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لمر    ۰۷/۰۵/۲۰۲۲         احسان 

 نهضت دوم مشروطه

 »جوانان افغان«

های  این تابلوی بی نهایت زیبای از نقاشی 

 می باشد  SHOJA  DESIGN     جناب

  در  را خود سینه  بلکه نمیکند  قضاوت هرگز  »تاریخ
 های  رویداد  و  بشگافیم  آن را  تا  میگذارد  ما  اختیار
. میکنیم  قضاوت  که مائیم این. بکشیم بیرون را  نهفته

  میشویم،  نادرست  و  درست  قضاوت سبب  که  مائیم این
  می  را  کوچکی  نقطۀ  فقط  تنگ چشم  با  که  مائیم  این

 تا  مینگریم  را  وسیع تری  پهنۀ  باز دیدۀ  با  یا  و  بینیم
 را  تاریخی  های  رویداد  ما  ردمـم  .باشد  چه  حقیقت
  و  اند  سپرده  خاطر  به  شان  عاطفی  منافع  مطابق

 و)  دنــش  هانـنـپ رایــب ایست  گسترده  نۀـهـپ  خــاریـت
 دکتور اکرم عثمان    1«.(ردنــک هانـپن اـی

 

که   های  باید گفت  واره  و یاد  بر خورکتب  و خدشه ناپذیر  ناپذیر  احکام نقد  از  دار    تاریخی چون آیه های کتب مقدس 

در آن است که   نیستند.   رک اکه مدمعلوم  از کجا  .  غنا می یابد پیوسته   و یافته های جدید و مستند  با پژوهش هازیبائیش 

مدارک    و اسناد نیاید و جانشین  بدست  که  نشود.    کهنه و گذشتهجدیدی  هستم  بناعاً با  من به این عقیده  دگم نیست  تاریخ 

دید به آن نگریست و آنچه در آن برویت   شد وسعت  افزود می گردد پذیرا   .اسناد 

و برای تضعیف و وابسته ساختن   ستیز داشت  را با روحانیان استعمار  ترین درگیریها  خان سخت  "میگویند عبدالرحمن 
بدولت و نمایندگان نظام   متکی  وقفی زد که در نتیجه نهاد روحانیت سخت  به مصادره و الغای موسسات  این نهاد، دست 

 
ــ نهضتــ  1  نامۀ  وکیلی، افغانستان به نقل از منیر  تاریخ در  جدید  مبنای دوران و  مطلع  خواهی  مشروطه دکتور عثمان 

 (1377  سال نتروی،  چاپ  ،14 شمارۀ  آفتاب،
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در سرتا خان افغانستان را بیشتر متکی به موسسات تعلیم  سر ک فئودالی  شور گردید. از طرف دیگر، این اقدام عبدالرحمن 

 2دینی در هندوستان و بخارا نمود."

و زنجیر و   و اعدام  با توپ پراندن  خواهی  و بیداری گری و آزادی  حرکت در جهت  قانون مداری  اولین  در افغانستان 
نعره زدند   وقت  در آن  و دیکتاتوری  وسطائی  قرون  نظام های  و مدافعان  شد،   مشروطه   معارف  از»  زوالنه استقبال 

  اال  داریم  قبول   جدید   اصول  از  را   چیز  هر  »دیگرا  و ی  «  است  سلطان شرعی   تسلط  مقابل  نقطه  مشروطه  و  میزاید 
  انور  شرع  طرف  از"  :  که  میبیند  این  در  را عالج  بلکه  نکرد  اکتفا   جمله  این  به تنها درباری نه  سردار  این  "مشروطه

اما علمای واقعی اسالم از آن اباء ورزیدند و آن چراغ خاموش نشد. پس    القتل«  واجب  باید   را  طلبان مشروطه دانست، 
که بی نهایت خوش درخشید،   از ترور امیر حبیب هللا خان بار دیگر همچو آفتاب از پشت ابر های سیه پرتو افشان گشت، 

اول نمتاسفانه دیر پا نماند.    وشت:نماینده وقت بریتانیه در کابل بعد از سرکوب مشروطیت 

و   مردم چیز فهم  کاشته شده   " اکثریت  آشوب و طغیان، حاال بطور دایمی  که تخم این  در کابل، به این عقیده اند  حساس 

و امیر، قابلیت آنرا ندارد که آنرا ریشه کن سازد"  3  است 

اکرم عثمان   دکتور  از شادروان    نخست   دهه  دو  در  موضوعه  قوانین  چوب  چهار  در  طلبی  عدالت  »نهضتبه نقل قول 
 تازه   های  هوا  سالها،  آن  در  روشنفکری  های  جنبش  و  بود  مردمی  و  اقتصادی  فراگیر پایگاه  فاقد  ما  وطن  در  بیستم  قرن

  جایی تا  .داشتند قرار  خواهی ترقی راه نیمه در  خود که  کشیدند  بومی  اسالمی غیر و  اسالمی های  کشور از  شماری از را
  چون   جرایدی  از  دیگری  انگیزه  هر  از  بیشتر  مشروطه  نهضت  آغاز گران  عمدتآ  میدهند  گواهی  ثقه  مدارک  و  اسناد  که

