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 سيد موسی عثمان ھستی ناشروسردبيرماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکانادا

  ٢٠١۵ می ٠٩
  

   غبار قرآن نسازيمکتاباز 
  

  
  وحی غلط دردماغ پيروان خودتکرارگذاشت     چيزديگرنداشتآن پيغمبری که جزوحی نفع

  جای نقل ُپله گذاشته برفريب درجيب شان ب    ريا درمشت چيزی نداشت وحی دروغ وجز

  شاعربی وزن وبی ترازو

راجع به زندگی خصوصی  محترم کاظم کاظمی بپردازم و و که راجع به اشتباھات محترم حشمت جان غبار قبل ازاين

  مليت ھای افغانستان زنده يادۀراجع به زندگی محترم کاظم کاظمی حرفی داشته باشم ھم يا و شمت جان غبارمحترم ح

  من بی مورد خواھدۀ اھل قلم تبصرۀخانواد ًخصوصا  زنده يادغبارومحترم کاظم کاظمی رامی شناسندۀخانواد و غبار

  بود

 و قسمت ادعای محترم حشمت غبار در خودنظريات ضمن ارائۀ جای بحث شخصيت نيست تنھامن ،  اين جا

ت أخواھم باجر ستاری شده میاغالم محمدغبارکه توسط محترم کاظم کاظمی وير ميرستاری کتاب تاريخ زنده ياداوير

  وبی طرفانه طومارواقعيت پيچيده شده راباانگشت قلم بازکنم

غبارداشتم ودارم ودرمجلس راحيثيت شاگرد من به شخصيت غباراحترام دارم وازغبارآموخته ام وھمه ميدانندکه من 

که ادعای روشنفکری  که درآن روزکسانی شعله جاويد  نعيم شايان قبل ازبه وجودآمدن حزب دموکراتيک خلق وۀخان

دريک مقاله  ًقبال  رحيم محمودی وديگران آن روزدرمجلس حضورداشتند،تره کی وسياست می کردند به شمول ببرک،

 ۀ خودھم مجلس خانۀدريک نوشتھم و دستگيرخان پنجشيری  که  درآن مجلس حضورداشتند کسانینام برده ام  آنھا از

 باطرف داری از کاظم دادگر سيد ياده من وزند، استندبرغباربرخابه مخالفت دربر نعيم شايان يادکرده يکتعداد زنده ياد
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ه داشت وھم ببرک حمودی سالھاازمن گليم که رحيم ماستدغباردربرابرتمام اعضای مجلس برخنظريات منطقی زنده يا

  دادم  کارمل می گفت اگرشما مداخله نمی کرديدمن به غباردرس تاريخی می

يادغباراحترام دارم نمی توانم که ازواقعيت ھاانکارکنم کورکورانه کتاب زنده يادغباررادرقرآن بپيچم ه باوجوديکه به زند

  ويک مقدس ديگروبدون اشتباه اورامعرفی کنم

 يک خانمی که لباس داعشی درتن داردمحترم کاظم کاظمی راکه در. کشيدی پا از  نشرۀ خاوران آب ناديده موزسايت

حتی به  ادبيات امروزی درافغانستان وايران می زند در وحرف اول را دارد طوال وقوانين ادبی نووکھن يد نثر و شعر

دربين شعرای ايرانی ای ه  خود خامنۀافل شعرخوانی خان صادقانه ياغيرصادقانه درمح نامدارافغانۀحيث شاعرونويسند

  .، اھانت نموده استش رابخواند يتاشعرھا دنکن دعوت می را او

ه ازمحترم حشمت غباربايدکردکه نه تنھامحترم حشمت غبارپسرنازدانه وچيزفھم زنده يادغباربوده وگلسف بايدگفت أبات

 ۀخانواد جز دانش مردان اورا نه تنھا داند زنده يادغبارمیدار ميراث  را خودھم تمام روشنفکران ومردمان آزادی خواه 

  .دانندبه تمام مردم جھان زنده ياد غباروديگردانشمندان تعلق دارنداين يک واقعيت است ادب می دانش و

ت قلم بدستی برخورداربودکاظم کاظمی درعصرمابرخورداراس شھرت قلم و از ھمان قدرکه زنده يادغباردرزمان خود

  .شديدلحن  ھر چند باجای توھين بھتربودکه ازکاظم کاظمی انتقادسالم صورت ميگرفت ه ب

زدنداين برچسپ زنی ھا برزنده يادغبارمی  آن بدتراز ديروز که امروزبه کاظم کاظمی زده می شود یئبرچسپ ھا

