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 گپ از گپ می خیزد و در قبال آن حقایق روشن میشوند!
 

نوشته شده بود، موجب شد    عنوانی محمد نادرشاهبقلم امان هللا خان غازی  سال قبل    90بازنشریک اعالمیه تاریخی که  

هفته  طی  تا   سه  و  این  اوراق  و  بپردازند  درزمینه  مهم  های  وتبصره  نشرمقاالت  کشوربه  معاصر  تاریخ  عالقمندان 
. اگرهمین اعالمیه باز استاسنادی را ارائه دهند که کمتر کسی تا اکنون به آن دسترسی و یا ازآن اطالع دقیق داشته  

تقریباً یک قرن از نظرها ناپدید و روی آن پرده انداخته وحتی عمداً تحریف شده بودند، بازهم نشر نمیشد، حقایقی که  
 تاریک می ماندند و این یک جفای بزرگ در حق تاریخ کشور می بود.

فتیله و چراغ بسوی تاریکی رویدادهای تاریخ می    نورا  هستند که باز نسل دیروزجای شکر است که هنوزهم کسانی  
تابند و با هزار زحمت میکوشند رسالت خویش را جهت روشن ساختن حقایق تاریخی بخصوص برای نسل جوان که  ش

 در پهنای حوادث چند دهه اخیر از آگاهی الزم در زمینه برخوردار نیستند، انجام میدهند.

ا  خد)معلم صاحب تاریخ ما  م،  ذاشتقدم گدرلیسه حبیبیه    چهارمصنف    تازه بهسال قبل    70تقریباً  دارم وقتی  خوب بخاطر

نمیداند!« این گفته    حال و آینده راگفت: »هرکی گذشته را نداند،  خطاب به بچه  اول آغاز درس  در روز  (،دارحمتش کن
استاد همیشه برایم یک درس بزرگ بود و ازهمان وقت توجه مرا به آگاهی از تاریخ به خود جلب کرد و تا امروز با 

مس ساحه  اقتصاد آنکه  من  )سوس  معلو  لکی  رویدادهای  یولوژی( االجتماع  اما  درچهاراست،  بخصوص  دهه    تاریخی 
به ریشه های گذشته مسایل  اخیر بود  بهترآن الزم  برای درک  وقایعی کشانید که  خواهی نخواهی مرا بسوی بررسی 

 رویداد   ت، به بررسیاساسات رشته مسلکی خود که بالطبع با تاریخ بطورکل بی ارتباط نیسبا استفاده ازعمیق شوم و
 بپردازم.  های تاریخ معاصر کشور

بسیار کوتاه فکری خواهد بود که اگر امروز دربارۀ عروج مجدد طالبان صحبت کنیم، ولی از گذشته آنها در بیست قبل  
ه تنظیمها به حرکت آوردای   هانو جنگ های قدرت طلب  آگاهی نداشته باشیم یا ندانیم که چگونه طالبان دراثرندانم کاریها

شوند مسلط  درکشور  درآنوقت  توانستند  چگونه  و  همچنان  شدند  زیر  اگر؛  پرچمی  و  خلقی  رژیم  بررسی خالهای  به 
و تهاجم قوای سرخ نپردازیم، بازهم نمیتوانیم از انگیزه های تشکیل تنظیمهای هفت گانه و شش گانه در    شورویدستور

درتسل   ایجاب میکند تا ،  سل رویدادهای قبلی قراردارندبیرون کشورآگاه شویم. به همین ترتیب وقایع تاریخی که اغلباً 
 . پی برد جاریو بدون بررسی آن ها نمیتوان به عمق قضایای ظر گرفت در نبا حال و آینده را گذشته رابطه وقایع 

بررسی کند و به سؤال   را  تاریخ به این دلیل علم نامیده میشود که باید رابطه های علل و معلول حوادث و رویداد ها
، درغیرآن همه  دالیل عقلی و منطقی جواب بگوید مستند و معتبر و نیز با برهان و شواهد و چرا و چگونه با ذکر اسناد

