
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  

 

 ۱۰/۱۰/۲۰۱۸                                                                 لمر احسان
          

  افغانستان در دموکراسی و خواهی مشروطه پیشین  
 لوسمت اق

 

 یوا محن  و  وطن غرقه اندوه   گردیده

 !یوطن وا یوا یا
 یو کفن وا تابوت  یپ  از  روید  خیزید،

 !یوطن وا یوا یا
 و کو جوش فتّوت؟ و کو غیرت  همت  کو
 جنبش ملت؟ کو

 یکه رسید از دو طرف سیل فتن وا  دردا
 !یوطن وا یوا یا
  «تیفارس دوران مشروط یشاعر انقالب یالنیاشرف الدین گ»
 

که  یاصل کل نیا ه  یست بر پای اها  و مرام دیاز عقا یا  هعوجمعام آن م یدر معن یخواه  مشروطه ای تیمشروط
      را مشروطه یاسیواحد س کیاست.  یادیبن نیاز قوان مجموعهحکومت مشتق و منحصر به  تیمشروع

(constitutionnel)  مشروطه . شد یوارد فارس یعثمان یاز ترک ستمیقرن ب لیدر اوا تیمشروط کلمۀ خوانند  یم 

 .ردیگ  یقرار م (absolu) مطلقهرژیم در مقابل بدین گونه 

 
 تشکل مشروطه خواهان افغان: از شیپ عیوقا
 دهدیو... نشان م هیترک مصر، فارس، هم هند، و ما کشورقرن بیستم ترسائی  لو اوای 19اواخر قرن  خیتار کهیقرار

 یکشورها باز نیا تکامل در و یزادآ یواضح جهت اعتال نقش درخشان و نیجمال الد دیمانند س یمقام واال تیشخص
 ،یاسیس یو اصالحات در ساختار ها رشد مطبوعات و یهآگا ،یدجهت آزااین زمان  در یتالش هر بناعا   نموده بود
نقش  دیرسیبه مالحظه م یوقت تا دو سه دهه بعد همحتی  ییتجدد گرا ای سمیمدرن یبه سو شیو گرا یاجتماع ،یاقتصاد

 .میتوان یم دهیشان را درآن د شاگردان او افغان و دیدرخشان س
 نیبه وجود آمد، ا یو اجتماع یاسیس یرشته جنبش ها کی یمستقل اسالم یاز کشور ها یدر قرن نوزدهم در برخ

 یبرا یتالش ییاز سو یول ییاروپا یبود در برابر تجاوز و استعمار کشور ها یجنبش ها اگرچه عموما واکنش

 .بود زینشان تمدن  یبه دستاورد ها یابیدست
-1868 شمسی( ) 1256ــ 1246) یهاسال نیخان ب یعل ریش ریدر دور دوم سلطنت ام یافغانستان اصالحات در

 مختلط از اقوام کشور ــ  نهیکاب نینخست لیتشکــ   ارتش منظم کی جادیا دست گرفته شد، یرو یالدیم م(1878

 هینشر نینخست پوارد کردن مطبعه و چا آالت ــ نیاسلحه و ماش دیتول یوارد کردن کارخانه ها ــ  یاتیاصالحات مال
 .خان بود یعل ریش ریاصالحات امو با اهمیت ترین از اهم کابل"  "شمس النهار یعنی

 خانی عل ریش ریاصالحات ام :"سدینویم« افغان خیالتار یف انیتتمته الب» مقدمه در یانیخوگ نیام محمد ادیزنده 
داد و درآن جمع اصالحات  حصار باال به او در یطومار رفته رینزد ام یحرکت قطع است. که روز دیس مربوط
 راه ها و مکاتب و سیپشتو، تاس یزبان مل هیعسکر، تقو میتنظ نه،یکاب لیتشک ،یاسیمنجمله اعالن استقالل س و مذکور

