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مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
٢٠١٧ /٣ /١٣

نويسنده  :نجيب سخی

افغانستان در مسير تاريخ و]منتقدانش[
ادبا،مو رخين و نويسندگان
يکی ازخصوصياتی را که شرائط دوری از وطن بوجود آورده،پيدايش و تولدی
ٔ
کاسب است ؛زيرا اين افراد قلم را نه جھت بيان حقيقت بر ميدارند ؛بلکه برای مغشوش و حتی تحريف عينيتھا و حادثهٔ
تاريخی  ،بقلم فرسائی ميپردازند .اين اشخاص در مبدأ ؛ نه؛ نويسنده اديب ويا مورخ ھستند؛اماعدم اشتغال ،فراغت
اوقات رانزد شان بارآورده وبرای اينکه خودرا وارسته ودانشمند نمايش بدھند ؛ بساختھا و مفاخر علمی ،ادبی و تاريخ
ملت ما حمله ميبرند ؛مثالً بر ھزارو سه صدسالهٔ شعردری تعرض ميکنند ويا حرفرااز آواز آن مانند ايرانيھا تجزيه
مو رخ حقيقی ؛دست اندازی و چپاول رواميدارند،که برخی اين عمل
وتجريد ميکنند ويا بعينيت تاريخی و کرامت ٔ
رادربدل اجرت انجام ميدھندوگروه ئی ازرخ نادانی!
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 اثر درداخل و خارج کشور،طبع و
رئيسه شورای انقالبی
مو ظف شده مانند؛ کانديدا اکادمسين اعظم سيستانی ،عضو ھيأت
ٔ
نشر شده ؛اما گرد بادھائی ٔ
حزب دموکراتيک خلق افغانستان،فردی بنامھای اسحاق مضطرب باختری ،اسحاق يوسفزی واخيراً اسحاق نگارگر
وعده ئی محدود ديگر بنوشتن مستقيم برضداين کتاب و يا مخالفت ھای مخفی و نرمبرانه راعليهٔ اين اثرراه
تابه داغ ؛دربرابر واقعيت وعظمت اين سند ھويت ملت افغان مضمحل شدند .
انداختند؛اماھمچو
قطره آب باالی ٔ
ٔ
اخيرا ً
َ
جامه پشمينه با ضدونقيض
«
کيک
»
؛ھمچو
خراسانی
عبدالحی
باسم
ناھنجار،
بادھای
ازھمين
يکی
ٔ
پرانيھای بچگانه؛ درمورد افغانستان مسير تاريخ  ،ميخواھدازعظمت اينکتاب تغذيه کند و طفيلی وار خود را بدان پيوند
ميزند؛ باانتقاد خام و نيمبنداين اثر ؛بفضل و دانش تزوير و تظاھر ميکند! درحقيقت خود را بدان سنجاق کرده تا
اگربتواند از ميمنت افغانستان در مسير تاريخ اوج و ارتفاع بگيرد !
استشاره حقوقی ؛ايرانی
و
جواز
بدون
کتابرا
،ھمين
چندی قبل ايرانزده و مشھد نشين ديگری باسم کاظم کاظمی
ٔ
نويسی کرد .چرا؟اين کتاب در محراق کاسبی اينھا قرار ميگيرد ؛زيرا افغانستان مسير تاريخ بدرخت پرباری
ميماند؛ھمچنانيکه ثمر وحاصل ميدھد درعين وقت حشرات وطفيلھارا نيزبخود جلب ميکند !!
در اينکه مرحوم غبار؛نام افغانستان را قبل ازپيدايش آن فاعل قرارداده ،براوميتازد؛درحاليکه تمام آثار تاريخی
درخوراين نام وصفت ،از گلشن االمارات تا جلد دوم افغانستان درمسير تاريخ  ،ھمين فاعليت عقبگرد؛ مروج و مطرح
بوده است ؛اماعبدالحی خراسانی تنھا بر غبار انگشت انتقاد ميگذارد ؛از اينجا طفيليگری و کاسبی او برمأل ميگردد !!
غبار باين موضوع کامالً واقف بوده ؛اما نمی خواسته ُمھر تجزيه طلب  ،ضد پشتون و تاجک پرست؛ را براو
بزنند ،واز جانبی بحيث يک افغان ويک دموکرات برضدارتجاع پشتون ،تاجک،ازبک و ...سنگرگرفت .
خطه ئيکه بعدازجنگ دوم جھانی رسما ً افغانستان ناميده شده بود؛ميخواست حفظ و تحکيم گردد ؛زيراغبار
ساکنين مناطق غربی خراسان تاريخی را ناقلين ميخواند ،يعنی تعداد وسيعی ازترک ،ترکمن ،لری ،بختياری ،کرد و...
