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 Political سياسی

  
  نذير دلسوز

 ٢٠١٥ می ٠٣
  

   غبارزنده يادطرح نکاتی چند به ارتباط ويراستاری کتاب 
  

از قلم زنده ياد » مسير تاريخافغانستان در «کتاب » محمد کاظم کاظمی«به دنبال آن که روشن شد، فردی به نام 

ًرا مجددا ويراستاری و آمادۀ چاپ نموده است، بحثی در آن مورد بين طرفداران و مخالفان » ميرغالم محمد غبار«

ويراستاری و چاپ مجدد آن به وجود آمد، که من ھم در قسمتی از بحث حصه گرفتم، اينک شما را در جريان ھر دو 

  . ام قرار می دھم، باشد با شرکت تان به غنای بحث ھا بيفزائيدمطلبی که در آن مورد نگاشته

  .نذير د

  

خونبار با عرض سالم و حرمت فراوان به تمام فرھنگيان و نويسندگان کاوشکر و متجسس تاريخ  :نذير دلسوز

رف به ھر دستبرد و تغيير و تحريف و تص. ، زنده ياد غبار از افتخارات بزرگ مردم و تاريخ کشور است افغانستان

ھيچ کسی حق ندارد بدون . د غبار نوشته يک امر خاينانه به تاريخ کشور است که زنده ياکتاب چه برسد به تاريخی 

جمله ام فقط متوجه کسانی است که به چنين کاری خاينانه . لف و يا وکيل وی دست به تکثير اين اثر بزند ؤ مۀاجاز

 .تا نزديکترين فرد به نويسنده ح اين شخص ھر کی باشد ؛. مبادرت می ورزند 

آنگاه از فرد خود غرض و تحريف و تصرف کننده بايد نام . دستبرد را بايد نشانی نمود و در معرض ديد مردم قرار داد 

افغانستان در مسير « از اذھان کاوشگران تاريخ کشور را ھميشه مصروف ساخته که جلد دوم ) بخشی(ال ؤيک س. برد 

نشر  سال ٢٥ًچرا در مدت تقريبا بيشتر از ) به درک مسايل و داده ھای متن آن نياز مبرم داشتندکه مردم (» تاريخ 

. خير روشن و آشکار نگرديده است رسش داده نشده و علت اصلی اين تأتا کنون ھيچ جواب قانع کننده به اين پ! . نشد؟

  ! اين نمی تواند باشدبه يقين که واقعيت اين تأخير روزی بر مالء شدنی است ، به غير از 

 !سبد گلی به آرامگاه غبار

   :دلسوز آقای نظير محترم :دنيا غبار

شاد روان . طور مخفی نوشته شده بود ه آھنين دولت وقت بۀ جلد اول و دوم افغانستان در مسير تاريخ در تحت پاشن

 . دادی آنزمان توقيف گرديددولت استب ولی توسط. کابل چاپ کرد  ۀ ميالدی در مطبع١٩۶٧غبار جلداول را در 

 

 ! غبار محترم دنيا :نذير دلسوز

 غباری که چون ساير رزمندگان[ عميق نگر و با تبحرکشور زنده ياد غبار  دختر گرانقدرنويسندۀ بسيار شجاع ، شکيبا،

 فرود نياوردآن وقت ھرگزدرجا نزد و بر آستان دربار خاندان نادر غدار و عامل استخبارات استعمار خاقان جھان سر 
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سالمت ] به تصوير کشيد ....) بی ھيچ مالحظه کاری و خود سانسوری و ( و واقعيت ھا را آنطوری که اتفاق افتاده بود 

   .باشيد که توضيح داديد

 نوعی و شکسته من( من . ير دوستانمان روشن است تا حدی بر من و سا موضوعاتی را که لطف نموده روشن ساختيد

، چند جلد آن را از ھمان مطبعۀ تمام شود » ... افغانستان « که جلد اول کتاب  با شماری از دوستانم ، قبل از آن) قلم 

بر .  داده بود ؛ دستياب نموديم »بيھقی«مؤسسۀ نشرکتاب موسوم به را به   زنده ياد غبار حق چاپ و نشر آنکهدولتی 

.  دشوار است - آنھم ربع قرن - خيرنشر جلد دوم که پذيرفتن چنين علتی در تأ يدمن و شماری از دوستان ببخش

ً مخصوصا تجاوز امپرياليزم شوروی ۵٧ ثور٧برادرمحترم تان مانند ھزاران فرھنگی ديگر که بعد از کودتای ننگين 

ضد اشغال کشور شان ه ند ببه افغانستان موفق شدند از کشور خارج شوند ، وشماری از آنان با ھر ديد سياسی که داشت

می توانست  فرزنده زنده ياد غبار به خاطر اين امر مھم. رزميدند  در حد توان و به اشکل مختلف و امکانات دست داشته

 در اين ربع قرن اذھان فرھنگيان تشنۀ شناخت تاريخ کشور شان از تاجلد دوم را نشر می نمود  از کشور خارج شده

درنگی را نمی تواند ناديده  در واقع مردم مشتاق ذھن خالی ماندند و چنين  .ساختند نمی ممحرو مطالعۀ آن اثر مھم

 . گرفت

تلقی می  جمالت متن آن وجود دارد و آن را تحريف شده که بحث ھای زيادی در صحت و سقم برخی(در جلد دوم ، 

که وابسته ( يکی دوتن معروف ازدرباريان نامزنده يادغبار ، با ديد عقابی و دلی چون شيرژيان نمی توانست که ) نمايند

ظاھر  خصوص يکی آن را کهه درج آن اثر نکند و آن دو ، ب را) بودند به سازمان استخبارات شوروی يعنی کی جی بی

  .  و رسوا نسازدءشاه را در جريان کارش تحت نظر داشت و تمام احکام و نوشته ھايش را می نوشت ؛ برمل

و دارای  [ دسته جمعی قلم به دستان غير وابسته جوی و مھم و در خور توجه که با کاوش وجستاين ھم بحثی است ، 

شورای "در مرکز آن جاسوسان( پيشينۀ مبارزه با امپرياليزم آن وقتۀ شوروی سابق و کنونی و مزدوران اخوانی اش 

؛ ھمچنان  ) و تا کنون مخفی مانده اشو مشاورنامدار و گرداننگان اصلی اش» اميد «و نشريه ھايشان از جمله " نظار

که از صادقی  آرزومندند در آينده باز شود و علت اين ] طالبان وحشی تر و فرھنگيانش اشغالگر امريکا و امپرياليزم

و يا از عبدالرحيم قنات دکاندار به حيث وابسته ھای  داشت خارج از ارگ شاھی وظيفه ھند که وکيل التجارافغانی مقيم

شده ؛ مگر  برده نام) » ضبط احواالت « ( ھنمی خون و خيانت ساختۀ دست استخبارات امپرياليزم انگليس دستگاه ج

 اسمی -  که در دور وپيش شاه خاين و مکار قرار داشت ھاآناز ويژه يکی ه  ب-ازآن دو اجنت شوروی در زير گلوی شاه 

وابسته به  کدام حروف چين خود غرض و يا  ، توسطدرمطبعه نکند که اين دو نام منفور در عين چاپ. برده نمی شود

  ! از قالب کليشه کشيده شده باشد»حزب دموکراتيک خلق «

 ٢٠١۵ اپريل ٣٠نذير دلسوز

 

 

 


