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 یو عناصر یگ دهیچیپ ت،یو اثرگذار، به ماه یخیتار ،یاجتماع ،یاسیس یها دهیپد یانیروزگار ما، شناخت بن در
 یساز، رو تیعوامل ذهن یو در گسترده گ رامونیپ ،یگ نهیمرتبط است که از زمان آغاز تا نضج، رشد و نهاد

رسد که در جهان ما،  یم ییو فراسو تیبه ماه یانیگذارند. رجوع به اصل، بر اساس شناخت بن یم ریعملکرد تاث
و  عیکنش، اگر وس نیآورد و حاصل ا یرفع آالم، او را به فکر م یهزاران مقوله دارد. ذهن متجسس بشر برا

  .ابدی یم یشود که گاه در شهرت، آدرس مشخص فرد یم یسمیژرف بود، ا
به دانش و  افت،یو راه  شیگشا یرا برا یبد اند، اما تفکر انسان تاً یها، اگر ماه یو دشوار صیمعضالت، نقا آالم،
  .و شر دارند ریدر باب خوب و بد، شرح خ شهیرسانند که هم یم یفهم

 دیُمعضالت بر د . دامنهٔ ستیخاص ن یبرداشت ها ای اتیبه روا یمتک گریاز منظر نقد نو، د خ،یبه تار یبازنگر
ابواب نقد  ،خاصرسد و در ابعاد، پرداختن به هر بخش  یبه ابعاد م یگسترده گ ث،یح نیگذارد و از ا یمنتقد اثر م

  .ندخواهند به لمس برسان یها، م افتهینو اند که از منظر 
 خ،یتار یکه در ژرفا یتنوع ث،یح نیرسد و از ا یاصالح م« خوب»به  خ،یدر نقد نو تار خ،یتار« بد» یاثرگذار

  .رنگ باخته تر است ت،یعاطفه، کرامت و انسان شود، در برابر یم یستیضد اومان سمیونالیناس یها انیبن
گذشته را  ،یاسیس یها تیهو ریبرکنار از تفس رد،یمحقق صورت گ ایاگر در ذات کار مورخ  خ،یتار نییتب امروز

و  قهیکند که عوامل مختلف از سل یم هیتشب یرا در باب نقد، به آن رفتار ستیو ناشا ندیب یم زادیآدم یدر کارنامه 
  .رسد یبشر در حال تنازع، تاکنون م یهمه جا به گران،یتا تجاوز، ستم، نفع و غرض اما در مرض د اتیشخص

را  یانسان یو ارزش ها تیاسالم ت،یکه در پرتو آن ها، افغان ییها یروشنگر یدر چند سال تالش برا من
احترام  یمردم ییا در توده هابودم و استم که حق ما به نام افغان ر خیاز تار یدنبال خوانش نو م،یمحافظت کن

 ف،یتعر نیشود. در ا یم دهینام انستاناند که افغ یصاحب جا و خاک ،یخیعمق تار اسنادبگذارند که بر اساس 
 یخوانده م یتنازع شود، حق مردمان سوژهٔ  ر،یصد سال اخ کی سمیونالیکه به مفهوم ناس نیاز ا شیافغانستان، پ

  .دارند گاهیجا نام و جا نیدر ا ،یشود که بر اثر اشتراکات مختلف انسان
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خود  ،ییکه در فصل افتخارات کذا یناشده و گشودن از معضالت فیتعر یفرهنگ ها فیتعر یمداوم برا یسع
ان آشنا کرده اند که هرچند در مصداق انس یشده اند، مرا با روزنه ها و سرچشمه ها یباعث گسست و تشتت فکر

 بیعام را نص دیئتا یاما آن قدر از گره ها و کورگره ها را باز کرده اند که وقت ستند،یاز اشتباه ن یعار زالخطا،یجا
  .شود یم شتریمورد، ب نیدر ا ریکار خ یبراشوند، اراده  یم