افسانه خواهد بود.در  گفته ها   این وظیفه ازعهده هرکس برآورده نیست، مگر  مسلم است که    بارۀ گذشته اسطوره و 
ن ها  آق علمی در زمینه باشد و بکوشد به اسناد و شواهد معتبر دسترسی پیدا کند و دقیقاً  آنکه واجد اهلیت تحقیق و تدقی

 مورد ارزیابی و نتیجه گیری قرار دهد. کامل  امانتداری ، منصفانه و بارا بطور آفاقی

اداری شان که در  آیا افراد و اشخاصیکه رسانه های ملی از ادعا های در ارتباط فساد  : »بعضی از خود می پرسند که
دو دهه ای اخیر در میدیا درج گردیده است، نمی توانند بجای آنکه "دانشوری شانرا" در ارتباط اختالف بین امان هللا 
خان و نادر خان بخرچ میدهند، تحقیقات دقیق موجودیت فساد اداری را در بیست سال اخیر، بطور مثال در سفارتخانه 

در خارج از کشور، به سمع مردم برسانند؟ آیا واقعا مردم افغانستان عزیز ما امروز کدام  ها و نمایندگی های افغانستان  
سیاسی ندارند, که به اصطالح "دانش" "دانشوران" ما باالی اختالف نادرخان و  -اجتماعی-مشکالت دیگری اقتصادی

 امان هللا خان تور خورده است؟«

بلی! مسایل زیادی از آن گونه مشکالت در کشور وجود دارند   :  فت کهسؤالها باید گاظهارات وط با همچوتباباید در ار
غیر اینکه  تحمیل  ولی  شوند،  بحث  مطرح  باید  دیگربه  جاری  مسایل  ازکه  نشود، گذشته  موضوعات  توجه  عطف 

 دربارۀ مسایل جاری بنویسد و فراتر از آنرا حق ندارد.   فقططبق هدایت باید درحقیقت سلب اختیار شخص است که 
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محتوای    ، بلکهنبوده استع بحث شخص امان هللا خان و نادرخان  وموضدر نوشته ها تبصره اخیریح کرد که  باید تصر
که آن دو شخصیت  است که درآنوقت در قالب اجراآت رسمی و دولتی بوسیلۀ  بوده  متمرکز بر رویدادهایی  ها  نوشته  

حضرت" استفاده اینکه کی درذکر نام یکی ازکلمه "اعلی  ند. بودپیش گرفته شده  دردر راس امور کشور قرار داشتند،  
دیگر  نام  پسوند  در  یا  و  جرنیل"  ساالرهسپ "  ،"خان" ،  "شاه"   اتکلم  یکرده  است،    " غازی" ویا  "،  کرده  عالوه  را 
نویسنده  هر  مربوط  مربوط    ازیکطرف  گاهی  پسوندها  دیگرذکراین  ازطرف  واما  رسمی به  است  لقب  یا  رتبه    مقام، 

 در اسناد ذکر شده اند. میشوند که

یل های سیاسی درمسایل جاری بپردازد و در زمینه  لبه تحو حق دارد  میتواند  به توان خود  امروزهرکس  است که    ممسل
ابراز نظر کند، چون رویداد های سیاسی جاری هنوزبه تاریخ نپیوسته و به گفته بعضی ها سیاست هنوزدر قالب تاریخ  

جواب گفت. اگر بدقت دیده  با سند قاطعانه    آن  ۀبه سؤالهای چرا و چگونکه بتوان    و گویا "علم زنده" است  درنیامده
و اغلب  ایشود،  همه  در  بیانات  حتی  ها  و   بارۀوتحلیل  تحلیلگر  گمان  و  حدس  بیشتربا  جاری  سیاسی    رویدادهای 

جاری   رویدادهای  است.  روزبسته  ازجریانات  او  ماهیتوقتی  برداشتهای  های   دارای  زمینه  که  میشوند  تاریخی 
این نمیتوان انکارکرد که منبع و مأخذ در  ازو چرای آن رویدادها در طول یک مدت فراهم گردد.    ندسترسی به چو 

