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ﭘﺮﺗﻮ ﻧــــﺎدری

اﮔﺮ ﺏﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ داغ در روز ﻧﻬﻢ ﺝﻮزای )) ((1357ﺧﻮرﺵﻴﺪی در ﮐﺎﺏﻞ ﺧﺒﺮ ﺁزادی ﮐﺘﺎب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺏﻮد ﺏﻪ هﻴﭽﺼﻮرت ﺱﺨﻨﯽ ﮔﺰاﻓﻪ ﻳﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ام.
ﺏﻪ زﺏﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺵﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و چﺎپ ﮐﺘﺎب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪء ﺏﺰرﮔﯽ
ﺏﻮد ﮐﻪ در ﺁن روز رخ دادﻩ اﺱﺖ.
روزﮔﺎر هﻴﺎهﻮ ﺏﻮد و روزﮔﺎر ﻃﺒﻞ ﮐﻮﺏﻴﺪن ﺏﺮ ﺏﺎم هﺎی ﺱﺮخ ﭘﻴﺮوزی .روزﮔﺎر ﺗﺴﻠﻂ رﻧﮓ ﺱﺮخ ﺏﻮد ﺏﺮ
رﻧﮕﻬﺎی دﻳﮕﺮ.
ﺏﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺧﺒﺮ ﺁزادی ﮐﺘﺎب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ چﻨﺎن ﻗﻮی و ﺗﮑﺎن دهﻨﺪﻩ ﺏﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدی هﻤﻪء
اﻳﻦ هﻴﺎهﻮ در زﻳﺮ چﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮدﻩء اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﺧﺎﻣﻮش ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
ﺁن روز را ﻣﯽ ﺵﻮد روز ﻏﺒﺎر در ﮐﺎﺏﻞ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺁن هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺁن هﺎﻳﻲ ﮐﻪ روزاﻧﻪ چﻨﺪ ﺱﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺝﺴﺘﺠﻮی ﮐﺘﺎب هﺎی ﺗﺎزﻩ و
ﻗﺪﻳﻤﯽ در ﮐﻨﺎر دﻳﻮارﻩ هﺎی ﻣﻘﺎﺏﻞ هﻮﺗﻞ ﺁرﻳﻦ در ﭘﻞ ﺏﺎغ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺱﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ هﻤﻴﻦ ﮐﻪ ﺏﻪ هﻢ ﻣﯽ رﺱﻴﺪﻧﺪ از
رهﺎﻳﯽ ﮐﺘﺎب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺏﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﮋدﻩ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺎزدﻩ ﺱﺎل در ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺏﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺏﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﯽ
دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
ﺏﺎ درﻳﻎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﺎﻧﯽ از زﻧﺪان ﺏﻴﺮون ﺵﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩء ﺏﺰرﮔﻮار ﺁن ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر
چﻴﺰی ﮐﻢ دو ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺝﺎﻣﻌﻪء ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺏﺮ ﮔﻠﻴﻢ ﺱﻴﺎﻩ ﺱﻮگ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺏﻮد.
ﻣﻦ در ﺁن روزﮔﺎر در ﻝﻴﺴﻪء ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ در ﺵﻬﺮ ﮐﺎﺏﻞ ﺁﻣﻮزﮔﺎر ﺏﻮدم ﺏﺎ درﻳﻎ ﺗﺎ رﻓﺘﻢ و ﺱﻪ ﺹﺪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺝﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ
ﮐﺘﺎب ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدم دﻳﮕﺮ در روز ﺱﻮم ﻏﺮﻓﻪء ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب ﺏﺴﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺏﻮد.
ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﺵﺪﻩ ﺏﻮد .ﻇﺎهﺮًا ﺱﻪ هﺰار ﺝﻠﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ درهﻤﺎن دو روز ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺏﻪ ﻓﺮوش رﺱﻴﺪﻩ
ﺏﻮد.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ روﻳﺪاد ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻳﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ هﻨﻮز ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ.
ﺏﻌﺪ ﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮراﷲ ﺗﺎﻝﻘﺎﻧﯽ رﻳﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪء ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﺏﻴﻬﻘﯽ ﺏﻮد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر چﺎپ ﺵﺪ.
هﻤﻴﻦ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺏﻪ ﮐﺎﺏﻞ رﺱﻴﺪ هﻤﺮاﻩ ﺏﺎ ﺁن ﺵﺎﻳﻌﻪء ﺏﺰرﮔﯽ در ﺗﻤﺎم
ﺵﻬﺮ ﭘﺨﺶ ﺵﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب دﺱﺘﺒﺮد زدﻩ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
ﺏﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺵﺎﻳﻌﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺱﺒﺐ ﺁن ﺵﻮد ﺗﺎ ﺵﻤﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان
ﮐﺘﺎب را ﮐﺎهﺶ دهﺪ.
ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﮐﺘﺎب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺎﺏﻞ ﺏﻞ در
ﺏﺨﺶ ﺏﻴﺸﺘﺮ وﻻﻳﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ راﻩ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ﺏﻮد.
اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺏﻞ ﻳﺎدﺁورﻳﺴﺖ ﮐﻪ در هﻤﺎن ﺱﺎل هﺎ در ﺣﻠﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ –
ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﺼﺮﻩ هﺎی در ارﺗﺒﺎط ﺏﻪ ﺝﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺝﻮد داﺵﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان چﺸﻢ ﺏﻪ راﻩ ﺁن ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
روزی ﺝﻠﺪدوم ﮐﺘﺎب راﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺏﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺝﻠﺪ دوم ﺏﻪ ﺱﺎل  1999ﻣﻴﻼدی در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ اﻣﺮﻳﮑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺶ از رﺱﻴﺪن ﮐﺘﺎب
ﺏﻪ ﭘﺸﺎور اﻳﻦ ﺵﺎﻳﻌﻪ وﺱﻴﻌًﺎ در هﻤﻪ ﺝﺎ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﺵﺘﻪء زﻧﺪﻩ ﻳﺎد
ﻏﺒﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
ﺏﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻧﺴﺨﻪ هﺎی ﮐﺘﺎب ﺏﻪ ﭘﺸﺎور رﺱﻴﺪ و در هﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز هﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺵﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺝﻠﺪ دوم ﺏﻪ
هﻴﭽﺼﻮرت ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺝﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺏﺮای ﻧﺎﺵﺮان اﻓﻐﺎن در ﭘﺸﺎور ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ در ﮐﻤﻴﻦ چﻨﻴﻦ ﻓﺮﺹﺖ هﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ روﻳﺪاد ﺏﺴﻴﺎر ﺏﺴﻴﺎر ﺧﻮش
ﺁﻳﻨﺪی ﺏﻮد .ﻧﺎﺵﺮان ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩء اﻓﻐﺎن در ﭘﺸﺎور ﺏﻪ ﻳﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻴﺒﺎن ﺣﺎذﻗﯽ اﻧﺪ.
