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 ۱۰/۰۵/۲۰۲۰          ماریا دارو

 

 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت
 اثر جناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی

 هفتمقسمت 
 

 فصـل پنجم
 

 آزادیخواهان منطقه و خاور انقالب اکتوبر و اثرات آن برافکار و اندیشه های
 

ورهای اروپایی محسوب میشد و کامل کش روسیه منحیث یک کشور زراعتی مدت طوالنی از عقب مانده ترین
در مورد تزاری های روسیه اعتبار « حق الهی سلطنت»موجود بود، نظریه  در آن حکومت مطلقه شکل ترین
 .داشت

تازه و انقالبی غربی در  بود، باعث شد تا افکار جدید ولو که به پیمانه خیلی محدود هم و صنایع معرفی فرهنگ
  .تزاری در جامعه روسیه راه یابد حکومت میان طبقات باسواد و تضیقات

نا تعادل جامعه و اختالف عمیق طبقاتی  و انقالبیون که افکار شان از ترکیب در دوره نیکالی دوم اصالح طلبان
 .شدند متوسل« مخفی»زیر زمینی  های فعالیت قرار داشتند به ناشی میشد، تحت فشار و شکنجه حکومت تزاری

 توده ها را بیشتر ساخت و نهضتهای عجز و بیکافیتی حکومت تزاری، انزجار و نفرت شکست در جنگ با جاپان،
  .ادامه دادند فعالیت سری و مخفی علناً به

 .م( بود ۱۹۱۷ نومبر ۷) اکتوبر انقالب سوسیالیستی م( و دومی آن ۱۹۱۷انقالب دموکراتیک در فبروری )
نفوذ  و نارضایتی داخلی، عناصری عالوه بر عواملم( بود که در ارتش،  ۱۹۱۶در جریان جنگ در اواخر )

افسران وسربازان، زمینه را برای تمرد و طغیان نیروهای مسلح  اخبار و شایعات و تحریک انتشار کردند که با
 دولت تبلیغات ضد دولتی، در بین مردم زیاد بود واین فکر در میان مردم قوت می گرفت که اگر فراهم نمودند

 بدون شک امتیازاتی بدشمن، بجنگ خاتمه دهد. با دادن مردم را تأمین کند بهر قیمیتی شود ولو غذای نمیتواند
  .سیاسی نمود های شورش به آن را مبدل دخالت منورالفکران و انقالبی نیز

بودند و  ناراضی بحران و نابسامانی اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی، افزایش می یافت، همه کس
  ...بود در میان تغییر اجباری تزار یک در داخل دربار یعنی صحبت از

افسانه تزار روس پایان پذیرفت و دولت موقت، عفو عمومی زندانیان سیاسی و تبعیدی ها را اعالن کرد و تبعیدیها 
 بود شده شدند. با آنکه حکومت موقت بیشتر از عناصر بورژوا لبرال تشکیل سرازیر به پایتخت مانند مور و ملخ

داخلی روسیه که  نهند... از تحواالت گردن« کارگران و سر بازان شورای» شدند تا به تصمیمات اما مجبور
  :شد بگزریم، می بینیم که در این موقع در افغانستان ما چه واقع

ان و مناسبات دوستانه بین افغانست نخواهد بود یاد آور شد که: لینن بینانگذار سیاست رشد و انکشاف بی مورد»
و حصول استقالل سیاسی افغانستان، به سرنوشت تاریخی مردم  روسیه شوروی، حتی پیش از انقالب اکتوبر

بخوبی درک کرد. لنین ضمن تشریح وضع بین  داشت. این عالقمندی را میتوان از خالل مطلب آتی افغانستان توجه
 م( از ۱۸۸۰ -۱۸۷۸) س به آن کشور در سالهایتجاوز انگلی افغانستان را که حق حاکمیت خود را در نتیجه المللی

