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                                                ۲۵/۰1/۲۰1۵                                                 مومند داود محمد

 ی داد!!!أصدراعظم به غبار ر خان شاه محمود

مرحوم میر غالم محمد غبار یکی از چهره های چند بعدی تاریخ کشور است. موصوف مؤرخ چیره دست، نویسنده 
مرحوم غبار معروفیت و توانا و یک شخصیت سیاسی جنجالی به شمار میرفت. باید خاطر نشان ساخت که شهرت 

شهرت  روشن فکران، مردم افغانستان به سطح ملی غبار را نمی شناختند. یمنحصر به شهر کابل بود و به استثنا
وقت راه یافت با  مؤصوف به تناسب دورۀ شاه محمود خان صدراعظم و دورۀ هفت شوری که غبار به پارلمان

ر ـذکـل تـابــدر مقابل رقیه ابوبکر شکست خورد. ق ءاشور چنانکه در انتخابات ،دورۀ دهه دیموکراسی تقلیل یافت
جلد اول این کتاب تا مدتی  .اب "افغانستان در مسیر تاریخ" استـتـا کـانـمـار هـبــی غـمـلـکار قــاهـت که شــاس

و اشتیاق مردم را برای دستیابی و  اجازۀ توزیع نیافت و این یکی از دالیلی بود که بر شهرت این کتاب افزود
 طالعۀ این کتاب زیاد ساخت.م

جرمن انالین و همچنان کتاب خاطرات  سایت وزین افغان باینجانب ظرف چند سال اخیر با مطالعۀ مطالبی که در و
پیدا کردم و  ۍشناآمرحوم سید قاسم رشتیا در مورد غبار به نشر سپرده با شخصیت جنجالی مرحوم غبار بیشتر 

 و نمایم.گرام بازکخواستم بصورت فشرده قسمتهای این مطالب را خدمت قارئین 
وجدان هستند و در ابراز حقایق، واقیعتها،  شاغلی محترم استاد سیستانی که یک مؤرخ و نویسندۀ با ایمان و با

قی و بینظیری برخوردار اخال گریخی از جرآت و شهامت بزرأنظریات و دفاع از پرنسیپها و ارزشهای ملی و ت
رسالۀ بسیار جالبی را به رشتۀ تحریر کشیده  اه انتقادی بر جلد اول و دوهم تاریخ غبار"گتحت عنوان "یک ن ،هستند

خدمت هموطنان به  اند که من بصورت بسیار مؤجز و فشرده قسمتهای از این رسالۀ مستند و پر محتوی را ذیالا 
 عرض میرسانم.

ید که مرحومی با همه خرد و دانش و با همه مبارزات آسد: " از مطالعه جلد دوهم غبار برمی استاد سیستانی مینوی
دم بی کینه و بی عقدۀ نبوده است، حتی چنان مینماید که غبار جلد دوهم تاریخ خود را بمنظور انتقام آسیاسی اش، 

 رفته است."گارش گکشی از نادرشاه و خانوادۀ او به ن
 

قسمت بیشتر مطالبی که مرحوم غبار در مورد حوادث قرن ری چنین ادامه میدهد که: "گدر قسمت دی استاد سیستانی
فیض محمد کاتب هزاره  ،از کتاب سراج التواریخ ذونزده افغانستان در جلد اول تاریخ خود متذکر شده است، مآخ

نخواسته مطالب و موضوعات مطروحه است. عیب کتاب افغانستان در مسیر تاریخ این است که غبار نتوانسته و یا 
در کتاب خود را مستند به مدارک و منابعی بـنـمـایــد کـه در دسـتـرس استفاده اش قرار داشت، پس در برخی موارد 

وید که چنین و یا چنان بوده گسوال پیدا میشود که مرحوم غبار این و یا آن مطلب را به اساس کدام و چه سندی می
لذا درجۀ اعتبار و باور انسان به برخی مسائل و بخصوص احصائیه  ایتش را نشان نمی دهداست و چون منبع رو