ﺁن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺵﻨﻴﺪﻩ اﻳﻢ ﺵﻴﺦ اﻝﺮﻳﻴﺲ اﺏﻦ ﺱﻴﻨﺎ هﻤﻴﻦ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺏﺮ ﻧﺒﺾ ﺏﻴﻤﺎری ﻣﯽ ﮔﺬاﺵﺖ دﻳﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺏﻮد ﺗﺎ
ﻳﮑﺎﻳﮏ دﻻﻳﻞ ﻧﺎﺧﻮﺵﯽ ﺏﻴﻤﺎر را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺵﺮان در ﭘﺸﺎور ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺾ ﺏﺎزار ﮐﺘﺎب را زﻳﺮ اﻧﮕﺸﺖ دارﻧﺪ و در
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻝﺤﻈﻪ در ﻣﯽ ﻳﺎﺏﻨﺪ ﮐﻪ چﻪ ﮐﺘﺎﺏﯽ ﺏﻪ چﻪ ﺗﻌﺪادی ﺏﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺱﺪ و از ﺗﺠﺪ ﻳﺪ چﺎپ ﺁن چﻪ ﻣﻘﺪار ﺱﻮد
ﻣﯽ ﺏﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ از چﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ هﺎﻳﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺁن هﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺏﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﺘﺎب.
درچﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﺵﺮان اﻓﻐﺎن در ﭘﺸﺎور ﻧﺸﺎﻧﻴﯽ ازﺧﻮد در ﮐﺘﺎب ﺏﺮ ﺝﺎی ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺲ از چﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺱﺒﻪ هﺎﻳﯽ در ﭘﺸﺎور وﺱﻴﻌًﺎ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ  .ﺏﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺵﺎﻳﻌﻪ
هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺵﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن دو ﭘﺎي در ﻳﮏ ﻣﻮزﻩ ﮐﺮدﻩ ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺛﺮ روان ﺵﺎد ﻏﺒﺎر ﻧﻴﺴﺖ .وﻝﯽ
ﺵﻤﺎر دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺏﻪ ﺏﺮﺱﯽ ﺏﻴﻄﺮﻓﺎﻧﻪء روﻳﺪاد هﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺗﻈﺎهﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد
ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺵﺘﻪء ﻣﺮﺣﻮم ﻏﺒﺎر ﺏﻮدﻩ ﺏﺎﺵﺪ وﻝﯽ در ﮐﺘﺎب دﺱﺘﺒﺮد زدﻩ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺱﺎﻝﻬﺎ ﺏﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺏﺮ ﺧﻮردﻩ ام ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘًﺎ ﺏﺪون ﺁن ﮐﻪ ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ را ﺧﻮاﻧﺪﻩ
ﺏﺎﺵﻨﺪ ﭘﻴﻮﺱﺘﻪ ارﺵﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩء اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺲ دﻳﮕﺮی ﻏﻴﺮ از ﻏﺒﺎر اﺱﺖ.
اﮔﺮ ﺏﮕﻮﻳﯽ ﺏﺮادر چﻪ ﺏﺮهﺎﻧﯽ داری ﺁن ﮔﺎﻩ ﺏﻪ ﻣﻮﺝﻮدﻳﺖ ﺵﺎﻳﻌﻪ اﺵﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ چﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا چﻨﻴﻦ ﺏﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺱﺪ ﮐﻪ ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺏﺮ چﻨﺎن ﺵﺎﻳﻌﻪ هﺎﻳﯽ ﭘﻴﺮوز ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
چﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺏﻔﺮوﺵﯽ هﺎی ﭘﺸﺎور اﻳﻦ روز هﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﺏﻪ ﺁﺱﺎﻧﯽ ﺝﻠﺪ دوم اﻳﻦ ﮐﺘﺎب را دﺱﺖ ﻳﺎب ﮐﺮد.
ﺗﺎ ﺝﺎی ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﻇﺮف ﻳﮏ ﺱﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ دور ﻣﮑﻤﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ )ﺝﻠﺪ اول و دوم( دو
ﺏﺎر در ﺵﻬﺮ ﭘﺸﺎور ﺏﻪ وﺱﻴﻠﻪء ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺵﯽ ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﻣﻴﻮﻧﺪ ﺏﺎ ﻓﻬﺮﺱﺖ اﻋﻼم اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ
ﮐﻪ در هﺮ ﺏﺎر ﺗﻴﺮاژ ﺁن هﺰار ﺝﻠﺪ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ در ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺝﻮان ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩء اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ رو ﺏﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺱﺖ ورﻧﻪ هﻴﭻ ﻧﺎﺵﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارد ﺗﺎ دهﻬﺎ هﺰار ﮐﻠﺪار ﺧﻮد را ﺏﻪ راﻳﮕﺎن ﺏﻪ ﺁب
اﻧﺪازد.
اﻳﻦ روز هﺎ ﮐﺘﺎب ))ﻳﺎد ﻧﺎﻣﻪء ﻏﺒﺎر(( در ﺱﻪ ﺹﺪ ﺹﻔﺤﻪ در ﺵﻬﺮ ﭘﺸﺎور ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺏﻪ وﺱﻴﻠﻪء ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮاﺗﯽ
ﭘﺮﻧﻴﺎن ﺏﻪ ﮐﻮﺵﺶ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ و ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻳﺎ ﻓﺎرﻳﺎﺏﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺵﺘﻪ هﺎی ﺁﻣﺪﻩ در ﮐﺘﺎب را ﻣﺮور ﮐﺮدم ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺏﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺱﻴﺪم ﮐﻪ ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪء ﻏﺒﺎر ﭘﺎﺱﺦ اﺱﺘﻮارﻳﺴﺖ
در ﺏﺮاﺏﺮ ﺗﻤﺎم ﺵﺎﻳﻌﻪ هﺎی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺏﻪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب و ﺝﻮد داﺵﺘﻪ اﺱﺖ.
اﺱﺎﺱًﺎ ﮐﺘﺎب ﻳﺎد ﻧﺎﻣﻪء ﻏﺒﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪء ﺱﻤﻴﻨﺎر ﺝﻬﺎﻧﯽ ﻳﮏ روزﻩ ﻳﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﻴﺒﺮوری ) (2001ﻣﻴﻼدی در
ﻣﺪرﺱﻪء ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺁﺱﻴﺎﻳﯽ – اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻝﻨﺪن ) (SOASﺝﻬﺖ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺵﺖ از ﻳﮏ ﺹﺪو ﺱﻮﻣﻴﻦ ﺱﺎﻝﺮوز
ﺗﻮﻝﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺵﺨﺼﻴﺖ ﻣﺒﺎرز و ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ ﮐﺸﻮر ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ﺏﺮﮔﺬار ﺵﺪﻩ ﺏﻮد.
در اﻳﻦ ﺱﻤﻴﻨﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺵﻤﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﻠﮑﻪ ﺵﻤﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر هﺎی
ﻏﺮﺏﯽ ﻧﻴﺰ در ﻧﻮﺵﺘﻪ هﺎی ﺧﻮد ﺏﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺏﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺵﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻏﺒﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺏﺎ زﻧﺪﻩ ﮔﻴﻨﺎﻣﻪء ﻏﺒﺎر ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺵﻮد ﮐﻪ ﺁن را ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ ﮐﺮﮔﺮ داﺱﺘﺎن ﻧﻮﻳﺲ ﮐﺸﻮر ﻧﻮﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
ﭘﺲ از ﺁن ﻝﻄﻴﻒ ﻧﺎﻇﻤﯽ ﺏﻪ ﺏﺮرﺱﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻏﺒﺎر در ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺱﺖ.
