
بافته و پشتونی سجل کردن است.  تافته جدا  جنوبی را را 
این که پته خزانه در رقابت با فارسی جعل شده و تالش شده 
است که برای پشتو پیشینه ادبی پیشتر از فارسی بکشند- به 
این جعل  بلکه  نیست.  ادبی  تنها حسادت  اما مساله  جایش. 

عمق بسیار گندیده ی سیاسی دارد.

تاریخ  انجمن  تالشهای  ناب  و  مهم  بسیار  بخش  پته خزانه 
افغانستان است که زیر نظر سردار نعیم و محمدداوود برای 
افغانستان تاریخ پشتونی ساختند. بسیاری از آنچه در انجمن 
تاریخ افغانستان آقایان احمدعلی کهزاد، عبدالحی حبیبی و 
حتی زنده یاد غبار نوشتند، تاریخ یک قوم است که به نام 
تاریخ کشور جا زده شد. جنگهای کابلیان علیه انگلیس را 
جنگ افغان و انگلیس خواندند. کلیه رشادتها و قربانیهای 
در  جنگ  سه  و  شد  کتمان  والیات  سایر  ساکنان  و  اقوام 
بسته  محمدزایی  سرداران  نیفه  و  دستار  به  انگلیس  برابر 
شد. بزرگترین شکصت انگلیس در چهاریکا در هیچ کتاب 
عام  قتل  و  کابل  ویرانیهای  از  نشد.  ذکر  سرکاری  تاریخ 
به همین  یادی نگردید.  کتابها  انگلیس درین  کابلیان توسط 
ترتیب در سراسر تاریخ تنها وقایعی که به نوعی به پشتون 
افتخاری و هیچ نشانی  پیوند داشت برجسته گردید و هیچ 
از افوام دیگر درین کتابهای تاریخ سرکاری رونما نگردید.
در  نویسنده  پرکارترین  حبیبی  عبدالحی  که  است  درست 
اما  نیست.  انگار  جای  است.  بوده  ما  کشور  پسین  تاریخ 
امیال و اهداف جناب حبیی در تاریخ نویسی را در »تاریخ 
مختصر افغانستان« می توانید به خوبی مشاهده کنید. حتی 
حبیبی  را  اعظم«  »سواد  فارسی  ارزشمند  بسیار  کتاب 
کشور  فرهنگستان  و  نوشت  تعلیق  و  تحشیه  خاطری  به 
شاهنشاهی ایران آن را نشر کرد که کاتب اولین کتاب را 
پشتون قلمداد کرده بود- آن هم با یک حدس و گمان خنده 
دار. گفتنی ست که کتاب سواد اعظم قدیمی ترین نثر مکتوب 
فارسی است که به ما رسیده است. این کتاب در عقاید مذهب 

حنفی می باشد...
کوتاه سخن این که پته خزانه بخشی از جعلهای ستراتیژیک 
سیاسی برای تامین هژمونی قومی درین کشور بوده است. 
به همین دلیل است که اعترافات و شهادت صادق فطرت 
ناشناس بر جعلی بودن این کتاب آتش به کاخ فاشیزم قومی 
هویت  مورد  در  تحمیلی  دیدگاههای  از  بسیاری  بنیاد  زد. 
و تاریخ کشور را جعلیات پته خزانه می سازد. این قصر 
یک  با  بازی-  کارتهای  از  شده  ساخته  برج  این  و  ریگی 
صدا فروریخت و فرومی ریزد. اینست که با چنگ و دندان 
و نادیده گرفتن هرچه نزاکت و و اداب بر ناشناس یورش 

بردند.
پرسش آخری:

آیا در عصر انفجار معلومات و رهایی معلومات و تاریخ از 
انحصار دولتها می شود بر این دروغها تکیه کرد؟ آیا عمر 

تحمیل و دروغ و جعل به پایان نرسیده است؟

از قلم صبور رحیل:
به  و  و حسد  از رشک  را  پته خزانه  فارسی زبان ها  آیا 
سال   ۲۰۰ پشتو  ادبیات  تاریخ  کتاب  درین  که  خاطری 
قدیم تر از فارسی نشان داده شده است، جعلی می دانند؟  
و  باسواد  شخصیتهای  بیشتر  چرا  نیست،  چنین  اگر 
تحصیلکرده غیرپشتون و به ویژه تاجیکان این کتاب را 
بزرگ  پرسش  دو  کنند؟  می  قلمداد  اعتبار  بی  و  جعلی 

درین پیوند می تواند چنین باشد: 
۱- آیا پته خزانه جعل است؟

۲- گیرم که جعل است و جعل باشد، چرا فارسی برخیها 
به  زیانی  چه  جعلیات  این  اند؟  مخالف  جعلیات  این  با 

دیگران دارد؟
بسیاری  بلکه  ناشناس  تنها  نه  را  نخست  پرسش  پاسخ 
از قلمهایی که به این کتاب با دید انتقادی نگریسته اند، 
داده اند. یعنی اسناد و نوشته های فراوانی درین زمینه 
وجود دارد که هم این اثر جعل شده است و هم محتویاتش 
مبتنی بر دروغ و حماسه سازی های دروغین است. و 
پته  جعلیات  است.  دوم  پرسش  به  پاسخ  مهم  مساله  اما 
خزانه از چه طعبتی برخوردار است که سبب اعتراض 

غیرپشتونها می شود؟ 
پته  نیست.  ادبیات  و  شعر  مورد  در  تنها  خزانه  پته 
غور  خزانه  پته  است.  زده  تاریخ  جعل  به  دست  خزانه 
است.  تاجیکان  سرزمین  غور  است.  کرده  دزدی  را 
دارند.  وجود  حاضر  و  حی  که  غوریهاییست  سرزمین 
اینها تاجیک اند. زبان شان فارسی است. اما پته خزانه با 
جعل شخصیتی به نام امیرکرور سوری که مرکزش گویا 
مندیش غور بوده باشد، محل بود و باش پشتونها را از 
اطراف کوههای سلیمان به قلب خراسان و کوهستانات 
پادشاهان  سلسله  و  غور  سرزمین  هم  کشاند.  می  غور 
ناکام.  هرچند  بلعد-  می  و  دهد  می  قورت  را  غوری 
شیرشاه سوری را نیز پشتون تلقی می کنند در حالی که 

غوریها و سوریها هیچیک پشتون نیستند.
این دروغ شاخدار را رسوا می  یک سوال بسیار ساده 
مرکزی  و  داشتند  حضور  غور  در  پشتونها  اگر  کند. 
داشتند، چه شد که امروز هیچ اثری و نشانی از آنها در 
غور وجود ندارد؟ مگر طوفان نوح آمد یا آفت چنگیز؟ 
چه چیزی سبب شد تا پشتونها چنان از غور گم شوند که 
حتی جایی پایی از آنها در جغرافیا و تاریخ غور به جا 
نماند؟ سوال دیگر اینست که جدا از پته خزانه آیا کدام 
اثر و کتاب دیگری از چیزی به نام امیرکرور در تاریخ 
سخن رانده است و آن هم شخصیتی که هم سلحشور و 
کشورگشاست و هم شاعر. آیا در کدام اثر دیگر جهانی 

از شعر پشتو در سنه ۱۰۰ هجری سخن گفته است؟
روشن است که پته خزانه روی اهداف مشخص سیاسی 
طرح و جعل گردیده است و آن هویت سازی برای یک 
قوم است. پیشینه بافی حضور این قوم در مرکز خراسان 


