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  3 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درآن�ين افغان جرمن 
  ئ و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

    2/2017/ 3                                                   داکترسيدخليل � ھاشميان                   
  

  ومضرت جاودان تفتين  ،کتاب فرھنگ

  به تاريخ ونسلھای افغانستان
  

شاھی مقرب   صديق فرھنگ دردورۀ.نبود اففانستان ع�قمند صديق فرھنگ به خوب وبد

قانون اساسی وسفيرکبيردريک کشورسوسيالستی بود، يعنی  تسويد ا،عضوکميتۀدربار،وکيل شور

 -ازخيرات خاک ومردم افغانستان خودش وخانواده اش درکابل زنده گی بسيارمرفه ومحترمانه داشتند

ماھی بندی بود، ولی بعلت موقف پدرش که  ليسۀاستق�ل بعلت تماي�ت چپی اخراج وچند 11اوازصنف 

تتبعات شخصی بحيث يک نويسنده  ازطريق مطالعات و حکومت وقت بود، رھاشد و ماداعت مامورمورد

  . وچيزفھم تبارزکرد

ضعيف خاندن شاھی، ازپادشاه گرفته  بيک جنبۀ صديق فرھنگ وبرادرش مرحوم سيدقاسم رشتيا

 مردم اھل مطالعه ونوشت وخوان نيستند،بلکه تاکاکاھاوعموزاده ھايش درست ملتفت شدند که آنھا

راه گوش قضاوت وفيصله ميکنند، بنابرآن ازآغازسلطنت محمدنادرشاه تاختم  از امورمملکت را

اين دوبرادروھم پدرشان جزءھمين  .استخبارات رکن اساسی اين نظام بود صدارت محمد داودخان،

تاريخ کشورو  نظامھای سياسی ونظامی حاکم  اين دوبرادردرعين زمان بمطالعۀ اما نظام بودند،

باhی اوليای امورکه  را خود اين استعداد و نويسنده گی وب�غت ھم داشتتند استعداد نزمان پرداختند،درآ

  .بسھولت فروختند بودند، شان کم سواد ھمۀ

 مسلمان بود، فرھنگ تحت تاثيرنشرات شوروی به ايديا لوژی کمونستی گرائيد، امامرحوم رشتيا 

که پادشاه و  بسويه ای رسانده بود را  تشبثات شخصی خودودرحاليکه اوھم مکتب نخوانده بود،ازطريق

 آن وقت قبول کرده بودند، مورخ ودانشمند درنظام وجامعۀ بحيث نويسنده، صدراعظمان وقت اورا

سال اول دورۀ باصط�ح ديموکراسی درھمه  چنانجه درمدت بيست سال حکومت خاندانی وھم درچند

يا تفتين برای افغانستان  بدنيتی، بدبينی، دراندازی کدام  رشتياازقلم وآثارمرحوم . کابينه ھا وزيربود

  .باقی نمانده است

قلم وافکارصديق فرھنگ که مطالعات اوسرسری وغيراکادميک بود، کتابی باقيمانده که  از اما

 "تاريخ"نميتوان  اين کتاب را.نمک افغانستان ميباشد بدبينی وغرض وحق ناشناسی ازخاک و مملواز

کتاب فرھنگ . نداشت ناميد، )تاريخ( که بتوان آنرا نويسندۀ  آن ص�حيت نگارش اثری را زيراناميد، 

 تره کی، امين، ببرک، نجيب هللا، سليمان شاعر ازآثاريست که از ومضرتر به ارتباط حق وطن بدتر
اب فرھنگ کت از دفاع کرده اند، اما ايديالوژی خود از بجامانده است، کمونستھا علنا وسايرکمونستھا

  .نفاق، بدبينی، تفتين ومضرت جاودان به تاريخ ونسلھای افغانستان بجامانده است

درشش [بخش چند کنون در سيستانی تا باhی کتاب فرھنگ که بقلم استاد واقعبينانه ومستند نقد

  وارماده  را تفتين کتاب او جنبه ھای مضرت و نشرشده،اين مورخ حق پسند دروغھای فرھنگ و]بخش



  
 

