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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Historical تاريخی

  
   کابل افغانستان– نريمان درانی

 ٢٠١٣ فبروری ٢٠

  !کينه توزی در تاريخ نگاری مردود است 

١  
  

عالی دارد، دست به از مدتی بدين طرف ، آقای يوسفی که در رشتۀ غير ازتاريخ تحصيالت 

سلسله . دھد خورد خوانندگان میه نام تاريخ به  بئیزند وچيزھا مسايل تاريخ وتاريخ نگاری می

در  »تحريف وجعل تاريخ جفا واھانت به انسانيت است« مقاالتی که آقای يوسفی تحت عنوان 

کنم که از  اف میمن اکثر آنھا را مرورکرده ام ولی اعتر رساند، افغان جرمن آنالين به نشر می

                                                                                آقای يوسفی.   آنھا چيزی دستگيرم نشده استۀمطالع

 کجای آن تاريخ است وکجای آن تحريف تاريخ است وکجای آن خواھد بگويد؟ نفھميدم که يعنی نفھميده ام که اوچه می

نوشته . گويد   پيام ايشان به خواننده چيست؟ زيراعنوان مقالۀ شان يک چيز است ومتن چيزديگری میت؟جعل تاريخ اس

بدون پيوند منطقی ميان رخدادھا، گاھی از تاريخ غرب و زمانی ازتاريخ   که متن با عنوان ھمخوانی نداشته باشد ویا

 نکند، جز سردرگمی و تلف کردن وقت  خواننده درد بخور و قابل استفاده ای ارائهه شرق، سخن بزند وھيچ فکت ب

، قابل خواندن ونشر در رسانه ھای با اعتبار !"عدمش به زوجود "قول معروفه  بئیپس چنين نوشته ھا. ثمری ندارد

  . ملی نيستند

نه تعريف مشخصی ارائه کرده ، ونه ھم ھيچ نمو» جعل تاريخ«ونه از » تحريف تاريخ«درحالی که آقای يوسفی، نه از

  ويا گفته توانستهای از تحريف تاريخ يا جعل تاريخی را دراثر مورد انتقاد خود با اسناد وشوھد معتبر نشان داده 

 ، حبيب هللا ړحسن کاک حبيبی ،غبار ، فرھنگ ، فيض محمدکاتب، کھزاد ،:  ازقبيل که از ميان مؤرخين افغانتوانسته

گ وغيره، کداميک شان درکداميک از آثار خويش و درکدام مراحل داکتر سياه سن داکتر زمانی، رفيع؛ سيستانی ،

دانم چرا آقای يوسفی با نوشتن ونشرچنين مقاالت تخم شک و ترديد  کرده اند؟ نمی» تحريف « تاريخی، تاريخ کشوررا

  خواھد ذھن جوانان را مسموم کند؟ پاشد ومی می

 رياضی وفزيک در ۀيد که وی در رشتآر سپرده برمی  از سوانح مختصری که درپورتال افغان جرمن آنالين به نش

 اقتصادسياسی تحصيلکرده، واکنون برای ما، نه ۀطورغيابی در رشته لمان باافغانستان درس خوانده وبعد از کشور 

وی می بايد ازموقف وموقعيت حزبی خود درکميتۀ مرکزی . نگارد لکه تاريخ می رياضی، نه فزيک ونه اقتصاد،ب

يک خلق در دوران تجاوز شوروی برافغانستان و نيز ازھمرکابی خود با محمود بريالی و ازتقرب و حزب دموکرات

  گفت که نگفته است ؟؟؟ خويشاوندی خود با داکتر نجيب هللا نيز سخن می
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شيوۀ پرداخت  و ادبيات نوشتاری آقای يوسفی  در ارائۀ مضامين : واما در مورد تاريخ نگاری يوسفی بايد گفت که 

خورم که آدم بدبين ومتعصبی نيستم، واز خواندن نوشته  سوگند می. اريخی خيلی ضعيف ودر سطح پائينی قرار داردت

ھای خوب و با محتوا از قلم ھرکه باشد، لذت می برم، ولی از خواندن نوشته ھای بد ونا  زيبا و بی  مفھوم  و بی سر و 

  .کمپيوترم را می بندم گردد، گران میکه سبب ضياع وقت من ودي پا خوشم نمی آيد واز اين

 تحقيقی کاريست مشکل ومستلزم حوصله مندی ودقت درجمع آوری  اسناد تاريخی از آرشيفھا و -نوشتن مقاالت تاريخی

