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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 

 
 ۱۷/۰۱/۲۰۲۲            جهانیعبدالباری 

 

 در تاریخ اريگافسانه ن
 

رچه گ را خواندم  ای و اقتصادی شاه امان هللاگت عنوان پروژه های فرهنرم احسان لمر تحتاریخی بقلم محت مضمون
اری، گافسانه نمبالغه و البته  اری نبوده است گاز افسانه ناوی بعضی معلومات مفید بوده ولی خالی مضمون فوق ح

تون تاریخی، آنقدرها، کار غیر عادی نیست ولی از غلط نویسی و رایج نمودن غلط های مشهور پرهیز باید مدر
 ردان تاریخ را مغشوش میسازند گنمود، چه همین غلط های مشهور اذهان شا

مت نه نمودن به باد خان را به خاطر خد آنکه، در آغاز مضمون خود، امیر دوست محمد محترم احسان لمر، بعد از
خان  از آنجاییکه سید جمال الدین افغان یازده سال بحیث استاد فرزندان دوست محمد»یرد مینویسدگانتقاد می

غاز سلطنت امیر شیرعلی خان در هرات با او در دربار او میزیست و هم در آو محمداعظم خان و شیرعلی خان( )
تا وی هم ر اختالفات و مناقشه برادران باعث شد گرفان بهره برده بود مبود با اینکه امیر جدید از فیض این معدن ع

 «مل پیاده نماید   ند اهداف عالی سید را کامالً در عنتوا
ه ردد که سید هیچ وقت استاد فرزندان امیر نبودگاوالً از اسنادیکه از نوشته های خود سید در دست داریم معلوم می

و یا  ۱۸۳۹بپذیریم که سید متولد سال  ر این راگال اصالً هیچ امکان نداشت  ا  و استادي او برای یازده ساست 
جهان به مسافرت های پنج ساله  ۱۸۵۷ی یعنی تخمیناً سال گبوده، به اساس نوشته سید، آنجناب در نوزده سال ۱۸۳۸

آن آرامش روحی و  و مشاهیر و زعمای کشورهای مختلف دیدارهای بهمرسانده و بعد از ءآغاز نموده و با علما
 معنوی را کسب نموده است  و در اخیر نامه مینویسد:

 
مقربان حضرت  ا آنکه به سبب همت نیکان و توجهاتسسته تگیرودار رسته و رشته تعلقات گ    الجرم ازین »

ن ردیدم و آسوده در مهد نور غنودم و متابعت نبی ص و یاراگی پیوسته یزدان از عالم ظلمانی رسته بعالم روحان
 من تخلف عن الحق فعلیه لعنة هللا  اورا اختیار کردم 

 خالص حافظ ازین زلف تابدار مباد
 ارانندگان کمند تو رستگکه بست

 جمال الدین الحسینی
 عبدهللا بن عبدهللا

 ۲زیده آثار سید جمال الدین افغاانی ص گ (۱۸۶۶« ) ۱۲۸۳فی بلدة هرات فی شهر جمادی االول 
ردی مصروف بوده و بعد ازآن، که سال گسال به سفر جهان ۵ یگسال ۱۹ردد که سید در گبه این صورت معلوم می

اشته، معلومات نداریم  به این ترتیب سید هیچ گ، که مضمون فوق را در هرات ن۱۸۶۶میشود، تا سال  ۱۸۶۲
ر، شیرعلی خان گهم یازده ساله، را نیافته که پسران امیر را تعلیم بدهد  و از طرف دیفرصتی برای تدریس، و آن 

رد گبا هم نبودند که فرصت شا والی قندهار و محمداعظم خان والی ُکرم بوده و هیچ وقت در کابل ۱۸۵۸از سال 
 اورند مشترک سید را بدست می  شدن

سید مینویسد که سید در آغاز سلطنت امیرشیرعلی خان در  محترم احسان لمر در صفحه اول مضمون خود در باره
 ردید که امیر از فیض او بهره ای نبرد  گهرات با او بود ولی اختالفات و مناقشات برادران باعث 

