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 ۰۷/۰۵/۲۰۲۰           ماریا دارو

 

 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت
 اثر جناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی

 پنجمقسمت 
 

 !محترم خوانندگان
 مارا باهم بوده و در رقابت خارجی بزرگ دول سیاسیون توجه عطف نقطه همیشه کشور باستانی ما افغانستان

یک کشور  مزدور صفت، نگذاشتند تا افغانستان برای خودش و نسلهای آینده اش اناند و با نصب شاه کرده لگدمال
که هسته آنرا استعمار انگلیس  سرطان بی درمان های داخلی و همان مرض نفاق شگوفان بسازند. جنگهای قومی،

 و فردای ما حاصل کشت آنها را نسل امروز و اکنون و مزدور آبیاری گردید و توسط شاهان دست نشانده گذاشت
  .یمئمینما بین ملت عزیز ما را در این عصر تماشا درو میکنیم و نتیجه نفاق

 

 
 لودین عبدالرحمن انسانیت و آزادی راه قهرمان و مبارزتصویر 

 

 :اردپوهاند هاشمی مینگ
بخصوص اقدامات ترکان عثمانی برای  از پیشرفتهای و تحوالت جهانی« انگلیس»دشمن دیرین ملت افغانستان 

 بخاطر زیرا مبارزین و آزادی خواهان هندی در افغانستان فعالیت داشتند، خیلی در هراس بودند اسالم گسترش دین
ر حبیب هللا که از طرف گروپ جوانان ضد انگلیس فعالیت میکردند، و از طرف دیگر امی از اشغال رهایی
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 فشار بود، پذیرفت که گفتگوی سیاسی خود را در اقامتگاه انگلیسی اعم از درباری و مذهبی و روشنفکران تحت
 .تابستانی خود در پغمان که دور از چشم کنجکاو ها میباشد، با نماینده بریتانیا انجام دهد

 برده شدند. امیر در پغمان تابستانی أت توسط سردار عبدالعزیز در تفریحگاهی هیئبهر حال بعد از انتظار سه هفته 
دولتی و عالی رتبه حکومتی شامل: سردار نصرهللا خان،  مامورین در آن داد که امیر بدین منظور مجلس را تشکیل

سردار محمد  آصف خان، عنایت هللا خان، شهزاده امان هللا خان، سردار محمد یوسف خان، سردار محمد شهزاده
 .نادرخان، سردار خوشدل خان وعده دیگر حضور داشتند

ترکیه که با  وزیر دفاع هیأت با مکاتیب ویلهم دوم قیصر جرمنی، محمد رشاد خامس، سلطان ترکیه و انور پادشاه
 مروایحک بحیث امیر گفتند و امیر را کردند و منظور سفر شان را به تقدیم امیر بودند، به آمدنده تحایف زیاد

تا  اظهار کرد آنها آوردند... امیر پاسخ شخصی به آنها نداد و در جواب دعوت بعمل و آزاد شناخته و از وی مستقل
حبیب هللا  امیر زمان و در عین گفته نمیتوانم نکنند، جواب را مطالعه پیشنهاد ترکیه و جرمنی تجاویز شورا زمانیکه

  .بدارد مالقات را جداگانه و ترک جرمنی ٬ی ئانیابریت هندی گانه کرد که هیأت سه اعالن خان
  .تقسیم شدند بدودسته درباری های شخصیت مذاکرات در جریان
 شامل و محمود طرزی خان، شهزاده امان هللا خان، شهزاده عنایت هللا خان شهزاده نصرهللا« جنگ»در حزب 

 .بودند
 خان، پسران آصف خان، سردار محمد محمد یوسفسردار  در راس انگلیسها بودند طرفداران در گروپ دوم که