 قیشوند، مرا تشو یم یشخص یعام به آن ها، باعث کاهش بحث ها که مراجعهٔ  یمنابع هٔ یو ته تیفیمن به ک اعتقاد
 یادیکنند، از قبل آماده باشم. هموطنان ز یتقابل م یخیو تار یفرهنگ یکه با تابو ها یلیطرح مسا یکنند برا یم

کتب، فلم ها و  گانیرا مینوشته ها و آثار من، ضما قات،یتحق از یاریدانند که در بس یمشناسند،  یقلم را م نیکه ا
شوند، از  یم ریهمه گ یست که وقت یسهولت در استفاده از منابع جادیکار، ا نیا یبرامن  لیمستندات همراه اند. دل

دانستند، اما در  یبه آن چه تاکنون نم یابیشود. خواننده گان، خود با دست  یکاسته م یخصوص یبحث ها یدشوار
و قلت، خوب و  تیشده، در کل هیمنطق ارا یریو درنظرگ یریگ جهیتوانند با نت یشوند، م یاز آن متوجه م یآگاه

شود  یدگاهید رییتواند باعث تغ یم یانجامد که حت یم یگریبه منطق د اد،یکم و ز یدهند. دو سو صیبد را تشخ
  .بوده است شگامیامر، پ نیکه در ا

شمند دان اریمحقق بس نیکرده ام. ا یاز آثار پُر ارزش شان معرف یرا با مجموعه ا یدکتور عبدهللا شهباز قبالً 
متخصص  ،یاند. دکتور شهباز تیفیک یبا آثار او، به معن انیآشنا یدارد که برا یا ژهیگسترده و و یکار ها ران،یا

 یاز گذشته ا یادیز یتوطئه، راز ها یوریت نییرود و دانش او در تب یبه شمار م رانیدر ا ییایآر اتیشناخت جعل
گذارند. شاهکار  ی، اثرات بد م«نادرست»همواره به نام  خ،یما از تار یکند که در قرائت معمول و سطح یافشاء م

حجم  ،یمجاز یایبه دن افتنیبا راه  ،«رانیو ا ایتانیاستعمار بر ،یو پارس یهودیزرساالران »او به نام  یقیقتح
است و  گرید دیئتا ان،یآشنا یآن، برا یدهد که با وارد شدن به فصول و برگ ها یرا نشان م یتیفیو ک قاتیتحق
چه قدر از  خ،یعوامل شناخت تار یاستعانت از تمام ،یگذارد که در نقد کنون یبه نظاره م یرخ ان،یتازه آشنا یبرا
  .دارد صلهفا م،یشناس یم قیتخل ایو  تیکه فقط بر اثر روا یخیتار
 تیثیاگر ح ت،یجاهل نیا ورهٔ و در تن نمیب یم یاخالق ریغ اتیرا در موضع نقد با ادب زانیکه افغان ست نیاز ا گاه

 ریتفاس ای «یهودی»ها مسلمان اند، خطاب  ونیلیاز م یعیوس یکشور که بدون شک، توده ها نیقوم ا نیبزرگ تر
و  یخاستگاه بشر ،یمشخصات فرهنگ نه،یشیپ نه،یریکه بدون شناخت از د ابند،ی یدست م نیاز ا مسخرهٔ 
 زین جهینت نیها به ا یروشنگر نییفاصله دارد، قرار دارند، در تب یهودیکه به فرسنگ ها از تبار  ،ینیسرزم

  اختفاف اصل منتقدان نباشد؟ یبه معن شتریب ،ینقد نیام که نکند فشار مضاعف چن دهیرس
چه قدر  ،یفرهنگ -یاسیس اهیس ختیر نیا یاجزا میرس یم نیقیکه به  نیاز ا سم،یچند سال کار در شناخت فارس با

در  ،یلیدر مقدارت تحم ران،یا ساختهٔ  یهودی خیخورند و تار یم وندیپ ران،یتات ها، فارس ها و ا یبا اصالت ها
که  میشو یم کیرابطه نزد نیا قتیبه حق شهیاند نیشود، از عمق ا یپنهان م یئایو آر یهخامنش یجعل خیعقب تار