مشروطه  پذیرفته  تاثیر  شد  می  نشر  کلکته  در  فارسی  بزبان  که"  المتین  حبل"    و"  اسرافیل صور"   دوم   خواهان  اند.... 
  دولت   دسایس و  سنتی های نیرو  خشن  العمل  عکس  و  جهل با  داشت  قرار نهضت  سر کردگی  در که هللا  امان شاه  بشمول
  اینکه  و آن  کرد  روشن  را  دیگری  حقیقت  عبرت،  درس  آن  .کردند  تجربه  را  بزرگ  شکست  یک  و  شدند  مقابل  انگلیس

است پایگاه با  عـقـیدتی  خاستگاه  مطابقت  سیاسی،  های پیروزی  مبرم فرض  4«.اجتماعی 

غبار ،   کاتب، غالم محمد  پوهنیار،  ،حبیبی  عبدالحی  پوهاند  فیض محمد  مجددی    سید مسعود  صدیق  فضل غنی  خالد   ،

هاشمی    پوهاند سید سعدچرخی،   صدیق  ، دکتور اکرم عثمان در مصاحبه های با مسئول سایت زندگی،  الدین  میر محمد 

فردا، مقفرهنگ   در سایت  های برون مرزی و  و همچنان مقاالت دکتور اکرم عثمان  پژوهشگران در سایت  االت متعدد 

ناصر کمال، استاد  سید مودود پوهنیار دکتر  ،آئین، علی رضوی، پویا فارابی، نصیر مهرین،  آثار استاد غالم علی ، محمد 

 قیمتی در این باب انجام داده اند    تحقیقات همه جانبه و ذیآصف آهنگ، سردار رحیم شیون ضیائی و دهها اثر دیگر  

هستۀ مشروطیت   «شمس النهار»حبیبی به ا ین نظر می باشند که   پوهاند مورخ بر جستۀ ما پوهاند هاشمی وو دو استاد  
و   افغانیه«  اول را گذاشت،  االخبار  طلبان و ملی  »سراج  تجدد  روشنفکران،  های آزادی خواهان،  ناشر افکار و اندیشه 

گر چند عوامل متعدد باعث گردیده بود که فرآورده    افغان« به حساب میآید.گرایان و نقطه آغاز مشروطیت دوم »جوانان 
بتوانند.   را گرفته  روشنائی  نور و  تا جلو  ندارد  امکان  اما  ما نشود،  کشور  داخل  سرعت  و  بزودی  بیرون  جهان  های 

ور منطقه،  های  و دیگر کشور  ایران  تجارتی با هند،  خارجیوارتباطات  جراید  یا پنهانی  آشکار  آزادی  د  تماس های   ،

بیخبر   های جهانی  جنبش  از  هم  تا افغانستان  میشد  باعث  نکته دیگر  و دهها  دیورند،  جناح خط  انقالبیون دو  و  خواهان 
 نماند، چه رسد به اینکه از آنها تاثیر پذیر نشوند.  

می را دوست  مانده باشند آزادی خودشان  از بسیار جهات عقب  است  هم که افغانها ممکن  نفس  "هر چند  و تا آخرین  دارند 

خارجی یک »النه زنبور« بوده است...   برای هر ارتش مهاجم  افغانستان همیشه  برای حفظ آن می جنگند، به این جهت 

 
انصاری ــ شیخ های شهر ما ــ مقاله در سایت انترنت.ــ   2  خواجه بشیر احمد 

در افغانستان ــ چاپ شورای فرهنگیــ   3 هاشمی ـ جنبش مشروطه خواهی   .1، ص1384جلد دوم    سید سعدالدین 

  

  سایت فردا    (سوم  بخش)ــ همان جا     4
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که هیچ نوع ارتباطی   اجازه نمیداند  به امیر افغانستان  انگلیسها  و خاصی داشت.  افغانستان وضع عجیب  سال بعد  تا چند 

باش  حال هر سال مبلغ هنگفتی پول به او می پرداختند ...."  با کشورهای خارجی داشته   5د و درعین 

خویش در نفوذ  تحت  مناطق  تقسیم  بر سر  روسها  و  انگلیسها  که  است  زمان  همین  مینمایند،    1907در  امضا  ماهداتی 
اروپائی نوشته بود:   است که کار تقسیم  چنانچه یک محقق  افغانستان تنها کشوری  " در شرایط سیطره جهانی استعماری، 

به پایان نرسیده بود".   وآن  ملی  اوضاع و احوال  از بطن    در چنین  جنبش مشروطیت  افغانستان  که در  است  المللی  بین 
جامه روشن فکری و روحانیت آگاه کشور ایجاد میشود و این رویداد های قابل عطف تاریخی مایه افتخار نسلهای دیروز،  

ول امروز و فردای کشور است. امان هللا خان، محمد  افغان، شهزاده  الدین  داوی، محی  خان  محمود طرزی، عبدالهادی  ی 
اندیشۀ مشروطه   بکار شده،  دروازی، شجاع الدوله غوربندی و صد های دیگر با درک از اوضاعی داخل کشور، دست 

دربار در داخل  استعماری  زیرا موجودیت عوامل  ان  و  سردار  یک عده از  های  و مخالفت اول را دوباره فعال ساختند، 