امپرالیستی برای تقسیم و  فاجعه آمیز و سرنوشت تاریخی افغانستان را در شرایط پیکار شدید دول دست داده بود
افغانستان  برعلیه مسلحانه تجاوز نزدهم چندین بار به قرن در انگلیس ها مجدد خاطر نشان ساخت. زیرا که تقسیم

  «...دست زدند
( ۲۲افغانستان، مؤرخ ) خان پادشاه کالینن عنوان امان هللا م، ا. -لینین، و میخوانیم پیام( ۱۶۱و  ۱۶۰در صفحه )

  :(هـ ش ۱۲۹۸م( مطابق ثور ) ۱۹۱۹) می
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افغان که  نامه از طرف ملت مستقله خدمت جناب جاللتمآب اعلیحضرت امان هللا خان امیر افغانستان... نخستین»
 از جلوس اعلحضرت امان هللا خان بر اورنگ تاج داری مملکت روس خبر دهنده ملت دوستانه به مشتمل بر درود

عموم اهالی روسیه به  واز طرف حکومت کارگران و کشاورزان از طرف جواب افغانستان بود، بما رسید. در
از  دالوری را با کمالد خ یآزاد که افغان ملت آزاد و مستقل به است دوستانه این نامه که مشتمل بر سالم فرستادن
اورنگ تاجداری افغانستان که  اعلیحضرت را از جلوس مدافعت کرده است، مبادرت می نمائیم و آن خارجه تسلط

  «...میگوئیم گردیده است، عرض تبریک م( واقع ۱۹۱۹تاریخ بیست ویکم ماه فبروری )
و  روابط غرض بر قراری اروپائی سایر دولاستقالل افغانستان یک هیأت افغانی به شوروی و  بعد از اعالن

  .شد مناسبات سیاسی و عقد معاهدات فرستاده
آنها امید »...کرد که  اکتوبر رادیو ماسکو مالقات نیم ساعته هیأت افغانی را با لینن منتشر و تبصره ۱۸ بتاریخ

  «...امپریالیزم نجات داده شود تمام مشرق، از تسلط وارند که به کمک شوروی
های داخل کشور نسبت بر قراری و استقرار حکومت  اب پوهاند هاشمی طی چندین صفحه از حوادث و رویدادجن

 .جدید با جزئیات تشریح داده است
 

 
 شاه محمد ولیخان دروازی وکیل مقام سلطنت در عهد شاه امان هللا خان

 

 فـصل ششم
 

 بین کابل و ماسکو، نفعالیت های انقالبیون و آزادی خواها
 

های کلیدی انقالبی  یک تعداد از چهره ها و شخصیت ه  فصل کوشیده تا فعالیتهای عمد جناب پوهاند هاشمی در این
 .قرار دهد ها مورد مطالعه و آزادیخواه را در حوادث و رخداد

علیه انگلیس و آزادی کشور شان، تأسیس و برای  روی یک هدف مشترک مبارزه مؤقت هند در کابل حکومت
مختلف و  این هدف اکثر اعضای حکومت مؤقت بالخاصه بنیانگذاران آن به اوقات مختلف در کشور های رسیدن به

 .مهندرا پراتاب اندکی مکث بداریم های مختلف سیاسی پرداختند. از آنجمله میتوانیم روی فعالیت های سیاسی شیوه
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را از رهایی  ه بود و طرفداری خودانقالب اکتوبر شعار ضد استعمار و ضد استثمار را با خود آورد پیروزی
نیز برای مردم هند رسید  خلقهای تحت ستم اعالن کرد. این شعار ها نه تنها از طریق اخبار بلکه از طریق شفاهی

 .گردید تبدیل و تاثیر خود را بر مبارزات پیگیر هند بجاگذاشت... افکار عامه در هند تماماً بر ضد برتانیه
جوانان آزادی خواه هند در کابل و مسکو  انقالبی ارتباط داشت... زمانیکه ه  اتاب به طبقچون پالن های مهندرا پر

که در  بود جماعت اشتراکی هندوستانی ها تأسیس گردید و یک مرکز آن در تاشکند رفت و آمد داشتند، در مسکو
 .مینمود اداره تعین گردید و مدت چند سال آنرا آنجا مهندرا پراتاب بحیث رهبر