 "چند مورد در سراسر کتاب از نشان دادن مآخذ خود صرفنظر کرده است. یها و ارقام کاهش میابد. غبار به استثن
از سرقتهای ادبی و تاریخی مرحوم غبار را که مانند رابن هود  ردیده است که یک مثال زندهگاستاد سیستانی مؤفق 

مرحوم غبار یک نوشتۀ تقسیم مینمود در رسالۀ خود افشا نموده چنانکه مینویسد: " ءاز اغنیا دزدی میکرد و به فقرا
ود ـمـحـ"م لهای که در جهنم میرویند" به قلمگان ایرانی را از کتاب "گبسیار عالی و شاهکار ادبی یکی از نویسند

ویا از زندان به گود "محمد یعقوب کنډک مشر" که ـرۀ خـسر بـخ خود آن را بنام خـاریـتاب تـسعود" اقتباس و در کـم
 "غبار فرستاده است ثبت تاریخ خود نموده است.

تر بدهد، ت بیشد سیستانی بمنظور اینکه قضاوتهای عادالنه، عالمانه و بیطرفانه خود را در مورد کتاب غبار قواستا
اد محمد عزیز نعیم را نیز در ـتـی و اسـبـیـبـی حــحـدالـبـمعاصر یعنی عالمه ع گموصوف نظریات دو دانشمند بزر

 نجانیده است.گگرسالۀ خود 
غبار میتوانست در تاریخ و ادبیات، عالمه عبدالحی حبیبی در مورد غبار و کتابش چنین ابراز نظر مینماید: "

مباحث دلچسپی بنویسد که از آنجمله نمونۀ کار و افکار و تحلیل و نظرش بواقع در کتاب مسیر سیاست، اجتماعیات 
تاریخ اشکار است که آن کتاب را با وجود برخی لغزشهای تاریخی و عددی و بعضا ارادی، با قوت بیان و ظرافت 

وقایع تاریخی را همواره  است. وی در تاریخ نویسی سبک خاصی داشت که هادبی دلچسپ و در خور مطالعه ساخت
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به  اری خود ناظر بی طرفیگبه نفع تصور خاص عندی و قالب فکری خود استعمال میکرد و بنا براین در تاریخ ن
  "نظرنماید...

دانشمند دومی استاد محمد عزیز نعیم در اثر تقاضای استاد سیستانی نظریات خود را در مورد کتاب غبار چنین 
 ردیده است:گنیز از طرف اینجانب محمد داود مومند تلخیص  نوشتۀ عزیز نعیم ،نماندفته گابراز میدارد. نا

 
 نآکه  ریخیأاۀ ماهیت عبارت است از دریافت حقایق نسبت به ماضی از روی اسناد و شواهد تگر تاریخ از نگ. ا1

باستان و قرون وسطی را ر قسمتهای دورۀ گا ن میباشد.قد آدو جلد فا هم باید صیحح تصنیف و تفکیک شود، این
استثنا قرار بدهیم، در قسمت  ردیدهگدراین اثر، که آن هم از کتب مروجه استفاده شده و به شیوه مارکسیزم تعبیر 

ان ترجمه از مآخذ خارجی یا نقل قول ها از زبان های که امروز گریخ جدید افغانستان هیچیک مآخذ جدید به جز یأت
 ه به حقیقت نزدیک میباشد بکار نرفته است.تا چه انداز زنده نیستند و معلوم نیست که

ریخی بدست نیامده، بلکه این حقایق مطابق به أ...خالصه اینکه نه تنها حقایق دراین اثر از روی منابع و شواهد ت
شته ردیده و با افسون قلم میخواهد خواننده را مجبور سازد تا بپزیرد که انچه را او نوگذوق مرحوم غبار تحریف 

بوده  رایداد باستردد که مرحوم غبار دارای گمعلوم می این نوشته ها  از روی است حقیقت است و مطلق است.
 .است

ارش تاریخ هم تکامل گکتابش نوشته: '... با سیر تکامل جوامع بشری طرز ن ر چه مرحوم غبار در مقدمۀگا. ۲
اما به حیث یک مؤرخ که حکم  کرده و امروز تاریخ نویسی بر پایه های تحلیل و تعلیل همه جانبه قرارد دارد..."

