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لمر  ۱۹/۰۶/۲۰۲۲          احسان 

 معظم گرامی جناب جهانی صاحب

خوا سطور زیبای شما را در صفحۀ نظر سنجی این سایت مردمی  و بهترین احترامات  و از توجه تان با عرض ادب  ندم 
شما را در باره سید افغان و مشروطیت قبال خوانده بودم.    به نوشته هایم بی نهایت ممنونم. البته مطالب ارزشمند و علمی 

قرن   در اواخر  که حضور مبارک بهتر میدانند  دو یم  19قسمی  های علوم سیانس و تکنالوجی  پهلوی پیشرفت  الدی در 

نهضت سید فکری دیگر یکی  بزرگوار در پهلوی    جهش  سید  شدند.  شمول  در قارۀ ما جهان  و دیگری مارکسیسم  افغان 

در نظر  بدون  ملی  اتحاد  و حتی  اسالمی  و اتحاد  وحدت  و آزادیخواهی،  آزادی  و بیدارگری،  بیداری  تاکید به آموزش، 

وقت،   استعمار  در مبارزه علیه  و اعتقادات  اندیشه  دین و  نژاد و  و حاکداشت  میت آگاهانه مردم به سر به دموکراسی 
داشتند  زیاد  گفته بود:چنانچه    نوشت شان هم تاکید   سید در رابطه پذیرش آگاهانه دموکراسی 

و یا  فرمان امیر  دراثر  پارلمانی که  هر  ندارد.  مفهومی  نکند،  نشأت  ملت  خود  و بطن  از متن  اگر  » نیروی پارلمانی 

بای باشد  آمده  روی کار  نیروی خارجی  یا هم  ارادرئیس و  رهن  استمراریتش  بقا و  که  باشد  داشته  نیرو   هٔ د یقین  همان 

است.«
1

   

[ المستبد سید درمقاله  :    [االمه و سلطه الحاکم  و کار ها و جریان "اگر درعروة الوثقی نوشت  مستبد شد  ملت دچارحاکم 

عمل کرد،   و حاکم هر طور که خواست  صورت نگرفـت  و اعمال اراده عمومی  و مشورت  و عقد  امور از طریق حل 

به  و متکی  حاکم عادل  نیست...  و اقتصادی  و فرهنگی  و علمی  اجتماعی  ماندگی  وعقب  و ذلت  بدبختی  و  جز شقاوت 

جامعه را   رساند" اراده و نظرعموم  خواهـد  و رفاه و ترقی و سعادت    2به عدالت 

موجود است که اگر مشخصاً  دهها و صدها نوشته و گفتار از خود حضرت سید و شاگردانش در باب عدالت و دموکراسی 

شده  گفته  به مردم  های فردی  و آزادی  از قانونیت و شورا  همه جا  ولی در  نام نبردند  و مشروطیت  از نظام مشروطه 

 است.

تحریک و حتی نام مشروطه خواهان، مرام انها و طرز تشکیالت آنها « »در باره پرسش جناب عالی     در باره اصل 

گرامی   هاشمی و همچنان  پوهاند  آنچه در اختیار و یا اطالع دارم از استادان  سعد الدین  ــ پوهاند سید  عبدالحی حبیبی 

سید قاسم رشتیا، میر  سید مسعود پوهنیار ــ خالد صدیق چرخی،  ـ  اکرم عثمانـ  دکتور  غالم محمد غبار ــ  بزرگواران 

ـ نصیر مهرین ــ  محمد صدیق فرهنگ، محمد رحیم شیون ضیائی، محمد هاشم زمانی، ظاهر طنین، محمد ناصر کمالـ 

اند  سخن زده  این حرکت  از  دیگران  و  پامیر  انقالب  .  پیکار  یا چون  و  سیاسی  حزب  بشکل یک  اندیشه  این  گرچند 

بود   نرسید  ایران حرکت سرتا سری به ظهور  مامشروطیت  که در کشور  در حال جوانه    و اما باید بگوئیم  اندیشه  این 

اما اث گر سرکوب گشت،  درباریان توطئه  به دسیسه  بود که  پا بر زدن  و سوم(  دوم  ها )در مشروطه  دهه  الی  آن  رات 

شده بود  گذاشته  فکر میکنم از دور روشن امیر شیر علی خان  نظرات تا جائی که من  اگر بگویم نطفه های این  جاماند. 