 زیکنند، نه فقط در گذشته، بل اکنون ن یآن کار م یفرهنگ میمفاه ای سمیونیصه که در ساحهٔ  ییدر منطقه، کشور ها
  .ارتباط اند نیبه تام لیما

 در منطقهٔ  یاز هر کشور شتریب د،یرس یم انیهودی زیکه قبل از انقالب، به همه چ یرانیو ا ستیکمون کستانیتاج
 یاز کشور ها یاری. بستسیمعمول ن ریغ ن،یو منافع کشور ها، ا استیاند. هرچند در باب س اسرائیل به لیما، ما
 رامونیپ یاسالم -یعرب یو شرط کشور ها ناسندش یم تیرا به رسم اسرائیلو مصر،  هیاز جمله ترک یاسالم

 تیاشغال شده( تن دهند، آن کشور را به رسم یآنان )استرداد خاک ها یاست که اگر به خواسته ها نیا ،اسرائیل
  .شاسند یم

 -یاسیمکتب س میکه مفاه یکنم. دوستان یم یرا معرف «یو پارس یهودیزرساالران »باال، کتاب  میخط مفاه در
 نیاز ا ییها یشوند آن چه در روشنگر یکتاب، متوجه م نیاز ا یآگاه افتیشناسند، با در یرا م سمیفارس یفرهنگ

سازد  یرا متفاوت م یرداشت از گذشته اب (، نحوهٔ سمیپان فارس یلیتحل یبودند )مثالً کتاب بررس افتهیدست، قبالً 
  .ها واژگونه شده بودند تیعکس آن، واقع یکه در همه جا

او در شناخت عوامل مختلف، از  یکه از شاهکار ها «یو پارس یهودیزرساالران »در کتاب  یشهباز دکتور
مختلف  یکند که اگر دست ها یم کیها نزد تیبه واقع یریاست، خواننده را در س هیاقتصاد و سرما ی دهیجمله پد

رسند که در چتر کشور ها،  یم یو اقتصاد، به نظام هیشده اند، در اصل سرما رونیب خیغرض، از عمق تار
  .تاراج و چپاول اند یاما دست ها ،یو فرهنگ یعلم فیمنافع، تعار

فقط به چند  ،یزنده گ یانسان را در سهولت ها یزنده گ ،یاقتصاد یکه در جهانخوار یکنون یدار هیسرما نظام
 یدارد که وقت ییمبداء ها ،یخیکشاند، در تنازع تار یم گرید یو معدود کشور ها یئکایامر ،یئقطب اروپا

پس از سرکوب  لهیوس نی( ساختند، ایئای)آر برترنژاد  هٔ ینظر ،یاجتماع یها یعدالت یاستعمارگر، در ب انیاروپا
شده بودند  نیکند که تلق یم ریو فق ریرا اس یفتح و فتوحات، مردمان دنیشود و در نورد یم استیمردم، وارد س

  .استعمارگران، ذاتاً برتر اند
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ما، رنگ به رنگ  یزنده گ یو نفع دارند، در همه جا استیکه منشه در س ییدر کژپندار ها یمختلف انسان عوامل
 قیزمان شوند، اما در تدق ادیو از مصرفباعث کاهش  دیشا ک،یتکنالوژ یشوند. استفاده از سهولت ها یم

شود،  یم هیمختلف توج یها به نام ها نکه در آ یتا انتقال فرهنگ یو زبان یفرهنگ لیمسا میموضوعات، از تعم
  .کنند ریتسخ گانه،یها را به نفع ب تیتوانند ذهن یم
قرن ها،  یشکنند که ط یم را ییدهند، سد ها یم ییکه به بدن نما یو مود با تنوع شیمثال ساده، فرهنگ آرا کی

  .کردند یم دیاز گناه، مق زیپره یمردم را برا ،ینید اتیدر اخالق
همواره محتاج پسند  شتر،یاعتماد ب یبرا ش،یخو عتیکه در طب یانسان یبرا ،یدنیو د یخواستن یایها و دن جلوه

