېډ یې کنهیشرط چي ل ېخو په د کيیول خیتار ویپه باره کي  ونوګچي د هغه د اعمالو او جن لیورته وو موریت
دي چي ما تُدرکه العامه و ال تُنکره الخاصه ) نه د  ليیپه باره کي و کنيیل ښېنه وي او لکه علماوو چي د  ېچلېپ

 . جهاني( يیږوي او نه داسي مشکله وي چي خواص په ونه پوه هیعوامو په سو
ان سره قر رصاحبیاو وایي چي له ام ید یدلېغږ لیباره کي په تفص ېپه د زديیعلي  نیچي شرف الد کيیل نويیم

د هغو په  دل،ېښبه پ هڅول او چي هر  ريګپوهي او فضل خاوندان ملفقها او د  دان،یپه سفر او حضر کي علما، س
لکه  هېښره پوو چي ه یته حکم سو ولوټ. او ېکلیل لیپه تفص یې يیښپ وليټاو  ېکول نيټاو پل قیتحق یېباره کي 

 ۶-۵. هغه کتاب ص ص يړونه ک يښاو الس وهنه پک کيیچي ده هغسي ول هګرنڅ
دي د ابوطالب  ليښک ۍخوار یې لوڅېړاو په  يړترجمه ک یېهم چي هغه کسان چي تزوکات او ملفوظات  هڅ که

 یشامي او شرف االد نید نظام الد نويیچي م هګرنڅلکه  ړیوایي خو لوم لیراز راز دال هګټد تزوکات په  نيیحس
د  ړیس کلینه ل هڅ یېپخپله  رګم قولیتشو هت ستلویاخ اداشتونویخپل پوهان د  موریله قوله وایي چي ت زديیعلي 

 سي. یکولو جرأت کوال نیقید  یېپر جعلي بللو  یاو حت ندولوګرڅدغه کتاب په باب د شک 
 کنهیا لچي ده خو د کهځ ؛یوا يړک بیترت ېنسخ رشېشل د کنيید خپلي ل یېنو ضرور به  یوا کليیل هڅ موریت که
 یېوصدي او دا ت يړک یېحکومت کولو په باره کي توص هښد  یېته  انویلپاره نه کوله بلکه خپل اوالد او لمس انځد 
ه چي نه کول کنهیل هټلپاره پ انځچي ده خو د  کهځ. یتر السه ور رسولي وا انویزامنو او لمس ولوټد خپلو  دیبا یې
وه  ېکلیبه ل موریت واکيګدي چي هغه اصلي ترکي نسخه چي  رانیتر اوسه ح نیاو محقق نيیونه و یې وکیڅه دیبا

 سوه.  هڅباالخره 
په  ېګشاه رخ په دربار کي نه په سمر قند کي د هغه د لمسي الغ ب یتوزوکات ته نه د هغه د زو ایخاطراتو  موریت د

د علم، فن او هنر مرکزونه ول چا اشاره قدر نه ده  ولټپه دربار کي، چي  قرایبا نیدربار کي او نه د سلطان حس
په  ورمیاو د ت ،ید خیکي د مغولو مفصل تار ایاس مرکزيکي، چي په  ديیرش خیوغلت په تارد دریح رزای. د مړېک

نامه کي...  ونیپه هما مېګب لبدنګخوند په روضته الصفا کي، د بابر په تزوک کي، د  ریبحث لري، د م اتیز هښباب 
اه فارسي ترجمه ش خهڅ ېنسخ ینیوازیله  یېخاطراتو ته اشاره قدر نسته. او کله چي  موریکتاب کي هم د ت وهیپه 

 کوي. کارهښباندي شک  نواليیتښپر ری یېهغه  يیږمیجهان پاچا ته تقد
باندي اووه سوه مخه کي له فارسي  هڅپه  یېاو کتاب  یاللګ اریچي دومره ز کوالیل وانځ ږهر صورت، زمو په
 هډهللا منصوري لن حید فارسي مترجم ذبپه نوم کتاب « جهانکشا  موریمنم ت» چي د  دینو با ید ړیترجمه ک خهڅ

