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 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت
 اثر جناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی

 مچهارقسمت 
 

 فـصـل دوم
 

 .آزادی خواهان افغانستان جنگ جهانی اول و اثر پذیری آن بر افکار روشنفکران و اصالح طلبان و
 

و مسابقه اسعتماری، که صحنه  رمایه داری در راه رقابت اقتصادیاین کتاب، در رابطه با نظام س فصل دوم در
م( میالدی دول اروپا  ۱۹۱۴انفالق تبدیل کرده بود و این حریق در بیست و هشت جوالی ) اروپا را به بمب قابل

مفصالً  مانند گرگان گرسنه بجان هم افتاده بودند و در حدود چهار سال تمام جهان را لگد مال و غرقه بخون کردند،
 .است داده شرح

لی لبین الم وارد صحنه سیاسی را در این درگیریها توجه جهان بطرف افغانستان نیز معطوف گردید و افغانستان
باالی افغانستان فشار سخت وارد کردند. روزگار امپراطوری  گردانیدند. امپراتوری روسیه تزاری و بریتانیه

با امیر حبیب  هٔ انداز ی این دولت حاضر شدند برای تسکین افغانستان تاشد و هردو روسیه تزاری و برتانیه، سپری
افغانستان  افغانستان، مشکل ساخت و به تجرید با نیدرمایر هللا خان مصالحه نمایند، اما این مصالحه را سفر هیآت

  .خاتمه داد
از جانب  رانسه و روسیهآلمان و اتریش از یک طرف و انگلیس و ف یلپس از آنکه خبر درگیری جنگ بین المل

 به جنگ شدن هند، از شروع وایسرای نشده بود، الرد هاردنگ شامل دیگر بکابل رسید و ترکیه تا هنوز در جنگ
 هٔ افغانستان را مطابق معاهد مطلق کرد که بیطرفی م( وی را تشویق ۱۹۱۴آگست  ۷داد ) اطالع هللا خان حبیب امیر

هـ  ۱۲۹۳ آگست مطابق سنبله ۱۸کند که سرحدات هر دو طرف در ) تیاطاح انگلیس نگهداشته و بخصوص -افغان
مطمن  درک میشود از این افغانستان نصیحت دوستانه شما حفظ داد که بیطرفی حبیب هللا خان جواب امیر ش(

 .باشند
« بیطرفی»انگلیس نشست و در طی یک دربار عامی  بدینسان امیر حبیب هللا خان دست بسته در انتظار دوستی

 حضور سفیر دولت ق( با ۱۳۳۲)عید رمضان  قصر ستور در دربار منعقد امیر در این اعالم کرد. افغانستان را
معظمه بریتانیا  دولت انگلیس گفت که: چون دولت علیه افغانستان از زمان اعلیحضرت ضیاء الملة والدین مرحوم با

 انیاتبری دولت و رآی و استشاره خارجه پرسیدن ورام ومعظمه مهمات در مودت داشته و دارد دوستی و پیمان عهد
 در افغانستان را علیه از اینرو، بی طرفی دولت است شده هم است. و تجدید داده شده قرار مواد عهد نامه جمله از

بعد از  کارانه ابتدا ورزیده شد. مخالصت اظهار دانسته، با شعار دوستانه و موفق تر تر مناسب حاضره  حرب این
: واقعاٌ دولت علیه نوشتیم که جناب وایسرای دوستانه به تحریرات کرد، که: آمال و مفهوم اضافه میر حبیب هللاا آن

نیآمده باشد.  طرف به وقوع هیچ تعرضی از هیچ و حریت آن وقتیکه شرف و استقالل ما با دولت بهیه شما تا به
و کذالک تا به هنگامی که  است خود پایدار و استوار و دوستی برعهد نشده باشد، کماکان ناپذیر شرایط معهود خلل

 مسلک بی طرفی انحراف ٬وقوع میآمده باشد تجاوزی به هیچ طرف هیچ ملکیه او از منافع حاکمیت و حقوق
 .نخواهد ورزید

 هند که نقطه غرب سرحد شمال اعالن برای متنفقین، خصوصاٌ انگلیس خوشگوار بود. زیرا آنها را از ناحیه این
  .میرفت، آسوده خیال میساخت بحساب امپراطوری ضعف