 توانند تحفهٔ  یبپردازد که گاه م یزیبه هرچ قضاوت از نظاره اش، یکند برا یم کیمردم است، او را تحر
انجامند، اگر  یم شتریخاص، به توان ب یها تیکه رفتار جذاب و ذهن نیداشته باشند. احساس ا هیو سرما یاقتصاد

  .شود یبرسند، مخرب و ناگوار م یاز حفظ سالمت اجتماع رونیو ب اتیدر حد شخص
 یم قیرا تشو یئادگرایبن انیجو زهیست یحت ،یئکایو امر یئاروپا یقطب ها یو اقتصاد یماد یزنده گ یها جلوه

 .دانند یکنند که آن جا ها را بالد کفر م
شود که حاال با ابعاد گسترده در تمام  یشمرده م یا یخیو تار یاسیدر تنازع س یرمز ،یو ماد یاقتصاد شیآسا

  .امور مردمان دارا و نادار، کار دارد
اقتصاد و  را بر اساس جاذبهٔ  هیست که اصل قض یمیعظ یماجرا نییتب ،«یو پارس یهودیزرساالران » کتاب
 ،یتا زمان حال جار یوجود دارد که از اعماق باستان ییدایتنازع ناپ ،یبررس نی. در اردیگ یم یبه بررس هیسرما

را در  یبشر زیر ها، ستها، کشور ها و باو تیمنافع، هو هیرا وداشته است در کردار زشت، اما با توج یگروه ها
  .محض، صواب بدانند یها یعدالت یب اریاخت

 :شود یوارد م ر،یز نیدر پنج جلد، با عناو ،«یو پارس یهودیزرساالران » کتاب
 یهودی یگارشیو ال انیهودیاول:  جلد
 یجهان یزرساالر شیدایو پ یهودی یگارشیدوم: ال جلد
 دیو غرب جد یستوکراسیسوم: آر جلد
 یفراماسونر یتکاپو ها نیچهارم: نخست جلد
 ینظام سنت یو فروپاش یمال یستوکراسیپنجم: آر جلد
 
که نفس  یاز زمان ت،یکنم که در احساس مسوول یرا ادا م یگرید ینید ،یقیتحق ریکم نظ یمجموعه  نیا یمعرف با

فرهنگ »دارد با اعتقاد به اصل  یاما وام ،یو پول یمفاد اقتصاد چیام، مرا بدون ه دهیکار روشنگر را فهم
« من»از  ییرسند. رها یم ییافتخارات کذا ههم به اعتقادات ما ب یمقابل شوم که بخش ییها یبا دشورا ،«یساز

کند که  یم کمک یشود، ما را در آرامش ها یمنجر م یقوم یها تیهو یها والیها و ه ویخودساخته که به د یها
 .اند یقط ظاهرما، ف یتفاوت ها مینیب یم

 ودیست که با انجام آن ها، پس از رفع ق یمحرک امور ،یو عاطف یاخالق یها شیقبول گرا در «یانسان» اصل
کشور ها، اما به صد ها خط  یایشوند که گاه در جغراف یبرداشته م یموانع ،یخیتار یتعد قیباور ها و اثرات عم

  .مردمان، شناخته شده اند انیدر م ییجدا واریو د
 :یادآوری

 !دیدانلود کن گانیرا را «یو پارس یهودیزرساالران »کتاب  ر،یز یها نکیل قیطر از
 :یدکتور عبدهللا شهباز تیسا در
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 :افغان دانشنامهٔ  تیمن در سا کتابخانهٔ  در
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http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=107dlamrr.pdf 
 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98xsufki.pdf 
 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=99wkhuqj.pdf 
 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103ydnstn.pdf 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.ashahbazi.org/Plutocracy/index.htm
http://www.ashahbazi.org/Plutocracy/index.htm
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112qjjjxw.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115ybaldz.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=107dlamrr.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98xsufki.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=99wkhuqj.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103ydnstn.pdf