ردد که گیه میدارد به صورت آشکار واضح میااز معلوماتیکه سید افغانی، در باره سالیکه باید او در هرات میبود، ار
ره مینماید، م احسان لمر به آن اشامختر و پادشاه شدن امیر شیرعلی خان، کهل وفات امیر دوست محمدخان او در سا

ر میبود، در باره ثبت وقایع آن وقت، اینقدر اشتباه نمیکرد  سید در باره گو او یا معسکر امیر نبود در هرات نبود 
سلطان احمدخان را پسرکاکا و داماد دوست ی شکستاندن محاصره هرات اوالً اخیر دوست محمدخان برا گجن

محمدخان معرفی مینماید ) در ترجمه دری و پښتو به عوض داماد خسر ترجمه شده است( در متن عربی آن چنین 
لیزیه و شرط علیه أن گمیخوانیم: فَعَیََن الشاه سلطان احمدخان ابن عم االمیر و ِصهرهُ والیاً علی هرات باستصواب ان

 ۱۲۶ص البیان فی تاریخ االفغان  یقراء الخطبة باسمهُ     تتمت ه ویضرب السک
لیسها به شرطی والی هرات تعین نمود که گ، پسرکاکا و داماد امیر، سلطان احمدخان را، به صوابدید انترجمه: شاه 
 ضرب نموده و خطبه را به نام او بخواند   جهانی( شاه ایراناو)سکه را بنام 
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کلمه به خسر ترجمه شده باشد  در حالیکه سلطان  گویند، شاید بخاطر آهنگداماد و یازنه را میِصهر، که به عربی 
ر سید در ایام محاصره گ  انه پسرکاکا احمدخان برادرزاده امیر دوست محمدخان و فرزند امیرمحمدعظیم خان بود

ی همین کتاب میخوانیم که امیر هرات تشریف میداشت این اشتباه را شاید مرتکب نمیشد  و همچنین در متن فارس
وفات یافت و در معسکر خود دوست محمدخان، در ایام محاصره هرات، بعد از وفات سلطان احمدخان، خودش هم 

ردید  همان کتاب متن گفتح  ۱۲۸۰جمه امر داده در اثر مهاجمات متعدد شهر مذکور در اسپس روسای عساکر به مه
 ۱۴۸فارسی ص 

وفات اریخ، سیزده روز بعد از فتح هرات، در داخل آن شهر، حمدخان، به اتفاق همه کتب تودر حالیکه امیر دوست م
ان خود، که متحد ساختن و به این ترتیب به آرم یافت و در جوار زیارت خواجه عبدهللا انصاری به خاک سپرده شد 

را  گهیچوجه این اشتباه بزرر سید در ایام محاصره هرات موجود میبود به گافغانستان بود، رسید  اتمام خاک 
 د به چشم سر مشاهده مینموباید محاصره را  و گام جریان جنممرتکب نمیشد  چون ت

سید در باره تاریخ افغانستان اشتباهات عجیبی را مرتکب میشود که بعضاً آدم به حیرت میافتد  مثالً در متنی که در 
شاه شجاع با سی هزار سرباز هندی از راه پنجاب و » مینویسد    اشته در جایی گلیس نگاول افغان و ان گباره جن

ردیده بعد از مقاتله سختی سردار کندل خان و برادرانش قندهار را ترک داده بطرف هرات هزیمت گهند وارد قندهار 
نمود پس او انکار  کومک خواست  کامران از کمک با نموده و در آنجا از نزد شاهزاده کامران بردارزاده خود ؟؟؟

همان کتاب ص « ریختگردید و از آنجا به هندوستان؟؟؟ گاز برداشت زحمت ها و تکالیف زیاد وارد بلوچستان 
۱۲۰ 

بیرون ازقلعه شهر قندهار در مقابل امیر دوست محمدخان شکست  ۱۸۳۴این داستان شاه شجاع است؛ که در سال 
ود، شهزاده کامران برود  ولی، شاید به اثر بی اعتمادی، خورد و میخواست از راه فراه به هرات، نزد برادر زاده خ

 ریخت گاز عزم خود منصرف شد و نزد محراب خان بلوچ، خان کالت، پناهنده شد و بعداً به لودیانه 
در این ایام » بیل اشتباهات را بسیاز زیاد مرتکب شده اند مثالً در باره روز های اخیر شاه زمان مینویسدسید ازین ق

