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 8تر 1 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 

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

 

 
 ۵۲/۰۱/۵۱۰۲          احسان لمر

 (61) شان اهداف و اول مشروطیت
 و افغان الدین جمال دید از مردم حاکمیت )دموکراسی، وین قبلی در مورد حضرت سید افغان، بخصوصمطالعه عنا

 فلسفه علوم، باره در شان( ــ )نظریات رهروان و شاگردان افغان، سید دیدگاه از حجاب و  زن  شاگردان(ــ )حقوق
 «الجبن» ( ــ ) ها افغان با اتحاد سوی به ها فارسی افغان( ــ ) دعوت سید مقاله ـ« جراید فوائد» )  تمدن( ــ و

 ساخت. و نظرات او و شاگردان و ره روانش آشنارا در مورد مکتب فکری  ما  ( الوثقی عروة جریده در سید مقاله
 اداعتق و ایمان" : که می نویسد  نهرو لعل جواهر، چنانچه ه بودبرداشت راستا ینا در برجسته گامهای هم اسالم آئین
 امتم برای را برابری و برادری پیام اسالم همچنین .آورد  وجوده ب را عالی ثمرات این و است بزرگی چیز نفس به

 1 ".میآورد وجوده ب مردم برای دموکراسی نوع یک قرار بدین. داشت همراه میشدند مسلمان کسانیکه
 مشاهده بطوریکه" :نوشته کهدرباره نیم قرن اولیه اسالم  مصری نزده قرن اواخر سترگ مورخ و محقق زیدان جرجی
 و آمدند ادهس زندگی با خلفا. شد بلند دادگستری با و گشت استوار گاری پرهیز بنیاد بر راشدین خلفای حکومت شد،
 کرباس باسل خلیفه نداشت، سلطنتی و دولتی فر و کر و بود شبیه روحانی مقام به بیشتر آنان دوره در خالفت. رفتند

 و کوچه در عادی مردم مثل و بود خرما درخت پوست از شمشیرش بند و داشت پا در خرما پوست نعلین میپوشید،
 روی از خلفا متوحک. شنید می را او حرف ترین سخت و میشد سخن هم مردم ترین پست با و میگشت بازار

." دمیدانستن دین مسلم اصول از را مردم با  رفتاری خوش آنها که چه بود، نیک مشق سر و دادگستری و پرهیزکاری

2 
 اعالنــ  ،نمائیدمی سراغ میالدی 18 قرن در زمین مغرب در داری سرمایه نظام پیدایش در را دموکراسی مقدمات

 نقالباتا روشنفکری ــ جنبشهاــ  آن، ادامه به بشر حقوق اعالمیه و فرانسه کبیر انقالب انگلستان ــ در پارلمانی حقوق
 سپس و خان تقی مرزا های پرو گرام مصرــ انقالب نزدهم ــ قرن در اجتماعی و سیاسی ــ تکنولوژیک فرهنگی ــ

 انخواه آزادی نهضت جوان ــ  ترکان انقالب بعدا   و پاشا رشید و پاشا مدحت هایپرو گرام  ایران ــ مشروطیت جنبش

 کشور که غیره و...  روسیه 1191 انقالب ــ1111سن یات داکترسون رهبریه ب چین خواهان جمهوری جنبش هند ــ

 مکتب) یعنی 1191در عصری معارف بسوی کوچکی روزنه شدن باز با. باشد هم نباید و نیست مستثنی آن از هم ما

 نشان اطرخ باید. گردید افشان پرتو و متبارز دیگر بار افغانها خاکستر زیر و شده سرکوب عمدا   استعداد( حبیبیه
 پهلوی در برمکی خانواده موجودیت بودند، دار خور بر غنا پر فرهنگ از خود تاریخ طول در افغان ملت که ساخت
 رب خراسانی ها فرهنگ عظیم غنای هم و ساخته، را عباسی دوره عظمت و تاریخ از روشنی صفحه عباسیانسلسله 
 در افغان ملت. گردید باعث را( هرات تیموریان دوره)  شرق عظیم تمدن که بخشید اثر چنان تیمور اوالد و اقوام
 وزنهر کوچکترین لحاظ بدین میشدند،"  سینا بوعلی" هر یک گردد مساعد رشد زمینه اگر ندنمود ثابت تاریخ طول

 نیروی ینا از هزار صدها امروز تا میالدی 11 قرن آغاز از متاسفانه که برداشت در را ثمره بهترین رشد، بسوی

 و جاه طلبی ها گردیدند. خواهی قدرت جنگهای قربانی کشور بالنده

 در آنرا افشانی پرتو که افروخت را مشعلی بود ه نمود آغاز 1889 دهه در زادگاهش در را گری بیدار که افغان سید

. و آزادی خواهان گردید روشن فکرانچراغ روشن راه ( النهار  شمس )و مالحظه نمودیم خان علی دوره امیر شیر

 : میشود بخش سه شامل کهمردم ما از آن بهره بردند  ( 1198 ـ1191)  سالهای طی در دیگر بار

 (.1111 ـ 1191) بربریتو  جهل علیه برو روشنائی   علم داران علم مبارزه دوران  ــ

 ومادی و معنوی معارف  ارتقا بسوی امانیه نهضت  فرهنگی و علمی جهش و خواهی آزادی جنبش پیروزی  ــ

 (.1121 ـ 1111) دموکراسی

 .1191ــ  1181و  1111ــ  1199 ــ  نهضت مشروطیت سوم
 رد وطندوست فرهنگیان یا دانش و علم خاکستر زیر های قوغ ،(سراج) خان هللا حبیب امیر سلطنت سال اولین در

 و علم احیای با توام را  استعمار و دهشت ، استبداد ضد مبارزه و نموده گرم  را شان ما حول محیط کشور داخل
 مانند خانواده ،عبدالرحمن خان هدور  تبعیدیان زمان درعین نمودند، آغاز مشروطه نظام و عدالت و آزادی فرهنگ،

 و دیدگاه با....  و  مروت ظفر محمد مولوی افغان، الدین محی غالم ساز، ساعت ابراهیم ماما ،محمود طرزی های
 ردید:به دو نکته با هم خلط گ، که دیدگاه آنها و روشنفکران داخل کشور برگشتند وطن به یبزرگ آورد ره
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 ایران و، اروپا ترکیه مصر، هند، در افغان سید غنای پر افکار و ها اندیشه از آموزشهای. 
 حولما و جهان  جدید تکنولوژی و نسیاس علوم، پیشرفت از شان خود آگاهانه و علمی شناخت. 