رشتیا به نصیر مهرین طی نامۀ تذکر داده چنانچه سید قاسم  بود.  د  " موضوع برنامه اصالحی که سیکه:    اشتباه نخواهد 

در  کرده بود، و من در کتاب افغانستان  تسلیم  از افغانستان  خان قبل از خروج خود  به امیر شیر علی  افغان  جمال الدین 

 
األ فغاني«  ــ    1 لجمال الدین  محمد   -»األعمال الكاملة  بشیر احمد    374-عمارة ص تحقیق  بر گرفته از مقاله خواجه 

 سایت کابل ناتهـ. 2007مورخ مارچ  45انصاری شماره 
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 170ص 
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یعنی »رسته رجال بزرگ«   قرن نزده از آن تذکر داده ام، اصالً از یک دایرة المعارف ترکی بنام» بیک آدمل حریسی« 

شده بوداز طرف یک جمعیت علما و مورخی1940که در سال    ...ن ترک تالیف و نشر گردیده اخذ 

کابینه و تاسیس  مانند تشکیل  داشت،  که روند عصری و مترقی  خان  شیر علی  ذهنیت اصالحات امیر  از طرف دیگر 

آن عصر به شمول   دربار و درباریان  سویه عمومی  از  آن  و امثال  پستی  برقراری مخابرات  و  النهار(  جریده )شمس 

و سویه فکری عالیتر که از جریانات دنیا آگاهی    شخص امیر شیر علی خان باالتر بوده و نشان میدهد که از یک داعیه 

نشئت کرده باشد..."   3  داشت 

و ایجاد یک  استبداد  امیر حبیب هللا خان برای پایان دادن  در دور سلطنت  های روشنفکران دربار و خارج از آن،  حلقه 

مدرن تر نهضت مشروطیت را بنیان گذ خواهان ایران  دولت  ما با افکار مشروطه  البته اهداف مشروطه خواهان  اشتند، 

داشت.   شباهت  اسالمی  های  سایر کشور  و یا  شمشیر قسم و و ترکیه  قلم و  قرآن مجید،  " مشروطه خواهان بروی 

و هم سنگر یک دیگ بدست آوردن آن مقاصد عالی تا آخرین قطره خون، یار، برادر  تا برای  ر باشند  سوگند یاد کردند 

" هراسنده  نه  های مداوم  زندان  و  شکنجه  توپ،  دهانه های  بر  ها  اعدام  از  جنبش   و  گامان  پیش  ترتیب  این  به  و 

مشروطیت اول شکل گرفت. در این نهضت فرخنده میهنی همه فرزندان ملت چون سیکه، هندو، ازبک ، پشتون، هزاره، 

تبعیض نژادی و ق ومی دینی و مذهبی را حرام می دانستند و میتوان این اتحاد  بلوچ و تاجیک شریک و عضویت داشتند. 

به طور نمونه پیش کرد تا  از همه اقوام  و متشکل  واحد  یک ملت  آنان را از جمله بهترین مثال های خوب  و همبستگی 
گیرند و بیآموزند.آیندگان هم از آن    الهام 

حق را که حق  ملی  حاکمیت  خواهان  و باید م  هٔ مشروطه  است  را با مردم  اجرایی  قدرت  شاهی مشروطه  لت در چوکات 

و صالح و تلقین   رهبران جنبش معتقد بودند که حتی مقدور از راه سلم  پارلمان انتخابی بدست گیرند می خواستند.  داشتن 

مصلحانه اهداف خویش را به پیش ببرند و حبیب هللا خان را به تعمیم معارف و قبولی اصالحات امور دولتی و رفع ظلم  

و اهداف شان   و در راه حصول مرام  از بین بردارند  امنیت  و حفظ  را با خیر اندیشی  تشویق نمایند و موانع  و استبداد 