مورد رویداد های جاری اخبار، بیانات شخصیت های رسمی، تحلیل های منتشره درمطبوعات اعم داخلی و خارجی  
، دینی و یا فرهنگی خود در زمینه سی، اقتصادیمیباشند که هریک به نحوی از زوایه دید خود و یا روی منافع سیا

طورمثال    منعکس کننده واقعیت ها میباشند.کمترو  بیشترماهیت جانبدارانه را دارند   و آنهم طوریکهابراز نظر میکنند  
تفارا  اکنون طالبان یک موضوع   این  آنرا، چنانچه  ارائه میدارند، درحالیکه جناح مقابل برعکس  دیدگاه خود  ت  واز 

اکثر تحلیل ها به همین طور یا به   مشاهده کرد کهوضاحت  به  در فیسبوک و دیگر نشرات  را میتوان طور مثال  نظرها  
تحلیل هستند که به هیچ جناح وابسته نبوده و  نیز  صاحب نظرانیاین میان  البته دریک سو و یا بسوی دیگر متمایل اند.  

عمق مسایل را درک و تحلیل   ی مشام قوی سیاسی اند که میتواننداارو بعضاً آنها د  تت آزاد توأم اسهای شان با قضاو
 .  ئه دارنداخود را ارو دالیل  نمایند

و برای بررسی آن    ددید ما قرار ندار  معرض مشاهده وایلی است که دیگر درسساحه کار یک محقق تاریخ روی م  اما
و از صحت و سقم    ی هریک آنرا بسنجدراباید به اسناد معتبر و قراین قابل باور مراجعه کند و چون و چمحقق  مسایل  

در بستر نخست خود را از نظر فکری  ست تا  اوظیفه ای یک محقق تاریخ    سازد.ن  آن اسناد و قراین خود را مطمئ
معیار های   اساسبر  تزمان رویدار قرار دهد و بر طبق اقتضاآت آن زمان تفکر و تحلیل خود را عیار سازد. قضاو

از سفید ه  اسیجدا کردن  اینکار وبرای  محقق  دور می سازد.    گذشتهبه واقعیت های عینی  معاصر، محقق را ازدسترسی  
تاریخی عقل  باید    وقایع  دانش  ترازوی  و  و  اندازد  بکار  را  سقم  آن    بوسیلۀخود  و  ارائه شدهصحت  توسط   نظریات 

با قضاوت منصافه  آفاقی و نیزد که مستدل و نمایی  بررس  طوریرا    و مخالف   موافق  نظریات  ؛ارزیابی کند  را   دیگران
، به  دمیشوهم متمایزرویدادهای جاری از  که نقطه عطف توجه یک محقق تاریخ با یک تحلیلگر  تاینجاس  همراه باشد.

نظر میدهد و    خودهای  و حدس و گمان    از رویداد  مسایل جاری بیشتر روی برداشتهای شخصی  تحلیگراین معنی که  
دور از چشم دید ما قرار  اکنون  که  موضوع گذشته  به  اسناد و مدارک معتبر    بنایبرم  می کوشد تا  یک محقق تاریخاما  

و حق دارد    متقبل شودیک محقق تاریخ باید مسئولیت کار خود را  .  بپردازد  دارد، در جستجو و کشف حقیقت رویدادها
اتکاء به اسنادالبته واضح است که نظراز نظریات خود دفاع کند.   آفاقیت و    معتبر  یک محقق تاریخ باوجود  و حفظ 

از سهو خطا  داشته و قرار ی گذشتههایش از رویداد ها برداشت  باورهاثیر به نحوی تحت تأبازهم  ،موقف غیرجانبدارانه
 ، لذا یک محقق تاریخ باید انتقاد پذیر باشد.مبراء نمیباشد

و محقق از    دمی سازروبرو  با مشکالت    راتاریخی    یک موضوعبررسی  محدودیت اسناد معتبر کار  بعضی اوقات  
سال میگذرد، اما    60تا حال    ازقتل جان اف کنیدی رئیس جمهور فقید امریکاعاجز می ماند. طورمثال    دریافت واقعیت