 آنها سردار محمد نادر، لوئناب خوشدل خان، سردار عبدالعزیز خان، همدستان سردار محمد یوسف خان و در راس
اعتمادالدوله و یکتعداد تجار که با هند تجارت داشتند  مادر اندر حبیب هللا خان، سردار عبدالقدوس خان بی بی حلیمه
 .بودند نظامیان و بیروکرات ها شامل و برخی از

 .میکرد دفاع انگلیس بازی سیاسی را خیلی با احتیاط انجام میداد و از طرفداران« حزب جنگ»امیر با 
 :بحثهای زیاد روی نامه انور پادشاه صورت گرفت که نکات ذیل را در برداشت

 

 لبیک میگوید.؟ عثمانی سلطان آیا به صدای میشود که است، از امیر سوال جهاد اعالن کرده سلطان عثمانی - ۱
 افغانستان به هند برود؟ میدهد که از راه اجازه عثمانی لشکر کشی به آیا -۲
 .کند را با امیر قطع خود روابط بود دعوت شده افغانستان از - ۳
 .کنند جهاد را اعالن که دهد اجازه پُر نفوذ امیر بر مالهای -۴
 

ست بر ضد انگلیس اعالن جنگ کند. ولی طوریکه در باال گفته شد قسمت بزرگ فامیل امیر حبیب هللا خان نمیخوا
دولت افغانستان به رهبری سردار نصرهللا خان طرف دار جنگ بر نفع   امیر حبیب هللا خان و درباریان و مأمورین

  .و برضد انگلیس ها بودند جرمنی و ترکیه
انگلیس جنگ اعالن  خان مقدم بر همه ایستاد شده و گفت: با در مجلس مشوره روی این موضوع سردار نصرهللا

از دست رفته  تا با شمشیر استقالل ارضی شود. من در قندهار و معین السلطنه در محاذ خیبر اعزام گردیم
 در کابل افغانستان را مسترد کنیم، امیر حبیب هللا خان در کابل قوت الظهر باشد. اما امیر تمام روحانیون را

 .ری کردنگهدا
افغانستان  نظامی های و قشله تمام مساجد چاپ و به در کابل عنایت مطبعه توسط رساالت اطاعت وقت در همین

  .نوشته شد االخبار منتشر گردید و هم مقاالت در سراج
 اطاعت بنام کشور و سرحدات آزاد شرقی افغانستان را در داخل که مردم بسیار کرد سعی خان هللا حبیب امیر
 .انگلیس باز دارد بر ضد و مبارزه از قیام مسلمان شاهپاد
  :است چنین آمده کتاب این( ۶۵) صفحه در
 خلیفه عثمانی، جهاد را از جنگ، وزیر ٬پاشا انور بر اثر پالن اول، جنگ جهانی آغاز بعداز که بال فاصله...»

این کشور را  ان فرستاده و امیر وبزرگانو در نظر گرفته شد! هیآتی به افغانست کرد اعالن و نجف کربال قسطنطنیه
بیشتر هیآت  و اهمیت ساختن کند، وی میخواست وزین تشویق انگلیس و روسیه نظامی علیه جهاد یعنی عملیات به

 طبق ٬سلب گردد پان اسالمزم خصوصیت بدون آنکه ٬نماید آن داخل اروپائی را نیز در نیرو های نماینده چند نفر
با جرمنی با یکهزار عسکر و یک  ایتالیه -ترک نابغه جنک« بیگ روف» به سرکردگی جنگ ترکیه پالن وزیر

ضمیمه شوند و  در آن یونیفورم ترکی تهیه شود. افسران جرمنی با تعداد افسران نظامی و متخصص عسکری
  .بدهند هیآت را جرمن ها تمام مصارف

د و خودرا به اخیتار امیر افغانستان قرار دهند فارس بی طرف داخل افغانستان شون ترک و جرمنی از طریق قوای
 «...شود و جنگ علیه هند برتانوی شروع

