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  9 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت ھمکارۍ ته رابوليښنـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

 2017/ 1/4                                                                             زلمی کرزی :ژباړن

  

   )افغانستان در پنج قرن اخير(فرھنگ د تاريخ  د

  د څو ټکوتحليل او کره کتنه

  )لمړی برخه(

   )کانديداکادميسين سيستانی: والليک(

  

  

  :يادونه

يسن اعظم سيستانی ما د ښاغلی کانديد اکادم

فرھنگ د تا ريخ د څوټکوتحليل اونقد ولوست په رشتيا  د

  .ډيره په زړه پوری کره کتنه ده

د فرھنگ د تاريخ منفی اړخونه يي خورا ښه 

روښانه کړی دی، دملی وحدت برخ>ف د پام وړ ټکو ته يي 

ليکونکی ګوته  نيولی ده چي ښايی تر اوسه ډير پښتانه 

يلو ته متوجه سوي نه وي، لوستونکي دغو مسااو

افغانانوته اړينه ده چي د فرھنگ په ناروا روايتونو او 

       انځورزلمی کرزید                                                     .جعلياتو ځان پوه کړي

زما په اند د افغانستان په دننه او د باندی کي، ځوانانو او راتلونکی نسل ته بايد تاريخی 

   . ستند حقايق وکښل سي او د دوی افکار بايد په جعلی ليکنو مغشوش نه سيم

د سيستانی صاحب څخه مننه کوم چي د فرھنگ د کتاب پر مھمو ملی او تاريخی 

. موضوعاتو منطقی او مستدله رڼا اچولی ده، او د ده د تاريخ ماھيت يي افغانانوته څرګند کړ

د . او د پرديو ګوډاګيانو په مقابل کي ټينګ وLړ دینوموړی ھر وخت  د افغانستان دښمنانو 

ما د . لوی خدای څخه ده ته په دغه فرھنگی خدمت کي L زيات برياليتوب او سرلوړي غواړم

 ،دیليکل سوی او په روانه ادبياتو سره چی په دری ژبه ښاغلی سيستانی دغه کره کتنه 

او تحليل تونکي دغه په زړه پوری نقد شپږبرخی په پښتو ژبه وژباړل، ھيلمن يم چي ګران لوس

  .ولولي او دخپلو تاريخي مالوماتو په بشپړولو کی ګټه واخلي

  .محترم ليکوال ته دلوی خدای څخه روغتيا او س>متيا غواړم

   په  درنښت 

  2017/ 3 /30 زلمی کرزی

  



  
 

 

  9تر 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، يزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکن: يادښت

  

  :سريزه 

و د آثارو ، اندونو او نورد نقد ځانګړی  مانا ښه د بد څخه بيلول دي، په عمومی مفھوم سره د 
مګر د نقد څخه زيات کوم چي په خاص ډول د اديبانو او . په باره کی قضاوت او ارزول ديکړونو 

څيړونکو په نظر کي وي د پوھانو، ھنرمندانو او ليکوالو علمی 4س ته راوړنی او د دوی دآثارو په 
  .باره کي علمی ژور فکر او ارزښت دی 

عدونه،پيام،  ُب)ومختلف(زيو اثر راز راه نقد ھغه دي چی د ډير ښ
ھر .ًمحتوا او شکل ارزيابی سي، طبعا ھر اثر ښه او بد اړخونه لري 

کله چي په يوه کره کتنه کي د اثر ښه او مثبت اړخونه څرګند سي او 
د پر منفی اړخونه يی تبصره و نه سي ، ھغه ته مثبت نقد وايی چی 

نقد څخه داسی  اثر خاوند د  د خامخا،لوستونکو پام اثر ته راواړوي 
ه څرګند سي د يوه اثرمخرب او بد اړخونکه چيری . خوشحاله کيږی

 نه يوازی داثر د خاوند د ناخوښي سبب ،چیھغه ته منفی نقد وايی
ګرزي بلکی د لوستونکو څوب او عFقه د اثر څخه کموي نو پدی ډول 

   کانديد اکادميسين سيستانی                                   .په ټولنه کي داثر باور او اعتبار کميږي 

ی سته او دغه نقد د اثر د پر نن ورځ نقد په علمی ، فرھنگی ، سياسی، او ادبی ټولو برخو ک
  ]1[. بايد د اخFقی اصولو مراعات وسي سبب ګرزی، په نقد کيګمخت

 قدن. رښتينتوب دیبيله ويلو دا جوته ده ھغه څه چي د نقد ارزښت لوړوي د نيوکه کوونکی
 د درواغو،  مخه قلم دکوونکی بايد د يو اثر د کره کتني په وخت کي خپل وجدان قاضی وشميری څو

  .څخه وژغوریلګولودروه او تور 

د يوه اثر ډيره ښه د نقد 4ر دا ده چي کره کتنه عينی وي، يعنی نيوکه کوونکي د اثر مھم ټکي 
سته د اثر دنيمګرتيا و دڅرګندولو لپاره ھغه جملی او کلمات ورو.او نيمګړتيا وي نښانی او وه کاږي 