ﻝﻄﻴﻒ ﻧﺎﻇﻤﯽ ﻋﻤﺪاﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻏﺒﺎر در ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ را در ﺱﻪ ﺏﺨﺶ دﺱﺘﻪ ﺏﻨﺪی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ چﺸﻤﺪﻳﺪ هﺎ.
دو دﻳﮕﺮ رواﻳﺎﺗﯽ از ﮐﻪ راوﻳﺎن ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ.
ﺱﻪ دﻳﮕﺮ رواﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺱﻴﻤﺎی راوﻳﺎن در ﺁن هﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺱﺖ.
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ﻣﺠﻠﻪء ﻓــــﺮدا
ﻧﺸﺮﻳﻪ ی

ﮐﻠﻮب ﻗﻠﻢ اﻓﻐﺎن هﺎ
ﻧﺎﻇﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﻮﻳﺴﯽ را ﻳﮑﯽ از وﺱﺎﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺏﻪ ﺵﺮط ﺁن ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺁن را داﺵﺘﻪ
ﺏﺎﺵﺪ ﺗﺎ واﻗﻌﻴﺖ را از ﺗﺼﻮر واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻤﻴﺰ دهﺪ .او در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺏﻪ دو ﺏﺨﺸﻬﺎﻳﯽ از چﺸﻤﺪﻳﺪ هﺎی ﻏﺒﺎر اﺵﺎرﻩ
ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ چﺸﻤﺪﻳﺪ هﺎی ﻏﺒﺎر از زﻧﺪان ﺱﺮای ﻣﻮﺗﯽ زﻧﺪان دهﻤﺰﻧﮓ زﻧﺪان ﮐﻮﺗﻮاﻝﯽ و زﻧﺪاﻧﻬﺎی ارگ ﺵﺎهﯽ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ ﻏﺒﺎر از وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در اﻳﻦ زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺏﻪ دﺱﺖ ﻣﯽ دهﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮی اﻧﺪ و ﺣﺸﺘﻨﺎک ﮐﻪ ﻣﻮی ﺏﺮ
اﻧﺪام اﻧﺴﺎن راﺱﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دو دﻳﮕﺮ چﺸﻤﺪﻳﺪ هﺎ و ﺧﺎﻃﺮات رواﻧﺸﺎد ﻏﺒﺎر در ﺗﺒﻌﻴﺪ ﮔﺎهﺶ ﺏﺎﻻ ﺏﻠﻮک ﻓﺮاﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻝﻄﻴﻒ ﻧﺎﻇﻤﻲ اﻳﻦ ﺏﺨﺶ
ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎی ﻏﺒﺎر را از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺝﺎﻣﻌﻪ ﺵﻨﺎﺧﺘﯽ ﺏﺴﻴﺎر ﺏﺎاهﻤﻴﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ ﻧﺎﻇﻤﯽ در ﻣﻘﺎﻝﻪء ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺏﻪ چﮕﻮﻧﻪ ﮔﯽ اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺧﺎﻃﺮﻩ رواﻳﺖ و چﺸﻤﺪﻳﺪ ﮐﺎر ﻏﺒﺎر در ﺝﻠﺪ
دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ را ﺏﺎ ﺵﻴﻮﻩء ﮐﺎر اﺏﻮاﻝﻔﻀﻞ ﺏﻴﻬﻘﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮدﻩ ا ﺱﺖ.
چﻨﺎن ﮐﻪ ﻝﻄﻴﻒ ﻧﺎﻇﻤﯽ در اﻳﻦ ار ﺗﺒﺎط ﻣﺎﺝﺮای ﺏﺮ دار ﮐﺮدن ﺣﺴﻨﮏ را ﺏﺎ چﮕﻮﻧﻪ ﮔﯽ اﻋﺪام ﻋﺒﺪاﻝﺨﺎﻝﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ.
ﺏﻪ هﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻇﻤﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﻧﻴﺰ اراﻳﻪ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﺱﻴﻤﺎی راوﻳﺎن ﭘﻨﻬﺎن اﺱﺖ .ﻣﺜﻼ ﺝﺮﻳﺎن ﮐﺸﺘﻪ
ﺵﺪن ﺱﺮدار ﻋﺒﺪاﻝﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن در ﺁﻝﻤﺎن ﺏﻪ دﺱﺖ ﺱﻴﺪ ﮐﻤﺎل و ﺹﺤﻨﻪء دراﻣﺎﺗﻴﮏ دﻳﺪار ﻧﺎدر ﺵﺎﻩ ﺏﺎ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪء ﮔﻼ ﺝﺎﻧﺨﺎن ﺝﻨﺮال اﻋﺰازی ﺝﺎﺝﯽ.
ﻳﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎد هﺎی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺝﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﻮﺱﺘﻪ ﺏﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺱﺪ اﻳﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ
ﻏﺒﺎر در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺏﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎ چﺸﻤﺪﻳﺪ هﺎ و ﺵﻨﻴﺪﻩ هﺎی ﺧﻮد اﺗﮑﺎ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ﻧﻪ ﺏﺮ اﺱﻨﺎد و ﻣﺪارک
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺰاری ﺏﻬﺘﺮی ﺏﺮای ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺏﻮدﻩ ﺏﺎﺵﻨﺪ .ﺏﺮﺧﻼف چﻨﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎهﺎی ﻧﺎﻇﻤﯽ در
ﻧﻮﺵﺘﻪء ﺧﻮد ﺏﻪ ﺱﺮچﺸﻤﻪ هﺎﻳﯽ ﺝﻠﺪ دوم ﻧﻴﺰ اﺵﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ و ﺁن ﺱﺮ چﺸﻤﻪ هﺎ را ﺏﻪ ﺱﻪ ﺏﺨﺶ دﺱﺘﻪ ﺏﻨﺪی ﮐﺮدﻩ
اﺱﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎﺏﻬﺎ.
دو دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻠﻪ هﺎ و ﺱﺎﻝﻨﺎﻣﻪ هﺎ.
ﺱﻪ دﻳﮕﺮ اﺱﻨﺎد ﺁرﺵﻴﻮی.
ﻧﮑﺘﻪء ﺁﺧﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﻤﯽ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺏﻪ دﺱﺖ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ )) ﮐﺘﺎب ﻏﺒﺎر دادﺧﻮاﺱﺘﯽ اﺱﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ
هﺮچﻨﺪ ﻝﺤﻦ و زﺏﺎﻧﺶ در اﻳﻦ دادﺧﻮاﺱﺖ ﺗﻨﺪ ﮔﺰﻧﺪﻩ و ﺏﻴﺒﺎﮐﺎﻧﻪ اﺱﺖ((.
دﮐﺘﻮر اﺱﺪاﷲ ﺵﻌﻮر در ﻳﺎد ﻧﺎﻣﻪء ﻏﺒﺎر ﻧﻮﺵﺘﻪ ﻳﯽ دارد زﻳﺮ ﻧﺎم))ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر و ﺣﺰب ﻣﻠﯽ وﻃﻦ((
او در اﻳﻦ ﻧﻮﺵﺘﻪ دﻻﻳﻞ و اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎی ﭘﻴﺪاﻳﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺏﻪ هﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ چﮕﻮﻧﻪ ﮔﯽ اﻳﺠﺎد ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﺱﻴﺎﺱﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺁزاد دورﻩء ﺹﺪارت ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن)) ((1332-1325را ﺏﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﮏ رﺵﺘﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ و
روﻳﺪاد هﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﯽ و ﺝﻬﺎﻧﯽ رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺏﯽ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ.
