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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۲۵/۱۱/۲۰۲۰             عبدالواحد سادات ریم
 

 "باز نویسى آن است وظیفه ما در برابر تاریخ"
 

تأسى ازین سخن ادیب و شاعر ایرلیندى ) اسكار وایلد ( ، نویسنده  به
 ښبلند مرتبت و ژورنالیست سابقه دار جناب محمد صفر خواریك

 به وظیفه خود در برابر تاریخ عطف توجه كرده است به نیكویى
.  

تاب ك در دیار غربت ښجناب خواریك و تدقیق تحقیقسالها  نتیجه
از  ( صفحه و سیزده فصل بزبان پشتو ٦٤۰فخیم و حجیم در ) 

در كتابفروشى هاى وطن در  طرف مؤسسه انتشاراتى دانش طبع و
  .خدمت اهل مطالعه و عالقمندان تاریخ كشور قرار داده شده است

تازه ترین و دهمین كتاب "« له " هورا " تر " تكبیره  افغانستان »
، تحقیق و مطالعه  كه بر اساس چشم دید ها ، مؤلف گران است

ا ب تدقیق و مراجعه به اهل خبره و اشخاص ذیدخل و اگاه از قضایا
اهتمام فرهنگى گران ارج و نستوه جناب محمد قاسم آسمایى آماده 

 -هجرى  ۱٣٩٣تا  ۱٣٥٧سالهاى )  حوادثگردیده و معطوف به 
  . شمسى ( مى باشد

معرفى این كتاب پر ارزش در بیان حوادث تاریخى كه  بخاطر
نرا بازگو نموده است ، تقریظ را كه به آلف با كمال امانت دارى مو

لطف مولف بزرگوار ازین قلم درین كتاب بنشر رسیده و معرف 
و برادر  ن مى باشد ، با خوانندگان عزیز شریك و براى دوستآ

، شاعر و ژورنالیست سابقه  گىواال مقام و شخصیت ورجاوند فرهن
  . موفقیت هاى مزید ارزو میبرم ښدار افغانستان شاغلى خواریك

 

 ى كتاب استـئنهاـنج تـك انیس
 ى كتاب استئصبح دانا فروغ

 (حضرت جامى)   

  : تقریظ
  ! خداوند جان و خرد بنام

اذعان میدارم ، تقریظ نوشتن كه از سنت هاى پسندیده و پیشینه ادبیات ما است ، بر كتاب فخیم و حجیم  تعارف بدون
ف مؤل ښاز خرمن دانش مشكل مى باشد و سعى حاضر به لطف جناب خواریك حاضر ، براى من بدلیل بضاعت قلیل

ز مطالعه ان فیض بردم و بر بسیارى گوشه هاى این اثر پر ارزش كه كتاب شانرا را در اختیار من قرارداد ، و ا
 تاریخ چند دهه اخیر وقوف بیشتر یافتم و در وراى مطالعه ان متوجه ارزش كار بزرگ گردیدم كه مكتوم و ناگفته

  .محصول زحمات ستایش برانگیز نویسنده كوشا و پویا مى باشد
 

با  تخلص نی، که ا دیگرد قنیمت ، میتوان کشیوار، فرهنگى جناب خ یوسیع علم یبه کار ها قینگاه دق کی با
 نیکه در دیقادر نخواهد گرد یچگاهیاهل زحمت و با پشت کار نباشد ، ه کهیکامل دارد و کس یاو همخوان تیشخص

 .حجم آثار ارزشمند را به نشر برساند نیبا ا یغربت و با تمام مشکالت و مشقات زندگ ارید
 

 یکودک امیخروشان و در شهر اسعد آباد ا یایکنرها است و در جوار در یبایز یها فرزند دره ها و کوه کشیخوار
 را در پوهنتون کابل به اتمام رسانده و میزیو فاکولته ژونال یبعد ماتینموده و تعل یمکتب را سپر یو تا دوره ثانو