را  انش   و گروپ طرفدار  درباریان خطری  بودندآنها  متوجه    با نهضت جوانان  خان  ساخته  حسین  مثال محمد  بگونه   ،
نام برد الممالک و اعتماد الدوله   .مستوفی 

ناصری ]در عزیز، فیض محمد  داوی، عبدالحسن  وی   ثر  چهره های ممتاز جوانان افغان عبارتند از: عبدالهادی  مساعی 

جبار  احمد جنازه سید افغان به کابل منتقل شد]، خواجه هدایت هللا، فقیر خیل ]ارسال] و برادرش عبدالجبار    خان، فتح محمد 
کریم نزیهی، عـبد لودین، غالم محمد  جبار خیل، محمد  سعد  الرحمن  آرتی، سید  الدین  بها، مرزا  غبار، غالم محی    الدین 

مهدی  محم ]برادر میرد  افغان کابلی، سیدهاشم  حاجی گل احمد  شیر چنداولی،  کابلی، سر صاحب]، حاجی  محمد    داراحمد 

ضیائی و آنانی که از رحیم شیون  میر سید قاسم، غالم    همچنان  برده بودند چون  به سالمت  نهضت اول مشروطیت جان 
سردار عبدالحبیب،   محی الدین افغان، بابا عبد العزیز، کاکا سید احمد لودین، ماما ابراهیم ساعت ساز، سردار عبدالرحمن، 

می محمد محمد  استاد غالم  راقم،  دیگران.حسین  و  داوی    منگی،  عبدالهادی  از شادروان  قول  رسماً  "به  طرزی  محمود 

 6عضویت مشروطه خواهان دوم را نداشت، ولی رهبری معنوی مشروطه خواهان و روشنفکران افغانی را بدوش داشت." 

و   نهایت سری  تشکل  این  نمود.  آغاز به فعالیت  اختناق و پیگیر شدید  شرایط  دوم در  منظم  مشروطیت  تشکیالت  مخفی 

بود و فعالیتهای مطبوعاتی  نداشت و سیاه وقت، نشر شب نامه ها، معمول  مخفی  این همه در چنین اوضاع و شرایط  ."با 
ماهرانه، پخش و نشر و   ولی عالمانه و عامالنه، گاهی در لفافه و طنز و گاهی آشکار ولی  و فرهنگی آنان ولو محدود، 

یافت. آنان از تجارب را برای تطبیق مرامنامه،    توسعه می  استفاده کرده بودند، زمینه مساعدی  گرانبهای گذشته  سیاسی 

آماده   قرار داشت  شان  راس اهداف  که در  افغانستان  کامل سیاسی  استقالل  بخصوص، مبارزه قهرمانانه را برای کسب 

 7  نمودند."

چنانچه مینویسند:   افغان] میداند  افغان بعد ازمرحوم حبیبی این حزب را ]اخوان  ق و احیای    1329" و همین حزب اخوان 

سراج االخبار بوسیله محمود طرزی باز زندگی یافت، و تا سنه خود را در تنظیم روشنفکران    1337مجدد  ق مجاهدات 
جماعت در و نشر معارف صرف کرد، و مساعی این  افغان برای جهاد استقالل   افغانی  ملت  تنویر افکار و قیام عمومی 

مفید بود"  م( 1918ق  ــ  1337میالدی  و  1911  قمری مطابق 1329سال ) 8 و حصول آزادی کامل سیاسی مملکت 

با قساوتی که درصفردر جای دیگر مینویسند نهضت اول  ـ لمر]    1909مارچ   5ش ــ    1287حوت    14]ق   1327:" 
و هم باز تابی از عوامل   افغانستان،  سه سمت  و بیداری ملی در  بازهم اوضاع سیاسی  شد،  در کابل سرکوب  مشروطه 
و بنابراین می بینیم که مشروطه خواهی دوم   بکلی خاموش گردد  که این شعله  جامعه افغانی نه می گذاشت  محرکه داخلی 

 

 .  795جلد اول ص  1372ـ جواهر لعل نهرو ــ نگاهی به تاریخ جهان ــ چاپ نهم  ــ     5

ــ نخستین کتاب در باره مشروطه خواهیــ   6 اول صفحه   1383در افغانستان ــ طبع    پوهاند هاشمی   79تهران جلد 
 

 239ــ همان جا ص    7
 

دوم   8 حبیبی ــتاریخ مختصر افغانستان ــ جلد     .145کابل ص  1349ــ عبدالحی 
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و  با رو نشو و نما یافت و منجر به تغییر اوضاع اجتماعی  روشنفکر افغانستان  تری در بین جوانان  حیه انقالبی متکامل 

   9"باز ستانی استقالل افغانستان گردید.