او ﻏﺒﺎر را ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﺁن دورﻩ اﻧﺪﻳﺸﻪء ﺿﺮورت ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﺣﺰاب ﺱﻴﺎﺱﯽ در
ﮐﺸﻮر را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺏﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ))وﻳﺶ زﻝﻤﻴﺎن(( ﻳﺎ ﺝﻮاﻧﺎن ﺏﻴﺪار ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺏﻪ ﺱﺎل )) ((1326ﺏﺮاﺏﺮ ﺏﺎ
)) ((1947ﻣﻴﻼدی ﺏﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺏﻨﻴﺎد ﮔﺬاران ﺁن ﺗﺸﮑﻞ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻋﺪﻩ ﻳﯽ از روﺵﻨﻔﮑﺮان
ﮐﻨﺪهﺎری و ﻧﻨﮕﺮهﺎری ﺏﻮدﻧﺪ.
ﺣﺰب وﻃﻦ ﺏﻪ رهﺒﺮی ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر دوﻣﻴﻦ ﺱﺎزﻣﺎن ﺱﻴﺎﺱﯽ در اﻳﻦ دورﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩء ﻣﻮﺱﺲ ﺁن ﺏﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺵﺎﻧﺰدهﻢ ﺝﺪی )) ((1329ﺏﺮاﺏﺮ ﺏﺎ  1950ﻣﻴﻼدی در ﮐﺎﺏﻞ ﺏﺮﮔﺬار ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
اﺱﺪاﷲ ﺵﻌﻮر در ﻣﻘﺎﻝﻪء ﺧﻮد ﻧﻮﺵﺘﻪ اﺱﺖ اﺱﺎﺱﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻳﮏ چﻨﻴﻦ ﺣﺰﺏﯽ ﺏﻪ ﺱﺎل )) ((1328ﺏﻪ
وﺱﻴﻠﻪء اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻬﺰاد ﺏﻪ ﺣﻀﻮر ﺵﺎﻩ اراﻳﻪ ﺵﺪﻩ ﺏﻮد وﻝﯽ ﺏﺎ وﺝﻮد ﻳﮏ ﺱﺎل اﻧﺘﻈﺎر هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺱﺨﯽ درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ ﻏﺒﺎر و ﻳﺎران او ﺏﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺣﺰب وﻃﻦ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺱﺪاﷲ ﺵﻌﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺏﻪ ﺝﺮﻳﺪﻩء وﻃﻦ و ارﮔﺎن ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﺣﺰب وﻃﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ دو ﻧﻴﻢ ﻣﺎﻩ ﺏﻌﺪ ﺗﺮ
از ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺣﺰب ﺏﻪ ﻧﺸﺮات ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ .ﺏﻨﺎﺏﺮان ﻳﮏ چﻨﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ در ﻧﻮﺵﺘﻪ هﺎی ﺏﻌﻀﯽ
از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮔﺎن دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺣﺰب وﻃﻦ ﺏﺮﺧﺎﺱﺘﻪ از هﺴﺘﻪء ﺝﺮﻳﺪﻩء وﻃﻦ اﺱﺖ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﻪء
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﺪارد و ﺱﺨﻨﯽ اﺱﺖ ﺏﻪ دور از ﺣﻘﻴﻘﺖ.
در ﮐﺘﺎب ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﻣﺪﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺝﺮﻳﺪﻩء وﻃﻦ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺣﻤﻞ
)) ((1330ﺏﺮاﺏﺮ ﺏﻪ ﻣﺎرچ  1951ﻣﻴﻼدی ﺏﻪ ﺹﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎزی ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ﺏﻪ ﻧﺸﺮات ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ
ﮐﻪ اﺏﺘﺪا ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﻮول ﺁن ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﺮوش و ﺏﻌﺪا ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺹﺪﻳﻖ ﻓﺮهﻨﮓ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ.
ﺣﺰب دﻳﮕﺮی ﮐﻪ در اﻳﻦ دورﻩ اﺱﺎس ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ ﺣﺰب ﺧﻠﻖ ﺏﻪ رهﺒﺮی داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻝﺮﺣﻤﺎن ﻣﺤﻤﻮدی اﺱﺖ
و ﺏﻪ هﻤﻴﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺰب ارﺵﺎد ﻣﻠﯽ ﺏﻪ رهﺒﺮی ﺱﻴﺪ اﺱﻤﺎﻋﻴﻞ ﺏﻠﺨﯽ.
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ﻣﺠﻠﻪء ﻓــــﺮدا
ﻧﺸﺮﻳﻪ ی

ﮐﻠﻮب ﻗﻠﻢ اﻓﻐﺎن هﺎ
اﺱﺪاﷲ ﺵﻌﻮر اﺣﺰاب اﻳﻦ دورﻩ را از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺵﻴﻮﻩء ﻣﺒﺎرزﻩ زﺏﺎن ﻧﺸﺮاﺗﯽ و وﻳﮋﻩ ﮔﻴﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺏﺮرﺱﯽ ﮐﺮدﻩ
و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺏﻪ د ﺱﺖ دادﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب وﻃﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺏﻮد ﺵﻤﺎری ﺏﻴﺸﺘﺮی روﺵﻨﻔﮑﺮان ﮐﺎرﺵﻨﺎﺱﺎن
و ﺵﺨﺼﻴﺖ هﺎی ﺁﻣﻮزش دﻳﺪﻩء ﮐﺸﻮر را ﺏﻪ دور ﺧﻮد ﮔﺮد ﺁوری ﮐﻨﺪ ﺏﻠﮑﻪ در ﺝﻬﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﺰب از ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮ هﻨﺠﺎر هﺎی ﺣﺰﺏﯽ ﺱﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ چﮕﻮﻧﻪ ﮔﯽ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﺏﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪء اﺣﺰاب دﻳﮕﺮ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺏﻪ
ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﮏ ﺣﺰب ﺱﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ.
اﻳﻦ ﮐﻪ اﺱﺪاﷲ ﺵﻌﻮر ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪء ﺣﺰب وﻃﻦ را ﺿﻢ ﻣﻘﺎﻝﻪء ﺧﻮد چﺎپ ﮐﺮدﻩ ا ﺱﺖ ﺣﺘﻤﺎ درﻧﻈﺮ داﺵﺘﻪ
اﺱﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را در زﻣﻴﻨﻪء ﺵﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺣﺰب ﺏﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻏﺒﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺏﻪ ﻣﺮام ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺣﺰاب و
ﺝﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﺱﻴﺎﺱﯽ اﻳﻦ دورﻩ و چﮕﻮﻧﻪ ﮔﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﺁﻧﻬﺎ در ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ
اراﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺵﻨﺎﺱﺎن ﻋﺮﺹﻪء ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺝﺮﻳﺪﻩء وﻃﻦ از ﻧﻈﺮ
زﺏﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎی ﺱﻴﺎﺱﯽ و چﮕﻮﻧﻪ ﮔﯽ اﻧﺘﻘﺎد و ﺏﺮﺧﻮرد واﻗﻌﯽ ﺏﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ هﺎی دﻳﮕﺮ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺝﻪ روﺵﻨﻔﮑﺮان و ﺵﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داﺵﺘﻪ اﺱﺖ.