 

  3تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

   . يک خدمت بزرگ ومسلکی بتاريخ افغانستان شمرده ميشود،نموده شاءاف

نويسندگان از تمام آثار بار به چاپ رسيده و  25به کدام دليل اين کتاب تا کنون  موضوع که اين

درحالی که جامعه ما يک جامعه کمسواد وکتاب تکثير شده است ،افغان، زيادتر ومورخان وشعرای 

ومکرر مجدد  مصارف چاپ ھای ب را کی در افغانستان ميخرد وميخواند وخوان است،پس اين کتاان

    ؟بر انگيز نيستسوال ، آيا می پردازدچی کسی آنرا 

 اين واقعيت تلخ را مطرح ساخته و انگيزفتنه  ملت سازی راکه فرھنگ بطوريکجانبه و پروسۀ

گرفته  روسی قرار شغال لشکروا تجاوز که خاکھای افغانستان درعھدسلطنت اميرعبدالرحمن خان مورد

تعبيرکرده، " قوم پرستی" اميرعبدالرحمن را به اقدامات خيرخواھانۀ اغماض نموده، بکلی و قصدا بود

مفکورۀ ضديت  فرھنگ درکتاب خود استادسيستانی شواھدی درينباره ارائه نموده که ثابت ميسازد اما

درشمال  )ستم ملی(توسط قوماندانان نھافرھنگ ازقتل عام پشتو. باقوم پشتون راتعقيب کرده است

  .سياه درتاريخ حقوق بشربجامانده است، نيزاغماض کرده است کشورکه يک لکۀ

ازخواندن مقاhت استاد سيستانی چنين نتيجه  مورخ اول فروری خود آقای صفی هللا شاکردرمقالۀ

 ونی توانسته است چھرۀالحق که جناب سيستانی با درايت خاص وتوجه باوضاع کن" :گيری نموده است

باجعل کردن تاريخ چه منظور  و که صديق فرھنگ کی بود مستند به جامعه بشناساند صديق فرھنگ را

دقت خاص جناب سيستانی صاحب به اين  از توجه و تشکر -نتيجۀاعمال اومنجر به چه شد داشت و

  .تائيد نمود ازحقيقت که بقلم ھرافغان تراوش نمايد، بايد" .امرمھم

و تشريح اغراض  وتمجيدازنقد جنوری خودباتائيد 29مورخ  درمقالۀ ارس� اب آقای فوادجن

تبصره قرارداده که اين  ازکتاب فرھنگ مورد سيستانی، نکات مھمی را صديق فرھنگ درمقاhت استاد

  :قلم نيزدرآن باب گفتنی ھايی دارد

اين سرزمين رامردمانی تشکيل ميدادندکه :" کتاب که فرھنگ ميگويد 13 يکی ازصفحۀ

  ."ًازشاخۀھندواروپايی نژادآرين بودند وبعدا بنام تاجک شھرت يافتند

ع�وه :  "که ميگويد" باشنده گان خراسان"کتاب فرھنگ، زيرعنوان14 ديگری ازصفحۀ

 سابق که بعضی ازبقايای مھاجمان برتاجکان درآن ھنگام اقوام ديگری ھم درخراسان زيست ميکردند

  ..."نورستانی ھای کنونی پشتون ھا و بودند وبرخی مردم خانه بدوش محلی مانند اجداد

دوموضوع فوق به علوم مثبتۀ بشرشناسی وزبانشناسی تعلق دارند که صديق فرھنگ درھردوعلم 

 خصلت بيمايگی صديق. درکدام کتابی ديده و کور  کورانه اقتباس کرده است را اين نامھا نبوده، وارد

ايجنتھای انگليس  از يک راپور :که به تقليد مبدل گرديده بود، بطور مثال فرھنگ فقدان تدقيق او بود

سلطنت اميرمحمداعظم خان که سيدجمال الدين افغانی بحيث وزيرمشاوراميربانمايندگان انگليس  درعھد

ان ميشده، ايجنتھای انگليس راه خيبر په افغانست تجارت از مذاکراتی انجام داده ومانع ورود آنھابه بھانۀ

