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5 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  
 

 ۲۳/۱۰/۲۰۱۶                                                              مومند محمد داؤد                            

 بار در خدمت شاه محمود خان غازیغ

محمد غبار یکی از چهره های چند بعدی کشور است، غبار یک نویسندۀ چیره دست و یک شخصیت  میر غالم

سیاسی جنجالی به شمار میرفت، باید خاطر نشان ساخت که شهرت و معروفیت غبار منحصر به شهر کابل بود 

 وف به تناسبو به استثنای روشن فکران، مردم عامه کشور به سطح، ملی غبار را نمی شناختند. شهرت موص

دورۀ غازی شاه محمود خان و دورۀ هفت شوری که غبار به پارلمان راه یافت با دورۀ دهۀ دیمکراسی تقلیل 

انستان افغ»یافت، چنانکه در انتخابات شوری در برابر رقیب خود شکست خورد. شاهکار قلمی غبار همانا کتاب 

عنی ی  «دیمکراسی واقعی و معقول»استبداد دورۀ که در دورۀ متفکر بزرگ ملی، شهید  «در مسیر تاریخ است

لوی میوند وال اجازه نشر یافت، ولی از تکثیر آن جلوگیری بعمل آمد، وهمین امر موجب عطش روشنفکران 

برای دست یابی و مطالعۀ این کتاب گردید. شیوه نگارش چپگرانۀ این کتاب  به صورت اخص موجب، دلچسپی 

ند اعضاء حزب دیمکراتیک خلق و پیروان خط ماو اندیشه و حتی عناصر خاص عناصر چپ گرای کشور مان

برای افغانستان و مردم آن، :»ستمی  قرار گرفت، یکی ازاین عناصر ستمی چند روز قبل بیشرمانه نوشت که

 .«همانقدر که احمد شاه بابا اهمیت دارد، غبار نیز اهمیت دارد
فی بزرگترین دانشمند تاریخ معاصر کشور است و در تمام ایران به عالمه حبیبی که بقول محترم خلیل هللا معرو

مثل و نظیر ندارد، در مورد غبار و کتابش « مومند  -متأسفانه اسمش را فراموش کرده ام »استثناء یک دانشمند 

ا ب افغانستان در مسیر تاریخ با وجود لغزش های تاریخی و عددی و بعضاً ارادی،»... چنین اظهار نظر میکند:

قوت بیان و ظرافت ادبی دلچسپ و در خور مطالعه است؛ وی در تاریخ نویسی سبک خاصی داشت که وقایع 

تاریخی را همواره به نفع تصور خاص عندی خود و قالب فکری خود، استعمال میکرد و بنابرین در تاریخ 

 .«نگاری خود ناظر بی طرفی به نظر نمی آید

زیز نعیم که یکی از فرزانه ترین، صادق ترین، بی االیش ترین، مهذب ترین، عالمه حبیبی قبل از استاد محمد ع

در مورد کتاب و  جامعۀ افغانی بود حقایق مسلمی رامتواضع ترین و مترقی ترین عضو خاندان سلطنت و 

 شخصیت غبار، به سمع هم وطنان رسانید.

 تن انتباه از این دو دانشمند و ستارگان بیشاغلی اعظم سیستانی نیز که مؤرخ و نویسنده کنجکاو است، با گرف

به حکم وجدان، خود را مجبور دیده « نورهللا مرقده»حبیبی و استاد محمد عزیز نعیم  ریای کشور یعنی عالمه

 حقایقی را با جسارت اخالقی ابراز نماید که پاراگرافی از  نوشتۀ موصف را درین قسمت به عرض میرسانم:

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Momand_D/d_momand_ghobar_daar_khedmat_shah.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Momand_D/d_momand_ghobar_daar_khedmat_shah.pdf
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ار بر می آید که مرحومی با خرد و دانش و با همه مبارزات سیاسی اش، آدم بی کینه و از مطالعۀ جلد دوم غب»

بی عقده نبوده است، حتا چنان مینماید که غبار جلد دوم تاریخ خود را بمنظور انتقام کشی از نادر شاه و خانواده 

 «.ای او به نگارش گرفته است

ریات عالمه صاحب حبیبی و استاد صاحب محمد عزیز نعیم فوقا مالحظه میگردد که تلقی شاغلی سیستانی با نظ

در موازات کامل قرار داشته و در واقعیت امر همین احساسات کاذب ضد خانواده آل یحیی، موجب خرسندی 

گماشتگان ماسکو و پیکنگ وخصوصا ستمی های پرعقدۀ وطنی گشته است، ناگفته نماند که برخی را عقیده برین 