  .است سالھاست به يک فرھنگ تبديل شده ، با تأسففکران افغانستاندربين روشن

دوجلدکتاب  غبارزده باشدمن نمی گويم اشتباه کرده  ستاریااظم کاظمی شايدازدوستی ياخودخواھی دست به ويرمحترم ک

يا نکرده اشتباھات محترم کاظم کاظمی قابل بخشش است ولی اشتباھات شماحشمت جان که مرتکب گناه شدی جلد دوم 

 به نام جلد دوم کتاب غباربه نشررساندی که ه ساختکیيياداشت کوتاه زنده يادغبارالشت ازسالھای طوالنی چند بعدرا 

 دربرابرانتقادات منتقدين جلد دوم سکوت اختيار شما شود و درکتاب خيلی کمی ازسبک نويسندگی زنده يادغبارديده می

 گويم چون وجدان سالم داشتی فھميدی که مردم افغانستان شناختی که ازسبک ونگارش زنده ياد شمامیه وآفرين ب کرديد

من نقد  را دکه جلددوم زنده يادغباريدرجلددوم سبک نويسندگی زنده يادغبارکم ديده می شوداگرناراحت نشوداشتند غبار

اشت ھای کوتاه زنده يادغباردرطومارعقده وکينه پيچيده شده وبه ددوشما ھم ميدانيدکه يادنسره وناسره سازم ھمه می دان

  .استنشررسيده 

که درزمان حيات زنده يادغباريکساعت باغبارنشسته   دردھن اين وآن انداختی کسانیحشمت جان پدرخودراناشناخته

 ستاری جلددوم عقيده ھای شخصی ناشر واميدانندکه درنوشته ووير  اشتراک کرده باشندویرانی درسخن يا و باشند

ک نويسندگی وخط زنده  به سبشده نمی تواندواکثرکسانيکه خذمأرخين ؤ جلددوم زنده يادغباربه م،دخيل گرديده ستاراوير

  .يرستاراکندحرفھای غباراست ياازو خذی راکه ازکتاب می گيرد دقت میأکنند م ی دارنداول تحقيق میئيادغبارآشنا

ه سبک نويسندگی خذ استفاده کنندوقتی استفاده ميکنندکه بأحيث مه رخ ونويسنده اگربؤازجلددوم دوم کتاب زنده يادغبار م

خذ أ داشته باشندويا اول جمله بندی ھای جلددوم کتاب غبارراسره وناسره می سازندوبعدازآن به نام میئزنده يادغبارآشنا

  .استفاده ميکنند

در که  جلددوم بگيردامکان داردکسانی از خذأت نمی کندکه مأاگرکسی به سبک نويسندگی غبارآشنايی نداشته باشدجر

ازجلددوم کتاب را خذ خودأجلددوم استفاده کنند وآن کتابی که م به خاطرشھرت طلبی شايدازندا اماتورتاريخ نويسی 

  .کند تاريخ زنده يادغبارگرفته باشدشھرت تاريخ نويسی نداشته باشد کس سرآن وکتاب آن اعتبارکرده نمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ستاری توسط محترکاظم کاظمی روی دست است وچغل قلم تواکه شماخبرشديد جلددوم درحال وير گويندوقتی ھمه می

ی که شخص ئ مردانه واراقرارکنی وبگواميداست نگيرند ترا تا دوم ازآب می برآيدازاين بھانه کارگرفتی که بگيرجلد در

  .نقش کليدی داشتيد سطرسازی کتاب دخيل و شما درجمله بندی و خود

حشمت . ازيدجالب سه  زنده يادغبارکه به شکل شارت نوت بوده کم وزيادکرديد تاجلددوم رابه خوانندهياداشت ھای کوتا

 چندورق می بود بھتربود که بابزرگی که جلددوم امروزنشرشده و ساختيد می جان نبايدنظريات خودرادخيل درجلددوم

است به پاسخ مليتھای  اميد روح زنده يادغباردرآرامش قرارگيرد خواھيد اگرمی، سبب تشويش خوانندگان گرديده 

  .انستان عفوبخواھيدوبعد يخن قلم محترم کاظم کاظمی رابگيريديدوياازتمام مليت ھای افغئافغانستان جواب بگو

تاريخ نويسی نداشت  تحصالت پيشرفته درتاريخ وميتود، يک انسان مثل من وشمابود. زنده يادغبارمثل من وشمابشربود

رخ ونويسنده ؤ العين ازتمام حوادث دنيامةرخين امروزی قراردارد بايک طرفؤرس متکه تکنالوژی دردس طوری و