رامخل پ�ن ومقاصد  ازموجوديت سيدجمال درين مقام سرتکانی کرده او به وايسرای ھند درراپورخود

فرھنگ . معرفی کرده است" رومی سيد"را يک شخص مجھول الھويه ازاھل روم و خودخوانده وھم او

   سيدجمال الدين افغانی را نگليسھا،ازا تقليد برتانوی ديده وبا دراسناد آرشيف ھند ھمين راپور را

  . خوانده است" سيدرومی"يک شخص مجھول الھويه و درکتاب خود



  
 

 

  3تر 3  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 "مردمان اين سرزمين ازشاخۀ ھند واروپايی نژاد آرين بودند"فرھنگ ازکدام کتاب که  تقليد
نيامده، درھيچ اثر وکتاب " بنام تاجک شھرت يافتندااين مردم بعد" او که درست است، اما ادعای ديگر

  .بلکه ساخت دماغ ترجيح قومی  وخصلت تقليدی وعدم تدقيق خوداوست

 زبان اصلی واولی آنھا بحيث مادر مردمی که  درکتابھای زبانشناسی بنام آرين شناخته شده و 
افغانی شناخته شده، اقوام وقبايل پشتون وتاجک ھردو درين  زبان ھمه زبانھای اروپايی، ھندی و

زبان اوستا منشعب   چنانچه زبانھای دری وپشتو بحيث دوخواھرزبان سکه از مادرنژاد شامل بودند،
اين واقعيت نه تنھا درمقاKت ! شده اند، نه اينکه قوم تاجک به تنھايی ازنژاد آرين منشعب شده باشد 

من که در آرشيف نويسندگان موجوداست، بلکه درده ھا کتاب بقلم بشرشناسان وزبانشناسان  
  .جرمنی، فرانسوی، نارويژی، سويدنی، ايتاليايی، ھندی، امريکايی وافغانی درج ميباشدانگليسی، 

اقوام ديگری "که ميگويد در آنجا " باشنده گان خراسان"آدعای ديگرصديق فرھنگ تحت عنوان 

فرھنگ کم سوادکه به اسلوب تاريخ نويسی اص� بلد نيست، " ازبقايای مھاجمان سابق زيست ميکردند

  . را معرفی ميکرد" مھاجمان سابق"وھم " اقوم ديگر"ين بايست ا

برخی مردم خانه بدوش محلی مانند اجداد پشتونھا ونورستانيھای "قسمت ديگرادعای او که 
ميباشد، بنابرآن اين } مسکون در يک محل {، مردم "مردم محلی"، خنده آوراست، زيرا معنی  "کنونی

مھاجرت ) شمال، جنوب وغرب(البته نژاد آرين بسه جھت ! خواند " خانه بدوش"مردم را نميتوان 

 - متوطن شده اند)سند(کرده  ودرجنوب درجلگه ھای مختلف، جاھائيکه دريا وآب ميسربوده تا دريای 

ذکر نام . محفوظ مانده است) سيند(يک کلمۀ زبان پشتو است که درادب پشتو بشکل ) سند(ھمين نام 

محل زيست باشنده گان و "حقق ومورخ ميخواند، بحيث توسط فرھنگ، که خودرا م" خراسان"
، خجالت ديگريست به او، زيرا بايست حدود اربعۀ اين سرزمين را مشخص ميساخت، درغير ."..اقوم

درحالی که تاريخ گواه .[خواند) خراسان(تانيھا را ميتوان آن ھمه نقاط مسکون توسط پشتونھا ونورس

    .]چنين چيزی نيست

 مندرج در  باشندگان افغانستان،بحث دقيق ومستند در بارۀ يراکته اکتفا ميکنم، زمن بھمين چند ن

کتاب فرھنگ، که آقای فواد ارس� متوجه شده اند، مستوجب نوشتن ]فصل خراسان[ 14 و13صفحات 

  .بااحترام . از شطحيات وجفنگيات است کوتاه سخن اينکه کتاب فرھنگ مملو. يک رساله ميباشد

  2017 فروری 4 مورخ –ھاشميان سيدخليل هللا 

 