. باشد  بعدی دقت درتشخيص وتميز حقيقت از دروغ، واقعيت ازخيالبافی، ضروری میۀساير منابع تاريخی ودرمرحل

 تاريخ نويسی تحصيالت اختصاصی داشته واين رشته رامسلک خود قرارداده ۀسيست که دررشترخ يا تاريخ نويس کؤم

ازينجاست که درزبان دری پيرامون کارھای شوقی  .حيث تاريخ قبول شده باشده ين رشته آثاری داشته باشد که باو در

ی ھفت صد سال پيش از امروز گفته شيخ سعد!" کاربوزينه نيست نجاری : " گفته اند، مثالً ئیوغير اختصاصی مقوله ھا

  : بود

  بورياباف گرچه بافنده است        نبرندش به کارگاه حرير

به سخن ديگر، ھرکسی که روی چند صفحه . نفيس ابريشمين توليد کندۀ نبايد ازبوريا باف انتظارداشت تا پارچ بلی،

 با از برکردن نوت ھای حزبی و خواندن چند تا اثر. کاغذ را سياه کند و در انترنت بگذارد، نويسنده به حساب نمی آيد

بھره مند  که شخص پرمطالعه و مگراين شود، مارکسيستی، آدم ممکن است حراف وسياست باز بشود ولی  نويسنده نمی

چنانکه داکتر سياه  . از استعداد نويسندگی باشد و درعمل  به اثبات برساند که توانائی نوشتن مسايل تاريخی را دارد

 تاريخی خود ثابت کرده اند که در عرصۀ تاريخ صاحب -نگ و داکتر زمانی با نگارش مقاالت وکتب  تحقيقیس

آنھا بدون حب وبغض شخصی خيلی روان و زيبا . استعداد و صالحيت تاريخ نگاری برخورداراند از مطالعات وسيع و

ی تاريخ نگاری نيز منطبق است و تا کنون درستی نوشته ھای شان با ادبيات عالی و با معيارھاه می نويسند و ب

سفانه محترم يوسفی از چنين أھيچکسی ھم نگفته يا ننوشته که نوشته ھای شان نامفھوم و نارسا و بی پيام است،  ولی مت

جمله بندی ھای آقای يوسفی، از لحاظ دستور زبان واصول نگارش دری اغلب . توانائی وصالحيتی برخوردار نيست

داکتر حميدهللا . رود تمام زحمات محقق برباد می بدون تسلط براساسات نگارش معياری زبان ،. وم استناقص ونا مفھ

 با اصول نگارش ئیآشنا آنچه که نويسنده قبل از ھمه نياز دارد،« :نويسد مفيد، زبان شناس جوان افغان دراين مورد می

دقت در کاربرد درست واژه ھاست که می تواند، اثر  ، و تخيل بديعۀ از لغات ، قوی بزرگۀزبان ، دستور زبان ، گنجين

  ».نويسنده را جاويدانه و پايدار و خواننده را دچار شگفتی سازد و به ستايش وا دارد

می بايد يک مقدار کتابھای ادبيات را مطالعه کند و خود را با دستور زبان  خواھد نويسنده شود، آقای يوسفی اگر می

ترکيب جمله بندی آشنا بسازد، بعد نوشته ھای خود را از نظريک نفر استاد رھنما که در وفن نويسندگی وترتيب و

ولی دروضعيت   بگذراند، سپس برای نشر در رسانه ھای جمعی افغانھا اشاعه بدھد، نويسندگی مھارت داشته باشد،

  .زند  کشورمیريشۀ خود و ريشۀ تاريخه   خود در واقع تيشه بۀادبيات مورداستفاد فعلی با زبان و

جان «: خود جلب کرده  اين جمله توجه مرا ب، آقای يوسفی»....تحريف وجعل تاريخ «در بخش پنجم از سلسله مقاالت 

ھمچنين دراين محل خيلی خواھد برای چند سال آينده،  می]شاه زمان[، اوبه رضايت خداوند :نويسد مالکولم می

   *».مصروف خواھد ماند

زاين جمله چيزی نخواھد فھميد، اين جمله از لحاظ گرامر ودستورزبان ومبتدا وخبرخود، کس ا باور دارم که ھيچ

