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 ترديد حم�ت بيمورد آقای نجيب سخی
                                                               

ھم خوانده ام و خود آنرا  ، منقای نجيب سخی را در مورد افغانستان در مسير تاريخآقالۀ م
من چھارجمله آنرا طور .  در آن نيافته ام  کدام نکته علمیتوھين آميزين کرده ام، اما بجز حم/ت آن/

 نقل  ميکنم، شما خواننده گرانقدر وقتی آنھا را بخوانيد خواھيد ديد که  درھيچ سطری کدام  اينجانمونه
  : او مينويسد. آنھا سخنان بيجا و<يعنی بچشم ميخوردنکته علمی نھفته نيست، بلکه در بيشتر 

بعد از نشر افغانستان درمسير تاريخ جلداول که سالھا ممنوع وسانسور شده بود ؛جلد دوم اين   «
کتابرا ميخواستند در خارج کشور ممنوع نمايند ،که چنين نشد وامروز درحدود پنجصد ھزار جلداين 

 مانند؛ کانديدا اکادمسين ٔگرد بادھائی موظف شده ر شده ؛اما اثر درداخل و خارج کشور،طبع و نش
 حزب دموکراتيک خلق افغانستان،فردی بنامھای ٔعضو ھيأت رئيسه شورای انق/بیاعظم سيستانی ،

ً يوسفزی واخيرا اسحاق نگارگر وعده ئی محدود ديگر بنوشتن  اسحاق مضطرب باختری ،اسحاق

ٔھمچو قطره ٔ ھای مخفی و نرمبرانه راعليه اين اثرراه انداختند؛امامستقيم برضد اين کتاب و يا مخالفت
  ». ٔآب با<ی تابه داغ ؛دربرابر واقعيت وعظمت اين سند ھويت ملت افغان مضمحل شدند

جمله »گردبادھای موظف شده « ايا بکابردن .ديده نميشودعلمی  در عبارت فوق کدام جملۀ  
ٔاماھمچو قطره آب با<ی « ؟ و يا»ی حزب دموکراتيک خلقعضوشورای انق/ب«علمی است؟ يا گفتن 

؟، ھيچ يکی از  » ٔتابه داغ ؛دربرابر واقعيت وعظمت اين سند ھويت ملت افغان مضمحل شدند
  .که من زير آنھا خط کشيده ام  علمی نيستند،بلکه حرفھای مفت وميان تھی اند جم/تی

 دراينکه،مرحوم غبار؛ نام «:  ميکندآقای نجيب سخی جای ديگری اين جمله مبھم را بيان
، درحاليکه تمام آثار تاريخی درخوراين نام ]يعنی چی؟[  فاعل قراردادهافغانستان را قبل ازپيدايش آن
تا جلد دوم ] سيستانی.گلشن امارت درست است/ گلشن امارات غلط است[وصفت ،از گلشن ا<مارات

  »؛ مروج و مطرح بوده است؛ ]يعنی چی؟[ھمين فاعليت عقبگرد درمسير تاريخ،  افغانستان

ً من معنی جملهء فوق اقای سخی را واقعا نفھميدم،وشايد بسياری از خوانندگان ھم از آن درک 

درستی نکنند، وقتی يک نويسنده منظور خود را بدرستی به خواننده انتقال داده نتواند،نه ميتوان اورا 
  انه گفت؟ استاد ادبيات ناميد ونوشته اش را نوشته عالم

ًاگراستاد ھاشميان آنرا فھميده باشند لطفا  برايم معنی کنند تا بدانم  که منظورنويسنده از اين 

  جمله  چيست؟

خطه ئيکه «:مضحک تر از جم/ت فوق، آقای نجيب سخی گل ديگری به اب ميدھد وميگويد
  » م گردد ،ًبعدازجنگ دوم جھانی رسما افغانستان ناميده شده بود؛ميخواست حفظ و تحکي

اين جمله اقای سخی چی معنی دارد؟ من از آن اينطورفھميدم که ميگويد نام افغانستان بعد از 
   سال قبل از امروز رايج شده وقبل ازآن اين نام وجود نداشته است؟؟؟ 72جنگ دوم جھانی، يعنی 

ه نام اقای سخی که سابق) و بی سابقه وبی خريطۀ (» تاريخی«بنابرين بايد به اين کشف 
   سال بعد تر از زمان امير عبدالرحمن خان نشان ميدھد، کف زد وممکن است از 70افغانستان را 
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  تفويض گردد؟؟؟» خراسان بزرگ ؟«طرف اقای داکتر لعلزاد بدخشی به او مدال 

داکتر لعلزاد بدخشی درمقايسه  با اقای نجبيب سخی اين برتری را دارد تا بگويد که نام 
ازروی کار آمدن  امير عبدالرحمن  خان براين سرزمين گذاشته شده  وبه حساب او نام افغانستان بعد 

 سال سابقه می 72 ولی به حساب نجيب سخی نام افغانستتان  سال پيدا ميکند137افغانستان سابقه 
  يابد؟

