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 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت
 اثر جناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی

 همنقسمت 
 

 بخش دوم
 

 مرحله دوم مشروطیت )جوانان افغان(
 فصل اول

 

 برنامه و تشکیالت
را بصورت «  جوانان افغان»جنبش  و فعالیت المللیاین بخش جناب پوهاند هاشمی اوضاع و احوال ملی و بین  در

 میکنیم. اشاره به نکات عمده آن دقیق و خیلی مستند تحریر کرده است که مختصراً 
پیش از اینکه زیر عنوان مرحلۀ دوم مشروطیت )جوانان افغان( از روی نوشتۀ محترم پوهاند هاشمی چند کلمه 

بدالغنی پنجابی در چند سطر بحث نمائیم، چونکه بنویسیم، الزم است تا دربارۀ یکی از فعالین آن دوره یا داکتر ع
 وی ارتباط و مداخالت زیادی در حرکات مشروطه خواهی داشته است. 

 داکتر عبدالغنی پنجابی: 
نام داکتر عبدالغنی پنجابی در هر دو کتاب تألیفی پروفیسور هاشمی ذکر گردیده است، در مجلس قانون گذاری که 

گردیده بود در رأس آن سردار نصرهللا خان قرار داشت، داکتر عبدالغنی و برادرش  به امر امیر حبیب هللا تشکیل
 مولوی نجف علی عضویت داشتند. 

میر سید قاسم خان و عبدالهادی داوی به مؤلف کتاب مشروطیت گفته اند که هردو از شاگردان داکتر عبدالغنی در 
هده داشت، همچنان داکتر عبدالغنی در جملۀ یک عده مکتب حبیبیه بودند، وی مدیریت مکتب مذکور را نیز به ع

معلمین هندی که در رأس آنان قرار داشت در حرکات مثمر فرهنگی و در انکشاف مشروطه خواهی در افغانستان 
 سهم بارز و فعال داشت. 

ی و تقنینی در جلد اول کتاب مشروطه خواهی پروفیسور هاشمی آورده اند که داکتر عبدالغنی پنجابی مشاور فرهنگ
ت در افغانستان بود و در یکی از پیشنهادات وی امیر حبیب هللا چنین امریه یامیر حبیب هللا و لیدر عمومی مشروط

، همچنان داکتر عبدالغنی در خانۀ «داکتر عبدالغنی آزاد است که این رهنمود را بدون قید انجام دهد»صادر مینماید: 
 عضای آن شبانه در خانه داکتر مذکور اجتماع میکردند. خود یک سوسایتی تأسیس کرده بود که ا

ید گردید قبل از ئداکتر عبدالغنی خان مؤظف گردیده بود که یک اخبار نشر نماید، بعد از اینکه نمونۀ آن تهیه و تأ
م( منحیث عضو هیئت 1919نشر آن زندانی گردید و به وقت شاه امان هللا خان از زندان رها گردیده و در جون )

افغانی در مذاکرات صلح حصه داشت و از پالیسی طرفداری برتانیه حمایت میکرد، بعضی ها بر آن بودند که وی 
 اصالً جاسوس بود ولی در هیچ سندی دیده نشده است که وی را جاسوس تثبیت نماید. 

ورخان واصف مولوی نجف علی و داکتر عبدالغنی پنجابی هردو مانند مولوی عبدالرؤف خان و مولوی محمد سر
از فعاالن جنبش مشروطیت اول می باشند، مرحومان سید قاسم خان لغمانی و عبدالهادی داوی از داکتر عبدالغنی 

 خان بخوبی یاد میکردند. 
ملی و بین المللی خیلی  اوضاع قرن نزدهم و اوایل قرن بیستم که« سراج االخبار افغانیه»همان قسمیکه با نشر 
نقطه « سراج االخبار افغانیه»مشروطیت نخستین گذاشته شده بود،  ج االخبار افغانستان هستهپیچیده بود، توسط سرا

 آغاز فعالیت جوانان بحساب می آید.
 نمود. میتوان به دو مرحله تقسیم فعالیت و خصوصیت مرامی آن هٔ را نظر به شیو« جوانان افغان»مشروطیت دوم 
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تحلیلی صورت گرفته است و مرحله دوم که فعالٌ مورد بحث و  که قبالً در مورد آن بحث های مبسوط و اول:
 گفتگو و مداقه قرار دارد.