خواھد برای چندسال  او می ،)که اصل آن انشاء هللا است(به رضايت خداوند« ببينيد . درادبيات  دری کفر ادبی است

شود که  گليسی وخواننده ملتفت میاين جمله ترجمه ايست اززبان ان »محل خود مصروف خواھد ماند ، ھمچنين در آينده

  مقاله نه تنھا ندۀزبان دری غلط است،  معلوم است که نويس دستور و کند ، زيرا ازلحاظ گرامر ی را افاده نمیائھيچ معن
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 مقصود نويسنده متون تاريخی از زبان انگليسی نيزنابلد است وۀ ادبيات دری مشکالت دارد، بلکه درترجم دردستور و

  . دھد شکل نادرست ترجمه کرده به خواننده انتقال میه تواند وب ی انعکاس داده نمیدرسته را ب

. کند که قابل مکث وانعکاس است   جمله ديگری نظر را جلب می»...تحريف وجعل تاريخ« جای ديگری درھمان مقاله 

  :نويسد می

ميکنند، » رونويس«نی را از آن منبع  کشورما،که عدۀ کثيری از نويسندگان ما، متوۀوقتی به کتب تاريخی چاپ شد«

کتاب «بحيث يک » سراج التواريخ«حال اگر. گرفته اند»سراج التواريخ؟«درعين حال متذکرميگردند که ھمه از

ھمه آنچه .بدسترس ھمه اتباع گذاشته شود»فرقان«و» انجيل«، »تورات«قبول شده باشد،بايد از آن مشابه با »مقدس

آيا واقعاً چنين يک طرزديد معقول است؟آيا وقايعی تاريخی کشورما را . تحميل گرددر برھمهئياست، التغ» درخط«

   »ديگران ھم مشاھده ننموده اند؟

خورد، ودرعين حال نشانگر عدم آگاھی وی از  چشم میه اين پرگراف ھم که در آن نه فصاحت کالم ونه صنعت بيان ب

 عاری ۀھدف نويسنده ازاين جمل و  ومعلوم نيست که منظورسراج التواريخ است، خيلی صوری وبی مفھوم نوشته شده

قسمت ! ناقص باشد  اينقدر کند نبايد مردم عرضه میه آخراين نويسنده لقب داکتری دارد ، آنچه ب وخبرچيست؟ ءازمبتدا

» ونويسر«که عدۀ کثيری از نويسندگان ما، متونی را از آن منبع  وقتی به کتب تاريخی چاپ شده کشورما،«:اول جمله

ادبيات دری غلط محض  اين جمله ازنظر».گرفته اند»سراج التواريخ؟«ميکنند، درعين حال متذکرميگردند که ھمه از

پس . شود وخبر جمله ھنوزدرک ندارد کند، مبتدای جمله شمرده می که ختم جمله را اعالم می  ایقطهاست، زيرا تا ن

 ۀوقتی به کتب تاريخی چاپ شد «.ن شروع شود وبا نقطه ختم گرددھمين جمله  بايد چني. جمله فاقد فصاحت کالم است

  ».کنند می» رونويس«عدۀ کثيری از نويسندگان ما، متونی را از آن منبع ]شود که  نظربيندازيم، ديده می[ کشورما،

تعجب که باعث  چيزی. گرفته اند" سراج التواريخ ؟"گردند که ھمه از  درعين حال متذکرمی: قسمت دوم جملهدر 

ه اليه بعد از نام  سراج التواريخ چيست ؟ آيا آقای يوسفی بؤ سۀگردد اينست که  اوالً، معنی گذاشتن عالم خواننده می

" سراج التواريخ "اين کتاب نيفتاده وه که  تاکنون چشم شان ب شک دارد؟ يا اين" سراج التواريخ"نام ه موجوديت کتابی ب

  را يک نام بی مسمی می پندارد ؟ 

يا  می بايد بگويد از سراج التواريخ گرفته است، و کند، ھرکسی که از سراج التواريخ مطلبی را اقتباس می انياً،ث

رخ در نوشتن اين مطلب يا آن مطلب به سراج التواريخ توجه داشته است، عيب آن ؤبگويد فالن م اگرکسی ديگر

کتبی افغانستان است که از روی منابع معتبر تاريخی در درکجاست؟ زيرا که سراج التواريخ، يکی از معتبرترين منابع 

رخين افغان ؤ نوشته شده و نزد م١٩عھد امير عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا سراج الملت والدين وساير منابع قرن 

