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 ۲۹/۰۵/۲۰۰۲         لمر احسان

 مخالفین جنبش مشروطیت       

پس از سطوری در بارۀ مشروطیت  و مشروطه خواهان اول چند تنی را که با این نهضت اختالف نظر 
مگر اینها تنها نیستند سرداران و درباریان دیگری که با همه داشتند و با هیچ ، دنشومعرفی می داشتند 

ه از این سلسله نبشتهیچ سطری  ضیاع وقت ما است، ولیکس نبودند هم به وفرت بود که یاد همۀ شان 
را نداشته و ندارد. لطفاً نها و فامیل ها و بازماندگان شان به هدف توهین و تحقیر یا هتک حرمت به آها 

  در اکمال این سطور اسناد و شواهد عینی و واقعی با ما همکاری نمائید.   

  

 عبدالقدوس خان  سردار         

 (73)«اعتمادی» الدولهاعتماد   

، «محمد یحیی خان سردار» برادر «عبدالقدوس خان اعتماد الدوله سردار»
 م،5481 سال در وی. میباشند« "طالئی" خان سلطان محمد» دو فرزند هر

فرزندان متعدد  «س خانوعبدالقد» .نمود وفات 5294 مارچ 51 در و متولد
دختر  «تاجور سلطانه»" شان  که یکی داشت.بیش  از ده زن و کنیزش  و
 «امیر دوست محمد خان»دختر  «بی فاطو جان یب»به  مشهور «فاطمه»

نام  «محمد خان پیر»پسر  «محمدعلی خان» «تاجور سلطانه»بود. پدر 
بوده، از زنان عالم و فاضل زمانش بود که به  «استاد برشنا»عمۀ  «سلطانه تاجور»داشت.... به این ترتیب 

 ) منبع ویکی پیدیا پشتو( پسر و سه دختر از ایشان باقی مانده چهار  "در کابل وفات یافت. (5292) ۰۱۰۱میزان ۲۰تاریخ
کابل ه به هند فرار نمود و در کشمیر مقیم شد بعد دو باره ب «یعقوب خان»زمان حبس  در «سردار یحیی خان"»

کوشش نمود مردم را با سوگند  5482قبوالند. در قیام مردم کابل سپتمبربگندمک را بر دامادش  مائده تاارسال شده 
اسیر و  «امیر محمد یعقوب»که ی ننرسید حی جایه بزادی خواهانه باز دارد که آجهش عذر و زاری از  به قران و

  1« در دیره دون پناه داده شدند «خان ذکریا»و برادرش  «یحیی خان»به هند فرستاده شد 
 امیر» ۀن دورعفو تبعیدیا با استفاده از «یحیی خان سردار»پسران  «محمد یوسف خان» و «سردار آصف خان»

آنها را در  نه تنها که« عبدالرحمن خان»از هند به وطن آمدند و امیر خالف وصایا و ممانعت پدرش  «حبیب هللا خان
به  که ،به همسری گرفترا « محبوبه بیگم» «خان یوسف محمد» دختربلکه شامل نمود [ مصاحبان]حیث ه دربار ب

در اطراف امیر  صاحب مقامات دولتی و درباری بدین گونه همۀ پسرانش ،مسما شد« نورالحرم جناب علیا»لقب 
 .ندیددگر
 از نمود فتح خان ایوب محمد سردار مقابل جنگ در را هرات 5445 اکتبر دوم در که زمانی« عبدالقدوس خان»

 .گردید الدوله اعتماد به ملقب خان عبدالرحمن امیر جانب
 و وزیر دربار آن زمان بود چنانچه و مورد احترام بود، محشور «حبیب هللا خان امیر» در دربار «اعتماد الدوله»
حبل المتین کلکته " در انکشاف افکار و اندیشه های " "صور اسرافیل " و گفته بودند که جراید «میرسید قاسم خان»

  بدست میآوردند.« خان اعتماد الدوله سردار عبدالقدوس»پنهانی از دفتر  شان موثر بود که آنرا
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 سیاسی های برنامه در مهم سهم كه شاهی خانواده بر "عالوه
 برد منا نفوذ صاحب درباریان دیگر تن چند از باید داشتند امیر