یکی  و داشت، آشنائی متداول علوم با و بود نموده سمرقند ورزیده استادان نزد را خویش تحصیل که هللا حبیب امیر
 هک میخوانیم وقتی میداد، نشان زیاد عالقه ها ترجمه و مجالت کتب، به ، ویبود ما کشور انشاه ترین مطالعه پر از 
 رامی مطالعه به نخواهی خواهی بود محفوظ اعتمادی خان عبدالقدوس سردار دفتر در" اسرافیل سور" و" المتین حب"
 ساخت، متبارز العاده فوق اشتیاق طرزی محمود توسط فرانسوی ورن ژول آثار ترجمه به امیر همچنان میرسید، هم
 مخالف بشدت آن با خان نصرهللا سردار برادرش که حالی در میدهد نشان جدید مدنیت به را امیر توجه خود این که
 مشروطه مرکز و کانون حبیبیه مکتب که باشند می نظر بیک فرهنگ و پوهنیار هاشمی، حبیبی، چون ما مورخین. بود

 .میافزایند راهم" نخستین طیتومشر هسته" افغانستان االخبار سراج نشر هاشمی استاد و بوده اول خواهان
 وی از خان هللا حبیب مکتب تاسیس از قبل که نوشته" میانه آسیای سیاسی وضع"  خود رساله در عبدالغنیدکتر 

 حبیـبیه»  ن خا هللا حبیب امیر اسم به من که کابل  مکتب... نمایم  اتخاذ  را الزم ترتیب"  گویا  برادرش با تا خواست

 میرسید واصف، مولوی چون های شخصیت آن از خارج و دربار دراین دو برادر  از قبلاما   1..."ام کرده یاد« 

 بودند. نموده بازی روشنفکر  شاه ذهنیت در مثبتی اثرات دیگران و عبدالرب مولوی قاسم،
 هم عصری معارف باره ینا در نظریاتی که ابیمی می در خان عبدالرحمن امیر( التواریخ تاج)  رساله زوایای از

 ونچ میبرند  براه را دولت سفینه که سلطنت وزراء و دان سیاسی اشخاص باشند عاقل و علم با رعایا " اگر:  داشت
 آتیه در زمان ما رعایا تربیت لذا. بود خواهد تر شایسته میباشند مردم خیاالت نماینده میشوند و انتخاب رعایا خود از

 زنهای نکهآ نماید، مگر ترقی صحیحا   و کامال   نمیتواند ابدا   افغانستان هم آتیه در زمان .می باشد بسیار معتنابی مطلب
 در زمان که هم و عقایدی و مطالب میآموزند مادرها از خود را ابتدائی سبق اولین اطفال بشوند، چون تربیت هم آن

 هیچ راستا ینا در خودش امیر اما (8) ..." میماند آنها و طبایع العمر در عادت مادام آن اثر میشود کسب طفولیت

 .انجام نداد کاری
 نمونه و بکس به «حبیبیه مبارکه العلم بیت»  بنام کشور مکتب نخستین گذاری تهداب"  که اند نوشته هاشمی استاد

 9"رفتگ صورت افغانستان در نوین معارف ساحهء در بیستم قرن آغاز در که بود کاری ترین ارزش با ،علی گر کالج
" ندنل آفس اندیا محرم اسناد رویته ب قرارگرفت ها حلقه از یکی راس در اول مشروطیت نهضت در عبدالغنی دکتر

 8".است کرده ذکر«  ملی سری  جمعیت» رئیس یا کرده سر حیثه ب را عبدالغنی داکتر نام نوبت چندین
 و ضمیر روشن جوانان اندیشه و تفکر زاده نهضت این که دارند عقیده دیگران و احمد سید کاکا صاحب، میر ولی
 هک کرد قول لنق وی زبان از احمد سید کاکا داماد و خان محمد تاج پسر ن خا حسن محمد. میباشد افغان پرست وطن
 بودند، اسلحه دارای و نفوذ صاحب قوم، با م مرد که آنها غالب بود نفر صد نه از متجاوز خواهان مشروطه تعداد: 

 زبح تشکیل به راجع منور افغانهای دادتع یک بار نخستین احمد سید کاکا از قوله ب. نبود لیست در نامشان ولی
 نیا در نیز مستخدم های هندوستانی چندین که کردند تعهد اعضا از بعضی آن پهلوی در. شد حاصل شان موافقت
 دادتع یک و خان عبدالغنیدکتر  که بود همان .کنند جلب را بیشتر اعضای بتوانند طریق ینا از تا باشند شامل جمعیت

 1." گردیدند جمعیت شامل ها هندوستانی دیگر
 جلسات او منزل در شبانه بود، آن های حلقه از یکی رئیس عبدالغنیدکتر  که( Secret Society) ملی سری جمعیت

 .مینمود صحبت دموکراسی نظام و«  پارلمان مفاد سیاسی، اقتصاد اساسات»  باره در مزبور دکتر و دایر مخفی

 شد انداخته براه امیر علیه قصد سوء توطئه 1191 مارچ 1در" : مینویسد آباد جالل شهر از کابل، در بریتانیه نماینده

 هتوطئ"  که است یافته تذکر گزارش همین دیگر جای در" شدند زندانی آباد جالل و کابل در اشخاص تعداد یک و
 میرا زمانیکه  تا اقدام این چون... است پارلمانی حکومت تاسیس آن هدف که شده انداخته براه عبدالغنیدکتر  توسط
 صحنه زا... امیر کشیدن به تصمیم اش حزب و عبدالغنی کترد بناعا   میباشد حصول قابل غیر است زنده هللا حبیب

 کی افغانستان در خان عبدالغنی کترد نقش باید بنویسم که (19)..."است شده حاصل موافقت موضوع برین. میباشند

 .آن کل نه میباشد گری بیدار اجزای، ازکوچک  جز
 یا غرب جانب از آوری نو نه میشد، دیده دینی و مذهبی دستور به مثابه علم تحصیل ، خان هللا حبیب امیر عصر در