نصفانه قاضی را دارد، در هیچ مناقشۀ تاریخی، او موقف دو طرف دعوی را نه عادالنه بررسی کرده ونه م
ر روند علمی تاریخ گقضاوت نموده است و حوادث را صرفآ نظر به ذوق و ارزوی خود مجسم ساخته است. ا
 نویسی" بر پایه های تحلیل و تعلیل همه جانبه" قرار داشته باشد این اثر دو جلدی فاقد آن است.

یعنی ماضی را از روی زمان خود ، است . غبار طوریکه از این دو اثر دو جلدی پیدا است، فاقد تفکر تاریخی۳
)شصت( و  ۶۰نموده است، و واقعات را دو بعدی دیده است نه سه بعدی، آن هم به نظر شرایط سالهای  قضاوت
رای، گ)هفتاد( قرن بیستم میالدی که در افغانستان و جهان سوم و حتی کشور های غربی طوفان چپ ۷۰اوایل 

یزه و تحت همچو طوفان مرحوم غبار به ماضی نظر انداخته و حوادث گان ی همینوجوانان را بخود پیچانیده بود، ر
، مالک وغیره را بکار فیودال، را به شیوه مارکسیست ها تعبیر نموده و حتی اصطالحاتی چون مبارزات طبقاتی

 رایان معنی بخصوص خود را دارد.گبرده است که هر کدامش در قاموس چپ 
جلد دومش نمایان  در ران از ال بالی این اثر بخصوصگمؤلف و حقیر شمردن دیبینی  گ. متاسفانه احساسات بزر۴

 است.
بیچاره بود. این  غبار در تحریر آن حقایق به شیوۀ علمی ر تاریخ عبارت باشد از جستجوی حقیقت در ماضی،گا. ۵

دارد تا جنبۀ دریافت حقیقت. هر چند من غبار را ندیده ام اما فکر میکنم به حیث  شتر جنبۀ تبلیغی و سیاسییاثر ب
ی ملی باشد، اما متآسفانه مطالعه گمتانت، وقار و آراست ار را چشیده، ال اقل دارایگرم و سرد روزگیک مبارز که 

اه گد وبی موازنه از ناین اثر عقیده ام را نسبت به مؤلف آن تغییر داد و غیر از یک آدم صاحب عقده، حسو
 ری در او سراغ نکردم.گاحساسات و تفکر چیزی دی

 
دیموکراتیک خلق" در ارتباط به مرحوم غبار که او یکی  حزبدر کتاب "ظهور و زوال  یر پنجشیریگهمچنان دست

رس گرۀ اول )کانگ" کمیته تدارک کن رفته شده است چنین مینوسد.گذاران خوب دیموکراتیک به حساب گاز بنیان
(. این منزل 1۳۴۳سنبله  1۸ردید. )گمؤسس( برای نخستین بار در جمال مینه و در منزل رضا مایل هروی تشکیل 

رۀ اول میر غالم محمد غبار، نورمحمد گکن تدارک تهیدر ترکیب کم در آن زمان توسط ببرک کارمل کرایه شده بود.
اهر بدخشی و صدیق روحی اشتراک فعال داشتند. توافق طتره کی، پوهاند زهمآ. ببرک کارمل، میر اکبر خیبر، 

رفت. غبار با ببرک کارمل روی گره طی هفته ها و ماه ها جر و بحث ازاد صورت گبرای تشکیل کمیتۀ تدارک کن
پسرش از اشتراک در تاسیس  خلیل سی اختالف نظر پیدا کرد و سر انجام با حشمتطرح مسایل سازمانی و سیا

 یری نمودند..."گکناره  1۳۴۳جدی  11حزب دیموکراتیک خلق )ح.د.خ( در 
جای نهایت تعجب در اینجاست که میر غالم محمد غبار که سالها جار میزد و مدعی بود که دولت در زمان دورۀ 