 یكى .میداد گوش آنها پیشنهادات و نظریات به افغانستان امیر كه
 ،الدوله اعتماد خان عبدالقدوس سردار  مهم های شخصیت این از

 محکم عقاید علت به كه است خان محمد دوست امیر زادهء برادر
 نخا نصرهللا السلطنه نایب سخت سر طرفداران از اش اسالمی

 مخالفان از کارش این با كه  است بدیهی و رفت می شمار به
 9.میشد" قلمداد طرزی

ه به س را «حبیب هللا خان»حلقات حاکمه دربار  «استا اولسن» 
 انیابریتیک گروه طرفدار .... "که  گروپ تقسیم بندی مینماید

عبدالقدوس خان  سردار»، «امیر»میباشند شامل خود 
و  «عبدالرحمن خان»بیوه ) «بی بی حلیمه»، «اعتمادالدوله

رفت و  تجاری که با هند از ۀ( وعد«دوست محمد خان»نواسه 
  7.آمد داشتند

با آغاز جنگ جهانی اول ،افغانستان بار دیگر مرکز فعالیتهای "
سیاسی گردید و شرایط جدید موجب ضعف نسبی حکومت و قدرت گرفتن عناصر مترقی روشنفکر و آزادی خواه 

سردار محمد »پسران و هم  «محمد آصف سردار»، «محمد یوسفسردار »شد... گروپ طرفدار انگلیس شامل 
عبدالقدوس  سردار»، «عبدالعزیز سردار»، «لویناب خوشدل»، «محمد نادر» در راس شان سپه ساالر «یوسف

  4علیه جنگ با انگلیس بودند"  دیگر ۀو عد «اعتماد الدوله
انگلیس یک قطعه  اشتغال جنگ بین افغان و قبل از 5252اپریل  اخرین نبرد آزادی خواهانه مردم کشور ما دردر 

تماد اع»" کابل به استقامت قندهار سوق گردید. صدراعظم از «سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله»قیادت ه عسکر ب
در  سرحّدیجدید  ۀقلع شرق جنگ دولتین آغاز گردید... خبر سقوطجبهۀ عرض راه بود که در  هنوز در «الدوله

خوشدل »کرد. ولی  فوراً امر سفر بری صادر «غالم نبی خان»قندهار باعث غیظ و هیجان مردم گردید، غند مشر 
تماد اع»قوماندان قندهار را از سوقیات در مقابل انگلیس منع کرد...  در داخل اختیاراتی که داشت رسماً  «خان لویناب

را از حکومت معزول و اخراج کرد و خود بنام جهاد کفن  «لوینابخوشدل خان »مجرد ورود در قندهار ه ب «الدوله
با سپاه  «اعتماد الدوله»پوشید و هزاران نفر مردم با اسلحه و آذوقه شخصی در زیر بیرق او جمع شد... بهر حال 

ک کرد و ی حدود دشمن را عبور «اعتماد الدوله»خود پیشرفت و انگلیسها که حدود افغانی را تخلیه کرده بودند ،...
  5«"خط دیورند" تا موضع بغره پیشرفت و منبع آب را در دست گرفت.. ماورای نیم میل در

مشروطه خواهان  ظرات  روشنگرن مشروطیت و ضد، صدراعظم از داخل دولت امانیه بر «عبدالقدوس خان رادسر»
 :نوشته بود که «مجددینورالمشایخ »و برادرش  «شمس المشایخ»که به  ۀ، وی طی نامبود «محمود طرزی» و
فات آ را حضرت الهی از «نور المشایخ صاحب» و «شمس المشایخ صاحب»نشانان شرافت بنیانان  فضائلجنابان "

آگاه می باشند که از حضور  سابقه ام عریضۀ و مسلم دارد... آن جناب به خوبی از ارضی و سماوی محفوظ
جنابان داده شود تا آنچه را که فرض منصبی  مواجه شرفیابیموقع  درخواست نموده بودم که چهار ساعت اعلیحضرت