که برای شناخت  نحویه ب. خاطر مطالب موثق خود از اعتبار باالئی برخورداراسته  محققين داخلی وخارجی بۀوھم

  محمدزائی ، کدام اثرمعتبرديگری سراغ نداريم و ھيچ محققی جز مراجعه به آن  چاره و– ئی بارکزاۀرويدادھای دور

" سراج التواريخ"کند اصوالً بايد بگويد که آن مطلب را از  که مطلبی را از آن اقتباس می ھرکسی. اثر بھتری ندارد

يا محققين  دارند که انگليسھا  البته تاريخ ھای ديگری ھم وجود.گرفته است ، که درآنصورت بر وزن اثرش می افزايد

اکثر آن  انگليس نوشته اند، ولی - جمله جنگ اول افغان  افغانستان ومن١٩واقعات قرن ه  راجع بئیروسی و امريکا

ندوستاتی که دسترس ھمگان قرارندارند، حتی تاريخ موھن الل ھه ن ترجمه نشده وبزبانھای افغانستاه کتاب ھا تاکنون ب

 سال بعداز تاليف آن، آنھم ١۶٠طرف پس از   انگليس را نوشته ، از يک- وقايع و رويدادھای جنگ اول افغان 

ه داخل افغانستان چاپ وتوزيع نشده وبه درامريکا توسط داکتر سيدخليل هللا ھاشميان دردوجلد ترجمه شده که تاکنون ب

ه ليف شده که درآن بأخ موھن الل درلندن زيرنظرملکه ويکتوريا تدسترس ھمگان قرارندارد، وازجانب ديگر تاري

ين تاريخھا از اکدام از ھيچ. جانبی انگليسھا بيشترصحبت شده استه عوض رشادت وجانبازی افغانھا ، از  تدبير وحق ب
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ھمين ه  ب.رسد مقام وارزش سراج التواريخ  وواقعه نگاری مرحوم فيض محمد کاتب نمیه لحاظ اطالعات دست اول ب

ايران تجديد طبع شده، وجلد چھارم آن در چھارمجلد درسال جاری چاپ  در دليل است که سراج التواريخ تاکنون چند بار

ين ااھميت مطالب مندرج در خاطر اعتبار وه ب.  رسد فروش میه  افغانی درکتابفروشيھای کابل  ب١٣٠٠قيمت ه وب

  . مسمی شده است"  عالمه فيض محمد کاتب ھزاره"ولف آن کتاب، مرحوم نام مه کتاب است که پوھنتون واليت باميان ب

سراج "حال اگر « : به قسمت اول بخش اخيرعبارت فوق الذکر درمقالۀ آقای يوسفی توجه کنيد که نوشته است 

دسترس ھمه ب" فرقان"و " انجيل"، " تورات"قبول شده باشد، بايد از آن مشابه با "  کتاب مقدس"حيث يک ه ب" التواريخ

 نه تنھا زيرا اوالً .  لحاظ انشاء نارسا است نادرست است وھم از ا فوق ھم ازلحاظ محتوۀ جمل».اتباع گذاشته شود

 يک اً نخوانده ، ثاني" کتاب مقدس"يک از اتباع باسواد افغان  سراج التواريخ را  رخين افغان ، بلکه ھيچؤھيچيک از م

ن آدانستن، بی احترامی به کتب آسمانی و خالف  تعليمات قر" مشابه"ب آسمانی کتاب تاريخ را باقران مجيد وساير کت

و " تورات"بايد اتباع افغانستان باشد که ھمه الحمد مسلمانند، اين مردم به " اتباع" منظور از اً مسلمين است ، ثالث

 اتباع افغانستان گذاشته ۀدسترس ھم ه اين ادعای نويسنده که سراج التواريخ بايد باً چه ضرورت دارند ؟ رابع" انجيل"

 ٢٠که درحدود   اتباع خودبگذارد، درحالیۀدسترس ھمه  دولت افغانستان است که يک کتاب تاريخ رابۀآيا وظيف!  شود

مندان تاريخ است که خودشان کتاب موردعالقۀ ه  اشخاص باسواد، و از آنجمله عالقۀکه وظيف فيصد با سواد دارد؟ يا اين

؟ سراج !دولت فقير افغانستان ه  دولت غنی امريکا اينکار را نکرده تا چه رسد با نمايند؟ حتبازار دستيابخود را از 