 دربار رد و بود متاثر خان احمد سید و افغان الدین جمال سید مانند گرایانی تجدد تعالیم از که ها اندیشه این. " غربیها
 منحصر ار علم کسب که عبدالرحمن امیر عقاید با میشد، نمایندگی طرزی محمود برجسته ژورنالیست و نویسنده توسط

 11." دارد تفاوت ریشه از میدانست، اشراف به
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 حمدم شهید خان، قاسم میرسید از قوله ب شد تر عمیق افغانستان در دموکراسی و آگاهی آزادی، های ریشه نحو بدین
 از وهم شاعر و ادیب وهم بود عالم هم" بود ندیده را نظیرش  حبیبیه مکتب که بود برازنده استاد واصف سرور

 .... داشت حفظ در منظومه و بیت صدها تازی و دری زبان قصاید و اشعار از او جسور، و بارز روشنفکران

باغ  بزرگ اتاقهای از یکی در م6191 مطابق6231 ساله ب خواهی مشروطه نهضت ظهور زعیم واصف مولوی

مهمان خانه در والیت کابل که در آن وقت مکتب حبیبیه آنجا بود تشکیل جلسه داده عده زیادی از مشروطه خواهان 
 بیبح امیر حضوره ب عریضه تسوید پیشنهاد نداشتند سهم برادرش و غنی کترد جلسه ینا دردر آن گرد آمده بودند 

 12."شد خان هللا
 :مینمایند صحبت روشنفکری حلقه یا دسته سه از غبار شادروان

 قبیل از درباری رجال اینها اول قطار در بودند، موجود رژیم داخل در ریفورم خواهان که دربار لیبرال های"  ـــ
 بیگ یار میر و بارچاالنی مامور خان الدین زمان میر امیر، خاص گان بچه غالم جماعه سر بدخشانی خان ولی محمد
 خان شاه جوهر سید و خان الدوله شجاع چون امیر عمده گانه بچ غالم همچنین و او مهتر برادر دروازی خان

 خزانه خان محمد جان پسر)  کابلی خان محمد لعل وال، ارغنده خان الدین نظام لوگری، خان میر پاشاه ،غوربندی
 میر پادشاه و خان محمد لعل و خان شاه جوهر چون اینها گرم خون جوانان دسته یکً   بعدا. داشتند قرار(  سابق دار
 اینها همه همرفته روی. پیوستند دربار خارج دموکرات ها سیاسی حلقه با خان دین زمان میر و خان دین نظام و خان
 خارجی و داخلی اجتماعی و سیاسی مسایل به و پرداخته خارجه جراید و جدیده کتب مطالعات به دربار داخل در

 .میگرفتند دلچسپی
 مطلق رژیم  تبدیل ریفورم، عالوه بر که دموکرات روشنفکران این  عمده مرکز:  «ملی سری جمعیت »حزب ـــ

 که ودب هم رادیکال اشخاص ها موکراتد این بین در .بود حبیبیه مکتب میخواستند، موکراتیکد رژیم بر را النعانی
 مصاحبت و خارجی جراید مطالعات به عموما   اینها. میکردند طلب کودتا و ترور خود، مرام بخشیدن تحقق به غرض

 .پرداختند می( افغانستان مستخدم) خارجی معلمین با
ً   ابعض و داشتند قرار حبیبیه مدرسه حلقه خارج هم و دربار حلقه خارج که بودند منفرد روشنفکران سوم دسته ـــ

 11."داشتند سیاسی رفیقانه روابط هم بین

 ورکش در معاصر معارف. شد افتتاح و بنا حبیبیه بنام مکتب اولین که بود 1191 سال در: " مینویسند نجفی محمود

 عهدهه ب خان علی نجف مولوی بزرگش برادر و هندی خان عبدالغنی کترد را مکتب رهبری و مدیریت. گردید تاسیس
 فرس کشور سراسر در او. گردید گذاری پایه وی هدایات و رهنمود با نیز دارالمعلمین  لیسه  جریان همان در و گرفت
 شاهی نچو مفاهیم از کسی افغانستان در این از قبل. کرد افتتاح هم را متوسط و ابتدائیه مکتب سیزده حدود و نموده

 جنبش همین و دانست میه ن  چیزی ملت ارادیت خود حق و پارلمانی مبارزه یا و موکراسید جمهوری، مشروطه،

 19."بخشید نوید و الهام دوم تحریک مبارزان برای که بود اول

ه ن موافققطعاً  اند آورده اینترنت صفحات روی جداگانه عنوان دو با دوبار  کهآقای نجفی  دید طرز و جمالت این با
ه مردم ب توهینبعدا  تبعه پاکستان( فراری از نیم قاره هند ) محصلیظفر ایبک های مانند نوشته هم آنرا  و باشم می

 : که برسانم عرضه ب باید ،افغانستان می دانم
 وشنفکرر و روشنگر نسل پود و تار در زمان ینا در  جنبشی میدهد نشان ما کشور بیستم و نزده قرن تاریخ که قسمی

 رهانب: از عبارتند بودند نموده حاصل را وی با مجالست و شاگردی افتخار که سید  هموطنان از عده آن بود، تنیده ما
 مال الم،غ قاضی عبدالحق، مال الدین، سعد قاضی صوفی، تلمیذ ، عبدالسالم قاضی طرزی، محمد غالم، بلخی الدین

 لودین احمد سید کاکا لویناب، خان شیردل خان، ظماع محمد خان، علی شیر امیر محمود، مال عمر، محمد مال عبدهللا،
 سترگ مبارز)  عالم مشک مال فوشنجی، خان شاه محمد نور اندیشی روشن همچنان ،بودند کشور داخل در غیره و
 ومد جنگ در میشود. برده نام دیگر گمنام هزاران یا صدها و نصرهللا مال ،(افغان ملی بخش آزادی جنبش انقالبی و