ٔتمام مستخدمين نادر و خانواده حکمران ، سوار بردوش  «:جای ديگری آقای سخی مينويسد
وم و ستمکش افغانستان بثروت و جاه رسيدند ؛اماغبار بجزاز زندان وتبعيد به ھيچ مقامی ملت مظل

 يگانه ثروت و حاصل زندگی غبار افغانستان درمسير تاريخ است ،که به پيشگاه ملت  !ديگری نرسيد 
  ».افغان آنرا دو دسته تقديم کرد

تمام  :ت است که گفته شوددراينکه غبار ثروتی نداشت، شکی نيست، مگر آيا اين حکم درس
؟ درجمله مستخدمين مقتدر عھد نادرشاه يکی ھم محمدگل خان مستخدمين نادربه ثروت وجاه رسيدند

نايب به مومند بود،که در آن دولت تا مقام وزارت داخله واختيارسرکوبی ياغيان شمالی،وسپس 
ود، نميدانم او ازاين وظايف مزارشريف وغيره مقررگرديده بگی ومه ک قندھار ونايب الح گیالحکومه

م که وقتی او تقاعد کرد،از بودار خوانده ؟ در مقا<ت آقای زيرکيه بودخود چه ثروتی جمع آوری کرد
خود خانه شخصی نداشت و در نواباد دھمزنگ دريک خانه کرائی  معمولی بدون موبل وکوچ زندگی 

آقای داودمومند که از وابستگان محمدگل خان مومند است، می .رانه شب و روز ميگذراندميکرد، و فقي
بايد بجای بحث بر موضوعات فرعی مقاله آقای سخی از موقف وحيثيت آن مامور عالی رتبه در 

  .دولت خاندانی نادرشاه  دفاع ميکرد

مودن منتقدين کتاب به نظرم،ھدف اصلی آقای نجيب سخی دراين نوشته، تحقيرکردن وتوھين ن
خوانده است آنجا که نوشته » حشرات طفيلی«وحتی  آنھا را . است » افغانستان درمسيرتاريخ«

ھا قرار ميگيرد ؛زيرا افغانستان مسير تاريخ بدرخت  چرا؟اين کتاب در محراق کاسبی اين« :ميکند
  »!!يزبخود جلب ميکند وحاصل ميدھد درعين وقت حشرات وطفيلھا را نکه ثمرپرباری ميماند؛ھمچناني

ًبه عبارت ديگر منظور آقای نجيب سخی کوبيدن من واقای نگارگر واحتما< انجنير احسان _ 

مايار و اقای مومند وغيره است، درحالی که با ناسزاگوئی به من وديگران ،نميتوان خ/ء موجود در 
ای نويسندگان، مورخان،اديبان، انتقاد از کارکردھ. تاريخ غبار را پر کرد و دھن منتقدان را بست

ھنرمندان وسياستمداران ، حق مسلم ھر نويسنده وھر نقاد است، اين حق را آقای نجيب نميتواند از 
  .کسی بگيرد

 برای ترديد نقد ھای من وديگران بايد مستدل بحث کرد ونمونه ھای نقدھای من يا 
شکش کند وسپس ھرکلمه وھر جمله را از نگارگروآقای مايار ومومند وغيره را درمقاله بخواننده پي

عضو «با گفتن . لحاظ شکل وپيام ومحتوای  آنھا با د<يل وشواھد  ومدارک  زنده وعينی رد کند
خواندن ديگران ، » شعله ئی« ويا اخوانی وملحد» عضو حزب خلق وپرچم«ويا » شورای انق/بی

  .کمی ھا وکاستی ھای تاريخ  غبار را نميتوان رفع کرد

و ھمچنان آقای نگارگر،در نوشته ھای خود ھيچوقت به مرحوم غبار، اتھام درخدمت من 
صدراعظم شاه محمود خان  نزده ايم، اما ديگران  درحق آن مرحوم ازچنين اتھاماتی دريغ نورزيده 
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به اقای نجيب سخی متذکرميشوم که يک بار اين دوسه  مقاله ذيل را در مورد غبار، در پورتال . اند
  : جرمن آن/ين زيرعناوينافغان

  2015/ 1/ 25بقلم محمد داودمومند،» شاه محمودخان صدراعظم به غبار رأی داد« مقالۀ -1
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pdf.ghazi_mahmud_shah_khedmat_dar_ghubar_d_momand/PDF_Tahlilha/upload/net.german (و  

  2016/ 10/ 27بقلم داودمومند، »نگاھی به انتقادات شاغلی سيستانی در مورد غبار«:  مقاله- 3

)-afghan.www://http

pdf.ghobar_as_sist_intiqadat_ba_negahi_d_momand/PDF_Tahlilha/upload/net.german(  

 در لينک ھای فوق يا در آرشيف مقا<ت آقای محمد داود مومند بخوانند و بعد محتوای آن سه 
 بطور مستدل وعلمی رد نمايند وبعد بيايند  با  من و آقای نگارگر به تصفيه مقاله را اگر توانايی دارند

  .نکات مورد انتقاد ما در مورد تاريخ مرحوم غبار بپردازند

  پايان

  

  

  