تعقیب و  اختناق، بنابر شرایط نخستین اول مشروطیت دوم، مانند مشروطیت هٔ در اینجا الزم یادآوری است که مرحل
افغانستان در حد آن ادامه داشت، هر حرکت و جنبش در نقاط مختلفه  مجازات پیرامون مشروطیت اول هنوز

     میشد. سرکوب
 ً یا زیر زمینی و خیلی سری ادامه « مخفی»در نقاط مختلفه افغانستان متفرق و به فعالیتهای « جوانان افغان»بنا

دادند، با آنکه تعداد شان خیلی محدود بود اما با پخش شبنامه ها و فعالیت های مطبوعاتی ولو محدود مگر عالمانه و 
 میدادند.  ی در لفافه طنز و گاهی آشکار و ماهرانه از فعالیت شان به مردم آگاهیگاه عامالنه

مخفی و سیاه  اوضاع و شرائط با اینهمه در چنین شرایط محدود بود. و تعداد شان تشکیالت منظم و جود نداشت
مانه وعامالنه، گاهی مطبوعاتی و فرهنگی آنان ولو محدود ولی عال وقت، نشر شبنامه ها معمول بود و فعالیت های

و توسعه می یافت. آنها از تجارب سیاسی گران بهای گذشته  و گاهی آشکار ولی ماهرانه پخش و نشر طنز در لفافه
مرامنامه، بخصوص مبارزه قهرمانانه را برای کسب استقالل  کرده بودند، زمینه مساعدی را برای تطبیق استفاده

 نمودند. قرار داشت، آماده شانرأس هدف  که در افغانستان کامل سیاسی
 در کنار لیبرال تر بوده و روشنفکران باید بخاطر داشت که در مشروطیت اول، کمیت و ترکیب آن سازمان غنی

 روشنفکران دینی قرار داشتند. پله ترازو به نفع علمای دینی نو اندیش و اصالح طلب که آنان برمنایع دینی مسلط
ید آگاهی داشتند و نیز در موقعیت بودند که بر مشروطه مشروعیت می بخشیدند جد ادبی و منابع بودند، متون

فعال و عضو این جنبش بودند... در حالی که در  همکاران از همچنان یک تعداد تحصیل کردگان کالج های هندی،
ب مشروطیت دوم، از یک طرف تشکیالت منظم وجود نداشت از طرف دیگر از لحاظ کمیت و ترکی مرحله اول

ولی کفه ترازو به نقع اصالح طلبان و روشنفکران و  ملی، بمقایسه مشروطیت اول در سطح نازل ترقرار داشت
 ظشان، پان اسالمیت نیز بودند، سنگینی میکرد. یکی از خصوصیات دیگر این مرحله نفو تحصیل کرده، که بیشتر

و مشروطه خواهان ترکیه عثمانی  روشنفکران و تماس با ظتحصیل کردگان کالج های عصری هندی، با نفو
 و دیگران بودند. تعویض گردید که از آنجمله علی افندی، لطیف افندی، فضلی افندی، رضا بیگ، نور افندی

گیری افکار  و منطقه رخ داد و در شکل خارجی زیاد در جهان در مرحله اول مشروطیت دوم که جریانات و وقایع
تأثیر فروان داشت، از نگاه کیفی بسیار مثمر بود. در این مرحله  «افغان جوانان»و انکشاف اندیشه های سیاسی 

 واالی های آرمان در راه عمده ترور سیاسی و قتل امیر حبیب هللا که بحیث مانع موضوع مشروطیت اول، مانند
    ید.باال عملی گرد از قبل از شد پالن آماده روی یک قرار داشت، مطرح بود که باالخره «افغان جوانان»

جوانان مشروطیه خواه و حزب جنگ  خواه بود و عضویت شهزاده امان هللا خان که یک جوان روشنفکر و آزادی
جنبش جدید قرار گرفت... چون در این دوره ایجاد مناسبات سرمایه داری  را داشت، به پادشاهی رسید و در رأس

اج االخبار افغانیه و ناشر و مبلغ آیده های وارث سر« امان افغان»افغان مطالب را در  بعمل آمد. جوانان
 دوم بود، به نشر میرسید و انگلیس ها را خیلی ژوازی ملی جوانان مترقی همان وقت افغانستان یعنی مرحله بور

 دشمن «امان هللا افغان» که گفته بود« داوی» به صراحت به عبدالهادی« هنری دابس»ناراحت ساخته بود که 
   بریتانیا است.

منتشر شد و یک تعداد جراید دیگر نیز « ستاره افغان»ان افغان دشمن بریتانیا بود و هم چنین جریده انتقادی بنام ام
  پیش گرفتند. همین روش را در

استقالل را حاصل و محافظه میکند عزم ثابت و دالوری و بیداری و اتفاق ملت است... شاه امان هللا  یقنیاً چیزی که
 نمونه عرضه میگردد، مؤید این ادعاست. که بصفت« امان افغان» در مطالب زیرین منتشر

و جان فشانی و اتفاق  و بیداری یقیناً چیزیکه استقالل را حاصل میکند و محافظه میکند عزم ثابت و دالوری»... 
 « است...