 یخ غبار محصول قلم و طرز فکر حشمت خلیل غبار میباشد، الغیب و عندهللا.است که جلد دوم تار

 درین جا کالم معجز حضرت عالمه داکتر اقبال در زمینه تداعی میکند که مفرماید:

 دانش اندوخته یی، دل زکف انداخته یی

 واه زآن نقد گرانمـایه کـه در، باخته ای

بسیار دل چسپی را از کتاب خاطرات مرحوم سید قاسم رشتیا، بعد از تبصرۀ مختصر فوق، درین قسمت مطالب 

نویسنده، مؤرخ، شخصیت سیاسی، اجتماعی و سیاستمدار معروف کشور، در مورد یک مقاله و مضمون جنجال 

 بر انگیز میر غالم محمد غبار که معرف شخصیت دو چهرۀ غبار میباشد، خدمت قاریین گرام به عرض میرسانم:

یسد:".... درهمین موقع حادثه ای رخداد که برای من بسیار گران تمام شد، و آن مقالۀ آقای غبار جناب رشتیا مینو

بود، این مقاله تاریخچه ای دارد که قابل ذکر است. در ابتدای حکومت سردار شاه محمود خان، روزی استاد 

شده بود در مجلس سلجوقی که تازه به حیث رییس مستقل مطبوعات حق شمول را در مجلس وزراء حایز 

مطبوعات با وجد و هیجان زیاد به رفقا گفت که: "دیروز در مجلس وزراء در باب آزادی مطبوعات مذاکره شد، 

صدراعظم صاحب گفتند که انتقاد باید آزاد باشد، و اگر به شخص من هم انتقاد کند فرقی نمیکند و من آنرا به 

ر تنها حیثیت اشخاص در نظ»،به امور کشور خود عالقه بگیرندخوشی استقبال میکنم، باید مردم بیدار شوند و 

 .«گرفته شود

استاد سلجوقی این را به قسمی بیان کرد که هر کدام از اعضاء مطبوعات به وجد آمده و در صدد نوشتن مضامین 

شت؟ و برآمدند، من درین لحظه با خود می اندیشیدم که رفقای همکار ما مست هستند، چه مقاالتی خواهند نو

 مقامات باال چه مقدار آن را تحمل خواهند توانست، و وضع چه خواهد شد؟

« صاد مااقت»چند روزی از این گفتار نگذشته بود که اندیشۀ من به حقیقت پیوست، یک مضمون غبار با عنوان 

الت به مقام ریاست مواصلت کرد که در آن باالی شخص زابلی و پروگرام اقتصادی و سوانح زندگی او حم

شدیدی به عمل آمده بود، همه کار های موصوف به صورت منفی قلمداد و به ضرر افغانستان تلقی شده بود. 

داوطلب نشر این مضمون هم مدیر روزنامۀ اصالح بود، روزی که این مضمون برای مطالعه به مجلس مطبوعات 

ییس مطبوعات مریض بود، وقتی مضمون آورده شد، به شنیدن آن واه واه گفتند و تعریف ها کردند. درین روز ر

خوانده شد، دیدم نه تنها الفاظ آن بسیار شدید است، بلکه برخالف توصیۀ شاه محمود خان حمالت شخصی باالی 

زابلی و پروگرام اقتصادی او را در بر داشت که یقیناً نشرآن به شکل فعلی دستگاه حکومت را با بحران بزرگی 

آقای غبار گفتم که بسیار مضمون عالی است، اما اگر اجازه بدهد که بعضی از مواجه خواهد ساخت. لذا به 

عبارات آن را تغییر بدهیم و بعداً نشر گردد. غبار فورا نزاکت مسأله را درک کرده گفت به شما اعتماد دارم و 
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این چارۀ کار را مضمون را بمن سپرد، آنرا با خود بخانه آوردم و تا حد ممکن الفاظ آن را تغییر دادم، اما 

نمیکرد، زیرا اصل موضوع و مقصد آنقدر شدید بود که نرم کردن کلمات چارۀ آن را کرده نمیتوانست، از این 

سبب با استاد سلجوقی تیلفونی صحبت نموده و مقاله را برای او فرستادم، بعد از خواندن مضمون از من پرسید 

سانی از گپ خود بگذرد، بهتر است که مضمون قبل از نشر به که حاال چه کنیم ؟ گفتم غبار کسی نیست که به آ

خود زابلی فرستاده شود و ما از سیاست کار بگیریم، چون زابلی یک شنگ جوانی و کاکه گی دارد، شاید موافقت 

 کند، در آنصورت اگر مضمون بدون آنکه مسؤلیتی متوجه ما گردد، نشر می شود.