دآ در زندان استخدام و محبوس کردند تا وظیفۀ جاسوسی را بعهده داشته مکارمل را تع ران، ببرکگحبس غبار و دی
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رۀ اول با ببرک کارمل و حامیانش در گباشد، چطور حاضر مییشود که بعدآ در دورۀ دهه دیموکراسی در کمیتۀ کن
 مجالس مذکور اشتراک نماید؟

نظر ایدیالوژی و طرز تفکر سیاسی با نظریات نور  مجالس ثابت میسازد که غبار از ثانیآ اشتراک غبار در این
یر پنجشیری، میر اکبر خیبر و ببرک کارمل و حامیان خط مسکو در یک خط و گمحمد تره کی، طاهر بدخشی، دست

ردید که گموجب این  ر قرار داشته و تنها مسئله اختالف نظر روی مسایل شکلی و سازمانی با ببرک کارملگسن
ردید با پسرش حشمت خلیل با جلسات گنموده و صرف روی همین دلیل مجبور  اففتخساو غبار احساس حقارت 

 بعدی حزب مقاطعه نماید.
ارد: این خاندان از معاش رسمی، جیره و ماکوالت، پول و گمیر غالم محمد غبار در مورد خاندان سلطنتی چنین مین

مالیه...والحاصل از تمام منابع مملکتی به صدها میلیون ، اسعار خارجی وزارت گهدایای تاجران، مامورین بزر
شریک و  دالر به بانک های خارج ذخیره و در تاراج کشور علنآ با قاچاقبران ، شرکتها و سرحداران و امثالهم

 ردیدند...مراکز پولی خانواده سلطنت در امریکا و اروپا تجاوز از صدها میلیون دالر، پوند و فرانک بود.گرفیق 
ی نهایت تآثر و تآسف فراوان است کي یک مؤرخ و دانشمند بنام روی عقده های شخصی، ضمیر روان و وجدان جا

داشته و به جز افترا و  ا منافاتخود الوده ساخته و به طرح ادعا های پرداخته که با واقعیت های عینی دورۀ حیات م
 ری برای ان سراغ کرد.گدروغ محض نمیتوان نام دی

وقت و زمانش شنیده بودم معاش پادشاه سابق افغانستان ماهانه بیست هزار افغانی بود که در ان دوران یکه در رقرا
ردید. ادعای صدها گ( چهار هزارو هشت صد دالر می۴۸۰۰) معادل تقریبآ چهار صد دالر میشد که جمعآ سالیانه

 خنده اور است.وآل هذیان میلیون دالر، پوند و فرانک از طریق جیره و ماکوالت و هدایا وغیره کام
 

ان و مبصرین سیاسی به اتکا ی اسناد، مدارک و شواهد دست داشته مینیوسد که: گشاغلی وحید مژده یکی از نویسند
عربستان پادشاۀ از طرف برای شان  توسط کودتای سردار محمد داود خان و اقامت در روم  ،"بعد از خلع پادشاه

 " .می امد مالی بعمل مساعدتسعودی 
راف نوشتۀ شاٰغلی نجم را در گمحترم نوری صاحب در مقالۀ اخیر شان به ارتباط وفات داکتر فتاح نجم یک پارا

مورد دارای پادشای مرحوم در خارج کشور چنین نقل قول کرده اند: " روزیکه بعد از کودتای سردار محمد داود 
در معیت شان بودم( بوطن مراجعت نمودم، فردای ان مردم لستان و ایتالیا )که به حیث داکتر پادشاه گخان از سفر ان

ند گزیاد از خویشان و دوستان به منزل ام میامدند. بجواب بعضی سوالها و تبصره ها، بنده به چشمان اشک الود سو
ذارم که گرا باالی قران پاک می ذارم و سر پسرم همایونگیاد کردم، که هفت قران عظیم الشان را باالی هم می

ذر گلحضرت محمد ظارهر شاه در خارج مملکت دالر، پوند، خانه، اپارتمان وغیره...ندارد. از این ره)اع
 اعلحضرت ظاهر شاه بسیار پاک و بی نیاز است."