د، حاضر نباشند، امر دوام استقالل میباش ادامه استقالل مهم است و بس مشکل، اگر ملت به چنان فداکاری که برای
 « است... اضمحالل می گردد، حصول و ادامه اش متمم یکدیگر یقنینی است که استقاللش مبدل به

و حال برای محافظه استقالل، »... را مخاطب قرار داده گفت: « هنری دامبس رئیس برتانوی»شاه امان هللا خان 
 « ام...خود آماده  عزت و شرافت افغانستان، تا آخرین قطره خون

 

 «: جوانان افغان»ساختار تشکیالتی و طرز کار مرحله دوم 
 

جدید ملی و بین  جوانان افغان در این مرحله الهام خود را از اندیشه های دوره های مشروطه خواهی قبلی و شرایط
 میداد. تشکیل افکار و اندیشه آنها را در مرحله دوم گرفته و همین عوامل خمیر مایه المللی
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مبارز قرار داشت، آن  ت بارز این دوره، که در رهبری آن اکثراً طبقه متوسط شهری و قشر روشنفکرخصوصی
بود. در این مرحله کفه ترازو به نفع  نمایندگان اقشار و ملیت های مختلفه کشور شامل بود که در ترکیب آن

  عضویت آن را نداشتند. و تحصیل کرده چربی میکرد و برعکس مشروطیت اول، خارجی ها مبارز روشنفکران
علنی درآمده بودند، آزادانه فعالیت میکردند  دورۀ امیر حبیب هللا نیز بشکل مرحله حلقه های سیاسی مخفی در این

 نظر میکردند اعضا با روحیه چند بعدی و نسبتاً واقعیت گرائی به تبلیغ شفاهی و کتبی در امور کشور داری ابراز
سادگی، عظمت، تواضع و هوشیاری سیاسی را توصیه مینمودند. به مرور زمان دو  و ُحسن اخالق، تقوی سیاسی،

 حلقه سیاسی در بین جوانان افغان پدیدار شد... 
نظام  به و تمایالت« جوانان افغان» بروز نخستین نطفه های هسته گذاری تمایالت چپی در بین کسانی که از

ارتجاعی که جلو سیاسی آن غالب  -یک طرف آن قشر سنتی که در تقابل جمهوری، تقابل را تشدید کرد و این
که در « جوانان افغان» نهایت به ضرر کشور تمام شد. بهرحال انگلیس های استعماری بود، در اوقات بدست

مرحله دوم بطور غیر رسمی ولی علنی فعالیت میکردند بعد از پیروی شان در برابر دشمن مشترک ماند اکثر 
 بدو دسته گی مبتال گردیدند: آمده اعضا بمیان بین ای جهان انشعاباتی درانقالبات و جنبش ه

 

 «: محافظه کاران»الف: حلقه سیاسی اعتدالیون 
 

گرچه هر دو حلقه بر اساس اختالفات بسیار عمیق سیاسی طبقه بندی نشده بود و از الحاظ اصول مرامی، وجوه و 
اشتند آرمان های شان را در چوکات قانون اساسی و قوانین دیگر متمم آن دیدگاههای نستباً مشترک داشتند و تالش د

 بخشند و نارسائی ها را گوشزد کنند ولی برخورد با بعضی مسایل سیاسی اقتصادی و اجتماعی جامعه با حفظ تحقق
غیر مستقیم وجوه مشترک مبارزه اختالفات و برخورد ها متفاوتی داشتند. هر دو حلقه میکوشیدند بطور مستقیم و 

 بگذارند. بر وقایع تأثیر مهمی
آن حلقه طرفدار اصالحات معتدل و  اعتدالیون یا بعضاً محافظه کاران قسمیکه از نام شان پیداست، صیاتوخصاز 

 کشور و بدون و ایجابات عصر به شرایط مطابق قدیم های ارزش پوشاندن به بازسازی آیده های قدیم، جامه نو
دند، منقلب و معدوم میشود. به نظر آنان اسالم که دینی است پویا و رهبری کننده و رهائی توسل به خشونت بو

 میکند.  بخش حد وسط و میانه روی را در عبادات و معامالت توصیه
افغانستان  چون سنتی هٔ شد نگهداشته عقب غربی و مترقی را درکشور هٔ پیشرفت خالص پروگرام یک تطبیق لذا آنان

 بودند. تدریجی و محدود بودن تغیرات و دگرگونی آنی میدانستند و طرف دار تحول عملی غیر٬را 
علوم جدید و علوم دینی صحبت میکردند. گرچه آنان  های پروگرام در تناسب الزم یک تعلیمی از ساحه نصاب در

استفاده سوء از  مذهب و به حربه دین و سالح میدانستند مگر در پهلوی آن متوسل رفع حجاب زنان را قبل از وقت
 نبودند. مورد طرفدار این آن در

در عقب  شان و پنهان کردن اجتماع آنان نیز زنان را نیمه از پیکر اجتماع دانسته وبا نابود شدن شان از صحنه
 نبودند. موافق را دیوار های ضخیم

در کشور جزو  عصری و مدنی غرب ترقی و انکشاف صنایع، تجارت، زراعت، اصالحات اداری، داشتن وسایل
دادند و با در نظر داشت شرائط  قانون اساسی )نظامنامه( موافقت نشان برنامه شان بود... اعتدالیون با مواد اولین

 افغانستان از شاهی مشروطه طرفداری میکردند.  وقت
عاب حلقه شان عبدالهادی داوی بعد از انش بدین معنی که پادشاه در داخل حدود قانون واجد قدرت باشد. به فرموده

بود و تا توان قدرت این عهده را « افغان»میکردند و رئیس شان غالم محی الدین  فعالیت« اخوت ایمانیه»تحت نام 
از « اخوت ایمانیه»در این فرصت نام  ریاست حلقه اعتدالیون را به عهده داشت. البته قاسم خان بعداً  بدوش داشت.

