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 ۲۲/۲۰۲۲۰۸             احسان لمر

 نهضت مشروطیت دوم

 غالم محی الدین آرتی

(21) 

شیر آرتی تجاربزرگ و به اصطالح آن روز »وی فرزند شیر محمد آرتی یکی از تاجران بزرگ زمانش بود. 

صاحب دکانها و چندین  ،شهر کوچک کابل وقتکرورپتی بود، عالوه بر اینکه در 

)فعالً لیسه تجارت موجوده بسمت غرب پل لرزانک( باال قلعه و  خانه در اندرابی

)در قرب و جوار ستدیوم  باال جوی عاشقان و عارفان، ساحه سمت خانه سابق

ورزشی موجوده کابل( بود، تعمیرات بزرگ و مجللی در پغمان نیز داشت. از 

پسر بنام های فقیر محمد ــ غالم محی الدین و یار محمد باقی مانده بود. آرتی سه 

«یار محمد به حکم محکمه اعدام گردید فقیر محمد در تجارت مصروف بود
1
  

آرتی سفر های متعدد به خارج کشور هم داشت و در گروپ "جوانان افغان" 

د. او با مردم محشور بوده و زبانهای انگلیسی ، اردو ، روسی ، ترکی آشنا بو

بسیار صمیمی و شخص میهن پرست، جوان مرد و با شهامت و با صراحت لهجه 

 و با سخاوت بود.

اعلیحضرتا ! مادامی که این وزرای » ( فریاد زد 1928آرتی در لویه جرگه )

کت لمشهور بالفساد شما تا پای محاکمه و دار برده نشده اند هیچ اصالحاتی در مم

« ممکن نیست
2

این انتقادات سردار شیر احمد شیرزاد با اینکه رئیس بعد از  

 «با آرتی تماس گرفته او را در ضدیت با امان هللا تشویق و تحریک می نمود.»شورای دوره امانی است 
3

همین  

مردم از »سپتمبر بطرف هند برود پیامی را داد که  25سردار به حافظ سیف هللا عامل انگلیس در کابل قبل آنکه در 

امان هللا خان و طرز حکومتش راضی نیستند و منتظر آن روزی هستند که کابل توسط حکومت انگلیس ها اشغال شود 

 و افغانستان توسط یک سیستم معقول حکومتی اداره شود. شیر احمد خان گفت من بی صبرانه منتظر هستم 

سردار شیر احمد خان در مالقات با  را داشته باشم.... از جمله اولین کسانی باشم که فرصت مناسب فیر کردن بر امیر

ضمن افشای اسرار دولتی برای جلب رضایت و خوش  1924سپتمبر  17مامور سفارت انگلیس مکوناچی، به تاریخ 

خدمتی انگلیس ها به امان هللا خان و محمود طرزی انتقاد نموده و می ترسید که وظیفه اش را از دست خواهد داد. او 
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ر داشت که " کار من ختم شد.من شنیدم که محمد طرزی به کراچی رسیده است...تا وقتی که من در وزارت اظها

خارجه بودم برای دوستی بین بریتانیه کبیر وافغانستان کار کردم... عالقه شخصی من کامالً همین طور است ... برای 

یه و عبدالهادی }داوی{ بسیار مناسب است.که اشخاص تازه به دوران رسیده مثل }میر{ محمد هاشم خان وزیر مال

برای پیشرفت خود چشم براه نفوذ روسیه در کشور باشند، چرا که بلشویک ها همیشه رهبران خود را از طبقات پائین 

انتخاب می کنند...اما انگلیس ها میدانند که با یک سردار چگونه پیش امد کنند. من کتاب تاریخ خوانده ام و می فهمم 

و حتی در باره  رد رابرتس هنگامی که در کابل بود، همیشه با نجبای افغان با ادب و نزاکت زیاد رفتار می کردکه ال

 (274"آتش در افغانستان" ص ) Stewart Rhea Talleyبه نقل  «امور اداری با آنها مشوره می کرد
4
  

د که بدست مخالفان و متملقین افتاده بود او عدۀ آرتی یاد داشتی به شاه امان هللا خان بعد از بازگشت از سفر نوشته بو

از مامورین عالی رتبه ملکی و نظامی ــ روحانیون ذی نفوذ و تجار بزرگ و سران قبائل را عمال خارجی و مار های 

تا زمانی که این مار های در آستین، و در صحنه باشند، مردم افغانستان روی » آستین دانسته و به صراحت گفته بود: 

ی کلیدی و موثری بودند که با کارشکنی ها در امور قسمی که بعداً معلوم شد همین مهره ها رامش را نخواهند دید.آ

دولتی، با تبلیغات فجیع و زهر آگین در داخل صفوف مردم فعالیت های تخریبی، با توطئه های نهانی به همدستی 

 ..« خارج، دولت نسبتا مترقی امانی را به سقوط مواجه کردند،
5
  

اکثر همین اشخاص بودند که بعد از رویکار آمدن دولت نادرخان همکار نزدیک آنها شدند، آرتی آن مار های آستین را 

 سردار فیض محمد خان ذکریاــ  سردار شیر احمد خان رئیس شورای دولتنفر میدانست از آن جمله:  28تا  26بین 

سردار  خان ــ سردار احمد شاهــ  محمد ایوب خان وزیر مالیهــ  سردار شاه محمود خانــ  محمد نادر خانــ 

سردار احمد علی ــ  محمود سامی قوماندان قول اردوــ  والی علی احمد خان "لویناب"ــ  عبدالعزیز خان وزیر حربیه

محمد  اکبرخان ــحاجی محمد ــ  عبدالحکیم خان بارکزای والی پکتیاــ  عبداالحد خان وردکی "ماهیار"ــ  خان لودین

عظیم ــ  میر غوث الدین خان احمدزائیــ  شیر احمد خان تاجر کابلیــ  فضل عمر حان مجددیــ  صادق خان مجددی

 هللا خان )والی قطغن و بدخشان( و غیره.