 ان،خ بچه میر اوپیانی، قادر غالم میر خان، هللا حفیظ ساالر نایب خان، ایوب محمد عالم، مشک مال انگلیس و افغان
 افتخارات جاودانه که  قیام انرهبر تن هاهد و وردک خان جان محمد چرخی، خان حیدر غالم صافی، خان عثمان محمد
 عین به هم سترگ مردان راد رهبری تحت بریتانیه تجاوز ضد بر افغانها اول خواهان آزادی قیام در .دارنددیگر 
 اروپایی مفهوم به مشروطیت وهم« ارادیت خود حق» از ملت افغان اگر .بودند نموده عمل ناآگاهانه همه آیا ،شکل

 دور مدت ترین کوتاه در نفر(  199) آیا بود میه ن شان نظر مورد مشروطه نظام و دانستند، میه ن چیزی غربی و

 ؟مینمودند مبارزه و شده جمع هم
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 8تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 هم «ملی سری جمعیت»  موسس اعضای دیگر و عبدالعزیز بابا احمد، سید کاکا صاحب، میر با هم غبار شادروان
 : نویسند می چنانچه میباشد شان روشنفکران و افغانها خود جنبش این گذار بنیاد و موسس که میباشند نظر

 و معلمین باالخره و رفت شده سیاسی فعالیتهای مرکز 1191سال تا و گردید تاسیس 1191درسال حبیبیه مکتب" 

 اتفاقه ب و آمده تماس در دربار روشنفکران از ئی عده وهم مدرسه خارج روشنفکران از ئی عده با مدرسه کارمندان
 قمطل حکومت تبدیل جمعیت این مرام. پرداختند «ملی سری جمعیت» بنام سیاسی سری حزب یک تشکیل به هم

 در زبح. بود افغانستان در جدید فرهنگ و تمدن نشر و افغانستان استقالل تحصیل مشروطه، حکومت بیک العنان
 میه ن را همدیگر ها حلقه اعضای بعضا   و بود منقسم پارتی موسسین از نفر یک رهبری زیر نفری ده های حلقه

 او حلقه مشهور اعضای از یکی و پغمانی بلوچی خان محمد تاج حزب عمده های حلقه از یکی رئیس....  شناختند
 هایمسلمان حلقه بین در. بودند (حبیبیه مدرسه معلم) لغمانی خان قاسم میرسید او منشی و غوربندی خان شاه جوهر
 مدمح و خان علی نجف مولوی آن اعضای و پنجابی خان عبدالغنی کترد آن رئیس که داشتند وجود نیز ستانیهندو

 11" بودند خان الدین امر و( حبیبیه مدرسه معلمین همه) پنجابی خان حسین محمد مولوی و( کترد برادران) چراغ

 لیع نجف مولوی. دارند هم دیگر نظرات الذکر اخیر نفر سه درمورد... و پوهنیار مسعود سید حبیبی، پوهاند غبار،
 و مشروطیت ، دموکراسی  نهضت مخالفین به اشعار و  کتب نشر با خان نادر دوره در بعدا   حسین محمد مولوی و

 .شدند تبدیل امانیه
 اشکال هب گزیده اقامت افغانستان در میشدند مامور انگلیسها طرف از تخریب برای و دیو بند مدرسه از کسانی ولی" 

 و تانافغانس دولت علیه خود تخریبات به و رساندند می افغانستان والیات و دولتی قدرت مرکز به را ها خود مختلف
 رد شخص این بود الدین عماد مال بنام یکی اشخاص این جمله از. میداند ادامه دیگر یک علیه افغان جوانان تحریک

 دهد تشکیل هللا امان شاه کشتن مقصد به تروریستی سری انجمن یک کرده تحریک را دیگر نفر چند گردید موفق کابل
  طئهتو)  .... گردید مفقود بود جمعیت اساسی و عمده رکن که الدین عماد مال ولی...  گردید افشاء جمعیت این گرچه
 (لمر. ا ــ صفر خان ناظر  پسر  اختر  محمد  توسط  پغمان  راه در  خان هللا امان ترور  ناکام

 خواهی مشروطه و پسندی تجدد بنام سالها که بود دیوبند مدرسه کرده تحصیل هندیهای از دیگر یکی علی نجف مولوی
 هار افغانستان استقالل اعالن از بعد. ماند محبوس سال چند اول خواهان مشروطه جز حتی. کرد زندگی افغانستان در

 شخص این کرد سقوط افغانستان پیشرو و جوان دولت همینکه. گرفت قرار افغانستان معارف خدمت در مجّددا   و گردید
 رتصوی و عکس ها صد شخص این. پرداخت هللا امان شاه دولت علیه پروپاگند به و کرد برمال را خود نهائی نیات
ه ب و منقلب شاه درمورد را مردم اذهان تا کرد منتشر را ثریا ملکه خواهر حوریه و ثریا ملکه هللا، امان شاه از جعلی

 18"افزود افغانستان خواه آزادی  شاه علیه مردم تنفر بر و معرفی مردم میان در کافر و التی حیث

 تیاپک اعالی حاکم که این با امانیه عهد در، بود مخبر و پیشه فساد مرد که است هند فراری مجرمین از نام الدین امر
 در یاپکت مردم ساختن مشتعل غرضه ب" شریر مرد این پرداخت امانیه دولت به خیانت و ستانی رشوه با و شد مقرر
 ودب همین و است قانون زمان و گذشته شریعت وقتی حال میگفت کرده معرفی شریعت جانشین را قانون عام مجامع

 در بعدا   الدین امر. 19" شد برپا م 1129 ش1191 در جنوبی  سمت در لنگ عبدهللا مال به قیادت عمومی قیام که

 ردیدگ شمالی در السلطنه نائب حسین سید  خانه آشپز جماعه سر و شده شامل کلکانی هللا حبیب با همکاری و خدمت،
 .شد اعدام خان نادر دوره در باالخره تا

 گشت آزاد  امانیه دوره در بعد سال یازده و شد زندانیسالگی  28در میباشد حلقه این دیگر عضو حسین محمد مولوی

 معارف وزارت در عمومی تدریسات بریاست  ش 1191 در و  کابل ابتدائی مکاتب مدیر 1218 در دور همین در و

 بحبی دوره در نوشت، را «پادشاه افغان»  کتاب خان هللا امان مدح در بود ساز زمانه مرد وی. شد گماشته افغانستان
 یزانم در چون.... داشت روا خان هللا امان به ناسزا انواع و شد  االسالم حبیب بنام ارتجاعی جریده مدیر"  کلکانی هللا