ً هفته یکبار و آنهم در شب های جمعه تشکیل جلسه میداند. اکثراً تشکیل این حلقه حذف گردید... اعضاء عم وما
آجنداء خاص وجود نداشت، بلکه بر مسایل و اتفاقات و واقعات روز کشور و جهان که در آینده به درد میخورد 
 بحث و گفتگو صورت میگرفت. ابتدأ راپورها و گزارشات هفته که توسط اعضا تهیه میشد بصورت شفاهی ارائه

داده میشد. موضوع  بعداً روی آن تبادل نظر صورت میگرفت در ختم جلسه به هریک از اعضاء وظیفه ٬میگردید
بعمل میآمد تا اصل شایسته  بحث شان بود. و کوشش تربیت کدر سالم و تقرر مامورین یکی از موضوعات قابل

اکثراً در  حلقه عتیقه کشور بود. اینبحث توجه به حفظ آثار  قابل دیگر و موضوع شود. ساالری در نظر گرفته
للندر سپری می  تابستان ها روز های جمعه را به میله ها و تفریح و دیگچه پزانی ها بیشتر در چاردهی و تنگی

 نمیشد. بمیان آورده نمودند. در اوقات تفریح از مسایل سیاست و مسایل حزبی زیاد سخن
 عبارت بودند از :  اعتدالیون اعضای

  ؛«پریشان»لهادی داوی عبدا -۱
  ؛«عزیز»عبدالحسین  - ۲
  ؛«ناصری»محمد  فیض - ۳
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  سید غالم حیدر پاچا؛ -۴
 خواجه هدایت هللا؛  -۵
  فقیر احمد؛ -۶
  ؛«جبار خیل»فتح محمد  -۷
   ؛«جبار خیل»عبدالجبار  -۸
 سید هاشم؛  -۹

 «.جلوه»محمد کریم نزیهی  -۱۰
 

  ب: حلقه سیاسی رادیکال ها بودند.
 های و ارائه آیده های جدید و ارزش تغیرات و تحوالت سریع یعنی طرفدار این حلقه از نامش پیداست، رادیکال

از ارزش های تخریب  ناپذیر جدید که در نتیجه آن برخی واقعیت های انکار جدید در افغانستان بودند. آنها در پرتو
ده بود، ناگزیر شدند پالیسی خود را متناسب با واقعیت های گرفته ش نجلو مشروعیت خود را از دست داده بود به چ

بدفاع حقوق مظلومان و طبقات محروم که از بلندترین  تا حد توان عیار سازند. به ادعای خود شان جهان روز
 و مدنی روشنفکران بود، بپردازند.  انسانی هویت

نصاب تعلیمی و تربیتی طی یک  هٔ در ساحرادیکال ها در سیاست داخلی طرفدار تحوالت سریع انقالبی بخصوص 
پروگرامی که روشن ساختن ذهن و باال بردن خود اگاهی آزادانه شاگردان را  پروگرام پیشرفته علوم جدید بودند.

شرائط سنت گرائي های ارتجاعی و  کمک میکردند. و از مقلد بودن طوطی نما جلوگیری میکردند. این حلقه با
پاسداران اختناق و مخالفان عدالت و مساوات و آزادی که همه چیز را مغز  ران اینعقب گراهای خرافی و متحج

بر قطر عمامه های خود می  عمامه بسر های را که هر روز یعنی آنان نبودند و عمل کننده شوئی میکند، موافق
مواجه  د را با ضدیتنوآوری و ترقی و تجدی افزودند و حیثیت تیغ دو دم را داشتند و با سوء استفاده از دین هر

 میساختند.
همچنانکه امروز هم، نو اندیشان  میدانستند. وخرد انسانی و مدنیت مخالفت میکردند دشمنان دانش و معرفت با تفکر

بکار میبرند، وایروس کمپیوتری میدانند که  تمدن غرب مظاهر تمام علیه تیغ را این هٔ این متحجران را که یک لب
     یزنند و خرد را نامطلوب میسازند.همه پالن ها را برهم م

 از این حلقه با الهام از ترکیه کمالی یادداشتی تقدیم« آرتی»در تاریخ افغانستان نخستین بار بود که غالم محی الدین 
 شود. الفبای التین استفاده و کتابت در عوض الفبای عربی از وپیشنهاد نمود که بخاطر سهولت در خط

 و تحت ستم که نسوان آزادی و نهضت  نبوده و از زنده کردن حقوق تحمیلی اسارت اجتماعی رادیکال ها طرفدار
قرار گرفته بودند و بعضا حتی شنیدن صدای پایشان را حرام می شمردند،  قبیله وی، مذهبی و سیاسی  استبداد