ﻼ ﺱﻴﺎﺱﺖ هﺎ و اهﺪاف اﻳﻦ اﺣﺰاب ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺏﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاهﯽ اﺱﺘﻮار ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ وﻝﯽ از اﻳﻦ ﺵﻤﺎر ﺣﺰب
ﮐً
ارﺵﺎد ﻣﻠﯽ در ﻧﻮروز )) ((1322در ﻧﻈﺮ داﺵﺘﻪ اﺱﺖ ﺗﺎ ﺏﺎ راﻩ اﻧﺪازی ﻳﮏ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺏﺴﺎط دوﻝﺖ ﺵﺎهﯽ را
ﺏﺮچﻴﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﺏﺮﻧﺎﻣﻪ ﺏﻪ ﺱﺒﺐ ﺝﺎﺱﻮﺱﯽ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ارﺵﺎد ﻣﻠﯽ ﺏﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ رو ﺏﻪ رو ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻏﺒﺎر ﻧﺎم اﻳﻦ ﺝﺎﺱﻮس را ﮔﻠﺠﺎن وردﮐﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ و ﺏﻪ هﻤﻴﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺣﺰب ارﺵﺎد ﻣﻠﯽ ﺏﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب ﺱﺮی
اﺗﺤﺎد ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ و در راﺏﻄﻪ ﺏﻪ هﺴﺘﻪء ﻣﺮﮐﺰی ﺁن و چﮕﻮﻧﻪ ﮔﯽ ﺁن اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺝﻠﺪ دوم ﺏﺤﺚ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ دارد.
اﻗﺪام ﻧﺎﮐﺎم ﺣﺰب ارﺵﺎد ﻣﻠﯽ ﻳﺎ ﺣﺰب ﺱﺮی اﺗﺤﺎد ﻳﮏ ﺏﺎر دﻳﮕﺮ ﺏﻬﺎﻧﻪ ﻳﯽ ﺏﻪ دﺱﺖ دوﻝﺖ داد ﺗﺎ دور ﺗﺎزﻩء
دﺱﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎی روﺵﻨﻔﮑﺮان را ﺁﻏﺎز ﮐﻨﺪ .چﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻳﻦ ﺣﺰب در هﻤﺎن روز اول ﺱﺎل
)) ((1322دﺱﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﻧﺪ.
ﺏﻪ ﮔﻔﺘﻪء ﻳﮑﯽ از ﺏﺎز ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﺱﻴﺪ اﺱﻤﺎﻋﻴﻞ ﺏﻠﺨﯽ او ﻣﺪت چﺎردﻩ ﺱﺎل و هﻔﺖ ﻣﺎﻩ و ﻳﺎزدﻩ روز را در ﺱﻠﻮﻝﻬﺎی
ﻧﻤﻨﺎک و ﺗﺎرﻳﮏ زﻧﺪان ﻣﺨﻮف دهﻤﺰﻧﮓ در ﭘﺸﺖ ﻣﻴﻠﻪ هﺎ ﺱﭙﺮی ﮐﺮد و ﺏﺎزهﻢ ﺏﻪ ﮔﻔﺘﻪء او ﺱﻴﺪ اﺱﻤﺎﻋﻴﻞ ﺏﻠﺨﯽ
ﺣﺰب ارﺵﺎد ﻣﻠﯽ را در هﺮات ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻩ ﺏﻮد.
دوﺱﺘﺎن وﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎی ﺏﻠﺨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ او ﭘﻴﻮﺱﺘﻪ در ﺱﺨﻨﺮاﻧﻴﻬﺎی ﺧﻮد ازاﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺝﻤﻬﻮری
در ﮐﺸﻮری هﻮاداری ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻏﻴﺮ از ﺁن او در ﺝﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﺪاﻝﺖ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ و زدودن هﺮﻧﻮع ﻣﻈﺎهﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪ
ﺝﻮﻳﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ ا ﺱﺖ.
اﻳﻦ ﮐﻪ چﻪ دﻻﻳﻞ و اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎی ﺱﺒﺐ ﺁن ﺵﺪ ﻩ ﺏﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺰب ﺏﻪ ﻳﮏ چﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺱﺖ ﺏﺰﻧﺪ ﺏﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺱﺪاﷲ ﺵﻌﻮر ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺧﻮاﺝﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺏﺮ اﻳﻦ ﺏﻮدﻩ ﺗﺎ ﺁن اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ را رهﺒﺮی ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎی
ﺧﻮد در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﻧﻮﺵﺘﻪ اﺱﺖ.
اﺱﺪاﷲ ﺵﻌﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺱﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮات هﻢ اﮐﻨﻮن در ﺗﺰد ﭘﻮهﺎﻧﺪ ﺱﻌﺪاﻝﺪﻳﻦ هﺎﺵﻴﻤﯽ وﺝﻮد دارد و ﺁرزو ﮐﺮدﻩ
اﺱﺖ ﮐﻪ روزی چﺎپ ﺵﻮد ﺗﺎ رازهﺎی دﻳﮕﺮی درﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺹﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺸﻮدﻩ ﺵﻮد.
))ﻧﮕﺎﻩ دﻳﮕﺮی ﺏﻪ اﺹﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری و ﺵﺨﺼﻴﺖ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر(( ﻧﺎم ﻧﻮﺵﺘﻪ ﻳﻴﺴﺖ از دﮐﺘﻮر
رﺱﻮل رﺣﻴﻢ.
دﮐﺘﻮررﺱﻮل رﺣﻴﻢ ﺏﺮ اﻳﻦ ﺏﺎور اﺱﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﺎر ﺏﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺏﻨﺎ ﺏﺮ ﻳﮏ ﺿﺮورت ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺿﺮورت ﺣﻴﺎﺗﯽ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روی ﺁوردﻩ اﺱﺖ ﻧﻪ از روی ذوق و ﻗﺮﻳﺤﻪء ﺵﺨﺼﯽ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻏﺒﺎر اﻳﻦ اﻣﺮ را چﻨﺎن ﻳﮏ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺵﺼﺖ ﺱﺎل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺏﺮ ﺱﺮ ﺁن ﮐﺮد .
ﻏﺒﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺏﻪ ﻧﻮﺵﺘﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺧﻮد ))اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﮕﺎهﯽ ﺏﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁن(( در )) ((1310ﺧﻮرﺵﻴﺪی
ﺁﻏﺎز ﮐﺮد ﺏﻮد ﮐﻪ ﺵﻤﺎری از ﺧﺎور ﺵﻨﺎﺱﺎن ﺏﺮ اﻳﻦ ﺏﺎور ﺏﻮدﻩ ا ﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .چﻨﺎن ﮐﻪ ﻏﺒﺎر
ﺧﻮدﺝﺎﻳﯽ ازﮐﺴﯽ چﻨﻴﻦ رواﻳﺖ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ.
))ﻣﺎ در ﺱﻄﺢ ﻣﺎﻩ ﺏﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪء ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻤﺶ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ((.
