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 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت
 اثر جناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی

  یازدهمقسمت 
 

 فصـل سوم
 

 شرکا و برادران! نادر غدار،
را به قتل بنابرکشتار دوام داری که براه انداخته اند، حوصله مردم را دیگر به سر آوردند، به همین علت نادر 

رسانیدند وگرنه باز هم به همان کشتارها ادامه داده شود وطن پرستان از خود گذشته بازهم حاضرند یک یک از 
 خاندان شما را از بین بردارند... 

وحدت ملی را در »ملی مقاله تحت نام  زندان در دوره شاه محمود خان... در دوره هفتم شورای بهاء بعد از رهائی
به نشر سپرد و بر کسانیکه تخلص های قومی، نژادی، سمتی و محلی گذاشته بودند انتقاد کرد... در « ندای خلق

« سگهای دیوانه»بهاء در مقاله  وطن مضامین انتقادی بهاء ارتجاع کهنه کار و محل را وارخطا ساخته بود. جریده
سگ های دیوانه الزم است با اعصاب آرام جابجا ایستاده ماند و  نجات از دندان های زهرآلود تذکر داد که برای

می گرفت، در پشت  تاخت و تاز ها بقلم برهان الدین کشککی بر جریده وطن صورت کرد... این سکوت اختیار
 شت.قرار دا پرده رئیس مستقل مطبوعات

برهان الدین کشککی فارغ مدرسه مالئی دیوبند که توسط انگلیس ها در وقت حبیب هللا کلکانی بکابل فرستاده شده 
نادرخان در مرزهای افغانستان فعالیت ضد سقوی را براه انداخته بود،  هنگامیکه« حبیب االسالم»بود، در جریده 

 نشر سپرده بود.  به را« گاو پیر کنجاره خواب می بیند» تحت عنوان مقاله
خواست. هاشم خان صدراعظم نیز حاضر  زمانیکه نادر خان در کابل بر اریکه قدرت تکیه زد کشککی را نزد خود

 خود را گم کرده بود.. بود. ُکشککی از ترس و دست و پاچه گی راه
  «یک سگ ضرورت دارند؟ اعلیحضرت به»با عذر زاری گفت:  باالخره
 طور سگی؟ گفته شده بود چ برایش

  «.اعلیحضرت باشد همانطور سگی که تا زنده باشد پاسبان خاندان حضور»ُکشککی گفت: 
 سگ را داری؟ بعد برایش گفتند بلی ما به چنین سگی ضرورت داریم، خودت سراغ این

  «.بلی حضور اعلیحضرت همان سگ خودم هستم»ُکشککی در جواب گفت 
عف عف سگ را باالیش  گردان ُکشککی آنداختند، اداها و حرکات و صدایبعد گفتند زنجیر بیآورید و زنجیر را ب

 « اجرا کردند و رهایش کردند، او دیگر سگ ماست.
 نادری.  در دوره سیاه «افغان جوانان»زندگی سخت مبارزین و  شمه یی از بلی هموطنان این بود

گردید. او نفرت عمیق نبست به  ر اخیر فلجسعدالدین بهاء تا آخر عمر در فقر و تنگدستی بسر برد و باالخره د
  غدار مرا مزن، انگلیسها مرا مزن . چاکران استعمار و بیداد گران ابراز میکرد و فریاد میزد نادر

میکرد او بیشتر با استاد بیتاب،  مرحوم سعدالدین بهاء یک شخص حوصله مند بود با نرمش و متانت صحبت
بهلول ایرانی و سید اکرام هم صحبت  غبار، ابراهیم صفا، انور بسمل و شیخمولوی خال محمد خسته، هاشم شایق، 

درنده خو از بین برد، فقط یک شعر او را بنام )سرگذشت هجر( جناب هاشمی در  اشعار بهاء را رژیم دیوان بود.
آنرا به  رسیدهبه هر اندازه که اسناد بدستش  مشروطیت همه مبارزین دوره های و از کتابش منتشر کرده است.