از لباس زندان  زنان ن برایمیکردند. آنها گوشه های تاریک جهان تعصب را که با سوء استفاده از نام دی پیشتبانی
نمی کردند و متعقد بودند  تائید ودندب انداخته و اجباراً اسیر ساخته سیاری ساخته بودند و اورا مانند مرغی در قفس

 نیز تغیر کند. افکار زنان تغیر این که همراه با
ع و دالق( شعری تحت به پوشش اجباری زنان و آوردن )برق رئیس حلقه رادیکال ها راجع« لودین»عبدالرحمن 

   بود. کرده ساخته بود و آنرا نکوهش« مادلایر»عنوان 
محمد غبار یکی از فعالین جوانان  این کتاب از قول شادروان میر غالم( ۲۴۸) جناب پوهاند هاشمی در صفحه

شده حق کار تعلیم و تحصیل زنان در هر کشور مستقل جهان اسالمی و غیر اسالمی تضمین »افغان مینویسد: 
بود.  از این حق نخستین کاری که در دوره اختناق و ارتجاع صورت گرفت، محروم کردن زنان ولی«. است

 مدارس زنانه انجمن نسوان کابل، جریده ارشاد نسوان مسدود شد. 
و امانی به کشور ترکیه فرستاده شده بودند اجباراً رجعت داده شدند و در زیر )برقع  دوره افغانی که در شاگردان

 زنان را در این معارف دولت هنوز شمول»جای دیگر میگوید که:  در همین نویسنده دالق( مستور ساخته شد.
 «محقر کفر و زندقه محسوب میکردند.

بود که یک خانم از زنان روشنفکر کابل، بصراحت از حقوق بشر نام گرفته  در تاریخ افغانستان نخستین باری
لویه جرگه افغانستان نوشت: نام ما پرده نشینان  نسوان به وکالی پیشنهاد جمعیت»تحت عنوان:  هٔ است. او در مقال

را از  رجال جاهل و نادان دراین قرن بیستم، در این قرن طالئی... ما قطار زن های ملل زنده شد... بعضی از در
و معرفت حق حیات جهالت و تعصب خشک دشمنان حقیقی علم  تمام حقوق بشری محروم گذاشتاند... اما بدبختانه

 « بشری محروم کرده... نموده و از هر گونه حقوق ما سلب مارا از
اتکاء  حلقه رادیکال ها در ساحه سیاست کدری مانند اعتدالیون در تالش آن بودند که بیشتر به اصل شایسته ساالری

  ید براین مدعاست:مهر تائ رابطه این در حلقه این  برخی از اعضای داشته باشند. نظریات و پیشنهادات
 پادشاه یک اعلیحضرت که خود شان را»عبدالرحمن لودین در جلسه چمن ستور )کلوپ امانی( کابل گفت: 

توقع میرود که انقالب در دستگاه دولت را بپذیرند، ده سال است که  در نطق معرفی نمودند، پس« انقالبی»
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ً بدوش گرفته اند در اعلیحضرت است که عوض  حالیکه انقالب متقاضی وظیفه صدارت عظمی را شخصا
 «گردد. اعلیحضرت شخص مسئول دیگر بحیث صدراعظم منصوب

وزرای  اعلیحضرتا مادامیکه این»گفت:  هـ( ۱۹۲۸نماینده انتخابی کابل در لویه جرگه )« آرتی»غالم محی الدین 
 «. مملکت مسیر نیستاصالحات در امور  است هیچ برده نشده مشهور بالفساد شما تا پای محاکمه و دار

ملی مسؤلیت نداشته باشند و تنها بحضور  غبار نماینده انتخابی کابل گفت: تا وقتیکه وزاری دولت قانوناً نزد شورای
 نمیتواند داشته باشد. همین نماینده گفت که در کشور های را اصلی خود شاه مسؤل هستند شورای ملی مفهوم

نزد شاه است  مسؤلیت وزراء شورا مسؤلیت دارند ولی در افغانستان مرجعچون ترکیه و ایران وزراء نزد  خارجه
 متفاوت است و در هم از فرمود که: شرایط ترکیه و افغانستان که آنهم غیر مسؤل میباشند، شاه امان هللا در جواب

     قسمت ایران آن کشور را همپایه خود نداست.
نظام نامه »نخستین قانون اساسی بنام  و پیشرفت کشور شمرده میشد. دوره امان هللا خان دوره قانون، عدالت، ترقی

 ننگرهار تأئید شد.  نفری« ۸۷۲»  در لویه جرگه« افغانستان اساسی دولت علیه
افغان با تعداد انگشت شماری  هفتصد نفر بودند، روشنفکران و جوانان بیشتر از لویه جرگه پغمان که شامالن در

بودند. اکثریت را روحانیون، خانها، زمین داران و تجار بزرگ تشکیل میداد  به شکستدر برابر اکثریت محکوم 
 از منافع طبقات خود دفاع میکردند. بخصوص که شاه امان هللا خان زیر تهدید اغتشاشیون پکتیا و خطر انهدام که

 «ه ئي را تصویب کردند.و فیؤدال قانون نزده فقر مجبوراً با مصالحه قشر روحانیون و طبقه مالک قرار داشت.
 