اخروی به عرض رسانده، بعد از آن وجود مبارک شان را به خداوند  غرض گردن خالصیه منست به حضور شما ب
 یابیشرفدو دفعه که  نگشایماالمر جان دهم و زبان  بدانم و در اطاعت اولو بیجانسپرده و خود را پیادۀ شطرنج و جزء 

در بین بود و من از اظهار مطلب باز ماندم  «محمود طرزی»و ناظر صاحب خارجه  نبودیدحاصل شد شمایان  برایم
هم آنطرف می  اعلیحضرتو نظر  پیچیدگر با من می او رأی ناظر خارجه مخالف رایم بود و  در یک فقره راۀ زیرا

:  نمایمود را به واسطۀ آن جنابان خالصه می شمه یی از نظر خ اینکمی آمد، ه بدست ن چیزیبود، بدون خجالت 
 حملۀ اول ملت و دولت را در ، ازفریبو دیگر با قلم و  شمشیربا  یکیدر مورد مسلمانان دو نوع حمله دارند  نصارا

اصول "آنهم  نتیجهلت می اندازند و دو شخص شاه در نظر است که ملت را به گردن دوم و در حملۀ گیرندحساب می 
سببی  به ایرانو  ترکیهدر  مشروطیتذکر کرد و گفت :  از آن« پایونیر» پیشتر سال سیزدهاست که  "مشروطیت

و ایران مشروطیت ثمری نداد برای  اما در افغانستان برعکس ترکیه بودند؛ و چشیدهمستحکم شد که مردم لذت آزادی 
 عتبار به کار است.یا خان با ا ویرانی این دولت کدام سردار نامدار یا مالی بیرق دار و
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ب آنچه مانده فری برای دولت انگلیس قوت حمله و حواله شمشیر باالی ملت و دولت افغانستان نمانده و من میدانم که
ب جرع انور مشروطه طلبان را باید واطرف ش از»است و عالج آن این است که « مشروطیت » است که عبارت از

م علوم در قندهار نیز تعلی نمود. خواستم که علوم جدیده دست و آستین را باالآن برای تعلیمات  دانست و بعد از «القتل
والی جا س علمای این مشروطه از بین برده شود از آنست که از میکروبجدید را جاری نمایم. لیکن به حکم شرع باید 
« ب فری»نموده دروازۀ این  حضور تقدیم بدانیدالزم  شما فرستادم اگر نموده و جواب گرفتم و به غرض استحضار

  6....« نمائیدرا بند 
علمای قندهار شده بود ولی علمای قندهار با اینکه رژیم مشروطه را رد نمودند  این سردار قبالً خواهان فتوا و نظر

 صدراعظم میخواست ـ خود داری نمودند. آنها ـ چنانچه عولی از فتوای قلع و قم
که در جریان جنگ استقالل توسط دشمن دامن زده شده بود و قضیه دو مذهب اعتماد الدوله در ارتباط سبوتاژی 

 ( نظر خواست که آنها5291اپریل  58)5922حمل  98 علمای مذهبی قندهار بتاریخ اسالمی درآن مطرح بود از
 ، و کلمه شهادت بر زبانیخوانند ، و تالوت قرآن مینمایندنماز م به قبله]رو[  مردم قزلباش»که:  به جوابش نوشتند

میباشند و در اینها همه مسلمان و اهل ایمان و جایز الشهادت و نکاح احکام ملت بیضا اینست که  لذاجاری میدارند 
ه شعبان سنه گذشته ) اشاره ب 94حقن دماء و حفظ ناموس و اموال فرقی بین ما و ایشان نیست و آنچه در تاریخ 

وقع رسیده بود( سنوح و ه دسیسه عمال خارجی به شیعه شهر قندهار ب ین سنی ونزاعی که هنگام جنگ استقالل ب
ظهور یافته از نهب و قتل و غارت، همه خالف شرع و نا جایز است و مرتکب آن الیق زجر و نهیب سلطانی است 

 توا استقبالین فا شد.... البته صدراعظم از معرض عرض رسانیدهه حنفی مالحظه شد ب ... آنچه از روی کتب مذهب
  3« نمود 

