ﺑﺼﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زاده
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوھﺸﮕﺮ اﻓﻐﺎن

ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ
ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ﻣﻮرخ اﻓﻐﺎن
ﺷﺎﻧﺰدﻩ دﻟﻮ /ﺑﻬﻤﻦ اﻣﺴﺎل ،ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ ﻣﯿﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ
ﻏﺒﺎر ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ،ﻣﻮرخ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﺎﻣﺪار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ  ١٣۵۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ
آﻟﻤﺎن درﮔﺬﺷﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢دﻟﻮ در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٢٧۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی در "دروازﻩ
ﻻهﻮری" ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ زادﻩ ﺷﺪ.
او در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ای ﺑﺰرگ و ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ ﺷﺪ و آﻣﻮزش هﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮد
ﻓﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﺎم ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻏﺒﺎر ،ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اول ،اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر و آﻏﺎز ﻧﻬﻀﺖ
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮاهﯽ در دورﻩ اﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﺧﺎن هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد.

آﻗﺎی ﻏﺒﺎر از ﭼﻬﺮﻩ هﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی در ﭼﻨﺪ دهﻪ اﺧﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در راﻩ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.

ﮐﺎردار دوﻟﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ارﺷﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد وی ﻧﯿﺰ از
دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﺰو ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر دوﻟﺘﯽ آﻗﺎی ﻏﺒﺎر ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮔﻤﺮگ در ﺳﺎل ١٢٩۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻮد و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ هﻢ
ﮐﺎرﻣﻨﺪ "ﮐﻮﺗﻮاﻟﯽ ﮐﺎﺑﻞ" ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣٠٠ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﺣﺎﮐﻢ هﺮات ﺷﺪ ،ﻏﺒﺎر در هﻤﮑﺎری ﺑﺎ وی ،ﯾﮑﯽ
از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻨﻈﻤﯿﻪ هﺮات ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ،١٣٠٣او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺖ اﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﺧﺎن در ﻣﺴﮑﻮ ﺷﺪ و در  ١٩ﺳﺮﻃﺎن
هﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻧﺎدرﺧﺎن ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر رﻓﺖ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ ﺳﻔﺎرت ﻣﺪﺗﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
او در ﺳﺎل  ١٣١٠ﺳﺮ ﻣﻨﺸﯽ ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
در  ٩ﻗﻮس  ١٢٩٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ،ﻧﺸﺮﯾﻪ
"ﺳﺘﺎرﻩ اﻓﻐﺎن" در ﺟﺒﻞ اﻟﺴﺮاج ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﻏﺒﺎر از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر ﺑﺴﻤﻞ ،ﻗﺎری ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ
ﺑﯿﺘﺎب ،ﺳﺮور ﮔﻮﯾﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﯽ ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد

ﮐﻪ ارﮔﺎن ﻧﺸﺮاﺗﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻏﺒﺎر ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮد
و از هﻤﺎن ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم "اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن" ﻣﯽ
ﻧﻮﺷﺖ.
ﻏﺒﺎر در ﺳﺎل  ١٣١٨در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻗﻨﺪهﺎر در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﮐﺘﺎب "اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ" را
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ١٣٢٠ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ
از آن ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﯿﺲ ﺷﺪ.
او در ﺳﺎل  ١٣٣٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن زﻧﺪان ،ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺎور رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ روی آورد و ﺗﺎ ﺳﺎل هﺎی واﭘﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد،
آﺛﺎر زﯾﺎدی را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد.

ﻣﺒﺎرزه و زﻧﺪان
هﻨﻮز ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎدر ﺧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﻏﺒﺎر و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از روﺷﻨﻔﮑﺮان در
ﺳﺎل  ١٣١١ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد.
ﻏﺒﺎر ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺳﺮور ﺟﻮﯾﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎرﺧﺎن ﺳﺮﺣﺪدار ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﯿﻢ ﺻﻔﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰﺧﺎن
ﻗﻨﺪهﺎری و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ،در ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاهﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮ ﺑﻮدن زﻧﺪان هﺎی ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺑﻪ "ﺳﺮای ﻣﻮﺗﯽ" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
او ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن زﻧﺪان ﺑﻪ ﻓﺮاﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻨﺪهﺎر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣١٧را در
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺬراﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣٢٨ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،دورﻩ هﻔﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪ .ﻏﻼم
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ،در اﯾﻦ دورﻩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ راﻩ ﯾﺎﻓﺖ.
وی در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺣﺰﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم وﻃﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.

ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻩ هﺸﺘﻢ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ،١٣٣١ﻏﺒﺎر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از
ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ دورﻩ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻗﺖ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن وی و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی
از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻏﺒﺎر و دﯾﮕﺮ آزادﯾﺨﻮاهﺎن ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ هﺎ
را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد و ﻏﺒﺎر و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮان ﺣﺰب وﻃﻦ و ﺧﻠﻖ را ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺪت هﺸﺖ
ﺳﺎل آﻧﻬﺎ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
از ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ،آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎری زﯾﺎدی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ آﺛﺎر در ﺧﺎرج
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
"اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ" ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر آﻗﺎی ﻏﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻧﻮﺑﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۴۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی در زﻣﺎن ﺻﺪارت هﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺶ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ آن از ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ.
ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﻩ ﮐﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در  ٩ﺟﻮزای ﺳﺎل ١٣۵٧
ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﺗﻮﻗﯿﻒ رهﺎ ﺷﺪ و در هﻤﺎن روزهﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻪ هﺰار ﻧﺴﺨﻪ آن ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﯿﺪ.
ﺟﻠﺪ دوم "اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ" ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺴﺖ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻏﺒﺎر ،در ﺳﺎل
 ١٩٩٩ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪش در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

'ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ'
ﻏﺒﺎر در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﺮزهﺎی آن را ،از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺮو ،از ﺟﻨﻮب
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ،از ﺷﺮق ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻏﺒﺎر ،هﺮات در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﭼﻮن "ﻣﺮوارﯾﺪ ﺧﺮاﺳﺎن" را داراﺳﺖ.

آﺛﺎر دﯾﮕﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن
ﮐﺎﺑﻞ ،اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﯽ ،ﺳﺎل ١٣١٠
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ
ﮐﺎﺑﻞ ،ﺳﺎل١٣١٠
ﺧﺮاﺳﺎن )رﺳﺎﻟﻪ(
ﮐﺎﺑﻞ ،ﺳﺎل ١٣٢۶
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎﺑﻞ ،ﺳﺎل ١٣٢۶
ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺟﻠﺪ ﺳﻮم( از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﻃﺎهﺮﯾﺎن
ﮐﺎﺑﻞ ،ﺳﺎل ١٣٢۶
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،از ﻋﻬﺪ اوﺳﺘﺎ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻤﮑﺎﺑﻞ  ،ﺳﺎل١٣١١
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮن اول )ﮐﺘﺎب درﺳﯽ(
ﮐﺎﺑﻞ ،ﺳﺎل ١٣٢۶
ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت دری )ﮐﺘﺎب درﺳﯽ(
ﮐﺎﺑﻞ ،ﺳﺎل ١٣٣١

ﻏﺮوب ﻏﺒﺎر
ﻣﯿﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ﮐﻪ ﺳﺎل هﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﻣﺎﻩ هﺎی
آﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ داوود ﺧﺎن ،ﺑﻪ زﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ رﻓﺖ و در
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن هﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ.
او ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۶دﻟﻮ ﺳﺎل  ١٣۵۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،در ﺑﺮﻟﯿﻦ
درﮔﺬﺷﺖ و ﭘﯿﮑﺮش ﭼﻬﺎر روز ﺑﻌﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢دﻟﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در آراﻣﮕﺎﻩ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اش در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪای ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ.
آراﻣﮕﺎﻩ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ و ﻣﻮرخ ﻧﺎﻣﺪار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮﻩ ﻗﺒﺮهﺎی
اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ آراﻣﮕﺎﻩ ﻏﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ،ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :آراﻣﮕﺎﻩ ﺷﺎدروان ﻏﻼم ﻣﯿﺮﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ،ﻣﻮرخ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﻣﺒﺎرزﻩ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ آزادﯾﺨﻮاهﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن] ،ﺑﺮ[ ﺿﺪ
اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺿﺪ ارﺗﺠﺎع و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی و آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ،ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮد".
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