  1 نامه درج بوده " روز نشر پوسته خانه ها و
 ریش ریافغان به ام نیجمال الد دیکه س ی" موضوع برنامه اصالحکه هتذکر داد ۀنام یط نیمهر آقایبه  ارشتیقاسم  دیس
 داده ام، آن تذکر قرن نزده از من در کتاب افغانستان در و کرده بود، میافغانستان تسل خروج خود از قبل از خانی عل
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طرف  از1940که در سال « رسته رجال بزرگ»ی عنی «یسیآدمل حر کیب» بنام یالمعارف ترک دایرة کی اصال  از

 ...اخذ شده بود دهینشر گرد و فیترک تال نیعلما و مورخ تیجمع کی

 سیتاس و نهیکاب لیمانند تشک داشت، یمترق و یکه روند عصر خانی عل ریش ریاصالحات ام تیذهن گریاز طرف د
شمول ه آن عصر ب انیدربار و دربار یعموم هیسو امثال آن از و یمخابرات پست یبرقرار )شمس النهار( ودهیجر

 ایدن اناتیجر از که تریعال یفکر  سویهو  یهداع کی که از دهدینشان م باالتر بوده و خانی عل ریش ریشخص ام

 یمرد بود منور و یپادشاه خانی عل ریش ری...ام:»سندینویکهزاد ماستاد و اما  (2)داشت نشئت کرده باشد..." یآگاه

 سلسله اصالحات را کی یدار کشور مختلف امور یها نهیزم آن در یبود به عصر خودش متجدد و تازه پسند که رو

  3 کرد..." یعملرا هم  خود یها موارد پروگرام یشروع کرد و در برخ
 یبرا یمصلح هند ،«یراموهان رو»نخست از هند آغاز شد.  قرن نوزدهم  در یها به زبان فارس هیانتشار نشر»

در کلکته هند  م( 1845)ی قمر یهجر ۱۲۲۴در سال  یرا به زبان فارس« مرآت االحوال » هیبار نشر نینخست

 یهجر۱۲۵۳صالح" در سال  رزای"کاغذ اخبار م یعنی رانیدر ا هینشر نینسبت به نخست هینشر نیمنتشر کرد. و ا

شصت سال  بیدر افغانستان قر یۀنشر نی"شمس النهار کابل" نخست دهیسال و نسبت به جر یس بیقر م(1874) یقمر

 .مت دارداقد
 یممنظم به افغانستان  اگرچه کم و نا رانیچاپ هند و ا یها هیاز نشر یاز انتشار شمس النهار کابل شمار شیپ

دربار  نیدستگاه سلطنت و منور قیاز اسباب تشو یکی هیهمسا یکشورها دیها و جرا هیبا نشر ییآشنا نیهم دیشا.دیرس

  4 «.در افغانستان شد دهیجر نینخست سیتاس یبرا

. این مي رساند كه م( آغاز به نشرات نموده1874هجری قمری )سوم فبروری  ۱۲۹۰ذالحجهدر پانزده  شمس النهار

سي و پنج روز مي شود،  سال و كه جمعا دو( 1875 رنوامب 19) 1292شوال  20 تاریخشماره آن تا  اولیناز نشر 

توان به  ميه آن مفقود است ن بیشترمتأسفانه شماره هاي  .باشد رسیدهچاپ ه شماره ب 48ین مدت ا گمان غالب دره ب

 ست.ا باقییقین گفت كه جمعا چند شماره از میان رفته و چند شماره تا هنوز 
خود مثل  یتر از نشرات بعد یغن اریاز لحاظ تعداد خبرنگاران اصال  شمس النهار ظاهرا  بس : "ژندیب دیفربه قول از 

داخل کشور و خارج از کشور وجود  یاز خبرنگارانش در نقاط مهم یفراوان یتعداد کی یعنیسراج االخبار بود، 
لغمان، هلمند،  منه،یم ستان،ی، کابل، قندهار، سدبنغوردر نقاط داخل کشور خبرنگاران در ترکستان، بدخشان،  .داشتند

نوشتند  یاز آنجا م هینشر نیمهم خارج از کشور که آن زمان خبرنگاران ا یبلخ و هرات وجود داشتند. در شهرها

 5 ".جا ها بودند نیچترال، تاشکند دست کم از ا ر،یبخارا، پشاور، کشم
های  رسپاندنتوک ایخبرنگاران  قیاز طر اول منبعآورد.  یخبر بدست م قیطر یناز چند «رالنها شمس»