ر گر به فرض محال در سینۀ غبار قلب و جگرانبها صحبت میکند، اگغبار در اراجیف خود از تحایف و هدایای 
درت این تهور را میداشت که یک تحفه به ارزش الماس کوه نور را به عنوان تحفه و یا شیر را جا میداند آیا غبار ق

  و جنون است. است محال است این خیال رشوه خدمت شهید سردار محمد داود خان پیشکش مینمود؟
از زبان شخصیت محترم عنایت هللا خان مایار روایت شده که زمانیکه شهزاده محمد داود مصروف تحصیل در 

 ود.مایالت تکساس بود، محترم مایار به صفت یاور شهزاده ایفای وظیفه مین
رت محمد ظاهر شاه تقاضای ارسال پول نمود،  پادشاه مبلغ سه هزار دالر و یک ضباری شهزاده از پدر خود اعلح

و دران نامه پادشاه چنین ارشاد فرموده بود: " تو شهزادۀ یک ملک فقیر هستی، کوشش  نامه عنوانی شهزاده فرستاد
ر صرف و صرف گان کشور های دیگران رقابت نمائی. هم چشمی تو با شهزادگالل با دیمکن که از نظر جاه و ج

 باید در ساحۀ کسب علم و کمال و معرفت باشد و بس."
ول، اذهان مردم را در عنموده تا با شعار های انقالبی نما و ادعا های مج واقعآ شرم اور است که اقای غبار کوشش

  زمینه مسموم سازد.
در این قسمت مطالب بسیار دلچسپی را از کتاب خاطرات مرحوم سید قاسم رشتیا، نویسنده، مورخ و سیاستمدار 

 نم.رام به عرض مرساگمعروف کشور در مورد اقای میر غالم محمد غبار خدمت قارئین 
 

ران تمام شد، و آن مقالۀ اقای غبار بود، این مقاله گمقالۀ غبار: در همین موقع حادثه ای رخ داد که برای من بسیار 
استاد سلجوقی که تازه به  یتاریخچه ای دارد که قابل ذکر است. در ابتدای حکومت سردار شاه محمود خان روز
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حیث رئیس مستقل مطبوعات حق شمول را در مجلس وزرا حائز شده بود در مجلس مطبوعات با وجد و هیجان 
 فت که:گزیاد به رفقا 

فتند که انتقاد باید ازاد باشد، و گ" دیروز در مجلس وزرآ در باب ازادی مطبوعات مذاکره شد، صدراعظم صاحب 
 فرقی نمی کند و من انرا به خوشی استقبال میکنم. م انتقاد کنندر به شخص خود من هگا
رفته شود". استاد گیرند، تنها حیثیت اشخاص در نظر گباید مردم بیدار شوند و به امور مملکت خود عالقه ب 

هر کدام از اعضای مطبوعات به وجد امده و در صدد نوشتن مضامین ه سلجوقی این را به قسمی بیان کرد ک
ند. من در این لحظه با خود می اندیشیدم که رفقای همکار ما که مست هستند، چه مقاالتی خواهند نوشت؟ و برآمد

  مقامات با ال چه مقدار آنرا تحمل خواهند توانست، ووضع چه خواهد شد؟
 هما" ب ذشته بود که اندیشۀ من به حقیقت پیوست. یک مـضـمون غبار با عنوان "اقتصادگفتار نگچند روزی از این 

ی حمالت گرام اقتصادی او و سوانح زندگمقام ریاست مواصلت کرد که در آن باالی شخص عبدالمجید زابلی و پرو
، و همه کارهای که موصوف کرده به صورت منفی قلمداد و به ضرر افغانستان تلقی شده شدیدی  به عمل امده بود.