 بورژوا مآب انتشار می یافت، محور و جوانان و روشنفکران «حزب جنگ»ارگان  سراج االخبار افغانیه همچون
این اخبار در جریان  کیل میداد.تش با استعمار و مبارزه پان اسالمیزم با آمیخته اخبار را، ناسیونالیزم این مقاالت
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شناخته شد. در  زبان فارسی به عنوان یکی از ارگان های موثر نشراتی حوزه افغانستان نه تنها در جهانی جنگ
نفوذ کرده بود، مورد پذیرش روشنفکران و اصالح طلبان داخلی  بداخل افغانستان خارج آیدیالوژی که از مجموع

  .خود را ازطریق عناصر فرهنگی و معارف و اخبار تبلیغ و پخش میکردند قرار گرفت. آنها نظرات اصالحی
 روح میگردید. و جهانی میگرفت قرار معرض اجرا در ممالک اسالمی در تمام و آیدیالوژی پان اسالمیزم عقیده

     .شاد باد مبارز مرد این
 

 !دوستان گرانقدر
 در برابر وقت امیران تاریخ و سازش و بزرگان اکاننی هر صفحه این کتاب مبارزات مردان مبارز و قهرمانی

 .را بیان میکند« انگلیس»بادارش 
 

 ســوم فصـل
 

 نگاهی گذرا بر اثرات متقابل و فعالیت های آزادیخواهان و
 مجاهدین هند و افغان

 هجدهم و نزدهم قرن در
 

ستان در قرن هجدهم و نزدهم و پیشنه ئی تاریخی و مجاهدین هند و افغان خواهان آزادی فعالیتهای فصل در این
  .تشریح شده است گوناگون بشری در رابطه افغانستان و هند و از جمله تمدن های قدیم

 قبل از میالد دوم فراز و نشیب زیاد داشته است. در هزاره سیاسی از نگاه تاریخ در طول بشری دوستانه رابطه این
 موریایی ها دیانت سیاسی نفوذ بعداً با  را در آنجا ادامه دادند. ویدی و تمدن رفتندآریایی ها از افغانستان به هند 

 ها ویفتلی ها( کوشانی دول افغانستان )دوره نفوذ میالدی تا قرن ششم اول از قرن پیدا کرد. راه افغانستان به بودایی
هند است،  اسالمی دوره مت مهم تاریخقس میالدی، نفوذ سومین افغانستان در هند که یک دهم در قرن است. در هند

 و فرهنگ دیانت اسالمی و تمدن دولت های غزنوی، غوری، قطبیه، خلجیه، تغلقیه، سوری، بایری ها و غیره
 .کردند هند منتشر افغانستان را در اسالمی

 ترینهند گرفت و از درخشان  دولت های افغانی را در تا قرن هژدهم، دولت بابری، جای قرن شانزدهم از
  .حکومت اسالمی هند محسوب شده اند

 توسعه طلبانه انگلیس در جهان و اشغال پوهاند هاشمی در این فصل با تشریح جزئیات گوشه های تاریخی تجاوزات
روابط افغانستان با همسایگان و تجاوزات انگلیس بر افغانستان، ایجاد  هند و مبارزات مردم آزادی خواه هند و

  .ه را نگاشته استدیوبند وغیر مدرسه
 مردم علیه شان نشانده دست انگلیس و دسایس آنها مشترکاً با مزدوران افغانستان در برابر اشغال از مبارزات مردم

 .است داده خواه... شرح مفصلی و آزادی
 شده است: ... این فصل تاثر آور در این کتاب نوشته اصغر بلگرامی را میخوانیم که چنین نقل( ۹۷صفحه ) در

در امور کشور ها و  داد تا و یادگاری آموزنده انگلیس درس امپراطوری طراحان افغانستان و انگلیس به رابطه
  .نمایند تعقیب مداخله را سرزمین های آزاد تجاوز نکند. به آنها عبرت داد تا در آینده سیاست عدم