منطقه سرخس ،طوس تا نيشاپور انتقال داد؛زيرا اسمعيل صفوی قبالً تمام
راکه اسمعيل صفوی در قرن شانزده به
ٔ
باشندگان اھل تسنن اين مناطق رايا ازدم تيغ کشيد ويا فراری کرده بود ؛لھذا قزلباشھای ترکمن و ترک را دراينجا ِاسکان
داد،که نادرافشارازھمين قبائل بود وخودرامثل ھمين عبدالحيخان خراسانی ميخواند؛ درحاليکه پدرو پدر کالنش
درآذربائيجان و اردبيل تولد شده بودند،اينھا با فرھنگ و دانش ماھوی خراسان ،با تاريخ سنت و روايت اين مناطق ھيچ
رابطه نداشتند،زبانشان ترکمنی و مغلی بود؛ فقط ؛چون قزلباش بودند باين مناطق منتقل شده بودند! ،که نام توس
ٔ
رابمشھد تبديل کردند؛اگر چنين نبود؛بايد فردوسی مشھدی ميگفتند ؛نه فردوسی طوسی !
سو کرده بداشتھا وتاريخ ملت ما حمله ودستبرد
خراسانی و تمام خراسان پرستان؛از شرائط حاضر
استفاده ٔ
ٔ
ميزنند؛چون ميدانند مدافعی ندارد؛اگر واقعا ً بخراسان و خراسانی گری ايمان دارند؛از دولت ايران بپرسند چرا نام
توس،يعنی بخش تاريخی خراسانراحذف کرده وآنرامشھدميخواند؟
دولت وحشت وتعصب صفوی مدت دو صد سال دوام کرد ،که در نتيجه ھويت جديدی  ،ناشی شده ازفرقهٔ
صفحه تاريخ بکار ميرورد با
قزلباش و شعيه اماميه را بوجود آوردند ).طرح تشيع و تسنن درين نوشته جھت تنوير اين
ٔ
رابطه ندارد ( .تقی بھار ميگويد  »:مدت پنجاه سال احوال دگرگون
بحث استعماری و قرون اوسطائی اين معضله ھيچ
ٔ
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پيشينه اين
ميشودو فرھنگ جديد کارخودراصورت داد «) ص ٢۵٠ج سوم ( ؛ درحقيقت آنچه تاريخ ،فرھنگ،زبان و
ٔ
سرزمينھا بود ؛ھمه راصفوی ھاقھرأ محو ونابود کردند ،فرھنگ ،زبان ،مذھب و تھذيب نويرا بوجود آوردند که
رابطه نداشت !
باگذشته اين سرزمين وباشندگان آن ھيچ
ٔ
ٔ
تاريخ نادری ،ميگويد » :اسمعيل صفوی ؛درآن سفر فرخنده ايالقی که از فارس و عراق آزربائيجان است با اسپ
واالغ و خرچی داده کوچانيده و مملکت خراسان فرستاده بودند عدت ايشان به پنجاه شصت ھزار خانوارمی رسيد
ازآنجمله دوازده ھزار از خانواده افشار نيز دو ھزار خانوار قريلوی بودند ،که شرف ايلی بآنحضرت داشتند )يعنی نادر
افشار( … چھل پنجاه ھزار خانوار ديگر ترکمانيه و اکراد و بختياری ھا و ساير ايالت متفرقه که طوائف مختلفه بودند
که بدستور آنھا را تدارک ديده ودرباقی مملکت خراسان متوطن و مسکن ومکان ييالق و قشالق بجھت ھريک معين
ساختند «) .تاريخ نادری ص  ٩۶چاپ بمبئی (
ھيچ مؤرخ حقيقی اين لريھا ،ترکمنھا ،بختياريھا و … را خراسانی ،زبانشانرا پارسی دری و مسکن شانرا
خراسان نميتواند بخواند ؛باستثنای کسانيکه مانند دولت ايران ميخواھند مشھد مقدس را بمزارشريف وصل کنند!! ؛ زيرا
خراسان درطول موجوديتش ابدا ً يک واحد واصطالح مذھبی نبوده !
از جانب ديگر تمام مرو ،مرو رود و سرخس مربوط شوروی سابق ميشد .بلخ زيبا پايتخت خراسان ،زير وزن
مزار شريف کامالً مضمحل گرديده ؛ غبار که جغرافيای تاريخی افغانستانرا نوشته بود ،نميتوانست درين دام ضدعلمی
وضد تاريخی گيرکند،يعنی پشتونھای ھموطن خودرابا ترکمنھا ،لريھا ،بختياريھا و … تعويض کند  .؛تنھا ھمين
مورخين و دانشمندان کاسب ،با مداخله درمعقوالت کوتاھی ديد ودانش خودرا نشان داده و ثبوت ارائه ميکنندکه تاجک
و خراسان را بحيث غالف و روپوش معامله وخيانتی ديگری بکارميبرند!