ښايی نيمګړتيا وي په جملو يا د موضوع په بيانولوکي او يا په محتوا او . پخپل نقد کي ښکاره کړی
ام که ګنګ اوپټ ھم وي غو د ليکوال پيڅ کوونکی بايد زيار وباسي قدل نپه ھر ډو. متن کي پټي وي 

په عمومی ډول په ھغه طرز سره چي يو ليکوال د پيام پټ رمز را .باسي، د جملو دمتن څخه راو
  ]2[.وايي ) محتوا تحليل(څرګندوی او د 4س وندونو په جوړښت کي اغيزه وکړي، ھغه ته د

ول، ترتيبنوځومؤلف د ليکلو طرز، دمطالبو او اخچی شکل په ارزونه کی اړينه ده  د يوه اثر د
استد4ل ، تفسير او تشريح ته پام وکړی، د يو اثر ظاھری شکل يا د او په څيړنه کي د 4س وندونو 

  . ارزښت لري او خاصليکلو ادبيات ځانګړی

  :افغانستان در پنج قرن اخير

لسم ټولګي څخه د ھاشم خان د کتاب ليکوال مير محمد صديق فرھنگ، د استقFل د ليسی د يوو
. زيرک، مستعد او د مطالعی خاوند وو مولف. ايستل سوي دیدوره کی په ی حکومت  استبدادد 

وروسته د شاه محمود خان د صدارت په وخت کي د دريمي مشروطی په غورځنګ کي چي مشريی 
په .  مسؤول چلونکي وو»وطن جريدي«څه موده د. مد غبار وو، شامل سوومير غFم مح

ور کاله يي په د ده په خبره څل.کال د څو کسانو مشروطه غوښتونکو سره بندی سو)١٣٣١/١٩۵٢(
 چي د واسطهخپل ورور سيد قاسم رشتيا په په خبره ھغه د  ، مګر د ملګرو]3[زندان کي تيرکړی دي

د خپلو ملګرو بنديانو د مخه د زندان اومبارزی څخه 4س واخيست   د،وزيرانو د مجلس منشی وو
  .څخه خوشي سو او په دولت کي يی دنده پيل کړه



  
 

 

  9تر 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، يزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکن: يادښت

او . او علمی آثار د انګليسي څخه په دری ژبه ژباړلی ديفرھنگ، زيات تاريخی، اقتصادی
کښلي ده، ھمدا رنګه د نيمګړی زده ) صفاريانو دوره( دافغانستان د تاريخ يوه برخه د اسFم وروسته د

افغانستان در « د ده د مشھورو تاليفاتو څخه يو ھم .کړی سره سره د ذکاوت خاوند او تکړه ليکوال وو
  .دی کتاب »پنج قرن اخير

په ټولنپوھنه کي ويل کيږی ، انسان دخپل ټولنيز، اقتصادی او فرھنګی چاپير د پرورښت 
ارومرو د ټولني اغيزه مني، پر بل انسان باندی د انسانی محبت څخه خوشحاله کيږی او . محصول دی

څخه فرھنګ ھم د يوه انسان په توګه د خپل چاپير . دغه احساس په انسانانو کي راز راز ليدل کيږی
خوند د زندان  اوھغه د خپل سياسی فعاليت له کبله د زده کړی څخه د محروميت .اغيزمن سوی دی

اندونو په جوړښت کي اغيزمنتيا درلوده افکارو او دسياسي  ليدلی دی، نو په ھمدی ډول دغه کړاو د ده
 خوښ بينی احساس  کله چي خپل اثريي ليکی د ټولنيزو پوړونو خبره منځ ته راغلی ده، د بد بينی او،

د )١٩۶۴(وايی چی ھغه د . يی نسبت د پښتون موروثی حکومتونو او قومونو ته ښکاره سوی دی
ماده ور زياته کړه ،چی د ) ٢۴(اساسی قانون مسوده کښلی ده او دخپل ورور رشتيا په مشوره يی 

ر محمد داود شاھي کورنۍ غړي بايد د سياسي فعاليتونو څخه بی برخی وي په حقيقت کي يی دسردا
  .خان څخه خپل غچ واخيست

  

  دی؟ن کتاب چاپ د پوښتني وړ ی تاريخيوه پ> د٢۵آيا 

افغانستان « ی دی چیويلپه ترڅ کي ناظرو  امين فرھنگ د ښاغلی قاسم باز سره د فيسبوکی م
کال په ) ١٩٨۶(د دغه کتاب لومړی چاپ په.  پF چاپ سوي دی٢۵تر اوسه  »در پنج قرن اخير

د لڼدي کيسي څخه نيولی تر شعري ټولګه  په افغانستان کي. يران کي چاپ سوو وروسته په اامريکا ا
 د افغانستان ،ځکهپه پر له پسي توګه نه دي چاپ سويپوری او د تاريخ ، حقوق اوسياست کتابونه 

 ھغه ھم په سل کي څلور. فيصده دی ) ٧۵تا ٧٠(ټولنه داسی ټولنه ده چی د نالوستو شمير په سل کي 
فيصده د ليک لوست خاوندان د لوستلو سره عFقه نه لري، زيات کسان  د ورځپاڼو، اخبارو، شعر او 

