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لمر  ۱۸/۰۷/۲۰۲۲              احسان 

 نهضت مشروطیت دوم

 غوربندیشجاع الدوله 

(12) 

سطور این  محترماز نوشته    در  سال    04« مورخ    Abdul mateen masoudkhil»  های  میالدی ــ    2013می 

در  پامیرزاد   بقایی  خالقمحترم  مقالۀ  ــ   2017جون   24مورخ در فیسبوک  Independent Afghanistanصفحۀ 

آریائی انترنتیــ    سایت  در هم  و    /ghorbandiyanp.blogfa.com  صفحه  تاریخ  های  نهفته  از  چند  »برگی 

نوشته یاد  افغانستان«  چرخی    زنده  صدیق  "  و  خالد  افغانستان  در  خواهی  جنبش مشروطیت  پوهاند"  جناب  سید    اثر 

هاشمی   حبیبی  سعدالدین  اثر جاوید نام پوهاند عبدالحی   .است استفاده شدهو جنبش مشروطیت در افغانستان 

 

و شاه دوله خان  خان غوربندی فرزند  الدوله  نائب   شجاع  نواسهء 

خان پروانه  از    ساالر  و  بود  خان(  عبدالرحمن  امیر  عهـد   (

رجال  معرفی  کتاب  در  که  میرفت  بشمار  غوربند  خانزادگان 

او در   شده.    1896افغانستان طبع امریکا تولد  م در غوربند ذکر 

فراش باشی ، متصدی فرش   در زمان امیر حبیب هللا خان به ِسمت 

می   شمرده  خیمه های سلطانی  و در سفر منتظم  های ارگ شاهی 

دوم   و در حرکت  اول هم رابطه داشت.  شد و با رجال مشروطیت 

شهزا که  بود  جوانانی  حلقه  به  آن  وابسته  از  خان  هللا  امان  ده 

 سرپرستی میکرد.

ملی   جمعیت ِسری  مهـــــم  اشخاص  جملهء  از  خان  الدوله  شجاع 

هللا خان و  بود ان دروازی شخص با  که بعد از امان  ـخ ولی  محمد 

مي کار  نفوذ محسوب  ازروی  بعد  در    شد،  رژیم جدید  آمــــــدن 

  ( در  وی  نمود،  حاصل  تقرر  عمومیه  وزیر امنیه  بحیث  خان  هللا  امان  پادشاهی  سال    20هنگام  ــ  ش    1300جدی 

خان1922جنوری  10 غوث  شد محمد  تنظیمه والیت هرات منصوب  در راس هیئات  هللا   -(  امان  قدیمی  از هواداران 

ه دیکتاتور نظامی  به عنوان  با شجاع الدوله غوربندیخان، برای چندی  مگر نتوانست  فرمانده نظامی  )  رات مقرر شد، 

خان صافی واگذار    (جدید زبان مشترک بیابد. شجاع الدوله در اوایل می ناگزیر گردید هرات را به نایب ساالر عبدالرحیم 

حیث وزیر مختار دوباره به کابل میاید و به  وبعد  برود.  به ایران  شهر هرات  از  از نماید و خود  بعدا  تعیین میشود.  ی 

بود( 1929)ش   1307تا  (1925)فبروری    ش 1303حوت   در لندن   .سفیر افغانستان 

که  هاشمیپوهاند   میرساند  آرشیفی  که اسناد  داشته    :میگوید  ايران  ترکيه و  که از حکومتهای  با تجاربی  شجاع الدوله 

نه نظام   افغانستان طرفدار حکومت شاهی مشروطه بوده   .جمهوریدر 

که اولین شارژدافیر افغانستان در لندن بود و بعد از شجاع الدوله در جایش مقرر گردید ، روزی   داوی  عبدالهادی محترم

گفت :   و ملی گرا بود.در محفلی   شجاع الدوله غوربندی يک شخص اصالح طلب ، وطندوست 
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اکرم پرونتا مح میگوید :    مرحوم عبدالحی حبيبی صل افغانی در آلمان و بعد از آن وزیر فواید عامه دیپلوم انجنیر محمد 

که در هنگام تحصیل در برلین ) حدود   1329 برلین   1310ه ش گفت  خان غوربندی مقیم  ش ( به دیدار شجاع الدوله 

کاکایت جوهرشاه  : عکس  گفت  الدوله  کیست؟ شجاع  این  پرسیدم  من  شد.  دیده می  بر میز اطاقش عکس جوانی  رفتیم. 

م است  به انگشت    ردیشهید  ، اشاره  خود  انگشت  با این  من  ولی  قربانی گردید  خواهی  نهضت مشروطه  اولین  که در 

را از امیر گرفتم." راست ، انتقام خود   شهادت دست 

می نویسند:   177ــ 173صفحات    «در افغانستان  یجنبش مشروطه خواه»  در کتاب شان  هاشمی سعدالدين  پوهاند سيد 

 روسی  و انگليسی  زبانهای  و  داشت  تسلط  پشتو  و  فارسی  های بزبان که  بود   منور  و اليق  بسيار  شجاع الدوله آدم  که

و  نيز  را   خان  يونس  محمد   و  او  بين  درآنجا  و  ميرود   لندن  به  ايران  از  بعدا   الدوله  شجاع:    که  افزايد   می  ميدانست 

 به ها  انگليس  همزمان  و  ميکند   وجود  عرض هايی  جنجال  و  مخالفت  سفارت  اموال  فروش  باالی افغانستان  شارژدافر

 هللا امان  طرفداران با  1931 سال  در  و  ميرود   جرمنی به  سرانجام  او  و  کند   ترک  را   انگليس خاک  بايد  که  ميگويند   او

  وی .  نمايد  می  خلق  انگليس  و  نادرخان  برای  را  هايی  ناراحتی  جده   در اجتماعی  در و  ميکند  مسافرت هللا  بيت  به خان

سال   و  ميشود   ساخته  محروم  افغانستان  تابعيت  از  1933  در  و  ميبرد   بسر آلمان  در  دوم  جهانی  جنگ  اواخر  تا در 

واقع جاده  ش  ۱۳۲۴با    برابر  ۱۹۴۵ قبرستان ترکها  و در  از جهان فروبست  ديده   Columbiadammدر برلين 

در  122)  شماره  ناحيه   )Neukolln   بيرق چپش  که در طرف  مرحوم  آن  مزار  برلوح  شد  سپرده  به خاک  برلين 

شده است چنين مرقوم است .  افغانستان کنده 

 هوالباقی

المرحوم شجاع الدوله خان    افغان –هذا ضريح 

 

نمونه از کالم او: داشت   شجاع الدوله در شعر و ادبیات هم دسترسی 

کند آن عاشقان پاک طینت را  بناکردند خوش رسم بخاک و خون غلطیدن رحمــت   خدا 

 یا و

ها تعمیر کرد از فریاد ما هنـــــــگامه  نداشت  عشق  هیچ غوغایی   ورنه این بزم خموشان 

 

 

از  وبالک دره غوربند        زيبائی های غوربند   فوتو 
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