 می بقدرت رسیدن آخوندها، در ایران نیم دهه از در حالی که بیش از سه وین فتوای علمای افغان، ا سال بعد از 28
  ، خالف تمامجریان داردنیزه  كه در آنجا به زور سر ناگواریو  بی نهایت تلخ حقایقه عطف توجه بو با  گذرد

تقریباً  "می شودسنی گام برداشته  وحدت میان شیعه و جهت»ایران که  آخوندی" و دروغین رژیم گونه گوبلز" تبلیغات

علیه آنها تحریک را تمامی اخوند ها و امام جمعه های ایران به اهل سنت و سه خلیفه صدر اسالم دشنام داده و مردم 

 تیالم شیخ مهدي دانشمند، یکي از فعالین دفتر )آحجت االسنموده نوعی از شئونیزم و راسیسم را تبلیغ مینمایند، مانند 

" همه مسلمانان سني شرع از نظر : شود كه  مدعي مي  ،اسالمی جمهورینظریه پرداز موعظه خوان  ( ویهللا خامنه ا

و بر طبق فقه  اسالم و فقه نبوي زنان سني ها بر آنان حرام است... حقیقتا جاي آن است كه  ستند،مذهب حرام زاده ه

سگها را رها  را بسته وو بي  پروا سنگها  علني گونه بطور كه  این مملکتیخون موج زند در دل لعل، مخصوصا در 

 8 «كرده اند.

ار سرد»، «حبیب هللا خان کلکانی»غایله  از صدارت کنار رفت. در «الدولهامان هللا خان اعتماد »سلطنت  در اواخر
  دست شدند. هم «کلکانی»با دیگر درباریان با  «اعتمادالدوله» پسر «محمد حیدر خان اعتمادی

اعتماد »از نواسه های  «غالم فاروق اعتمادی دکتور»شخصیت برازنده، دانشمند، فرزانه و مبارز استاد پوهاند 
( زندانی 5219)5995سال  رهبری حزب وطن در کدر نهضت مشروطیت سوم همراه با استاد در اشند.میب «الدوله

رتبه هیچ عالقه نداشته ترجیع دادند تا  برق پستهای عالی شدند. استاد یک روشنگر به تمام معنی آن بوده به زرق و
یسند مینو «هاشمی پوهاند»آگاه سازند، چنانچه  اواقعیت هشاگرد وطنپرست تربیه نمایند و جامعه را منور ساخته و از 

 ه نشر وکه ب استادان پوهنتون کابل یگانه فردی تهیئ نهضت مشروطیت را نوشتند در ۀکه زمانی که کتابی در بار
همسر ، زنان منور و چشم و چراغ جامعه مااز  «صالحه فاروق اعتمادی»بودند. خانم ایشان  تکثیر آن موافق بود

  ایشان بود.
و تاجور  عبدالقدوس خان اعتماد الدوله سردار»و نواسه  «خان احمدغالم » پسر «احمد اعتمادی سردار نور»

بود. وی  یهای خانواده سلطنت صالحیتدر مخالف محدودیت 5989لویه جرگه  در نور احمد خانمیباشد.  «سلطانه
بعد  خارجه و وزیر «هاشم میوندوال محمد » ۀکابین باشد . در می رتبه در دهه اخیر سلطنت یکی از مامورین عالی

و  اتحاد شوروی ،در دوره های بعدی سفیر افغانستان در ایتالیا .وی تفویض شده بصدارت  میوندوالاز استعفای 
  پاکستان بود.

 :است نوشته چنین "«کابلی شیون" ضیائی شیون رحیم محمد سردار»در کتاب  نوری احمد ولی
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 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

 

 سکوم تلویزیون از را شام ئی بجه هفت اخبار من و پدرم که شبهای از یکی در:" کند می قصه سردار پسر" امین" »
 حزب عمومی منشی برژنف لئوند با شوروی در ما سفیر اعتمادی احمد نور سردار که دیدیم کردیم، می مشاهده را

 مزاح و خنده با دید هم کنار را نفر دو این وقتی پدرم. شدند ظاهر تلویزیون پرده روی در شوروی اتحاد کمونست
 لویزیونت انانسر تشریحات با اثنا همین در" است تر بلند و تر دراز ملعون جانی ینا از ما سفیر اقالً  که شکر:" گفت