اﻳﻦ در ﺣﺎﻝﯽ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر درﻣﺪارس و داﻧﺸﮑﺎهﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺏﺘﺮی ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﺏﻪ ﮔﻔﺘﻪء
دﮐﺘﻮر رﺱﻮل رﺣﻴﻢ ﭘﻴﺶ از ﺁن ﮐﻪ ﻏﺒﺎر ﺏﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد ﺏﭙﺮدازد ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺏﻪ ﮐﺸﻮر ﺏﻪ داﻧﺶ
ﺁﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﺵﺪ از ﺱﺪﻩء هﻴﺠﺪهﻢ ﺁن ﺱﻮ ﺗﺮ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ.
دﮐﺘﻮر رﺱﻮل رﺣﻴﻢ ﺁن ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﺣﻴﺎﺗﯽ ﻣﺮدم ا ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻪ ﺱﺒﺐ ﺵﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﺒﺎر ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﺱﺮزﻣﻴﻦ را ﻧﻪ
از ﺱﺪﻩء هﻴﺠﺪهﻢ ﺏﻞ از دورﻩء اوﺱﺘﺎ و ﭘﻴﺸﺘﺮ از ﺁن ﺝﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ ﺏﻪ ﮔﻮﻧﻪء زﻳﺮﻳﻦ دﺱﺘﻪ ﺏﻨﺪی ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ.
 -1ﻧﺒﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﻣﻮرد ﮐﺸﻮری ﺏﻪ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
 -2ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﻪ اﺗﮑﺎی اﺱﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮐﺸﻮر.
 -3ﺗﺪوﻳﻦ ))ﺗﺎرﻳﺦ ﺱﻴﺎﺱﯽ((اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
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ﻣﺠﻠﻪء ﻓــــﺮدا
ﻧﺸﺮﻳﻪ ی

ﮐﻠﻮب ﻗﻠﻢ اﻓﻐﺎن هﺎ
 -4ﭘﺎﺱﺦ ﻳﺎﺏﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺏﻪ چﺎﻝﺸﻬﺎی دوران ﭘﺴﺎاﺱﺘﻌﻤﺎری از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازی ﺏﺮای ))ﻧﺎﺱﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺰم ﻧﻮﻳﻦ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن((.
دﮐﺘﻮر رﺱﻮل رﺣﻴﻢ هﺮﮐﺪام از اﻳﻦ ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﺣﻴﺎﺗﯽ را ﺏﺎ ﺝﺰﻳﻴﺎت ﺏﺮرﺱﯽ ﮐﺮدﻩ و در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺱﻄﺮ هﺎی
ﻣﻘﺎﻝﻪء ﺧﻮدچﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ":ﻏﺒﺎر در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺧﻮد ﺗﻴﻮری ﻧﺎﺱﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺰم ﻧﻮﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﺏﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺪاﻣﺖ ﺱﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺘﺮک و ﺣﻖ ﺵﻬﺮ وﻧﺪی ﺏﻨﻴﺎن ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ".
ﻣﻘﺎﻝﻪء دﻳﮕﺮی ﮐﻪ در ﻳﺎد ﻧﺎﻣﻪء ﻏﺒﺎر ﺁﻣﺪﻩ اﺱﺖ از ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر رﺱﻮل رهﻴﻦ اﺱﺖ زﻳﺮ ﻧﺎم ))اﻧﻌﮑﺎس ﭘﮋوهﺸﻬﺎی
ﻏﺒﺎر در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن((
اﺱﺎﺱﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻝﻪ ﺱﻪ ﺏﺨﺶ دارد.
ﻧﺨﺴﺖ ﺏﺮرﺱﯽ ﺵﺨﺼﻴﺖ ﻏﺒﺎر در زﻣﻴﻨﻪء روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری.
دو دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺸﺮدﻩء ﺁﺛﺎر ﻏﺒﺎر در زﻣﻴﻨﻪء ﺗﺎرﻳﺦ ﺝﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ادﺏﻴﺎت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻳﮕﺮ.
ﺏﺨﺶ ﺱﻮم ﻣﻘﺎﻝﻪ ﺏﻪ ﺏﻴﺎن ﻧﻮﺵﺘﻪ هﺎ و ﺗﺒﺼﺮﻩ هﺎی اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺏﺮون ﻣﺮزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻧﺸﺮﻳﻪ هﺎی ﮐﺸﻮر هﺎی دﻳﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺏﻪ ﺁﺛﺎر ﻏﺒﺎر و ﺵﺨﺼﻴﺖ ﺱﻴﺎﺱﯽ  -اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ او ﺏﺎزﺗﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ.
رهﻨﻮرد زرﻳﺎب زﻳﺮ ﻧﺎم ))ﻧﻘﺸﻬﺎ ی از ﺵﻘﺎوت ﺵﺮﻗﯽ(( ﺏﻪ ﺏﺮرﺱﯽ ﺗﻮﺹﻴﻒ ﺁدﻣﻬﺎ ﺝﺎهﺎ و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ و ﻝﺤﻈﻪ هﺎ
وﺣﺎﻝﺘﻬﺎ در ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺱﺖ.
او ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ را ﺁﻣﻴﺰﻩ ﻳﯽ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﻃﺮﻩ زﻧﺪﻩ ﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴﺐ ﺵﻨﺎﺱﯽ ﮔﺰارش و چﻬﺮﻩ
ﭘﺮدازی ﻳﮏ دورﻩء ﺏﻪ ﺧﺼﻮص اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﻪ اﺿﺎﻓﻪء ﻳﮏ ﻋﺼﻴﺎن ﮐﺎﻣﻮ وار ﻣﯽ داﻧﺪ.
زرﻳﺎب ﺏﻌﺪًا ﺏﺎ اراﻳﻪء ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﻳﯽ از ﮐﺘﺎب ﺵﻴﻮﻩء ﺗﻮﺹﻴﻒ ﻏﺒﺎر را ﺏﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺏﯽ ﻗﺮار دادﻩ اﺱﺖ و
ﺏﺮاﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ ﻏﺒﺎر در چﻨﻴﻦ ﺗﻮﺹﻴﻒ هﺎﻳﯽ در ﺱﻴﻤﺎی ﻳﮏ داﺱﺘﺎن ﭘﺮداز ﺵﻴﺮﻳﻦ ﺱﺨﻦ ﺝﻠﻮﻩ ﮔﺮ
ﻣﯽ ﺵﻮد و دل ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را ﺏﻪ ﺗﭙﺶ ﻣﯽ ﺁورد.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺏﺮرﺱﯽ هﺎ زرﻳﺎب ﺏﻪ ﻳﮏ چﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻳﯽ دﺱﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺏﺪ:
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺗﺰار روﺱﻴﻪ ﮐﺘﺎب ))ﺧﺎﻃﺮات ﺧﺎﻧﻪء ﻣﺮدﮔﺎن(( اﺛﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩء ﺏﺰرگ ﺱﺪﻩء ﻧﺰدهﻢ روﺱﻴﻪ را
ﺧﻮاﻧﺪ ﺏﺎ اﻧﺪوﻩ و ﺗﻠﺨﯽ ﮔﻔﺖ" :ﺧﺪاﻳﺎ ﭘﺲ روﺱﻴﻪء ﻣﺎ چﻨﻴﻦ ﺝﺎﻳﯽ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ!"
و زرﻳﺎب ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ –ﺱﺎﻝﻬﺎ ﺏﻌﺪ – وﻗﺘﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻏﺒﺎر را ﺏﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺵﺎﻳﺪ هﺮﮐﺪام ﺵﺎن ﺏﺎ ﺗﻠﺨﯽ
و اﻧﺪﻩ ﺏﺴﻴﺎر ﺏﮕﻮﻳﺪ" :ﺧﺪاﻳﺎ ﭘﺲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎ چﻨﻴﻦ ﺝﺎﻳﯽ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ!"