د. روزی که این مضمون برای مطالعه به مجلس هم مدیر روزمانۀ اصالح بو نبود. داوطلب نشر این مضمو
فتند و تعریف ها کردند. دراین روز رئیس مطبوعات مریض بود. وقتی گمطبوعات اورده شد، به شنیدن ان واه واه 

عبدالمجید خان )زابلی( و  مضمون خوانده شد، دیدم نه تنها الفاظ آن بسیار شدید است، بلکه حمالت شخصی باالی
ی مواجه خواهد گاه حکومت را با بحران بزرگی او در بر داشت که یقینآ نشر آن به شکل فعلی دسترام اقتصادگپرو

عضی از عبارات آن را تغییر ر اجازه بدهد بگفتم که بسیار مضمون عالی است، اما اگلهاذا به اقای غبار  ساخت.
اعتماد دارم و مضمون را به من  فت به شماگاو فورآ نزاکت مسئله را درک کرده   میدهم، بعد نشر خواهد شد.

آنرا با خود به خانه اوردم و تاحد ممکن الفاط انرا تغییر دادم آما این چاره کار نمی کرد، زیرا اصل مؤضوع  سپرد.
و مقصد آنقدر شدید بود که نرم ساختن کلمات چارۀ آنرا کرده نمیتوانست. ازاین سبب با استاد سلجوقی تیلیفونی 

فتم نویسندۀ مقاله گرا برای او فرستادم. بعد از خواندن مضمون از من پرسید که حاال چه کنیم؟  صحبت کردم و مقاله
ذرد، بهتر است که مضمون قبل از نشر به خود زابلی فرستاده شود و ما از گپ خود بگکسی نیست که به اسانی از 

مضمون هم نشر  رگکند، در آنصورت اافقت ی دارد، شاید موگجوانی و کاک گیریم. چون او یک شنگسیاست کار ب
ردد. این نظریه مورد قبول سلجوقی واقع شد. موتر وان خود را فرستاد گمیشود، بدون آنکه کدام مسؤلیتی متوجه ما 

ر گتا مقاله را در پغمان به عبدالمجید خان برساند. عصر همان روز مقاله را مسترد کرده شفاهی پیغام فرستاد که ا
 ا نشر می کنید، فرق نمی کند، من هم مقاله و جواب وخودرا برای نشر میفرستم.شما این مقاله ر

 
است. بهتر است شما با او  هفتم معلومدار عبدالمجید خان عصبانی شدگاستاد سلجوقی دوباره با من مشوره کرد. .۶

بود تا برایش موقع داده ر پیدا کنید استاد سلجوقی با او حرف زد. خواهش کرده گحرف بزنید و کدام راه و چارۀ دی
ر قناعت گا شود که قبل از نشر مقاله در مجلس مطبوعات اشتراک ورزیده و روی این مؤضوع مباحثه نماید.

ر نه مضمون نشر شود و او )عبدالمجید( هم جواب خود را نشر خواهد گحاصل شد از نشر مقاله صرفنظر، و ا
س مطبوعات به حضور رئیس و تمام اعضا و اشتراک عبدالمجید کرد. همه رفقا به این قناعت کردند. همانروز مجل

عبدالمجید خان در اطراف الزامات وارده معلومات  ردید. مقالۀ اقای غبار دوباره خوانده شد. وقتیگخان زابلی دایر 
که ردید. نتیجه این شد گمخصوصآ عکس العمل های شدید ابراز برهان الدین کشککی داد، از طرف اقای تره کی و 

 ردید و مقاله نشر شد.گحاصل ن قناعت هیچ طرف
عبدالمجید خان حق جواب دادن را برای خود محفوظ ساخت. چند روز اول هیچ نوع عکس العمل را از حلقه های 
باال احساس نکردیم. زیرا در این وقت سردار شاه محمود خان با عبدالمجید خان زابلی و عتیق رفیق رئیس زراعت 

ه های والیت شمال رفته بودند. بعد از مراجعت آنها در یکی از روزهای مجلس وزرآ که استاد برای دیدن پروژ
راعظم میفرمایند شمابا اقای غبار در مجلس وزرآ حاضر سلجوقی هم در مجلس بود، از صدارت تیلیفون شد که صد

بین راه از آقای غبار پرسیدم که  فتم خدا خیر کند. چون فاصله نزدیک بود، هر دو پیاده روان شدیم.گشوید. با خود 
فت :نمی دانم". باز پرسیدم که بعد از نشر این گاحضار ما چه خواهد بود؟ بصورت موجز و قاطع  میدانید که سبب

