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 سترگ یبزرگ با کارها یزعما             :کتاب هب ینگاه

 معاصر افغانستان خیتار در

مولف   یعلم تیقبل از کتاب نکات چند در مورد شخص اما

  یها از چهره یکی یستانیمداعظم سمح نیسیاکادم یدایکاند

. باشد یبرجسته افغانستان م یوجامعه شناس یشناس خیتار

در برابر جعل کاران  به پاخاسته و  وستهیصاحب پ یستانیس

 دازانو دروغ پر انیزورگو در برابر  نیاز ا شیخواهد ب ینم

 یاز حد، خاموش بماند، کس شیب  یها ینیبه خاطر مصلحت ب

 یو مل سینو عیو قلم بلند و نکته دان و سراست صاحب فکر 

 تیشخص کیافغان  کیاکادم  ی! او در جامعه اشیاند

 ۱9۶2یاوبه سالها یپژوهش یشناخته شده  است، نوشته ها

        بود، برمیگردد.  اتیکه هنوز محصل فاکولته ادب

روزگار ما در  یها متیاز غن یکی یستانیور سیپروفس   

 خیسترگ در تار یبزرگ با کارها یزعما » داران افغانستان است. کتاب  سر یومعرف خیبخش تار

موثق بطور  یو خارج  یکه  از منابع  داخل باشدیم یمقاله پژوهش یس یدارا« معاصرافغانستان

 آن استفاده نموده اند. ستهیشا

ه سهولت صاحب عام فهم وساده است که خوانند ب یستانیس یکتاب مانند همه کتابها ینوشتار زبان

ره ذ ریجالب را ز اریاثر استاد موضوعات مختلف وبس نی. دردیودرک نما ردیمطلب ر ا  بگ تواندیم

 .میدانراد مردان را ب نیا تیعالمانه خود قرار داده تا همه ما بطور خاص نسل جوان مان اهم نیب

نخوردم . استاد در دارد که حد اقل من تا هنوز با آن سر  یدیاثر مطالب جالب وجد نیفکر من ا به

نموده  انیها ب تیرا بطور عالمانه وبدور از عصب لیال داشته ومسامقاالت دست با حیوتشر حیتوض

وصدها  ابجلد کتپنجاه استاد تا امروز در حدود  نکهیا لیوتعصبها گفتم به دل تهایاند! بدور از عصب

اورا نسبت به اقوام ملت افغان  تیعصب ینشدم تا در جا نیند ومن موفق به اه انواشت یقیمقاله تحق

 ! میاحساس نما ایملت افغان بخوانم و یزبانها ایو

راس هم ه قتیحق انیننموده واز ب یچشم پوش قیاز حقا شیدر نوشته ها چگاهیصاحب ه یستانیس

رابطه دارم  یتیصفحات انترن قیفقط از طر شانیکه من با ا دیمتذکر گرد دیرا هم با نینداشته اند! ا

 برم ! یآموزم ولذت م یعالمانه ومبرا از چرند وپرند شان م ینوشته ها واز
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 میاگر بخواه م،یکن نیو تدو فیخود تحر یرا براساس آرزوها و باورها خیتار میاگر نخواه یول

محمد داود ،شاه امان اله خان  ،عبدالرحمن خان ریام ،بزرگ چون احمد شاه بابا یاز زعما  ریتصو

 یزعما» کتاب  نیبه گمانم بدون شک در ا م،یو توطئه برساز عهیسناد، نه شاخان  را بر اساس ا

 نکهیا دیمتذکر گرد دینکته را هم با نیا! مینیب یم «افغانستان  خیسترگ در تار یبا کارها بزرگ

خود  خیشکست خورده گان هم تار رای! ززیسوال بر انگ«  سدینویرا فاتحان م خیتار»  شودیگفته م

صداقت  کههستند  زیصاحب ن یستانیودانشمندان  زنده  مانند س نیمحقق  نیودر کنار ا سندینویرا م

گفت که  دی. بادهد یدر برابر ما قرار م زیانداز سوم ن چشم کیرا از  خیآنان، تار ی طرفانه یب یگواه

 تیهمدو نقل وقول از جناب شان که ا یکینمود من با  انیهمه کتاب را ب شودینوشته کوتاه نم نیدر

 نمابم !! یخاص دارد اکتفا م

را وقف  شیخو یاز خود بزرگان دارند که زندگ یو هر ملت یمعلوم است هر کشور کهیطور همان

عرصه ها مختلف که توسط پژوهش  یمل یها تیشخص نیاز چن ادی لیدل نیمردمش نموده ؛ به هم

 یزندگ ریمندانه در تدب، که خرد ردیگیصاحب صورت  گرفته وم یستانیگران ودانشمندان چون س

و چهارم  ستیآموزنده و قابل توجه است. در مقاله ب اریخود و نسل بعد از خود هستند، بس یجمع

خود وسطح  یعموم تیبه ترب یبهتر است کم» : سدینو یم «تر است نیحود سنگ یسنگ در جا»

هنوز  رای؛ ز میریبگ میوبعد تصم میشیندیجامعه خود ب یمل یتهایبه شخص یفرهنگ حرمت گزار

 انتیمثل عزت وشرف خود از آن ص دیکه با یبزرگ مل یتهایاز شخص یدان رمردم ما از فرهنگ قد