مندان ه  پوھنتون و ودرکتابخانه ھای بعضی واليات موجود است و عالقۀ کابل، درکتابخانۀ عامۀالتواريخ درکتابخان

جلوه داده ، ولی "  مقدس"که اين تاريخ را درنزد مردم  لیقای يوسفی درحاآکه   توانند، اين تاريخ از آن استفاده می

کند؟  آيا آقای يوسفی ملتفت شده که تبصرۀ او باالی متنی که  را نديده ،  پس چرا باالی آن تبصره می خودش تاکنون آن

  رساند ؟  لقب داکتری؟ و ادعای تاريخ نويسی  اش صدمه میه نديده ونخوانده ، ب

ربرھمه تحميل ئياست ، التغ" درخط"ھمه آنچه :" او ميگويد .  نوشتۀ آقای يوسفی توجه فرمائيدقسمت دوم بخش اخيره ب

يا متن " خط "ينجا چه معنی دارد؟ خط کی  يا خط کدام مرجع ؟ اگرمنظور آقای يوسفی ادر" خط"اين کلمۀ " .گردد

نام سراج التواريخ را " خط "ۀوی کلم، پس چرا در پھل"ربرھمه تحميل گرددئيالتغ"مندرج درسراج التواريخ است که 

افادۀ ديکتاتوری دارد ، »برھمه تحميل گردد«گويد بود ؟ اين نوشته وقتی می اضافه نکرده  تامقصد وذھن او روشن  می

رکرده ومانند دورۀ حاکميت خلق وپرچم نيست که ھر فيصله يياما بايد ملتفت باشد که اکنون وضع درافغانستان تغ

چه کسی چنين گفته که ھرچه درسراج ! کرد، باالی مردم قابل  تحميل بود  ب برسراقتدار صادر میودستوری راکه حز

  افغانستان حتمی و قابل تحميل است ؟ " اتباع "التواريخ درج شده، خواندن وباورکردن آن برھمه 

 می کند ه ئی ھای عندی وسليقکند وباالی آثارمستند تاريخی تبصره رخ قلمداد میؤقای يوسفی که خودرا مآبازھم از قلم 

 " ايا وقايع تاريخی کشور ما را ديگران ھم مشاھده ننموده اند؟: " ينقرار ا جالب ديکر تراوش کرده است، ازۀيک نکت

خواننده از ! قای يوسفی مثبت است، يعنی ديگران  وقايع تاريخی کشورمارامشاھده نموده اندآاليه در ذھن ؤجواب اين س

ميان می آيند ه االتی  بؤپس س. تواند چشم ديد را تصور می"  مشاھده"کلمۀ ز  کشورھای دنيا و اۀ ھم،" ديگران"کلمۀ 

دست وزيرمحمداکبرخان درکابل ديده؟  ه که غير ازدو نفر منصبدار انگليس کدام خارجی ديگری قتل سفيرانگليس  راب

چشم خود ه  جالل آباد ب-سافۀ بين خورد کابل ھزار قشون مجھز انگليس را درم١۶آيا کدام خارجی ديگر ماجرای قتل 

  چشم خود درگله گوش لغمان ديده ؟ ه ديده است ؟ آيا کدام خارجی شھادت اميرحبيب هللا خان را ب

عده افغانھا چگونگی حمالت  شايد يک. ازنگاه تاريخ، مشاھده نمودن يک واقعه باضبط وثبت کردن يک واقعه فرق دارد

ديگر روايت کرده باشند ، اما تنھا مرحوم فيض محمدکاتب به ضبط ه ر انگليس ديده و يکی بمجاھدين افغان را برلشک

 نوشته اند، اما ئیدرباال گفتيم گه خارجيان نيز باالی  وقايع مھم تاريخی درافغانستان چيزھا. وثبت آن پرداخته است
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ھکذا درشرح وتحليل . وشته ھای خارجيان بدانندواقعبيانه تر از ن افغانھا بايد ضبط وثبت سراج التواريخ را اصيل تر و

مقابل انگليس درآن از سراج ه که قيام افغانھا ب) غبار(رويدادھای تاريخی درقرن بيستم،   اثری بھتر ورساتر ازتاريخ 

  . ليف نشده استأالتواريخ اقتباس شده، درافغانستان ت

انقالبات « يا تحت عنوان»....جعل و تحريف تاريخ«توان گفت که مقاالتی که يوسفی تاکنون زيرعنوان  خالصه می

