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  ۲۲/۰۶/۲۰۱۷          عبدالباری جمال

 یک اثر تا ر یخی از محترم کریم  پیکار پا میر

، ت بیرون مرزی کشور آ شنا میبا شم، تقر یباً از یک دهه به این سو در مطبو عان با اسم آقای کریم پیکار پا میرم
سایت )فر د ا( که به کلوب قلم افغا نها نیز شهر ت دارد و اعضا ی آن ، نو یسنده ګان ، سخنوران  دفعۀ اول در ویب

عر فت حا صل ، مپا میر نیز یکی از اعضا ی آن استو محقیقین وا رستۀ جا معۀ افغا نی میبا شد که جناب پیکار 
، هر یک و در مورد انها تحقیق نمو ده استخا ب ، این دا نشمند عزیز انتوینی که آ قای پیکارنمودم. مطا لب و عنا

 .، متآ ثر استګار افسردۀ کشور به خون خفتۀ ما از این مضا مین ومطالب، از حال و روز

ف با تا ریخ معا صر یۀ علمی و پیو ند نا ګسستنی مو صوا ری بیکار پا میر نما یا نګر ماهت و بال غت نو شتو جا
ار نو یسنده ګان و تر بیۀ ما حول، با تجر به کاری و مسلکی، آ قای پا میر را در قط ر شد فکری .کشور میبا شد

 .م کشور قرا ر د ا د ه استزحمت کش و خوشنا

سته با شد اخا ب یک مطلب برای نویسنده که خو، که انت(، این حقیقت را درک کرده امقلم، ا ز یک عمر آ شنایی با )این جا نب

حیث یک  تحقیق و پژو هش کند و بعدآ تحقیقا ت خو یشر ا در متن یک مضمو ن قا بل قبو ل جمع بند ی و بهرا جع به آ ن 
، کا ر بسی دشوار و طا قت فر سا میباشد نو ا یک کتا ب پیشکش نما یدرسا له یمجمو عه خو ا ند نی به شکل یک 

علمی پی ر یزی می شود ، یک سفر دور و شتن و تحقیق در مو رد هر مطلب و عنو ان که به شکل اکآ دمیک و 
( که " آدم با ید چه قدر دود چراغ خورد تا که یک نو یسندۀ با عثما ن. به قول روان شاد داکتر اکرم ) دراز می با شد

 "رسآ لت و خو شنام با ر آ ید

استبد این اثر )ت که اسم در این آ واخر، یک اثر تا ریخی دیګر از محترم پیکار پا میر به دست نشر سپر ده شده اس
ا ر رنج کشید ه تا حتی المقد ، بسی( است. مولف کتا بجامعۀ افغانی حمن خان و اثرات منفی آن باالیاد امیر عبد الر

، به تصو یر ه ګی و یکه تا ز ی اشاین امیر خشن را با خصلت یک دند ،هر ۀ جبا ر و قهار عبدالرحمن خان، چو ر
یا ن معۀ دیروز و امروز افغانستان نماسیاست های او باالی روح وروان جا ن با ر و تبا ه کن کشد و اثرات ز یا

 . سازد

همه نقل قو ل ها و ګفتنی ها یی که ناشی ازجبر و اکراه امیر مذکور در اذ ها ن مر دم ما وجود داشته ودارد، جمع آ 
 . د و اندو ه آن بیان شده استوری گردیده ، وحشتی که بر عوا م ا لنا س رفته ، با همه در

خوا ندن این ا ثر، مثل پر دۀ سینما است که بر روی آن فلم خو فناک به نما یش ګذا شته شده دیدن هر صحنۀ آن ، مو 
را بر اندام بینینده راست میکند . متن این کتا ب، سرتاسر، از کر دار نا هنجار امیر در مقا بل ر عیت ا سیر ، حکا 

د آزا د ی بیا ن و اند یشه در جا معۀ آ نرو ز به و ضا حت به تصو یر کشید ه شده است ، حا ل زار یت دارد ، نبو
 . ملت و خفقان سیاسی سر تا سری و بیداد بال وقفه باالی مردم، درین کتا ب انعکاس یافته است

نمای آینده هما ن جا معه ، رهتجربۀ تلخ ګذ شته در یک جا معه ذ یر فته شد ه در جها ن است که )این یک وا قعیت پ
(، ولی با هزار افسوس و دریغ که در جا معۀ ما چنین نه شد ، در کشور ما این پختګی ذهنی و فکری به میبا شد

وجود نیآ مد که درد دیروز به فر دای کت سرایت نه کند . کشور ما در چهل سال اخیر تاریخ تار یک خویش بسیار 
ر ، نو کر صفت و امیر ا ن دست نشانده را به خود دید که روز ګا ر ملت را به خو چهره های سفا ک ، خو نخو ا 

 .ن آ غشته و د ما ر از روز ګا ر مر دم کشیدند
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را به نسل  ، ګو شه هایی از تا ریخ درد نا ک کشورسایر نوشته ها ی خوداین نوشته و آ قای کریم پیکار پا میر با 
، راه نجات و باز ګشت جا معه را به سوی آفق های روشن آ یند ه ګان از مطا لعۀ آن، تا بلکه بعدی به میراث ګذا شت

 .و فر دا های بهتر شناسایی نمایند

 مهم تاریخی را برای همۀ هموطنان عزیزخویش سفارش میکنم.  مرور این اثر

 پایان
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