او که پاته کسان د تاريخی څيړونواو .ادب او فکاھياتو سره عFقه ښکاره کوي، نه وتاريخی کتابونوته 
و او د ونسانوکي دوه دری کسان د علمی مرکزمطالعی خاوندان وي، ددوی شمير په ھر زرو ک

کال کي يو يونيم يا ول د فرھنگ د تاريخ چاپ ھر کال پوھنتونو استادان شميرل کيږي ، نو په دی ډ
  ؟دین تني وړد پوښآيا پF داسی ټولنی ته 

تر ھغه ځايه چي تجربه ښکاره کوي دليک لوست خاوندان حتی زموږ تعليم يافته کسان دکتاب د 
ن  نو ھغه کوم کسا  د ورځی پنځه ټوکه کتابه نه پلوري،رانيولو ذوق نه لري اکثره کتاب پلورونکی

څوک  کتاب رانيسي؟ آيا د کتاب دپلورولو د عايداتو ځخه »افغانستان در پنج قرن اخير«دي چي 
ښه نو دا ټول لګښتونه څوک . کو4ی سي ھر کال د نوی چاپ لګښتونه برابرکړی؟ ګومان نه کوم 

لوړ ) افغانستان در مسير تاريخ (توا له مخی د غبار تر تاريخ ورکوي ؟ آيا دغه کتاب د ادبياتو او مح
دی او يا د فيض محمد کاتب سراج التواريخ تر کتاب بشپړ او د باور وړ دی ؟ ھيڅکله نه ؟ ولی 

  ؟ نه چاپيږی په تکرار سرهم تاريخونه لکه د فرھنگ تاريخ دغبار تاريخ او سراج التواريخ مھ

 د »افغانستان در پنج قرن اخير«و لرم يي ، نو ويFی سم چي ما دری سره کتابونه لوستلي ا
.  ته نسې رسيد4ي)افغانستان در مسير تاريخ(محتوا او تحليلی طرز له مخی، ھيڅکله د غبار کتاب 

نو په ښکاره کولو کي نسبت د غبار تاريخ ته معياری دی او دغه مساله دونی اھميت نه يوازی د اخځو
  !!ب نوی چاپ سي  چي ھر کال دغه کتالري

  .زما په اند دوه شيان د فرھنگ په تاريخ کي سته چی دغبار په تاريخ کي نسته



  
 

 

  9تر 4  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، يزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکن: يادښت

   د افغانستان د خلګو دموکراتيک ګوند په 4ر ښوونه د ثور د کودتا دپيښي بيانول چی د :لومړی

 افغانستان په)فاجعه(نړيوالي او افغانی ټولني د عFقی ور وګرځيد او دغبار په ژوند کی داسی بخوله 
کي د ايديولوژيک نظام د ټينګښت لپاره منځ ته نه وه راغلی او د ھغه رژيم مخالفانو زياته عFقه در 

 او په ھيواد کي د شوروی يرغل په دوره يت ولریلوده څو ھغه آثار چی د ھغه رژيم سره بشپړ ضد
  .کي د پښتنو د حکومت پر ضد وي، ولولي

امونه او زيګنالونه غ په لفافه کي ، غير پښتون قومونوته پي فرھنگ د تاريخی روايتونو:دويم 
 اغيزي په ورستنيو کلنو کي په افغانستان کي د چپی نظام نواموغچي د دغو پي.مخابره کوي

تررانسکوريدو وروسته، د غير پښتون قومی او مذھبی سازمانولپاره دھندوکش په شمال کي قومی 
  .ويز ګڼل کيږيجګړو او قبيلوي مخالفتونوته يو دستا 

د فرھنگ د کتاب د ناوړو پيامو اغيزمنتيا وه چی له يوه پلوه د افغانستان د نوم د بدلولو مسأله 
او له بله پلوه د پښتون سره مخالفت وو، په تيره بيا د ھندوکش د شمال څخه د پښتنو ليږدول و سويل 

  .ته، چي دغه موضوع په اخرو درولسيزو کي اوج ته رسيدلی وه 

 ليږل نفاق اچول دی چی د فرھنگ کتاب د افغانستان دملی يووالی نواموغارنګه د دغسي پيھمد
له نيکه مرغه د ارواښاد غبار په کتاب کي داسي . ويشي يي ضد ډلي او سازمانونه ھر کال چاپوي او

حساب بوی راپورته سي، داسی شي تصفيه خبره نسته چی د ھغه څخه دي قومی بيلوالی او د تاريخی 
  .ه تر سترګو کيږين

  

  :زما پر کتاب نيوکه دفرھنگ د کتاب د اقتباس په اړه 

 کال کله چې ما د سويدن گوتنبرگ کي د ساگوسن ډ کډوالو په کيمپ کي ژوند کاوه، د ١٩٩۵په 
يو ھزاره . مطالعی دپاره مي زيات وخت در لود، خو د افغانستان په باره کی دلوستلو کتاب نه وو

تاريخ درلود ډيرو افغانانو ، داکتر، ماستر، جنرال، ديپلومات او د پوھنتون ھيواد وال دفرھنگ 
 په دغه کيمپ کي ژوند کاوه ، ھر يوه د دغه کتاب لوستلو ته  عFقه درلوده په روڼ يی کتا ب اناستاد

