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خورشيدی در کابل خبر آزادی کتاب افغانستان در )) 1357((اگر بگويم که خبر داغ در روز نهم جوزای 
  .مسير تاريخ بود به هيچصورت سخنی گزافه يی نگفته ام

 در افغانستان اين يگانه حادثهء بزرگی به زبان ديگر مي شود گفت که در مقياس تاريخ مطبوعات و چاپ کتاب
  .بود که در آن روز رخ داده است

روزگار تسلط رنگ سرخ بود بر . روزگار هياهو بود و روزگار طبل کوبيدن بر بام های سرخ پيروزی
  .رنگهای ديگر

ی همهء با اين حال خبر آزادی کتاب افغانستان در مسير تاريخ چنان قوی و تکان دهنده بود که فکر می کرد
  .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 

عمومی سپری می کردند همين که به هم می رسيدند از قديمی در کنار ديواره های مقابل هوتل آرين در پل باغ 
  .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

تاريخ زمانی از زندان بيرون شد که نويسندهء بزرگوار آن مير غالم محمد غبار با دريغ افغانستان در مسير 
  .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 
  .ردم ديگر در روز سوم غرفهء فروش کتاب بسته شده بودکتاب فراهم ک

ظاهرًا سه هزار جلد افغانستان در مسير تاريخ درهمان دو روز نخستين به فروش رسيده  .کتاب تمام شده بود
  .بود

اين امر خود در تاريخ مطبوعات افغانستان نيز رويداد يگانه ييست 
  .که تا هنوز تکرار نشده است

 نوراهللا تالقانی رييس کميتهء طبع و نشر بيهقی بود بعد تر زمانی که
  .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 عالقه مندان
  .کتاب را کاهش دهد

حاال ديگر کتاب افغانستان در مسير تاريخ نه تنها در کابل بل در 
  .بخش بيشتر واليات 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 عالقمندان چشم به راه آن بودند که 

  .روزی جلددوم کتاب رانيز مطالعه کنند
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 ميالدی در اياالت متحد امريکا انتشار يافت  پيش از رسيدن کتاب 1999با اين حال زمانی که جلد دوم به سال 
فغانستان در مسير تاريخ نوشتهء زنده ياد به پشاور اين شايعه  وسيعًا در همه جا پخش گرديد که جلد  دوم ا

  .غبار نيست
به هر حال نسخه های کتاب به پشاور رسيد و در همان نخستين روز ها معلوم شد که عالقمندان جلد دوم به 

  .هيچصورت کمتر از عالقمندان جلد نخست نيستند
ستند رويداد بسيار بسيار خوش اين امر برای ناشران افغان در پشاور که هميشه در کمين چنين فرصت هايی ه

  .ناشران پناهندهء افغان در پشاور به يک مفهوم طبيبان حاذقی اند. آيندی بود
آن گونه که شنيده ايم شيخ الرييس ابن سينا همين که انگشت بر نبض بيماری می گذاشت ديگر کافی بود تا 

ض بازار کتاب را زير انگشت دارند و در ناشران در پشاور نيز نب. يکايک داليل ناخوشی بيمار را تشريح کند
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

 
 

  .خود در کتاب بر جای  نمی گذارنددرچنين مواردی معموال ناشران افغان در پشاور نشانيی از
  

با اين حال شايعه . جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ پس از چنين محاسبه هايی در پشاور وسيعًا تکثير گرديد 
ولی . کسانی کماکان دو پاي در يک موزه کرده بودند که کتاب اثر روان شاد غبار نيست. همچنان ادامه داشت

سی بيطرفانهء رويداد های فرهنگی تظاهر می کردند می گفتند که امکان دارد شمار ديگری که گويا به بر
  .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 
  . فرموده اند که نويسندهء اين کتاب کس ديگری غير از غبار استباشند پيوسته ارشاد

  .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

  . کتابفروشی های پشاور اين روز ها کمتر ميتوان به آسانی جلد  دوم اين کتاب را دست ياب کردچنان که در
دو ) جلد اول و دوم(تا جای که من اطالع دارم  ظرف يک سال گذشته دور مکمل افغانستان در مسير تاريخ 

اعالم انتشار يافته است بار در شهر پشاور به وسيلهء  کتاب فروشی نظاميه و مرکز نشراتی ميوند با فهرست 
  .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 
ه آب پاکستان نيز رو به افزايش است ورنه هيچ ناشری عالقه ندارد تا دهها هزار کلدار خود را به رايگان  ب

  .اندازد
  

در سه صد صفحه در شهر پشاور پاکستان به وسيلهء مرکز نشراتی )) ياد نامهء غبار((اين روز ها کتاب 
  .پرنيان به کوشش نويسنده و پژوهشگر کشور پويا فاريابی انتشار يافته است