(correspondancese)  به  یمرکز یایو آس رانیا ه،یترک، در هند  شتریبود که ب یاخبار خارجمنبع دوم خود و

 از آن استفاده می نمودند، و ایشان دیرس ینشر م
: می نویسد فرهنگ قیمحمد صد ریوجود دارد. م یمختلف اتیمطالب شمس النهار نظر یخصوص محتوا در

توانست  ینم نیبود. بنابر یکه ذهن خواننده را روشن سازد، عار یاسیاجتماع و س یشمس النهار از محتوا نی"مضام

چون نوشته اخیر فرهنگ با .  6  ."نوع اصالحات است اجرا کند هر تیموفق رطافکار عامه را که ش یداریب فهیوظ

 عقده و خصومت و جهت گیری خاص غیر مسئوالنه نوشته شده نمی توان روی  این اثر او اتکا و اطمینان نمود.
 نیبا سواد از درک مطالب ا مهیاست که مردم کم سواد و ن دهیعق نیبه ا زیکابل ن پوهنتونآهنگ استاد سابق  کاظم

او را  یها استیخان و س یعل ریش ریکه شمس النهار اصالحات ام دیگو یم ژندیب دیفر یول .عاجز بودند هینشر

در مورد  د،ینیب یعلم و خواص آن م فیبه طور نمونه در شمس النهار مقاالت فراوان را در تعرکرد:"  یمنعکس م
 یتریلیافغانستان در آن زمان عبدالقادر م یمسئول نظام نحال از زبا نیو در ع مینیب یجات کابل م اخبار کارخانه

هم  دیدفاع در باره نظم اردو )ارتش( صحبت ها و اخبار فراوان است و شا ریوز ی( به اصطالح امروزری)دبسکرتر
شد. به همان خاطر است که  یبه طور منظم در شمس النهار نشر م شیها هیانیاست که ب یشخص گانهیعبدالقادر خان 

 7 .ه بوده باشد"ینشر نیا ریبرند که ممکن است عبدالقادر خان مد یها گمان م یبعض یاهگ
سید »بدین سان در پیدایش مناسبات بورژوازی کشور آرزو های وطن پرستانه امیر شیر علی خان و حکومت ملی »

ی و عمرانی، برای نقش فعال داشت چه در عصر شیر علی خان با تطبیق پروگرام های مدن« نور محمد شاه فوشنجی

  8«بار اول در جامعه فئودالی افغانستان، زمینه روئیدن "جنین "سرمایه داری آماده  گردید.
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به علت جنگ دوم افغان و انگلیس و ادامه  عبدالرحمن خان به قدرت رسید وقتی ،بعد از وفات امیر شیر علی خان

سال اول در استحکام دولت مرکزی کوشید،  12در  او جنگهای داخلی بی نظمی عمومی در افغانستان رو نما بود،

در بیست و یک سال زمامداری روش و  خوانین و روحانیون را محدود ساخت و اما انفوذ ملک الطوائفی، فئودال ه
 فش بنیاد گذاشته بود تعقیب نکرد.و توسعه معارف و مطبوعات را که سل )کابینه و شورا(سیستم دولت داری

 ،یمحمود طرز یها ، مانند خانوادهپدرش گشت تبعیدی های دورۀ برو امیر حبیب هللا خان،  با به سلطنت رسیدن 
بشمول خانواده )سردار محمد  محمد ظفر مروت و ....  یافغان، مولو نیالد یمح المساعت ساز، غ میماما ابراه

به وطن برگشتند، که  هاید آور ره و دگاهیبا داصف و سردار محمد یوسف یا پدر و کاکای نادر خان و برادران( 
  :دیآنها و روشنفکران داخل کشور به دو نکته با هم خلط گردنظرات 

 .رانیاروپا و ا ه،یافغان در هند، مصر، ترک دیس یها و افکار پر غنا شهیاز اند یآموزشها
 و جهان ما حول. دیجد یو تکنولوژ نسیعلوم، سا شرفتیو آگاهانه خود شان از پ یشناخت علم