اخيست او کتاب يی لوست، ما ھم د څو شپو لپاره کتاب امانت واخيست اوپه  ډيره بيړه مي ولوست، د 
ستلو په ترڅ کي مي ھغه برخي چي د خلګو دموکراتيک ګوند په حکومت اړه درلوده او د دوی د لو

اداری له امله د ګوند په مقابل کي د خلګو دغبرګون سبب ګرخيدلی وو،رانقل کړی او ھغه مطالب مي 
  .رانقل کړلکي ) مقدمه ای بر کودتای ثورو پيامد ھای آن در افغانستان(پخپل کتاب 

،د کډوالو په منځو کي دمنفي ويډن د ګوتنبرک په ښار کي چاپ سو د س١٩٩۶ په زما کتاب
 کال کي خبر ٢٠٠٠زمزمو سبب وګرزيد، دغه کسان د خلګ دموکراتيک ګوند ته منسوب وه ، په 

چاپ سوی دی او د ځنيو پرچمی کسانو له بيا سوم چي زما کتاب بيله زما اجازی څخه په پيښور کي 
ه د ملګرو ملتو د سولي د پروسي په تخريب او د داکتر نجيب د حکومت په خوا چي ما ددوی ونډ

څنګه چي دويمه نسخه زما . ړنګيدو کي نومونه اخيستی دي، دوی په ھغه کي 4س وھنه کړی ده 
4س ته نه راغله ، زه نپوھيږم چي کوم شيان يي پر ھغه زيات کړی دي او کوم شيان يي ايسته کړی 

  .دي

لی شاه محمود مستمند د خلک دموکراتيک ګوند غړی چي د داکتر نجيب }  کال ښاغ٢٠١٢په 
پلوی وو، زما پر کتاب اوږده کره کتنه وکښله او ھغه مطالب چي ما د فرھنگ له کتاب څخه اخيستی 
وه، سخته نيوکه وکړه او خواھښت يي کړی و څو ھغه مطالب په وروستي چاپ کي ايسته کړم ځکه 

  . غرضانه کښل سوی ديم په کتاب کي چي ھغه مطالب دفرھنگ

   محترم د» ثور وپيامد ھای آن در افغانستانمقدمه ای بر کودتای«: ښاغلی مستمند کښلي وه 
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 مستند يوکانديد اکادميسن اعظم سيستانی چي د ھيواد ، ملی، فرھنگی اوستر علمی شخصيت دی ، 
ي او زيات مطالب د محترم سيستانی د کتاب مطالب بشپړ په زړه پوری او د لوستلو وړ د. کتاب دي

معتبر او عينی شواھد را نقل کړی دې چي  په افغانی له او نوريی ھم .خپله د سترګو ليدلی حال دی
 څخه  منابعود نورو جی په داسی حال کی چي ځيني مطالب  .ټولنه کي ژوندی تاريخ شميرل کيږی

 او ليکوال ھم ھيڅ ډول اثبات .غات دييوازی دسوړ جنګ تبلياو اخيستل سوي دي ، حقيقت نه لري 
له يوه پلوه دغه نيمګړتيا په راتلونکی . خپلو د4يلو ته نه لری او د اخيستلو سرچينه يی ھم نه ده کښلی
. سبب ھم ګرزی زورتيا کتاب د کمدی کي د محترم سيستانی د بد نامي سبب ګرزي او له بله پلوه د 

خپل د او منافقو کسانو څخه اخيستل سوي دي ،وغرضم چي دمطالب  ھغه چی دی  دازما يو دليل 
ه بلکی د جعلکار رښتنی ی د نفی کړ ډولمستندپه  ھغه مي نه يوازی نوځکه  څخه حذف کړی،کتاب

 څھره می څرګنده کړه او دھغه پر ځای می حقايق د مستندو 4س وندونو سره د کتا ب د نوی چاپ
  ».لپاره وکښل

: نيوکه کړی ده او کاږيداسی ويمه برخه کی د فرھنگ پر کتاب  کره کتني په دخپل دليکوال د
په «:داسی کاږيله قوله )  لببيب.ف(دثور په کودتا کي د شورويانو د مداخلی په اړه ، فرھنگ د«

يوه ه او د سرور منګل په نامه ونه په شوروی سفارت کی ترتيب سوي کابل کي د کودتا 4رښوو
 ٨۶(،په 4س نورو منصبدارانو ته وليږلوه او ھغه بيا د ګFب زوی  سروحفيظ } امين ته منصبدار 

و وړ ده چي محترم سيستانی  د يادول«: کاږی ی اوځ ته مخ مستمند»)مقدمه ای بر کودتای ثورمخ،
کره کتنه کښلی وای، په تيره يوه پاراګراف د اخيستلو په عوض بايد د فرھنگ پرکتاب د دی صاحب 

