
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Historical ریخیتأ

 

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی    

  2112نومبر  29  برلین ــ          

 

 : یادداشت  
پیش روی کاغـذ آمده و همان سال  دهگذرد، حدوداً  در میچه در ذیل از نظر خوانندۀ گرانق نآ

را در  از نشرش سر باز زده، آن اما" امید. "رضه گردیده بودع "امید" هفته نامۀزمان به 

 .یگر این قلمسا مقاالت دمانند به نسیانکدۀ انبار خود زندانی ساخت؛ ب

در پنهانخانۀ دانم نمی
1
 ؛زی می گشتم، که این نوشته جلوه فرمودآرشیف کمپیوتر پشت چه چی 

 .ش میکنماشرف خوانندگانتقدیم حضور  ،وقت نشرش را مناسب دانسته

 2112 اکتوبر 11برلین، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  نیعقوب خا ربه امی گریزهدیۀ ان

 (با تجدید نظر و اضافات)
 

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال  2112ریخ اول نومبر مقاله یک بار به تأاین 

د، بیجا ندانستم که آن ذکری ازین مقاله رفته بو پیش پریروزمچون در مقالۀ . افتخار نشر را یافت

این درویش گشته است، که هر نوشته ام را دست  دانم چرا وردنمی. رؤیت بدهمر گیبار درا نیز 

نیز قلم، بل که باالتر از آن  نه به حساب ورد  مگر بزنم و جمله بندیها را تغییر بدهم؟ این مقاله را 

 : باید دست میزدم، که ماحصلش از نظر خوانندۀ عزیز میگذرد

"قصر بادها"
1
نوان آمده و ع  به رشتۀ تحریر در M. M. Kaye لمق از ، کهست تاریخی رومانی 

ستانـلۀ شامخ پوشیده از برف کوهـخود را از یک ق
 
 رومان کش. است تهـعاریت گرفه همالیا، ب 

                                                 
1
گفته شود، که مکتومی  ترکیب زیبای دری بوده و به اتاق   تلفظ  گردد،  "پنامخانه"کابلی  وام  که در زبان ع "پنهانخانه"ــ  

ب دیوار دانسنند که در عـق پنهانخانه ها در و دروازه ای نداشتند و اشخاص بیخبر نمی.  در آن اشیای قیمتی را  پنهان کنند

که مردم کابل اشیای گرانبهای خود را از ترس چور و چپاول   از بسا بزرگان خود شنیده ام،. دیده استچیزی پنهان گر

 .در پنهانخانه ها گذاشته بودند  امیر حبیب هللا کلکانیال م  ع  
2
    2ــ مطابق 171ضه گردید و در صفحۀ اول شمارۀ رچاپ مشهد ع "فـریاد عاشورا"ها به هـفـته نامۀ ــ این مضمون  بعد 

 .ناشراز طرف و دستدرازی  ــ آن آذین بست؛ متأسفانه با اندک تصرف 1999جون 
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سمت لمی هم تهیه گردیده، که قفین رومان از ا .ق و جنگ را به نمایش میگذاردشو کوک بین ع

بر افغانستانتجاوز دوم برتاینه قارن را م  آخرینش، کابل و دربار امیر محمد یعقوب خان سوم و 
 
 

 Louis Cavagnari "کوانیاری و یل  "تل حصار کابل و قیام باالق. نشان میدهد
 

، سفیر همه کارۀ 

ورده و آرون یچه را ازین بخش ب ، آناام. لم برای ما افغانهاستف بخش، جالب ترین تانانگلس

گره ریخی مسلمانان أ، بلکه با پرستیژ ت، با این ماجرا سر و کار نداردمرار میدهقمورد تبصره 

 . ردمیخو

امیر  .د، هدایای حکومت هند بریتانیائی به امیر یعقوب خان پیشکش میشودر صحنه ای از فلم

ف یکایک از ح  ت  . ، تحفه ها را تقدیم میکندریزگکه نمایندۀ ان بار داده و سفیر در حضور است

خود جلب ه کدام توجه  امیر را ب د، ولی هیچنبسته ها باز گردیده و در جلو امیر گذاشته میشو

