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ن سیستانن             2/11/2021                                                                                                کاندید اکادمیسی 

                                                     

 پاسخ غباربه مهدی فرخ، مولف تاری    خ سیایس افغانستان
 

، کتانی بود  ایران در افغانستانسفی   دراواخرسلطنت شاه امان هللاکه  نویسنده وسیاستمدار ایرانن سید مهدی فرخ 

ی گفتهکرکیر افغاخوی و و دراین کتاب در مورد « تاری    خ سیایس افغانستان»بنام نوشته ن ن آمی   نها سخنان زشت وتوهی 

زشت سخنان آن   ،کتاب  استناد آنبه  میشودکهصاحب غرض شده و عناص دستآویزی برای  او.این سخنان است

 فحوای این بیت شاعر: به  .میکنند پخش ونش  انه های جمیع در رسو را نقل وسخیف 

 در بغل داریم ما "میهن"شیشۀ ناموس               هرکه پا کج میگذارد،خون دل ما میخوریم

،خون دل میخورند وخود را مکلف به  ن سخنانن آنانن که شیشه ناموس میهن در بغل دارند،از دیدن وشنیدن چنی 

 دشمنان میهن خودجواب مناسبی بدهند وجوانان صیانت ازشیشه ناموس میهن میدانند. 
وسیع میکنندتا به یاوه رسانی

 دهند. را از گمرایه نجات 

وطیت)ص او  نام « فیضن از فیوضات»(درلست آثار فیض محمدکاتب،  ازکتاب 47پوهاند حبیبی درکتاب جنبش مش 

یم برد ویم افزاید که کاتب آنرا از روی یادشتهای خود نوشته وبه مهدی فرخ سفی  ایران درکابل اهدا کرده بود وفرخ 

  ( التقاط نموده است . 1314،چ1ج محتوای آن را در کتاب ) تاری    خ  سیایس افغانستان،
 

ن تعریف شایسته ای نکرده است. او درکتاب دیگرخود)کریس نشینان  متاسفانه این مهدی فرخ از فیض  محمدکاتب نی 

 میکندکه برای سفارت ایران جاسویس یم کرده است.)کریس نشینان  
ن
کابل(،فیض محمدکاتب را کیس معرف

 کابل،گردآورده آصف فکرت، چاپ مشهدایران،زیرنام فیض محمددیده شود(
 

که جواب مرحوم   داده است و کسانن فرخ جواب بسیار مستدل ومنطقر به  (477)صتاری    خ خودمسی  مرحوم غبار  در 

فرخ خوانده باشند میدانند که  تاری    خ سیایس    فرخ برای افغانهای  آگاه از مسایل ناریخن قابل اعتبار وقابل  غبار را  به

 استناد نیست وصف بدرد آنهای میحورد که با مهدی فرخ هم عقیده و هم نظر باشند. 

ن در مورد تاری    خ ومردم افغانستان را غبار گفته های مهدی فرخ  ییک ازصفات عمویم  نقض عهد : »کندمینقل چنی 

 موضوع دو (ان هاغافافاغنه)
ً
ن وخیانت بیک دیگر رونی وحیله و است. واصوال  درتمام تاری    خ افغانستان ییک دروغ گفیر

یکه دراین  از ن ود... چی  ه افغانها بشمارمی  ن فراموش نکردن  تاری    خ برای ما ایرانیها رسمشق وتجربه باید باشد،صفات ممی 

  این روحیه افاغنه بدون استثنا هر
 
 وقرآن مهرکردن و وتعهد سم وعهد وسوگندچند میگویند دروغ است، به هیچ ق

سند.  صورت به آنها نمیتوان اطمینان نمود.افاغنه فقط باالخره به هیچ تاری    خ،افغانستان )غبار، «باید بیر  ،1346کابلدرمسی 

 (شمیس1314نوشته سیدمهدی فرخ،چاپ ایران،سال «تاری    خ سیایس افغانستان» جلداولبحوالۀ  ،477ص 
 

را جع به ایران آثارنویسندگان استعماری اروپا راگمان آقای مهدی فرخ  نی »میگویدکه: ، درپاسخ مهدی فرخ غبار 

 «درمورد افغانستان بروز داده است بصورت غی  شعوری ومعکوسثررا کرده ومتاثر گردیده است. واین تأ  مطالعه

ن درجواب فرخ سپس غبارسخنان الردکرزن، ویشای هندوستان،را  رسشت ایرانن صورتهای ... :»میکند پیش کشچنی 

است.ایران ریاکار  دب است....از دیگرطرفیها ملت محجوب ونژادمؤ مختلف نشان داده است که درسایر نقاط کمیر

در اخالق وصفات هیچ شباهبر به ملیل که آنانرا احاطه کرده است،  جرئت واستقامت ندارند،اینها ند. وفاسدهست