   ».اندیبيا پر ھمدغه پراګراف ب

بايد ما د اقتباس دمخه دفرھنگ چی څنګه چی ليدل کيږی ښاغلی مستمند زما څه ھيله درلوده ، 
. دڅيړونکو دنده ده نقل قولخه څ اثرچاپیمستمند بايد وپوھيږی چه د يوه خو .پر کتاب نقد کښلی وای

يړونکی د ھغه پر مګر د يوه تأليف روايت او يا پر يوه کتاب باندی نقد ھغه وخت مطرح کيږی چي څ
نه سوم، ځکه د  په روايت او د سرور منګل پر نوم شکمن ) لبيب.ف(خو ما د . صحت شک پيدا کړی

 ما  ليکن. د سرور منګل نوم مي د لوړو زده کړو د وزير په توګه اوريدلی ووسرهکارمل د راتک 
سرور منګل د سويدن د گوتنبرگ په ښار کي وليد او ما  ٢٠٠۴ په لومړی ځل. نه پيژاندله نږدی ھغه 

  . سوومعرفی موږ سره 

تحصيل کرده ھمداوس دوه . دوه کسان په يوه نوم په دو بيلو سيمو کي د امکان څخه لري نه ده 
کانادا په بلوڅ دنيمروزڅخه  په لندن کی اوبل له بدخشان څخهتاجيک  د داکتر لعلزاد په نوم، يوافغانان 

داکتر کاکړ، ولسمل ، محترمه : د مخه ، نورو کسانو لکهاخيستنی  د فرھنگ د کتاب د .ویک کی ژوند
کريا د فرھنگ پر کتاب کره کتني کښلي دي،مګر ددوی زين مجروح ، زرملوال او فضل احمد پرو

ګل ھم پخپل وخت څخه ھيڅ يوه دسرور منګل پر نوم شک او ترديد نه دی ښکاره کړی او خپله من
  .کړی وشانه ه روع نه کي دغه موضو

  

  : زما د ذھنيت تغيير د فرھنگ په  باره کي

غلی فرھنگ  د دريمی مشروطی د يوه غړي  په توګه  د سياسی يو وخت ما فکر کاوه چي ښا
او ھغی . ولري لوړتياتقوا له پلوه بايد پر نورو حکومتی کسانو لکه پر خپل ورور سيد قاسم رښتيا

کي کړي دي، ښايي ) افغانستان در مسير تاريخ( اندی په دوھم ټوکنيوکي چه حشمت غبار پر ھغه ب
عFمه عبدالحی حبيبی، : د ھيواد پر نورو فرھنگی شخصيتونو لکه. دسياسی کدورت له مخی وي

 کال کی د اروا ښاد پوھاند ٢٠٠٠ما په . ھم نيوکی کړی دی نجيب } توروايانا او عبدالھادی داوی
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افغانستان « او د] 4[اع له کبله د حشمت غبار په ځواب کي مقاله وکښلهحبيبی د فرھنگی چوپړ د دف
يم، کاشکي دغه کار ما نه وااوس خو  د کتاب اوليکوال څخه مي ھم دفاع وکړه، »در پنچ قرن اخير

  .وای کړای

چگونه داود خان را به يک مخالف (د څرګندولو څخه د داکتر سيد عبد} کاظم د مقالو 
ر سر ليک 4ندی او ھم  ت)دردادگاه مردم(  له مقاله ښاغلی ولی آرياداو )ل کرد ؟سرسخت نظام تبدي

د رشتيا په ليکنی داکتر حسن شرق د، ھمدا رنکه  فرھنگ او رشتيا په باره کيد مقالی نصير مھرين
زه يي دي ته اړ کړم چي ووايم ، کاشکي د فرھنگ دفاع مي د حشمت غبار په مقابل کي نه ، باره کي 

امونه د ھندوکش د شمال د غکړي او خپل مالومات مي د ده دکتاب د محتوا او د لمسون ډک پيوای 
په ) اشتباه (خپله تير وتنه او خو له نيکه مرغه اوس ژوندی يم . ميشتو پښتنو پر ضد بشپړ کړی وای
  .دغه ليکنه کي اصFح او جبران کوم

په لوستلو پيل وکړ، تر تولو د مخه مي د د پور تنيومقالو د لوستلو وروسته ما د فرھنگ د کتاب 
ھر نيوکه کوونکی پخپلو پايلوکی چی ومی ليدل او نظر خاوندانو نيوکي د فرھنگ پر کتاب ولوستل ، 

  .مرحوم فرھنگ يی د ھيواد د يوه قوم په مقابل کي متعصب ګڼلي دی 

وی ځوابونو، ماته پخپله فرھنگ او دوستانو يی دغو نيوکوته ځواب ويلی دی، دغو نيوکو او د د
 په پايله . له مخی ولولم او تحليل  يی کړم نواموغدا فکر پيدا کړ چي زه د فرنگ کتاب د محتوا او پي

کي ما د فرھنگ د کتاب  څو پيامونه او ټکي راوخيستل چي په رشتيا سره زموږ د کړيدلی او جنګ 
رحوم غبار ټوله ڼيوکي د فرھنگ په زغرده بايد ووايم چي د م. ديغوندی مضرځپلي ټولنی لپاره زھر