ریخ البته عالوه بر غالم محی الین آرتی، غبار از حلقه رادیکال ها در جلد اول وجلد دوم افغانستان در مسیر تا» 

بصورت پراگنده در قسمت های مختلف کتابش و همچنان "راجا مهندرا پرتاب" رئیس حکومت موقت در هند در 

و نیز "ستورات" نویسنده "آتش در افغانستان"  75کتابش تحت عنوان "سرگذشت تاریخی پنجاه و پنج سالۀ من" ص 

« برخی از این عناصر فوق الذکر را به همین صفت معرفی کرده اند
6
  

 عبدالظاهر پس بی جا نبود که آگاهان و اهل خبره کابل آنوقت آنها را نماینده انگلیس می دانستند بگونه مثال قاضی

روزی که از مرگ نورالمشایخ فضل عمر مجددی با  امانی عربی، لیسه عقاید و معلم پوش کرباس پغمانی سامی خان

 «.شکست افغانستان در هم انگریز کمر امروز آخ آخ،»خبر شد گفت: 
7

 

ً با وزیران و کارمندان فاسد دولت می آویخت و عنصر مخالف رشوه خوران و »آرتی  این جوان دانا و توانا علنا

 8« انگلیس مشربان بود

نخست غالم محی » غبار می نویسد بعد از به قدرت رسیدن نادر خان جلسۀ در منزل او در دروازه الهوری دایر شد

، غرور و فقدان تجربه دولت امانیه را مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید که "دست خارجی بوسیله الدین خان آرتی 
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اعمال داخلی دولت را منحرف ساخت و با دستهای خودش قبر او را کند" آرتی هرگونه همکاری با رژیم نادر خان را 

«اشتراک در جنایت میداند.
9
  

آرتی از صف سامعین بایستاد همان بی عدالت گاه تقلبی، در در جریان به اصطالح محکمه محمد ولی خان دروازی، 

این شخص صادق افغانستان را که شما زیر تهدید قرار داده اید ، چرا نمی گذارید که در هجوم این » :  زدو فریاد 

رئیس مجلس او را کشان کشان از  دهنش بود که به امر اتهامات وکیل مدافع بگیرد؟ و .... هنوز سخن این مرد در

ولی او در بازار شاهی رفت و مردم رهگذر را جمع و مخاطب قرار داده بیانیهً مفصلی تاالر محکمه خارج کردند. ) 

ولی خان و توطئه خائنین علیه او ایراد کرد و گفت این شخص از جهتی محکوم  راجع به شخصیت و خدمات محمد

ضد ارتجاع و انگلیس بود...( که اومیگردد 
10
بعد از آن محکمه نمایشی و محکومیت محمد ولی خان دروازی آرتی   

درطیارۀ که محمد صدیق طرزی میخانیک آن بود از أفغانستان خارج شده از طریق شوروی به »با مهندرا پرتاب 

ات ناصر غرغشت، در ترکیه عدۀ از اظهار رفته در پشاور مقیم شد. طبق ترکیه رفت و بعد از جند سال به هند

محصالن افغانی در مبارزه روشنفکرانه شان با تبلیغات قلمی، جریده تحت نام "اخگر" منتشر می کردند، غرغشت 

یکی از فعاالن آن نشریه بود. در این نشریه مقاالت ضد روش استبدادی نادری به نشر می رسد. به گفته او غالم محی 

 «اران خوب و فعال این نشریه بود.الدین آرتی نیز از همک
11
  

 سر انجام آرتی در پشاور شهر فتنه ها و دسایس مانند سید بهاوالدین مجروح ، عزیز الرحمن الفت و جنرال کتوازی و

های دیگر بشکل مرموز ترور گردید. از آرتی دو پسر مانده بود جمال الدین و زمان الدین که اولی مالک خشکه  صد

مثل هزاران هزار دیگر سر به نیست شد و تا  57ثور  7و چهار راهی طره باز داشت که بعد از  ی در شهر نوئشو

 کنون احوالی از زنده بودنش نیست و برادرش زمان الدین قبالً نبست مریضی وفات نموده بود. 

 درآن چون)ابل ک های فاکولته محصلین اولین اتحادیه تشکیل مفکوره م1949اکتبر مطابق ـ ش 1328خزان  دراوائل

 آرنی از جورج شد بقول مطرح از محصلین ای عده توسط (بود مساعد عالی تحصیالت زمینه تنها در شهر کابل وقت

 ."گردید تشکیل می گرفتند بحث رابه الحاد تا از دیموکراسی جوانان که جائی در دانشگاه محصلین اتحادیه»
12
 ایشان 

 جلساتی بعداً  دایرمی نمودند، که آرتی زاده جمال های و اپارتمان استقالل مکتب ومجلس های را در کول اجتماعات

 هللا حمایت دکتور شادروان از نقل به .گرفت صورت دیگر هم یو جا ها امانی مکتب عمارت در مختلف در اوقات

 باره در ادبی کمیته که روزی .شد می دایر زاده آرتی جمال یاد زنده آپارتمان در ادبی انجمن جلسات اکثراً  اکرم

ًً  شود بیرون که خواستند او از کمیته هیأت شد جلسه داخل شرق حسن محمد دفعتا داشتند نشست مقاالت و اشعار

 پله از و بیرون اطاق از را او ادبی کمیته رئیس نمود می سری خیره و پافشاری او مگر ادبی نبود کمیته عضو چون

 .داد هول زینه های

 ادامه دارد
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