خواه، وهندیهای  وخود ترکهای مغرور پرکینه و عبوس و وافغانهای کردهای ظالم وخون خوار، هرگز مانند ندارند. 
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 دارد وبطنتند....ایرانن صفات واخالق ممتاز سست والابایل نیس
 

فقط با  عاری هستند.  ور جمع از صفات نیک وبزرگ

ن حاصل است که ایرانن صحی االصل به  حیک صفت میتوان آنها را متصف دانست وآن دروغ گونی است....برمن یقی 

 
 
.هرگاه اتفاقا ن ن متمایل است تا به راست گفیر ، احساسات اوبرای مدنر یک حرف راسبر از زبان او خارج شود  دروغ گفیر

 19تاری    خ روابط سیایس ایران وانگلیس درقرن  :بحوالۀ،478)غبار،ص  «عذب خواهد داشت.... نش کرده ماو رارسز 

 (1476میالدی،تالیف محمودمحمود،جلدپنج، ص 
 

دانگلس را گفتۀ ت افغانها  لغبار درباره خص عد از تاسیس ]ده سال ب1857فریدرک انگس دراگست:»شاهد یم گی 

ن نوشت: «افغانستان»نی بنام [ درمقاله سلطنت احمدشاه درانن  افغانستان کشورپهناور در آسیا، درشمال غرب »چنی 

ن هندوا افغانها مردم شجاع وبا انرژی وآزادی دوستند.افغانها ....»یران وبحرهند وهندوکش افتاده استهند، بی 

دیگر حفظ بزرگواراند،چنانچه اگردشمن خونن مهمان او بشود، دشمن را باجان ومال خود در برابر خطرهای 

ن عاری  میکند.انگلس راجع به احمدشاه ابدایل گوید که از خراسان تا دهیل زیر فرمان او بود. معهذا از روش صلح آمی 

  «نبود.اویک شاعر ومورخ هم بود. 

معاهده تسلیم را با افغانها  1842راجع به حمله انگلیس درافغانستان گوید: پس از جنگ زیاد انگلیس درجنوری 

ه اساس آن تمام پول وتمام توپخانه خود را به افغانها تحویل دادند....مشکالت اردوی انگلیس درکابل مانند امضاکرد وب

،بحوالۀ  480)غبار،ص «مشکالت ناپلیون درماسکو بود...باالخره تنها یک نفراز آنها داکیر برایدن به جالل آباد رسید. 

م،چاپ مسکو، ن  (1959کتاب سیستم استعماری کاپیتالی 

( دارای تاری    خ »...:نوشته است تاری    خ افغانستانراجع به مهدی فرخ  مملکت افغانستان قبل از نادرشاه)خراسانن

ن ایران ویا  مستقیل نیست، زیراتاری    خ این ن هندوستان ذکر شده  قسمت ضمن سلطنت سالطی  جزء سلسله سالطی 

 قندهار را متفرف وحکومت (که احمدخان درانن 1747هجری) 1160است. تاری    خ مستقل این مملکت از سال 
 
 بدوا

وع میشود...   (477غبار،ص «)مستقل تشکیل داد، رس 

لط از ملت انن آقای مهدی فرخ)که میخواهد بغنویسنده وسیاستمدار ایر البته عصبیت » فرخ مینویسد:  درپاسخغبار 

 کند( نایس  از قلت معلومات تاریخن وبیشیر نایس  از یک تعصب کاذب
 

درحایل که او قادر به  میل اوست؛ ایران نمایندگ

ن تاری    خ سیایس وتار  ن بی  ن رجال معدود یک حکومتی    خ تمدن وفرهنگ یک کشور نیست.وهمچتمی   و نان از تفریق بی 

  چون او تاری    خ ایران را بشکل محیل ومجزا تودۀ عظیم ملت عاجز است. 
ر
های تاریخن همسایگان  وجریان از تاری    خ  آفاف

او درتاری    خ رستارس آسیای وسیط بشکل یک  نظر پس محورتاری    خ آسیای پهناورمیشمارد. مطالعه میکند، ایران را 

 المثل اگراستیالی کشوری به کشوردیگربه غلط درمعبن امحای تاری    خ کشور استیال  مغلطه وسفسطه دریم آید. 
ن
ف

دولت  یفتیل تا عهد شده گرفته شود،بازدیده میشود که در ضمن استیالی ملل همسایه بهمدیگر، افغانستان از عهد

این  ، امایا قسمبر از آن مستویل بوده اند  های طاهری، صفاری،غزنوی، تیموری وهوتیک درطول قرون برکشورایران و

ا مغل وصفوی ی چنانچه استیالی دولت هخامنیس  وساسانن  حوادث  درمعبن امحای تاری    خ ایران نیم باشد،