دسترس زنده يادغبارقرارنداشت وزنده  در رخين قرارداردؤيکه امروزدردسترس مئوکتابخانه ھا باخبرمی شود

توان مندی ترجمه ھم ازآن  دسترسی نداشت فقط دوسه کلمه المانی می فھميد يادغباربا يک زبان خارجی طوربايد وشايد

 دتوان بازنده يادغباردرجلداول ھمکاری کرديۀ  وتااندازددانستي میزبان نداشت شما که يک مقدارانگليسی درآن زمان 

ی نداشتيددراين جای شک نيست که زنده يادغباربادست ئآشناشماھم درفن ترجمه . مليت ھای افغانستان اين راميدانند

اھات وجود خالی بھترين ياداشت ھای خودرادرج جلداول کرد ونامش راتاريخ گذاشت که درجلداول ھم کم وزياداشتب

جلداول برناسيوناليست وطن خودخدمت کرده که ھيچ انسان باوجدان  شک نيست که زنده يادغباربا نوشتنداردوجای 

  .انکارکرده نمی تواند

اکثرآن کتابھا درافغانستان نه تنھاديده نشده ، رخين خارجی نوشته شده بودؤکه راجع به افغانستان  توسط م یئتاريخ ھا

 مردم ما قرارنداشت نه تنھازنده يادغبارحتی استادان تاريخ افغانستان نامی ازآن تاريخ ھارانشنيده که  به دسترس بود

ی طرف داری پھلوان احمدجان با احمدشاه مسعودجنگيدم وزحمی شدم وبه خاطره سی سال قبل که من درپنجشيرب بودند

جشيرآوردم من ازتمام مليت ھای افغانستان  آی اس آی راازليزنورستان باسيزده جاسوس ديگربه پنۀکه نوکرسرسپرد

درافغانستان مرتکب شده من ھم مقصرھستم وشھامت معذرت  معذرت می خواھم چون جنايتی راکه احمدشاه مسعود

وصدکتاب تاريخ راجع به افغانستان  )مگيل سرزدم (نتريال و بزرگ مۀخواھی رادارم سی سال قبل من دريک کتاب خان

که قبل ازبه قدت رسيدن حزب  نشنيده بودم درحالیا يکی ازآن کتاب ھارم ندموجود بودومن ناکه خارجی ھانوشته بود

  .دموکراتيک خلق من به ھند وپاکستان رفته بودم واکثراين کتابھادرکتابخانه ھای معتبرھندموجودبود

 ادبيات بخش ۀکولتاستادفاثال خوشبختانه محترم محمدحسن کاکړيک خاطره راخدمت دوستان به عرض می رسانم طورم

 ادبيات واستادديپارتمنت تاريخ ادبيات يک سفری به لندن ۀ فاکولتيسئزنده يادميرحسين شاه خان ر( تاريخ زنده است

زنده  که شاگردحسين شا ه خان زنده يادازحسن کاکړآن وقت درلندن محصل بودميرمحمدحسن خان کاکړداشت محترم 

تاچندروزی که  وانی کتابی رابه دسترس من قراردهمی ت:  گفتمنت تاريخ بودميرحسين شاه خان قندھاری درديپارت ياد

کتابی راکه به زبان انگليسی نوشته شده بودبه ترم محمدحسن خان کاکړ مح؟درانگليس ھستم ازآن درحدتوان استفاده کنم

  خواندوزنده يادبه کمک دکشنریرا دسترس زنده يادميرحسين شاه خان قراردادزنده يادميرحسين شاه خان کتاب 

ترجمه را توانی اين کتاب  می خواھش کرد ازمحترم حسن کاکړهجالب يافتآن را ميرحسين شاه خان بعدازخواندن کتاب 

تاريخ "کتاب  نام  بادرنظرداشت ميتودھای تاريخ نويسی ترجمه نمود،به شکل فنیرا کتاب محترم محمدحسن کاکړ ؟کنی

  . می باشد"چه است

  ۀخان ازترجمشاه  زنده يادميرحسين  پشتو وحسن کامشاد به فارسی اين کتاب را ترجمه کرده به محترم حسن کاکړ

 کتاب ۀتاريخ نويسی رادرترجم دبيات زبان شيرين پشتوترجمه شده بودروش ومتودا که باړپشتوی محترم حسن کاک
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به دردانی کرده بودوھم  تمجيدوقړ آن کتاب نوشته بودوازمحترم محمدحسن خان کاکۀدرمقدم، درنظرگرفته بود

 ۀبه گفتدست ه که کتاب بعدازترجمه ب  بودکه کتاب بخوانندوقتی کتاب اشاره کردهۀدگان نسل جوان وپيردرمقدمنخوان