 والکیچي د فرانسوي ژبي ل یوا یمتوجه سو همترجم ب توښپ ږ. زمویوا ړېاو ترجمه ک ېهم ورسره لوست یېمقدمه 
به مي د شرف  یاځکتاب پر  ېنو د د یوا یاځده او که زه د ده پر  هړجعلي اثر وال وهیپر  کنهیدغه ل ونیمارسل بر

 ليیاو چا دا نه دي و یمعلوم د یې کوالیخو ل ید ولډ. هغه کتاب که هر یوا ړېظفرنامه ترجمه ک زديیعلي  نیالد
 چي دا کتاب ړیک یکار نه د هښنور افضل عابد  کوالیل وانځ ږچي زمو می. زه نه وایچي دا کتاب جعلي او نقلي د

 دیبرخه کي با ېلري خو دونه خبره ده چي په د ایتړته ا ېژبه د هر کتاب ترجم توښبلکه پ ید ړیترجمه ک یې
ه ترجمه او د کتابونو ل وړآثار ورک رياو ضرو ورګټ اترهیز دیسي. خپل لوستونکو ته با ولیپه نظر کي ون تونهیاول

 او کواالنیل ښکم زحمتک رډېهم  ږچي مو کهځ. وړسال مشوره وغوا خهڅاستادانو  ېژدیمخکي د خپلو ن خهڅکولو 
 کم لوستونکي لرو. رډېهم او  نیمترجم

ي له ترک موريیچي تزوکات ت یمتوجه سو یته نه د کيټ ېهللا منصوري د حیپوري خبره خو دا ده چي ذب هړز په
 یوای ی. دیهمدغه د یکټچاته معلومه نه ده او د جنجال اصلي  یېاو ترکي نسخه  یفارسي ته ترجمه سو خهڅ
ه ن ېنو په د يړوک قاتیتحق خيید خپل مسلک په اساس تار وڅتر  ینه د یوونکښ خیچي مترجم د تار هګرنڅ

ا د حاکم جعفرپاش منید  یوای ونیمارسل بر ینسخه چي فرانسو ینیوازیکتاب هغه  فارسي  ېد د ایچي آ يیږپوه
دغه کتاب د  یاو دا د ېنسخه موجوده هم وي تر اوسه نه ده چاپ سو ینیوازیسره وه اوس سته کنه؟ او که هغه 

 . منصوري ص زیدېورس رالسونوپه همت د لوستونکو ت ونیرمارسل ب
ل س ټچي په عادي فون یدوه سوه مخه د ولټاو  یسو بیترت ټفون ټغ رډېفارسي متن، په  موريید تزوکات ت 

 ورمیمنم ت» د نصرهللا منصوري د ترجمه سوي فارسي کتاب  خهڅله کتاب  ونی. خو د مارسل بريیږمخه هم نه ک
باندي اووه سوه مخه  هڅ خهڅله هغه  ممترج توښپ  ږچي زمو يیږمخه ک ۴3۲تورو،  دهیم روډیمتن، په « جهانکشا 

 . ید ړیک ړمتن جو توښپ «موریسوبمن ت» 
په استناد او د خپل منطق په حکم   نویمحقق ویاو اوسن ویغرض نه لرم چي د پخوان کهځمتن سره  ولټد کتاب له  زه

جعلي بولم. او پر جعلي کتاب باندي  ،ید ړکتاب پر هغه باندي وال ولټ ونیمتن، چي د مارسل بر موريید تزوکات ت
 وهیلري  هړسره ا وادیله ه ږزمو مایفصل ته، چي مستق وهید کتاب  ونیبحث کول الزم نه دي. خو د مارسل بر رډې
 ایيښرخي ب اتيید کتاب ز ونیته متوجه کوم چي د مارسل بر کيټ ېخپل لوستونکي د هګتو ېاشاره کوم او په د هډلن
 کونکي وي. مراهګمدرک او مأخذ ونه لري. او  خيیتار یڅه
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 ولټ موری. د غور پاچا د تيیږوخت د غور له پاچا ابدال کلزایي سره مخامخ ک ویکي  ړد خپلو خاطراتو په ل موریت
ول. د  ليېږل یېد احوال د معلومولو لپاره  ميیرو او سورکوونکي وژلي دي چي د ال ټرپو وسځهغه دوه سوه پن