 معرفی گرفته است.
 بست. م( چشم از جهان ۱۹۶۷هـ ش مطابق  ۱۳۴۶شادروان سعدالدین بهاء در سال )

 این هم نمونه از شعر مرحوم بهاء: 
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 هجر سرگذشت
 

 چشم تر گذشت زلف تو از دیشب خیال
 گهر گذشت از هزار گــــره این رشته با

 که تاشرح کنـم سرگذشت هجر خواستم
 چکید که آبـم زسرگذشت آنقدر اشک

 نمـــــــاز گۀ زیادم شــــد قامت الصلوة
 گذشت موکمر ای بر دل چو یاد قامتت

 ُدر از صدف برون شد و آب عقیق ریخت
 تا موج خنده بر لبت ای لب شکر گذشت

 سیمآب خصلتم شد دلی آب چون سیم
 گذشت سیمبر ای تـــو تا بر سرم خیال

 ندادم گذر ولی ترا بخویش عشـــــــــق
 گذشت از سپر تیر سینه چو از راهگذار

 چون حباب که قافلـــه عمر« بهاء» دیدی
 برآب خیمه بست و چو برق از نظر گذشت

 

 «: چنداولی»میرزا محمد مهدی خان 
 

دوره نادرشاه از  هٔ ایوب خان وزیر مالی مهدی خان پسر میرزا علی خسر برهٔ 
چنداول کابل بود یک جوان روشنفکر، برعالوه بر زبان دری زبانهای ترکی 
و عربی را نیز آموخته بود. در زمان امیر حبیب هللا خان در دفتر سنجش 

وزارت دفاع و سپس  ند مشری، مدیر لوازمغن به رتبه آکار میکرد و بعد از 
قت حبیب هللا کلکانی محبوس و دربار اجرای وظیفه مینمود. در در وزارت

 شد. 
بود، در عصر نادر  چون سرمنشی دفتر امانی و یکی از هوا خواهان امانی

واقعه سفارت بریتانیا در کابل همزمان با محمد ولیخان دروازی  اتهام شاه به
 ش( اعدام گردید. هـ ۱۳۱۲سنبله )( ۲۲تن دیگر در ) و چهار

 قزلباش همینکه دید محمد ولی خانگفته مرحوم غبار؛ میرزا مهدی خان  به
اول مرا بدار »دروازی را پیش از دیگران بدار می آویزند، فریاد زد که 

« غفوری»هاشمی از قول «. بزنید تا مرگ چنین مردی را به چشم خود نبینم
 خان چنین مینویسد: درباره مهدی

جوان خیلی ظریف و قصه گو بود و از قصه های شیرین او لذت »... 
 چنداولیمیرزا محمد مهدی خان      میبردیم. همیشه درباره وحدت ملی میکوشید...

بیان  در جرمنی را نادر شاه هدایت هللا حادثه کشته شدن محمد عزیز خان برادر دیشب مهدی جان در اطاق خواجه
این حوادث را خیلی دهشتناک تعبیر  کرد... که تعداد جوانان در این حادثه دست داشته اند، رفقای ما عکس العمل

خواجه هدایت هللا زیاد متأثر است... صبح روز شنبه خیال محمد حواله دار  دی جان از کشته شدنمیکنند... مه
اند. خیال محمد گفت  شما را خواسته )وردکی( دروازه اطاق را بازکرد و سالم داد وگفت مهدی جان بدائره قلعه

 ان خورد. پرید و شدید تک مهدی جان پسر شما با دائره قلعه آمده شما را خواسته، رنگ
خواجه هدایت  گفت: نی عزیزم... البته مثل پوشید خود را می خود را بسته کرده چپن لنگوته حالیکه مهدی جان در

  «شدند... یکجا غرغزه غالم جیالنی خان و فقیر جان میباشد... مهدی جان با هللا روز آخر زندگی من
جان با چند جلد کتاب و سامان ریش  د... البته مهدیجسد بی جان مهدی جان را یک تعداد از خویشاوندانش بُردن

