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 ۰۹/۰۵/۲۰۲۰          ماریا دارو

 

 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت
 اثر جناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی

 ششمقسمت 
 

 فصـل چهارم
 

 کابل بحیث یکی از کانون های عمده فعالیت و
 مبارزات آزادی خواهان هند

 

 استعمار انگلیس در اشتند مخصوصاً دورهد نزدیک باهم تماس و روابط طوالنی هند، مدت های افغانستان و مردم
بخاطر  هندی پایگاه مبارزان جهانی اول جنگ در سال های بخصوص است. بیشتر بوده های متضمن همکاری هند

  .گرفت قرار استعمار انگلیسی نان بر ضدآ خواهانه آزادی تالش
افغانستان برخودار بودند بلکه کمک  حکومت خواهان هندی، نه تنها از پشتیبانی سیاسی دست چپ مبارزان وآزادی

 .آنها عرضه میگردید های پولی، مالی و نظامی نیز به
 هند از طرف بندی نیم قاره نزدهم تا تقسیم قرن از آغاز افغانستان آمدند، بلکه دسته ها نبودند که به این نخستین البته

بمنظور  هندو و سکه ٬مبارزین مسلمان مختلف افغانی، دسته های دولتهای از دوره هر در انگلیس )هند و پاکستان(
آمدند. که در بعضی موارد، شناسایی  افغانستان شان به ها و مبارزات اخذ کمک، همکاری و پیشبرد فعالیت

 در بین چه است. پیچیده در هم موی مجعد بیطرف و یا منفی به گفته غبار چون حقیقی هندی با اشخاص انقالبیون
 که بودند آنهای دیگر دست زدند. دسته افغانستان و سرحدات آزاد به فعالیت های سیاسی از و خارج در داخل آنها
 افغانستان مگر در خدمت انگلیسها بودند و نه تنها برخالف منافع میکوفتند در سینه خواهی آزادی سنگ ظاهر در

 .میکردند عمل هند هم ازادی بر ضد بلکه
در دولت افغانستان  اداری، علمی، فرهنگی، تجاری و فنی در امور کهدسته سوم آن عهده هندی هائی بودند 

 آزادی فعالیتهای بعد آن بمرکز جنگ جهانی اول و سالهای افغانستان در سالهای پایتخت مصروفیت داشتند. کابل
  ...قرار گرفته بود هندی خواهان

 

 :و فلسفه سیاسی آن جنبش خالفت
در  اموی ها خالفت جای خود را به شاهی میراثی خالی کرد، مگر مانراشده در ز خلفای بعداز گرچه خالفت

مصر  در« سلیم» را داشت، توسط امیرالمؤمنین خلیفه عباسی مصر که ادعای اخرین متوکل توسط عباسی ها زمان
 عالیتهایسلیم اول که با ف م(. سلطان۱۵۱۷کرد. ) عثمانی و جانشینان او انتقال برافگنده شد و رسماً به سلطان سلیم

و مصر گردیده بود و نظارت بر قدیمی ترین مکان  مسلمانان نظامی باعث تصرف کشورهای عربی، شهر مقدس
بخود داد که « خالفت» مقدسه را داشت، عنوان و اماکن وغرب بین شرق المللیبین  تجارت تالقی ها و تمدن، محل

ها سالطین عثمانی قدرت آنرا داشتند که خلفای جهان به بعد، تن تاریخ مسلمانان بود. از این مقام ریاست برقاطبه
فاجعه مغول، خلیفه بغداد را به رسمیت می  اسالم باشند. ابوالکالم آزاد مینویسد که: سالطین دهلی، پیش از

 .…شناختند
ار یک جنبش و نیروی ضد استعم پان اسالمیزم سید جمال الدین افغانی که به نظر بلشویک های رویسه مفکوره

تغیراتی  المللیسیاست بین  هٔ جنگ اول، که در صحن سالهای در انگلیسی بود، در نیمه دوم قرن بیستم بخصوص
 های عقده فشار اداری، ناخشنودی اقتصادی، اجتماعی باو طغیان های که عامل اصلی آنها استبداد،  میداد روی