ارزش و بهای  از ایشان  بودند و هر کدام  کم  های فهیم و دانا در بین جوانان مملکت  و شخصیت  که روشنفکران  )چون 

و  از تلفات جانی جلو گیری کردن   شرط احتیاط را الزم می پنداشتند.برای جنبش داشتند( 

که  نویسد  می  لودین،  و عبدالرحمن   ، اخوندزاده  واسع  مولوی  بابا عبدالعزیز،  خان،  از عبدالجالل  به قول  حبیبی  استاد 

پذیرفتند : باید مرام های ذیل را می    اعضای جمعیت مشروطه 

احکام اسالم. ➢ قرآن عظیم و قبول   اطاعت به اصول اسالم و تقدس 

نظر نمایندگان ملت و  ➢ آوردن حقوق ملی و مشروطه ساختن رژیم حکومت تحت  کوشش مداوم در بدست 

 تامین حاکمیت ملی و حکم قانون.

امور معاشرت و نکوهش عادات مذمومه.  ➢ بد زشت.سعی در راه تلقین عامه به درستی   []»صفت« 

م ➢ افغانستان و تحکیم وحدت  االقوام و قبایل   لی.آشتی و حسن تفاهم بین 

استعمال سالح و زور. ➢  سعی در اصالح ملت از راه صلح و آشتی نه با دهشت افکنی و 

مردم و مطبوعات. ➢  تعمیم معارف و مکاتب و وسایل بیداری 

آزاد نمایندگان مردم. ➢ انتخابات   تاسیس مجلس شورای ملی از راه 

ب ➢ اقتصادی  افغانستان و گسترش روابط سیاسی و  استقالل سیاسی و آزادی  دنیای خارج  تحصیل  در آنوقت  }ا 

سیاسی نداشته باشد{. هند بریتانیا با دیگر دولتی ، روابط  از دولت  افغانستان مکلف بود، غیر   امیر 

اجتماعی .   ➢ مساوات و عدالت   تامین اصول 

ده مبدا که این  امنیه و منابع آب و برق و غیره.  از صنعت و حرفت و ساختن شوارع و بالد و    بسط مبانی مدنیت جدید 

ایشان به تعبیر قرآنی" تلک عشرة کامله" میگفتند."    4را 

که:    در جای دیگر می خوانیم 

 
خان  نصیرــ   3 افغانی بنیاد گذار نو آوری های دورهء شیر علی  ــ آیا سید جمال الدین  بود؟ ــ مقاله در سایت    مهرین 

قاسم رشتیا به مهرین 1997ـ 5ـ   29از نامهء مورخبرداشت    اینترنت ــ  .سید 
 

ـ ص   سید مسعودــ   4  112ص  .1375شاور سال  چاپ پ 49پوهنیار ـ جنبش مشروطیت و قربانیان استبداد 
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نامه خود به نوع دیگر نوشتند. آتشین مزاج و بیباک این برنامه را در حلقه های خویش، در مرام   مشروطه خواهان 

قانون.استقرار نظام شاهی   (1 و برقراری حکومت  واژگون کردن ا استبداد   مشروطه، 

و عیّاش یک نفر به یک اداره فعال و صالح و کار کن گروپی. (2 و تنبل، فاسد   تعویض اداره خشن 

به پیمانه وسیع و تعمیم معارف. (3 فرهنگ و علوم جدید   کسب 

از طریق تاسیس و تعمیم مطبوعات. (4 افکار مردم   بیداری و رشد 

تمدن جدی (5 و لزوم بسط آن در عرصه های گوناگونکسب   د 

حقوق مردم. (6 و حفظ  ، مساوات  اجتماعی   تامین عدالت 

ملی. (7  تحکیم مبانی وحدت 

8)  ".  5تامین استقالل سیاسی در سایه یک نظام ملی 

خواه اول تا جائی که   بودند :حلقه مشروطه  دارم شامل این افراد   بنده معلومات 

غالم   استاد  الکوزی ــ  الکوزی ــ عبدالقیوم خان الکوزی ــ عبدالرحمن  الدین خان  ــ سعد  مولوی محمد سرور واصف 