بود... مرگ مهدی جان و فقیر جان و خواجه هدایت هللا  من اطاق او در تراشی مهدی با بستر خواب و جای نماز
   «.دارند مرگ را همه رفقا را مغموم و متألم گردانید و زندانیان از جان خود میترسند و انتظار خان

رادیکل ها عبدارت بودند از: فیض محمد باروت ساز، میرزا عبدالرحمن کابلی مدیر محاسبه  اعضای دیگر حلقه
 مدیر تحریرات والیت کابل، عبدالطیف کندکمشر، میرزا محمد اسمعیل خان وزارت خارجه، میرزا نور محمد کابلی

عبدالقیوم خان مجذوب و یک تعداد  تاشکند، حافظ معلم فلسفه در مکتب حربی، میرزا غالم جیالنی اعظمی قونسل
   دیگر .
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 )از راست شخص دوم استاد هاشمی( کولمیبا همراه با محصلین خارجی توننهپوپوهاند هاشمی در 

 

 
 پروفیسور استاد سید سعدالدین هاشمی در قطار ایستاده گان صف اول با اعضای تدریسی

 م 1959سال و تعدادی از شاگردان در دارالمعلمین کابل، 
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  میر غالم محمد غبار:
 

پوهاند هاشمی درباره توضیح تجدید نظر کتاب در آغازین 
آنچه انجام شده و میتوان »چنین نگاشته است:  صفحات خویش

دانست نوشته دقیق میر غالم  آن را آغاز کار در این ساحه
 بسیار از های یکی از ناظران بطن و متن ماجرا محمد غبار

در چند « نهضت دموکراسی»این حرکت ها است که زیر نام 
صفحه در جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ که حاوی سندیت 

    « .خاص میباشد، بچاپ رسیده است
پوهاند هاشمی با جمالت فوق کتابش را آغاز و در صفحه 

کتابش از مرحوم میر غالم محمد غبار طی حدود ( ۳۱۳)
ولد الی وفاتش با معرفی آثار و بیست و چند صفحه از ت

 است.  وظایف او را در رشته تحریر درآورده
    استاد هاشمی در جای دیگری مینویسد:

که برای شناخت این دانشور سترگ تیز بین،  هٔ مرد سالخورد»
پر ابهت و شخصیت چند بعُدی که نویسندگان و  دقیق،

او  قلم قدرت سحر و جادوی پژوهشگران جوان و سالخوردگان
 میدهد و به وسیله که بشر را به ترقی و تکامل سوق را یعنی

گفته صاحب نظری از کوه های پر از سنگ چشمه های آب 
پایگاه و جایگاه راستین او را  میسازد... می شناسند و جاری

 بدرستی درک میکنند.
بقول داکتر سید مخدوم رهین با قامت بلند و استخوانی  غبار

ی اختیار به احترام وامیداشت. نگاهی نافذی دیدارش آدم را ب
داشت و در جبین اش شور حق پرستی نسل های بسیار نهفته بود، با آن قامت استخوانی صالبت هندوکش را 

 میکشید...  برشانه
 

 به گفته داکتر اکرم عثمان :
دورانش و فراخ اندیش،  بود، در جلوه محقق توانای سیاسی، در نیمرخی مؤرخ غبار یک منشور کثیر االضالع»

 شور و رسالتمند، در انداز یک زندانی صبور و نستوه زندانهای دهمزنگ و سرایدر بعُدی یک روزنامه نگار پر 
بی آب و دانه بنام باال بلوک، در کویر سوزان فراه و مجموعه تمام  هٔ یک دهکد هٔ موتی، در نمودی تبعیدی بال کشید

افتاد سلسله جبالی  شاخصی را میسازد که فرهاد وار با تیشه دو دم بجان بیستون این نیم رخ ها ُکلیت شخصیت
 متدوال در علم اجتماع از اجتماعی بسته بود. حاال به زبان چندال و پیچاپیچ که راه ملت ما را بسوی آزادی و ترقی