 امر بود و ترکیه را ضعیف ساخته بودند، اینمسیحی، در هم آمیخته  اروپائی های کشور و تحریک ملی و دینی
  .گرفت اوج بیشتر
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ترکیه گرفتند، مسلمان هند  دودکاس را از الجزائر م( که لیبی و مجموع ۱۹۱۲-۱۹۱۱) ترک و ایتالیه های با جنگ
 .م( تشدید شد۱۹۱۳-۱۹۱۲بالکان ) جنگهای به هیجان آمد. این امر بیشتر با
 .افتاد بدست بلغارستان، صربستان، یونان و البانی عثمانی باٌ تمام اراضی اروپائیدر دو محاربه پی در پی تقری

 روان کردند ویک دیوبند، مسدود شد پول گزاف، مواد و ادویه طبی، اعانه به ترکیه که مدرسه است همین زمان در
 .شد فرستاده هیأت طبی تحت ریاست داکتر انصاری

بر مقامات مقدسه مکه، مدینه و بیت المقدس صادر کرد، با  ه حمله هوائیفرصت است که ایتالیه اخطاری همین در
تخریب دهلیز مسجد  قرار گرفت. این عمل محافظت مقامات مورد نظر طرف توجه جدی و احساس شدید مسلمانان

 رالفتننت گونر، احساسات مسلمانان  آن بنام م( بخاطر اصالح سرک و نام گذاری ۱۹۱۳) جوالی در اول کانپور،
 .بمیان آمد هند برای «دارالحرب»زیاتر بر افروخت، موضوع 

 نیز این رویداد را نشر کرد و در آن افغانیه کردند، سراج االخبار مورد تبصره ها پان اسالمیک در این اخبار های
 سیاسی ترکیه که مرکز علیه و بریتانیا را تزاری روسیه استحکام آسیا در مقابل استعمار طلبی سخن زد و هر دو

مورد حمله و انتقاد قرار  مسلمانان توسط ایتالوی ها، یونانیها و بلغاریایی ها یاد کرد و قتل آنوقت اسالم در جهان
 .داد
  .قرار داد انگلیسی، افغانان را تحت تأثیر ضد وگروپ طلبان احساس آزادیخواهان و اصالح این
 دیوبند، در مدرسه پی روان اکثریت د طلبی غرب گرا باکه نظرات سر سید احمد خان این تجدی است یادآوری قابل

 .مورد خالفت از هم متفاوت بود
)که  شناختند عباسیان در بغداد، فاطمیان در مصر همزمان را می خالفت سه تاریخ که: میگفت سر سید احمد خان

  .()دولت قرطبه در هسپانیه بین برده شد( و امویان توسط صالح الدین ایوبی از
 .باشد را مقرر داشته وجود ندارد که خالفت جهانی نص قرآنی یا حدیث عا میکرد که هیچاو اد

 بر اذهان شان، علیه بریتانیه در جریان سالهای پیروان مدرسه دیوبند، بخاطر جلب مسلمانان هند و تاثیرگذاری
  .س کردندرا تأسی ذیل ها وجمعیت های و انجمن بحرانی مورد نظر به فعالیت های عمده دست زده

 شده بود. در تاسیس و سائر نقاط دیوبند نامید در کلکته میتوان آنرا طلبه قدیم انصار که م( جمعیت ۱۹۰۹در سال )
 انیس محمد میان، مولوی جمعیت: ابو محمد احمد، عبیدهللا سندی، مولوی حمد هللا، مولوی این داخلی های حلقه

 .مولوی ظهور محمد قرار داشتنداحمد، مولوی خواجه عبدالحی، مولوی مرتضی و 
ابوالکالم آزاد، در کلکته بمیان آمد. و آن بخاطر کار های اصالحی و  هٔ با اراد« جمعیت حزب هللا» م(۱۹۱۲) در

 .عضو داشت جمعیت در حدود یکهزار بالکان، این در جنگ تبلیغاتی مسلمانان
سندهی، قایم گردید و همکاران او: ابوالکالم  دهلی توسط عبید هللا در« قرآنیه نظارت المعارف»م(  ۱۹۱۳) در