م( و در این امر  ۱۹۱۴نمود. )اول نوامبر  اندک بعد ترکان عثمانی، به طرفداری از دول محور، در جنگ شرکت
شکل و قضیه افغانستان را تغیر داد با اقدامات، جنگی انگلیس و یارانش، هیاهوی در بین مسلمانان جهان براه افتاد 

عثمانی مرکز خالفت و مرکز قدرت مذهبی مسلمانان، اماکن مقدسه اسالمی را در دست داشت و  تزیرا دول
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در کشورهای  ایران در هر نماز جمعه یاد میشد. و بجز آن خلیفه و امیرالمومنین محسوب میگردید، نام وی سلطان
  .میشد پیشوای مسلمانان تجلیل و احترام به عنوان دیگر اسالمی
آن تغیر فاحش کرده بود و در یکی از  االخبار افغانیه، بخصوص با آغاز جنگ جهانی، لحن و لهجه چنانچه سراج

باهم  یا یک چند دولت دو دولت این است که چون بی طرفی بیطرفی... مدعای»... شماره های خود چنین نوشت: 
 این سو و نه با آن سو، هیچکنند نه با  بیطرفی می اعالن چند دولت دیگر دولت با یک اعالن جنگ کنند، یک

 حق را دولت آن بیطرفی این نیز محارب های اجرا نمیکنند، دولت رسانی و شر ضرر معاونت و مدد رسانی، هیچ
برحرکات   حال آن در بیطرف را  خواهد بود و دولت نا حق کرده بکنند افشاء نمایند و اگر اخالل و ندارند که

   .خواهد داشت آزاد خودش
از امیر حبیب هللا خان تشکر نمود و مناسبات  این بابت م( از ۱۹۱۴) سپتمبر ماه در یک نامهٔ  گلیس، توسطان پادشاه

 .ادامه یافت سابق بزرگ، مثل همسایه دو کشور با افغانستان
م( و این امر  ۱۹۱۴ نوامبر )اول محور، در جنگ شرکت نمود عثمانی، به طرفداری از دول اما اندکی بعد ترکان

بین مسلمانان جهان براه افتاد  هیاهوی در انگلیس و یارانش، افغانستان را تغیر داد با اقدامات جنگی هٔ و قضیشکل 
زیرا دولت عثمانی مرکز خالفت و مرکز قدرت مذهبی مسلمانان، اماکن مقدسه را در دست داشت وسلطان آن از 

  .میگردید جمله خلیفه و امیرالمَومنین محسوب
عالم  همه اطراف شیخیت اسالمی در یعنی دولت عثمانیه بطرف جرمن شد. مقام اسالم هٔ ظماما چون دولت مع

 عثمانیه که از دولت بطرف دنیا اطراف اسالم در همه عموم افکار منتشر گردید، مسئله را سراسر دگرگون ساخت.
  .طبیعی دور خورد، این چیزی بود )خالفت( میشناسند مقام سالهای سال آن را

دارند  عثمانی معظمه دولت آن و ُحرمت به اخوت حس یک از سالها مذهبی هم دینی و هم جهت غانستان ازاف مردم
 «.شناسند را می افغان تمام دنیا و مذهبی و دینی در جوش

 معظمه دولت بودن و داخل اروپا خصوص اخبار کیفیت حرب عمومی خط وایسرای صاحب هند )الردنگ( در
ً  به حرب در این برتانیه دوستانه نوشته اند که: چونکه دولت افغانستان در  بطور شعار حضور ما رسیده و ضمنا

پادشاهی امیر حبیب هللا خان آزادی خواهان و روشنفکران، از جمله عبدالرحمن لودین  همین رابطه یعنی در وقت
نسبت سیاست  به اول یدایمی سراج االخبار افغانیه بود شعر پر شور در هنگام جنگ جهان که یکتن از همکاران