غبار بود و نیم قرن تمام بخاطرش تیشه  رویای شیرین این بست تاریخی و سد اسکندری سخن میرانم که تسخیرش
 « کرد... حصار خارائین را سست و از بیخ آن زد

 

 غبار در چهرۀ یک مؤرخ :
به میان میآید، غبار آغازگر و از  زمانیکه پای استمرار تاریخی افغانستان و نوشتن تاریخ تحلیلی و تعلیمی معاصر

منابع تاریخی و با استفاده از تماس  تحقیقات تقربیاً بالوقفه اش با استفاده از آشنا ترین نام هاست. در جریان سالهای
م(، فرانسه  ۱۹۲۴، مؤسسات فرهنگی و در جریان ماموریت های دیپلوماتیکی در شوروی )دانشمندان و اساتیبا د

ورزید تا با چشمان  م( که موجب آشنائی با مظاهر فرهنگی غرب گردید بود، تالش ۱۹۳۰م( و جرمنی ) ۱۹۲۶)
ز نظر بگذراند و با آگاهی از ضرورت شهباز گونه از یک موضع متعالی هیت ُکلی و اجزای علیحده افغانستان را ا

 میشود.  اول و متودیکی مؤفق به نوشتن دست های حیاتی مردم افغانستان به تاریخ نگاری بار اول
 

 داکتر موسوی: 
بخصوص جلد دوم آن ما را از قصر ها بیرون کشید و به دهکده های باال  بیان میدارد )... افغانستان در مسیرتاریخ

 …(. تاریخ غیر مردمی در واقع نزدیکترین تاریخ مردمی است، در برابربلوک می برد و 
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 محمد اکبر کرگر:
جنبش اخیر حیثیت پُلی را دارد، در  اول روشنفکران و جنبش شادروان غبار که بین»... است:  اکبر کرگر نوشته

و برابری مردم افغانستان  طول عمرش درخوشی ها و ناخوشیها راجع به وحدت ملی افغانستان، آزادی افغانستان
است... و همواره کوشیده است که هویت افغانستان حفظ شود. افغانستان درمسیر تاریخ یک اثر تاریخی و  کارکرده

 « موجود و حفظ افغانستان است... سند آشکار
 

 پویا فاریابی:
مبارزی بوده نستوه و روشنفکری  که غبار به راستی و درستی مؤرخی بود با نگرش نو»... پویا فاریابی مینویسد: 

بود سرشار از عشق و دلبستگی به میهن و مردم او سراسر زندگی پربار خود َعلم آزادیخواهی و عدالت پسندی را 
 بود  برگزیده تأمین آزادی و عدالت اجتماعی از راهی که برای عمر نگهداشت. و تا پایان برافرشته

بلند و ارجمند  جایگاه افغانستان معاصر در تاریخ خصوصدر عرصه تاریخ ب برنگشت. اندیشه و آثار زنده یاد غبار
 « دارد...

 

  داکتر حسن کاکر:
است... غبار یگانه مؤرخ افغانی است  میر غالم محمد غبار بزرگترین مؤرخ معاصر افغانستان»... کاکر مینویسد: 

اد، برعکس مؤرخان دیگر افغان با را توسعه د زمان دانش خود که سهم فعال در سیاست گرفت و در عین
مشروطه خواهی بود...  هوا خواهان جنبش قرار گرفت... او از آغاز سالهای جوانی از حاکم در ستیز آیدیالوژی

ً مواد چاپی و منابع اصلی فارسی و عربی قرار دارد... اویگانه مؤرخ مسلکی  منابع کتابش در مسیر تاریخ اساسا
 «است... نوشته شده امروز سیاسی و انتقادی افغانستان است که تا ین مطالعه تاریخنخست افغان است... این اثر

 

 داکتر علی رضوی:
اندازه تاریخ غبار مورد  افغانستان به در این گفته همگان هم دانستیم که هیچ کتابی در»... داکتر رضوی مینویسد: 

الطاف قرار نگرفته است... همین اکنون آن کتاب خاصه مجلد دوم آن در معرض گفتـگوی حاد مخالفان و موافقان 
 « قرار دارد. همین خود بهترین نشانه اهمیت وارزش و تأثیرگذاری یک کتاب است...