و ا لولېپه الس کي لري او د هغه ا مهیپوري س کابلتر  خهڅته وایي چي د غور پاچا له هرات  موریحاکم ت رجندیب
 کوي. تر سختو ګباالخره له ابدال کلزایي سره جن موری. تیکار د یالندي کول د هر چا له وسه وتل ميید هغه د س

. يیږل کراوست یته ژوند موریاو ت يیږک پيټاو ابدال کلزایي هم  سيین خهڅآباد ور روزیتلفاتو ورکولو وروسته ف
 مورینه مني او ت طیشرا ولډ یڅه مورید ت دوي،یتهد ګپه مر یې موریاو ت ید پيټهم چي سخت  هڅابدال کلزایي، که 

 موریورسره کوي چي د ت وانيځسم سلوک کوي او دومره  رډېخالف، خونکار فطرت په  ولټله هغه سره، د خپل 
 3۹۵-3۷۶. عابد ص ص يړیږنه جو ولډ یڅسره په ه عتیله طب

نه  وکڅداسي  ایوخت کي د ابدال کلزایي په نوم پاچا  یڅکي په ه خیلوستونکو ته معلومه ده چي د غور په تار ولوټ
دي وچ  يړپه تور ک یې اتیمخونه ز رشېچي تر د سهیک ولهټچي ابدال کلزایي ته مشابه نوم ولري. دا  یسو رېت ید

 ید کډکتاب له داسي خبرو  ډغون یدرلوده دا د ونزهله جعل سره ست موريید تزوکات ت ږمو واکيګ. یکلک جعل د
 ېړبه دا دونه جعلکاري ولي ک ونیرمارسل ب کوالیچي فرانسوي ل يیږنه پوه ړی. سيګیږله بلي سره نه ل وهیچي 

یي لپاره انتخاباوه؟ ابدال کلزا ېد ترجم هګرنڅدا کتاب  ث،یاو عالم په ح کوالیل یلو وهیهللا منصوري، د  حیوي او ذب
 وو؟ ريیآباد چ روزی. فیوک دڅ
 وال،ټچي د لوني د قال کو ادويیسعد وقاص نوم  یکشر زو ولوټد تر  موریکي د ت یاځ وهید خپل کتاب په  کوالیل

چي  ،ید کارتار او خپل اته لس کلن زو موری. تکويډله بوسو  یېاو پوست  یريڅور نهیپه ژوندوني س یېکارتار، 
ورته  ټکي پ یاځچي هلته په کوم  یثبتوي لکه د کلخبري په داسي ش ځده، ترمن ېورسپارل یېقومانداني  ونوځد پو
 ۵1۷-۵۰۸وي. هغه کتاب ص ص  يدلېاور یېخبري  وليټوي او  ړوال
په دغه نامه کوم  یېاو نه   ینه د یوخت درلودل یڅه ید سعد وقاص په نوم زو موریته معلومه ده چي ت ولوټ ږمو

 چي د پالر په ژوند رزا،یم رګیجهان نیالد اثیزامن درلودل. غ لورڅ موریده. ت ېسپه ساالري سپارل ونوځچاته د پو
 شاه، رانیم نیپالر په ژوند کي وفات سو. جالل الد دچي هغه هم  رزا،یم خیکي، په سمرقند کي وفات سو. عمر ش

شاهرخ، چي د پالر له  رزایکي ووژل سو. م ګترکمان سره په جن وسفیوروسته، د قرا خهڅچي د پالر له وفات 
. هړکاله پاچهي وک تېښلوڅباندي دري  مویماورألنهر پوري س تر هند او خهڅ رانیله ا یېوروسته  خهڅوفات 

 ۸۲-۸1ابولفضل ص ص 
ه اشخاص، چي پ رڅېمروزي، ابدال کلزایي او نورو کسانو په  ربهرامیچي د سعد وقاص، کارتار، سپه ساالرش کله
ه پوري حد وهیبه  تر  استادان او لوستي کسان خیکتاب ته ور داخل سي نو د تار وهیکي له سره موجود نه وي،  خیتار

ه وي  ن یچنداني لوست یې خیچي تار خهڅهغو کسانو  او ردانوګاو پوهنتون له شا وځیوونښد  رګپه غلطي پوه سي م
 روانوي.   یېالره ورکوي او پر غلطه 
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