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 ۱۵/۱۱/۲۰۲۲           احسان لمر

 هضت مشروطیت دومن
 

 سه قربانی دیگر این راه

(32) 

 

 میر محمد عزیز خان:

ــ تیل داغ و )قمچین کاری ــ قین و فانه او متهم به پخش شبنامه علیه مظالم نادری بود، از شکنجه های وحشیانه او 

تهذیب بی شرمانه و دور از انسانیت که وجدان انسان سالم حتی از شنیدن آن ننگ دارد یعنی میخ های چوبی را در 

 معقد داخل نمودن...(
م(  1933دسمبر  7) 1312قوس  16یاد کرده. در  در حضور داشت سردار شاه محمود خان  1

 .با سه رفیق دیگرش اعدام کردند

 

  :خانمیر مسجدی 

بنابر ضیق بودن وضع مالی مجبور به کسب معاش به »تا سطح متوسطه درس خوانده بوداو از مردمان کابل است 

« دوایر دولتی روی آورد و وظیفه تحریر و کتابت می پرداخت 
2

و چون به نویسندگی شوق داشت در جریده انیس  

 .داخل کار شد

. دستگیر گردید، نادری را تحمل نمی توانست شبنامه ها پخش می کرد کهاستبداد و تظلم  وا بعد از سقوط دوره امانیه

در جریان استنطاق با شکنجه های وحشیانه معذب گردید، قراری که محترم عبدهللا »در ادامه می نویسد: پوهنیار 

قمچین می های میر مسجدی آب جوش می انداختند بعد به  قصه کرد که بر پا پوپلیار که نیز از جملهء متهمین بود

آن تعذیب را بر او مکرر نمودند که انگشتان پای او بکلی کج ومعوج شده شکل طبعی خود را باخت.  زدند، به اندازهٔ 

میر مسجدی چون شخص الغر اندام و کم جثه بود از راه رفتن باز ماند لذا او را از اطاق استنطاق سر دروازه ارگ 

نامبرده را به مقتل ( 1933دسمبر  17) 1312 قوس 26د. بروز به اطاق محبسش توسط چهارپائی انتقال دادن

دهمزنگ بردند با وجود اینکه مدت زیادی از تعذیبات متذکره گذشته بود موصوف بمشکل راه می رفت بالخره آن 

 «جوان وطن پرست در راه مبارزه با استبداد و اختناق آزادی قلم و بیان قربان گردید.
3

 

 :سید کمال خان
                                                           

1
سبا کتابخانه پشاور  1376سال  استبداد ...ــ جلد اول و دوم چاپظهور مشروطیت و قربانیان  سید مسعود پوهنیار ــــ 

  85ص 
 

2
  89ص همانجا ــ  

 
  همانجاــ  3
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 همبستگی )حزبسایت  «افغانستان قهرمان و آزاده فرزند خان، سید کمال انجنیر»مطلب ذیل تحت عنوان 

بخشی از حکم محکمه همین سایت  1396به نشر رسیده بود ضمنأ در شماره شش حوت  1397 حمل 11 افغانستان(،

 4.میدارمخدمت شما تقدیم اندک سید کمال خان را به نشر سپردند که با تعدیل بسیار 

 

( در خانواده فقیری ۱۹۰۰سپتامبر  ۱۸) ۱۲۷۹سنبله  ۲۷کمال خان به تاریخ  سید

هللا خان در سال  که شغل مسگری داشت در کابل به دنیا آمد. در عصر امان

با جمعی از محصالن افغان برای ادامه تحصیل در رشته انجنیری به  ۱۹۲۲

فارغ  (Magdeburg)مگدیبورگاز پوهنتونی در شهر  ۱۹۲۷آلمان رفت و در 

 .توت کابل به کار آغاز نمود  شد. با برگشت به افغانستان در فابریکه سمنت یکه

اتاقی   امیرالدین شنسب که از جمله محصالن افغان در آلمان و دوست و هممحترم 

، «خاطرات هشتاد سال زندگی یک افغان»کمال بوده و در کتاب  سید

کمال اختصاص داده است، پیرامون  سیدصفحات زیادی را به فعالیت مشترکش با 

 :نویسد کمال به آلمان می اعزام دوباره سید

توت کابل،   سازی یکه  هللا خان در وقت سفرش به اروپا فابریکه سمنت امان»

سازی   آباد و فابریکه کاغذ سازی جالل السراج، فابریکه قند  فابریکه نساجی جبل

رسید از آلمان بکریدت خریداری کرده ها به سوخت  همین شهر را که در صندوق

کاری با زغال چوب بکار   سازی را بعد از بسته  حکومت فابریکه سمنت بود.