ﻧﺼﻴﺮ ﻣﻬﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻝﻪء دارد زﻳﺮ ﻧﺎم ))ﻧﮕﺎهﯽ چﻨﺪ ﺏﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻏﺒﺎر((
ﻣﻬﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻝﻪ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺏﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺵﺨﺼﻴﺖ ﺱﻴﺎﺱﯽ و ﻣﻮﺿﻌﮕﻴﺮﻳﻬﺎی ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻏﺒﺎر در دوران ﺹﺪارت
ﻣﺤﻤﺪ داود و دهﻪء دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺱﺖ.
ﺱﺎل )) ((1355ﺧﻮرﺵﻴﺪی ﺗﺎزﻩ ﻏﺒﺎر ﭘﺲ از چﻬﺎر ﺱﺎل از زﻧﺪان ﻣﺸﻘﺘﺒﺎر دهﻤﺰﻧﮓ رهﺎ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ
داود ﺧﺎن ﺏﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺹﺪارت ﻧﺴﺸﺘﻪ اﺱﺖ.
دورﻩء دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ ﻧﻴﻢ ﺏﻨﺪ ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﺏﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﻮﺱﺘﻪ ا ﺱﺖ .ﺏﺮ زﻧﺪﻩ ﮔﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺁزاد و ﺱﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻧﻘﻄﻪء اﻧﺠﺎم ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
داود ﺧﺎن در چﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ از ﻏﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺏﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ او هﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .ﻏﺒﺎر ﻳﮏ چﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد ﺏﻠﮑﻪ ﺏﺮ ﺁزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وﺁزادی ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ اﺣﺰاب ﻣﻠﯽ ﻳﮏ ﺏﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از داود
ﺧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺏﻪ ﺣﺰب ﻣﻠﯽ وﻃﻦ و ارﮔﺎن ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﺁن اﺝﺎزﻩ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻣﺠﺪد دادﻩ ﺵﻮد.
داود ﺧﺎن چﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد هﺎﻳﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮﻳﺪ و در ﻣﻘﺎﺏﻞ ﺏﻪ ﻏﺒﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب وﻃﻦ و ارﮔﺎن ﺁن ﺏﻪ وﺱﻴﻠﻪء
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺤﻞ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ و ﺵﻤﺎ هﻢ ﮐﻪ هﻤﮑﺎری ﺏﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺏﺎﺵﻴﺪ و ﻏﺒﺎر در
ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ داود ﺧﺎن را ﺏﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺱﺖ ﺏﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺏﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ در ﺣﺎﻝﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺵﻤﺎری از روﺵﻨﻔﮑﺮان و چﻬﺮﻩ هﺎی ﺵﺎﺧﺺ ﺱﻴﺎﺱﯽ دورﻩ ﺵﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﺏﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﻔﺎهﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻠﻪ هﺎی ﻣﻘﺎم هﺎی ﺏﻠﻨﺪ راﻳﮑﯽ ﭘﯽ دﻳﮕﺮی ﭘﻴﻤﻮدﻧﺪ.
ﺏﻪ هﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮﻳﻦ ﺏﻪ ﺏﺮﺱﯽ دﻻﻳﻞ و اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎﻳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺱﺖ ﮐﻪ چﺮا ﻏﺒﺎر ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺗﺴﻮﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺱﺎﺱﯽ در دهﻪء چﻬﻞ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد.
ﻣﻬﺮﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻝﻪء ﺧﻮد ﻳﮏ ﺏﺎر دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎی هﺎﻣﺒﻮرگ ﺁﻝﺒﻤﺎن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ
ﺏﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎد ﭘﮋوهﺸﻴﯽ زﻳﺮ ﻧﺎم ﺏﻨﻴﺎد ﻓﺮهﻨﮕﯽ– ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﻏﺒﺎر ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ ﺵﺮط را ﻧﻴﺰ در ﭘﯽ
دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁن ﻋﺪﻩ از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺮﺹﻪء ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﻀﻮﻳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺏﺎ ﻣﺴﺘﺒﺪان ﺱﺎﺏﻘﻪء هﻤﮑﺎری ﻧﺪاﺵﺘﻪ ﺏﺎﺵﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﻩ ﮔﯽ ﭘﺮ از اﻓﺘﺨﺎر ﻏﺒﺎر ﺁن ﻣﺒﺎرز ﻧﺴﺘﻮﻩ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺏﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺵﺮط در ﭘﺎﻳﻪ
ﮔﺬاری چﻨﺎن ﺏﻨﻴﺎدی ﺏﺴﻴﺎر ﺏﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺱﺎﺱﯽ ﺏﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.
دﮐﺘﻮر اﮐـــﺮم ﻋﺜﻤﺎن در ﻣﻘﺎﻝﻪ ﻳﯽ ﮐﻪ زﻳﺮ ﻧﺎم ))ﻏﺒﺎرﻗﻠﻪء ﺏﻠﻨﺪ ﺁزادی(( ﺁن ﻋﻮاﻣﻞ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ– ﺱﻴﺎﺱﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺏﺮ رﺱﯽ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎی ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻧﻪء ﻏﺒﺎر در چﺎر چﻮب ﺁن ﺵﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺱﺖ.
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ﻣﺠﻠﻪء ﻓــــﺮدا
ﻧﺸﺮﻳﻪ ی

ﮐﻠﻮب ﻗﻠﻢ اﻓﻐﺎن هﺎ
داﮐﺘﺮ اﮐﺮم ﻋﺜﻤﺎن اﻳﻦ ﺱﺨﻦ را ﺏﻪ ﮔﻮﻧﻪء ﻧﺘﻴﺠﻪء ﺏﺮرﺱﯽ ﺧﻮد ﺁوردﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻣﻮرخ ﻧﻴﺴﺖ ﺏﻠﮑﻪ
ﻣﺒﺎرز راﻩ ﺁزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ ﻧﻴﺰ اﺱﺖ .دﮐﺘﻮر ﻋﺜﻤﺎن ﻏﺒﺎر را ﺵﺨﺼﻴﺘﯽ ﺗﻮﺹﻴﻒ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺱﺘﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺪرت دﺱﺘﮕﺎﻩ ﺣﺎﮐﻢ را ﺏﺎ رﻳﺴﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﻮر ﻋﺜﻤﺎن دﺱﺖ ﮐﻢ چﻬﻞ ﺱﺎل ﭘﻴﺶ ﺏﺎ ﻏﺒﺎر دﻳﺪاری داﺵﺘﻪ اﺱﺖ .او ﺏﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺁورد ﮐﻪ ﻏﺒﺎر در اﻳﻦ
دﻳﺪارﮔﻔﺘﻪ ﺏﻮد" :ﻣﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪء ﺝﺰ ﺝﻨﮓ ﺏﺎ اﺱﺘﺒﺪاد ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﻳﮏ ﻧﺎﺱﻴﻮ ﻧﺎﻝﻴﺴﺖ هﺴﺘﻢ و ﻧﺎﺱﻴﻮ ﻧﺎﻝﻴﺴﺖ ﺧﻮاهﻢ
ﻣﺎﻧﺪ".