 غبار پاسخ استواريست وقتی که نوشته های آمده در کتاب را مرور کردم نهايتا به اين نتيجه رسيدم که يادنامهء
  .در برابر تمام شايعه های که تا کنون در ارتباط  به اين کتاب و جود داشته است

 ميالدی در )2001(اساسًا کتاب ياد نامهء غبار نتيجهء سمينار جهانی يک روزه ييست که در فيبروری 
 يک صدو سومين سالروز  جهت گراميداشت از)SOAS( افريقايی دانشگاه لندن –مدرسهء مطالعات آسيايی 

  .تولد تاريخ  نويس پيشگام شخصيت مبارز و آزاديخواه کشور مير غالم محمد غبار برگذار شده بود
در اين سمينار نه تنها شماری از دانشمندان و نويسنده گان افغانستان بلکه شماری از دانشمندان کشور های 

  .شخصيت فرهنگی سياسی غبار پرداخته اندغربی نيز در نوشته های خود به تحليل ابعاد گوناگون 
  .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

سی غبار در جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ را در سه بخش دسته بندی لطيف ناظمی عمداتا خاطرات سيا
  .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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ه نويسنده توانايي آن را داشته به شرط آن ک. ناظمی خاطره نويسی را يکی از وسايل تاريخ نگاری می داند
او در اين زمينه به دو بخشهايی از چشمديد های غبار اشاره . باشد تا واقعيت را از  تصور واقعيت تميز دهد

  .کرده است
  .نخست چشمديد های غبار از زندان سرای موتی زندان دهمزنگ زندان کوتوالی و زندانهای ارگ شاهی

نيان در اين زندانها به دست می دهد تصاويری اند و حشتناک که موی بر تصاويری که غبار از وضعيت زندا
  .اندام انسان راست می کند

است که لطيف ناظمي اين بخش  دو ديگر چشمديد ها و خاطرات روانشاد غبار در تبعيد گاهش باال بلوک فراه
  .خاطره های غبار را از نقطه نظر جامعه شناختی بسيار بااهميت تلقی می کند

هايتًا ناظمی در مقالهء خود در ارتباط  به چگونه گی استفاده از خاطره روايت و چشمديد کار غبار در جلد ن
  .دوم افغانستان در مسير تاريخ را با  شيوهء کار ابوالفضل بيهقی مقايسه کرده ا ست

بدالخالق مقايسه چنان که لطيف ناظمی در اين ار تباط ماجرای بر دار کردن حسنک را با چگونه گی اعدام ع
  .کرده است

مثال جريان کشته . به همين گونه ناظمی نمونه های نيز ارايه کرده است که در آنها سيمای راويان پنهان است
شدن سردار عبدالعزيز خان در آلمان به دست سيد کمال و صحنهء دراماتيک ديدار نادر شاه با حبيب اهللا 

  .زی جاجیکلکانی در خانهء گال جانخان جنرال اعزا
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 

برخالف چنين ديدگاهای ناظمی در .  باشندتاريخی که می توانند افزاری بهتری برای تاريخ نويسی بوده
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

کتاب غبار دادخواستی است از تاريخ ((  دهد که نکتهء آخر اين که ناظمی نهايتا اين نتيجه را به دست می
  .))هرچند لحن و زبانش در اين دادخواست تند گزنده و بيباکانه است

  
  ))مير غالم محمد غبار و حزب ملی وطن((دکتور اسداهللا شعور در ياد نامهء غبار نوشته يی دارد زير نام
 های دموکراسی چگونه گی ايجاد سازمانهای او در اين نوشته داليل و انگيزه های پيدايی نخستين تجربه

را  با تحليل يک رشته مسايل و )) 1332-1325((سياسی و مطبوعات آزاد دورهء صدارت شاه محمود خان
  .رويداد های داخلی منطقه يی و جهانی ريشه يابی کرده است

نها و احزاب سياسی در او غبار را نخستين کسی می داند که در آن دوره انديشهء ضرورت پايه گذاری سازما
  .کشور را مطرح می کند

برابر با )) 1326((يا جوانان بيدار  نخستين تشکل سياسی بوده است که به سال )) ويش زلميان((با اين حال 
ميالدی به فعاليت آغاز کرده است که  بنياد گذاران آن تشکل سياسی عده يی از روشنفکران )) 1947((

  .کندهاری و ننگرهاری بودند
حزب وطن به رهبری مير غالم محمد غبار دومين سازمان سياسی در اين دوره است که کنگرهء موسس آن به 