استعداد عمدا سرکوب شده  هیبیحب مکتب یعنیم(  1903) در یمعارف عصر یبسودیگر  یباز شدن روزنه کوچکبا 

، ورود محمود طرزی و نشر سراج االخبار افغانیه انقالب دیمتبارز و پرتو افشان گرد گریخاکستر افغانها بار د ریو ز
 .می شودبزرگ فرهنگی و  بنیادی بسوی معارف و بیداری در کشور محسوب 

 
 :افغانستان خواهی مشروطهنظریه عوامل خارجی در ایجاد 

 النــ اع ،مینمائ یسراغ م یدالیم 18در قرن  نیدر مغرب زم یدار هینظام سرما شیدایرا در پ یمقدمات دموکراس

 اتالبقــ ان یحقوق بشر به ادامه آن، ــ جنبشها روشنفکر هیمالفرانسه و اع ریب کبالدر انگلستان ــ انق یپارلمان حقوق
ب الانق حرکت انقالبی و بیدار گرانه در جاپان ــ  در قرن نزدهم ــ یو اجتماع یاسیــ س کیــ تکنولوژ یفرهنگ

پاشا و  دیمدحت پاشا و رش یــ پرو گرام ها رانیا تیمشروط جنبش خان و سپس یرزا تقیم یمصرــ پرو گرام ها
 سن اتیسون  داکتر یبه رهبر نیخواهان چ یــ جنبش جمهور هند خواهان یب ترکان جوان ــ نهضت آزادالانق ا  دبع

 هم باشد دیو نبا ه بوده ن بی تاثیرهم از آن  ما که کشور ،رهیو غ هیروسدر  1917و  1905، انقالبات 

 
  (:1905ــ 1904)جنگ روس و جاپان

سال بعد امپراتور جدید موتسوهیتو دوران جدید را در  14انزوا خارج گردید جاپان از  1854بعد از اینکه در 

کشورش آغاز نمود او با منسوخ ساختن فئودالیسم و کوتاه  ساختن دست حکام جابر مدارس را تاسیس، تحصیل را 

لمان قانون با اعالم مشروطیت و تشکیل پار *اجباری نموده محصلین را غرض آموزش علوم جدید به اروپا فرستاد.

اساسی را تدوین و آزادی های فردی را تائید نمود. فابریکات و کار خانه ها تاسیس راه های آهن ساخته شد. 
مطبوعات آزاد و دولتی در بیدار سازی مردم نقش فعال و سازنده در پیش گرفتند با آمدن فنون و علوم طبیعی، 

را  ته های تمدن جاپانی ها در کوتاه ترین زمان کشور شانتکنولوژی جدید، سازمانهای سیاسی و قضائی و دیگر رش
 می خواندند.« وحشی»در ردیف کشور های مترقی جهان قرار دهند در حالی که  قبال  غربی ها  آنها را 

عساکر روس و جاپان به منچوری وارد شدند که باعث برخورد نظامی بین دو کشور گردید:  1904در اوائل سال 

" به نفع جاپان  پایان  Treaty of Portsmouthب یک و نیم سال دوام نمود با "پیمان پرتسموت این جنگ که قری»

 یافت. مردم آسیا، اروپا و امریکا شاهد پیروزی های درخشان جاپان در بر و بحر بودند...
و پرستیژ غربیان در انظار  تبدست آورد. حیثی فراوان تیمحبوب ن،یدر سراسر مشرق زم ایسآ جاپان نماینده و مظهر 

شرقی ها پائین امد و مفکوره اینکه غربیان شکست ناپذیر اند باطل شد.... ناسیونالیسم و وطن پرستی به سرعت 
. یعنی دیبه مشاهده رس زیدر افغانستان ن بیشتری رشد یافت و فریاد} آسیا برای آسیائیان{ از هر سو بلند شد که تاثیر آن

  9«کشور ما آغاز شدیک حرکت و جنبش در 
در چین و نهضت های هند و اندونیزیا و سایر  1911در ترکیه و  1908در ایران،  1905پوهاند هاشمی، انقالب 