قرار دادند. از  بعدی در دهه های شان سیاست زیر بنای انگلیسها طی برخورد با فغانها آموختند و آنرا بحیث
افغانها به انگلیس ها دادند، زمینه شورش و اغتشاشات را در هند  آموزنده و غم انگیز که نگاهی بعضی ها درسی

  .گذاشت اساس مستعمره
 .بدر آورد آنکه شکست انگلیسها، عقیده شکست نا پذیری را از اذهان هندیها نخست:

فکر  ساخت چنین بردن مالیات در هند گردید و اقتصاد را ناتوان لیسها، موجبات بلنددرگیری های انگ دوم: آنکه
در هند مصرف میشد این اغتشاشات شدید هم واقع نمیشد...  و بهبود مردم انکشاف میشد که اگر پول پس انداز برای

و منجمله مستعمرات  بود که جهان هٔ شگرف ترین پدید  اول انگلیس و شکست بر افغانستان آنکه شکست تجاوز
 و نومید افسرده های دل و مقاومت را در خواهی آزادی روحیه تکان داد. و امر آسیا و افریقا انگلیس را در قاره

  .هند بود م( مردم ۱۸۵۷) ملی استعمار زدگان زنده گردانید و از آنجمله انقالب
 

 :انگلیس بر افغانستان و اثرات آن تجاوز دوم
 

 هنوز عرق عبرت نگرفته بودند و اول در افغانستان درس تجاوز شکست خود، در یسی که ازاستعمار گران نگل
 .کردند تجاوز آزاد مردان کشور نه خشکیده بود که بار دوم به شرمنده گی بر جبین شان

 گرتجاوز  پا برخاستند و شکست قشون به باز ملی و شرافت از حاکمیت، استقالل دفاع افغانستان بخاطر مگر مردم
  .یادگار ماندند ملی شان به تاریخ را در ملی ملت افغان کوبنده شجاعت و شرافت و غیرت را با ضربات
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شرکت  در آن نیز« ماللی» افغانی بنام در میوند بود که شیر زن همانا جنگ فاتحانه آخرین قسمت این قیام مسلحانه
 .در آوردند لرزه جهان را به استعماری قدرت نیرو مند ترین های داشت و پایه

 

 شهید نشوی یوند کیـکه په م
 بی نیگی نـه قبولوم اللی زما

 «ماللی»
 

موقعیت سکتور شهری این مبارزه ضد استعمار انگلیسی که اساساً یک  بودن ضعیف گریگورین: بخاطر به گفتهٔ 
اقع هر دو جنگ کمک فروانی با در و جنبش ملی و مذهبی بود، احساسات وطن خواهی و نشنلیزم را تقویت کرد.

  .وارد کرد روشنفکری های آیدلوژی حلقه و تشکیل افغانها سیاسی آگاهی
  :است که گفته رابطه در این اولسن

افغانستان را در برابر اروپائیان  مذهبی و مردم علمای ٬انگلیس بر افغانستان و دوم اول هر دو تجاوز واقع در
که بیشتر ارتباط به انگلیس « کافر» کلمه  شخصی دشنام دادن برای ت چنانچهانگلیسها سخت بدبین ساخ بخصوص

 .میشد داشت، بکار برده
آسیا و افریقا الهام بخشید و آنرا  های قاره را در خواهی آزادی دومین شکست انگلیسها در افغانستان جنبش های

قاره روح و رمق تازه بخشید.  نیم را در آنتازیانه زد و جنبش آزادی خواهی  تجدید نمود. بخصوص ملت هند را
در ربع آخر قرن نزدهم و تأسیس حزب مسلم لیگ  م( در هند و نهضت مسلمانان ۱۸۸۵کنگره در ) حزب تشکیل