یافت حکومت موقت هند باین نتجیه رسید  شکست از دست انگلیسها« م ۱۹۱۸»نیکه خالفت اسالمی در ترکیه زما
قایم و تقویه  باید با اتحاد شوروی مناسبات ٬اسالم از چنگال آهنین استعمار بریتانیا که برای آزادی هندوستان و عالم

ً اعضای برجسته  اتحاد شوروی متوجه مت فعالیت خود را بیشترآزادی هند س حکومت موقت بمنظور بدارد بنا
 .ساختند
 روشنفکران و جوانان آزادی مهندرا پراتاب در سراج االخبار افغانیه منتشر میگردید از این رو مقاالت ترینبیش
 .داشتند هند نقش بسزایی مردم افغان در جنبشهای آزادی خواهی خواه

فعالیت  افغانستان و هند برتانوی، انگلیس ها که از های ولتد بین طوالنی مذاکرات در ضمن« م ۱۹۲۱»در سال 
در افغانستان بخصوص در مناطق سرحدی و مذاکرات افغانستان با روسیه  خواهان هندی و آزادی های ترکان

در اندیشه بودند و تالش کردند تا افغانستان را مانع شوند و در مقابل عالوه بر تصدیق استقالل کامل سیاسی  شوری
 .افغانستان بدهند برای غانستان، کمک مالی و تخنیکی بیشتر از سابقاف

جب عشوروی و بخصوص لینن را مت او هر فرد بریتانیا در قلمرو نفوذ و تجدید شاه امان هللا و مسلک شیوه تغیر
  ...بدهند از دست ستراتژیکی خود را موقعیت ساخته بود که بریتانیا چطور
کتاب با  اگر این کرده است. هر خواننده جزئیات تشریح جوانان افغانستان را با تمامجناب پوهاند هاشمی فعالیت 

 معاصر افغانستان، فعالیت مبارزین، بزرگان و جوانان پیش چشم شان متجلی ارزش را بخواند مانند آئینه تمام تاریخ
 .میگردد
سه  رهبران یکی از« د جمال پاشااحم» را در رابطه مهم کتاب جناب پوهاند هاشمی مطلب این( ۲۱۹) درصفحه

بود،  خیلی سرشناس و آزادی خواهان ترکی بین کابل ماسکو چهره« جوانان ترک» پر قدرت ترکیه که در بین ه  گان
 آزادی برای سیاسی افغانستان و مبارزه در راه برانگیختن ذهنیت جهان اسالم تأمین استقالل نقش خاص در جهت

  .است داشت، تحریر کرده و ارزنده فعال سهم استعمار از چنگ شرق ملل
از مالقات با رهبران  به ماسکو رفت و بعد همراهانش با یک تعداد اول جهانی جنگ پایان پاشا بعداز احمد جمال

  .بدارد بلشویک، خواست ناحیه پنجاب را تصرف و حکومت اسالمی را برپا
 اردوی و ریفارم تنظیم نماینده انور پاشا مسول بحیثمحشور بود و « جوانان افغان»با  جمال پاشا در افغانستان

از اندیشه های  م( یکی ۱۹۲۰جمال پاشا درسال ) نمونه توسط قطعه م( بود. تشکیل ۱۹۲۱ -۱۹۲۰) افغانی در
 .ارتش افغانستان بود نوسازی و اصالح سازمان
شوروی و فعالیت  -د روابط افغانمجدد، آموزش و تربیت اردوی افغانستان، در تشدی جمال پاشا برعالوه برتنظیم

 .بود های سیاسی، ضد برتانوی خیلی معروف
 

 
 (میالدی ۲۰۰۵سال ) سخنرانی پوهاند سید سعدالدین هاشمی در لندن
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 فـصل هفتم
 

 این فصل به چند دسته تحت عناوین مختلف تحریر شده است؛ 
  :سوء قصد ها علیه امیر حبیب هللا و پایان دادن به زندگی او