 

 داکتر سرور موالئی:
آزادی، دموکراسی، آزادیخواهان و  شادروان میرغالم محمد غبار عاشق »...داکتر سرور موالئی یادآور میشود که 

و شیفتگی حتی مورد اقرار، احترام و تأکید مخالفان سیاسی، مؤرخان دگر  مردم و سرزمین خویش بود، این عشق
تنها رفتار بودن آنست... نه  ضد استبدادی بود... مهم ترین ویژگی جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ او نیز اندیش

است بلکه افراد، کسان و خاندانهای بسیاری که در تحکیم توجیه  حاکمان را موشگافانه نقد وبرسی و تحلیل کرده
 « او در امان نمانده اند... او بی نقد و بی محابای استبداد بوده اند از تازیانه قلم خدمت

 

 واصف باختری میگوید:
مؤرخی قدرت استدالل و تحلیل، صراحت لهجه و مالحت قلم استاد  هیچبی اغراق و گزافه در دوره معاصر »... 

بزرگوار شادروان غبار این کهکشان دانش و معرفت مبارزه را ندارد. واقعاً غبار خلف و تالی ابوالفضل بیهقی 
حقیقت غبار واالمردی که همواره قلم را به آماج بیان و ثبت »نویسنده در جای دیگر مینویسد:  ، همین«هستند..

 قرار گرفت.  آزادی خواهان نوجوانی به یاری آزادی برخاست و در صف نخستین بدست گرفت، از
 واپس ننهاد و قامت بلند و غرورش در تا هنگامیکه در آغوش احترام جاوید ملت بخواب ابدی رفت، از این راه گام

 «قدرت ها دوتا نشد. برابر دستگاه
 

 داکتر شریف فایض میگوید:
یکی از رسالت های بزرگ انسانی و ملی میرغالم محمد غبار اسطوره مبارزه و روشنفکری متعهد و مؤرخ »... 

بزرگ افغانستان در زندگی سیاسی و آثارش در حمایت اقلیت های مظلوم بود که در سراسر جلد اول افغانستان در 
ارزشهای هویت انسانی و  ز بلندترینمسیر تاریخ مشهود است... البته حمایت از حقوق طبقات مظلوم کشور که ا

قوم  مدنی روشنفکر امروز است، از قومگرائی فرق دارد و نباید دفاع از حقوق اقلیت مظلوم را در چارچوب
 « مطرح کرد... گرائی

 

 داکتر رسول رحیم:
اخیر مقایسه کرده پنچ قرن  من معتقدم که افغانستان در مسیر تاریخ را با افغانستان در»... اظهار میفرماید: 

 نشنلیزم»نمیتوانم... به نظر من افغانستان در مسیرتاریخ برای من یک کتاب تئوریک است. مخصوصاً در قسمت 
ً به « نوین افغانستان ً برمبنای قلمرو نیست صرفا که ناسیونالیزم صرف برمبنای قومیت نیست، ناسیونالزم صرفا
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معطوف برمبنای قدامت سرزمین، تاریخ مشترک و شهروندی با هر نشنلزم گذشته معطوف نیست بلکه ناسیونالیزم 
افغانستان »لحاظ  مساوی در ساختار سیاسی جامعه مساوی دانسته است... از این منشاء که داشته اند، با حفظ حقوق

لکه از مسایل حال را نه تنها برای افغانستان ب یک تاریخ سازنده است، نه تنها مسایل گذشته حتی« در مسیر تاریخ
 «برای شان دارد... جواب های« گلوبالیزیشن» عصر دارد در لحاظ تئوریک مسایلی را برای جهان سوم وجود

 

 داکتر لوئی دوپری:
تاریخ معاصر افغانستان در میان  تاحال زمانیکه پای»... محقق و افغانستان شناس معروف امریکایی اظهار کرد: 

ده است، یکی فیض محمد کاتب و آن دیگری غبار که اسلوب ارزشمند کتاب آمده نام دو نفر مؤرخ افغانی مطرح بو
اش را نمیتوان با تاریخ های بیشتر افسانه وار واقعه نگاری و تهی از تعلیل و تحلیل دیگران، مقایسه و  جامعه

  «سنجید...
 

