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 ٢٠١۵ جون ١٩
 

                      

 ھجوم ضد فرھنگ و افغانستان در مسير تارخ
 

  » مولوی« اند بينی خالف آدم اند   ـــ نيستند آدم غالف آدم  که می اين

 

نام کاظم ه ٔوسيله نوشته ھای فرزندان مرحوم مير غالم محمد غبار اطالع حاصل کرديم ، که فرد مشھد نشينی به ب

کاظمی ؛ در شرائطی که ديگر افغانھا را از مشھد اخراج می کنند؛ اما او افغانستان در مسير تاريخ را بدون اجازه و 

که  ٔوجود در خواست وممانعت خانواده مرحوم غبار ؛ او مانند کسی ده است ؛ با قانونی؛ ايرانی  نويسی کرۀاستشار

 ! سر رسانيده استه اجرت اينکار ار از قبل دريافت کرده باشد ؛ اين دستبرد را ب

در حقيقت طرز ادای اصطالحات ، مراودات محيطی و شکل گرامری زبان دری ، که در آن  لحن کالم ، آھنگ زبان و 

 . اند  کاتب ايرانی قلم و ايرانی صداعوض کردهۀدستنويس خورد را با ن آرخ نھفته است ؛ؤ اين مٔسکه صدای

ِياق کالم و عطر زمان و دوران بيھقی را از آن زدوده ايم  ؛ اگر ِساگر تاريخ بيھقی را از ادبيات بيھقی منزوی کنيم ، 
گردد ؛ چنانچه   خشکی مبدل میروايته کنيم، اين کتاب بادبيات وطريق بيان عالمه ابوالفضل را از آئين اکبری  بيرون 

 . ٔترجمه اردوی آن شاھد اين مدعاست

شويم ، که ملت ستمکش ھزاره ،  تنھا از طريق طرز بيان وادبيات کاتب فيض محمد ھزاره در سراج التوريخ ما آگاه می

 . ن شده بودنداقربانی چه ظلم وجنايت ھولناکی در عصر امير عبدالرحم

قرار داده است ، در …   خبر و سبک مغز را مورد نوازش وتفقد اداری ، مطبوعاتی ، و  ولت ايران مشتی افراد بید 

کوک کرده و …  رخ ، اديب ، شاعر ، و ؤنقش مھا را در  نتيجه اين ھيچمدانان خود را چيزدان تصور کرده ؛ لھذا آن

رخ معرف احاطه و ؤداند که ادبيات م د داشته باشد ؛ میکه حداقل قريحه وسوا ؛ واگر نه شخصی)  ١! (چرخاند می

رخ بخش جدا ناشدنی از تاريخی که ؤزبان اصلی مشناسائی  او در موضوع مورد بحث اش است ، يعنی ادبيات در 

ُجز از ه ھا مقصد ديگری دارند ب باشد ؛ لھذا تحريف اين ادبيات تحريف  بحث تاريخی است ؛ آيا اين نوشته است می

 !تحريف تاريخ ، زبان و فرھنگ ما ؟

ما با ادبيات نيمه پارنوگرافی مجله ھای زن روز و اطالعات ھفتگی  اگر تاج التواريخ ايرانی نويسی شده را بخوانيم ؛  

که تاج  سازد ، حساس  را جريحه دار می اشويم  ، که اين نزول سطح قلب ھر افغان با رضاشاه مواجه میمحمد عصر 

 !! سنت و روايت ملت ما مستحق چنين بيعرضگی و بيحرمتی نيستند تاريخ ،ه اريخ يا ھر اثر ديگر مربوط بالتو

َاين ايرانی نويسی ھا برای ما واقعا  ماتم و عزای فرھنگی ھستند ؛ لھذابه تمام ملت افغان ومخصوصا اھل قلم و   ً
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تا آھنگ کالم اين پا ايستاده شوند  ه رض است، که بفرھنگ؛ جدا از موضع و نظر شان در مورد اثر مرحوم غبار ؛  ف

 و بسنده ءھمين نکته اکتفاه ؛ زيرا اين دشمنان علم و آگاھی ملت ما ؛ ب! رخ بزرگ را سالخی و سانسور نکنند ؤم

   .نخواھند کرد

د اجازه داده شود، که سر برد ؛ اما تاريخ اين ملت را نوشت ؛ نبايه راد مردی که عمر را در زندان ، تبعيد و تبعيض ب  

 . ! ی فارسی شيرازی بسازندو زبانش را زندانی ايرانی نويسيمشتی افراد معلوم الحال،  ادبيات 

ٔاو در خانواده دری زبان تولد شده ، در دامان پاک و پر از مرحمت مادری بزرگ شده ، که با ھمين زبان درس مردم   
ی فکر کرده ، و در ھمين زبان نوشته کرده ، و زبان دررخ با ھمين ؤ متی را برايش آموخته است ، اينداری و وطنپرس

 . کرد ؛ اين جھان را وداع نموده است ھمين زبان تکلم میه که ب در حالی

ياق کالم ، جھت و ِساين باالتر از استعمار فرھنگی در يک جھت و فرھنگ فروشی در جھت ديگر قضيه است ، که  

زبان ه که صادقانه، و درشت بنويسند که ب يا اين ر بدھند؛ي وافعال تغيءاسما  کلمات ،رخی را با تعويضؤمرام سخن م

 تاريخ  خاکفروشان و ،ايرانی ترجمه شده است ؛ تاھمه بدانند که اين متن اصلی و کالم نويسنده نيست  ؛ در صورت غير

 . کند را در عين ترازو وزن می فرھنگ فروشان

   پايان

 

ٔھا و دستياران آينده خود را از  شود که اختراع نموده است ، يعنی مھره گليس زياده از دوصد سال میـ  اين شيوه را ان١ 
ھا  فعال  که اين مھره یسازد ؛ تا گاھ عالم دين و غيره، معروف و مشھور می رخ ،ؤقبل زير نام شاعر ، فيلسوف، م

 .شوند؛ موجوديت شان شک و ترديد خلق نکند می

 
 