 به نشر رسانده است، نه تنھا که تاريخ نيستند، بلکه صورت مسخ شدۀ تاريخ »تاريخی افغانستان يا انقالبی ساختن تاريخ

  میزعم خود تاريخ گفته به خورد ديگرانه  که وی باستندجای خواندن، سزوار انداختن درزباله دانی تاريخ ه اند وب

  .دھد

آگاھی موصوف از تاريخ  تا آنجا که معيارھای  تاريخ دانی و تاريخ شناسی آقای يوسفی درمقاالت شان مشاھده شده ،

کرده " تحريف"اين رشته ھا ندارد، خودش تاريخ را ه  است، وچون دسترس کافی بئیکشور وتاريخ منطقه بسيار ابتدا

 اومی. برمالشده است " طلسم خونين"عنوان  ه  اقای يوسفی بۀيک مقالاين واقعيت ، يعنی تحريف تاريخ ، در .  است

شاه عباس بزرگ زمانی به نزد سرکردۀ دايکندی پناه برد، و بعد از آنکه بر تاج  و تخت ايران جلوس کرد، تمام « :گويد

تقرر يافته  و ارتقای آنان اين اقدام بعد از ذکر نام ھای افراد . ھمان سران ھزاره را در دستگاه قدرت خويش مقرر داشت

باعث تحريک دشمنی و خصومت سران دايزنگی، که حريف آنھا  شمرده می شدند، گرديده است،  عواقب آن تا امروز 

  » .دوام داشته است) مترجم : ١٩١١اقالٌ تا سال ترتيب گزارش(

را  ست ومؤرخ بيطرف نمی بايد آنھدفش ايجاد نفاق ميان مردم وسران ھزاره ا اين دروغ شاخدار را ھرکه گفته باشد،

اگر  و  حيث يک فکت تاريخی در مقاله يا کتاب خود به نشر بسپارده بدون معلوم کردن صحت وسقم آن ب بدون دقت و

بايد در ترديد آن بالفاصله بعد از اقتباس، درپاورقی يا درمتن نظرخود را بنويسد وخواننده را آگاه  به نشر ھم بسپارد می

اين جمله  کفر تاريخ به حساب می آيد واز خواندن آن ھرکه اطالع اندکی از . وسفی چنين کاری نکرده استکند، ولی  ي

 ميالدی بود و در ١٧شاه عباس کبيرشاه  صفوی ايران، فرزند قرن . ازخنده گرده کفک خواھد شد تاريخ داشته باشد،

 ايران حکمراند وھيچ کم نظيری بر ا قدرت واستبداد سال ب۴٢مدت  سن شانزده سالگی به پادشاھی ايران برگزيده شد و

آيا بھترنبود که نويسنده قبل از نشرآن  دريک رسانۀ با اعتبار،  گاھی مجبور به مھاجرت آنھم به ھزاره جات نشده است،

از . شد  ريشخند ديگران نمیۀکرد تا ماي  شاه عباس تکميل میۀزد و معلومات خود را در بار سری به کتابخانه ای می

بعد فھميده شد که فھم آقای يوسفی از تاريخ خيلی اندک است واکنون ھم نبايد تالش کند تا گفته ھای ه آن روز ب

 درد کس نمیه خورد خوانندگان بدھد که ھرگز به نام خود به عنوان تاريخ به نويسندگان خارجی را نادرست ترجمه و ب

  . آگاه در دل بريشش می خنددۀخوانند خورد و

 يا قوس ناخنک «  »کار بردن بيمورد عالمت گيمه ه رسد، ب مشاھده میه ديگری که در نوشته ھای آقای يوسفی بچيز

گيمه يا قوس ناخنک معموالً . رود کارنمی کند، ب گيمه يا قوس ناخنک آنگونه که يوسفی از آن فراوان استفاده می. است

رود ويا  کار میه گردد، ب  از کسی ديگر نقل مییااب ومقاله  يا پرگرافی يا عنوان کتیا يا جمله یاآنجا که کلمه 

رود،  کارمیه درھنگام نشان دادن نامھای خاص واعالم جغرافيائی يا اصطالحات خاص سياسی واقتصادی و فلسفی ب

سند که درھيچ مرجع، قبول کدام »پيشرفته«درجوامع « :به  اين پرگراف او توجه کنيد. نه  برای کلمات عادی ومعمولی