  .او ورور سيد قاسم رشتيا په حق کې پر ځای او سمي دي

د غبار د دوھم ټوک کتاب له لوستلو څخه څرګنديږی چي سيد قاسم رشتيا، په حقيقت کي د 
او د دی 4ری څخه  د وزارت او سفارت مقامونو ته ورسيد ، ھمدا رنګه د ،سلطنت په چوپړ کي وو

 او د سلطنت او د استبداد د ضد کسانو دښمن وو، په دی لټه کی و چي خپل ورور روښان فکرانو
څخه را وباسي او دشاھی رژيم سره يی ھمکار )وطن(محمد صديق فرھنگ د سياسی ډلي له غړيتوب 

  . اوھمنوا کړي

ھغه وخت چی رشتيا د وزيرانو د مجلس د منشي «: دغه باره کي رڼا اچوی او کاږي غبار په 
ه دنده درلوده ، څو ځله د کابل والی شاه عالمی په دفتر کي د بندی ورور فرھنگ سره ليدنه په ټوګ

تاب رانه وړ ) فشار(فرھنگ  ددغه دباو .وکړه، ځيني ژمني يی ور سره وکړی او دی يی راواړا وه 
څو تسليم سو ، او وی ويل چي د سياسي بند د خFصون لپاره حکومت ته عريضه کول يو ښه اقدام 

په ھمدی ډول فرھنگ د وطن د ګوند دوه دری غړی ھم له ځانه سره ھمفکره کړل ، مګر د .دی 
سرور جويا، فتح محمد خان ميرزاده ددغه : اود وطن دګوند اکثره غړي لکه) غبار(کتاب ليکونکی 

تسليمی سره سخت مخالف وه او وی ويل ، ھيڅکله حکومت ته تسليم نه سي ځکه دخلګو دکرامت او 
  . لپاره مبارزه کوي بايد وساتل سيمناعت

فرھنگ د زندان دخوشي کيدو وروسته د صدراعظم داود خان سره وليدل، د وطن د ګوند له 
غړيو څخه ګوښه سو، څو کاله وروسته د پFن د وزارت معين سو او بيا د واکمني شاھی کورنۍ لخوا 

امنو د خيښی له 4ری د سيد فاروق سر بيره پردغه فرھنگ د دو ز .په يوګوسFويا کي سفير مقرر سو
فرھنگ واده د ھندی } نواز د لور سره ، او دامين فرھنگ واده د افغانستان د ملکی د نا سکه خور 

سره نژدي ) سلطنت(د واکمني کورنۍ ) ددربار وزير احمد شاه خان لور د نادر شاه د اکا زوی(سره 
خپل ھدف ته . کمني کورنۍ پخوانۍ چوپړی وونو په ھمدی ډول سيد قاسم د وا. اړيکې پيدا کړی

   ]5 [».وپيچاندديق يی په سياسی کمبله کي ورسيد او مير محمد ص
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رشتيا دماليی د وزير «: غبار دسيد قاسم رشتيا په باره کي زيات مالومات لری او داسی کاږي
 څخه په دی مير ھاشم خان له کورنۍ څخه دی او دکابل د مستوفی سيد حبيب خان زوی دی،د ځوانی

د ضبط احوا4تو درئيس ميرزا محمد شاه خان د . ھڅه کي و چي د واکمني کورنۍ په چوپړ کي وي
نه يوازی ډير ژر د وزارت، .نژدي اړيکو له 4ری يي د شاھي کورنۍ نظر خپل ځان ته راواړاوه

سا او باور د واکمني کورنۍ وي. رياست او سفارت رتبو خاوند سو، بلکي د ډيرو کابينو غړی ھم وو
 بيا د مطبوعاتو وزير سو، په ډيرو حساسو دورو کي وزه و چی لومړی د مطبوعاتو رئيس اپه دی اندا

د واکداری کورنۍ د . ھغه د افغانستان د روښان فکرانو دحقوقی آثارو سانسور او څارنه د ده دنده وه
سيده يی . رګ وھاشاستبداد يت او دوری په اوږدوکي په افغانستان کي د ضبط احوا4تو شبکه د مطلق

د بادشاه او صدر اعظم څخه ھدايت اخيست د اسرارو راپوريي يوازی ټولواک او صدر اعظم ته 
سر بيره پر دغه . ورکاوه ، رشتيا د صدر اعظم په 4ر ښوونه په دغو شريرو اسرارو کي شريک وو

  ]6[».د استخباراتو دنده يي ھم حکمرانی کورنۍ ته تر سره کوله

، نصير مھرين ، او ولی آريا څرګندونو زما ذھنيت د فرھنگ په باره کاظم ، سيد عبد} دغبار
لومړی دشکل په لحاظ . کړ، زه اړ سوم چي د فرھنگ تاريخ په دوه لحاظه ارزونه وکړم رکي تغيير و

  . اودوھم د محتوا په لحاظ
  

  :شکل په لحاظ  د 

مخونوکي ١١۶٧څپرکي، دری ضميمی او  ١٩دشکل په لحاظ ، افغانستان در پنج قرن اخير،
مندرجه مطالب يی کتابونه او اخځونه دي،د اوس مھاليز د تاريخ کښلو پر ميتود .  کښل سوی دی