فت گمواجه شده و کدام صحبت و یا عکس العملی در این باره شنید باشید؟  انگمقاله آیا شما با کدام یکی از بزر
به نظر شما در این مجلس ما چه موقفی اختیار نمایم؟ جواب داد "فهمیده نمی توانم". دیدم  دم"ابدآ" باز هم سوال کر

 از آقای غبار چیزی حاصل نمی شود، خاموشی اختیار کردم.
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میرزا محمد شاه رئیس ضبط احواالت ما رابه داخل مجلس وزرآ رهنمایی کرد. این بار اول بود مجلس وزرا را می 
محمود خان در صدر و وزرا به دو طرف شان مقابل یک میز مستطیل قرار داشتند. میرزا محمد دیدم. سردار شاه 

ذاشته شد. همینکه گدر پهلوی او دو چوکی برای ما  داشت شاه که منشی مجلس وزرآ بود، در پائین میز جای
یکه شما به همرای فتند: آقای غبار روزگه خطاب به آقای غبار نشستیم، سپه ساالر شخصآ آغاز به سخن نمود

فتید که به نوشتن این مقاله شما را سلجوقی و رشتیا تحریک گبرادرتان عبدالرشید خان بیغم به خانۀ ما امدید، ن
اه کردیم که جواب خواهد داد؟ دیدیم از جا گکردند؟" به شنیدن این سخن من و سلجوقی با تعجب بطرف غبار ن

فت: "بلی" و پس به جای خود نشست. دراین وقت چهرۀ سپهساالر گبرخاست و بعد از تعظیم بسیا غرا، مختصرآ 
فتند: حاال آقای غبار مسئله را برای تان روشن ساخت، باقی کار مجلس است که گروشن شد. سر خود را باال کرده 

 ونه بازخواست و تحقیقات می کند".گچ
 
باال بحرانی موجود بود، عبدالمجید خان به ، اما معلوم شد که در این چند روز در حلقه های ما خبر نداشتیم. ۷

به موافقۀ صدراعظم تهیه رفیق  طرف عتیق  شکایت نموده و چنان وانمود کرده بود که مواد مقاله از هحضور شا
ویا با تصدیق اقای غبار، این اتهام از سر صدراعظم و عتیق گرفته است. گشده و تنها نوشتن آنرا آقای غبار به ذمه 

بعد سپه ساالر متوجه ما شد، و به نجیب هللا خان وزیر معارف امر کردند که مقاله را بخواند، از  خان رفع شد.
اله لحظه به لحظه عبدالمجید خان اشفته تر می شد، و کسانی که تا به حال انرا مطالعه نکرده قشنیدن مضمون م

ایان یافت، عبدالمجید خان سر باال کرده وقتی خواندن مقاله پ بودند نیز اکنون مطالب انرا به خوبی درک کردند.
اری و هر صدایی که می کفت:" جای حیرت است که استاد سلجوقی و آقای رشتیا هر دو با من از نزدیک همگ

 می نمایم".  عملی کشند، خواه به صورت مستقیم خواه به ذریعه جراید و خواه در مجالس، نظریات شان را
رامهای اقتصادی، اجتماعی گف من آقای رشتیا است که در تمام پالنها و پرو: "خصوصآ هدفتگبعد متوجه من شده 

ر به مقابل من تحریکات می کند!" وقتی گی دخیل میباشد، عجیب است که از یکطرف همکار و از جانب دیگو فرهن
که این طرز فتار عبدالمجید خان ختم شد، قبل از اینکه استاد سلجوقی حرف بزند، من اجازه خواسته جواب دادم گ

غبار را  تلقی درست نیست، باالعکس من و استاد سلجوقی از اول تا آخر مخالف نشر این مقاله بودیم، ما نه تنها آقای
 میری از نشر مقاله به عمل اوردیم. سپس تماگتحریک نکرده ایم بلکه بر خالف سعی آخرین خود را برای جلو