 
 اسبق فاکولته ادبیات و پروفیسور یسئاز چپ به راست: پوهاند هاشمی، پوهاند امین ر

 امریکایی معاون افغان شناسی در یونیورستی نبراسکا
 م، نبراسکا، امریکا 1976سال 

 

 فـصل دوم
 

 جوانان افغان و نخستین قانون اساسی افغانستان
 

کیبر فرانسه، انقالب و استقالل  انند پرتستانت ایزم، رنسانس، انقالب صنعتی، انقالبانقالبات و جنبش های م
 امریکا، انقالب اکتوبر و رشد تفکر انسانی سد ها مختلف دست بهم داده تغیر بسیار عمیق در ساختار های

 اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غربیان وارد کردند. 
را در اندیشه شرقیان  اثرات خود کرده غربیان، این تحوالت و افکار تکاملبعداً بر اثر تماس مردم مشرق زمین با  

مدون یک نهاد سیاسی و  قانون اساسی به نهضت گرایش از جمله بخصوص در ساحه ایجاد، تهیه، توسعه و بالندگی
 حقوقی وارد نمود. 
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وی، و ارزش های سنت های  در افغانستان در طول تاریخش همواره تعالیم و احکام دینی، قوانین عرفی، عنعنه
جامعه قبیلوی وی، اوامر، مقررات، احکام و فرامین حکمرانان، زمینداران، امراء و شاهان، حیثیت قانون را داشته 

بیستم تحت تاثیر شرایط  دیدگاه تاریخی و سیاسی، مبارزه بخاطر تهیه قانون اساسی عمدتاً در اوایل قرن است. از
 میگردد. ش مشروطیت اول برداخلی و منطقه در وجود جنب

جوانان »استقالل کامل سیاسی در مرحله دوم مشروطیت دوم در دوره  مهم ترین پیآمد این مبارزات بعداز حصول
 افغانستان بحیث یکی از دستآوردهای یعنی آغاز دهه سوم قرن بیستم بود که نخستین قانون اساسی و مدون« افغان

 ه میان آمد .ارزشمند تفکر مدرن و جامعه مدرن ب
قوانین و اصالحات اداری دولت  با طرح« جوانان افغان»شاه امان هللا خان با کمک و همکاری تحول طلبان و 

کوشید که دولت را از چارچوب مطلقیت که میراث اسالفش بود رهائی بخشد. بر خرابه های نظام کهن قبایلی و 
نسبتاً  اهمیت نند و با گذاشتن گام های اولی و ابتدائی به آندولت عصری را پی ریزی ک هٔ فیودالی و خانخانی، شالود

 دموکراتیک بدهد.
نخستین قانون اساسی و نظامنامه های هفتاد و دوگانه شدند. تحقق این امر که بنابر  تشکیل کابینه به طرح بعد از

ن در برج شمالی دولت، مرکز یا محفل وضع قوانی نبود، در شورای عدم موجودیت متخصصان رشته، کار سهلی
 م(  ۱۹۲۰هـ ش/سپتمبر  ۱۲۹۹سنبله  ۲۴ارگ کابل تأسیس گردید. )

 در این مرکز یک تعداد علمای دینی، روشنفکران، نویسندگان، اصالح طلبان، روشنفکران مشروطه خواه،
ح سردار شیر احمد خان بحیث رئیس، نیک محمد خان، فت دولت و ترجمان ها شرکت داشتند. از قبیل مامورین

عبدالواسع خان  ، قاضی«برگد ُملکی»محمد خان، جمعه خان، حبیب هللا خان مدیرعمومی پسته، محمد قاسم خان 
قندهاری، مولوی محمد حسین خان، مولوی محمد بشیر خان، عبدالرحمن خان لودین، داکتر عبدالغنی خان، نجف 

در رأس  پاشا بکابل آمده بود با جمالبیگ، آمر پولیس انقره که  شخصیت تُرکی بدری علی خان، عبدالرحیم،
داشتند بحیث نائب رئیس محفل بودند. و  نیز عصویت کمیسون حقوق دانان که در ترکیب آن چند نفر فرانسوی

 قانون اساسی ترکیه که اساس آنرا کود ناپلیون فرانسوی تشکیل میداد تهیه قانون اساسی افغانستان را مشابه به
 نمودند.

