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 ۲۷/۰۷/۲۰۲۲           احسان لمر

 نهضت مشروطیت دوم

 محمد مهدی خان چنداولی
(15) 

 

 بوده که مورد تائید فامیل محترم استاد آهنگ می باشد در فیس بوک 2017نومبر  8 مقاله از محترم امان کبیری

 

 ۱۲۷۴فرزند میرزا علی جان خان در سال  میرزا محمد مهدی خان
م( در چنداول کابل پا به عرصه حیات گذاشت، و از 1895خورشیدی)

   .، با حیثیت و عیار منش بشمار میرفتبا نفوذ ،یک خانواده معزز
بر عالوه زبان  ،، روشنفکر بودموصوف یکتن از جوانان منور

 . ، زبانهای عربی و ترکی را آموخته بودفارسی

رزا محمد مهدی خان یکی از مشروطه خواهان پر شور منسوب به، می
گروه ) جوانان افغان ( بود بر اثر درایت و شایستگی و توانایی قلم 
فرسایش از جمله کارمندان ورزیده و مقرب به اعلیحضرت امان هللا 

 .خان بود

مرحومی از جمله فعاالن جنبش مشروطیت دوم و نهضت دوره امانی 
مشروطه خواهان دوره دوم در منزل مرحومی در چنداول بود. اغلب 

کابل جلسات برگزار میگردید اشتراک نموده حتی گاهگاهی شهزاده 
موقعی که امان هللا خان استقالل سیاسی  .امان هللا در آن شرکت مینمود

را از اجنبی حصول نمود و به کاخ سلطنت رسید، چون اعتماد خاصی 
حیث مشاور نزدیک به خود و منشی به محمد مهدی خان داشت به 

هنگامیکه دولت امانی سقوط نمود، میرزا محمد  .خویش انتخاب نمود
مهدی خان در صف مخالفین سلطنت امیر حبیب هللا کلکانی و نادر 

 خان قرار گرفت.

ن هللا خان میرزا محمد مهدی خان چنداولی دوستی، رفاقت و اخالص زیاد با ولی محمد خان دروازی وکیل السلطنه اما
داشت، از این جا است که نادر خان کدورتی گرفته بود، بعد از آنکه به قدرت رسید ولی محمد خان دروازی را به 

نادر خان بعد از  .را دستگیر و به زندان می فرستاد زندان انداخت و به تعقیب آهسته آهسته روشنفکران دوره امانیه
، دروازی را با چند نفر از یارانش مثل جنرال غالم جیالنی خان چرخی چهار سال سپری نمودن زندان ولی محمد خان

، میرزا محمد مهدی خان چنداولی، خواجه هدایت هللا خان و فقیر محمد رئیس فرقه مشر شیر محمد خان چرخی
ت میالدی به حلقه دار آویخته به شهاد ۱۹۳۳خورشیدی برابر به سال  ۱۳۱۲جنگالت را وحشیانه در ماه سنبله 

 }اینکه جرم و گناه شان چه بوده و حکم محکمه ای وجود داشت اصالً نپرسید{ . رسانید

اول نام ولی  ،جالد بعد از آنکه لیست از اعدامیان را قرائت مینمود ،در موقع اعدام که در دهمزنگ صورت گرفت
 .محمد دروازی، به تعقیب از مهدی خان چند اولی و دیگران را خواند
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من طاقت و حوصله دیدن مرگ  ! رفیق جانی ولی محمد خان دروازی، محمد مهدی خان فریاد بلند نمود مرد وفادار و
من را به  ، اوالً رفیق، دوست و برادرم ولی محمد خان دروازی را ندارم که در مقابل دو چشمم اعدام گردد، پس شما

و الیق کشور است به درد مملکت و مردم می چوبه دار آویخته بعد ولی محمد خان دروازی را که، او مرد وطندوست 
اما این ظالمین این کار را  .خورد و شما خائنین به نا حق او را از بین میبرید در حالیکه تعهد شما چیزی دیگری بود

نکردند با تهور و لجام گسیختگی اول دروازی را به چوبه دار آویختن که چنین داغ را در اخیر عمر مرد صادق و 
این است رمز شهامت ، .محمد مهدی خان چنداولی با خود ببردوطندوست 

که این شیر مرد در ودیعه اخیر انجام مردانگی ، جانبازی ، پاس رفاقت و دوستی 

 گرامی باد ،روح پر فتوح این راد مرد شاد و یادش .داد
1

 

فرزندان مرحوم محمد مهدی خان چنداولی ، محمد یونس جان مهدوی ، محمد 
 .آهنگ و محمد سلیمان جان مهدوی هستندآصف جان 

محمد یونس جان مهدوی و سلیمان جان در انتخابات دوره هشت شورای ملی 
 .زندانی شده و بعد از مدت چهار سال از زندان با زنده یاد غبار یکجا رها شدند

اما با دریغ و درد این مرد نستوه و وطندوست را جالدان حزب دموکراتیک خلق 
خورشیدی از منزل شان برای یک دعوت دو  ۱۳۵۸نه در سال نا جوان مردا

  .ساعته برده و تا کنون مفقوداالثر است

 محمد مهدی خان و سرور جویا

 

   

 محترم سلیمان جان مهدوی ــ محمد یونس مهدوی ــ محمد آصف آهنگاز راست      

 
  ادامه دارد

 

                                                           
 کردند حکایت حاضرین برای چنداولی خان مهدی محمد یاد زنده اعدام با رابطه در را جالبی داستان باختری ــ استاد 1

 :بود چنین که
 
 چنین که برد خبر جان مهدی مادر برای اقارب از یکی کرد، اعدام را جان مهدی خوار خون نادر که این از بعد" 

 شخص آن بود؟ انداخته راه زاری و گریه و بود ترسیده اعدام از قبل فرزندم آیا که پرسید مادر. است افتاده اتفاقی
  !"باد حاللش شیرم: گفت مادر. رفت دار پای تا بلند سر با نه، گفت
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