 د کتاب ادبيات او دکښلو ژبه يي ، دید تاريخ ليکنی پرميتود برابرد غبار د تاريخ په پرتله . برابر دی
  .سليسه او د پوھيدلو وړ ده

ي ھم لري او  کتاب لکه د غبار تاريخ د شکل په لحاظ نيمګړتياو،قرن اخيرافغانستان در پنچ 
د عمومی اخځونو فھرست دکتاب په پای .  د نومونو د فھرست نه درلودل دي افرادوھغه د ځايونواو د

تاسی د بيھقی ، خوشحال خان يا سيدال ناصری ، د نومونو په موندلوکي : دساری په ډول . کي دی 
ب پاڼي په بيړه واړ وی څو د دوی نومونه پيدا سی، نو په دی ډول د معاصر تاريخ د بايد دټول کتا

کښلو په طرز کي د خلګو د نومونو،قومونو، او ټبرونو نوم ليک د لوستونکو د آسانتيا لپاره کښل 
  .کيږي، د ټاکلي نوم موندل د ښه تاريخ ارزښت دی

  

  : د محتوا په لحاظ 

تاريخ پنډ کتا ب دی ، زيات وخت غواړی چي د کره کتنی په افغانستان در پنج قرن اخير، 
موخه ولوستل سي ، خو ما په مختلفو وختونوکي ھغه ولوست ، په لوستلو کي د څو ټکو سره مخامخ 

اړينه ده پر ھغو ټکو ودريږم، زما نقد د کتاب پر ټول متن او محتوا .سوم چي پوښتني راته پيدا سوی
  . ور باندی دی چي وروسته به خبری پروکړونه دی بلکی د درو ټکو پر مح

د فرھنگ د تاريخ د دويم ټوک د پای څخه څرګنديږی چي په امريکا کي د لومړی چاپ 
 د محتوا په باره کي بحثونه او خبری سوي دي او پر دغه کتاب ځينو د نظر خاوندانو بوروسته د کتا

روح، زرملوال ، په ناروی کي د ولس کريا، پروين مجزھاند کاکړ، فيض کابلی، فيض احمد پو: لکه
په جريده کي د ښاغلی ولسمل په مديريت نقدونه وکښل سول، او د دغو نيوکو ځواب د کتاب د پلويانو 

يد فيضی، ولی عسمحمدداکتر علی رضوی، عبدالرشيد بينش، محمد ابراھيم عفيفی، : لخوا لکه
  .پرخاش،پخپله ليکوال او زوی يي امين فرھنگ ورکړل سول

  غه ځوابونه چي دوی ته ورکړل سوی دي، زما په اند ټول پښتانه دي او ھغو کسانو چي د ھ
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، يزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکن: يادښت

پښتانه . ٔفرھنگ د تاريخ دفاع کړی ده ، ھغوي تاجکان، سيدان، او يا د مولف د کورنۍ کسان دي
فرھنگ پښتنو ته مثبت نظر نه لري او ھغه مطالب چی په کتاب کي يي د پښتنو : نيوکه کوونکی وايي 

د نيوکه کوونکي دغه ادعا د . چاھانو په باره کي راغونډ کړی دي د تعصب له مخي کښل سوي ديپا
  .کتاب د دفاع کوونکو دريځ زيات پياوړی کوي

  

  : امونه غد فرھنگ د تاريخ مھم پي

د دغه کتاب پرله پسی چاپيدل له دی کبله نه وو چي د خپلی محتوا په لحاظ د پر تلی په ډول د 
زيګنالونه زھرجن خ لوړ وي، بلکه لدی کبله دي چي دده دکتاب محتوا ، پيامونه او غبار تر تاري

زيګنالونه غوږوته نه را زھرجن بار دکتاب څخه دغه غته ورسوی کوم چي له نيکه مرغه د غوږو
  .رسيږي 

 د ه مرغه رسوی چي له بدهامونغپيداسی فرھنگ د کتاب د مطالبو په ترڅ کي لوستونکو ته 
او يا دا چي د فرھنگ د کتاب مطالب دخپل لرليد په . ومي مخالفتونو او جګړوبوی راځی مذھبي او ق

لحاظ بوږونکي او خطر ناک حوادث لری چي ښايی ھر ګړی وچاودي، کو4ی سي ھر وخت ژبني او 
  .قومي شخړی را مينځته سي او ملی يووالی زيانمن او خلک پخپلو منخو کي واچوي

موضوع زيات  د افغانستان دښمنانو او دغير پښتون شاګردانو او امونه تر ھری بلی غدغه پي
، د لطيف پدرام ډله او دجنرال دوستم ملی جنبش د  ملی ستمی ، جمعيت اسFم: سياسی ډلو ته لکه 
دي ټولو د فرھنگ د کتاب د دغو پيامونو څخه ډيره ناوړه کټه واخيستله، د شمال .عFقی وړ وګرزيدل

ومونو رخه او کرکه يي د شمالی و4يتونو د ميشتو پښتنو په مقلبل کي زياته د تاجک او ترک تبار ق
  .کړه