 رنش اردو به را «افغانستان  انقالب»  کتاب جالندهر در وی شد، پادشاه و گرفت را کابل خان نادر محمد ش 1198

 18."بود عصرش رجال و خان هللا امان تقبیح و  تذمیم و  خاندانش و خان نادر  مّداحی از است مملو پا سرا که داد

 و دربار لیبرال های چون دیگر های حلقه از وهم میدانند جنبش «اصلی کانون »را حبیبیه مکتب فرهنگصدیق 
. ناسندمیش «افغان اخوان یا اسالم اننثار جان یا ملی سری جمعیت»  نام بیک را همه و  مینماید یاد منفرد روشنفکران

 افغانستان به آهن خط و تلگراف تمدید از محافل و مجالس در"  سراج خان هللا حبیب امیر که دارد نظر همچنان و
 مربوط او شخصی پرستی تجمل به قسما   امر این. مینمود وارد دربار در را اروپایی آداب و لباس و میکند صحبت

 نصرهللا .بود موجود او نهاد در دو هر که میکرد نشات عصری دانش و تمدن بسوی اش طبیعی میالن از قسما   و بود

 11."سازند منصرف آن از را او داشتند سعی و بودند مخالف نظر ینا با کار محافظه سرداران سایر و خان
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 8تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

  که دمینویس لودین، عبدالرحمن و ، اخوندزاده واسع مولوی عبدالعزیز، بابا خان، عبدالجالل از قوله ب حبیبی استاد
 : پذیرفتند می را ذیل مرام های باید مشروطه جمعیت  اعضای

 .اسالم احکام قبول و عظیم قرآن تقدس و اسالم اصول به اطاعت ــ
 تامین و ملت نمایندگان نظر تحت حکومت رژیم ساختن مشروطه و ملی حقوق آوردن بدست در مداوم کوشش  ــ

 .قانون حکم و ملی حاکمیت
 .( زشت بد «صفت») مذمومه عادات نکوهش و معاشرت امور درستیه ب عامه تلقین راه در سعی ــ
 .ملی وحدت تحکیم و افغانستان قبایل و قواماال بین تفاهم حسن و آشتی ــ
 .زور و سالح استعمال و افکنی دهشت با نه آشتی و صلح راه از ملت اصالح در سعی  ــ
 .مطبوعات و مردم بیداری وسایل و مکاتب و معارف تعمیم ــ
 .مردم نمایندگان آزاد انتخابات راه از ملی شورای مجلس تاسیس ــ
 نوقتآ در که) خارج دنیای با اقتصادی و سیاسی روابط گسترش و افغانستان آزادی و سیاسی استقالل تحصیل ــ

 (.باشد نداشته سیاسی ،روابط دولتی دیگر با بریتانیا هند دولت از غیر بود، مکلف افغانستان امیر
 . اجتماعی عدالت و مساوات اصول تامین ــ

 هد این که .غیره و برق و آب منابع و امنیه و بالد و رعاشو ساختن و حرفت و صنعت از جدید مدنیت مبانی بسط

 29."  میگفتند"  کامله عشرة تلک"  قرآنی تعبیر به ایشان را  مبدا

 زمستان در میمنگی محمد غالم استاد یاد زنده توسط که سراج خان هللا حبیب امیر به که خواهان مشروطه معروضه

 : بود چنین شد تقدیم پادشاه به(  م 1191)  سال

  آرزوی تابع  را اداری نظام تا نمایند می مجبور را حکومت قاهره، قوت و جبر به مردم کشورها از بعضی در" 
 و قوانین  خیر، نیت با و خود ابتکار به روشنفکر پادشاه برخی در و د،بده قانونی و مشروطه شکل ساخته، ملت

 تاسیس چنانچه. است خواه ترقی و عالم پادشاه الدین و الملة سراج چون میسازد، نافذ مملکت در را مشروطه اصول
 عمارات و شوارع احداث و عصری مطبعه آوردن و کتب طبع و االخبار سراج نشر و  حربیه مکتب و حبیبیه مکتب
 حکومت امور مجاری که میرود توقع لذا است وطن اعتالی و مجد جهت در شاهانه توجه و لطف مظاهر از غیره

 تحت در  مردم آمده عمله ب گیری جلو سرانه خود احکام از تا سازند استوار مشروطه قوانین اساس بر نیز را

 21" .گردند قرین مرفه حیات به مشروطیت نظام و قانون سلطه

 : هستند اینها بردند امیر به را خواهان مشروطهرا پور  که دولت گان گماشته و مفسدان
 قاضی ــ( خان کبیر محمد سردار معلم) شینواری الدین منهاج مال ــ( جاسوس)  هندی مهاجر امرالدین یا الدین عماد

 فنی گزار کار «خان حسین محمد الممالک مستوفی خالهء دختر شوهر» عظیمو برگدیا  عظیم محمد ــ عبدالحق
 ریفش محمد و( دهد می نشان فاجعه ینا در را الممالک مستوفی توطئه و داشتن دست خود این ) کابل حربی فابریکه
 ردهب دولته ب و کشف او خانگی اسناد از را خواهان مشروطه کتبی مصوبه که بلوچ خان محمد تاج شهید اندر برادر
 .بود
»  هاشم محمد سردار: از عبارتند گرفتند برازنده سهم عمال   خواهان مشروطه مرگ و شکنجه در که های غضب میر
 .لودین علی احمد و  عبدالرشید میرزا  ــ نادر خان برادر «سروس سر

 حکم صادر شد که: بعد روز دوو  آغاز خواهان مشروطه گرفت و گیر(  1191 مارچ 1 ــ ش 1289 حوت 19)  در

 واصف سرور محمد مولوی  ـــ. 
 برادرش الکوزی خان سعدهللا  ـــ. 
 ( .واصف پدری کاکا  سهنوا)  خان عبدالقیوم ـــ 
 پروانی خان عثمان محمد  ـــ. 
 ندشو پرانده توپ بههر پنج نفر  پوپلزائی خان ایوب محمد  ـــ. 
 خان میر پاشا  ـــ. 
 غوربندی خان شاه جوهر  ـــ. 
 شدند اعدام تفنگچه یرف به ها شکنجه ترین وحشیانه از بعد تگاوی خان محمد لعل  ـــ. 