 :سرود با دولت انگلیس چنین وی منفی امیر حبیب هللا و سازش
 

 نعـره
 

 زود تر شوید بـــرای خــــدا ای ملت از
 دشــمن خبر شوید و حیله از شــر و مکر

 شوید تا از صدای صاعقه اش گنگ وکر
 چو رعد و نعره زنان در بدر شوید وآنگه

 شـوید نظر کنان در جلـــــوه مانند برق
 ازیک طرف نهگ وز دیگر طرف پلنگ

 رنگ کرده هردو بخون ما دهن خویش
 بخود مبتـال زجنگ اند اکنون که گشته

 جهدی کنید بهر چه هست این همه درنگ
 شوید و سپر تیغ همه حق راه در حفظ

 هنگام جشن و سور نه است این فرصت
 میشود کفور میکندش که فوت هرکس

 ـین حال و این فتوربس در همین خالل و چن
 اینقــدر ضرور تان تیزی و سعی و همت

 شوید نیشتر چشــــــــم عدو تا از برای
 و شر شور چــه عالم تمامی در امروز

 بیخبر از آنجمله بر پا و ما نشســــــــــته
 سر ســودای مان بسر فکر ســـود نی نی

 چنیـــــــن بشر حال بر فالکت افسوس
 ز پا تا بسر شوید ــرم آببایــــــد ز شــ

 هللا عالم است که این خصم بد ســـرشت
 این حب خویش چسان کرده است کشت
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 نباید ز خوب و زشت کرده فرق تا هیچ
 ببایست در نوشت بســــاط چنین نقشی

 ترسم خدا نخواستـــــــه زیر و زبر شوید
 شناسیــــــد انگلیز خصم بزرگ خویش

 روس نیزعدوی دیگرتان است  زان پس
 زد بیک پشیز عهد نیــــز زمانه این در

 عزیز خویشـــــــتن دارید ملت و وطن
 شوید با اتحاد جمله چو شیـــــر و شکر

 

 وکوس کوبید طبل اسلحه حاضر کنید
 و پروس چـــــــو عثمانی آرید بجنگ

 روس و نای فشـــــارید انگلیز تا حلق
 کارتوس در جاغـــــــر تفنگ گذارید
 شیر راست سوی مخالف بدر شوید چون

 بدوز نظر ساعت بسیر ســـــوزن باری
 روز در لمه ها و لحظه و ساعت گذشت

 یوز گذرد عمر ما چو در تلف همواره
 هنوز ایستادگی بهر چــــــــه ز افتاده

 شوید یا کم و یا بیشتر شوید چیــــزی
 ای غافل از زمانه و شاغل به لهو و گلف

 کرده است خلف؟ با دشمن خبیث کسی
 خلف خود فکر کن عدو نکند چو ز عهد

 احمقی و جلف بایدگریست بر سر این
 کور کر شوید حق دیدن تا چند برای

 و فراکوت و بوت نو زینسان که در کاله
 از رشک میبرید یکی از دگــــــر گرو

 از ببو ترسیـد ز انگلیز چــــــــو اطفال
 وِزرزَ  دریژ نگویید پــــــس از تاکی

 است بعزم ســـــــفر شوید یکبار الزم
 

 این کرچ راست در کمر و جیغه در کاله
 واه واه روز است بس وضع خوب و فیشن

 آه همتیست بی روشن اما چـــــه عیب
 شود نگاه بهر نمایش کین هردو محض

 نوحـه گر شوید خود حمیت باید برین
 نجیب ملت ایــــــن پر تأسف از حال

 ادیب ای تو بحضــور خواهم بیان کنم
 نصیب ویا هللا یا که بشنــــــوی تاکی
 عجیب هٔ قص چنین نغـــز داستان زین

 شـــــوید اگر سخنم گوش بهر شنیدن
 بیفروغ جفا کیش کردنـــــــــد خائنان

 هـــــمه بهــــــر خود قروغ آقایی زمانه
 و دروغ و بیخبــری غفلت ونفاق جهل

 چو یوغ ــــــهبر گردن ما حلقــ اندخته
 اطاعت ما گاو و خــــر شوید گویند در

 عتاب کرد جهالت گر مستبدی ز روی
 کرد کسی را عــذاب حق کدام یا غیر

 راخراب کرد جهانی یا بهر نفع خویش
 عالم و آدم خطاب کرد عقل نا چارش
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 تاکی بکشف حال چنین خیره سر شوید
 