دانشمند مرحوم حيدر ژوبل شھرھای خراسانرا در کتاب تاريخ ادبيات افغانستان ص  ٢٧برويت حدود العالم
چنين توضيح ميکند » نيشاپور سبزوار،نسأ،طوس،ھری )ھرات(،پوشنگ)زندھجان (،بادغيس،سرخس  ،غرجستان
،غور،بست تالقان ،خلم  ،سمنگان ،بغالن
)ھزاره جات(،مرورود،مرو ،گوزگانان )ميمنه( بلخ ،تخارستان )قطغن( باميام
ُ
،سيستان ،زرنگ ،فره )فراه( قرنی ،کابل ،غزنين ،زابلستان ،پروان وبدخشان «.
افاده افغانستانرا بطور فاعل عقبگرد بکار
برويت اين سنداگرغبار چنين اشتباھی را مرتکب ميشد،يعنی
ٔ
نميبرد؛در حقيقت سھم پشتونھا رادرافغانستان معاصر کامالً انکار نموده بود ،که ھيچ افغان وطنپرست بچنين خيانتی
دست نزده و نخواھد زد.اينک عبدالحی خراسانی ميتواند موقعيتش را در صف وطنپرستان تعين کند !
جای افتخار است؛ زبان پشتو کزاصلی ترين زبانھای اوستائی است ،بتحول و تکاملش توجه عطف گرديد
کتله انسانی درخور عزت
؛عالوتا ً مليونھا پشتون ھمه روزه بآن مکالمه و محاوره ميکنند،که اين عمل بحيث حقوق ٔ
بوسيله
،که
پارسی
زبان
واحترام است ،افزوده بر ھمه گشايش تاريخ اينزبان راه رابسوی شناخت تاريخ حقيقی
ٔ
پيشنھادات » انگليسی-ايرانی « تحريف و دستکاريشده است ؛خواھد گشود .
بزرگترين خطر ودشمنی بزبان پارسی دری ،که زبان خراسان تاريخی است ؛نه از سوی پشتو و پشتونھا متوجه
است؛بلکه ازجانب ايران ترکمن تبار وايران زده ھا جريان دارد؛زيرادراصول آوازی تلفظی و ساختمان ماھوی آن،از
سال ١٩٣۵م باينطرف مداخله و تصرف ميکنند ؛تا آنرا بازبان فارسی شيرازی ،که ترکيبی از پارسی ،ترکی ،ترکمنی ،
مغلی پھلوی و … است ؛منطبق و ھمطراز بسازند؛در ھمين نوشتھای بيسر وبی پای عبدالحی خراسانی وھمقطاران
او؛ اصطالحات وکلمات پھلوی ويا ترکی نويسی ،يعنی تجمع ساکنين رادر نوشتن دری بشاخی باد ميکند؛اين پھلوی
کلمه پشتو که دومين زبان ملی ماست ؛بکار رود؛
وترکی نويسی به رگ غيرت خراسانيگريشان برنميخورد؛اما اگر ٔ
تجزيه افغانستانرا پيشنھاد ميکنند .
اين شخص که باخراسانيگری سخت دچارتجزيه طلبی ميان تھی وارتجاعی است ؛ادعا دارد ):که غبار
باشخصی باسم مھمند از طرف نادر استخدام شده بودند … (.؛اين بيانات فاقد ھرنوع اخالق و وجدان سياسی وتاريخی
خانواده چرخی
است ؛زيرا اگر نادر طی مقاومت ملت افغان ؛بدرک واصل نميشد،غبار وتمام مردان خانواده اش؛ مانند
ٔ
،از طرف نادر واجب االعدام قلمدادشده بودند.
اين شخص که با ادبيات ايرانی درمورد تاريخ افغانستان حرفبندی و کاسه بازی ميکند ؛چه خوب بود که بزبان
وادب پارسی دری کابلی ،بلخی ،ھراتی و بدخشی مينوشت ؛لھذا يکبار ديگر بايدازسر حيات کند تا طرز نوشتهٔ پارسی
حادثه تاريخی يک عينيت مستقل وآزاد
دری ئی که غبار بآن تاريخ رانوشته است بياموزد ؛از اينجاست کو نميداند ،که
ٔ
است ،باگذشت زمان ھمه جھاتش بطور خودکار آشکارا و روشن ميگردد.
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خانواده حکمران  ،سوار بردوش ملت مظلوم و ستمکش افغانستان بثروت و جاه رسيدند
تمام مستخدمين نادر و
ٔ
؛اماغبار بجزاز زندان وتبعيدبه ھيچ مقامی ديگری نرسيد ! يگانه ثروت و حاصل زندگی غبار افغانستان درمسير تاريخ
است ،که به پيشگاه ملت افغان آنرا دو دسته تقديم کرد .خراسانی عبدالحی ؛ نيز ُجز ھمين ملت است ھر خانواده اعضای
خلف و نا خلف دارد ؛ اميد ملت افغان بتواند اين فرد وھمقطاران ناخلف او راھدايت کند؛ تا شيوه تفکر وتعقل رادرزبان
پارسی دری افغانی بياموزد وبا ھذيان گوئيھا و تردامنيھا مايه رنجش مفاخر اين ملت نشود .
انتھی
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