 او گفته اما" شد داری خود انسانی غیر وسایل سایر و شکنجه و زجر"  تحقیق جریان در که است مدعی فرهنگ

" :  که اند نوشته هاشمی پوهاند عینی شواهد از نقل به و(  India Office)  اسناد به رویت زیرا اردند حقیقت قطعاً 
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 یا گناه ینکها فرهنگ همچنان ادعای " بودند نموده قطع خونخوار جالد دو را محکومین پاهای و شصت انگشتان
 .نمیباشد موجه تاریخی اسناد برویت همچنان نکرد، سرایت شان دوستان و خانواده به شده تلقی شخصی آنها جرم
 و عصری معارف مخالفین از امیر برادر خان نصرهللا سردار السلطنه نائب اول مشروطیت خونین سرکوب از بعد

 مدارس الغاء پیشنهاد امیر به عام دربار در  نبوده  قانع  هم این به ملت بر دولت و سلطنت وسطائی قرون  تسلط

 22 «است سلطان شرعی تسلط مقابل نقطه مشروطه و  میزاید مشروطه معارف از »:  گفت و کرد را کابل موجود

 اصول از را چیز هر دیگر : " که داشت عقیده چنین دربار از است دیگری فرد الدوله اعتماد خان عبدالقدوس سردار

 که بیند می این در  را «عالج»  بلکه نمیکند اکتفا جمله این به تنها نه سردار این 21 " مشروطه اال داریم قبول جدید

 مبنی فتو ای قندهار علمای از نامهء طی وی"* دانست القتل واجب باید را طلبان مشروطه انور  شرع طرف از : "
 .زدند سرباز آن از علما که بود خواسته خواهان مشروطه قم و قلع بر

 حق داشتن برپا راه در جان و مال دادن و خدا راه در " اقداممشروطه خواهان اول به پیروی از فرموده سید افغان: 
در رسیدن به هدف شان  شان جان نمودن قربانی ازهم  ما جامعه فرزانگان این" .است مومن مردم نشانه عدالت، و

 و ندگفت جواب و ایستادند مردانه شاهان و امیران مقابل در اراده با و استوار ، ایمان با افغان یک همچو نداشتند، باک
 ،نیاورده رو تضرع و عجز به هرگز ،(بود شان حامی که خان هللا امان شاه سلطنت زمان در حتی)  نخواستند عفو

 مردم خدمت در آن از داشتند دولتی حرمت و مقام که این با ــ نبوده پرست مقام و طلب جاه نکردند، سازی زمانه
 . ندجنباند نه سری بیگانه با همدستی در و نبودند، پرست بیگانه و بیگانه. نمودند استفاده
 میر  ــ الکوزایی واصف خان سرور محمد مولوی:  ایم آورده بدست که را گان فرزانه این از محدود نهایت لیست
 القیوم عبد ــ الکوزایی خان هللا سعد ــ زاده آخند عبدالرب مولوی ــ زاده آخند عبدالواسع مولوی ــ خان قاسم سید
 آخند ــ افغان خان الدین محی غالم مولوی ــ لودین خان احمد سید کاکا ــ الکوزایی خان عبدالرحمن ــ الکوزایی خان
 خان عبدالرحمن سردار ــ الکوزایی عبدالعزیز بابا ــ پوپلزایی خان ایوب محمد ــ  زایی اسحاق خان اکبر محمد زاده

 ساز ساعت خان ابراهیم محمد ماما ــ کاتب خان محمد فیض مال ــ طرزی هللا حبیب نایب ــ خان عبدالحبیب سردار ـ
 محمد مولوی ــ بارکزایی خان علی شیر ــ بلوچ خان محمد تاج ــ بسمل خان انور محمد استاد ــ خان قلی احمد ــ

 زمین لنگر به مشهور العزیز عبد حاجی ــ کابلی خان الرزاق عبد میرزا ــ خان عبدالقیوم حافظ ــ مروت خان مظفر
 خان الوهاب عبد ــ خان الدین غیاث میرزا ــ اچکزایی راقم خان حسن محمد میرزا ــ یوسفی خان اکبر محمد حاجی ــ

 میرخان پاچا ــ خان محمد لعل ــ غوربندی خان شاه جوهر ــ خان موالن ــ ارغندیوال الحق عبد مال ــ بلخی کرنیل
 محمد غالم پروفیسور ــ پروانی خان عثمان محمد ــ سیغانی خان اسلم محمد ــ  ارغندیوال خان الدین نظام ــ لوگری

 غوربندی خان الدوله شجاع ــ خان ولی محمد کاکای خان الدین زمان میر ــ  دروازی خان ولی محمد ــ میمنگی خان
 ،پنجابی حسین محمد مولوی ــ پنجابی چراغ محمد مولوی ــ پنجابی علی نجف مولوی ــ پنجابی عبدالغنی داکتر ــ

 انخ عبدالقیوم حافظ کابلی، شاه مستان پسر خان الدین غیاث مرزا ارغندیوال، خیل سلیمان خان عبدالحق قاضی
 وندزادهآخ اکبر محمد مال  بارکزائی، خان علی شیر کابلی، ساز ساعت خان عبدالمجید شاعر، مجذوب حافظ پسر کابلی

 صد و خروتی بلوچی مظفرخان مولوی اجیدن، محمدزائی خان رسول محمد قندهاری، خان الدین جالل زائی، اسحق
 دیگر های
 باره در چیزی یا برد نام خواهان مشروطه از نداشت حق کسی هیچ خان، نادر خانواده دوره در امانیه، نهضت سقوط از بعد
 تحقیق و تدقیق مانع رسما   بازهم و دادند مطبوعات به نسبی آزادی و دمکراسی که «ش 1112 ـ 1191»  در حتی بنویسد، شان

 »نشر اجازه ــ کاروان جریده در صاحب میر زبان از مقاله چند از غیر ــ شدند ما کشور در قرن آغاز های نهضت مورد در
 بعدا رغبا کتاب گردید، سلطنتی خانواده غضب باعث میوندوال هاشم محمد شهید حکومت جانب از«  تاریخ مسیر در افغانستان