انداخته بودند چرا که زغال سنگ نبود و تا آن زمان استخراج نگردیده بود. چون کلوری زغال چوب کافی نبود 

کمال پس از تکمیل تحصیالتش در شق  اب شده بود.سیدخانه آن خر  فابریکه سمنت در اندک مدت از کار افتاده و آتش

هللا بوطن رفته بود. حکومت او را هدایت داده بود که فابریکه را معاینه کرده و نقص و   سمنت قبل از انقالب حبیب

خرابی آن را راپورت راجع به کار انداختن مجدد آن معلومات بدهد. او بعد از معاینه و مطالعه نواقص و خرابی 

بریکه.... گفته بود چون زغال سنگ در وطن استخراج نگردیده و زغال چوب کالوری کافی ندارد حکومت کدام فا

های آنجا تحت هدایت و رهنمایی متخصصین زغال سازی   ماه به آلمان روانه بکند که او در جنگل ۶شخص را برای 

د که از آن در فابریکه عوض زغال سنگ کار کار کرده بوطن برگردد و زغال چوب را با کالوری بلند در وطن بساز

حکومت هدایت داده بود که خودش آن وظیفه را انجام داده و به همرایش چندین صد سیر زغال چوب را  گرفته شود.

برای همه مصارفات و کرایه و سفر خرچ و  برای امتحان و تجربه لبوراتی کرده او را روانه جرمنی کرده بودند.

ماه طبق  ۶های آلمان در مدت   کمال در جنگل پنج صد پوند استرلنگ تادیه کرده بودند. سیدشش ماهه معاش باو 

خاطرات هشتاد سال )»« همه کارها را انجام داده آماده بازگشت بوطن بود. سازی را آموخته و باقی  پروگرام زغال

 (۱۰۲، ص«زندگی یک افغان

هللا کلکانی، سیدکمال  سرانجام غصب قدرت توسط حبیب با آغاز اغتشاشات مخالف دولت امانی و ۱۹۲۹در سال 

 هللا خان علیه ارتجاع سالح بدست گیرند. گیرند که به افغانستان برگشته در کنار امان همراه امیرالدین شنسب تصمیم می

در  قاسم خان، سفیر افغانستان به نسبت آن واقعه }سقوط دولت امانی{ سفیر صاحب }سید» نویسد: شنسب می مرحوم

روم{ دوستانه بما گفت بهتر است تا روشن شدن قضیه بروما بمانید پول تکت کشتی را واپس به جیب تان بیندازید و 

دوست باید در  سفر کشتی را فسخ نمائید. ما هر دو به نظریه دوستانه سفیر صاحب موافقت نکرده گفتیم هر افغان وطن

 (همان خاطرات ۵۳)ص «برای بهبود اوضاع خودداری نکند.چنین اوقات بوطن باشد و کاری که از دستش برسد 

هللا خان برای تسخیر دوباره کابل، او را تا  آن دو با کشتی به بمبئی و از آنجا به کندهار آمده و در لشکرکشی امان

کمال و شنسب به هند رفته در کشتی حامل  هللا خان از مقاومت، سید کنند. اما با انصراف امان  غزنی همراهی می

هللا خان به غزنی و نهایتا  کنند. در کتاب شنسب، لشکرکشی امان هللا خان از بمبئی تا بندر مارسیز، سفر می خانواده امان

 ....ماجرا و جالب آن دو به آلمان به تفصیل درج گردیده است. سفر پر
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کمال را که با تنگدستی توام بود نیز تامین  یابد، زندگی سید میدر آلمان، شنسب چون کار خوبی در شرکت زیمنس 

هللا خان در آلمان  هللا خان به روم رفته مدتی با او و بعدتر با مادر امان کمال پس از مدتی به دعوت امان کند. سید می

کند. او  از به کار میبرد. اما شنسب که از سوی دولت به کابل فراخوانده شده بود در شرکت نساجی افغان آغ بسر می

 نویسد: می

 خانه میترسنگ میبودیم یکروز خط سید  نواخت تیر میشد. با رفقا عصر روزها اکثرا در قهوه گی در کابل یک زنده»

کمال را از برلین گرفتم که نوشته بود یک کار مهم در پیش دارد. مگر واضح و یا شفر تحریر نکرده بود آن کار مهم 

های اخبار برلین را داد که در آن قتل محمد عزیز خان  تر توماس نماینده زیمنس در کابل... کتنگ سچه بود. دو هفته پ

 « کمال بود. سفیر افغانی در برلین مفصل بچاپ رسیده بود که قاتلش سید

عزیز  محمد...... )سردار( 
های  هللا مسئول محصالن افغان در پاریس گردید. برخورد در دوران سلطنت امان 5