 داکتر وکتور کارگن:
ما در روسیه بخاطر آنکه افغانستان »... که اظهار کرد  روسیداکتر وکتور کارگن یک محقق و افغانستان شناس 

را خوبتر بشناسیم تاریخ غبار را نسبت بهر مؤرخ دیگر مطالعه میکنیم... در بین روشنفکران غبار چهره ممتاز 
افغانستان در مسیر  میکنم که غبار آدم انقالبی نبود... نظرات لبرالیزم و دموکراتیک او در کتاب است... من فکر

نمایان است... در تاجیکستان یکی از شاگردان من  ن است... خدمت اش در تاریخ نزد محققان روسینمایا تاریخ
افغانستان در مسیر »... یک بخش کتاب غبار دکتورای خود را گرفت... داکتر کارگن در جای دیگری میگوید: 

 کی در روسیه و همکارانمؤرخین مسل تاریخ کتاب منظم، اساسی وکتاب تحلیلی است... اثر غبار برای خودم،
 …«دارد نزدیک من در روسیه ارزش خاص

 

 داکتر مایکل بری:
کتاب غبار محصول کار »... داکتر مایکل بری افغانستان شناس مشهور از یونسکو در پاریس بیان میدارد: 

ها نشان آینده صحبت میکند. هویت ملی را در مجموع کلتور روشنفکران است. گذشته را نشان میدهد و راجع به
جهانی قرار دهد...  نگار اروپائی را در افغانستان تطبیق کرده و کوشیده است افغانستان را در سطح میدهد... تاریخ

افتخارات نشنلستی را توضیح کرده و نشان داده که افغانستان  کتابش گنجینه معلومات تاریح محلی و جهانی است...
 و تاریخ ملی را تهیه، تبارز و انکشاف داده« هویت ملی»چوکات افغانی « میشلی»است... غبار این  یک کشور

 « است...
پوهاند هاشمی از قول دانشمندان چون غالم فاروق اعتمادی استاد سابقه دار پوهنتون کابل، پوهاند عبدالحی حبیبی، 

ف و آثار مرحوم غبار را برسی کرده و سایر دانشمند داخلی و خارجی از شخصیت، وظایرحیمی،  نیالب خانم
  است.

 

 چهره سیاسی غبار : 
قرن در میدان پُر تالطم افغانستان  از نیم و غرور آزادای خواهی که داشت مدت بیشتر غبار باخصلت رزمندگی

و یکی از همسنگران با ایمان  منحصر به فردی در میان مورخان مبارزان حضور فعال داشته است، چهره شاخص
زمانش دوال  مشروطه خواهان افغانستان محسوب شده است. او هیچگاه قامت بلندش را در برابر هیچ قدرت حاکم

 مردم قرار گرفت. هٔ مرگ در جبه نساخت و تا دم
ود را همیشه تهدید میکرد، مبارزه خ غبار صالبت هندوکش را به شانه داشت، با وجود همه خطراتیکه زندگی اورا

بکدام کشور خارجی پناهندگی نخواسته است و مانند  است و هیچگاه در بین مردم در داخل افغانستان انجام داده
 غبار است که او را در بین هٔ مبارزان، تطمیع و باآلخره تسلیم نگردیده است و این یکی از ممیز برخی از

 است. بخشیده واالی و ممتاز قامنویسندگان، مؤ رخان و مبارزان افغانستان هم عصرش م
 جایگاه و پایگاه اصلی مبارزات غبار میان توده ها و اقشار مختلف جامعه بود. 