 نیست. محای تاری    خ افغانستان درافغانستان درمعبن ا

 افغانستان بقدری موثر بود که نه تنها امثال مهدی :» غبار درادامه میگوید 
 

ن آثار انگلییس درهمساییک تاثی  تبلیغ وتلقی 

ن زیرتاثی  خود قرارداد واین تأثرات آنان گاه وناگاه بصورت غی    بلکه رجال دانشمند ومجرب هندوستان را نی 
فرخ ایرانن

 
ً
نگایه به تاری    خ جهان،جلدسوم،درمورد »ر الل نهرو درکتاب خود موسوم به جواهشعوری فوران مینمود.مثل

ن نوشت  قسمبر از تاری    خ :»...ه استافغانستان چنی 
 
 افغانستان مدتتاری    خ افغانستان تقریبا

ً
درازی  هنداست، زیراعمل

 (479ص غبار،)«قسمبر از هندوستان بود... 

تحقیقانر باستان شنایس  از لحاظ فرانسوی که درافغانستان  غبار جواب جواهرالل نهرو را از زبان یک دانشمد

ن میدهد: بودبشآورده  البته کسانن که اغراض خایص نسبت به افغانستان نداشته اند ویا ماهیت علیم وجهان »چنی 
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گلییس وخوبیر از مقلدین ان بیبن شان در مرتبه عایل تر از نوشته های تبلییعن انگلییس قرار داشت، افغانستان را بهیر 

یک نفردانشمند باستان شناس فرانسوی)پروفیششلوم برژه( که الل نهرو چنانکه همزمان با آقای جواهر  شناختند. 

ن موضو واظه صالحیت بهیر قضاوت ،شخص سیاستمدار نسبت بیک  ، درکانفرانس دارد  عات تاریخن ار نظر درچنی 

ان خود1961سال  ن ن   1340)می  ...درعفر هخامنیس  افغانستان دارای »گفت: شمیس( راجع به تاری    خ افغانستان چنی 

تشکیالت سیایس وتقسیمات ملیک گردید،چنانکه فرانسه گول درعهد استیالی رومیها دارای تشکیالت سیایس 

ثقافت وعقاید ومذهب مردم افغانستان قرارگرفته از  وتقسیمات ملیک شده بود....یونانیها درافغانستان تحت تاثی 

افغانستان مثل فارس وترکستان چیبن باالی راه عمده تجارنر جهان  به بعد عفرهلنستیک یونان متمایز شدند....از 

دهم( این مملکت را)افغانستان( ن کمال مدنیت اسالیم بود   ورهکه در ذ)راه ابریشم(قرار داشت...تخریب مغل)قرن سی 

ونن وابن سینا وفردویس یادگار آنست، بکیل نسانس تیموری که در قرن پانزده از هسبر ساقط نمود....ر  ونامهای البی 

 ارامیس  برقرارنمود، بازهرات با آرت وهین خود
 
بعد از دورۀ تیموریه، بابریها وصفویها افغانستان را  مشهور شد...  مجددا

تجزیه وتقسیم کردند، اما افغانستان ازاین ها سوای استحکامات نظایم ووسایل سوق الجییس  حاصیل نکرد...ایستاده 

ام وازاعاظم امور است.  18ان بپای خود درقرن شدن افغانست ،مجله آریانا،شماره های 481ص)غبار، «شایسته احیر

 ش(1340، 11 -10

ن گفت:  شلوم برژه»غبارادامه میدهد:  یونانیهای »راجع به تاثی  ونفوذ دولت های افغانستان درهندوستان چنی 

کردند. دولت   تمام قسمت شمال غرنی هندوستان را تسخی  مرکزی پیش رفته  کوشانن افغانستان تا هندوستانباخیر

های هندوستان را ضمیمه قلمروخود ساخت  وحبر وادی گنگاه رامسخر نمودند.دولت غزنوی افغانستان خاک

یعبن دولت  را در دهیل برافراشت.  دولت غوری افغانستان قطب مینار  پایتخت غزنویان بود.  آخرین والهور درپنجاب

، غزنوی وغوری افغانستان  ی، کوشانن بعالوه از عهد دولت غوری « بدست آوردند.  همه هندوستان را های یونانوباخیر

،  بابری درهندوستانافغانستان تا استقرار دولت  ،غوری، خلخی ، بیشیر از سه صد سال دیگر دولتهای افغانن  تغلقر

ه  درهندوستان تسلط داشتند.هسوری، لودی  ن از عهدغزنوی هندوستان تحت تاثی  تمدن وفرهنگ وغی  مچنی 

 (480-479غبار، ص«)افغانستان اسالیم قرار داشت. 

خود از حیثیت وتاری    خ افغانها دفاع کرده روح مرحوم غبار شاد ویادش گرایم باد که با جوابهای معقول ومنطقی 

 است. پایان
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