ممکن نيست،دربخش تحقيقاتی » مراجع باصالحيت قانونی«تصديق شده از »فوتوکاپی«ويا» اصل«بدون نشان دادن

در امر » ريفرنس«اگرخود بخواھند،از روی»خواننده«می کند،که» نقل«از آن مطلبی»نويسنده«ھم،معمول است که

ھمچو مسايل حساس تاريخی يک کشور، ميتواند، ....قناعت خود،به آن دسترسی داشته وبه قناعت خود پرداخته بتواند

ممکن بوده ميتواند،که »دپلوماتيک«در جوامع،حتی درھمان وقت ھم،درمطبوعات ويا مراجع» درزنفاق«برای ايجاد 
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ساخته » دپلوماتيک«محلی دربدل پول، اطالعات ناقص راھم شامل،مکتوب پوستۀ سياسی شعبه» مخبران «ازطريق

  ».باشند

، »نقل«، »نويسنده« ،»مراجع با صالحيت قانونی« ،»فوتوکاپی« ،»اصل«، »پيشرفته«: کلماتدراين پرگراف 

ھمه کلمات عادی ومروج روزمره اند، اما او با » مخبران « ،»دپلوماتيک«  ،»درزنفاق« ، »ريفرنس«، »خواننده«

سازد  ويسندگان  مشخص میکند، سبک خود را از سايرن چنين روشی که ھم وقت خود وھم وقت خواننده را ضايع می

 حکيم سامع، :نام ھای مستعاراز قبيله توان ساير نوشته ھای او را که ب وبا درنظرداشت ھمين روش نگارش وی  می

  .وغيره در پورتال افغان جرمن آنالين اشاعه داده است، تميز کرد و باز شناخت عبدالرشيد قدوسی، عبدالمنان کريم و

 ئیکند که درجا دی طنز گونه  ادبيات آقای يوسفی را آسمان و ريسمان ناميده ، نقل قول میدرنق» الياس«ھموطنی بانام 

» آرشيف ھای«مکرراً معذرت می خواھم که اميد است اين نوشته ، آغازی را برای ساختن دروازۀ ھای  ":نوشته است

درينجا بنابر اھميت اصول . اری رسانداسناد بيشترموثق ورھنمود دھندۀ، در کار تحقيقاتی روی تاريخ واقعی کشورما، ي

رسم الخط وچاپ » شناخت « وچه از روی » ئیکيميا«و» فزيکی«، حصول شناسانی با اسناد تاريخی که چه از جھت 

  . "معمول ھمان مرحلۀ تاريخی ، مطرح شده ميتواند

رراً معذرت می خواھم  که مک:" چه است ئیدر ذيل تجزيه ميکنيم که درين نوشته معما:که  کند طنزنويس عالوه می

  اميد است اين نوشته، ؟؟؟؟؟ اين معذرت خواھی و اين اميد است، يعنی چه وچه ارتباطی به موضوع دارد؟

اسناد بيشترموثق ورھنمود دھندۀ، در ] نه خود آرشيف ھای[»آرشيف ھای«آغازی را برای ساختن دروازۀ ھای : وباز

؟؟؟؟ از بی معنی بودن جملۀ بی سروپا بگذريد، منظور وی از . اری رساندکار تحقيقاتی روی تاريخ واقعی کشورما، ي

.. …تواند؟؟؟؟ ما که نفھميديم دروازه ھای آرشيف چيست ؟ دروازه ھا چگونه جواب ده اسناد و خود آرشيف شده می

سن وخسين خرسه خبيشتر خود تان تمام پاراگراف ھای بی مفھوم و پريشان نوشتۀ وی را  غور ودقت نمائيد که چگونه 

انقالب ھای تاريخی « را به رشتۀ تحرير در آورده است يعنی غلطنامه سرا پا معنون به .دختران جزرت مغاويه است

، ٢٠١٢دسمبر٢۶گران افغانستان،(».دئيرا خود تان بخوانيد وقضاوت شريفانه نما» افغانستان ويا انقالبی ساختن تاريخ ؟

 )»بانجانمن نوکرخان ھستم، نه نوکر « مقالۀ

انشائی ودستوری ومحتوائی در مقاالت آقای يوسفی ، بسياراست که فقط دو نمونه آن را  ازاينگونه کاستيھای امالئی،