 جریان مؤضوع را تا آخر بیان کردم و شرح دادم که برای نرم ساختن مضمون و پیدا کردن یک راه حل قابل قبول
فتم:"من شخصآ هیچ قسم مخالفتی با شما ندارم شما به حرف یک گخان  چقدر کوشش کردیم، و خطاب به عبدالمجید

استاد سلجوقی حرف مرا تائید کرد. ولی  د".شخص اعتبار کرده چنین نظریۀ خالف حقیقت را نزد خود قائم سازی
قناعت عبدالمجید خان را نسبت به بی غرضی خود حاصل کرده نتوانستیم، زیرا مقالۀ غبار بحدی ماهرانه و قاطع 

 ذاشته بود.گونه دالیل منطقی هم باقی نگبود که موقع برای شنیدن هیچ
ود، زیرا ایمان و عقیده مرا به کرامت انسانی متزلزل حیاتم بشمار میر ، این یکی از تلخ ترین خاطراتبهر صورت

 "تجربۀ نوی بودکه در عالم سیاست با آن روبرو شدم. ،فتار آقای غبارگساخت، خصوصآ 
م شوری از زبان شاه محمود ـتـفـهمچنان مرحوم سید قاسم رشتیا در کتاب خاطرات خود به ارتباط انتخابات دورۀ ه

 به اقای غبار رای میدهم."خان صدراعظم مینویسد که: من 
جای تعجب فراوان است که شاه محمود خان صدراعظم در انتخابات دورۀ هفت شوری  ارندۀ این سطورگبه عقیدۀ ن

ناپزیر طبقات حاکمه کشور است رای میدهد و برخالف  اشتیبه میر غالم محمد غبار انقالبی که ظاهرآ یک عنصر 
پوهاند روستار تره کی( مدیر مسؤل اخبار اصالح و ریاست  گمرحوم قدیر خان تره کی )کاکای دانشمند بزر

مطبوعات وقت را مبنی بر اعالن کاندیداتور وزیر دولت و برادر پنجم سپه ساالر محمد نادر خان یعنی جناب محمد 
 با" برای دورۀ هفتم شوری مورد قهر و غضب خود قرار میدهد.ل مومند "باگ
 
ارندۀ این گل مومند از شاه محمود خان صدراعظم نفرت عمیق داشت. من نگقابل یاداوریست که جناب محمد  .۸

که سپه ساالر شاه محمود خان دست احترام بلند  بودم هقالل کشور شاهد صحنترد استرداد اسگسطور در چهلمین سال
ل مومند گجناب محمد  از او دور داد. هم روی خود نه تنها سالم او را نپزیرفت بلکه  ل مومندگجناب محمد  کرد و

دو شخص پیش از خودش بودند، یکی سپاه ساالر شاه محمود خان و دومی  گانی خود ارزومند دیدار مرگدر زند
وی ایشان قبل از وفات جناب محمد و تصادفآ هر د حضرت شور بازار نورالمشایخ شیخ فضل محمد عمر مجددی،

ترین مدال ی انه شخصیت تاریخ کشور بودند که اعطای عالگل مومند یگل مومند به ابدیت پیوستند. جناب محمد گ
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ل گجناب محمد  جنازۀنشان یاد میشود از دست محمد هاشم خان صدر اعظم قبول نکردند. "کشور را بنام "لمر اعلی
برداشته و به خاک سپرده شد. فاتحه  گی واقع کوه دهمزنگمومند از یک خانۀ کرایی دو اتاقه سیصد افغانی

مرحومی به امر اعلحضرت محمد ظاهر شاه به منظور قدردانی از شخصیت علمی وی از طرف وزارت معارف 
 .رفته شدگ

در کوبیدن و اضمحالل فتنه و بغاوت ضد اسالمی و ضد ل مومند را که گاعلحضرت محمد نادر شاه، جناب محمد 
 یر بازی کرده بود او را به حیث برادر پنجم خطاب میکرد.گتمام مقدسات ملی سقوی، رول نهایت ارزنده و چشم

 
 با عرض حرمت
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