کشور های شرق را ادامه انقالب صنعتی و بیداری جاپان می شمارند و در پاورقی صفحه  کتاب شان می افزایند: 
را ترجمه و در پنج جلد به چاپ رسانید، نشانه عمده اهمیت این  این که محمود طرزی، کتاب جنگ روس و جاپان»

 غلبه جاپانی ها در نگاه آسیائیان می باشد.
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در افغانستان اخبار مربوط به جنگ به صورت مبالغه آمیز مواصلت می کرد، چنان هیجانی بوجود آورده بود که در 
بخارا و سمر قند در میان بود و تصور می شد با  بازار و دربار، همه جا صحبت از عملیات، بر ضد روسیه و فتح

  10«اندک کمک از طرف انگلیس، این مامول بر آورده خواهد شد

 
 :امروزی ایرانفارس یا 

 یو از بزرگ دیناتوان گرد اریبس رانیدر زمان قاجار، ا» م( 1906اگست  6ش ــ   1285اسد  14 مشروطیت ایران) 

شده و کشورها  گریجهان د که نیآن ا و بود زیچ کیاز همه  شیب نیا زهیکاسته شد و انگ اریو آوازه آن بس گاهیجا و
 ینمی خود کار نانیا»: دیافزا یم یکسرو احمد .«.بود ماند یخود بازم نیشیپ به همان حال رانیا یبه تکان آمده، ول

 یندگیبود و به شا یکاردان ریمقام وز میقا ابوالقاسم رزایشاه م گذاردند. در زمان محمد یرا هم نم گرانیکردند و د
 شاه نیداد. در زمان ناصرالد یآقاس رزایم یرا به حاج شیاو را کشت و جا شاه محمد یبرد ول یم شیکارها را پ

 یاو را کشت... سپس هم حاج شاه نیو... ناصرالد دیکوش یم رانیو آراستن ا راستنیبه پ ریرکبیخان ام یتق رزایم
ارج او و  زیشاه او را نگه نداشت و مردم ن نیناصرالد ی... ولبرخاستیی خان سپهساالر به کارها نیحس رزایم

 .«ندانستند را شیکارها
 سیبود. تأس شیحکومت رو به افزا نوا بستگاستم  از مردم یشاه قاجار ناخشنود نیناصرالد یاز اوائل پادشاه
 انیو پا قانون و لزوم حکومت رییتغ شهیاند ،یو تحوالت جهان راتییبا تغ انیرانیا یجیتدریی دارالفنون و آشنا
 شهیاند را با یتوده مردم مذهب نیواعظ و ملک المتکلم دجمالیس یهای سخنران .دیبخش رویرا ن یحکومت استبداد

 نصر مال»بعد  یو کم «حکمت»و  «نما چهره» و «نیحبل المت»مانند  یاتیکرد. ]نشر یو مشروطه آشنا م یآزاد
ی و مخالفت با استبداد نقش مهم یخواه یدر گسترش آزاد زیشدند ن یم منتشر رانیکه همه در خارج از ا «نیالد

 جهیظلم و نت شهیرا قطع ر خود زهیکه آشکارا انگ یکرمان یرضا رزایشاه به دست م نیشدن ناصرالد کشته .داشتند

  11.«را سبب شد یدر روند مشروطه خواه شتریب کوشش دانسته بود، نیالد دجمالیس ماتیتعل

توده ها مردم پس  انیحرکت در م نیا یسابقه دارد ول میقرن و ن کیافزون بر  رانیدر ا یخواه یآزاد ۀشیاند شیدایپ
افغان و در ضمن  دیس دانیاز مر یکیکه  یکر مان یرضا رزایمچنانچه . شروع شدقاجار شاه  نیاز قتل ناصر الد

حکم  یهستم و معتقدم ب یدر" من ق گفت: ییقتل شاه در باز جو که بعد از خادم وی در دوران اقامت در ایران بود
کرده و ملت  قیبه تمام خال یخدمت کیخودم  الیافتد ... کار من به حکم قدر بود و به خ یبرگ از درخت نم« قدر»

 خیو درنده جمع شده بودند از ب یموذ واناتیهمه قسم ح رشیکه ز را یثمر یدرخت خشک ب کیکرده ام  و  داریرا ب

  گفته بود: در آن زمان خطاب به ملت ایران یالهوتابوالقاسم   12بر انداختم..."
 