 .واقعیت است گواه این م( ۱۹۰۶) در
 

 :دیوبند، مبلغ روحیه آزادی خواهی و استقالل طلبی هٔ مدرس
 

بعضی به حیدر  ٬ساخت، بسیاری کشته شدند ندهگهای شمال غربی هند را پرام( علمای ایالت  ۱۸۵۷سرکوب قیام )
شان حامیان جنبش قیام  هٔ امدادهللا هند را ترک کرد و به مکه مسکن گزین شدند. باقی ماند مانند حاجی هم هٔ آباد وعد

م که بازماندگان جنبش حامیان جنبش قیا شان هٔ که غالب علمای دین بودند، تالش بخرج داد چهل و دو نفر باقیماند
 به حفظ بخرچ دادند تا از آخرین چانس استفاده کرده، در جهت دستبابی تالش ٬بریلوی و غالب علما دیگر بودند

  .نمایند توسط مسلمانان هند، اقدام قدرت سیاسی
نمیتوانند قدرت  رانگلیس ها بودند با خود اندیشیدند که دیگ علیه مبارزه که از متفکران مسلمان و طرفدار گروه این

مذهبی  و مقرارات واز عقیده خود را پاس داری کرده با بذل جان، مال و دین اسلحه دفاع نمایند، ولی خود را با
 .نمایند دفاع خود

« غرب»از انگلیسها در آنها بدمند و آنان را از انحالل در شخصیت  دیانت و حس نفرت متعقد بودند که روح
سیله تأمین این منظور، آن بود تا مدارس دینی و کانون های فرهنگی تأسیس شود مستقل محفوظ بدارند. پس یگانه و

 .و ثروتمندان حکومت، امراء دستگاه و جدا از
ایجاد یک نهضت آزادی طلبی و فعالیت  نخستین و اساسی ترین مدرسه با لهام از این طرز تفکر )زمینه تازه برای

 .بود« شبانه روزی»بنام دارالعلوم های( آموزش بوجود آمد، مدرسه دیوبند 
م( خارج از  ۱۸۶۷) در این مدرسه توسط موالنا محمد قاسم نانو تاوی و رشید احمد گنگوهی و همفکران شان

د حیدر آبا بزرگ وارد کردند.نظام ضربه و بدین ترتیب از بین برده بودند انگلیس ها را موقوفات مساجد و مدارس
 .بزرگ بودند از کمک گندگان بیگم بهوپال

مغازه داران تشکیل میداد که نه  شاگردان این مدرسه را پسران فقیر و مسلمان، ُخرده مالکان مسلمان و فرزندان
  .ایران و افغانستان بودند پنجاب، بنگال وحتی ازایالت های شمال، بلکه  ازتنها، 

محمود الحسن )که او خود  تدریس زمان اً درشاگرد شامل این مدرسه شده بود، ولی بعد( ۷۸سال اول به تعداد ) در
پان اسالمیزم بود( در حدود یک هزار شاگرد از کابل، قندهار، بلخ، بخارا،  این مدرسه و وفادار به شاگرداناز 

افغانی در این مدرسه  نفر( ۱۰۹) م( یکصد و نه۱۹۶۷تدریس میشدند. در ظرف یک سال )الی  مکه، مدینه و یمن
 .تدریس یافتند

 :بود شده به مقاصد ذیل ساخته درسهم
 

  اعالی کلمة هللا در باره آزادی - ۱
  مسلمانان عموم جد و جهد -۲
  هللا دهلوی حفاظت و اشاعت مسلک شاه ولی - ۳
 استبداد بر مسلمانان خاتمه -۴
 علوم دینی احیای -۵
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درن جرمن آنالین افغا

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

 

 علوم عقـلیـه تربیت صحیح - ۶
 

جدید به هیچ صورت، تدریس  اردو بود. زبان انگلیسی و علومبوده و زبان تدریس  برنامه درسی کامالً سنتی
نمیشد. گرچه نفوذ دیوبند بر فضای فکری منورین و روشنفکران افغانستان بسیار قوی، بود ولی شاه امان هللا خان 