 پُر از جله و ابلهی هرکجا که جاهلیست
 زهی میکـــــند ما معارف رد تفتیش

 تهی خرد  از دلی چشمش پُر از حرام
 است گمرهی پس ای برادر ان چـو چنین

 خبـــر شوید با وطن حال از بهر خدا
 امین خائینان مــا مالی بر نقد و جنــــس

 مگین ما جاهالن ســـیاسی در مجلــــس
 نی فکر و هوش و قلب نه وجدان عقل و دین

 چنین کشـــــــد ـــــدائیص انتباه تا بهر
 تنعم بدر شوید غافالن ز خــــــــواب ای

 زین آنچنان تلک انست به نشسته هریک
 ملک از نیست غم ز ملت و پرواش کس

 دک اسپ تازد همی وکبر با صد غرور
 شلک کند ایشان سینه به نیست تا کس

 چرید که تا چاق تر شوید ای خران خوب
 غـــم فزا حال چنین چون خیال هر لحظه

 جدا من شــــــــود فرق آید بسر زجوش
 نگاه به آه و ناله و افغــــــــــان کنم دایم

 دعا این همی گویــــم اندر هجوم اشک
 درد بدر شوید خاک بســــر ظالمـان ای

 «لودین»
 !خوانندگان محترم

خواندید و اکنون  میزد فریاد نگلیسا داخلی و استعمار استبداد وطن که از مبارز و قهرمان از یک فوق شعر
  .وطن و مبارز راستین اندک معرفی این قهرمان تاریخ، شاعر، نویسنده میپردازم به

 

 :عبدالرحمن لودین
 

م( در  ۱۸۹۳آن بود او در سال ) عبدالرحمن لودین یکتن از مبارزین سرسخت ضد استعمار انگلیس و مزدوران
ل خود را در مکتب رشدیه حبیبیه به پایان رسانید، او به زبان دری و پشتو تکلم شهر کابل دیده بدنیا گشود، تحصی

 .به زبان های )اردو، ترکی، عربی و انگلیسی( آشنایی داشت مینمود، همچنان
دکتور اسدهللا حبیب، لودین، تمایالت سیاسی مشروطه خواهی را از پدر رزمنده و سر فراز خویش میراث  هٔ بگفت

« افغان»ه مبارزات جوانان آزاد اندیش آنوقت در صف آنان چون پوالد آبدیده گردید، او در شعر گرفت. و در کور
اخبار تأثیر زیادی در حفظ  همکاری داشت. بحیث محرر« سراج االخبار افغانیه»تخلص میکرد. از جوانی با 

  .روحیه رزمی آن داشت
ن عصر بشمار میرفت. چون لودین به زبان سراج االخبار، مکتب پرورش خوبی برای صفوف فراخ روشنفکرا

های سیاسی و اجتماعی  شعر و مقاله گوناگون منابع داشت، استفاده از های تُرکی، عربی و انگلیسی و اردو آشنایی
امان »او را غنای شایسته ئی بخشیده بود. مسایل عمیق اجتماعی زمان نه تنها در سراج االخبار، بلکه بعداً در 

  .رسیده است اول و دوم انیس، نیز توسط او به نشر یو سالها« افغان
روسیه و فعالیت های آزادیخواهان و  حلقه های کوچک روشنفکران، آثار راجع به انقالب عثمانی و نهضت های

بر ضد استعمار انگلیس و  پُرشور مشروطه خواهان شرق را میخواندند. و مقاالت پر محتواء انتقادی و اشعار
 .امیر حبیب هللا با انگلیس را انتقاد مینمود های و سازشاجیران مینوشت 

اسالمی ترکیه  چون در جمله ممالک بعضاً این گونه آثار را در نسخه های خطی نقل کرده، به همدیگر میرساندند.
 انبیشتر در آستانه انقالب قرار گرفته بود، آثار تُرکی زیادتر مورد توجه و دلچسپی بود و یک عده روشنفکران زب

 .یکی از آنها بود را به همین مقصد فرا گرفتند. که لودین تُرکی
بودند و در مورد خاصی بدان  پذیرفته پیروزی بر دشمن از وسایل عمل تروریستی را مشروطه خواهان بمثابه یکی

ر کابل متوسل شده اند، از آن جمله بود که دستور سو قصد در شب سالگرد تولد امیر حبیب هللا خان در شور بازا
 .به ناکامی انجامید و امیر جان به سالمت بُرد
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یک عده از مشروطه خواهان  با طوق و زنجیر با« لودین»از فیر تفنگچه بر امیر حبیب هللا، عبدالرحمن  بعد
  .دیگر، در زندان ارگ کابل، کوته قُلفی شدند