 اعطای با را شوروی در افغانستان سفیر اعتمادی احمد نور جناب که شدیم متوجه
 لنین های نشان از یکی که{ Drougbaa Norodof} «نرودوف دروژیا» نشان
 هگوش از که را طالئی نشان این که هنگامی که دیدیم و اند، ساخته مفتخر باشد می

 آویزان شوروی بیرق سرخ نوار در و درخشید می زرین اشعه اش ستاره های
 به را قائمه زاویه یک که شد خم چنان آن برژنف برابر.....  ما سفیر.... بود شده
 )کو گل را تلویزیون که زد نعره من بر آگاه ناخود پدرم اثنا همین در گرفت خود

 .توانم نمی دیده را صحنه این من که( کن خاموش
 این که دانستیم نمی چون بود شده برگزار سفارت در مجللی دعوت به بعد چندی
 درمپ و من است شده برگزار افغانستان سفیر به لنین نشان اعطای بمناسبت دعوت

 سفیر اعتمادی احمد نور جناب که هنگامی آنجا در و .نمودیم اشتراک آن در هم
 ظاهر محفل در آن، دار ستاره سرخ نوار و طالئی نشان این تعلیق با افغانستان

 قبل هرگز که دیدم حالتی به را پدرم من کردند، آغاز زدن کف به ها روس و شد
 نور سردار به را خود عصبانیت و خشونت آناً  که متاسفانه و بودم ندیده آن بر از

  ....گردید خارج افغانستان سفارت از گرفته مرا دست و نمود اظهار شدت با بسیار اعتمادی احمد
 رایب اشکی و شد متاثر نهایت خبر این شنیدن از شنید ها کمونست توسط اعتمادی احمد نور اعدام از که روزی ولی

 9« نمود دعا روانش بر و ریخت دیده از او
و  سیاسیعلمی، فرهنگی،  نخبگان از بسیاری مانند نیز اعتمادی نور احمد خان ،۰۱۵۲ ثور هفتم کودتای از پس

 به پلچرخی زندان در ،(۰۹۲۹ آگست ۰۰ــ  5914اسد  52)در نهایت، در و هشد زندان روانۀ و دستگیرنظامی 
 .شد سپرده اعدام جوخۀ
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 .است شده استفاده «قدرت نعیم محمد» آقای ارزشمند اثر« سفید و سیاه رساله» از «خان عبدالقدوس سردار» فوتوی نوت:

 :مآخذ
  هشتم.مجله آریانا برون مرزی ،چاپ سویدن شماره اول سال  مقاله درــ  «پوهاند سید سعد الدین هاشمی» ـ 5
 9111 جنوری  بیستم شمارهً  اول سال  ناتهـ کابل ــ گرایان سنت و تجدد خواهان های شخصیت معرفی اشرافیان نمایشنامهء ــ سخاورز بشیر ـ 9
 . 5984چاپ اول  «خلیل هللا زمر»سیاست ــ مترجم  ــ اسالم و «استا اولسن»ـ  9
  1ص  «پوهاند هاشمی» ـ 8
 .  815کابل ص 5981اول میزان  تاریخ ــ جلد مسیر ــ افغانستان در «غبار غالم محمد»ـ  1
امریکا  کلیفورنیا 5228ـ چاپ  «اعلیحضرت امان هللا خان»عهد  ـ افغانستان در «فضل غنی مجددی دکتور»و  419ص ــ افغانستان درمسیر تاریخ ــ جلد اول  «غبار» ـ 1

 . 999، ص 
 418ص  «غبار» ـ 8
 Doshoki@gmail. 9112/19/51 دهنده شیخ درمورد صدها میلیون مسلمان سني مذهب ـ سایت حقوق انسانی و اولیه بشر ـ فتواي تكان «دوشوكي عبدالستار دکتر»ـ  4
 فرانسه لیمونژـ شهر افغانستان فرهنگی انجمن چاپ میالدی 9118 اکتبر شمسی 5949 میزان ــ "« کابلی شیون"  ضیائی شیون رحیم محمد سردار» ولی احمد نوری ــ ـ  2
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