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  چراکتاب داکتر زيرکيار سانسور شد ؟؟؟

پروفيسرداکتر زيرکيار سابق استاد پوھنحی حقوق ويکتن ازاعضای تحريک زيرزمينی استادان پوھنتون کابل 
 درتحت زعامت پوھاند داکترعثمان روستار تره کی بمقابل کودتای کمونستی واشغال ٨٠- ١٩٧٨ه درسالھای ک

شوروی مبارزه ميکرد ودرتحت شرايط ھمان استبداد مجبور بفرارازخاک وطن شد، درمدت مھاجرت دراروپا 
کتاب اخير . غال شوروی نوشته استوامريکا آثارز يادی بخاطرزنده نگھداشتن جھاد وقيام مردم افغانستان بمقابل اش

 داميرعبدالرحمن –دناپوھی تياری اودپرمختگ ديوی دافغانی کلتور په چوکات کی "" صفحه تحت عنوان ٨٠٠او در 
 - تاريکی جھالت وچراغ پيشرفت درچوکات کلتور افغانی""( پوری٢٠١٦- ١٨٠٠خان نه ترداکتر غنی احمدزی 

، بزبان پشتودرامريکا نوشته شده ودرکابل چاپ شده )٢٠١٦-١٨٠٠ی  ازعھد اميرعبدالرحمن تا داکتراشرف غن
بکدام موسسه ای برای نقد ) مربوط به رياست اجرائيه وشورای نظار(اين کتاب را کدام مقام حکومت کابل . بود

ذيل را  صفحۀ اول آن کتاب رامرورکرده بود، يادداشت ٥٤وارزيابی ارسال کرده ويکتن از نقادان آن موسسه که تنھا 
  :بداکتر زيرکيار درامريکا ايميل کرده است

  : صفحۀ کتاب شماراخوانده ام ومشاھدات من  ازينقراراست٥٤تاکنون فقط              "

کتاب شما به تمام وقايع ) ٢. (کتاب شما ازانديشۀ خودغرضی وانتقادات شخصی مبراء است ) ١(
Oدرين کتاب  تمام آن نوع ) ٣. (ل مجبور ميسازدتاريخی اشاره کرده که خواننده را به تفکر واستد

اخبارو سخنان ناگفتنی درج شده که بسياری نويسندگان ديگربنابرملحوظاتی از گفتن آن منصرف شده 
بحيث يک شاگرد رشتۀ تحقيق ونقد، برای باراول می بينم که باOی وقايع بسيار مھم ) ٤. (اند

ش گذاشته شود، ديری نخواھدگذشت که باب نوی به تاريخ کاروتحقيق شده، که اگر باOی اين قلم پوش
اين کتاب آن نوع مسايل سياسی را ھم ھمراه با تاريخ مطالعه کرده که مورد ) ٥.(ما افتتاح خواھد شد

اين کتاب برای محققين آينده يک سند بنيادی ميباشد که محصلين ) ٦. (ضرورت مردم بوده ومی باشد
  . ديگر، باOی اينچنين موضوعات مھم تحقيق نمايندجوان ما، بعوض افراد واشخاص

 صفحۀ آنرا خوانده ام واکنون ھم آنرا ميخوانم، اما ٥٤       من تمام اين کتاب را نخوانده ام، تنھا 
بيک نظر فوری  عناوين آنرا مرورکردم، وميخواھم ارجناب شما بخاطرانجام اينچنين يک تحقيق مھم 

  .""تشکرکنم

تن ازدانشمندان  موسسۀ تحقيق وارزيابی درکابل بداکتر زيرکيار فرستاده  که بيانگر اھميت ايميل فوق را يک
  .  اما متعاقب آن خبر سانسور کتاب مذکور از کابل شنيده شد-و مفيديت اين کتاب ميباشد

اف در دورۀ دونيم سال زعامت داکتراشرف غنی فجايع زياد، ازدزدی واخت]س گرفته تا تجاوزبرزنان واختط
پسران ودختران وقتل بيگناھان، بشمول ساير بی عدالتی ھا درافغانستان واقع شده، اماداکتر اشرف غنی در يک 

اين اولين صدای . مورد که حقوق بشر وآزادی بيان ومطبوعات است، کريدت خوب ونام نيک کمايی کرده است
 - بزبان پشتو است که دردورۀ زعامت داکتراشرف غنی شنيده ميشودناھنجار وخفه کنندۀ سانسور يک اترتحقيقی

اينکه دربعضی حلقه ھای حکومت وحدت ملی  حساسيت بمقابل زبان پشتو وجود دارد، واينکه بعضی چوکيداران 
وقدرتمندان دارای اسلحه وثروت نميخواھند حقايق مربوط به اعمال زشت گذشتگان خودرا بخوانند وبشنوند، بھمگان 

آما آيا اصل حرمت به آزادی بيان راکه بقيمت خون مليونھا افغان بدست آمده، ميتوان قربان تماي]ت اين . معلوم است
  وآن کرد ؟؟؟ 
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يک موسسۀ امريکايی که از سانسور اين کتاب خبر شده، ازمن تقاضا نموده تا پيرامون متن و عناوين بخش 
برايشان گفتم که نسخه ھای اين کتاب تا ھنوز به امريکا نرسيده . ھای اين کتاب راپوری به دسترس شان قراردھم

.  ونزدمولف کتاب ھم وجودندارد، واگر يک نسخۀ اين کتاب را بمن برسانند، راپورتاژی در آنباره تھيه خواھم کرد
 ميدانند، دولت ومردم امريکا که آزادی بيان درافغانستان رانتيجۀ ملياردھا دالرمصرف  پول و زحمات و مساعی خود

من داکتر اشرف غنی را نديده ام وازنزديک . آغاز اين فاجعه را دردولت ناکام داکتر اشرف غنی تحمل نخواھند کرد
نمی شناسم، اما پدرمرحومش دوست خاندانی ما بود وشبھا بااو درمجالس گذشتانده بودم، اکه اگر او زنده ميبود 

ی شنيد، يقين دارم نرمک گوش داکتراشرف غنی را سخت تاب وخبرسانسوريک کتاب را دردورۀ زعامت پسرخود م
  .ميداد

نا گفتنی ھا دربارۀ واقعات و رجال دوقرن گذشته درافغانستان، واعمال نيک وزشت آنھا،   ديريازود برآمدنی 
 چه -و نوشته شدنی است واگر درکابل سانسور شود، دربيرون ازکابل بشکل شديد تر وزشت ترچاپ خواھدشد

  با عرض احترام.  زعامت  اشرف غنی اق] درھمين يک موردکريدت خوب خودراحفظ کندبھترکه

   کلفورنيا– ٢٠١٧ جنوری ٢٧ –سيدخليل � ھاشميان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