شد، موتر ران خود را فرستاد تا مقاله را در پغمان به  زابلی برساند. زابلی این نظریه مورد قبول سلجوقی واقع  

عصر همان روز مقاله را مسترد کرده شفاهی پیغام فرستاد که اگر شما این مقاله را نشر میکنید، فرق نمیکند، 

ی تم معلومدار زابلمن هم مقاله و جواب خود را  برای نشر میفرستم. استاد سلجوقی دوباره با من مشوره کرد، گف

عصبانی شده است، بهتر است شما با او حرف بزنید و کدام راه و چارۀ دیگر پیدا کنید، سلجوقی با او حرف زد، 

زابلی خواهش کرده بود تا برایش موقع داده شود که قبل از نشر مقاله در مجلس مطبوعات اشتراک ورزیده و 

شد از نشر مقاله صرف نظر، و اگر نه مضمون نشر شود و  روی این موضوع مباحثه نماید، اگر قناعت حاصل

او یعنی زابلی هم جواب خود را نشر خواهد کرد.همه رفقا به این قناعت کردند و همان روز مجلس مطبوعات 

به حضور رییس و تمام اعضاء و اشتراک زابلی دایر گردید. مقالۀ غبار دوباره خوانده شد، وقتی زابلی در 

وارده معلومات داد، از طرف آقای قدیر خان تره کی وبرهان الدین کشککی مخصوصاً عکس اطراف الزامات 

 العمل ها ی شدید ابراز گردید. نتیجه این شد که قناعت هیچ طرف حاصل نگردیده و مقاله نشر شد. 

ال زابلی حق جواب دادن را برای خود محفوظ ساخت، چند روز اول هیچ نوع عکس العملی را از مقامات با

احساس نکردیم، تا اینکه در یکی از روز های مجلس وزراء که سلجوقی هم در مجلس بود، از صدارت تیلفون 

با آقای غبار در مجلس وزراء حاضر شوید، با خود گفتم خدا خیر « رشتیا»شد که صدراعظم میفرمایند که شما 

ر پرسیدم که میدانید که دلیل احضار ما چه کند، چون فاصله نزدیک بود، هردو پیاده روان شدیم. بین راه از غبا

خواهد بود؟ بصورت مختصر و قاطع گفت: نه میدانم؛ باز پرسیدم که بعد از نشر این مقاله آیا شما با یکی از این 

بزرگان مواجه شده و کدام صحبت و یا عکس العملی در این باره شنیده باشید؟ گفت:ابداً؛ بازهم سوال کردم به 

مجلس ما چه موقفی اختیار نماییم؟ جواب داد : فهمیده نمیتوانم. دیدم از آقای غبار چیزی حاصل نظر شما درین 

 نمیشود، لذا خاموشی اختیار کردم.

رییس ضبط احواالت ما را بداخل مجلس وزراء رهنمایی کرد، این بار اول بود که مجلس وزرا را میدیدم. شاه 

قابل یک میز مستطیل قرار داشتند. همینکه نشستیم، سپه ساالر محمود خان در صدر و وزرا به دو طرف شان م

شخصاً آغاز به سخن نموده خطاب به اقای غبار گفتند: آقای غبار روزیکه شما همراه برادر تان رشید بیغم بخانه 

 ما آمدید، نگفتید که به نوشتن این مقاله شما را سلجوقی و رشتیا تحریک کردند؟ 

دیدیم که غبار از سلجوقی با تعجب بطرف غبار نگاه کردیم که چه جواب خواهد داد؟ به شنیدن این سخن من و 

و پس به جای خود نشست. درین وقت چهره « بلی»جا برخواست و بعد از تعظیم بسیار غرا، مختصراً گفت: 

 ، باقی کار مجلسساختسپه ساالر روشن شد، سر خود را باال کرده گفتند: حاال آقای غبار مسأله را برای تان 

 است که چگونه باز خواست و تحقیقات میکند.
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ما خبر هیچ نداشتیم، اما معلوم شد که درین چند روز در حلقه های باال، بحرانی موجود بود، زابلی به حضور 

شاه شکایت نموده و چنان وانمود کرده بود که مواد مقاله از طرف سردار عتیق رفیق به موافقۀ صدراعظم تهیه 

ه و تنها نوشتن آن را غبار به ذمه گرفته است. گویا با تصدیق غبار، این اتهام از سر صدراعظم و سردارعتیق شد