از انجا به بخارا و از انجا ان بحالت نا بینایی بمزار فیض آثار در بلخ که بروضه سیدنا علی معروف است و شاه زم
ارا و فتح فت  میرحیدر امیر بخگنی را پدرود یران و بعد به بغداد و ازانجا بحجاز سفر کرد  در آن مقام دنیای فابه ا

رامی داشتند و شاه صبیه خودرا بازدواج امیر بخارا درین سفر گعلیشاه ایران و داوود شاه والی بغداد مقدم شاه را 
 ۱۱۶داد  همان کتاب ص 

اه مجدد الف ثانی در سرهند دفن است و بنده شخصاً آنرا زیارت نموده ام  شاه زمان گشاه زمان در زیارت در حالیکه
جاز را ننموده و هیچ وقت صبیهء سفر ح بربادی او بود، پناه نبرده هیچ وقت به سفر بخارا نرفته، به ایران، که سبب 

 خودرا به نکاح امیر حیدر نه درآورده اند 
بود و از نوشته محمودطرزی هویدا است که او را به کدام صفات عالی  گالحق یک شخصیت بزر ،در حالیکه سید

بود  در باره افغانها و ر معلومات او در باره افغان، افغانستان و زبان افغانها از اندک هم کمتر گمتصف میسازند م
 زبان آنها مینویسد:

همان کتاب متن عربی ص « وستا   من لسان زند ا اصل ایرانی و انَّ لسانها مأخوذ   و الحق انَّ هذا االمة من»     
۲۱ 

ً این قوم از اصل ایرانی بوده و زبان ایشان از لسان زند اوستا   رفته شده  در حالیکه این مسایل بساگیعنی حقیقتا
 بغرنج اتنیکی و لسانی استند که تا به امروز به صورت قاطع حل نشده و همه متون در حیز نظریات استند 

اشته اند بصورت آشکارا هویداست که گاز نامه هاییکه سید به عنوان امیر محمداعظم خان و امیرشیرعلی خان ن
هستند  در نامه با یک شهریار ندهء کمک طلب ر نه بلکه روابط یک بگروابط سید با این دو امیر روابط استاد و شا

ون! آه از دست مردم گآه از دل پرخون! آه از بخت واژ» اشته مینویسد     گایکه به عنوان امیر محمداعظم خان ن
انم نه عالج مردم دون چه کنم و راز دل با که ودون! نه عالج دل توانم نه عالج بخت وارون! نه عالج خویش ت

 ات خودرا از که بجویم؟ویم و راه نجگب
 من شد بزم و ترکستان من  چه کنم از دست دل؟ گکو تا زین بال برهاندم؟ مر گمر

 از تقاضاهای دل پشتم شکست
 برسرم جانا بیا میمال دست

 چه چاره با خداوند دل؟
 ای ز تو ویران دکان و منزلم
 چون ننالم چون بیفشاری دلم

 ی االستانبولی و الطرید عن االوطان الغریب فی البلدان، جمال الدین الحسین
 اه نیستگزاهد ظاهر پرست از حال ما آ

 وید در حق من جای هیچ اکراه نیست گهر چه 
ضمن به امیر محمداعظم خان  ی ناراض است و در اینگردد که سید در کابل از بودن خود و شرایط زندگمعلوم می
پشاور را نموده اند و امیر درجواب او نامه فرستاده  ضمناً  ری تحریر نموده و ازو خواهش اجازت رفتن بهگینامه د

نزدیک نبود که بتواند با  ای ردد که روابط سید با امیر محمداعظم خان و شیرعلی خان به اندازهگازین نامه آشکار می
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احساس آنها طبق خواهش خود دیداری بهمرساند  ورنه به این نامه ها و این جواب های سرد هر دو امیر ضرورت 
 ردان خود به آسانی مالقی میشد گنمیشد بایست بحیث یک استاد با شا

 نامهء امیر محمداعظم خان در پاسخ سید:
اشته بودید  سیادت پناه گرقعهء محبت ترجمه شما مطالعه شد  از کمال اتحاد و موافقت مرقوم قلم خلوصیت شیم ن