آزاد، قاضی ضیا الدین، مولوی احمد چکوالی، حسرت موهانی، محمد علی کامرید، شوکت علی خان، مولوی 
 . وغیره حیدر آبادی عبدالرحیم معروف به مولوی بشیر، مولوی غالم محمد، عبدالقادر بهاولپوری، شیخ عبدالرحمن

 .داخل جنگ شد علیه بریتانیه کیهم( تر ۱۹۱۴نومبر ) در
کردند  سرحد را عبور عبید هللا سندی به کمک و همکاری «الهور های محصالن کالج» م(۱۹۱۵فبروی ) ۱۵ در

 را« دالراال رشاد» محمود الحسن شیخ م(۱۹۱۵به جالل آباد افغانستان رسیدند. در جون ) م( ۱۹۱۵) و در مارچ
م( میشن،  ۱۹۱۵در ) آزاد آمد. م( عبیدهللا سندهی از هند به سرحدات ۱۹۱۵) بمیان آورد. در آگست کلکته در

  .رسید بکابل مهندرا پرتاب
م( عبیدهللا ۱۹۱۶جوالی ) ۱۰ترک کرد. در  قصد حجاز م( محمود الحسن، هند را به ۱۹۱۵دسمبر ) ۱۸در 

  .«بهخدام کع»نوشت:  محمود الحسن را عنوانی« نامه های ابرشمی» سندهی و محمد میان 
 پست کار این زیاد در مهم بود که مدت پان اسالمیک های یکی از عبدالهادی ارلـکنهو رئیس این انجمن، مولوی

 .داشت عهده را به انجمن علی سکرتریت این دیگر شوکت معروف میکرد و زمانی هم، پان اسالمیک
مؤسسه خطرناک و متعرض پان  را انجمن خدام کعبه که در آن کرد پخش و نشر م( بریتانیه ۱۹۱۴در مارچ )

بود که در مسلمانان اتحاد بوجود  قایم شده خیال مرکز آن در دهلی بود، باین اسالمیک دانست. انجمن خدام کعبه که
 همه وقت و در لک ها نفر برسد و در مذکور این بود که اعضای آن رفته رفته به آید... مقصد بزرگ و مهم انجمن

  .اضر و آماده باشندهمه زمان، بجان و مال ح
 را تشدید نمود. و ضدیت بریتانیه توسط خلیفه عثمانی احساسات پان اسالمیک« جهاد»جنگ جهانی اول اعالن 

پیروان سید احمد بریلوی و  از« شیخ االسالم »بنام محمود الحسن  یکی از رهبران علمای متعلق به مدرسه دیوبند
بواسطه اسلحه  انگلیسها د بسیاری به افغانستان بست و فیصله کرد که بایدخالفت عثمانی امی از بدفاع شاه اسعمیل،

  .هند اخراج گردد از
شد، تا با ترک ها پیمان  م( عازم حجاز ۱۹۱۵) در و مشوره کمک مقصد، از یکسو و بخاطر برای حصول این

ست افراد شریف حسین و بد« غالب نامه»پاشا و فتوای جهاد  بندد . او پس از مالقات با انور پاشا و جمال
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ً آقای شهر ها سر که انگلیسها با وی فرزندانش، شخصی و  و سری داشت و سخن گوی کشور عربی و واقعا
 .داده شد و به بریتانیا تسلیم بود، توقیف مقدسه اماکن نگهبان

در تماس نشنلست های دیگر عرب  با« الرنس عربی» خانواده به همدستی انگلیس ها به کمک جاسوس مشهور این
 م( خود را پادشاه ۱۹۱۶) نظامی ترکیه را از مکه برون رانده، سپس در کرده بودند، قوای شده علیه ترک ها قیام

 .نگهداشتند م( در ملتان ۱۹۲۰ - ۱۹۱۷اعالم کرد، انگلیسها شیخ االسالم را از ) عربستان
و  عوامل ترک زمینه تهیج تان آمدند و باافغانس چند به با تنی او عبید هللا سندی و فعال نزدیک یاران از یکی