خان رفع شد. بعد سپه ساالر متوجه ما شد، و به نجیب هللا خان تور ویانا وزیر معارف امر کردند که مقاله را 

ر میشد، و کسانیکه تا به حال آن را مطالعه نکرده بخواند، از شنیدن مضمون مقاله لحظه به لحظه زابلی آشفته ت

بودند نیز اکنون مطالب آن را بخوبی درک کردند. وقتی خواندن مقاله به پایان رسید، زابلی سر باال کرده گفت: 

جای حیرت است که استاد سلجوقی و آقای رشتیا هردو با من از نزدیک همکاری، و هر صدایی که میکشند، 

تقیم خواه به ذریعه جراید و خواه در مجالس، نظریات شان را عملی مینمایم. بعد متوجه من خواه به صورت مس

شده گفت: خصوصا هدف من آقای رشتیا است که در تمام پالن ها و پروگرام های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ابلی د. وقتی گفتار زدخیل می باشد، عجب است که از یکطرف همکار و از جانب دیگر بمقابل من تحریکات میکن

ختم شد، قبل از اینکه سلجوقی حرف بزند، من اجازه خواسته جواب دادم که این طرز تلقی درست نیست، برعکس 

من و استاد سلجوقی از اول تا آخر مخالف نشر این مقاله بودیم، ما نه تنها آقای غبار را تحریک نکردیم بلکه 

از نشر مقاله به عمل آوردیم، سپس تمام جریان موضوع را تا برخالف، سعی آخرین خود را برای جلوگیری 

آخر بیان کردم و شرح دادم که برای نرم ساختن مضمون و پیدا کردن یک راه حل قابل قبول چقدر کوشش کردیم، 

و خطاب به زابلی گفتم، من شخصاً هیچ قسم مخالفتی با شما ندارم، شما به حرف یک شخص اعتبار کرده چنین 

الف حقیقت را نزد خود قایم ساختید. استاد سلجوقی حرف مرا تأیید کرد ولی قناعت زابلی را به بی نظریۀ خ

غرضی خود حاصل کرده نتوانستیم، زیرا مقاله به حدی ماهرانه و قاطع بود که موقع برای شنیدن هیچگونه دالیل 

 منطقی هم باقی نگذاشته بود.

یاتم به شما میرود، زیرا ایمان و عقیدۀ مرا به کرامت انسانی به هر صورت این یکی از تلخ ترین خاطرات ح

 متزلزل ساخت، خصوصا گفتارغبار، تجربۀ نوی بود که در عالم سیاست به آن روبرو شدم".

هم چنان جناب رشتیا در کتاب خاطرات خود به ارتباط انتخابات دورۀ هفتم شوری از زبان شاه محمود خان صدر 

 به آقای غبار رأی میدهم". ختم مطالب جناب رشتیا.اعظم مینویسد که: "من 

جای تعجب فراوان است که شاه محمود خان صدر اعظم در انتخابات دورۀ « مومند»نگارندۀ این سطور  یدۀبه عق

هفت شوری به غبار مترقی چپگرا که در گفتار یک عنصر آشتی ناپذیر طبقات حاکمۀ کشور و اعضاء خاندان 

مند بزرگ حقوق اساسی، پوهاند کاکای دانش»آل یحیی است، رأی میدهد و برخالف مرحوم قدیر خان تره کی 

، مدیر مسؤل اخبار اصالح و ریاست مطبوعات وقت را مبنی بر اعالن کاندیداتور وزیر برحال «روستار تره کی

دولت، یعنی جناب محمد گل بابا برای دوره هفتم شوری مورد قهر و غضب خود قرار داده، که حکومت عمالً 

ه عمل آورد. این مداخله شرم آور حکومت در دورۀ شوم صدارت  از انتخاب وی به پارلمان وقت جلوگیری ب

سردار نور احمد اعتمادی علیه فرزند فرزانۀ کشور، شهید ملت میوندوال به ارادۀ شخص سردار اعتمادی نیز 

بعمل آمد. سردار اعتمادی حتی در نظر داشت که میوندوال را به زندان اندازد، شاه برایش گفته بود بترس که 

 ترا به زندان نیندازند.روزی 



  

 

 

 5از 5

جریان فوق الذکر به صراحت نشان میدهد که غبار انطوری که غبار پرستان ادعا دارند، از نظر سیاسی به 

 پوست پاک نبوده و روابط زیر زمینی با دربار داشته است. عالمه داکتر اقبال میفرماید:

 ای بسی ابلیس آدم رو که هست    پس به هر دستی نباید داد دست

 ختم

 

 