ال است از دوری شما مالل گمثال خوشی طبیعت آن مهرس اه پادشاه بیگمودت نشانا: در هرچه میل خاطر بندهء در
و در خوشی شما خوشحال می باشم  هر طور مرضی و رضای شما باشد ما خرسندیم  تکلیف برشما نامناسب  زیاده 

 ارد!گچه ن
 ر امیر محمداعظم خان:گنامهء دی

 هو
 سید سند امجدا:
ین در خصوص استرخاص سمت پشاور انشاء نموده بودند، به نظر فیض گعبارات شیرین و فقرات رنرقعه ایکه به 

ما ان گبند این معنی را دانسته باشند که چون ان ما در آمد و حقایق مندرجه موضح شد گمنظر عطوفت بنیاد بند
ما بین صورت مباینت و مبادعت مفارقت شمارا برخود دشوار میداند البته نمیخواهد که تا حیات مستعار باشد فی 

ً اتفاق افتد  اوال بدین واس در صورتیکه خود شما به طوع و  طه حرکت شما را به هیچ طرف رضا نمی دهد و ثانیا
 اه حرف ممانعت در میان آید نشود که موجب مالل خاطرگرغبت قطع مواصلت اختیار نمایید به مالحظه اینکه هر 

خصی داده شود هر آینه من باب اضطراری و ناچاری خواهد بود  زیاده چه رچه اذن مرگردد  اگمحبت مظاهر 
 ۶-۴زیده آثار ص ص گارد  گن

دوران قدرت امیر محمد اعظم خان بسیار کوتاه و تقریباً یک و نیم سال طول کشید  امیرمحمداعظم خان در مقابل 
سردار ذوالفقار خان، یکی از مخلصین خود، امیرشیرعلی خان شکست خورد و به ایران پناهنده شد  سید هم در خانه 

 اشت:گرفت  بعد از مدت کوتاهی نامه ای به امیر شیرعلی خان نگجای 
ای امیر مومنان! ستایش خدای راست که قدرت را به شخص هوشیاری مانند شما سپرده است  شما میفهمید که 

باش را اختیار نمایم    نه شما مانند  وه او بوددایی نیستم که در خانگذوالفقارخان حاتم طایی نیست و من هم کدام 
محمداعظم خان وعده خالف هستید  وعده شما از امروز به فردا میرود و مدت یک ماه میشود که من خانه ای برای 

مان شده اید و یا کدام چیزی گر از روی کدام علتی برمن بدگنشیمن ندارم  شما یک شخص بسیار جسور هستید  ا
  مهمان نوازی چند روز میباشد ماه ها نباید باشد  آدم که چند روز مهمان باشد بعداً بی اً بمن اطالع بدهیددیده اید لطف
 Keddie, Syyid Jamal Ad-Din Al Afghani P 48ردد   گعزت می

والفقار ری به عنوان امیر نوشت و درآن اظهار داشته بود که ذگسید بعد از اندک مدتی به تعقیب این نامه یک نامه دی
 خان اورا چهل دفعه جواب داده است  امیر باید یا غم سرپناه او بخورد و یا کدام مستمری برای شان وضع نماید 

ردید  سید را گمانی امیر گاشته بود؛ باعث بدگامیر، سردار محمداسلم خان، هم نچون عین نامه را به عنوان برادر
ر سوار ازکابل به طرف قندهار اخراج نمود و از مردم قندهار دوازده تومن خرچ راه داد و اورا به بدرقه چها

 Ibid P 50خواستار شد تا سید را به خاک خارج اخراج نمایند  
هیچ کسی، ولو هرچند ظالم و بی مروت باشد، استد خودرا، آن هم استاد یازده ساله خودرا به این قسم از خاک خود 

رام گر زمینه تحقیق نموده ام از پیشنهادات سید در باره پرور بنده هر چه دگو از طرف دی خارج نمیسازد 
ر کسی در گاصالحات، که یا به امیرمحمداعظم خان و یا به امیر شیرعلی خان پیشنهاد شده باشد، اطالعی ندارم  ا