اعضاء که شامل علمای دینی، روشنفکران افغانی، حقوق دانان ترکی، فرانسوی و  ترکیب د درطوریکه دیده میشو
دیده میشد و در میان آنها  اندیشه نشلستی و چپی در آنها راستی پان اسالمیتی، مسلمانان هند بودند تمایالت مختلف

 بود. رخنه کرده نیز و بیگانه خارجی عمال
شدند دوگانگی و کشاکش بین باور، اندیشه و  مواجه به آن همان آغاز سی ازکنندگان قانون اسا مشکل که وضع

 بود. نوگرائی و لیبرالیزم اندیشه اسالمی، باور سنت، شریعت، فرهنگ هٔ عرص
حل کنند تا از یکسو دساتیر حقوقی تفکر  بخرچ دادند تا حد توان این مشکل را به قسمی واضحاً قانون اساسی تالش

بیآورند و از سوی دیگر تفکر سنتی را در چارچوب تفکر مدرن از طریق  ب تفکر شرعیمدرن را در چارچو
مسله بیابد و مشروعیت دوگانه یعنی  توانست راه حل مؤقت برای دهند و تلفیق نمایند. هر چه بود این قانون آشتی

بسیار دور  اه یافت بنیادیاز ر مردم )ملت( پیدا کند.مگر آن یعنی حاکمیت و منشاء زمینی منشاء آسمانی مشروعیت
        بود.

نفری ننگرهار ( ۸۷۲در لویه جرگه )« نظامنامه اساسی دولت عالیه افغانستان» نخستین قانون اساسی افغانستان بنام
که در آن نمایندگان قسمتی از افغانستان )افریدی، مهمند، شینواری، خوگیانی، غلزائی، وزیری وغیره حضور 

 پغمان با تعدیل لویه جرگه م( و متعاقباً در ۱۹۲۳هـ ش مطابق مارچ ۱۳۰۱ید )هشتم حوت تصویب رس داشتند به
 تصویب قرار گرفت. بعضی مواد آن مورد

مذهبی از قبیل حاجی ترنگزائی،  معروف در لویه جرگه ننگرهار برعالوه نمایندگان قبایل متذکره شخصیت های
 اخیل و میر حالل نیز دعوت شده بودند تا راجع به نظامنامه اساسیمال چکنهور، پادشاه اسالمپوری، مال سیداکبر آک

عالیم مخالفت با اصالحات امانی توسط قدرت مذهبی آغاز شد. برادر  صحبت شود. در این لویه جرگه نخستین
پیشرفت تدریس اسالمی مضر است هدفش آن بود که تدریس مضامین غیر  حضرت چارباغ گفت که نظامنامه بحال

 تعلیمات مذهبی موجود صدمه میزند. به دینی
در جرگه پغمان که شامالن آن بیشتر از هفتصد نفر بود، اکثراً آنان را روحانیون، خانها، زمینداران و تجار بزرگ 

در  تعداد انگشت شمار افغان و روشنفکران به میکردندو جوانان خود دفاع طبقاتی تشکیل میداد که فقط از منافع
 شکست بودند. به محکوم آنها برابر اکثریت

ً شاه امان هللا زیر تهدید اغتشاشیون پکتیا و خطر به قشر  داشت مجبور به مسامحه و مدارا قرار انهدام مخصوصا
نزده فقره را به تصویب رساندند. و از این طریق به رفورم های مرحله  روحانیون و طبقه مالک و فیودال بود. آنها

    اول ضربت سختی حواله کردند.
شاه و موجودیت یک سلسله  هٔ سلط هـ ش( که آمیزه از تسلط روحانیت ادامه ۱۳۰۷بهر صورت نظامنامه اساسی )

 بیشتر متوجه تحکیم بنیان وحدت ملی افغانستان است در نظر گرفته شده.  اتباعحقوق و آزادی های فردی 
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  اول: مقام دین اسالم؛ ماده
  دوم: پایتخت بودن کابل؛

 شاه حامی دین اسالم است؛ سوم: پاد
 تعین میکند؛  چهارم: وزراء را شاه

 پنجم: شاه غیر مسؤل است؛ 
بالتفریق دین و مذهب، تبعء افغانستان « همه افرادی که در افغانستان میباشند»ششم: در فصل حقوق تبعه افغانستان 

  گفته میشود؛
 را خلل وضع نمیکند؛  دیگر اشخاصبوده حریت  مالک را افغانستان آزادی خود هٔ هفتم: کافه تبع

 است؛  مصؤن هشتم: حریت شخص از هرگونه تعرض و مداخله
 نمیشود... نهم: هیچ کس بدون امر شرعی و نظامنامه مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات

داخلی مطابق اصول نظامنامه مخصوص  در افغانستان اصول اسارت بالکل موقوف است. مطبوعات و اخبارات»
مافوق، آزادی تدریس بطور عمومی و خصوصی،  د میباشد، آزادی تجارت و صعنت، حق استغاثه را به آمرآزا

افغانستان بحضور شریعت غرا و نظامات دولت، در حقوق و  هٔ حکومت از مدارس و مکاتب، کافه تبع نظارت
الک به منفعت عامه، مالیات به ثروت و اقتدار مردم، استم وظائف مملکت حق مساوی دارند، متناسب بودن

 بالکل ممنوع مصؤنیت مسکن، جاری بودن شرعیت و اصول محاکم و جزا در محاکم عدلیه، مصادره بیگاری
  «میکرد... تأکید را موارد است... و سایر

بود که در عمل مورد تطبیق قرار داشت  آن این مواد قانونی روح»غبار در رابطه به مواد قانون اساسی مینویسد: 
عمالً  هٔ نفاق مبرا بود. چنانچه مراسم مذهبی، تکیه خانه های پیروان مذهب امامی لوث و مردم فریبی و کذبو از 

آنجمله هفتصد و چند کنیز و  آزاد شدبردگان هزاره، میراث دوره عبدالرحمن خان از برده گی نجات یافت و از
 « غالم در شهر کابل از منزل اربابان خود برآمدند.