 «.فاصله دارند ادیز یلیکنند خ

 یکیاست.  شتنیخو یابیباز یجمع برا کی ازین انگریشان، نما یآوردن بزرگان و کارنامه ها ادی به

شاه امان هللا قاتل پدرش است ! در  ایکه گو نستیکه ورد زبان چند تا پرخاشگر است ا لیاز مسا

وقتل  راتهام کف » کمیو ستیدر مقاله ب یستانیس وریسیکتاب بعد از پژوهش همه جانبه پروف نیهم

وبنابر  میگفته امدبنابر انچه »که :  سدینویم« امان هللا است! یپدر به شاه امان اله کار دشمنان غاز

 دیاله شه بیحب ریفاتل ام سیاجنت انگل ریصغ ید ارسال مصطفداکتر کاظم واحمد فوا قاتیتحق

 خواهندیدر واقع م کنندیداراز م یشاه امان اله غاز یکه انگشت اتهام به سو شودآنانکهیشناخته م

خواه و ان  یآن شاه ترق تیبکشند تا از محبوب رونیرا از حنجره خود ب سیانگل سیجواس یصدا

 .  «بکاهند یخواه یسمبول ازاد

 گردیمتعصب صورت م ایو ایخبر از دن یآدم ب گانیشان امان اله از جانب  هیکه عل گرید غیتبل

 یشاعر مستعد ومشهور کشور ما ) ول یلید خل تاخان پدر اس نیحس رزایم یمستوف ایکه گو نستیا

 . دیالحق  دوزخ  مکان بود( به ناحق اعدام گرد ایبا تاسف مداح جنرال ض

ا  یمحاکمه مستوف)   کتاب تحت عنوان نیدر مقاله دوازدهم هم ]مساله[ابلمرپ نیارتباظ با ا در

 صلهیاز حکم ف  بعدکه شاه امان هللا میخوانیم( از درخت توت یلممالک وعلت غرغره کردن و

به  میکه محمد عظ یروز ایمتوجه شده گفت آ انیبه طرف نظام»  یمستوف یواستماع عذر وزار
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به این  ،بوداز بخارا هبرگشت سردار اسحاقخان نواسۀ محمدعظیم ) ؟ دیدار ادی شد به حتهیشاح درخت توت آو

گونه  نیکه عواقب ا ه بوددسانر هللا بیحب ریبه ام یاحوال را مستوف نیوا شودیپادشاه م بود دهیکه خواب د اهنگ

 ادیبه  یند: بلتاثر گفت اریبا بس انینظام ( اعدام میشودمحکوم به  در نتیجه آن مردخوابها خراب است و

شحص باعث اعدام آن  نیشود چرا که هم ختهیگفت: به همان شاخ توت آو حضرتی. اعلمیدار

 !«  بود  دهیگرد

در  یشود که سع یخالصه نم نیالممالک به ا یجرم مستوف» که  دیافزا یمقاله م نیدر هم یستانیس

عمل  نیه او را وادر به اجهت جنگ وحمله اقوام شرق وشمال کشور بر کابل کرده بود بلکه آنچ

بود که در حق عموم مردم افغانستان وبه  ییها ییوستم وناروا انتهایها وخ یجفا ها وتبهکار کردیم

 یو خانوادهگ یدر برهم زدن روابط عاطف یخصوص در حق مشروطه خواهان وروشنفکران و سع

 یکرده بود. مستوف«  ورکش یهللا خان( وپسر) امان ا هلل خان وملکه رسم بیحب ریپدر) ام انیم

که  ینا حق یاورا بدست عدالت خواهد سپرد وخون ها دیکار ا یکه اگر امان هللا خان رو کردیدرک م

 «.است دامنش راخواهند گرفت ختهیاو ر

گذشتگان و  ادیاست که قدم گذاشتن در آن بدون  از  یراه یزندگ یها دیبه با دنیبخش وسعت

وجود ندارد که امروز  دیترد نیاست! در یکیما  ادیبن وبن راکهیز ست؛یممکن  ن یخیبزرگان تار

با بزرگان شان  یکه به کل ستیآنقدر نو ن یمردم چی. اما روزگار هگرستید یو روزگار گریزمان د

از  یو از شرارت ناش کند یتر م نیبزرگان انسان را واقع ب یهایآور ادی نینداشته باشد. هم باهتش

که  ستین خیتار یکجا چیدر ه یبزرگ چی. چرا که هکاهد یروزگار مان م یها یو بلندپرواز ها یخواه

 ناکام نباشد.  ادیز ایکم  شیها یابیهمراه با کام

 دیمردم فراموش نکن یهمه جانبه شان ثبت نموده ؛ که ا قیحقت نیصاحب با چن یستانیبه نطر من س

 مینمایم هیهمه عالقمندان کتاب توص !  لذا بهدندیورز یعشق م نیسر زم نیکه به ا یمردان نستیا

باور دارم که  د؛یرا مرور نما سینو خیجامعه شناس وتار نیا گرید یاثر وکتاب ها نیا کباریکه 

صاحب نشر  یستانیس یگربرایآموخت ! و بار د دیرا خواه ادیز دهیشنجالب ناگفته ونا اریسبمطالب 

  یرا برا قاتیتا همچو تحق خواهمیم شتریب یندوتوانم یشان  سالمت یگفته وبرا گیکتاب را تبر نیا

  ما و همه عالقمندان روشن وادامه دهند!
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