های اشراف و اعیان نداشتند، او را به فردی منفور بین   آمیزش با محصالنی که تعلقی به خانواده  متکبرانه و تبعیض

محصالن خارج از کشور بدل کرده بود. این تنفر زمانی به اوج خود رسید که وی به جای توبیخ و برکناری، در 

 ......ه شد.العاده نادر در برلین گماشت به عنوان نماینده فوق ۱۹۳۲

به عمر سردار   ( وارد سفارت افغانستان در برلین شده و با تفنگچه۱۳۱۲جوزای  ۱۳) ۱۹۳۳جون  ۶او به تاریخ 

اش را به روشنی بیان  کمال طی اظهاراتش به پلیس و قاضی، انگیزه سید..... بخشد.  پایان می .....خان  عزیز

 دارد: می

 در کار این با آرزومندم. واداشت عمل این به مرا وطندوستی حس. پوشانیدم عمل جامه را آرمانم صرف زمن امرو»

 ....باشد افغانستان ملت آرمان من عمل امید. فروختند را آزادی که نهم بنا کسانی مقابل را ای ملی حرکت افغانستان

 تصمیم است آمده برلین به که شنیدم وقتی بخصوص بود، ساخته مشغول خود به مرا  طوالنی مدتی سفیر کشتن ی  ایده

. ببرم بین از دیدم، می وطن و آزادیخواهی جنبش برای خطرناک و مضر فرد یک همیشه که را انسانی این گرفتم جدی

 شک دیگر که گرفت جان بیشتر من در پالن این.... پنداشتم می آزادی به خاینان جمله از را او که بود این محرکم

 همه نزد بلکه من نزد تنها نه عقیده این و است شده فروخته کنونی رهبران طرف از ها افغان افتخار و آزادی که نداشتم

 .«است شده ایجاد اندیشند می وطن آزادی به باز چشم با که کسانی

 با که گفت ساخته وا نمود فردی را خود عمل محکمه در نگیرند قرار پیگرد زیر دوستانش اینکه خاطر به سیدکمال

 نگارد می «تاریخ مسیر در افغانستان» دوم جلد در غبار محمد میرغالم اما. بود نکرده ای مشوره مورد در هیچکسی

 و بودند ریخته را طرح این مشترکا( نشد فاش هویتش هیچگاهی متاسفانه که) «اش کابلی رفیق» یک با سید کمال که

 این خودش قول به سید کمال باالخره تا بودند جدال در بخشند خاتمه محمدعزیز .... زندگی به کدامیک اینکه سر بر

 .شد نصیب را افتخار

 نوشتند او از نقل به و یافته بازتاب گسترده طور به جهان مطبوعات در عملش داشت، انتظار سیدکمال که همانگونه

 .افغانستان در سلطنتی ارتجاع و استبداد و ها انگلیس نفوذ بر است بوده اعتراضی محمدعزیز کشتن دلیل که

 خیانت به متهم را سفیر[ خان سیدکمال] قاتل»: نوشت واقعه از بعد روز یک The Portsmouth Herald روزنامه

 هالند چاپ Utrechtsch Nieuwsblad نشریه.« فروختید انگلیس به را کشور شما: برآورد فریاد نموده افغانستان به

 افغانستان در حاکم رژیم واژگونی پی در که جنبشی پیرو را خود خان سید کمال: »نوشت( ۱۹۳۳ سال ۴۱ شماره)

 .«زد عمل این به دست کشورش به عشق سبب به که گوید می و دانسته است

 قاتل: »آورد خبر  سرخط در( ۱۹۳۳ جون ۷) «تایمز نیویارک» چنانچه بود، واقف کامال کارش عواقب از سید کمال

  پشیمانی ابراز کردارش از بوده، سیاسی اش انگیزه که کند می  نقل کمالسید  از مطلب ادامه در و «است مرگ آماده
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در دیره  1877سردار موصوف از ازدواج سردار محمد یوسف خان با مستوره بیگم در سال ــ    

و نادر خان ــ شاه محمود  مادر بوده او با سردار محمد هاشم خان از یک دون هندوستان متولد گردید
  خان و شاه ولی خان از مادر دیگر می باشند 
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 به اش حمله که است گفته مطبوعات به سید کمال. باشد می کشورش و عقاید راه در دادن جان به حاضر و ننموده

 .است بوده «آزادی خاطر به» محمدعزیز

: گفت پلیس به او. نکرد فرار برای تالشی هیچ قاتل»: نوشت ۱۹۳۳ جون ۷ تاریخ به Salt Lake Tribune روزنامه

. باشم می  آن پیامد های قبول آماده و دادم انجام کاری چه که دانم می دقیقا چون کرد نخواهم فرار من. باشید آرام»

 .«کردم وارد را ضربت این سرزمینم آزادی خاطر به من

قاتل سفیر را متهم به خیانت به »: در باره اقدام سید کمال نوشت (۱۹۳۳جون  ۷« )پورتسموت هیرالد»روزنامه 

 «افغانستان نموده فریاد کشید: شما کشور را به انگلیس فروختید.