ا م نیذوالسان ارجمند سندهیگفت که نو توانیو م تیده ایگرد یاو در آن شهر سپر یکار و زندگ یطوالن یسالها
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و کار  تیکه در شخص است والیت باستانى کنرها (و، قلب افغانستان )کابل جان و امتزاج وندی، پ معرف محصول ،
  .باشدیما ، متبلور م یاو ، فرهنگ مل

د ، دار یکار یو تجربه طوالن یعال لیالجوانب و با ابعاد مختلف است ، تحص ریکث تیشخص گرامى ښخواریك
از  شتری. ب پردازدیم زین یو در غربت به شعر و شاعر قیو تدق قیاست و اهل تحق سندهیسابقه دار و نو ستیلژورنا

وتا ریاست و مسوولیت مهمترین و معروفترین روز نامه « کهول » اول وکار در مجله  تیچهار دهه و از جمهور
لموال سرو کار دارد و بمثابه ق یسندگیبا نو شهیو هم وستهی، ، پ کسبویمجله افغانستان در دنمارک و تا ف ،هاى مركز

 .كار فرهنگى و تغیر انرا عامل مهم تغیرات اجتماعى و سیاسى میداند متعهد
 

، ثارنوشته ها آ منورانه قرارداشته ، که هیشخصیت مستقل و منور متعهد ، در دفاع از داع کیربع قرن بمثابه  نیدر
 .باشدیم قتیحق نیا یایو اشعار او ، گو یکتابها

 

 :با کتاب یزدن زندگ گره
اقامت در دنمارک  یسالها نیاست ،در اول او با کتاب گره خورده یاست که زندگ نیا کشیشاغلى خوار یخوشبخت

به تشویق و   هموطنان مهاجر ما را مرفوع ساخت ، یبه پشتو ، مشکل جد یدنمارک یکشنریبا ترجمه د کشیخوار
 نیو پشتو ان تا چند یدر ی، حجم کتابها کردیمکار  دنمارک انیکه در کتابخانه خارج یهمكارى ایشان و در مدت

 . گرددیبر آن افزود م دیجد یکتابها زیو تا کنون ن دیهزار رس
 

، ندینمایم یدر جنگ دانشگاه و پوهنتون ، فرصت کش ییکه عده  ریدو دهه اخ نیبمثابه قلم بدست متعهد در کشیخوار
  . با اماده ساختن آثار پر ارزش انجام داده است یخدمت را به زبان پشتو و فرهنگ مل نیادتریز

نه هزار مثل از دوصد زبان و با قدامت پنجهزار سال است که به  یحاو میکتاب حج کشیجمله آثار جناب خوار در
 و ونانی، از  باشدیخاص برخوردار م یکتاب از ارزشمند نیاست و به باور من ا دهیزبان پشتو ، برگردان گرد

 و طور مثال همه باشندیم یبر حکم و مثل ، متک انیاد یامروز، فالسفه، دانشمدان و حت ارسطو و تا« امثال و حکم»
ا و و زبانه رسدیو ارسطو م ونانین به آکه سابقه  میاوسطها ( اشنا هست راالموریاسالم ) خ غمبریپ ثیحد نیما با ا

 زبه خدمت گذاران زبان پشتو در بیشتر ا کهیو هنگام ندهینموده اند . در ا زیو ترک نی، بدان تمک ادیورزان ز شهیاند
خواهند داد و از  ادی، ارزش ز کتاب نیاهمیت ا و کشی، بدون شک به كار جناب خوار ندی، مکث نما ریصد سال اخ

 .بخاطر علمى شدن و غناى زبان كار نموده اند كه رفیع بزرگان یاد خواهد گردید، در جایگاه ایشان
 

  :دارد این آثار تاكنون نشر و یا در دست نشر قرار ښجناب خواریك از
 

 )ترجمه اثر پر ارزش ادوارد سعید فقید متفكر بزرگ فلسطینى هړژبا -اند نقش  ڼدرو  -۱
 یسمندرگ توښپ-دنمارکي  -۲
 هړژبا -متلونه  ړۍن ېولټد  - ٣