پُست های دولتی گماشته  ا آزاد شدند و دراز زندانه« جوانان افغان»با رویکار آمدن شاه امان هللا، روشنفکران و 
  :مأموریت های رسمی او از این قرار بود که« لودین»عبدالرحمن  شدند و از آنجمله

م(، عضویت در مجلس  ۱۹۱۹) افغانی در اتحاد شوروی هٔ ، عضو هیأت سفارت فوق العاد«امان افغا ن» هٔ ادار در
م(،  ۱۹۲۴م(، سرمنشی شاه امان هللا ) ۱۹۲۳پشتو ) هٔ مرک م(، عضویت در ۱۹۲۱قانون گذاری )قانون اساسی )

-۱۹۲۴امانی) هٔ جرگه دور م(، عضویت در لویه ۱۹۲۸-۱۹۲۷م(، رئیس گمرک کابل ) ۱۹۲۶قندهار ) رئیس بلدیه
 .(م ۱۹۲۸

 .داشت حلقه را بدوش این و رهبری در تمام این دوره ها در حلقه سیاسی رادیکال ها دست چپ باقیماند.« لودین»
را دوست نداشتند، و حتی عبدالهادی داوی از حلقه اعتدالیون، در یک مصاحبه به  او کهنه پرستان محافظه کار

  .زیاد با هر نوع مردم محشور بود «لودین»منفی نموده و گفت که عبدالرحمن  هٔ او تبصر نویسنده، در مورد
ی نافذ و موی مجعد، قدری فربهی متمایل بود، یک جوان چارشانه، دارای چشمان سیاه ول« لودین»به نوشته غبار، 

 .قامت متوسط و رنگ گندمی داشت
محیط خانواده او در روحیه طغیانی و انقالبی او تأثیر بارز داشت. او آدم دلیر، رادیکال، آتشین مزاج، نقاد، آزادی 

یت، انسان ظریف بود. در خواه، بی نهایت بی باک، صریح الهجه بود، قید را برخود روا نمیداشت. او در عین جد
 .بود دری و پشتو نویسنده نیرومند و شاعر مبتکر و مستقلی زبانهای

عصر را و قاموس بزرگ لغات پشتو در  بیوگرافی رجال عمده ادارهٔ  هٔ آثار نثر و نظم سیاسی و اجتماعی او رسال
 که روی صراحت لهجه اش را او مخمس انتقادی اندک، یک است، مگر دری او همه نسخ خطی بودند از بین رفته

آشکار میسازد به نسبت سیاست منفی و بیطرفی امیر حبیب هللا و ارباب قدرت و مغرور عصر خودش که تقریباٌ به 
  .سرائیده است« تحت عنوان»عشقی همدانی شباهت دارد، « خرنامه نامه»

را به فرق جمعیت  اولین ضربه خود دولت»غبار یکی از همرزمان عبدالرحمن لودین در مورد اعدام او مینوسید: 
زد... من در برلین بودم که نادر شاه، عبدالرحمن لودین را که در )آنوقت رئیس بلدیه کابل بود( « جوانان افغان»

را همانجا، نزدیک برج ساعت، نظامیان گارد، گلوله  در قصر دلکشا احضار و به مجرد رسیدن اش آمر کرد که او
. میت او در قبرستان شهدای صالحین ی نزد زنش در شور بازار فرستادندا روی خرو نعش اش ر باران کردند.

راجمع به عبدالرحمن لودین توطئه که توسط شیر احمد خان تاجر، در بدل اجرت یک  …شد بدون نام و نشان دفن
ستان( بغاوت کرده و کوهدامن و کوه مردم )شمالی»نفر جارچی را واداشتند که از نام عبدالرحمن خان جار بزند، 

« را به بندید هوشیار و حاضر بدفاع خود شوید و دکان های کابل اند، شما مردم رسیده بودند و تا نزدیک کابل
 حکومت این جار را تحریک مردم از طرف رئیس بدلیه خوانده، خودش را کشته، خانه اش را تفتیش کردند و آثار

باال شد و نطقی  ، وزیر داخله در منبر مسجد چوب فروشی کابلمهمند محمد گل نمود و آنگاه قلمی اش را ضبط
این بوتل »عبدالرحمن خان ایراد کرد و بوتلی را کشیده به مردم نشان داد و گفت « به ُکفر و زندقه و الحاد»دایر 