درست است که جامعه سنتی و »میکردند که:  یک بخشی از روشنفکران چنین استدالل کتاب( ۲۷۷ -۲۷۶صفحه )
حوادث و وقایع تاریخی، استعمار خارجی و استبداد  از نظر اصلی آن صرف افغانی که مسبب هٔ عقب نگهداشته شد

قوق زنان و ایجابات و محیط بسته فرهنگی بود، دشواری ها و موانع نمی نوانست دلیل چشم پوشی بر ح داخلی
برای مردم افغانستان تبدیل نکند. اصالحات و دموکراسی  آنوقت میبود که این نظام سیاسی را یک ضرورت حیاتی

رشد انکشاف اقتصادی  وحدت پایدار ملی اقتصادی و سیاسی بود و هست که که عدم موجودیت آن یک ضرورت
یازی وجود نداشت که افغانها برای یک نظام سیاسی و میگردد. ن واجتماعی کشور سخت صدمه میبیند و تخریش

 می کشید. انتظار رشد انکشاف قرنها
جوانان »بهرحال بطور ُکلی میتوان گفت که جریان های روشنفکری، اصالح طلب، ملی گرا و مشروطه خواهان 

یاد کرده واجب القتل که برخی از طالئی زاده ها آنان را ُغده های سرطانی  این پیشگامان ارزشهای جدید« افغان
ابتکار عمل ولو بدون رعایت تناسب منطقی بین اصالحات روبینائی و زیر بنائی و فاقد  میدانستند. با بدست گرفتن

بورژوازی آن برخصلت مادی آن برتری داشت، در امر تهیه و تدوین   پایگاه مادی نیرومند که خصلت فرهنگی
و پویا بودند. و از منافع ملی،  ه داشتند. آنان که طرفدار یک جامعه زندهقانون اساسی نقش مهم و فعال و سهم ارزند

میکردند، کوشیدند تا حد توان مطالب مورد نظر  فرهنگ ملی، اندیشه ملی و پابندی به موازی دموکراسی دفاع
 اساسی و نظامنامه را از قوه به فعل در آرند. مندرج قانون

پورژوازی و دموکراتیک آن متمرکز  یک سلسله مواد و پرنسیپ های مترقی در رابطه به تطبیق مبارزه آنان بیشتر
« جوانان افغان»غیر دموکراتیک نیز قرار داشت که  گردیده بود... البته در قانون اساسی مواد ومطالب و مفاهیم

آنرا داشتند انتقاد قرار داده و تقاضای تعدیل  نمود، مورد گفتار و صحبت ها و نوشته های خویش مطرح آنرا در
ثالثه و متوازن که  حکومت ضرورت اجتناب ناپذیر تفکیک قوای مانند: غیر مسؤل بودن پادشاه، تفکیک سلطنت از

نمایندگان مجلس که انتخاب  رکن عمده دموکراسی و شاهی مشروطه است، تعین صدراعظم و مسؤلیت وزراء نزد
 میگرفت.  آنان باید با معیارهای دموکراتیک صورت

ملی گرایانه پایان داده شد ارتجاع، استبداد، بیرحمی، سفاکی و  ل با سقوط دولت امانی به همه آرزوهایبه حا
  آن ساخته شد. استعداد ُکشی جایگزین

معاصر افغانستان چند خانم بشمول  مهمترین خصوصیت این لویه جرگه این بود که برای نخستین بار در تاریخ
 بودند. ورزیده اشتراک زنان افغانستانملکه ثریا بحیث نماینده 

مبارز و مشروطه خواهان دوره اول،  جناب پوهاند هاشمی در این کتاب از اسناد خیلی مستند نقل قولهای از جوانان
یادآوری و مصاحبه ها و مقاالت مبارزین را در کتابش گنجانیده است و از زجر و « سوم»دوم و دوره اختناق 

 بارزات شان یادآور شده است. در دوران م شان شکنجه
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ً  هرگاه به معرفی هریک در این نوشته مختصر بپردازم ایجاب نوشتن یک بطور نمونه  کتاب دیگر خواهد بود، بنا
و شکنجه که از حکومات دست نشانده مزدور، ظالم دیده اند برای  بعضی از مبارزین را با شهکاری و زجر

 محترم مینگارم. خوانندگان
 

 داردادامه 
 

 فصـل سوم
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