څنګه چي د خلګو دښورښتونو سره يو خای د ثور د کودتا د رژيم پر ضد په تيړه بيا د داکتر 
د برھان الدين ربانی   ، د جھادی تنظيمونو واکمنتوب١٩٩٢نجيب } تر رانسکوريدو وروسته، اپريل 

 شاه مسعود په مشرتابه او د ددوی سره د دوستم يو ځای کيدل د شمالی و4 يتونو پرپښتنو او احمد
څو تر ھغه چي طالبان را پيدا سول، تنظيمی ډلي او . باندی بيرحمانه تيری، ظلم او ستم وکړ

جنګسا4ران له سويل او شمال څخه وتښتيدل او د شمال پښتنو لږ څه نفس په راحت وکيښ، مګر د 
 په زور د طالبانو را پرزول ، په ھيواد کي بيا شمالی ايتFف ډګر ته راووت، دحامد ۵٢ا او ب امريک

رال دوستم کرزی تش په نامه ولس مشرد شتون سره سره ، يوځل بيا ترکتبار او تاجک قومونو د جن
ن ،بلخ  ، او د شورای نظار بولندويانو د کندوز، بغFن ،تخار،تالقا ملی ستمپه مشري او ربانی ، 

په دی دليل سره چي پښتنو د  .،فارياب،  سمنګان او بادغيس پښتنو قومونو باندی بريدونه وکړل
خپلی او بيرته  ھندوکش په شمال کي د خلګو مځکی غضب کړی دی ، دوی بايد مخکي پريږدي

  . اصلی و4يتونوته ستانه سي

، د کورنيو پر نا موس يی دوی وران کوونکی  بريدونه وکړل ، مالونه يي چور او تا 4 کړل
جنسی تيري وکړ، په زرونو کورنيو خپل کورونه ، کښت وکرونده او مخکي پريښودي، ننګرھار او 
کندھار ته کډوال سول او حامد کرزی د حکومت تر اخری ورځی په دی ونه توانيد چي دوی بيرته 

  . کړي پرځایپخپلو کليو او ځايونوکي ځای

ضد پيامونه نه درلودای، ډيړ لږ به د غبار د تاريخ په   ملی يووالي زه باور لرم که دغه کتاب  د
ما په دغه دليل سره په دغه ارزونه کي زيات دکتاب محتوا يعنی د مؤلف . پرتله نوي چاپ سوی واي

امونو ته پام کړی دی چي د جملو او توروترشا پټ دي او پايلی يی وروسته پاتی ټولنی ته چی غپي
   ډيری خطرناکی او زيانمنی ګڼل کيږی او ناوړی اغيزی يی شمالی خلګو د داکتر زياتره نالوستي دي
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  .نجيب } له منځه وړلوورسته ، ربانی حکومت او شمالی ايتFف بوږوونکی بخوله تجربه کړه

زما په اند د فرھنگ په تاريخ کي دری ټکی ډير اھميت لري چي پوھاند کاکړ پخپله کره کتنه 
 لوکيئنه دي کښلی ، پداسی حال کي چي په درو سره مسس ندی نيولی اوڅه تما څھيکي پر ھغه 

  .که  او دښمني له ورايه ښکاريقومي ، مذھبي او د پښتون سره کر

  ، د افغانستان نوم -١

  ،د ھيواد په شمال کي د ناقلينو ځای پر ځای کيدل -٢

  . د امير عبدالرحمن خان په مقابل کي د ھزارو د ښورښت Lمل-٣

ی به پر ھره مسأله تبصره وسي او ددغو زيانمنو مسايلو د اغيزو په باره کي به ځوانانو ته 4ند
  .مالومات وړاندي سي

  نوربيا

  :منابع

  )https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF ويکی پيديای فارسی:رج- ]1[

  سايت سازمان تبليغات اسFمی”اصول نقد وتحليل اثر“ مقالۀ - ]2[

  1134، ص 2ايران،ج1371 افغانستان در پنج قرن اخير،چاپ - ]3[

نوشته است، ) جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ( آقای حشمت خليل غبار در موخره اي که بر کتاب پدرخويش - ]4[

ر ظاھرا منظو. ناميده است» اقتباسی«خوانده و بقيه را تاريخ ھای » اولين تاريخ علمی افغانستان«کتاب پدرخود را 
زيرا که ايشان ضمن انتقاد از . اثر فرھنگ تواند بود» افغانستان در پنج قرن اخير«شان از تاريخ ھای اقتباسی، کتاب 

موضع گيری ھای مصلحت پسندانه مرحوم سيد قاسم رشتيا، برادرشان مير محمد صديق فرھنگ را نيز بخاطر دست 

ی مرحوم غبار، متھم به مقام پرستی بر اثر تلقينات کشيدن از مبارزات سياسی و بريدن از حزب وطن تحت رھبر
 ، 2افغانستان درمسيرتاريخ،جلد.(ناميده است» با فرھنگ « برادرش مرحوم رشتيا نموده واستھزاء گونه اورا با 

  )٢٧۵، ٢۵١صفحات 

  250غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد دوم،چاپ امريکا، ص- ]5[

  252-251غبار، جلد دوم، ص- ]6[

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 