با وجود گذشت شش دهه    ، لذا تدولت امریکا جزء اسرار بوده و افشا نشده اسنزد  تاهنوز اسناد و مدارک دست داشته  
با قاطعیت در زمینه صحبت کند. برعکس   الۀ حدس و گمان قرار دارد و کمتر کسی میتوانداستحدر  قضیه  هنوزهم  

بعضی اوقات از چون و چرای یک رویداد تاریخی زودتر پرده برداشته میشود که کار یک محقق تاریخ را ساده تر  
هم   گاهی  سازد.  تاریخی  می  مسایل  فکریمحقق  دریک خالی  معتبر  اسناد  فقدان  دلیل  و   به  میگیرد  قرار  تحلیلی  و 

 جستجو کند و آنها   رویدادیک  ی  معمای مصور )پازل( ده ها قطعه و توته های ازهم جدا  ناگزیر میشود مثل حل یک
. یعنی از جز به کل برود  روشن شود  رویدادهمان    تواقعی ای قرین به  ن چهره  آبا  را طوری پهلوی هم بگذارد که  

و او را وامیدارد تا به  است  مشکل عمده برای یک محقق    توته های ازهم پاشیده یک رویدادها و  جزدراینکار دریافت  
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آن حتی شایعات درزمینه استفاده منطقی نماید و هریک روایات و قراین، ده ها مأخذ و مرجع معلوماتی روی آورد و از 
صورتیکه روایات و شایعات یک دیگر خود را نفیه   درآنگاه  را مثل یک "پازل" مصور درکنار هم بگذارد و    اجزاء

 مورد استفاده قرار دهد. برای کشف حقیقت سند حاشیوی نکنند، محقق میتواند آنها را به حیث یک 

و کار دوامدار    بسیارزیاد است و بررسی آن حوصله  مشکالت  به هرحال سخن در کار تحقیق و تدقیق مسایل تاریخی  
آن همه مسایل ایجاب میکند که شاید پیگیری  اما کسانیکه وقت خود را وقف   ،را  باشد و  برای بعضی ها خسته کن 

منصرف  از ادامه کار خود  و  ند، اگر مورد کم لطفی بعضی ها قرار میگیرند، نباید دل گزید  می کن  " بی پاداش"اینکار
  ادامه دهند و از انتقاد نهراسند. با حوصله  به آن  اند  شوند، بلکه به راهی که در پیش گرفته

اطرات نقلی دیگران را  شنیدگی ها وخ  یاو  ی خوددیدها  مایه امید خواهد بود که شخصیت های وارد و آگاه وقتی چشم 
این نوع مطالب  ازکماحقه می نویسند، اینکار کمک زیاد به روشن شدن حقایق تاریخی میکند و محقق تاریخ میتواند  

در قالب "پازل" مطروحه خود جا دهد و درصورت همسوئی با دیگر نظریات آنرا به حیث یک    استفاده کرده و آنرا
ردیف و مقام با نوشتن خاطرات خود و نقل قولها از    همین لحاظ اشخاص درهر  سند ضمنی مورد استفاده قرار دهد. به

د. کسانیکه بررسی های تاریخی را نکوهش میکنند و د ممد حقیقت یابی مسایل تاریخی شون نمنابع قابل اعتماد میتوان 
ع به گذشته برای به ادعای اینکه باید به رویدادهای جاری عطف توجه صورت گیرد و رجو  میدانند وآنرا غیرالزمی  

  درحق تاریخ جفای بزرگ را مرتکب میشوند.متأسفانه شان بی اهمیت جلوه میکند، 

موجب برافروخته گی بعضی دوستان عالقمند به رویداد های جاری و  که امید    استیک عرض حال  فقط  این مختصر  
 یق و تدقیق را دارد. بیزار از تحلیل های تاریخی نشود و این حق را بگذارد به هرکس که در چه مورد آرزوی تحق
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