آسا میرسد، و آن ه میگردد؛ تا نوبت به سوغات معجزد و با عکس العمل سردش بدرقنکمین

روی امیر میگذارند،  ت را پیشکه ساع همین. میزیت سرنیست غیر از یک ساع دگر یچیز

شادمانه گردد، اظهار  سان کودکی که از دیدن بازیچه ای خوشحال وه پیشانیش باز میگردد و ب

این طنز  .، دور و بر ساعت را حریصانه از نظر گذشتانده و با آن مشغول میشودرضایت کرده

و حال مسلمانان نظر  بر گذشته رار داده و اندکیولو جنبۀ کلی ندارد، بهانه ق نیشدار و گزنده را،

 . اندازم می

، یعنی گذشته ها را باید فراموش "گذشته را صلوات و آینده را احتیاط"ضرب المثلی داریم که 

رگز نمیتوانیم گذشته هما . ق نیستمفوااول این مثل م   من با جزء  . بود بال آینده محتاطکرد و در ق

ما . آینده است گذشته پایه و مایۀ حال و. و تلخ را را فراموش کنیم، خصوصاً گذشته های شیرین

زمان . ه داریم مربوط به زمان گذشته استچری میکنیم و هانزندگ "گذشته"اصالً در جهان 

 .میشود فرو میرود و جزء گذشته "گذشته"دم در کام زمان رلحظه ای بیش نیست و ه "حال"

میشود  "حال"آید،  می "آینده"ای که از  هر لحظه. ست که دم نقد وجود ندارد هم چیزی "آینده"

                                                                                                                                                        
 M. M. Kayeست از قلم  ست، رومانیا مورد استفادۀ من Palast der Windeکه ترجمۀ المانی آن  "قصربادها"ــ  1

 .، منتشر گردیده استینمَ در انتشارات فیشر در فرانکفورت کنار دریای  1979چاپ اولش به زبان المانی در سال که 

کار ه ربی ــ دری بع " سلسله کوه"ربی و ع "سلسله جبال"وض ست، که درینجا به ع لغت زیبای دری "کوهـستان"ــ  4

کوهـستان "، " کشندوکوهستان ه"ام و خوش دارم  استعمال کردهمن این ترکیب رسا را همیشه در نوشته . است رفـته

 .بنویسم مو غـیره "کوهـستان آلپ"،  "قـفـقاز
2
جنگهای اول و "به نام  ،و به اثر تقلید محض از منابع انگریزیرا مؤرخان ما به غلط بر افغانستان برتانیه  تجاوزات ــ 

کر نکشیده بود، که چنین نامگذاری را شافغانستان بر برتانیه ل ، در حالی کهعلم ساخته اند "دوم و سوم افغان و انگلیس

متوجه  "موسوی"حسین  سید، جناب استاد ریخأاس را استاد و مدقق دقیق النظر تبار این نکتۀ حس  ولین ا .توجیه نماید

است، که امید . یح کردندحتص "افغانستان اللجنگ استق" و "انگلیس بر افغانستان تجاوزات اول و دومدفع "گردیده و به 

" جنگهای اول و دوم و سوم افغان و انگلیس"ین به بعد ما متوجه  باریکی موضوع گردیده و از ریخنگارانأتخان و مؤر

  !!!نگویند و ننویسند
صورت ه و در زبان عوام کابلی ب "کیوناری"که در کتب تاریخ ما به شکل  Cavagnari  "کوانیاری" نام مکمل  ــ 6

  Louis Adolphus Cavagnariپدرش . است Pierre Louis Napoleon Cavagnari قید گردیده، "کمناری"

 1241جوالیماه  4تاریخ کیوناری به . آیرلندی بود Adeligen Caroline Lyons-Montgomeryایتالیائی و مادرش 

بعد از اتمام تحصیالت در فرانسه و انگلستان به سلک عسکری درآمده و شامل . ه به دنیا آمدفرانس  Stenayدر شهر 

 1279جوالی  24به تاریخ . به حیث معاون کمشنر پشاور گماشته شد 1277در سال . کمپنی بریتانیائی هند شرقی گردید

کیوناری به تاریخ سوم . در کابل توطن گزید مرد مسلح به حیث سفیر برتانیه و در واقع همه کارۀ انگلیس، 29با همراهی 

کشته و به دیار عدم  ر کابل به دست آزادیخواهان افغاندر باالحصا ی با تمام افراد قطعۀ محافظشیکجا 1279سپتمبر 

