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 6/9/2020                                                                        کاندیداکادمیسین سیستانی

 است شده جاودانه نام غبار با تاریخ غبار ،

سیاست وفرهنگ معاصر  یونمادین عرصه ها ذشا یاز چهره ها ییک ،غبار بدون تردید 

تاریخ و ادبیات و  یخواهان و پژوهشگران گستره ها یبرگردن تمام ترق یماست و حق بزرگکشور

واز یاد  یشعور و عقول ما، زدودن یآن مبارز نستوه در بیدار یدارد، و کارنامه ها یدانش سیاس

تعماری خود سالهای زیادی را درزندان غبار بخاطر مبارزات ضد استبدادی وضداس نیست. یرفتن

وتبعید گذشتانده است و نمی باید او را بخاطر کاستیهای تاریخش که هراثردیگری تاریخی مبرا از 

 کاستی نخواهد بود، خوار و بیمقدار جلوه داد.

  ]؟؟؟[«انحرافات مؤرخین و تواریخ و تحقیقات شان»عنوان ای داودمومند چند روز پیش تحتآق

 وتاریخ افغانستان ال اقل به نشر رساند وخود را درجایگاه قاضی القضات تاریخ  جهان ومقالتی 

چنین ادعایی را حتی نابغه افغانستان صدیق افغان هم تا کارمورخان ومحققان این عرصه قرارداد.

 هنوز نکرده است مگر جناب مومند مدعی شده که اوتوانائی  این کار رادارد!!!

وابی  به منتقدان نادرخان و در دفاع از جنرال محمدنادرخان  وتهیه جمومند جناب مقاله  اگرچه 

خود را برضد استبداد خاندان حکمران « افغانستان درمسیرتاریخ»غباراست که جلد دوم همه س در رآ

درمورد  راغبارنظریات ) نادرخان وبرادرانش( اختصاص داده است، اما آقای مومند نتوانسته است 

افغانستان  در جلد دوم کتابکه  در عهد نادرشاه ی محمدگل خان مومند درپروان وکاپیسا کار روائیها

آن شرح را سطر به سطر یا درکل یا ونقد کند است،  هدداشرح  (74-71) از صفحهدرمسیرتاریخ

 برسرغبار کوبیده است. کلوله کرده وتاریخ  انپاسخ گوید. بنابرین جمالتی را از قول محقق

گفته بطورغیرمستقیم به این دراین مقاله خود خواسته اقای مومند  درعین حالکه  به نظرمیرسد

تاریخ را با ابراز نظرها و عالیق شخصی نمیتوان تغییر داد، طوریکه آفتاب را با دو  »داکتر کاظم:

انگشت نمیتوان پنهان کرد. بازهم هر کی میداند و قضاوتش و اما آنچه عیان است، چه حاجت به 

حضرت سردار الامؤرخ محترمی، و»: اگست،بخش نظریات( با نوشتن این عبارت 31«) !بیان

این گفتارهای سیاسی  . و حتی لوی احمد شاه بابا ساختهللا صاحب داؤد خان را همطراز غازی امان 

یک مؤرخ است، ولی این شعار ها و گفتار ها و ادعا ها ی سیاسی و زاده سلیقه و طرز دید 

تاریخ نیست و نمیتوان آن را معر ف جوهر تاریخ دانست، و کسی مجبور نیست  اقتضایی سیاسی،

پاسخ  «. حترامی باشدهمچو شعار را بپذیرد، ولو که تراویده مؤرخ و دانشمند عالی مقام و واجب اال

 بگوید.
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که در نقد ادبی وتاریخی  شرط اساسی نقد آقای داود مومند درنقل قولهای خود اصل امانت داری را 

مقاله اش یکجا میگوید  ایندرمنبع مورداستفاده خود را نشان نمیدهد. او رعایت نمیکند وشمرده میشود،

متکی بر نظر مؤرخ سیستانی، نظریات غبار در مورد قهرمان معارک تل و جبهه نجات  ) :

چیز دیگری تلقی شده افرازات معده، به جز حربه سیاسی  کشوریعنی غازی محمد نادر خان،

  »مومندنمیتواند.

 افرازت معده  »من هرگز در برابر مرحوم غبار چنین بی ادبی نکرده ام که نوشته های او را به

تشبیه کنم. این جمله توهین آمیز از من نیست ومومند می باید قول مرا با امانت داری تعبیرو« مولف

زبان من ودیگران بسوی غبار یا بکند، نه اینکه مکنونات ضمیرخود را از  نقل میکرداز نوشته من 

 پرتاب نماید.