پوپل زائی ــ جوهر شاه  محمد میمنگی ــ فیض محمد کاتب ــ تاج محمد بلوچ ــ محمد عثمان خان پروانی ــ محمد ایوب 

ــ بابا عبدالعزیز  خان غو پنجشیری  احمد  ــ میرزا فقیر  اخوندزاده  ــ لعل محمد خان تگابی ــ مولوی عبدالواسع  ربندی 

انور بسمل ــ ماما   ابراهیم صفا ــ محمد  استاد  احمد لودین ــ  الکوزائی ــ میر سید قاسم خان»میر صاحب« ــ کاکا سـید 

ـ حاجی عبدالعزیز »ل ـ سردار عبدالرحمن ــ سردار  محمد ابراهیم »ساعت ساز«ـ  افغانـ  نگر زمین« ــ غالم محی الدین 

و برادرش   دکتورعبدالغنی  یوسفی ــ  اکبر  میرزا محمد حسن راقم ــ حاجی محمد  مولوی مظفر مروت ــ  ــ  عبدالحبیب 

و دیگران. عبدهللا مجددی  زاده   مولوی نجف علی ــ صاحب 

ه اول مرام مشروطه خواهان را چندان به نظر بد ندید" اما اینکه چه رولی وقتی معروضه ایشان به شاه تقدیم شد" در وهل

که  ها بازی نمودند  و آزادی  اول معارف، دموکراسی  و مخالفین درجه  اجنبی  کار دربار، عمال  مفتن، محافظه  را حلقه 

ها را صادر نماید، متاسفانه نمیدانیم تا امر گرفتاری ها و اعدام   ؟؟   شاه را بر آشفته ساختند 

حسین   و بخصوص محمد  خان ــ  مرزا عبدالرشید  ــ  لودین  خان  احمد علی  درباریان به شمول  نقش فتنه انگیز عدهء از 

شوهر  یا برگت عظیمو  عظیم  )محمد  مثل  جاسوسانش  حلقه  و  امنیه(  یا قوماندان  )کوتوال  بحیث  المماک  مستوفی  خان 

ــ  دختر خاله الممالک  یا امرالد  مستوفی  الدین  هندیعماد  مهاجر  شینواری )معلم    ین  انگلیس ــ مال منهاج الدین  جاسوس 

) ــ قاضی عبدالحق  کبیر خان(  محمد  کاتب در باره اعمال کوتوال وقت   سردار  فیض محمد  شد.  سرکوبی حرکت  باعث 

الممالک توسط قطعه عسکری جالل آباد  انور خان« به عزم امی نویسد بعد از گرفتاری مستوفی  ین که » برگد »محمد 

و عجزۀ   و جمع    []جمع عاجز ناتوانان ضعیفانلک ها روپیه از مال دولت  ملت که سالها به جور و اکراه و رشوت اخذ 

اگر  و اعتساف، خانمان برباد دمار و هالک داده است،  نفر از اعیان و اشراف و مأمورین را به دسیسه  نموده و هزاران 
 کاتب{ 712کشته شود ،همه تلف و ضایع می گردد } ص 

زیان بزرگی به دولت رسانیده و مبالغ هنگفتی را که در نزد او است،   را بریزید، گویا در حقیقت  اگر خون ناپاک و ..... 

کابل نمائید تا دولت پول و مال خود را از نزد او اخذ و  که او را زنده گسیل  نمود. پس بهتر آنست  ضایع و تلف خواهید 

 » اول به اتفاق آراء    6قبض نموده، بعد هالکش سازد  دیدگان مشروطیت  و زندان  و همه شکنجه  ورثه شهدا  سر انجام 

نام برده که چنان شد. به اعدام   در آغاز دور امانیه نظر دادند 

ما نظرات )جمهوری خواهی(   )مثل میر صاحب و داوی صاحب و ....(  در بسیج مشروطیت دوم در پهلوی حلقۀ معتدلین 

