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لمر  ۰۶/۰۷/۲۰۲۲              احسان 

 ارادت مجدد به جهانی صاحب
 

احترام را  صاحب  جهانی  محترمم  نهایت  و   جناب  ممنون  تان  پر محبت  حرف  و  جمله  هر  به  رسانم.  می  سالمها  و 

در بحث و تبادل افکار خدای نخواسته میدان جنگ و نبرد بین دو حریف نیست، گرچند یک عده از هموطنان  سپاسگذ ارم. 

باشند. من   تا الیتنهائی بدور داشته  مرا از آن  پردازند، که خداوند  می  و ...  با تعرض و توهین و تحقیر و هتک حرمت 

احترامم و این  بی پایان دارم  حرمت  اس   به شما  حرکات    تجاودانه  از این  و تحریری  کتبی  اسناد  که  نظرم  هم  با شما 

از  همچنان   ، هاشمی  الدین  سعد  و  حبیبی  عبدالحی  گرامی  استادان  رویات  جز  نیست  بدست  دوم(  و  اول  )مشروطه 

هاشم اما   مرحومین غالم محمد غبار ، محمد  زمانی، خالد صدیق چرخی، رحیم شیون ضیائی، دکتور اکرم عثمان و .... 

است.دو   مآخذ کتبی ذیدخل   علت به نظرم در این کمبودی 

و اول و غل  زندان  میله  سال در عقب  سالهای  شان  به اتفاق  قریب  اکثریت  و دوم  اول  اول مشروطه  : اشخاص دست 

الممالک( وچه در نظام اختناق و ترور و دهشت   زنجیر بودند چه در دوره سراجیه )با کوتوالی محمد حسین خان مستوفی 

خ  بنام هاشم  کوتوال  و طره باز خان  پلیس  بار قوماندنی  آیا چند  نبودند  مصئون  اطفال محکومین  زنان و  حتی  که  انی 

آن   خانه هایشان نبرده که بجز خود  نکرده و از  را ظبط  شان  کتب مطبوع و یا قلمی  و حتی  اسناد و یادداشتها  تالشی، 

برگشتانده ن و هرگزبرایشان  دیگر نمی داند  داوی  خانواده ها کسی  قاسم خان و عبدالهادی  میر سید  و محو شده باشد،  شد 

 و غالم محمد غبار و دهها دیگر شامل آن دسته بودند.  

هاشم خان،  دوم   کهزاد در عهد صدارت  احمد  استاد گرامی علی  حاضر در صحنه به شمول  :برویت  شهادت  افرادی 

و تجدید کتب درسی به جوال ها کتب   امر برادر زاده وی سردار محمد نعیم خان تحت عنوان بررسیبه 

و اسناد )دوره امانی( در جوار وزارت معارف وقت پارک زرنگار فعلی قریب مقبره امیر عبدالرحمن 

    خان آتش زده شد. آیا در این جمع و همه اوراق چیزی یا سندی از این نهضت نبود؟.

و کین یا دشمنی  ایشان یک نوع خصومت  حاکمیت  در نیم قرن  خواهان  همچنان  مقابل مشروطه و مشروطه  ه توزی در 

شصت سال از مشروطه   نهضت امانیه ، محمود طرزی و شخص امان هللا خان موجود بود، خوب بیاد دارم بعد از گذشت 

شادروان دکتور عبدالظاهر در ولسی جرگه که از طریق رادیو افغانستان مستقیماً نشر  اول در جریان بحث بر خط مشی 

خواهان اول و محمد عثمان خان پروانی نام برده و نقل قولی نمود،  فوراً  می شد، کارمل وکیل شهر کابل از مشروطیت 

رحیم خان شاغاسی(   خان نماینده )محمد  خان وکیل پلخمری و عبدالقیوم  نظام مثل مرحوم سرادر عبدالرشید  وکالی مدافع 

ر هم زدند که در نتیجه شادروان داکتر محمد عمر وردک از پنجشیر و چند نفر دیگر اعتراضات شدید نمودند و نظم را ب

کرد. نموده و ادامه صحبت او را قطع  جرگه وکیل کابل را بر بحث بر خط مشی دعوت   رئیس ولسی 

اول چه بود؟ ➢ از نیم قرن از نام بردن مشروطه خواهان  از بیشتر   هراس نظام بعد 
 

اعدام   ➢ عدلیه( و همدستانش به بهانه جعلی »کفر گفتن« برای  آیا تالشهای فضل عمر خان مجددی )وزیر 

غبار، جویا و بسمل برای چه بود؟ داوی،  »ملحد« بودن   میر سید قاسم خان و فتوای 
 

 

هاشم   ➢ شان طی یک ونیم دهه  صدارت  ساختن صدها تن از مشروطه خواهان و دوستداران  اعدام و زندانی 

و ممنوع القلم و نوشتن  خ نظارت بوده  و تحت  آزاد هم شدند تبعید  ان به چه دلیلی بود؟ زمانی که زندانیان 

دقیق در باره مواجه می باشیم. اسناد و مدارک  به همین دلیل است که امروز ما به کمبود   هم شدند. 
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پوهاند از  را به نقل قولی  در مق  سخن  که  میدهم  خاتمه  هاشمی  الدین  سعد  »سید  شان  ارزشمند  اثر  جنبش مشروطه  دمه 
در أفغانستان«    نوشته بودند:خواهی 

که نماشگر روح پیکار جوئی و شکست ناپذیری   با وجودعالقه زیادی که به روشن ساختن این حرکت و جنبش،   ... «

اجتما ترقی  کامل ملی و  آزادی  واقعی،  دموکراسی  افغانستان به  عشق مردم مبارز  همچنین مبین  و  است،  مردم  عی 

هر   مانند  مشروطه،  تاریخ جنبش  شدم، زیرا  مواجه  علمی با مشکالت زیاد  آغاز کار تحقیقات  در  مخصوصاً  داشتم، 

عموم در  هر حال بصورت  در آن امر سهلی نیست.در  و تحقیق  های علنی شباهت ندارد  سری به تاریخ جنبش  جنبش 

ین منطقه آسیا، بشمول سرزمین های عثمانی، هند اسالمی،  اواخر قرن نزدهم و اوائل قرن بیستم، در غالب کشور های ا 

کشور ها   این  از  هر یک  در  کرد. چون  عرض وجود  خواهی،  فکری آزادی  ترکستان، جریانات  و  ایران،  افغانستان، 

ازادی خواهی و طلب حقوق افراد،شکل   بنابر آن در هر جا، جنبش  قدرت های مرکزی با آن مخالف خود را ابراز داشتند، 

شدن قوای  مخ آگاه  اوقات خطر  در  و غالباً  شمار می آمد  همیشه مخفی به  آنان نیز  اوراق  و  اسناد  بود،  موجود  فی 

از دسترسی و از مطالعه هر شخصی  افتاده  شده است و اگر بدست قوای دولت نیز  دولتی تلف یا مدفون و یا سوختانده 

کاغذ های بیرو انبوه  در  ها  بعد  است.  کنار مانده  و بر  موضوع بیشتر  دور  این  است.  غایب گردیده  مدفون و  کراسی 

سراجیه صدق می کند ....« افغانستان در دوره       1  بحال 

احترامات فایقه.  با تجدید 
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