 ېزره کاله راهیس هځژبو او پن ۲۰۰له  ېنګړمتلونه او  ٩۰۰۰
 ولگهټشعري  -ېیکڅړ ېسېپرد  -۴
 ولگهټشعري -د هیلو کر -۵
 )همدا کتاب(نهڅېړلیکنه او -افغانستان له هورا تر تکبره -۶
 ولگهټشعري  - یوبڅڅسور  -٧
 ولگهټشعري  -یمینه عبادت و ېآخ،چ -۸
 لیکنه -ۍاو کیسه گ ېکیس ډېلن -خندا ېویرژل -٩

 ولونهټلیکنه او  - ېولسي کیس -۱۰
 

 ښه و تخیل بدانیم ، به باور من اشعارخواریك: بررسي. ، نقد و إبراز نظر بر شعر بیان اهنگین عاطفو شاعري شعر
  . سروده هاي غربت و بیان درد جانكاه زادگاه و ناله هاى جالى وطن است

 

 اند زنده فرهنگ  روزگار به اقوام
 یاقد فرهنگ مردنـکه گشت ف قوم

 

) ن و القلم و ما یسطرون (  با قلم است كه كه غربت را به قربت نزدیك میسازد ، سحر قلم وسیله نیرومند است
وطن ، " روزگار   وجاهت و ابهت ان مسجل گردیده و با ثبت فكر و اندیشه همچون پل وصل با مسایل و مصایب

 .وصل " و پیوند تاریخى را تداوم مى بخشد
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) هورا تر تكبیره ( است كه نتیجه كار چندین ساله مولف  ښما در واقع نهمین كتاب جناب خواریكبحث  موضوع
و دسترسى  ( صفحه اماده گردیده است و مبین تسلط و احاطه نویسنده بر موضوع ٦٦۲( فصل و ) ۱۲میباشد و در )

 .به اثار و ماخذ فراوان مى باشد
  : هاى نایل گردیدم كه بخش انرا به ایجاز با خواننده عزیز شریك مینمایم مطالعه این اثر ورجاوند به برداشت با
كتاب به باور من از اهمیت كارشناسانه برخوردار است و حداكثر اصول و معیار هاى كتاب نویسى معاصر در ان  -

  .رعایت گردیده است
مولف در اخیر اثر خود فهرست مطول  كتاب حاوى واقعه نگارى تاریخى ، مستند و استوار بر ماخذ مى باشد و -

  .بیشتر از دوصد كتاب و اسناد را ذكر نموده است
 

بدینترتیب اهمیت كتاب بحیث رویداد نامه و واقعه نگارى مستند از استناد به ماخذ و اسناد برجسته میگردد و  -
ند كه معطوف به برهه یى از تاریخ ینده یك منبع قابل اطمینان را در اختیار میداشته باشآپژوهشگران و مورخان در 

افغانستان مى باشد كه در عنوان موجز كتاب )هورا تر  ىپر اشوب و پر منجالب سیاسى و انقطاب بیسابقه اجتماع
  .تكبیر( بازتاب یافته است

جو تاهمیت استثنایى كتاب از برخورد نویسنده با حقائق و وقائع تاریخى گذشته اشكارا میگردد و مؤلف بحیث جس -
گر حقائق ، رویداد ها را بدون هر نوع حب و بغض متكى به اسناد و ماخذ بخواننده تقدیم میدارد و در هیچ مورد 

  .نماید توجیهنخواسته تا حوادث تاریخى گذشته را با نوشته امروز خود 
 : این گفته معروف كه گویى

  . بوده است ښ، مالك كار جناب خواریك گذشته را خداوند نیز تغیر داده نمیتواند ""
این كتاب همچنان حاوى معلومات تاریخى است كه مؤلف خود شاهد عینى ان بوده و یا بروایت از راوى كه شاهد  -