  ممتاز داشت: دو عملکرد شادروان غبار در مشی سیاسی خود
 در استبداد شکنی حاکم و بی پرده یکی روش مخالفت جویانه که از برخی سخنان منسوب به او در انتقاد صریح

  جاع و استعمار دارد .ارت
 داشت.  قوتش از او هراس نمی ترسید برعکس استبداد با تمام دوم اینکه او از دستگاه استبداد

با انزجار و نفرت بجانب  مبارز طبقه متوسط و قشر روشنفکران»تسریع اقتصادی نوشت که:  هٔ غبار در ساح
ً اداره سیاست مملکت را در تجارتی و مالکین  سرمایه بزرگ و کمپنی های بزرگ انحصاری آن که )هردو متفقا

 های بزرگ و مالکین می نگریستند و خواهان آن بود که بدهن اسپ وحشی سرمایه بزرگ و شرکت دست داشتند(
 اکثریت پامال نگردد. بزرگ لگام زده شود. تا منافع
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در « اقتصاد ما» تحت عنوان اولین صدای اعتراض که تحریری برضد امتیاز و انحصار سرمایه بلند شد مقاله
 شد. قلم مرحوم غبار منتشر م( روزنامه اصالح از ۱۹۴۶شماره نهم ماه اکتوبر )

طبقه متوسط و قشر روشنفکر جامعه با انزجار و نفرت بجانب سرمایه بزرگ و کمپنی های »... و چنین نوشت: 
و  نگریستند. مملکت را در دست داشتند( میبزرگ، انحصار تجارتی و مالکین که )هردو گروه متفقاً اداره سیاست 

بزرگ لگام زده شود تا منافع  شرکت های بزرگ و مالکین بود که در دهن اسپ وحشی سرمایه بزرگ، خواهان آن
غبار طرفدار آن بود که انحصار از دست اشخاص انفرادی  بدین سان دیده میشود که« اکثریت پامال نگردد...

 انحصاری کشیده شود و بدولت واگذار گردد. ایانگشت شمار و یک عده شرکته
تقاضای های دیگر  تأسیس کوپراتیف های دهقانی، تأسیس بانک زراعتی و محدود کردن ساحه زمینداری از

  اقتصادی بود.
 ً و دیگری او است . عالوه بر مقاالت منتشره در جراید، مجالت،  هٔ یکی از مقاالت عمد« موریانه دولت»بنا

هـ /  ۱۳۳۸در سنبله )« موقف جوانان ما»مقاله پر سر و صدای دیگر  روزنامه های اصالح و انیس منجمله
و نسل  م( مقاالت انتقادی و هدفمند در ترویج اندیشه های آزادی خواهانه و پیام دهنده برای بیداری مردم ۱۹۵۹

اقصادی دو پادشاه در  تحول و اخبار غیر دولتی نیز منتشر گردید که از آن جمله اند:« جریده وطن»آینده در  های
امور اجتماعی، معارف در افغانستان به جوانان، مطلق  قحط الرجالی علت اصلی توازن در اقلیم نمی گنجد، یک

 « و... وحدت ملی بشر، اعالمیه حقوق ی خانم هاالعنانی، قانون اساسی افغانستان، ترور، آدم ُکشی، حق رأی برا
کردن ساختار مؤسسات سیاسی از  دموکراتیزه مسؤل جریده حزب وطن بود... بطور فعال برای غبار ناشر و مدیر

جدید مطبوعات، تأمین انتخابات آزاد شورا، حق تأسیس احزاب  قانون طریق تجدید نظر به قانون اساسی، تصویب
در سیاسی خارجی از  ی صنفی، تغیر سیستم محاکم، تفکیک قوای ثالثه مبارزه میکردند،سیاسی و سازمان ها