قرن بیست.   دهه اول  و ضد  در دو  خواهی  جنبش ناسیونالیستی مشروطه  نیرومند بود،  در افغانستان  سیاسی  "دو جنبش 
طلبان   تجدد  قرن نزدهم،  اسالمی  طلبان  بود واز تجدد  البنیاد متمرکز  جدید  بوروکراسی  در اطراف  که عمدتاً  استعماری 

رزم به یک جنبش  افغانستان که  های صوفیانه شرق  میگرفت و هکذا طریقت  الهام  تبدیل یافته  غرب  نده ضد استعماری 

 10 بود"

میخوانیم، و تنها »اخوت   نام جنبش را »جوانان افغان«  پوهنیار، غبار، شیون ضیائی و دیگران  در آثار پوهاند هاشمی، 

تشکیالت که حلقه   این  جنگ« نگاشته شده است،  نام »حزب  در رساله استا اولسن  یاد کرده اند.  را استاد حبیبی  افغان« 
و بعضاً های کوچ  و روشنگر عصر سر و کار داشتند  با آثار انقالبی  میباشد که  سری روشنفکران  و نهایت  مخفی  ک، 

میبود.   وقت  نظام فاسد  که هدف  نوشته و توزیع مینمودند  شبنامه ها  مینمودند.  تکثیر و پخش  خطی  های  در نسخه  آنرا 
مینویسد:   دنمارکی استا اولسن   محقق 

جمال ال به روح و کرکتر  " طرزی همانند سید  مربوط به برگشت  مسلمان  که بقای اسالم و ملل  تاکید میکرد  افغانی  دین 
منافع   فاصله میان  زیرا وسیع شدن  جاهل میباشد  و علمای  روایان مستبد  حکم  از نفوذ منحط  که مبرا  است  اسالم  واقعی 

را باعث شده است. اسالم سقوط ملل اسالمی  یا هر    ریات طرزی برای افغانستان]طبق نظ  غیر مذهبی و موازین اخالقی 
برابر نظامی را با آنها در برابر هم قراردهد   کافی نیست که بخاطر مقابله با تهدید اروپائی ها قدرت  ملت دیگر مسلمان] 

برتری قدرت اروپائی ها بخاطر دست آورد های آنها در عرصه اقتصادی، علمی تکنولوژیک و فرهنگی است، افغانستان  
اسالمی وقتی به موقف برابر با آنها میرسند که جامعه را بشناسند سیانس و تکنولوژی جدید را در آن عملی  و سایر ملل  

و غیره بپردازند....  کنند و به انکشاف صنایع محلی 

اما تقلید کورکورانه را   با آنکه طرزی در موضع دفاع از کاپی کرد ن راهی که اروپا آنرا انکشاف داده بود قرار داشت. 

که  نم ترجیع میداد  موفق آسیائی  نمونه یک کشور  او جاپان را به حیث  بود.  تصور او از تجدد طلبی اسالمی  ی خواست 
عمومی   و طریقت  اخالق  کردار عنعنات،  آراستگی  اما  نموده  کاپی  سیستماتیک  صورت  به  اروپا را  خوب  های  چیز 

است... نموده  را حفظ  خود  تالش برای کسب      زندگی  و  سازگار  مساعی  تنها باصول قرآن  نه  آموزش  توسط  معرفت 
خداوند به   خصوصیت ممیزه انسان نسبت به حیوان برتری ذاتی اوست چون  آنرا تشکیل میدهد.  بلکه بخش اساسی  است، 
»این   است.  و خدا  به اسالم  به جامعه،  زیان بزرگ به خودش  و تطبیق تعقل،  در اشاعه  نتیجتا غفلت  است  داده  او عقل 

تن نخستین آن بود روحانی آموزش دیده را با روشنفکر که وظیفه او تنویر توده ها  فلسفه  ویر« که طرزی از جانب داران 
امیر حبیب هللا انعکاس کرده بود   تعویض میکرد. این اندیشه ها قبالً در سیاست تعلیمی  به معنی مشعل است]  است ]سراج 

است که مطابق آن علم تنها شایسته مغز های »نجیب«   که در حقیقت مقاطعه با مفهوم نخبه گرائی دوران امیر عبدالرحمن 
ها    بود. خالفت عباسی  زنان در دوران  نزد طرزی نقش برجسته  منحط  خصوصیت مترقی اسالم غیر  مثال دیگری از 

هنرمن و  شاعر  به حیث  مهم  موقف های  زنان مسلمان  بودند،  جاهل  و  اروپا بیسواد  زنان و مردان  زمانیکه تمام  د  بود. 

بسیار رقت   ]بخصوص زنان افغان]  زنان مسلمان  کنونی  شرایط  چون  کردند،  کار می  مقامات اداری  و حتی در  داشتند 
زن با یک   تحصیل و ازدواج  حق  حقوق زنان و نخستین طرفداران  مدافعان  نخستین  انگیز بود، طرزی و جوانان افغان 

که عل توضیح میکرد  همچنان طرزی  بودند.  در افغانستان  تیمور شاه ]مرد  از دوران  پس  افغانستان  سقوط  ـ    1793ت 
را در  1777 به پادشاهی کشور  مساوی  با ادعای  آنها  های متعدد  در نتیجه اوالد  بود که  بین حکمرانان  زوجات  ] تعدد 

قطعه کردند..." قدرت قطعه   11  مبارزه داخلی 

افغان] در ا رحیم شیون ضیائی یکی از فعالین حزب ]جوانان  " اختناق و اعدام  ثر ارزشمند خویش مینویسد:  سردار محمد 
به   روان  سدۀ  آغاز  در  طرزی که  نوین نارضایتی با نام محمود  موج  نه ساخت  خاموش  را در کشور  مخالفت  روحیه 

 