 هـ ش(، چنین ۱۳۰۹اسد ۱۳جریده رسمی اصالح، مؤرخ )« بدست آورده ام... شرابی است که از خانه عبدالرحمن
ً و عمالً در نظر به خیانت کاری عبدالرحمن رئیس بلدیه کابل برضد مفاد و مصالح»نوشت:   جامعه قوالً، کتبا

بظهور پیوست، مشارالیه محکوم به اعدام گردیده و تفصیالت خیانت  اغتشاش موجده اشرار قریه کلکان و کوهدامن
 .عملی نشد هرگز اطالع ایناو را به شماره آینده به اطالع عموم خواهیم رسانید... اما 

کابل زندگی  که در توپچی باغ«... آرتی»برنج فروش یکی از اقارب غالم محی الدین خان « لطیف»عبدالعزیز 
را حافظ نور « لودین»راپور موجودیت یادداشتهای عبدالرحمن خان  میکرد، چندین مرتبه چنین روایت کرد... که

 .بود نادر شاه اطالع داده ُکهگدای به محمد
باید هرکدام در  ٬رئیس بلدیه کابل برای دکان داران توصیه کرده بود« لودین»همچنان او گفت که عبدالرحمن خان 

دکان خود یک سوته چوب داشته باشند گرچه در ظاهر امر این موضوع برای دفاع احتمالی مردم شمالی برکابل 
  .مله ناگهانی و سرنگونی نادر خان صورت گرفته بودوانمود شده بود، ولی در واقعیت این امر، آمادگی برای ح

  .م( بکشت ۱۹۳۰مطابق جوالی ) هـ( ۱۳۰۹را در )اسد « لودین»چون دولت از اصل قضیه آکاه شد، عبدالرحمن 
 : است شده تحریر چنین لودین عبدالرحمن در باره این کتاب( ۳۱۲) صفحه در

دولت  حرکت خویش را در برابر که قضیه« جوانان افغان»در شاه، جمعیت پادشاهی نا نادری با اعالن در دورۀ
چیزهای که رفقا گفتند تا حال یک نظر است و نظریه بایستی در »جدید طرح نمود، عبدالرحمن خان لودین، گفت: 

  .شود و عمل تطبیق تجربه
، تا آنوقت جمعیت بایستی در است برای این کار صبر و انتظار و مشاهده و تعقیب اوضاع اداری مملکت الزم

های اساس دولتی از قبیل عضویت در کابینه، نائب الحکومتی وغیره  باقی بماند و افراد جمعیت در مقام انتظار
او  داخلی و خارجی سیاسی از آنکه دولت پروگرام خود را در محل تطبیق گذاشت و خط مش ننمایند... بعد اشتراک

مجلس با  باالخره «نمائیم خود را معین و طرز مبارزه را مشخص که خط حرکت آشکار گردید ما و شما میتوانیم
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مؤقتی معطل  علنی مبارزه مخفی ضد دولت جدید به شدت تعقیب گردد، ولی اکثریت آرا فیصله کرد که: مبارزه
  ...گذاشته شود

ام خویش، عجله نشان تا دستگاه حاکمه جدید شکل ثابت خودش را به مردم نشان دهد... دولت در تطبیق پروگر
اولین ضربه خود را بر فرق جمعیت فرو آورد. این وقت غالم محی الدین  میداد، خصوصاً... در طی یک سال،

بلدیه کابل بود، گلوله  رئیس لودین به ترکیه کمالی رفته بود... اما سرانجام عبدالرحمن از راه شوروی خان آرتی
  «…شد باران

  :بایستاد و صدا کرد که دروازی خان محاکمه محمد ولی جلسه کابل در لدیهب رئیس خان لودین عبدالرحمن
شخصی مثل محمد ولی خان، با اتهام  مضحک تر از این محاکمه ئی در جهان نبوده است که برای محکوم کردن»

  پرسیدند که شاهدت ادعایت کیست؟ طرفداری بچه سقا استند. از روباه
  ...«شاهد من است این تو گف را جنبانید خود ُدم جواب در

 اعدام اول، سرنوشت خواهان مشروطه بلوچ، محمد انور خان بسمل و سایر مبارزین همچنین تاج محمد خان
      .داشتند
 داردادامه 
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