 .پرداختند به فعالیت برتانیه را بر علیه مرز شمال غربی قبایل برانگیختن
 از همین جاست که مردم افغانستان با ایالت سرحد شمال غرب نقش با اهمیتی برای علمای دیوبند ایفا کردند. نشانه

ً افکار ترکیه عثمانی دن و تحت فشار قرار دادنشکست دا بریتانیا به تفوق جوئی بخصوص مقاصد های  تقریبا
 .خشم آورد هند را به مسلمانان های بخش کلیه عمومی
 در مجمع سالیانه محل م( از فرنگی ۱۹۲۶الی  ۱۸۷۸) جمله عبدالهادی م( علما رهبر از ۱۹۱۸دسمبر ) قبالً در

 .یافتند حضور« هند مسلم لیگ سراسری»
انجامید. کمیته « تولد کمیته خالفت سراسری هند»بنام خالفت، منعقد شد که بعداً به  انسکنفر م(۱۹۱۹نوامبر ) در

با  ترکیه، اعالمیه صادر کرد و برجوانان مسلمان هند صدا زد، که بخاطر نجات خالفت« کنگرس ملی» هم صدا با
را در نهضت هند  بود مسلمانان مصطفی کمال، برضد امپرالیزم بریتانیا یکجا شوید... مهاتماگاندی که مشتاق قوای

برگزار  در دهلی م( ۱۹۱۹نوامبر ) خالفت در هند در باره مسلمانان مستقل داخل کند در کنفرانس مشترک رهبران
  ...آورد حرکت توده ها را به« همکاری» ، عدم«جنبش خالفت» مذهبی و مراجعه یافت حضور شد،

نگاه نظامی با مدرنست ها در  دیوبند بودند از مکتب های دهکر اکثراً تحصیل افغانستان که پان اسالمیت های
  . کردند و پیشتیبانی خان را تقویه هللا امان اسالمیتی پان ضدیت با بریتانیا یکجا شدند و پالسی

 بریتانیا علیه را مسلمان -اتحاد هندو از کوشیدند تا شکلی« جنبش خالفت»هند  مسلمانان آنان تحت تاثیر افکار
   .ورندبوجود آ

جهان اسالم را احتوا  امان هللا خان در خطابه مرگ پدرش گفت که: اینک سایه بسیار تاریک و خطرناک فضای
ً گفت که: به  را بحیث خالفت که دارند کرده است. قدرت های اروپائی تالش یک موسسه نابود کنند... عالوتا

نمیتواند )عین مطلب  کرده امور خالفت را اغماض در مداخله مسلمان بریتانیا و آنها را مطلع ساخته است که هیچ
بتوانند  منصور کوشیدند که اگر امنیت احتیاطی در کنفرانس بخاطر در کنفرانس منصوری باال شد( انگلیسها

اسالمی  مقدسه و اماکن خالفت موضوع سازد، ولی طرزی نگذارند که سوال ترکیه را در آجندا داخل طرزی را
و  امریکا متحده ایاالت امان هللا شاه« باال کرد مذکور کنفرانس عثمانی بود در اداره را که تحت و مدینه مکه مانند

کرده اند، تجدید کرد و پالسی روسیه شوروی در  با خالفت دوری اینکه از سیاست ضدیت بر برتانیه از فرانسه را
ابراز کرده و  از خالفت پیشتیبانی خاطرخودرا ب اداره او قدر کرد برابر مسلمانان در پیش گرفته بود به گرمی

 دعوت کرد و به اظهار نمود، حاضر است بخاطر رضای خداوند خود را قربانی کند. و در عین زمان مسلمانانرا
 «...نجات میدهد را از تباهی اسالم وسیله است که جهان و مدرنیزم یگانه انان گفت که : ترقی

 

  :جمعیت محصالن کالج های الهور

 

جنگ اول جهانی و شمولیت ترکیه در این جنگ، هیجانی در  اشاره شد جنگ های بالکان و بعداً آغاز قبالً  یکهطور
 افغانسنتان تولد کرد که البته محصالن هندی از آن مستثنی مانده و اصالح طلبان بین مسلمانان هند و آزادیخواهان