دوم ص ــ   9  .144هاشمی، جلد 

خلیل هللا زمر چاپــ   10 وسیاست ــمترجم  ــ اسالم   .108، ص 1378اول    استا اولسن 
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 8تر 5 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 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

روزهای   از نخستین  پیوند دارد.  بازی کرد  بویژه نقش برجسته  جوان  تاریخ و جنبش افغانیان  و در  بازگشت  افغانستان 

مح  خود  روزنامۀ ]سراج  بازگشت  چاپ  زمینه  ها  اندیشه  این  پرداخت  روشنگرانه  افکار  پخش  و  نشر  به  طرزی  مود 

سال آنرا نشر کرد."   و در حدود هشت  این روزنامه را محمود طرزی بنیاد گذاشت   12االخبار] را مهیا ساخت 

دیگر فکر  او در جای  که:  یخط  و می گفت  را انتقاد میکرد  بود که مردم    نادر خان  باید منتظر  نیستم که  »من طرفدار 

را به چاه می آندازند.«   راه را از چاه تشخیص دهند و ما نظاره گر انها باشیم که از نادانی خود   13خودشان 

را  پوهان االخبار  هاشمی سراج  که  »آشیانه آزادی خواهان«  د  اداره  مینویسند  به  استاد  از  به قول  اند.  گفته  واقعاً بجا 
اشتراک و یا تبادله از طریق  افغانیه چه  االخبار  می آمد بدین گونه که:(  84)مجموعاً   سراج  از هند    36 جریده  جریده 

از ابالغ  و  الهالل  آزاد]  به شمول  ایران،    10ــ    ]ابوالکالم  از  از ترکیه،  13ــ  جریده  سمر  9ــ  جریده  از  قند و  جریده 

از کشورهای عربی و   15ــ  بخارا،   و پان اسالمیست    یکجریده  از مولوی برکت هللا مبارز بزرگ آزادی خواه  جریده 
شده و در سراج االخبار طبع میشد.   هند از جاپان میآمد که همه توسط مترجمین برجسته به زبانهای کشور بر گردانیده 

افغانستان بلکه در   در  نه تنها  االخبار  و  سراج  گری میکرد  ــ بیدار  تاجکستان و...  هند،  ایران،  کشورهای همجوارــ 

استعمار گران ممنوعه بود مخفیانه   با آنکه از جانب  این جریده  بود  مورد توجه و عالقه مبارزین انقالبی و آزادی خواه 
پخش، تکثیر و مطالعه میشد   .در قلمرو روس و هند بریتانیوی 

از لحاظ کمیت و ترکیب ملی " در مرحله اول مشروطیت دوم،   از طرف دیگر  نداشت،  از یکطرف تشکیالت منظم وجود 

و روشنفکران تحصیل   به نفع اصالح طلبان  ولی کفه ترازو  قرار داشت  سطح نازل تر  در  اول  به مقایسه مشروطیت 

سنگینی میکرد." بودند،   14 کرده، که بیشتر شان پان اسالمیست نیز 

اول شاۀ وابسته عیاش ]با صدها   دو مانع و دشمن عمده در سد راه شان قرار داشت  در جریان مبارزات »جوانان افغان« 

"در این مرحله مانند مشروطیت اول، موضع  زن در حرم]، و دوم تخریبات و سنگ اندازی های محافظان منافع بریتانیه  
عمده در راه آرمانهای واالی" جوانان افغان" قرار داشت مطرح بود  ترور سیاسی و قتل امیر حبیب هللا که به حیث مانع  

شد."    15که باالخره روی یک پالن آماده از قبل از باال عملی 

و مردمآن در سراج االخبار، و بعداً   »جوانان افغان« را ما در مقاالت سرشار از عالیترین عشق به میهن  اهداف عمومی 

جمع بندی میتوان نمود:جراید دوره امانیه در می یابیم.   اول و دوم را چنین   مرام و هدف مشروطیت 

و تامین استقالل و آزادی کشور وهم چنین مناطق قبائلی، نیم قاره هند و جهان اسالم. ➢  ـــ طرد استعمار 
 

و توسعه وسیع معارف و سیانس و فرهنگ پیشرفته. ➢  ـــ بسط 
 

 روشنگر غرض بیداری مردم.ـــ توسعه و انکشاف مطبوعات ملی آزاده و   ➢
 

راه عالج برایش. ➢  ـــ درک و تشخیص دردها و مشکالت مردم و انعکاس آن در مطبوعات و سرانجام 
 

و هم توسعه، گسترش و تعمیم آن.   ➢ روح انکشاف، تمدن و تجدد عصری و آموزش جدید   ـــ ایجاد 
 

 

حکم    12 عبدالشکور  مرتب  غیرت  سخی  غالم  مترجم  ــ  ما  وطن  معاصر  تاریخ  از  برگهای  ــ  رحیم  محمد  سردار  ــ 

 .  39ص  2001پشاور

فرهنگ افغانستان شهر لیموژ فرانسه نوریولی احمد  ــ   13 رحیم ضیائی "شیون کابلی" ــ انجمن  سال    ــ  سردار محمد 

  11ص      2002
 

ص    14  239ــ پوهاند هاشمی 
 

هم 15  240جا ص   ناــ 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و استعمار بریتانیه را چنان به لرزه در آورد که »هنری   مقاالت »امان افغان« مانند مقاالت »سراج االخبار« کاخ استبداد 