اگر بناباشد که ھرمقالۀ شان را ارزيابی واز لحاظ دستور زبان وانشاء ادبيات  گفته بيان کردم و »مشت نمونۀ خروار«

  . کاغذ خواھد شددری سبک وسنگين کنم، مثنوی ھفتاد من 

 ادامه دارد

   
  :يادداشت* 

  :عالمانه و تحقيقی شان بايد بنگاريمبه خاطر ارسال مطلب » درانی«امتنان خدمت آقای خيرمقدم و ضمن ابراز 

ا کمبود » يوسفی«محتوائی مقاالت آقای  نقد  در کنار» درانی« از آنجائی که آقای -١ تباھات ھ ی آن و اش شائی و امالئ ان

رار " يوسفی"آقای مقاالت به ناگزير نکاتی که از ، ز مورد نظر دارند ھا را ني تاری ق ورد ويراس ه م د، آگاھان نقل شده ان

  .نگرفته اند، اميد خوانندگان عزيز پورتال، درج آن خطا ھا را ناشی از سھل انگاری ويراستاران پورتال تلقی ننمايند

ای -٢ ايد آق ی« ش ای» دران ه آق ند ک ته باش فی «اطالع داش ال » يوس ا پورت دتی ب ستان آزاد«م ستان-افغان ز » آزاد افغان ني

ای نويراستاران پورتال ھم در آ. ھمکاری می نمود ه آق د ک ع متوجه بودن ان » يوسفی« موق ر از زب ۀ يک اث حين ترجم

ه  به عالوۀ آن که به اھداف نويسندۀ اثر،ديگری وارد ناآگاھان ه  اساساً توجه نمی نمودند و حتا در برخی م م آگاھان ا ھ و ي

افی و الزم شان ، بلکه عدم آشنائی يدندبه زبان و بلند گوی دشمنان ميھن ما مبدل می گرد ان ک ا زب ائی و چه ب ھای اروپ

د»  فارسی–دری «بسا زبان خود ما يعنی  ه . باعث می گرديد تا نقايص جدی و ملموسی در ترجمه خود را نمايان نماين ب
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ر نوشتن که ويراستاران ما با ھمين اساس بعد از مدت چندی  شان را در ام ه اي د آن ک ه امي درک مسؤوليت ھای شان و ب

ديم  ت تق تاری و صرف وق د از ويراس ان را بع ای ش ته ھ د و نوش غ نورزيدن اری دري وع ھمک يچ ن د، از ھ کمک نماين

دام چراغ سبه يک باره ايشان خوانندگان پورتال نمودند،  دن ک ا دي ۀ ھمکار تغيير رويه داده گويا ب ه گفت بزی از طرف ب

ت»ديگ دلده «-» معروفی«عزيز ما آقای  ال را گذاش ه . ند، بنای فحاشی به پورت ا از برخورد شان گل ه م واضح است ک

  :مند نشديم چه اين را به نيکوئی می دانستيم

ق«تمام آنھائی که در مکتب غدر و خيانت و استاد کشی به اصطالح  ده » حزب دموکراتيک خل ه ش د تربي د، نمی توانن ان

  .به غير از آن چه ھستند، چيز ديگری باشند

ای -٣ ی« ھرگاه آق ال » دران ند، از مواضع پورت ته باش ستان آزاد «خواس ستان–افغان ع »  آزاد افغان امبرده مطل ال ن در قب

اع (ير عنوان  ز» پغمانی«آقای ما گردند، می توانند به عالوۀ اعالميۀ پورتال در آن زمينه به نوشتۀ ھمکار گرامی  دردف

  .در آرشيف شان نيز مراجعه نمايند) » شدن چه مشکلانسانشدن چه آسان، " دوکتور"«از سياست ھای پورتال

ته باشجناب شان اميد از اين که مطلب ارسالی -۴ ته از . ند را در چند قسمت به نشر می رسانيم، با ما تفاھم داش چه گذش

شان داده، ،رتالآن که مشکالت کمبود وقت ويراستاران پو ه ن ه تجرب ا جائی ک د، ت  چنين انتخابی را بر ما تحميل می نماي

  .طوالنی باشند بيشتر استفاده نمايند تا مقاالتی کهمی توانند خوانندگان ما در داخل افغانستان، از مقاالت کوتاه 

  با عرض حرمت

 AA-AAادارۀ پورتال