و  میپرداختند و با ترکیه اظهار همدردی حث و مباحثهنمیتوانست. آنان در مورد اخبار مربوط به جنگ همیشه به ب
 افکار ضد برتانوی بیشتر هفته نامه های کامرید موالنا محمد علی از این نشر و نمای در داشتند. غم شریکی

تاثیر « مجاهدین جمعیت»ابوالکالم آزاد و  موالنا« البالغ»و  و الهالل فارغان کالج علیـگره، بزبان انگلیسی
 جریده های از شماره صادر کرد در یکی« جهاد»و فتوای  شد جنگ وارد ترکیه اینکه بعداز داشت.فراوان 

نشان میداد که  یک کارتون شیخ االسالم ترکیه به نشر رسیده بود و او را در حالتی« گرافیک»بنام  انگلیسی زبان
استهزا و تمسخر این الفاظ تحریر  سبیل تصویر بر تبیلغ و نشر میکرد. در پائین مسلمانان را برای« فتوای جهاد»

 بر ضد بریتانیا امیز توهین عمل تولد کرد و آن را یک بزرگ خشم نشریه هللا این اکبر، قیصر رسول هللا»شده بود. 
زیر  انگلیسها فعالیت های برضد این طرف هندوستان که مدت ها به گروپ مسلمانان دو این دانستند. در اسالم
 بنیر اسمس عالقه مجاهدین بود که مرکز شان دهکده همه جماعت گروپ مهمتر از دو این میان داشتند در زمینی

عنایت علی از شاگردان موالنا شاه اسعمیل  بود، بنیانگذاران این جماعت موالنا والیت علی و برادرش مولوی
شاه اسمعیل و سید  دین )پیروانبود. نماینده مجاه انگلیها از تسلط هند م( بودند. و هدف اصلی شان آزادی ۱۸۳۲)

او در الهور، مولوی عبدالرحیم  احمد بریلوی( در پنجاب مولوی فضل الهی وزیر آبادی بود که شخص رابطه
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مسلمان، اطالع حاصل  محصالنبوسیله همین شخص از افکار  «جماعت مجاهدین»معروف به مولوی بشیر بوپ 
 .گرفت اوج جهاد برضد انگلیس محصالن فرستاد و موضوع ا برایخلیفة المسلمین ر« فتوای جهاد»کرد و نقل 

جلسه داده و روی موضوع، صحبت و  آنها بودند، تشکیل محصالن که عبدالمجید و هللا نواز ملتانی از جمله فعالین
رفته و از  نافغانستا به هللا نواز صورت میگرفت، فیصله کردند که اوالً  اتاق این جلسات اکثراً در مباحثه کردند

در  و اشتراک به راز داری این گروپ شوند. بروند و در جهاد شامل افغانستان به ترکیه حکومت کمک آنجا به
نماینده و ریاست یکنفر  بودند به قافله ساالری، عبدالمجید امضا نموده آن یاد کرده و در پای سوگند قران جهاد به

براه افتادند و در  «اسمس»مجاهدین در  سرحدی، بسمت مرکز فضل ربی از وزیر ستان در لباس اسم مولوی به
 .انتخاب کردند برای خود مستعار نام های است که لست شان در ذیل معرفی شده از انان عرض راه، هریک

  الهور؛ کالج گورنمنت بنام مستعار )اسمعیل( از شیخ عبدالقادر پنجابی -۱
  الهور؛ کالج گورنمنت چهارم سال بنام مستعار )الیاس( محصل ظفر حسن پسر حافظ عظیم الدین از کرنال، - ۲
   بنام مستعار )یوسف ( بود؛ دولتی الهور عبدالرشید پسر حافظ عبداللطیف از الهور محصل سال چهارم کالج – ۳ 
داً در رئیس محصالن را داشت. بع دولتی الهور، او حیثیت کالج )ابراهیم( از مستعار بنام ای -عبدالمجید بی - ۴