 « استعمار نیز جانبداری میکردند... مسایل نهضت های ملی و آزادی بخش و مبارزه علیه
 میکرد.  نو اندیشانه و مترقی و عاری از ظلم و ستم را منتشر افکار غبار

 داشت چنین سرود: تبعید قرار  ظلمت سرای در زمانیکه
 

 ه ایـونـای کابل ای دیار نیــــکویان چگـ
 ونـه ایــگـتجلی جــــــانان چـ ای مظـهر

 ارــدهــگاهی گرشک جای توشد گاهی قن
 ای ان چگونهگوشه دام« غبار»ای  هان

 

شاهی و نظارت خاندان حاکم ظاهر  وی برعالوه مبارزات سیاسی نوشته مقاالت و اشعارش زمانیکه تحت مراقبت
  تاریخ را در دو جلد نوشت. افغانستان در مسیر قرار داشت، کتاب بزرگ

جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ تا زمانیکه مرحوم غبار حیات داشت، در مطبعه دولتی کابل توقیف بود و بعد از 
در مسیر تاریخ آزاد  به حیات سیاسی شان خاتمه داده شد، کتاب افغانستان« ظاهر شاه» آنکه خاندان حاکم و ظالم

 گردید و دست بدست و خانه بخانه بدست مطالعین محترم رسید.
تاریخی بخصوص قرن بیستم افغانستان  بزرگ نوشته است که: تجارب تحقیقجناب پوهاند هاشمی در پایان این 

 چپی براه انداخته یا پائین که توسط طیف های راستین و یا بیانگر آنست که هر حرکت، جنبش و انقالب اعم از باال
آن از وظیفه روشنفکران، نویسندگان  شده است هرکدام پی همدیگر به شکست مواجه شده اند. در یافت علل پیچیده

 و محققان است.
به نقد کشیم و تا نتوانیم فهم متعادل و  به اعتقاد من تا زمانیکه ما نتوانیم با بنیاد تفکر انقالبی و پیشرفته همه چیز را

بفهمیم اشکاالت کار ما درچه بوده است در چنبرۀ مشکالت و  تاریخ بوجود آریم و تا ما نتوانیم ا ازمیانه ر
 بود. معضالت تاریخی خودمان غوطه ور خواهیم

از این پژ وهش بزرگ پوهاند استاد هاشمی که مانند دریا خروشنده از هر « این مقاله کوتاه و فشرده هٔ نویسند» بنده
« سوم»افغان، مشروطه خواهان دوره اول، دوم و دوره اختناق  جوانان ر پدران ما، مبارزاتپهلوی سیاست روزگا

 میکند بسیار سود جستم.  سیاست روزگار پدران ما بحث هر پهلوی
پیکار رزمندگان تاریخ افغانستان که استعمار « نخستین کتاب مشروطه خواهان در افغانستان»با خواندن این کتاب 

وطن مردانه رزمیده اند، خیلی به مطالعین محترم معلومات افزوده میشود.  نوکران آنها در داخل بزرگ انگلیس و
 ارمان های انسانی کردند شاد باش اید دست دعا بلند و بروح مبارزین راه آزادی که جان های شیرین شان را فدایب

 بگویم.
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

جامع و سودمند صرف کرده است و یک  کتاب برای استاد معظم پوهاند هاشمی که عمر عزیزش را در نوشتن این
قهرمانان و پدران و بزرگان ما را در مقابل چشمان ما قرار  مشعل درخشان از تاریخ فرهنگی و سیاسی و مبارزات

  یکتا خواهانم. داده است، اظهار تشکر مینمایم و برایش طول عمر صحت و سعادت از خداوند
 با حرمت بی پایان

   ماریا دارو
 م ۲۰۱۹ چهارشنبه تاریخ پانزدهم آگست

 
ماریا دارو نویسنده این  ،«نخستین کتاب درباره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان»پوهاند هاشمی نویسنده کتاب 

 رساله
 
 

 پایان
 
 

 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت... پوهاند سید سعدالدین هاشمی, قسمت دهم
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