 این مورد کدام سند موثق داشته باشد لطفاً با ما شریک بسازند 
ً بعضی از دوستان و نویسنده  فغان نه مینویسند در حالیکه او هیچ وقت خودرا ا« افغان» سید را  ان تخلصگضمنا

ودر یک  خودرا جمال الدین حسینی، جمال الدین حسینی استانبولیقسمیکه مشاهده نمودیم  بلکه افغانی خوانده اند  
 خودرا رومی خطاب مینماید: شیدی پاشا ناظر داخلیه افندی سرودهقصیده ایکه در مدح حضرت ر

 ار از کنار همگسر برفت و ن بختم ز
 ر نماند و نه صبر و قرار همگتابم د

 از صبح تا به شام وز شب تا دم سحر
 ارهمگبا چرخ در ستیزه و با روز

 
 ای آسمان فیض و سخا و سحاب جود
 برخاک رشحه ای ز عطوفت ببار هم
 ذرات را وجود چو از بحر جود تست

 روی لطف چشم زمن برمدار هم از
 درین وال به توالی حضرتت رومی

 ر افتخار هم  گدارد امید عز و د
 ۱۴۸-۱۴۷زیده آثار سید جمال الدین افغانی ص ص گ

 یری سیاسی سید:گموضع
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) بود  مقاالت و مضامین او در مجله عروة الوثقی  Pan Islamist سیدجمال الدین افغانی یک پان اسالمیست بود
است  او به این عقیده بود که علت اصلی  گپر از نفرت از استعمار فرنارتباط محکم، تمسک محکم یا قابل اعتماد( 

می میباشد  سید همه انرژي خودرا ممالک اسالی جهان اسالم بی اتفاقی مسلمانان و بخصوص حکومات گعقب ماند
وید همین گوقف این آرمان نمود  یکی از عللی که او هیچ وقت نمیخواست در باره هویت خود چیزی بنویسد و یا ب

او میخواست مردم اورا بنام مسلمان بشناسند نه به نام سنی، شیعه، افغان، ایرانی و یاترک و اصل بود  
ید متأثر شده بود و سید را کان علم و عرفان میخواند در یکی از مضامین خود محمودطرزی، که از افکار سر گدی

سوال نمود  محمود طرزی مینویسد که  ه بود و کسی در باره وطن آبایی سیدمینویسد که روزی در مجلس سید نشست
ید در مقابل این وید ولی دیدم که سگفتم که سید شاید در باره وطن مألوف خود چیزی بگمن خوشحال شدم و با خود 

اما  ویدگوید، کسی اورا ترک نگن ، کسی اورا افغانیویدگن ذار کسی اورا ایرانیگفت بگسوال بر افروخته شد و 
  مقاالت وید: جمال الدین از نسل آدم و حوانیستگکدام ملت پدرسوخته در دنیا خواهد بود که جرأت کرده ب

 ۳۶۰محمودطرزی ص 
لیس استفاده نمود  در هر مضمونی که در باره بی اتفاقی و گاشت بر ضد استعمار انسید از تمام فهم و دانشی که د

سید یک فیلسوف، یک مبلغ، یک نطاق، یک  اشاره مینمود  گی مسلمانها مینوشت به استعمار فرنگعقب ماند
رباره رهبران ژورنالیست و یک شاعر خوب بود  ولی در باره وضع سیاسی افغانستان، در باره تاریخ این کشور و د

لیس میپنداشت و مینوشت گرحمن خان را شخص ضد انو شاهان افغانستان اطالعات او اندک بود  او حتی امیر عبدال
لیس استفاده باید نمود و تحت رهبری او اتحاد بین ایران و افغانستان را به میان باید آورد و در گاز دشمنی او با ان که

لیس را در نیم قاره هند شکست باید گانلیس هاست متحد شده و گر روس، که دشمن انزاتنتیجه افغانستان و ایران با 
لیس ها دشمنی سختی گپادشاه افغانستان عبدالرحمن را ما میشناسیم که از آوان جوانی با ان» او مینویسد: داد  