داوی « گفته بود که   است"دابس « به »شادروان عبدالهادی   16 "امان افغان دشمن بریتانیه 

 تا   جنبانند  نمی  لب بوده  محض  چی استفاده  » غربیهابه این جمالت سر مقاله امان افغان بقلم میر سید قاسم توجه فرمائید:  

  اقبال  تجاهل، و  تعارف  عزل، و  جد ،  سکون و  حرکت.  نباشد نظر در  چیزی  تا  دارند  نمی بر  قدمی  نباشد،  میان در  حرفی

  آن  از.    است  العین نصب یک  داشتن  و غرض بر  مبنی  بکلی  شان  طرفی بی  و  طرفداری  التفاتی،  بی و  التفات  اعمال، و

   17«.دهند  نمی  دست از  را فرصت  و  کنند  نمی  خطا  ابداً   را  استفاده  موقع بوده غرض  مراقب  وقت  همه  که  است  جا

افغان" که با    " جوانان  و روشنفکران کشور بودند  امور  بهترین نخبه گان  و کتبی در  به تبلیغ شفاهی  گرائی  " واقعیت 

و   تواضع و هوشیاری را توصیه میکرد  سادگی، عظمت،  سیاسی،  اخالق، تقوی  حسن  کردند.  ابراز نظر می  کشوری، 
این   متعهدان  حزب را تقـبیح مینمودند.  حلقات سیاسی، در عوض جامعۀ قبل از قانون  اعمال منافی شئون و حسن شهرت 

و سیاست و بسته و کهنه پرست که نهاد های قبایلی درآن هنوز زیاد نیرومند بود و سرانش فاقد هر گونه فرهنگ حکومتی  
  و مدنی بود و پدیده های روبه تکامل و مترقی را یا به بسیار مشکل می پذیرفتند و یا نه می پذیرفتند، طرفدار یک جامعه 

مبارزه میکردند."    18عقال نی قانونی بودند و برای تحقق آن 

یک  » حالل مشکالت  میهنی  داغ  نیک و احساسات  نیت  داشتن  که تنها  میرسانند  و شیرین  تلخ  تجارب  آن  که  باید گفت 

بر باید افزون  توانند.  بوده نمی  و معنوی،   کشور  مادی  های  پیشرفت  در گسترۀ  نیت  حسن  پاک و  بودن عواطف    دارا 

الناس یا  و اعتقادی عوام  پیش از برانگیختن هیجانات دینی  امانی  آن بود که مسووالن امور حکومت  ایجاب مبرم جامعه 

در و اقتصادی   تودۀ مردم  و آستین بر میزدند و اسباب علمی  کردن زمینه های فنی و مادی تفکر جدید دست  صدد فراهم 

تا آن اصالحات رو سر آثار و نتایج    ساختی توسعه را فراهم میکردند  و مردم به چشم  و فرهنگی بی پشتوانه نمی ماندند 

خواهان را    سودمند اصالحات را در عرصه های قانونگذاری و قضا و تعلیم و تربیه مشاهده میکردند و جانب مشروطه 

بر  میگرفتند و تشتت حاکم بر ارکان دولت حکومت  امانی پراگندگی  سر اقتدار  مورد دوم ضعف و آسیب پذیری حکومت 

از چهره های نا هللا مرکب  شاه امان  همکاران  که به جای همکاری با هم بود. مجموعۀ  بودند  دیگر، به شدت    متجانسی 

خواهی    هم مخالف محمود طرزی و مشروطه  الدوله  خان اعتماد  از سویی سردار عبدالقدوس  دیگر را تخریب میکردند. 

نادر خان از سامی و محمد ولی خان دروازی به شاه ناراحت    بود. از طرف دیگر سپهساالر محمد  قرب و منزلت محمود 

بهبود مناسبات   و از جانبی عده ای هوادار  هوای نظام جمهوری در سر داشتند  بود و شماری از مهره های اصلی قدرت 

منز قابلیت به  هرگز  و التقاطی  نا همخوان  ترکیب  که چنان  پیدا بود  از قبل  بودند و  انگلستان  کشتی  با دولت  ل رساندن 

 19«مشروطه را نداشتند.

بود:   که طرفدار اصالحات معتدل و عمران کشور،    »حلقه سیاسی اعتدالیون«حزب جوانان افغان از دو گروپ متشکل 
به زور و   توسل  بدون  زمان  ایجابات  و  شرایط  مطابق  ها و عصری سازی کشور  نو آوری  تاریخی،  بازسازی آبدات 

شایست به اصل  قاسماکره، معتقد  میرسید  آن عبارتند از  برجسته  که اعضای  بودند  )  ه ساالری  زندانی(  13بعداً  و    سال 

داوی عبدالهادی  افغان،  الدین  محی  رسید]، غالم  شهادت  به  تاشکند  در  ]بعداً  سیدهاشم  دوره    13)برادرش  زندانی  سال 
ناصری، خواجه هدایت هللابعد( عزیز، فیض محمد  فقیر احمداعدام()بعداً   ، عبدالحسین  اعدام(  ،  جبارخیل  )بعداً  فتح محمد   ،

کریم نزیهی]جلوه]   جبارخیل، محمد  و برادرش عبدالجبار  و نوشتن(    20)]ارسال]   و...سال ممنوع القلم 
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که ]در پشاور به که    گروپ دوم »رادیکال ها« رسید]، عبدالرحمن   قتلاعضای این گروپ شامل غالم محی الدین ]آرتی] 

چنداولی ]به امر نادر خان    قتلط نادر خان به لودین ]توس  مهدی  بها، میرزا محمد  رسید]،غالم محمد غبار، سید سعد الدین 
شدبه  میباشندکشته   ] و... 