 مطبعه های تحویل خانه در ـ او کلتور وزیر خان انس محمد ردکت سردار و  صدراعظم اعتمادی خان احمد نور سردار امر به
 استاد. مایدن تسلیم دولته ب است او نزد که کتابش جلدی چند تا مینماید تهدید را غبار ،خان انس کترد حتی و شد محبوس دولتی
 محافظه دبو شده نوشته باره ینا در سطر یک صرف  شده طبع سلطنت اخیر دهه در که «افغانستان مختصر تاریخ»  در حبیبی
 خواهی مشروطه جنبش» نوشتن مانع خان داود جمهوری اصطالح به دوران در حتی مشروطیت مخالفین و سازش گر کاران

 پرسید کابل والی عالمی شاه خان عبدالصمد مرحوم از شخصی." گردیدند کابل پوهنتون در  هاشمی پوهاند توسط«  افغانستان در
 انونک مذکور مکتب که مشروطیت حرکت به راجع شما نظر میخواندید درس محّصل حیثه ب حبیبیه مکتب به وقت درآن شما که
 برهم سبب  آورده کار روی را قضیه آن ماجراجو نفر  چند که داشت اظهار سرسری صورته ب مو صوف چیست؟ بود آن

 29" !!. گردیدند مکتب خوردن

 ایدب که میشد محسوب کشور تاریخ از صفحه  ضمنا   بود، دلیل چه به مشروطیت نهضت از نظام  هراس و وحشت اینهمه نمیدانم
 شد عواق زمان عین در تقریبا  که ایران مشروطیت انقالب مثال گونهه ب میگرفت، صورت مورد آن در کاملی تحقیق و تدقیق
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 گرم گردید، واضح و روشن ایران تاریخ از صفحه و شد طبع که نوشتند مورد در مستند و ارزشمند اثر دهها کشور آن محققین
.( ..  و میمنگی استاد صاحب، داوی صاحب، میر)  مانند داشتند حیات خواهان مشروطه از عده اینکه با نشد، چنین ما کشور در
 پیوسته حق رحمت به که آنهای بازماندگان هم و بود زنده و موثق سند که را شان های شنیده و ها گفته ها، دید چشم  آنها که

 و زدند سکوت مهر همه دهنه ب خان نادر خاندان مگر میشد برمال ها حقیقت و میآوردند کاغذ بروی را ایشان خاطرات بودند
 یول محمد چرخی، خانواده خان، هللا امان و طرزی گرفتن از محمود نام قرن نیم در افغانستان در.  شدند هم دیگران نوشتن مانع
 روی سرش مینمود را جرات چنین که هر و گردید حذف قلمها و زبانها از کشور استقالل در آنها نقش و دیگران و دروازی خان
 آزادی مقیا از کشور استقالل از استقبال به خود اخبار سرمقاله در ملت جریده مسئول مدیر فدائی محمد فدا. کرد می گرانی تن

 دهمزنگ محبس سلولهای به خودش و مصادره شاخبار نوشت، مطالبی خان هللا امان شاه رهبری به افغانستان ملی خواهان
 .شد سپرده

و یا  ؟؟؟ خیانت اصطالحبه  جعلی ادعا با دروازی خان ولی محمدثبوت جرم شاه اعدام بی هیچ دلیل و محکمه یا حداقل 
ی زندان و شان فامیل صغیر جوانان حتی و کاکا پسران ، برادران چرخی، خان نبی غالم ، بلوچ محمد تاج ،لودین عبدالرحمن

و هزاران دیگر  انیس الدین محی شان، چرخی و ناظر صفر و امثال فامیل نوزاد و پیر و صغیر اطفال و دختران زنان، نمودن
 رربازاشو حضرت تنها افغانستان تمام در. و محروم ساختن اوالد زندانیان از تعلیم در مکاتب کارنامه سیاه خاندان نادر خان است

 عبدالهادی بسمل، انور محمد یا ، وشود اعدام وی تا نمود حاضر هم شهود حتی و بود گفته کفر قاسم میرسید که داشت خبر
 شاهد قوله ب انجام سر و دیگردرد  صدها...  ومیشدند  اعدام باید بودند!! دهری جویا، سرور محمد و غبار محمد غالم داوی،
 خاندان سیاسی  زندان در را  ــ سالگی بیست الی شش ازــ یعنی را شان عمر سال چهارده) که چرخی صدیق خالد جناب عینی
 و بودند محبوس دهمزنگ محبس در تنها سیاسی زندانی 9219از بیشتر هاشم سردار صدارت دور در( بود گذرانده خان نادر

 یپوش ها آهن زیر در که اشخاصی دقیق تعداد. نمیدانیم چیزی والیات و بادام سرای و موتی سرای ارگ، زندانهای از متاسفانه
 شریعت با هاشم محمد سردار اعمال همه ولی نیست، معلوم ماه ب بود شده زاغ ها خوراک شان گوشت و شد فوت هم دهمزنگ

 . بود موافق وقت( مداران شریعت)
 با اآنر تا باشند می تالش  و بوده حقیقت دشمن نوشند می را مردم خون و هستند بار ملتها بردوش که آنهای تاریخ درازنای در

 : که حالی در دهند آرایش خودعقیده 
 نی محو ولی ست ا شدنی پنهان حقیقت

 مکتب حبیبیه : افغان ینمعلماولین دسته 
 داشت( قرار استفاده مورد درسی کتاب حیث به اثر این) اسالم تاریخ اول جلد مؤلف و نیاتد معلم الرب،عبد مولوی
 فارسی؛ معلم سرور، محمد مولوی

 عبدهللا قاریملک الشعرا  
 *(نحو و صرف کتاب مؤلف و شاعر) ندیم عبدالغفور قاری
 ( ابتدایی صنوف الفبای معلم) لوگری عبدالرشید مال

 فقه. معلم ننگرهاری، عبدالرشید قاضی
 لغمانی. قاسم سید میر

 پشتو. معلم قندهاری، خان محمد صالح مولوی
         .افغان الدین محی غالم مولوی
 تجوید. معلم چاریکار،  دوالنه از محمد نیک قاری
 نیات؛د و فارسی معلم محمد، توره