و در البالى ان قضاوت و شامل در جریان مسایل بوده و بشیوه معیارى و تدقیقى در كتاب منعكس گردیده است 
  .مؤلف دخیل نمیباشد

 : به همین موضوع از پدر تاریخ نویسى ما ، بیهقى میخوانیم كه مرتبط
 یا از كسى باید شنید كه ثقه و راستگو باشد یا از كتابى بباید خواند" ؟"

 : نویسم انچه
  " از معاینه من است و یا از سماع درست مردى ثقه یا
قدیم وجود دارد كه حقیقت در انحصار هیچكس قرار ندارد . این برخورد بیطرفانه ، با روح ازاد  حرف معروف از -

و عارى از هرگونه تبعیض و تمایز با حقائق ، مبین معیار ارزش محورانه و صادقانه نویسنده مى باشد كه پژوهشگران 
ترم در وقایع مشخص مبرا ، از تمایل ذهنى و مولف مح نانچه، چ را به كنه حقائق نزدیك مى سازد واقعبین اینده

  . قضاوت شخصى به اسناد حامیان ان شخص و حادثه نیز مراجعه و انرا بازتاب داده است
پاى تالش براى " مالمت " و " سالمت " و الزام بر شخص و گروه و یا براهت این و ان درین اثر تدقیق  بدینترتیب

  . ا بحساب ارزشمندى و معیارى بودن كتاب ارزیابى نمودمحور بمشاهده نمیرسد كه میتوان انر
رعایت اُسلوب نگارش و شیوه مرسوم علمى و تحقیق و روش تدقیق در كتاب ، از ممیزات این اثر پنداشته مى  -

  .شود
به سند و اثر و درج كامل فهرست ماخذ در اخیر كتاب ، جایگاه اثر حاضر را در سطح یكى از ماخذ جدى  ارجاع

ادث نیم قرن اخیر ارتقا مى بخشد . البته براى خواننده سهلتر میبود ، هرگاه در ختم هر فصل نیز فهرست ماخذ حو
  . همان بخش درج میگردید

در پهلوى سایر مصرفیت  تحریر همچو اثر از دهسال باینطرف نزد مؤلف وجود داشته و در پنج سال اخیراً  اندیشه
روى اسناد و مدارك براى نوشتن این كتاب بوده است و هر سند و روایت را آهاى فرهنگى و ترجمه مصروف جمع 

  . مكرر تدقیق و با راویان و محررین و اگاهان شریك ساخته است
 و بدون شك نقد كتاب تحقیقى مى باشد -اماج این سطور نگارش برداشت هاى من از ین اثر ارزشمند تاریخى  البته

كنونى كه حقایق در پس پرده غبار هاى جنگ روانى  م در فضاى پر ابهام و اوهاماست و امیدوار مربوط خواننده
ینده ساز افغانستان به رمز و راز تاریخ پر آچند دهه یى اخیر قرار گرفته ، با نقد اهل دانش و تحقیق ، نسل جوان و 

م در سال ریه ، زمینه هاى تغیتالطم كشور شان اگاه و با درك دقیق ، درس و عبرت از حوادث رقتبار تاریخى گذشت
 :جامعه فراهم و این سخن وخشورانه قدیم و كریم را مالك اندیشه و عمل شان قرار دهند كه

  !ملتى كه تاریخ خود را نداند ، محكوم به تكرار آن میگردد هر
حالیكه نشر این اثر پر ارزش تاریخى را كه محصول زحمات طاقت فرسا و شب زنده دارى ها و بقول قدما دود  در

 تقدیم ښاست ، به دوست و برادر بزرگوار و شخصیت مطرح فرهنگى ، دروند قلموال جناب خواریك چراغ خوردن
 . آرزو میبرم نگىرهموفقیت هاى مزید شانرا در خلق آثار بیشتر و خدمات مؤثر ف نموده

 حرمت و درود ها با
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