لیس گوییم که دشمنی با انگر دشمنی های نموده اند که هیچ فراموش شدنی نیست  بلکه ما میگمیورزد و آنها با یکدی
ر بین حکومات افغان و گون آنها عجین شده است  الیس در خگهمه افغانها موجود است و دشمنی با ان در تاروپود

لیس اتفاق بیاید به این صورت در بین سایر اقوام مسلمان شرق قوت تازه یې پیدا خواهد شد و به این صورت گان
 ۲۰۷-۲۰۶عروة الوثقی ص ص شت  گارواح مسلمانان زنده خواهند 

سید جمال الدین افغانی به این عقیده بود که حکومات ایران و افغانستان با هم دست یکی نموده و با روس ها در فتح 
ر دولت های گحمله روس ها بر هند نزدیک شده است     ا» د نلیس ها کمک نمایگنمودن هند و شکست دادن ان
لیس با روس گدند برای هر دو کشور سودمند خواهد بود  نفرت هندیها از حکومت انرگایران و افغانستان با هم متحد 

ر درین راه بسا کوه ها و راه های صعب العبور واقع شده که روس ها بدون بدست آوردن افغانها گها کمک مینماید م
 ارسی ها ازان عبور نمیتواند نمود   و ف

را با خود متحد نساخته و آنها را در منافعیکه از فتح هند بدست  روس تا وقتی که دولت های افغانها و فارسی ها
 ۲۳۱-۲۳۰همان کتاب ص ص « میآورند شریک نسازند از آنها در ازبین بردن دروازه هند کمک خواسته نمیتواند 

افغانها، مینویسد میخواهد که مسلمانان هند و بعد ازآن  گالبته در نامه ایکه به عنوان خلیفه عثمانی از پیترز بور
    و »لیسها را هم به شکلی از اشکال طرفدار خود سازند  گحتی انیزند و گترکمن و بلوچ را بر ضد روسها بران

ر نپیمایم  بدون آنکه متعرض سیاست طایفه گعموم مسلمانان هند را به اعانت دعوت نمایم و بغیر ازین راه دی
ه اساس کالم را بر مقاصد روس خواهم نهاد و داد سخن درین لیزیه شوم و یا خود سخنی بر ضد آنها زنم، بلکگان

لیز این حرکت حکمت آمیز که موجب نفرت هندیان از روسیان است گمعنی خواهم داد و شبه ای نیست که طایفه ان
یرند اهالی را گد و ممکن است که آنها چون این حرکت را مخالف سیاست خود ننموخوشحال و مسرورالبال خواهند 

ردند و چون چنین حرکتی در هند واقع شود از چند فایده گبه اعانه مالیه تشویق و با ما درین مطلب رفیق صدیق نیز 
 ۸زیده آثار سید جمال الدین افغانی ص گ« خالی نخواهد بود    

میع وعادات آن اهالی دانا و به طبیعت و اخالق آنها بینا میباشم هیچ شک و شبه ندارم که ج وچون به امزجه»
مسلمانان از دل و جان بر سر روس هجوم خواهند آورد و روسیه را در آن طرف اشغال بلکه بالقطع پایمال خواهند 
نمود و بر منافع عاجله این کسی را انکار نشاید و فواید آجله اش را که اتحاد اسالمیه و اتفاق امت بوده باشد ارباب 

 بصیرت درک نماید 
لیز قهراً و گو بند هندوستان است با روس در اندازند طایفهء ان ستان که فی الحقیقة سداهالی افغانو مع ذالک چون 

را از سر و آرزوی فرعونیت را  ل فرو رود و خیال قیادتگبه حلقوم به  اربه پردازند و تامحقسراً به تمام اجتهاد به 
 ۱۰ص « از دل بدر برد 

وشت و هر اقدامی را که مینمود و یا در نظر داشت مطلب اصلی به این ترتیب می بینیم که سید هر سطری را که مین
لیس و هم با هر قدرتیکه مسلمانان را تحت سیطره خود گاو اتحاد مسلمانان بود؛ و دراین راه هم با روس و هم با ان

 میاورد دشمنی میورزید 
ت و یا مشروطه خواهان اول در زیر ویند که سید جمال الدین افغانی بانی افکار مشروطیت در افغانستان اسگاینکه می