 صوفی عبدالحق بیتاب .
 یم وظیفه ایفای منتظم حیث به که لودین، خان احمد سید کاکا

 بیتاب عبدالحق صوفی: عکس   عبدهللا قاری شعرا ملک:عکس        .کرد

 آن دوره: هندی معلم دوازده
 الغنی.عبد داکتر
 علی. نجف
 چراغ. محمد

 جغرافیه. و انگلیسی معلم اسماعیل، چودری
 تاریخ. و طبیعی علوم معلم عبدالعزیز، چودری
 تاریخ. و انگلیسی معلم الدین، معراج مولوی
 .(کرد فرار افغانستان از است، انگلیس جاسوس او که افتاد آوازه که این از پس ) انگلیسی معلم خان سکندر

 انگلیسی. معلم علی، محمد مولوی  .ریاضیات معلم ای، بی به مشهور حسین محمد مولوی
 جغرافیه. معلم بخش، کریم مولوی
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 ؛(شد مقرر حبیبیه لیسه مدیر عنوان به الغنیعبد داکتر از بعد و بود قرآن حافظ) الدین احمد مولوی

 21 (.بنویی) مظفر مولوی

*********************************************** 
 مآخذ

 312ص تهران6213نهم چاپ تفضلی محمود ترجمه ـ جهان تاریخ به نگاهی ـ نهرو لعل جواهر  ـ6

 . 16 ص تهران ناایر 6213 هفتم چاپ کالم جواهر علی ترجمه ـ اسالم تمدن تاریخ ـ زیدان جرجی  ـ 3

 .11ص  ـ او های اندیشه و الدین جمال سید ـ چهاردهی رسی مد ـ 2

 .329 ص 6211 اول چاپ  ـ قافله درای ـ اشکوری یوسفی حسن ترجمه مصر در الدین جمال سید جنبش ـ امین احمد ـ 4

 اول جلد  314  ص  6239 سال سویدن افغانستان فرهنگی شورای چاپ ــ افغانستان در خواهی مشروطه جنبش ـ هاشمی الدین سعد سید پوهاند ـ 5

 .456 ص  6215  میزان پشاور میوند  نشراتی مرکز دوم و اول جلد ــ  التواریخ تاج ــ خان عبدالرحمن امیر ـ 1

 . 19ص دوم شماره هفتم سال مرزی برون آریانای ـ لندن آفس اندیا محرم اسناد در افغانستان تاریخی وقایع بازتاب ـ هاشمی استاد ـ 1

 .311 ص ــ افغانستان در خواهی مشروطه جنبش ـ هاشمی پوهاند  ـ 3

 .همانجا   ـ1

 .لندن افیس اندیا: L . ps 69 33  محرم اسناد از برویت. 12ص ، مرزی برون آریانا ـ هاشمی استاد ـ 69

 .699ص  6111 اول چاپ زمر، هللا خلیل مترجم  ـ افغانستان در سیاست و  اسالم ـ اولسن استا ـ 66

 6215. سال پشاور چاپ  41 ص ـ استبداد ربانیانق و تمشروطی شجنب ـ پوهنیار  مسعود سید ــ 63

 .161ص  کابل چاپ اول جلد ـ تاریخ مسیر در افغانستان ـ غبار محمد غالم ـ 62

 انترنت فردا سایت در مقاله ـ «امانیه» دوره و اول مشروطه تحریک و جنبش بر نگاهی ـ نجفی محمود  ـ 64

 .161 ص ، غبار یاد زنده ـ 65

 .43 ص اول شماره 1 سال مرزی برون آریانای ـ افغانستان سیاسی دگرگونیهای در آن تاثیر و دیوبند مدرسه ـ خاوری شاه دار جهان دکتور ــ61

 . 693 ص پوهنیار مسعود سید ــ 61

 .694 ص ایران قم 6213 اول چاپ ـ افغانستان در مشروطیت جنبش ـ  حبیبی عبدالحی  ــ 63

 .263 ص امریکا طبع ـ اخیر قرن پنج در افغانستان ـ فرهنگ صدیق محمد میر  ــ 61

 . 663 ص ، پوهنیار مسعود سید ـ 39

 .49ص ، حبیبی شادروان  ـ 36

 .139 ص ، غبار نام جاوید  ـ 33

 .غبار 392 از نقل به 663 ص حبیبی،  ـ 32

 .49 ص ، پوهنیار  ـ 34

 http://www.h-obaidi.com/Habibia%39highschool/ustadan/Dr.Abdula-Ghani-Khan.htm  ـ 35

: هک نوشته نمود می تعقیب را مسیر همین هم طرزی که افغان سید اسالمیسم پان طرح به رابطه در سخاورز جناب
 پشتی حتی مقاالت ینا در و است اسالمی های کشور اتحاد مورد در شور پر اشعار و مقاالت از پر االخبار سراج"

 از هشد اقتباس خبری نشر نمونه بطور ، است یافته انعکاس هم افریقایی های کشور چون دور های کشور از بانی
 گلیسان سرباز شصت قتل موجب که انگلیس ضد بر مردمش جنگ و لند سومالی اسالمی کشور مورد در المتین حبل
 طرزی ــ سخاورز بشیر      " ...است جهان مسلمانان با همدردی نمایانگر است شده

 31 ص 6213 تهران  ــ االخبارش سراج و

 
 " ، که است آورده ژوبل حیدر محمد یاد زنده*    

 ۰۵۲۲ سال در کابلی حیدر غالم پسر ،ندیم عبدالغفور

)  قمری ۰۲۵۱ سال در و شده متولد( 1898) قمری

 رساله و چاپی دیوان دارای یافته، وفات(  م1198

 ."است فارسی صرف در مطبوع
 در هندی سبک و بود هندی سبک پیرو غزل در ندیم"

 بیشتر نفوذ اخیر قرن دو شاعران قریحه بر ما سرزمین
 قدم جای به قدم که کردند تالش پردازان سخن از تعدادی ویژه به. دارد

 .یافت ادامه نیز ما روزگار تا رسم این و بگذارند بیدل حضرت

 سفیر قتیل، خان هللا عزیز سردار اهتمام به1119 جون 29 کابلی ندیم دیوان

 از چاپ دومین این حساب این با و بود شده چاپ تهران در افغانستان وقت
 "رود می شمار به دیوان این

 میالدی 3991 اپریل 1 سی بی بیاصل خبر از 
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