  . ميالدی در کابل برگذار شده است1950برابر با )) 1329((تاريخ شانزدهم جدی 
 به ))1328((اسداهللا  شعور در مقالهء خود نوشته است اساسا پيشنهاد پايه گذاری يک چنين حزبی به سال 

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

اه بعد تر اسداهللا شعور در ارتباط به جريدهء وطن و ارگان نشراتی حزب وطن می گويد که اين نشريه دو نيم م
بنابران يک چنين ديدگاهايی که گاهی در نوشته های بعضی .از پايه گذاری حزب به نشرات آغاز کرده است 

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

تان در مسير تاريخ آمده است که جريدهء وطن پس از انتشار قانون مطبوعات در حمل در کتاب جلد دوم افغانس
 ميالدی به  صاحب امتيازی مير غالم محمد غبار به نشرات آغاز کرده است 1951برابر به مارچ )) 1330((

  .که ابتدا مدير مسوول آن علی محمد خان خروش و بعدا مير محمد صديق فرهنگ  بوده است
ی که در اين دوره اساس گذاشته  شده است حزب خلق به رهبری داکتر عبدالرحمان محمودی است حزب ديگر

  .و به همينگونه حزب ارشاد ملی به رهبری سيد اسماعيل بلخی
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اسداهللا شعور احزاب اين دوره را از نقطه نظر شيوهء مبارزه زبان نشراتی و ويژه گيهای ديگر بررسی کرده 
ت داده است که حزب وطن نه تنها توانسته بود شماری بيشتری روشنفکران کارشناسان و اين نتيجه را به د س

و شخصيت های آموزش ديدهء کشور را به دور خود گرد آوری کند بلکه در جهت ديگر اين حزب از نقطه 
 به نظر هنجار های حزبی ساختار تشکيالتی چگونه گی آيين نامه و مرامنامه به مقايسهء احزاب ديگر بيشتر

  .مفهوم واقعی کلمه يک حزب سازمان يافته بوده است
اين که اسداهللا شعور آيين نامه و مرامنامهء حزب وطن را ضم مقالهء خود چاپ کرده ا ست حتما درنظر داشته 

غبار در ارتباط  به مرام مبارزاتی احزاب و . است که خواننده را در زمينهء شناخت اين حزب بهتر کمک کند
ستان در مسير تاريخ اطالعات مفصلی جريانهای سياسی اين دوره و چگونه گی تشکل آنها در جلد دوم افغان

  .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 

  .تهای آگاه کشور قرار داشته استتوجه روشنفکران و شخصي
کًال سياست ها و اهداف اين احزاب بيشتر بر خط مشروطه خواهی استوار بوده است ولی از اين شمار حزب 

در نظر داشته است تا با راه اندازی يک اقدام نظامی بساط دولت شاهی را )) 1322((ارشاد ملی در نوروز 
  .کی از اعضای حزب ارشاد ملی با ناکامی رو به رو گرديدبرچيند مگر اين برنامه به سبب جاسوسی ي

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

زب ارشاد ملی يا حزب سری اتحاد يک بار ديگر بهانه يی به دست دولت داد  تا دور تازهء اقدام ناکام ح
چنان که تمام اعضای مرکزی اين حزب  در همان روز اول  سال . دستگيريهای روشنفکران را آغاز کند

  .دستگير شدند)) 1322((
و هفت ماه و يازده روز را در سلولهای به گفتهء يکی از باز مانده گان سيد اسماعيل بلخی او مدت چارده سال 

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

د يک نظام جمهوری دوستان وعالقمندان انديشه های بلخی می گويند که او پيوسته در سخنرانيهای خود ازايجا
  .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 تالش می کرده ا ست

اين که چه داليل و انگيزه های سبب آن شد ه بود تا اين حزب به يک چنين اقدامی نظامی دست بزند به گفته 
اسداهللا 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
اسداهللا شعور گفته است که اين خاطرات هم اکنون در تزد  پوهاند سعدالدين هاشيمی وجود دارد و آرزو کرده 

  .ای ديگری درتاريخ معاصر افغانستان گشوده شوداست که روزی چاپ شود تا رازه
نام نوشته ييست از دکتور )) نگاه ديگری به اصول تاريخ نگاری و شخصيت سياسی مير غالم محمد غبار((

  .رسول رحيم
دکتوررسول رحيم بر اين باور است که غبار به تاريخ نويسی بنا بر يک ضرورت تاريخی و ضرورت حياتی 

  . آورده است نه از روی ذوق و قريحهء شخصیمردم افغانستان روی
  .او می گويد غبار اين امر را چنان يک ماموريت تاريخی پذيرفت و شصت سال عمر خود را بر سر آن کرد 