 کرد؛ م( در افغانستان فوت ۱۹۱۵اپرایل ) ۱۹
  کالج؛ گورنمنت )صادف( از بنام مستعار ای -عبدهللا بی - ۵
  )الف . ب( بنام مستعار )محمد عمر( از کالج دولتی الهور؛ هللا نواز ملتانی -۶
  الهور؛ کالج چهارم )یعقوب( محصل سال مستعار بنام حسن محمد - ۷
  مستعار )اسحق(؛ بنام جلندر از جان محمد مد پسرمح خوشی شیخ - ۸
  الهور؛ مدیکل کالج دوم )محمد یونس( محصل سال مستعار هللا بنام حبیب شیخ پسر شجاع هللا -۹

  الهور؛ کالج از مدیکل دوم سال مستعار)یحیی( محصل بنام لودیانه ناحیه از محمد حسن پسر عبدالمجید -۱۰
  الهور؛ کالج مدیکل دوم سال مستعار )ذکریا( محصل الهور بنام از الهی کرم پسر رحمت علی -۱۱
  بیسواد بود؛ )محمود( که شخص مستعار بنام هللا نواز برادر شاه نواز - ۱۲
  مستعار )اسرائیل(؛ بنام جدیداالسالم عبدالحق شیخ - ۱۳
  الهور؛ گورنمنت مستعار )صادق( از بنام عبدالهاری - ۱۴
  .()حسن مستعار نام … - ۱۵

بسوی سرحد حرکت کردند و در هشت فبروری به  مخفیانه م( یک گروپ پانزده نفری ۱۹۱۵فبروری ) در پنجم
 های کوچک آنان را منفردانه و یا در گروپ دیگران تعقیب آن رسیدند به« اسمس»پایگاه جمعیت مجاهدین در 

 .تعقیب کردند
شدند فقیرشاه متعلم مکتب کوهات، عبدالطیف از کوهات  از جمله محصالن کوهات از راه دیگر وارد افغانستان

محصل اسالمیه کالج، عبدالمجید کشمیری از پولیس کوهات و پیر بخش متعلم مکتب از کوهات با ورود محصالن، 
  ...هللا جانشین او شد رئیس جمعیت مجاهدین، فوت کرد و برادر زاده اش مولوی نعمت عبدالکریم مولوی

 :چنین آمده است این کتاب(  ۱۳۳ -۱۲۳) در صفحه
جان تازه  شان مبارزه آمدن شان بکابل بهرحال مهاجرت محصالن که در عقب آن عبیدهللا سندی قرار داشت با

 .شدند هنگآمؤقت هم  حکومت های گرفت و با فعالیت
 

  :تأسیس حکومت موقت هند با حمایت افغانها در کابل و فعالیت های آنها
 (اری )نامه طالئیروابط با روسیه تز

 جرمنی با موقت روابط حکومت
  ابریشمین های نامه
 (پاشا گورنر )حجاز شریف فرمان غالب نقل

 

اسالم مانند: روسیه، انگلیس  قبل جنگ حکومت اسالمی ترکیه، اعالن شده و دشمنان پوشیده نیست که قریب یکسال
« جهاد مقدس»موضوع فوق خلیفه  ا با در نظر داشتوبحر بن ترکیه حمله کردند در زمین بر امپراطوری و فرانسه
 چندین دارای فوق عناوین به کمک خدا و رسول... و امیرالمومنین سلطان ترکیه متعقد است کرده است را اعالن

 .میکنم اکتفا بخش مقدس در این جهاد در باره معلومات با اندک البته میباشد تشریحات صحفه
  

 : جهاد مقدس
 

خدا یکجا شوید  راه در جهاد در عجله به با تمام سالح و بکوشید و افریقا خود را آرایش کنید. ، اورپاآسیا مسلمانان
مواد و روحاً  نگاه آنرا از غلبه کردند و قدرت بر دشمنان اسالم و مجاهدین ترکیه که عسکر توانا خداوند از تشکر
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بریتانیه و  قوای یکصد هزار از دیدند و ضربه روسیه در ناحیه قفقاز قوای ضعیف ساخته است. یک تعداد زیاد
 .است شده جاها تباه و دیگر دانیل در شان جنگی های و کشتی فرانسوی