 "(ویکی پیدیا"با استفاده از )  .فرستاده شد
 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Cavagnari


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

. باشد زمان گذشته میه در دنیا وجود دارد، متعلق ب پس آنچه. تحویل میگردد "گذشته"انبار  و به

ست که  باریکۀ بسیار کوچکی "زمان حال" .است "آینده"و  "گذشته"سرحد باریک میان  "حال"

 "صفر"ه ش را بحد   یا "لیمت"ضی حساب ریاه که ب ،دگردیوقتی جلوه گر مفـقـط  وجودش 

ه ، فی الواقع در همان دم بمیپنداریم" حال" همان لحظۀ بسیار بسیار کوتاهی را که. ب بدهیمتقر  

 . پیوسته است "گذشته"

 اساس و تهداب و راهنما "گذشته"میگویم که  ،یشتر را در زمینه الزم ندیدهلسفه بافی بفتفلسف و 

راموش کنیم، چه بخواهیم و چه فما اصالً گذشته را نمیتوانیم . تاس "آینده"و  "حال"و راهگشای 

. است ساخته و بافته شده "گذشته"ست، در ا آنچه در جهانخواهیم، چون وجود و هستی ما و هرن

 گویا جزء  و  تادهفچه از زمان حیات ما بسیار بعید ا آن و به معنای گذشتۀ دور "گذشته"البته 

خوب و هر تن از ـ، درس گرفلم تاریخـاز فوائد ع. اند دور از نظر بماند، هم نمیتوتاریخ گردیده

 .است روی داده روزگارکه در مسیر  ،ست بدی

طور نیست که همیشه مانند  و این ندبلندی و شگوفائی زیسته اد و سرمسلمانان هم زمانی در مج

ُپکخور،امروز دستنگر،  ظمت دنیای اسالم در ـو عشکوه . ندگران بوده باشرد و دنباله رو دشاگ ت 

 اصطالح متمدن امروزی که خالصتاً غرب خوانده میشود، در تاریکیه زمانی بود، که جهان ب

ه مسلمانان قرون وسطی ب مطهری،مرتضی تۀ ـگفه ب. و ظلمت قرون وسطائی دست و پا میزد

دوره معنای اروپائی و غربیش ندارند، چون خواب گران و کهولت و رخوت و پسماندگی این 

بود، مسلمانان در اوج  چیرهرون وسطی بر اروپا ـدر زمانی که ق. ط متعلق به اروپاستـقـف

مطهری، اگر مسلمانان تۀ ـگفه باز ب. زیستند جالل و شکوه علم و دانش و فرهنگ و تمدن می

 .... شان استای "زمان حال"قرون وسطائی دارند، همانا 

درتمند ترین، متمدن ترین، بادانش ترین و مترقی ترین ـ، قمسلمانان و عالم اسالمکه  در زمانی

و هنر و معماری و  نون و صنعتآوری در علوم و ف  زاران نوبودند و هآن روزگار درت جهان ـق

 داشت، آری در ب رهه ای از ون زندگانی، در سلک امور روزمرۀ شان قرارؤخالصه در تمام ش

 المانیصر ـت به دوست مسیحی خود قـدد ساعـعهارون الرشید یک  ین زمان، خلیفۀ مسلمانانا

 رسول   میالدی توسط  217این سوغات به سال . ت از اختراعات مسلمانان استـساعــ میفرستد 

.تقدیم میگردد "کارل کبیر"به قیصر  المانهللا در شهر آخن نام عبدبه خلیفه 
7

 

                                                 
 "زیگرید هونکه"اثر داکتر Allahs Sonne über dem Abendland   "آفـتاب  هللا بر باخترزمین"کتاب  22ــ صفحۀ  7

Dr. Sigrid Hunke  ینرانکفـورت باالی دریای یشر، فچاپخانۀ ف1991 جوالی  ، چاپدانشمند مشهور المانی  این اثر. م 

جناب انجنیر . است که به شکل ستندرد درآمده، باربار تجدید چاپ گردیده و به زبانهای زیاد جهان نیز ترجمه شدهمعتبر 

 ،ست سترگ ترجمه میکنند؛ و این کاری "درد دل افغان"ر ئی از این کتاب را برای مجلۀ موق  هاد حسین انوری فصلمحم