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺏﻪ زﻧﺪﻩ ﮔﯽ ﺱﺎﻝﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﻏﺒﺎر ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ در ﻣﯽ ﻳﺎﺏﻴﻢ ﮐﻪ او ﺗﺎ اﺧﺮﻳﻦ ﻝﺤﻈﻪ هﺎی زﻧﺪﻩ ﮔﯽ هﻤﭽﻨﺎن
ﺏﺮ ﺱﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪء ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ .چﻨﺎن ﮐﻪ در دهﻪء دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ ﻏﺒﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻋﻮت ﺝﺮﻳﺎﻧﻬﺎی چﭗ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺏﺎ ﺝﺪﻳﺖ رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺏﻠﮑﻪ ﺏﻪ رهﺒﺮان چﻨﻴﻦ ﺝﺮﻳﺎن هﺎﻳﯽ هﺸﺪار ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺏﺎ اﻳﺪﻳﻮ ﻝﻮژی ﺏﻴﮕﺎﻧﻪ
ﻧﻤﻴﺘﻮان اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﺏﻪ ﺱﻌﺎدت و رﻓﺎﻩ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ رﺱﺎﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻝﻪء اﺧﺮ ﮐﺘﺎب ))ﻧﻘﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ(( ﻧﺎم دارد .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻝﻪ از داﮐﺘﺮ ﺱﺮور
ﻣﻮﻝﻮﻳﺴﺖ.
ﺱﺮور ﻣﻮﻝﻮی دراﻳﻦ ﻣﻘﺎﻝﻪ ﺏﻪ ﺏﺮﺱﯽ ﺱﺮﮔﺬﺵﺖ هﺮدو ﺝﻠﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺱﺖ
داﮐﺘﺮ ﺱﺮور ﻣﻮﻝﻮی ﺏﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﻏﺒﺎر در ﺝﻠﺪ دوم ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺏﺮ ﺗﻌﻠﻴﻞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ هﻤﻪ
ﺝﺎﻧﺒﻪ اﺱﺖ وﻣﻮرخ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ چﻬﺮﻩء ﻣﺮدم را در ﺁﻳﻴﻨﻪء واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﺪ.
اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻳﮑﯽ از ﺏﺤﺚ ﺏﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎب هﺎ در ﻇﺮف ﺱﺎل هﺎی اﺧﻴﺮ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ .ﺱﺮور ﻣﻮﻝﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺝﻠﺪ
دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﻣﺴﻴﺮﺗﺎرﻳﺦ درﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺏﺤﺜﻬﺎی را ﺏﺮ ﺧﻮاهﺪ اﻧﮕﻴﺨﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ چﻨﺎن ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن ﺝﻤﻌﯽ
ﺏﻪ ﺗﺨﻄﻪء ﮐﺎر او ﮐﻤﺮ ﺏﺴﺘﻪ اﻧﺪ وﻝﯽ ﮔﺮوﻩ ﮐﺜﻴﺮی ﺁن را چﻮن ورق زر ﻣﯽ ﺏﺮﻧﺪ و ﺏﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﻮاﻧﺎی او هﻤﺮاﻩ ﻣﯽ
ﺵﻮﻧﺪ و ﺵﻔﻘﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ او را در ﻣﻮرد ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﯽ ﻳﺎﺏﻨﺪ.
ﺏﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩء ﺱﺮور ﻣﻮﻝﻮی ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﻩ ﮔﯽ ﺝﻠﺪ دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺿﺪ اﺱﺘﺒﺪاد ﺏﻮدن ﺁن اﺱﺖ .ﺗﺎ ﺁن
ﺝﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁن را ادﻋﺎ ﻧﺎﻣﻪء ﻣﻠﺖ رﺵﻴﺪ و ﺁزادﻩء اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪء اﺱﺘﺒﺪاد و ﻣﺴﺘﺒﺪان داﻧﺴﺖ.
ﺏﻪ ﮔﻔﺘﻪء ﻣﻮﻝﻮی او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﻣﻮﺵﮕﺎﻓﺎﻧﻪ ﻧﻘﺪ و ﺏﺮرﺱﯽ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﺮدﻩ ا ﺱﺖ ﺏﻠﮑﻪ اﻓﺮاد ﮐﺴﺎن و
ﺧﺎﻧﺪان هﺎی ﺏﺴﻴﺎری ﻧﻴﺰ ﮐﻪ درﺗﺤﮑﻴﻢ ﺗﻮﺝﻴﻪ و ﺧﺪﻣﺖ اﺱﺘﺒﺪاد ﺏﻮدﻩ اﻧﺪ از ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪء ﻗﻠﻢ و ﻧﻘﺪ ﺏﯽ اﻣﺎن او در اﻣﺎن
ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ.
در ﺏﺨﺶ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻝﻪ هﺎﻳﯽ از))((Dr victor Korgun
ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺱﺴﻪء ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺵﺮﻗﯽ ﻣﺴﮑﻮ از روﺱﻴﻪ و داﮐﺘﺮ ﺵﺮﻳﻒ ﻓﺎﻳﺰ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻓﻐﺎن در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ اﻣﺮﻳﮑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ.
هﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪﻩ ﮔﻴﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺁﺛﺎر ﻏﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻝﻪ ﻳﯽ زﻳﺮ ﻧﺎم هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻬﺎﻳﯽ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻧﺎدرﺵﺎﻩ و ﻃﺎﻝﺒﺎن ﻧﻴﺰ ﺏﻪ
زﺏﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ چﺎپ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
ﻳﺎد ﻧﺎﻣﻪء ﻏﺒﺎر ﺏﻪ ﺗﻴﺮاژ هﺰار ﺝﻠﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ .ﺁن هﺎی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺏﻪ زﻧﺪﻩ ﮔﯽ چﮕﻮﻧﻪ
ﮔﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮ ﻳﺴﯽ و ﺗﻼﺵﻬﺎی ﺱﻴﺎﺱﯽ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرخ ﭘﻴﺶ ﮔﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻩ ﻧﺎم ﺁور و ﻋﻠﻤﺒﺮدار ﺁزادی و
دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ رواﻧﺸﺎد ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزﻩ ﻳﯽ ﺏﻪ دﺱﺖ ﺁورﻧﺪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺱﺮچﺸﻤﻪء ﻓﻴﺎﺿﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺏﻪ ﺵﻤﺎر ﺁﻳﺪ.
ﺗﺎ ﺝﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺵﻨﻴﺪﻩ ام در ﻳﮑﯽ دو ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺏﯽ دﻳﮕﺮﻧﻴﺰ ﻳﮏ چﻨﻴﻦ ﮔﺮد هﻢ ﺁﻳﯽ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ در اراﺗﺒﺎط ﺏﻪ
ﺏﺮﺱﯽ ﺁﺛﺎر و ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺵﺖ ﺵﺎد روان ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ﻧﻴﺰ راﻩ اﻧﺪازی ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .اﻣﻴﺪ ﺗﺎ روزی ﻧﺘﻴﺠﻪء ﮐﺎر
ﺁن ﻧﺸﺴﺖ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺏﻪ چﺎپ ﺏﺮﺱﻨﺪ.
ﺝﻮن 2002
ﺵﻬﺮ ﭘﺸﺎور ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
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