هم به رهبران دهه  و هم )تمایالت مارکسیست و همگونی  بودند )هیچ شباهت  که کمتر از انگشتان یکدست   50و   40ی( 
بودند، هم مالحظه نمودیم. و عمیقاً وطن دوست  سازمان ها چپی کشور نداشتند(   شمسی 
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هللا خانــ    6 امیر حبیب  اسرار نهفته شهادت  به استناد  دکتور عبدهللا کاظم ــ  والدین  ــ  "  سراج التواریخ"  سراج الملة 

 سایت افغان جرمن 2017جنوری  
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

و نشر شده و انشا هللا  دوم« که تا کنون ده یا یازده شخصیت آن معرفی  نبشته هایم »نهضت مشروطیت  نفر  60به ادامه 

دیگر از این فرزندان برازنده وطن تا حد امکان ودسترسی مآخذ معرفی خواهند شد، البته به استناد آثار محترمین پوهنیار  

. ــ هاشم زمانی ــ صبور غفوری و دیگران  صدیق چرخی  هاشمی ــ خالد  الدین   ــ استاد سعد 

در توسط نادر خان و برادران صفحه نهایت خونین  سلطنت  شد.    با گرفتن  و بیدار گر گشوده  مقابل نهضت روشنفکری 

جرمی   و حتی  و محکمه  حکم  هیچ  بدون  و نخبه هائی  و بهترین  زنجیر بسته شدند  و در غل  زندانی  بی شماری  تعداد 

بدین گونه  محکوم شدند.  حتی خانواده ها و اطفال صغیر زندانیان با اخراج از مکاتب و حتی زندان و اعدام  شدند،  اعدام 

در دوره ا عزیز خان  منجر به ترور سردار محمد  بی گناهان،  ها و قتل  گرفتن  این جان  که  آغاز شد  خونین  نتقام های 

برلین از طرف انجنیر سید کمال، حادثه سفارت بریتانیه توسط محمد عظیم منشی زاده و چند ماه پس از آن، قتل نادرخان 

در   که حکا 1312عقرب  16با ضرب گلوله عبدالخالق  حاکمیت  گردید،  سوز و غیر قابل تحمل  یت از فشارهای طاقت 

 آنها دارد.

را  ها و نقیب صاحب و میا گل تگاب و...(  مثل )خانوادۀ مجددی  اشرافی  نادر خان روحانیون و متنفذان،  اعلیحضرت 

و در م گذاشت  اختیار آنها  را در  و حتی وزارت عدلیه  برآورده نمود  آرزوهای آنان را در دولت  داشت،  جموع  گرامی 

داری او به کار ببرند. نمونهء سرکوب خونین و  حکومت  را در خدمت  و سو داد که دین و مذهب  مال ها را چنان سمت 

را در تالشهای وزیر عدلیه   در آن  روحانیت متنفذ  داشتن  دوره و دست  در این  دوم  افغان« مشروطیت  »جوانان  خشن 

میر سید قاسم خا خان صدراعظم برای اعدام  اول و دوم، مدیر نهایت بیدار گر جریدۀ دوران هاشم  ن )عضو مشروطیت 

ــ غالم  انور بسمل  محمد  ــ  داوی  عبدالهادی  تالش برای اعدام  و همچنان  وزارت معارف(  معین  و بعداً  افغان"  "امان 

اول و و خصومت نظام با مشروطه خواهان  مخالفت  می توان دریافت.   محمد غبار و سرور جویا به اتهام دهری بودن 
شان در   ادامه داشت.  1357دوم تا پایان حاکمیت 

که    نمود  سر بلند  کشور  آگاه جامعه آن روزی  و  قشر بیدار  از  دوم  و  اول  که مشروطیت  است  دقت  قابل  نکته  یک 

قاطع این حلقه ها ) میر سید قاسم    99اکثریت  اتهام واهی و جعلی کفر گفتن برای  مردمان متدین بودند.  و نیم فیصد( 

این حربه را سده ها است که این تیکه داران دین فروش بر علیه همه  خان و ده ری بودن چهار نفر دیگر حقیقت ندارد 

اند. بکار برده   نخبه ها مشعل داران علم و دانش 

مورد قناعت شما باشد. ها من  امید برداشت   به حضور مبارک شما با تجدید احترام 
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