اختناق و مخالفان   این پاسداران  گرائی های خرافی و متحجران،  با شرایط سنت گرائی های ارتجاعی و عقب  " این حلقه 

که   و آزادی  و مساوات  نبودند و عمل کنندۀ آنان یعنی عمامه به سر های  عدالت  موافق  شوئی میکنند،  همه چیز را مغز 
و با سوء استفاده از دین، و بنام دین، هر   را که هر روز بر قطر عمامه های خود میافزایند و حیثت تیغ دو دم را داشتند 

میکردند، دشمنان دانش  نو آوری و ترقی و تجدد را با ضدیت مواجه میساختند، و با تفکر خرد انس  انی و مدنیت، مخالفت 
تمدن   تمام مظاهر  را علیه  تیغ  لبه این  که یک  را  متحجران  این  نو اندیشان  هم  امروز  چنانچه  هم  میدانستند.  و معرفت 

میسازند "  20 غرب بکار میبردند ویروسهای کمپیوتری میدانند که هم پالن ها را برهم میزنند و خرد را نا مطلوب 

احزاب  به   شبه  دموکرات]  سیاسی ]سوسیال  برنامه و پروگرام  که دارای  منظمی  حلقه  داکتر فضل غنی مجددی  قول از 

متاسفانه از خان دروازی میباشد.  ولی  امروزی بود حلقه محمد  این حزب    و کدر های  فعالین  اسامی سوسیال دموکراسی 
ندارم چیزی درتا فعالً  مرام نامه و یا اساسنامهء آن      .دسترس 

روسی بنام   هم می نویسد که    В.С. Бойкоمحقق  یکی از سازمان های سیاسی چپ افغانستان  از یک حلقه مارکسیستی 

گردید. 1920در سال  یعقوب ایجاد  تحت رهبری محمد     21در بخارا به نام کمیته مرکزی »جوانان انقالبی افغان« 

تصادفی نبوده باشد، زیرا آنها ممکن خواسته باشند تا حلقهء شان را بخش انقالبی   شباهت نام آن با »جوانان افغان« ممکن 
ولی خان )وزیر دفاع   شخصیت های به مثل لودین یا محمد  اما در درون جنبش »جوانان افغان«  »جوانان افغان« بدانند. 

 .  بودنددر این سازمان  پس از نادر خان(  

که    دید یابا دیگر داشتیم  و روشنفکر  نخبه  دهها و صدها هموطن  خواهان  اعضای فعال مشروطه  که در پهلوی  آور شد 
بودند مانند: استاد   گذاری به وطن با آنها سهیم  و خدمت  نبودند در همکاری و دوستی  »جوانان افغان«  اگر عضو علنی 

ــ  میه طرزی، خانم روح افزا طرزی ]برادرزاده محمود طرزی]قاسم افغان، استاد غالم حسین، سردار نرنجنداس، اسما رس 
صبیۀ استاد   خان ــ حمیرا  امانیه )مرضیه صبیه عبدالباقی  مکتب نسوان  ملکه ثریا ــ خیریه طرزی ــ اولین دسته معلمات 

ــ فاطمه وال شایق جمال ــ صبیه میر غالم فاروق خان  والده استاد  ــ آمنه الرسول  میمنگی  ده میر عتیق هللا ــ  غالم محمد 

رخشانه{   }برادرزاده محمود طرزی ــ مادر خانم  ملک  و خدیجه  قاری عبدهللا  صالح محمد،  مولوی  مستغنی،  ، عبدالعلی 
و...   و...  سلجوقی  یوسف، صالح الدین  میرمحمد  ندیم، مال طوطی،  حضرت شایق، عبدالغفور  میر غالم  آنچه  الشعرا، 

است موجود و ارزشمند  یت عدۀ زیاد زنان نهایت منور در آن عصر بود که معارف پروری و روشنگری  نهایت دلچسپ 

موتی در تربیت و تعلیم اوالد های معصوم شان تبارز  خان در زندان سرای  شان را در دور اختناق و تظلم سردار هاشم 
ــ خا به کوکو جان از خانواده چرخی  بی بی مریم ملقب  چرخی  مانند خانم غالم نبی خان  های خانواده زمانی و  دادند  نم 

 غیره.