 داشت سلجوقی درتاريخ یئاه خان به ميتودتاريخ نويسی آشناکه ميرحسين ش عالمه سلجوقی رسيد مثلی اخوانی ھا

خواھش رنبودکه شماازمحترم حسن کاکړودانست گفته بودضر نمیرا کتاب  ۀی نداشت وارزش ترجمئنويسی آشنا

  .ضايع ميکردوچنين کتابی را ترجمه می نمودرا ميکرديد که وقت خود

سلجوقی گفته بودتاريخ نويسی تحصيالت عالی نمی خواھدھرکس می تواندتحقيق کندوچندکتاب بخواندوازآن کتاب ھا 

چنانچه که   بگذارد،که ازکتاب ھاگرفته ويااززبان اين وآن شنيده   خودھایياداشت بر راخذ جمع آوری نمايد ونام تاريخ أم

بھترين  و الت عالی نداشتنديتاريخ نوشتند وھيچ کدام ازاينھا درتاريخ وتاريخ نويسی تحص کھزاد غبار،  حبيبی ،آقايان

  اين حرفھای سلجوقی بود. نوشتندرا کتاب ھای تاريخ 

ون  ييتروتلويزوت فيس بوک ، که تکنالوژی وانترنت ، ه صالح الدين سلجوقی درزمان خود دراين جای شک نيست ک

که  خاطریه معلومات  سلجوقی کم بود گناه نداشت ب توسط انترنت وصل نشده بود دنيا کتابخانه ھا در و موجوده نبود

  .زده بودا ر  حرفھالذا آن کتاب تاريخی رانمی دانست ۀارزش ترجم

 شھر در ی داشت وئکمی به فلسفه آيدياليزم آشنا  شريعت اسالم ومذھب حنفی و،قرآن  کمی درحديث،ۀدازسلجوقی به ان

آن  وقت می دانيد که سلجوقی بيدل رامثل  بخوانيدرا وتفسيرسلجوقی سربيدل  وقتيکه کتاب نقد شما پادشاه بود ھا کور

  لباب کرده بود اقدی  کس ديگرۀسلجوقی به آدرس خان محترم روغ صاحب نشناخته بود

 اوآن تاريخ را) تاريخ نويسی رشته مسلکی نيست(ده يادميرحسين شاه خان گفته بودسلجوقی بعدازخواندن کتاب به زن

 دارای اشتباھات فراوان است که امروزمامی دانيم ، بيدانش نوشتهۀمانندکتاب حديث بخاری يک نويسند می کرد فکر

يادکردن حديث بخاری  حضرت محمد نوشته شده بودکه استادسيرت باحديث ھای بخاری بعدازپنجصدسال وفات 

يک مالی جاھل درمنبربه نام  ياتا ال بردعصرماعصرمنطق است نه عصرفکاھی ؤس زير را شخصيت مذھبی خود

  .موادغايط حضرت محمدخوش بوی وخوشخوربودمردم می خورد، حديث بگويد

 می پرواز سيرآھن به ھوا ويا ھزاران  زمين استۀردھا کره مثل کرليايدرکھکشانھام گفتيم که اگرماچھل سال قبل می

نوقت   آ توسط طياره به حج رفتندھمان مال ھاکه  وقتی گويد آدم ياديوانه شده ياکفرمی اين نه تنھا مولويھا  می گفتند کند

ْولقد كرمنا بني آدم وحملناھم|القران الكريم ( که ايمان پيداکردند ُْ َ َْ َ ََ ََ ََ ِ َّ َ ْ َ ْ في البر والبحرَ َ َْ َْ ِّ    ِقابل تائيداست)ِ

کاه کوه جورکرده (اين رابه خاطری يادآوری کردم که مليت ھای افغانستان ھميشه ازدوستان ھمزبان ومليت ھای خوداز

يت اشخاصی راجع به زندگی ودانش وشخص) مروزوجودنداردا نيک نام ومرده بدنام دروطن ماوجودنداشته وتاۀزند اند

 که تحقيق کنندوقضاوت عادالنه صورت گيرد ديده شده که دلقکان وروابط او، که درجامعه شھرت داشته قبل ازاين

  .اورابه شھرت رسانيده اند

بيائيد از ھيچ کتابی قرآن و مقدس نسازيم، بپذيريم  که ھمه کس ممکن است اشتباه کند و ھرگاه کسی، اشتباه فردی را 

  .باشد و يا کوچک، اصالح کرد؛ گناھی مرتکب نشده استمی خواھد بزرگ 

  

 

 