باید تذکر بدهم که کتاب با نثر ثقیـل المانی نوشته شده و کسی که بر زبان المانی تسلط  کافی نداشته باشد و . ولی بس مشکل

خصوصاً . در شده نمیتوانده زۀ الزم آشنا نباشد، از عهدۀ درک و ترجمۀ درست آن ببه اندا هم با تاریخ اروپا و تاریخ اسالم

برده اند، دانشمندان عالم اسالم را به  های متمادی بهره های شایانانش و دانشمندان جهان اسالم قـرنکه اروپائیان که از د

م و دانشمندان عالم اسالم آگاهی کافی نداشته باشد، نامهائی که خود به ایشان داده اند، یاد میکنند و تا کسی از تاریخ اسال

 "کرابن الس  "، Averroesرا  "شدابن الر  "، مینامند Avicennaرا   "ابن سینا" مثالً . دست دهـده نمیتواند ترجمۀ موثقی ب

 "بن حیان سیستانیجابر "و پیش کسوت نابغه اش   Rhasesرا  "زکریای رازی"طبیب مشهور ، Avenzoar را

رن ششم مشهور ق ــ  فیلسوف"ابن الرشد"قابل تذکر است که غیر از .  و غیره  Avempaceرا   "ابن باجه"،  Geberرا

فیلسوفان بزرگ  "کرابن الس  "و  "ابن باجه"و ( سپانیای اسالمیه)ــ  که از ا ند ل س   Cordobaرطبه  هجری و از اهل ق  

،  نسبت "افغانستان قدیم"یا   "خراسان"سه نابغۀ دیگر به هر برخاسته اند،یا اسپانیای اسالمی هم از اندلس  دیگر که ایشان

 .میبرند و جزء افتخارات تاریخی ما محسوب میگردند
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ش به اوتوماتو فعالیت  روز بود، از دیدن ساعت ترین فرمانروای  جهان غرب آنتدرکه مق یصرق

  .است ، شیطان تعبیه شدهتحیرت فرو رفته، مات و مبهوت میماند و میپندارد که در داخل ساع

اصطالح ه ـ از درک چنین تخنیک عالی و بـزمان  غرب آن ـوقت سطح فهم اروپا ـ در آن

 . عاجز بود High Tech  "های تک" امروزی

های تاریخی را قلب ماهیت آید و واقعیت یسوی میع کارنویس جعلداستان M. Kaye آقای اینک

ی ریزلب انگدۀ متقنعجب درینست که نویس. میکند چپهداده و برف بام خود را بر بام مسلمانان 

 ر را به پای زمامدارباانتقام کشیده و عین داستان خجالت "تازیانۀ هارون بر قیصر"د از ـمیخواه

 ریزو آلۀ دست انگ امیر بی اراده ز در پی دفاع ازهرگ لماین ق .بچسپاند یاسالم مملکتیک 

داده  در برابر مسلمانان یان راهای غربدرازی خواهد جواب گوشه ای از زبان بلکه می نیست،

 . باشد

به استادی رسیده در حدی امروز خود  ،عالم اسالم بودعلمای غرب که زمانی شاگرد وفادار 

 .بول نداردـشاگردی هم قبه که ممالک اسالمی را ، است

. 

.  

 
  

انیاریو  پیغ ل    ی نپولئون کـ و 

 

اثر برجسته و بی بدیل  "تاریخ افغانستان بعـد از اسالم" 241ــ  241بد نیست از صفحات 

 :مرحوم پوهاند عالمه حبیبی در مورد جابر ابن حیان سیستانی، نقل قولی چند نمائیم 

 211را  بعضی آن جلد کتاب بالغ میشود، و حتی 212و دارای تصانیف فراوانست که به ... » 

که گوید که جابر را در کیمیا همان منزلت است M. Berthelot برتلو  .و  م.... جلد هم گویند

 :دکتور گوستاولوبون می نویسد .... ارسطو پیش از او در منطق داشت

، باید در وجد این علم میباشدم   Lavoisiesمینویسند که الوازیه  ( یمیاک)اینکه در کتب شیمی "

های هـزار سال پیش یکبار ایجاد نشده و اگر البراتوره لم دیگر باشت که کیمیا و هر عنظر د