بندی مینماید: دربار را به سه گروپ تقسیم  حلقات حاکمه     استا اولسن 

]بیوه   ➢ حلیمه  بی  بی  اعتمادالدوله،  خان  عبدالقدوس  سردار  هللا خان،  حبیب  امیر  ــ  بریتانیه  طرفدار  گروه 
از   داشتند.جاری که با هند  تعبدالرحمن خان و نواسه دوست محمد خان] و عدۀ   رفت و آمد 

 

عبدالرحمن   ➢ القضات  قاضی  سردار نصرهللا خان و  گرایان به رهبری  شامل سنت  اول  ــ حلقه  »حزب جنگ« 
مذهبی حمایه میشدند.  خان که توسط رهبران قبائل و شخصیتهای 
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امان هللا خان. ➢ رهبری محمود طرزی و سردار  تحت  ــ متجددین   حلقه دوم »حزب جنگ« 
 

در   نویسد که:  دکتور عثمان  دوم می  نهضت امانی را در  »تحلیل از نهضت مشروطیت  بزرگترین دستاورد  به باور من 

کرد نه در  یک جامعه بارز و امروزی به شمار میروند جستجو  مدنی که پایه و تهداب   تدوین قوانین و تاسیس موسسات 

که به اصطالح آن اقدامات،  و اجتماعی   !«دولت مستعجل بودخوش درخشید ولی  »   نتایج سیاسی 

به بررسی بگیریم   اگر نو آوری های دوره را در» های محیطی و سطح نازل شعور عمومی  تعامل و بر خورد با واقعیت 

و حتی تهور سیاسی بود و امتیاز تحصیل   به نتیجۀ مایوس کنندۀ میرسیم در صورتیکه آن همه تحول نیز محتاج شجاعت 

همه تغییرات مق و آن  دوم برهبری شاه  استقالل سیاسی  خواهان  را باید با پای جرئت و شهامت حکومت مشروطه  دماتی 

 22«امان هللا و محمود طرزی گذاشت.

و ملت آمادۀ قبول   هبودتوام با عجله  بسیاری از اصالحات امان هللا خان اگر چه ضرورت بود ولی پیش از وقت  متاسفانه 

"گویا در  سالح کهنهء   حمایه مادی و معنوی استعمار وقت، باهمان با  مملکت  تعالی و  ترقی  دشمنان  الوصف  معآن نبود.  

اسالم" بودن  بود،  قشر  و  عصبیت  و  عاطفی  هیجانات  بر  که  کردند  ساقط  را  او  حکومت ،خطر  استوار    و  روحانی نما 

   .بود  گذشته کار  از کار  دیگر که  شد وضع  وخامت  متوجه  ترقی خواه شاه  آن  وقتی

دهه   در  و پاکستان  ایران  در  جهادی  های  تنظیم  تاسیس  از  گذشته    80پس  فرمانقرن  و معنوی   )به  مادی  حمایه   و 

آنها با    (استخبارات  اینها دشمنی  تیز تیرهای زهر آلود  االخبار  اول و  باز هم لبه  بیدارگر سراج  جهش  دوم،  مشروطیت 
بی   بعد از آنکه توسط  اکنون هم  با  52بود.  و بی حیائی محمود طرزی را و نظام امانیه    بقدرت آمدند  کمال دیده درائی 

نمایند. توجه تان را به طور نمونهکفر و را متهم به   افغانی« می  شان» فاشیسم  گرائی و بقول خود    سطور ذیل  در   قوم 
مینمایم.    به یکی بنام از این ها جلب  است کهشخصی  نصری مدعی     :شیر احمد 

که نظام سیاسی و اجتماعی ترکان و ایرانیان را در آن ایام زیر و رو  آن نیروی مسموم و مرموز "  
افتاد می  23 ."کرده بود در افغانستان هم بکار  اول و دوم  گونه صد ها مثال باشد]    ]منظور مشروطیـت  و همین 

 دیگر .

مقدور  نفر مشروطه خواهان دوم را با ذکر زندگی نامهء شان )تا انجا که  150مرحوم سید مسعود پوهنیار اسامی بیش از 

کوشم  بود   به این سلسله می  از امانیه برشته تحریر اورده است.  شان در دور بعد  و مجازات  دور زندان  ( و محکومیت 
ب با جمع  امکان  ها را تا حد  شخصیت  از این  گونه که در آغاز این  قسمتی  نمایم. همان  بشما معرفی  متعدد  ندی از مآخذ 

که   دکتور عثمان نوشتم  را از مرجوم  اخت  نهیس» خیتارسطور نقل قولی  را در  بشگاف  گذارد یما م  اریخود  و   میتا آن را 

ً  .«میبکش رونینهفته را ب یها  داد یرو نه بر ضد وحدت ملی و نه بر ضد شخص   و انتقام گیری این سطور نه عقده گشائی   بناعا
تا آیندگان از آن درس بگیرنداست یا  اشخاص   نادرست  ،بلکه باز کردن سینه تاریخ کشور است  و  بدست خود  قضاوت درست 

   .ماست  

 این جمله زیبا است که:چه حد  تا  

 زار، اما هرگز با دروغ، آرامم نکن!  ایب  قتیبا حق مرا

 
نهضت 22   های نکرده و  ها کرده  اجمالی  بررسی  افغانستان تاریخ در  جدید  دوران  مبنای و  مطلع  خواهی  مشروطه ــ 

 دوم    خواهان  مشروطه  حکومت
 

خان ـ چاپ اول  ــ   23 نصیر مهرین ـ دو چهره از امیر عبدالرحمن  به قول از دکتور ش. ن. ]حق    62ص  1378محمد 

 شناس].
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