غرب گرائی هدایت میکرد،  نزدیکش متمایل به کالج مدرنست وعلمی گره که جامعه اسالمی را بسوی وطرفداران
 .. بناً شاه امان هللا روابط با دیوبند را محدود ساختبود

دینی بود ولی مجاهدین بسیاری پرورش  مرحوم غبار در این باره مینویسد: که گرچه مدرسه، منحصر به علوم
 .انگلیس میخواستند نمود که به حکم مذهب، آزادی هندوستان را از استیالی

مان، مجاناً تدریس میشدند و فارغ الحصیالن آن خواهان آزادی و استقالل در مدرسه دیوبند تا هفتصد نفر طلبه مسل
هند مخالف خود دیدند،  و مبلغ این روحیه در هند به شمار میرفتند. اما انگلیسها که تأثیر این مدرسه را در اجتماع

خدمت در  مشغولنقاب دیوبند  زیر بسیار را وارد مدرسه کردند که بعد از تحصیل خنثی کردن آن اشخاص برای
مدرسه را زخم دار ساخت و حتی در  شدید، شهرت نیکوی سابق راه استعمار انگلیس گردیدند. این ضربت

 .میان آمد به انزجار از مدرسه افغانستان نیز
 افغانی در دیوبند تحصیل کرده هٔ که بعداز این طلب کرد م( پغمان تصویب ۱۹۲۸هـ ش/  ۱۳۰۳و در جرگه )

هر جای که بخواهند مسکن گزینند  در آزادانه نمیتوانند دیوبند در آینده ه امان هللا فارغ التحصیالن سابقنمیتوانند شا
 .اقامت خواهند بود میکند، مجبور به تعین بلکه در مناطق که دولت

فضل  مولوی «پدر موسی شفیق»کامه وی  محمد ابراهیم چند نفر تحصیل کرده گان دیوبند چون: مولوی همچنین
 خان مشهور اندر )شاگر رشید احمد عبدالرزاق که حاجی حتی گفته شد بی وغیره را حکومت محبوس نمود.ر

فعالیتهای  گنگوهی( که سالها از طرف نائب السلطنه و هم در اوایل دولت امانیه در سرحدات آزاد افغانی و مشغول
باز داشته شد.  الیت های سیاسی و اداریفع دیوبند بود، از فارغ التحصیل خود سیاسی بودند، محض به سببی که

مذهبی که دل بسته  علمای یکدسته برضدیت و تبیلغات مخالفانه این مقررات دولت گرچه فرصت عملی نیافت، ولی
 .سهیم گردید« سقوی»اغشتاش  تعبیه افزود و در ٬دیوبند

یوبند وقایع افغانستان جدی تعقیب د نگهداشته شود در قوی قدیم روابط آنکه برای و ظاهر شاه نادر شاه در وقت
روانه شد.  افغانستان به حکومت تسلیت نامه قتلش، وقت گرفتند و در میشد، چنانچه جلوس نادرشاه را جشن

محمد هاشم  وقت سردار اعظمداد و به صدر آمد و به ظاهر شاه تبریکی همزمان با آن معاون مدرسه دیوبند، بکابل
 برای کرد و نیز عرضه افغانی در آینده علمای به تعلیم و تربیت رابطه در ادیوبند ر های کمک خان خدمات و

   .تقدیم کرد دارالعلوم عربیه و نصاب تعلیمی برای مدارس آینده آمادگی خود را به حکومت مجدد تنظیم
 

 !محترم خږانندهٔ 
ی انگلیس و آگاهی سیاسی مردم است از تشنجات جاه طلبانه و استعمار هٔ هر برگ این کتاب درسهای آموزند

بخصوص انگلیسها پیکار مینمودند، با دالیل و اسناد مستند  استعمار گران علیه افغانستان و آزادیخواهان افغان که
 .است و نگاشته شده جمع آوری داخلی و خارجی

 
 داردادامه 

 
 چهارم فصـل
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