 زیادی های تالش افغانستان دولت. گرفت بازجویی تحت را او «گشتاپو» و دستگیر آلمان پلیس توسط خان کمال سید

 افغانستان دولت برابر در شروطی آلمان اما دهد، تحویل کابل به را سید کمال تا سازد مجبور را آلمان دولت که نمود

 و رد افغانستان و آلمان خارجه وزارت میان که مکتوبی ها  ده بنابر. ساخت می ناممکن را امر این عمال که گذاشت

 به سید کمال اعدام جز ظاهرشاه دولت که دید توان می روشنی به وزارت آن به آلمان سفیر هایی  تلگرام و شده بدل

 داکتر. کرد خواهد قطع کشور آن با را مناسباتش صورت این غیر در که کرد می تهدید و نبوده راضی دیگری حکم

 مورد در اعدام حکم باید که ورزد می تاکید آلمان خارجه وزارت به هایش نامه در کابل در آلمان سفیر سیمکی،

 .کرد خواهد پر فرانسه آنرا خالی میدان شده تضعیف افغانستان در آلمان پای جای ورنه گردد اجرا سیدکمال

 کمک به که داشت هرتا اسم به آلمانی نامزد سید کمال که: است آورده «تاریخ مسیر در افغانستان» دوم جلد در غبار

 های عقده را قتل انگیزه تا خواست کمال از مدافع وکیل. یافتند حقوقی راه سیدکمال جان نجات برای آلمانی مدافع وکیل

 عملش که دارد می اعالم واضح محاکمه روز در خان سیدکمال اما سازد، وانمود اقتصادی بد وضع و سفیر با شخصی

 به که بود ای  آزاده انسان خان سیدکمال .نماید اعتراض انگلیس سلطه علیه بدین ترتیب تا بوده آگاهانه و سیاسی

 زنده برای را اقتصادی و شخصی ارزش بی مسایل نبود حاضر او. بزند چانه خود جان برای خواست نمی هیچوجه

 را جلوش توانست نمی نیرویی هیچ و بدهد آن برای را جانش بود مایل که داشت واالیی آرمان او. کشد پیش ماندن

 .بگیرد

 با اگر و خواند می درس برلین در افغانستان دولت مصارف با کمال سید که نوشتند اروپایی های روزنامه بعضی

 این اما. گردد مقرر مناسبی پست در افغانستان به برگشت از بعد توانست می داشت می خوبی میانه دولتی مقامات

 ...... شمرد  می نشانده دست  را حاکم رژیم که پرشور و مصمم مبارز
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

 

 شسنب  برد.  نیکمال را در کابل تحت شکنجه گرفته و همه را از ب دیاکتفا نکرده خانواده س نیافغانستان به ا  دولت

 رضا  علی گذر ش دربرادر. میکردند رهایش مامایش خانهء در که داشت برادر یک و پیر مادر سید کمال» :گوید می

 ساختن در او بود حربی فابریکه در الیق ساز  اسلحه یک دیگرش مامای میکرد نانوایی وقت مندوی حصه در خان

. دادند جان زندان در که بودند انداخته زندان در را همه آنها .بود زبردست استاد یک غیره و حربه تلوار، کرچ،

 چندی زیاد ضعف از او که بود دیده زجر آنقدر بندی خانه در مگر بود شده رها حبس از سال سیزده از پس برادرش

 (۱۴۱ص.«)نماند سیدکمال از دیگر کس هیچ و کرد فوت هم بعد

 فامیل به روز شام را وجسدش نموده غرغره برده اهنگریش ازدوکان را وی سفید ریش کاکای»غبار نوشته بود که: 

  «بودند داده تسلیم قبلی واطالع خبر کدام بدون سرپرستش بی

 «همبستگی حزب» که اند موجود پلوتزینسی زندان آرشیو در کنون تا آن اجرای و سید کمال بر اعدام حکم اسناد

 .است آورده بدست را آن از ای نسخه

 

 آلمان در صفحهء ذیل مطالعه فرمائید در سید کمال اعدام مورد در محکمه حکم از بخشی ترجمه

http://www.hambastagi.org/new/fa/?option=com_content&view=article&id=2418 
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 آرشیف نویسنده
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