خورشيدی )) 1310((در )) افغانستان  و نگاهی به تاريخ آن((غبار زمانی به نوشتن نخستين اثر تاريخی خود 
چنان که غبار . اور شناسان بر اين باور بوده ا ند که افغانها تاريخی ندارندآغاز کرد بود که شماری از خ

  .خودجايی ازکسی چنين روايت کرده است
  .))ما در سطح ماه بيشتر از منطقهء که افغانستان می خوانيمش می دانيم((

به گفتهء .  استاين در حالی بوده است که در داخل کشور درمدارس و دانشکاها تاريخ ابتری تدريس می  شده
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
ين سرزمين را نه دکتور رسول رحيم آن ضرورتهای حياتی مردم ا فغانستان را که سبب شدند تا غبار تاريخ ا

  .از سدهء هيجدهم بل از دورهء اوستا و پيشتر از آن جستجو کند به گونهء زيرين دسته بندی کرده است
  . نبود مطلق معلومات تاريخی مستقل درمورد کشوری به نام افغانستان-1
  . تاريخ نگاری افغانستان به اتکای اسناد و مدارک کشور-2
  .ستانافغان))تاريخ سياسی(( تدوين -3
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ناسيوناليزم نوين (( پاسخ يابی تاريخی به چالشهای دوران پسااستعماری از طريق نظريه پردازی برای -4
  .))افغانستان

دکتور رسول رحيم هرکدام از اين ضرورتهای حياتی را با جزييات بررسی کرده و در آخرين سطر های 
ويسی خود تيوری ناسيوناليزم نوين افغانستان را غبار در تاريخ ن:"مقالهء خودچنين نتيجه گيری کرده است که 

  ."بر مبنای قدامت سرزمين تاريخ مشترک و حق شهر وندی بنيان گذاری می کند
انعکاس  پژوهشهای ((مقالهء ديگری که در ياد نامهء غبار آمده است از پروفيسور رسول رهين است زير نام 

  ))غبار در مطبوعات افغانستان
  .ه بخش دارداساسا اين مقاله  س

  .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 
  . اجتماعی او بازتاب يافته است- های ديگر در ارتباط به آثار غبار و شخصيت سياسی نشريه های کشور

به بررسی توصيف آدمها جاها و مکانها و لحظه ها )) نقشها ی از شقاوت شرقی((رهنورد زرياب زير نام 
  .وحالتها در جلد دوم  افغانستان در مسير تاريخ پرداخته است

 تاريخ را آميزه يی از تاريخ خاطره زنده گينامه نسب شناسی گزارش و چهره او جلد  دوم افغانستان در مسير
  .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 
گاهی غبار در چنين توصيف هايی در سيمای يک داستان پرداز شيرين سخن جلوه گر براين عقيده است که 

  .می شود و دل خواننده را به تپش می آورد
  :پس از اين بررسی ها زرياب به يک چنين نتيجه گيريی دست می يابد

وسيه را اثر نويسندهء بزرگ سدهء نزدهم ر)) خاطرات خانهء مردگان((می گويند وقتی تزار روسيه کتاب 
  !"خدايا پس روسيهء ما چنين جايی بوده است: "خواند با اندوه و تلخی گفت
 وقتی آينده گان ما اين کتاب غبار را بخوانند  شايد هرکدام شان با تلخی –سالها بعد –و زرياب فکر می کند که 

  !"خدايا پس افغانستان ما چنين جايی بوده است: "و انده بسيار بگويد
  ))نگاهی چند به موقف سياسی غبار(( اين کتاب مقالهء دارد زير نام نصير مهرين در

مهرين در اين مقاله بيشتر به تشريح شخصيت سياسی و موضعگيريهای سياسی غبار در دوران صدارت 
  .محمد داود و دههء دموکراسی پرداخته است

حاال ديگر . گ رها شده استخورشيدی تازه غبار پس از چهار سال از زندان مشقتبار دهمزن)) 1355((سال 
  .داود خان بر مسند  صدارت نسشته است

بر زنده گی مطبوعات آزاد و سازمانهای . دورهء دموکراسی نيم بند شاه محمود خان به تاريخ پيوسته ا ست
  .سياسی نقطهء انجام گذاشته شده است

 غبار يک چنين پيشنهادی را نه .داود خان در چنين وضعيتی از غبار می خواهد تا با حکومت او همکاری کند
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
 غبار می گويد که حزب وطن و ارگان آن به وسيلهء داود خان چنين پيشنهاد هايی را نمی پذيريد و در مقابل به