 دستگیر و اشغال غرب در ها و آستریائي ها روس ها را در شرق و فرانسوی ها و بلجیمی ها ترکها، جرمنی
 .کردند

بدست  مهمات جنگی و دیگر میلون ها اسیر، تفنگ، توپبا  بلجیم روسیه و فرانسه و تمام حصه قلمرو یک بر سه
اند و  و در صربیا نفوذ و رخنه کرده است شده شامل جنگ در محور قوای آوردند. فعالً بلغاریه نیز بطرف داری

رانان تحت بندگی خود ها اند که آنها )حکم ساختند. بناً اینرا باید بدرقه کنیم... به تمام مسلمانان آنانی که مغلوب آنرا
 .مسلمان( بودند، بیگانه تصور می شدند هٔ آنان )تبع نزد قوتی که آنان( تماماً مغلوب شدند و ضعیف گشته اند.

 کمک شما به و خوشی و نصرت ای مسلمانان! این روز روز نجات شما است. باید خشنود باشید، بدون شک فتح
  . کنید تکمیل تان را شوید و متحد شوید. تشکیل بناً بیدار میرسد.

غالمی را از گردن دور اندخته  طوق تحت آن که برحکومات برای حمله خود را مجهز با ضروریات خود که کافی
دارای زندگی آزاد خود میباشید. البته فتح وپیروزی... و نیز باید بفهمید که مولوی  مذهب تان را قوی میسازد و شما

این  کردیم در مارا میخواهد. ما با او موافقه نزد ما آمده و مشوره محمود الحسن افندی )سابق در مدرسه دیوبند هند(
 الزم وسائر ضروریات تعداد نفر، پول اورا با تان میآید ساحه هدایات الزم و رهنمود ها برای او دادیم. اگر نزد

  .کنید کمک
 

  :(۱۳۳۲ گورنر پنجاب ) ذی حج
میدارد که  ما بیان آنرا است برای تحریر شده در باال انمسلمان و جهاد الهور های کالج محصالن آنچه در باره

مجاهدین روان کردند تا به تخریب جهاد و بی اتفاقی در  خود را زیر نام مسلمان در بین استعمار چگونه جاسوسان
های استعمار همین است  نیرنگ مجاهدین بپردازند وحدت مسلمان را از داخل تخریب بدارند، یکی از مهمترین بین

 مختلف در بین مسلمانان های مختلف و نیرنگ با نامهای تا اکنون زمان ه )تفرقه بآنداز و حکومت کن( از همانک
و  مقدس اسالم جنایت بیزنند و نام تربیت میدهند تا دست به نفاق میکارند و جواسیس شان را زیر نام اسالم تخم

  .بدارند معرفی بد مسلمانان را جهاد برحق
و  مسلمان نشین تأثیر خیلی مثبت کرد ان اسالمیک شادروان سید جمال الدین افغانی در ممالکزیرا مفکوره پ

 چنین متحد ساخته بود. از این رو استعمار نیرنگ دیگر را بکار بردند در حال حاضر ما شاهد را باهم مسلمانان
 زیر نام باری هم و القاعده طالب، امزیر ن و سوریه هستیم که یکبار خرابکارانه در لیبیا، افغانستان، عراق اعمال

 زن، مرد و اطفال و سوزاندن و از هیچ گونه جنایت بشری، کشتن ظاهر میشوند تصنعی اسالم های داعش با بیرق
فصل با  در این نمیدارند. جناب پوهاند هاشمی، استعمار انگلیس را از جهات مختلف منطقه و جهان مکاتب دریغ

 .است معرفی گرفته فوتو های شان به مبارز را با بعضی رجی و افرادداخلی و خا اسناد و شواهد
 

 
 به راست: بیرنگ کوهدامنی، پویا فاریابی، پوهاند هاشمی، چپ از ،لندن م( در ۲۰۰۱) سال

 تاج ناظمی، همایون رهنورد زریاب، لطیف
 داردادامه 
 پنجم فصـل
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