تأثیر افکار و تبلیغات سید آمده بودند افسانه ای بیش نخواهد بود  زیرا سید جمال الدین یک مشروطه خواه نه بلکه 
 شاهان مستبدیک پان اسالمیست بود  او امیرعبدالرحمن خان، ناصرالدین شاه ایران و خلیفه عثمانی را، که همه 

ز بر ضد استبداد گهر  لیس و روس بود، تشویق مینمود  اوگمشترک اسالم، که استعمار ان بودند، بر ضد دشمن
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لرحمن خان سطری ننوشت؛ حتی صفحه اول کتاب تتمت البیان فی تاریخ االفغان خود را به عکس مطلقه عبدا
 عبدالرحمن خان مزین ساخته بود 

اول قرن بیستم در افغانستان ترجمه شده و به نشر سپرده شدند؛ ثانیاً افکار و کتب سید جمال الدین افغانی بعد از نیمه 
بود و در دهه  در دهه اول قرن بیست کاشته شدهردیدند  در حالیکه تخم جنبش مشروطیت گو مردم با عقاید او آشنا

ن و همه میدانیم که جنبش مشروطیت افغانستان مرهون جنبش مشروطیت ایرا دوم شکل یک تحریک را اختیار نمود 
استبداد مطلقه  ، در وقت و زمان۱۹۰۷و  ۱۹۰۶و نشرات مشروطه خواهان ایران میباشد که بعد از سالهای 

 مظفرالدین شاه قاجاربه میان آمد 
امیر دوست محمدخان » خان مینویسند:  محترم احسان لمر در صفحه اول مضمون خود در باره امیر دوست محمد

عارف و صنایع و تکنالوژی کشور نتوانست در حالیکه در دوران اقامت سال سلطنت هیچ حرکتی در جهت م ۳۹در 
 «فراوان را در انجا دیده یا شنیده بود یس مکاتب و کالج هایدر هند از پیشرفت تکنالوژی و تاءس

امیر دوست محمدخان، بعد از احمدشاه بابا هوشیارترین رهبر و قوی ترین جنرال افغانسان بود  تمامیت خاک 
بخود را دوره  ف مطالعه نمودن متون تاریخی آنر تکلیگن محصول تدبیر تالش های مدبرانه اوست  کسی اافغانستا

بدهد به این حقیقت قانع خواهد شد که پیوستن بدخشان و میمنه و آزاد ساختن هرات از دست نوکران دربار تهران و 
ر، وطن خواهی و جنرالی امیر دوست محمدخان متحد نمودن آن شهر تاریخی و پر افتخار به حکومت کابل بدون تدبی

یریم که او چرا به تعلیم و تربیه و گبناًء ما نباید امیر دوست محمد خان را به خاطری به باد انتقاد ب ممکن نبود 
تکنالوجی توجه ننمود  در حالیکه اورا به خاطر کارهای توصیف و تمجید باید نمود که از عهده آن کمترکسانی 

 وانستند  برآمده میت
اول افغان و  گبحث درین زمینه از حوصله یک مضمون فراتر است  چون بنده در باره دوران شاه شجاع، جن

اشته ام و فعالً در آرشیف افغان جرمن موجود است، گلیس و دوران حکومت امیر دوست محمدخان یک کتاب نگان
مراجعه میدهم  با جرأت به آن متن  ر حوصله مطالعه نمودن کتاب بنده را داشته باشند،گمحترم لمر صاحب را، ا

میتوان ادعا نمود که در باره موضوع و دوران فوق الذکر تا امروز در افغانستان چنین کتاب مستندی، که تقریباً همه 
ر در باره مسایل و اشخاص گ  فقط خلص اضافه میکنم که ااشته نشدهگه اسناد دست اول است، نکتاب مستند ب

بجوییم که قابلیت استناد را  متونیبه اسناد و تا حد امکان،  ،کنیم مستند بنویسیم  و استناد همتاریخی مینویسیم کوشش 
 و مقصود تایید نمود  ، کلبی افزودمحمود نوشتفت ،گند نه اینکه احمد داشته باش
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