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

 شاه محمود خان با حکومت اين در حاليست که شماری از روشنفکران و چهره های شاخص سياسی دوره
  .تفاهم کردند  و پله های مقام های بلند رايکی پی ديگری پيمودند

به همين گونه مهرين به برسی داليل و انگيزه هايی پرداخته است که چرا غبار عضويت کمسيون تسويد قانون 
  .اساسی در  دههء چهل را نمی پذيرد

جمن فرهنگی افغانهای هامبورگ آلبمان را تکرار کرده است که مهرين در مقالهء خود يک بار ديگر پيشنهاد ان
اين پيشنهاد اين شرط را نيز در پی .  تحقيقی غبار پايه گذاری گردد–بايد نهاد  پژوهشيی زير نام بنياد فرهنگی

دارد که تنها آن عده از پژوهشگران و کارمندان عرصهء  فرهنگی می توانند در اين نهاد عضويت پيدا کنند 
  .ه با مستبدان سابقهء همکاری نداشته باشندک

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

 سياسی در –آن عوامل اجتماعی)) یغبارقلهء بلند آزاد((دکتور اکـــرم عثمان در مقاله يی که زير نام 
  .افغانستان را بر رسی کرده است که انديشه های آزاديخواهانهء غبار در چار چوب آن شکل گرفته است
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داکتر اکرم عثمان اين سخن را به گونهء نتيجهء بررسی خود آورده است که غبار تنها يک مورخ نيست بلکه 
ور عثمان غبار را شخصيتی توصيف کرده است که پيوسته تالش دکت. مبارز راه آزادی و دموکراسی نيز است

  .می کرد تا  قدرت دستگاه حاکم را با ريسمان قانون مهار کند
او به خاطر می آورد که غبار در اين . دکتور عثمان دست کم چهل سال پيش  با غبار ديداری داشته است

من يک ناسيو ناليست هستم و ناسيو ناليست خواهم . من کارنامهء جز جنگ با استبداد ندارم: "ديدارگفته بود
  ."ماند

زمانی که به زنده گی سالهای اخير غبار نگاه می کنيم در می يابيم که او تا اخرين لحظه های زنده گی همچنان 
چنان که در دههء دموکراسی غبار نه تنها دعوت جريانهای چپ در . بر سر اين گفتهء خود ايستاده بوده است

ان را با جديت رد می کند بلکه به رهبران چنين جريان هايی هشدار می دهد که با ايديو لوژی بيگانه افغانست
  .نميتوان اين کشور را به سعادت و رفاه اجتماعی رساند

اين مقاله از داکتر سرور . نام دارد)) نقد و معرفی کتاب افغانستان در مسير تاريخ((مقالهء اخر کتاب 
  .مولويست

  ی دراين مقاله به برسی سرگذشت هردو جلد افغانستان در مسير تاريخ پرداخته است سرور مولو
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
سرور مولوی می گويد جلد . بحث برانگيز ترين کتاب ها در ظرف سال های اخير بوده استاين کتاب يکی از 

او می گويد چنان که هم اکنون جمعی . دوم افغانستان درمسيرتاريخ درآينده نيز بحثهای را بر خواهد انگيخت
انای او همراه می به تخطهء کار او کمر بسته اند ولی گروه کثيری آن را چون ورق زر می برند و با قلم تو

  .شوند و شفقت پايان ناپذير او را در مورد مردم افغانستان در می يابند
تا آن .به عقيدهء سرور مولوی مهمترين ويژه گی جلد دوم افغانستان درمسير تاريخ ضد استبداد  بودن آن است 

  .و مستبدان دانستجا که می توان آن را ادعا نامهء ملت رشيد و آزادهء افغانستان عليهء استبداد 
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
 ))Dr victor Korgun((اله هايی ازدر بخش انگليسی کتاب مق

عضو موسسهء مطالعات شرقی مسکو از روسيه و داکتر شريف فايز دانشمند  افغان در اياالت 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 
  . چاپ شده استزبان انگليسی

آن های که عالقه دارند تا در ارتباط به زنده گی چگونه . ياد نامهء غبار به تيراژ هزار جلد انتشار يافته است
گی تاريخ نو يسی و تالشهای سياسی اجتماعی مورخ پيش گام مشروطه خواه نام آور و علمبردار آزادی و 

ه يی به دست آورند اين کتاب سرچشمهء فياضی می دموکراسی روانشاد مير غالم محمد غبار اطالعات تاز
  .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 
اميد تا روزی نتيجهء کار . برسی آثار و گراميداشت شاد روان مير غالم محمد غبار نيز راه اندازی شده است

  . نشست های علمی به چاپ برسندآن
  
  

  2002جون 
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