.... وانست قدمی پیش برودمسلمانان و اکتشافات مهمه را درین علم نمیکردند، الوازیه نیز نمیت

( معروفیمشهور ترین ــ  شرح از ) و ا شهر ( معروفیــ  شرح از  نیا مقدمتریقدیم ترین )ا قدم 

رن هـشتم میالدی حیات داشت، تصنیفات او است که در اواخر ق" جابر"مای کیمیای اسالم عل

است که " نتایج التکمیل" خیلی زیاد و چندین کتابش در التینی هم ترجمه شده که مشهور تر آن 

و  ....  رانسه هم ترجمه شد، و در اروپا مستند و مورد استفاده بود م به زبان ف1672در سنه 
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مانند یک دایرة المعارف علمی مشتمل بر خالصۀ مجموع مسایل کیمیاوی  "جابر"ف تصانی

ر شوره، ذکر شده مانند جوه ،معلوم نبودند در تصنیفات جابر ترکیباتی که قبالً .... مسلمانان 

ست که درین کتب یک سلسله عملیات شیمیاوی و او نخستین کسی .... و قلیات و تیزاب سلطانی 

ترکیب و و تبخیر و تبلور و انحالل و تجزیه و  بیل تقطیراز ق( ح از معروفییــ تصح کیمیائی)

 «".غیره را بیان نموده است

خاک ریخی أکه از افتخارات ت "یسیستانن ابن حی  جابر "و در بارۀ  رویمندور اگر از موضوع 

 :بنویسمبیشتر خود ماست، پاک 

بود ــ  "ری"ــ که از  "ای رازیکری  ز  بن محمد "را منسوب به  "لحک  ال"گرچه ایرانیان اختراع 

ــ قسمی بود علمی و تأریخی  آیتی در تحقیقاتکه میدانند، اما عالمۀ فقید صالح الدین سلجوقی 

بن جابر "؛ یعنی "رازیزکریای " نگاشته است ــ این اختراع را به استاد   "نقد بیدل"در  که

چندبارۀ شراب به دست آورد؛ تدریجی و تقطیر  ، که الکحل را ازنسبت میدهد "سیستانیالان الحی  

جابر از . دسنگ گرافیت حاصل میکردن ر  مکر   ( سائیدن)سودنس رمه را از  عیناً به مانند این که

 "ک حل"را در عربی  "سرمه" و ــ "رمهس  "نامید؛ یعنی  "حلالک  "د را خومحصول همین روی 

گذاشتند و  "الکهول"، نامش را را از جهان اسالم اقتباس کردند" الکحل"وقتی اروپائیان  .خوانند

به نظر من باید ولی . را قبول کرده ایم "الکهول" فرنگی تهجی  ا مردم که از خود بیخبریم، حاال م

م و بنویسیم، نه بگوئی "حلالک  "و اعتبار دانسته مدار ــ که از خود ماست ــ خصوصاً ن را اصل آ

 .مینویسندبه تقلید از فرانسوی ی که ایرانیان رــ طو "الکل"یا  "الکهول"

اگر باز به کتاب داکتر زیگرید هونکه برگردیم، باید بگویم که ارزش این کتاب درینست، که 

اگر خود مسلمانان . میگذاردمسلمانان را از زبان یک دانشمند عیسوی، پیش روی ما  افتخارات

شیرینی سخن مگر  .ده میتواندایشان تصور ش "باطرف بودن"چنین گپها را بر زبان رانند، 

بیطرف "ینست، که دست آوردها و افتخارات عالم اسالم را از زبان کسی میشنویم، که در در

که  جسته،بر ناب و سختحیف است که این اثر . هیچ شک و شبهه ای نمیتوان داشت او " بودن

فارسی /دری، تاکنون به است ه نوشته شدهالمانعبس به سبک لمی و با بیطرفی عام و تام ع

 .    ترجمه نگردیده

 تاریخی ــ ، به مآخذ الزمترجمۀ فصولی از این کتاب در هنگاموری انانجنیر ای کاش جناب 

رجوع میکردند، تا ترجمۀ  ــ اسالمی و چه فرنگی  چه فه،و فلسطبیعی تأریخ علوم بالخاصه 

 !!!!ــ که نیست میبود غل و غش و کم و کاستب و بدون بی عـی ایشان

 