 

خان شرایط نسبتاً مناسبی برای شکل گیری  امیر حبیب هللا اول در دوران امارت شیرعلی خان و بعداً در دوره ربا
افغانستان برخالف روند طبیعی تکامل جامعه از باال به پائین و قبل از ایجاد  نطفه بورژوازی ایجاد شد. بورژوای

 .نمود آن ظهور اقتصادی های پایه
بورژوازی از جامعه افغانستان  مره بودن افغانستان از طرفی، امکان پیدایش و رشد کالسیکبنابر دلیل نیمه مستع

 ارتباط و تربیه روشنفکران افغانی از قبیل سید جمال الدین افغانی و محمود بنابر سلب شده بود. مگر از جانب دیگر
ش رارد گردید و مورد پذیو طرزی در جوامع بورژوازی خارج، این آیدیالوژی از خارج بداخل افغانستان

  ...شد روشنفکران و اصالح طلبان کشور واقع
 با آمدن مگر گردید و روشنفکران عناصر مترقی قدرت گرفتن نسبی حکومت و ضعف موجب جهانی جنگ اول
 و اهداف مرام تبلیغات تقویه شدند و امکانات برای افغانستان بیشتر همجوار به های و کشور ترکیه از گروه های

محور در  نیروهای به دفاع ٬منطقه طلبانه خود یافتند. این گروپ بورژوا مآب با تاثیر پذیری از مبارزات صالحا
بودند، فرصت خوبی یافتند. تا  که علی اکثر با هیأت در تماس« جنگ حزب»مینمودند. بخصوص  افغانستان تبلیغ

 قیام و استقالل طلبی آماده اسالمیزم، نشنلیزم تحت شعار پان در متجددین و اصالح طلبان )جوانان افغان( هردو
 .بود دوگروپ پر شده این بین انگلیس شوند. خالی سیاسی علیه مسلحانه

داده بودند. مگر  عسکر و اسلحه وعده کمک سرحد های افغانی از این امر حمایت میکردند. مردم روحانیون و توده
  ...عهد خود در برابر انگلیسها وفا دار ماند و به د.گردی این کار با لطایف الحیل مانع امیرحبیب هللا

 علیه استبدادش را برانگیزند خیزش های برآشفته شدند و به شدت هللا حبیب عمل امیر از این ضد انگلیسی جوانان
  .در این امر داشت بسزای تأثیر نیز اقتصادی های زمینه دیگر از طرف

فقر و تنگدستی دهاقین و توده های  امیر ، زورمندان و اطرافیانبه سبب چور و چپاول حکام نارسائی اقتصادی
زیبا، از  امیر جداً مورد اعتراض بود. حرم عریض و طویل از زنان مردم ملت را دور هم بسیج ساخت و زندگی

 .مصارف تجملی دولت بر ناراحتی های مردم افزود نقاط مختلفه وافزایش
عوامل  خان نکات عمده زیر را از نینی امیر حبیب هللاقاور فرهنگی، تداکتر عبدالغنی خان پنجابی همکار و مش

 :است دانسته خان هللا امیر حبیب از اقشار مختلف و طبقات مردم روگردانی، ه  عمد
 .اروپا به رسمی اروپائی و دلبندی زیاد مامورین به سبک امیر شیوه وروش پر مصرف اول:
درت بی سرحد و مطلق العنائی عدم مسؤلیت در امور به یک زمامدار ق زمامداریش بر اثر اواخر در امیر دوم:

اشتباه کوچک عمله دربارش را لت و کوب با ضرب چوب و  زود رنج، خشن و بیباک تبدیل شده بود. با یک
  ...میکرد محکوم اهانت آمیز جزای قمچین و به

 ……مغرور و متکبر است که خیلی میگفتند مردم نمیداد. گوش مردم شکایات شخصاٌ به او سوم:
عیاشی در حرم... گشت  گزرانی، غالباً اوقات خود را به خوش به امور سلطنت داری عالقه نشان نمیداد چهارم:
  ...از پول بیت المال افراط مینمود بی باکانه، سپورت، بازی ها و دیگچه پزانی، عکاسی وغیره با مصرف وگذار
تقاضای خالفت بود، موجب رنجش آزادی  در واقع مسترد کردنجرمنی که  -ترکی جواب دادن هیأت پنجم:

 .بود طلبان گردیده خواهان و اصالح
  .خالفت را رد کرد موضوع امیر قویاً فعالیت های عملی قبایل آزاد را در کمک و پیشتیبانی به ششم:
ستان و مبارزان را به شور وطن دو و بین المللی که درک تغیر اوضاع ملی پیام ها و اخطاریه ها از وجود امیر با

افغانستان بخاطر استقالل و آزادی کامل سیاسی افغانستان، وقعی  آورده بود و بخصوص مبارزه قاطع مردم
 فبروری( ۲۱بتاریخ ) را طرح ریزی کردند. او نگذاشت. مبارزین برای از بین بردن امیر توسط یک پالن قتل

 .رسید غوربندی در کله گوش به قتل لهم( امیر حبیب هللا خان توسط شجاع الدو ۱۹۱۹)
 : انجامیده بود ناکامی چند بار به قبالً  خان سوء قصد علیه امیر حبیب هللا

شدیداً و با خشونت  اول م( از سوی مشروطه خواهان... که در اثر آن مشروطه خواهان ۱۹۰۹در مارچ ) - ۱
 .شدند سرکوب

راس  شدند و در محاکمه خاندانی محکمه امید. متهمین توسطناکامی انج نیز به م( سوء قصد دیگر ۱۹۱۰در ) - ۲
  ...خان بود و اعدام گردید سردار محمد یونس آن
م( صورت گرفت که در این توطئه نصرهللا خان، محمد عمر خان و  ۱۹۱۲سوء قصد بی نتجیه دیگر در ) - ۳

 .افتادند ه و آنها را به زندانتحت مجازات شدید قرارگرفت بودند. که از طرف امیر غالم علیخان نیز شامل
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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 درافغان جرمن آنالین 

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

 

م( میالدی صورت گرفت. چهار نفر مشکوک به جالل آباد آمدند آنها  ۱۹۱۷سوء قصد بجان امیر در سال ) - ۴
 .جانداد خان بودند ازقوم احمدزائی لوگر و مربوط به قوم

 .م( بود ۱۹۱۸) امیر در سال پنجمین سوء قصد دیگر در جان - ۵
در مذاکرات سری بین  «افغان جوانان»ز نویسندگان در سراج االخبار و عضو جمعیت عبدالرحمن لودین یکی ا

 .کاکا سید احمد خان و تاج محمد خان لغمانی موظف گردید
اما  فیر صورت گرفت خان لودین میکرد توسط عبدالرحمن در جشن تولدی امیر زمانیکه از کوچه شوربازار عبور

 .نکرد امیر اصابت بجان
۶ -  ً خالفت را رد میکرد. امیر حبیب هللا  فعالیت های عملی قبایل آزاد را در کمک و پیشتبانی به موضوع او قویا

مجدد پرداخت. بناً  پوشی و به تعقیبات و سرکوبی اوضاع، چشم صریح با وجود پیام های اخطاریه از درک تغیر
 بود، بخصوص بان را به شور آوردهطل و مبارزان و اصالح ، وطن دوستانالمللیپیچیده داخلی و بین  وضع این
خصوصاً بخاطر آزادی و  امیر بر سر قدرت است امکان مبارزه قاطع همه معلوم شد تا زمانیکه از آنکه برای بعد

او  از بین بردن برای از اوضاع موجود، تدابیر فعال و قاطع افغانستان وجو ندارد و در پی رهائی استقالل سیاسی
  .شدند
  .الدوله غوربندی در کله گوش به قتل رسید م( توسط شجاع ۱۹۱۹فبروری  ۱۲در )
  .موجب قتل او گردید فوق الذکر نا رضایتی های انواع

 

 
 شجاع الدوله غوربندی   
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