بگویم که هرانچه را آقای مومند از قول من واز قول حبیبی  یتوانممجسارت تلقی نگردد اگر  

ونوشتۀ ته گفواز قول استاد عزیز نعیم ودیگران  روایت کرده ، همه دروغ است، مومند برای اثبات 

ند که او این سخنان را از آنجاگرفته است. و رجوع کدوباره به ماخذی که جز اینچاره یی ندارد خود 

هرنقل قول را با دقت مطابق اصل متن نویسنده ثبت کند ودر آخرنقل قول، اسم ماخذ وصفحه وسال 

پس اگر بتواند چنین کاری را بدرستی آنجام دهد، دیده  خواهد شد  نشرآن را بطوردقیق  نشان بدهد.

ر مواردی مشخص از تاریخ غبار باست که  یاص صاحب نظرنظریات اشخ که همه این نقل قولها،

تاریخ غبار است که در این مقاله بر اقای مومند خود  دراین میان مفقود است نقاند. پس آنچه د نوشته

تا دیده میشد که مکث کرده است  ر یا پراگراف یا دیدگاه غباربرکدام صفحه وسطنیست  مشخص 

کشف کرده غیر از آنچه دیگران قبل از او نوشته اند تاریخ غبار  چه چیز برای نقد کردنجناب ایشان 

تاریخ غبار شمرده شود.وهمچنان غیر از غبار کدام  انحرافات تاریخ نگاریسند تا  ستا

را نیز مشخص میساخت چنین اشخاص می باید او  ؟دست به تحریف تاریخ زده است افغاندیگرنگار

کدام تاریخ نگارافغان یا غیرافغان  تاریخ را تحریف کرده به خورد  فهمید که میمقاله تا خواننده 

 جوانان افغان میدهد تا چنین مورخانی را خوبتر میشاختند ودیگر آثار شان را نمیخواندند.

افغانستان وآثار شان را دارد، جهان ویا تاریخ آخر کسی که ادعای  قضاوت بر تاریخ نگاران 

معین از تاریخ اقالً یک دورۀ  افغانستان)یا جهان یا تاریخه تاریخ عمومی می باید ال اقل خودش در بار

( اثری ارائه کرده باشد که محمدزائیان ،سدوزائیانیاغزنویان یا : دورۀ طاهریان، صفاریان، مثالً کشور

روشنفکران افغانستان آنرا بهتر از تاریخ غبار قبول کرده باشند. واگرقاضی صاحب نظران جهان ویا 

دراین عرصه فاقد تالیفاتی در عرصه تاریخ وتاریخ نگاری باشد، طبیعی است که قضاوتش در  خود

 بارۀ تاریخ نگاران  افغان وآثار آنها قضاوت درستی نخواهد بود.

،  تا هنوزهم یکی  یش که در هرتاریخ دیگرموجودمیباشدواما تاریخ غبار، با وجود کاستی ها

از معتبرترین آثار تاریخی کشور ماست. هنوزهم یک ماخذ معتبر برای پژوهشگران تاریخ است 

وکسی که بخواهد از اوضاع سیاسی واقتصادی واجتماعی  وفرهنگی افغانستان آگاهی حاصل کند، 
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م نسبت به تاریخ د. تاریخ غبار اکنون هلعه کنناگزیر است تا به تاریخ غبار مراجعه و آن را مطا

  افغانستان )از رشتیا( معتبرتر است . 19قرن 

نام غباربا تاریخ غبار )افغانستان درمسیرتاریخ( جاودانه شده است ، کس نمیتواند و خالصه 

  .با برشمردن کاستی های اثرش، او را مورخ نشمارد وکارهایش را نادیده  انگارد

برمواردی ازاین تاریخ نقدی   خ غبار درامریکا،پس از انتشار جلد دوم تاری 1999درسال من 

یکی  نوشتم واز حیثیت کسانی دفاع کرده بودم که در این جلد مورد اتهامهایی قرارگرفته بودند.بعد

برجلد اول تاریخ مجبور شدم نوشت که مطلبی من،  از هواداران غبار،بجواب من ونه بجواب نقد

 آن نوشته هایم را درشکل  یک رسالهسپس  نشر برسانم. در جریده امید بهغبارنیز نقدی بنویسم  و

در پورتال افغان جرمن نیز قابل دسترسی است، ولی من بمقام  به نشر سپردم که 2000درسال 

یک ونه هم « افرازات معده  مولف» تاریخ او رانه و  علمی وسیاسی غبار بی احترامی نکرده ام.

  ام.گفته  غیر قابل اعتمادانحرافی وتاریخ 

 ختم
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