 گردید    بیگانه     منزلگه  وطن   !گردید ویرانهخواهان، وطن  وطن

 گردید   افسانه    جهان  اهل   بر   اغیار   یها  تجاوز   ما خاک  به

 
 :یا شوروی بعدی روسیه
  در بخش یمردم یاسیس یها  یآرام از نا ی( موج۱۹۰۷ جوالی ۱۶تا  ۱۹۰۵ جنوری ۲۲) هیروس ۱۹۰۵انقالب 

از استبداد به  هیحکومت روس لیدوم به تبد یکالیانقالب سبب شد تا تزار ن نیبود. ا هیروس یاز امپراتور یعیوس یها
  سلطنت مشروطه تن دهد.

برآورده   کارگران یدهقانان و رفاه برا یبرا نیکامل، زم یدموکراس یعنیمردم،  یاصل یها  خواستهجا که   از آن
صحنه  جی، به تدر)این یک شعار دروغین ح. ک. شوروی بود، صرفا  بر زبان و روی کاغذ نمایش داده می شد( نشد
که بعدا   کردند یباز ینقش محور ۱۹۰۵ یها  تیسو ه،یروس ۱۹۱۷فراهم شد. در انقالب  هیروس ۱۹۱۷انقالب  یبرا

سال نه دموکراسی و آزادی به مردم دادند بلکه  70بنام حزب کمونست اتحاد شوروی شهرت گرفت که آنها هم در 

زندان مختنق و دیوار آهنین بدور مردم اعمار نمودند، و هم بهبودی در وضع کارگران و دهقانان پدیدار نگردید . 
 الهوری خطاب به لنین گفته بود: لاقبا

 همان  هنگامه  ها  در  انجمن  است      گهی   جمهور     بپوشد   اگر   تاج
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 هندوستان:

بر سر  ایتانیبر یاز انقالبات بود که توسط مردم هندوستان و در جنگ با امپراتور یا  هند، سلسله یطلب  جنبش استقالل
مبارزات بشکل پراگنده  سالهای . این شروع شد یالدیم ۱۸۵۷هند صورت گرفت. جنبش از شورش  یاسیاستقالل س

 در  آن یها یو کاست یخواه یمبارزات آزاد نیر مورد اطوالنی دوام داشت چنانچه فخر افغان خان عبدالغفار خان د

ها  سیو انگل لیقبا انیم یپراگنده ا یدوران گاه و ناگاه جنگ ها نیا در»  :کندیم یآور ادی نیخود چن ینوشته ها

بر  یانیز چین هآ داشتند، و بنابره ن ینبودند و حرف مشترک یرهبر کیتحت  لیاما همه قبا گرفت،یصورت م
 جنگآرام نشسته بودند و اگر  یدیود و افرعمس ر،یاقوام وز کردیقوم مهمند حمله م ی. وقتشد یمه ها وارد ن سیانگل
که جنگ من  گفت یم یکیاز آن نداشتند. هر یاطالع چیود هعو مس ریمهمند، وز گرفت،یدر م سیو انگل یدیافر انیم
 هیخوب ترب مدند،آ ینهضت گردهم م کیدر  لیالزم بود که همه قبا د،یگویخان م ندارم. پاچا یمن با آن کار ست،ین

  13«.کردندیم امیق کباریهمه  و شدندیم

در ه و خان بود دوستان خان عبدالغفار نیتر کیاز نزد یکیفلسفه عدم تشدد در جهان و  شگامانیکه از پ یگاند اتماهم
 یزهایچ :خود نوشته است نامه یگدر زند ،قرار داشت یو که اساس آن عدم تشدد بود در کنار یمبارزه ا انیجر
وجود ندارد که من به خاطر  یزیچ چیمرگ شوم اما ه رفتنیتوانم به خاطر آن آماده پذ یوجود دارد که من م یادیز

 شوم. یآن آماده کشتن کس
به عهده گرفت، به عنوان  ۱۹۱۸هند در سال  یو کنگره مل یآزاد ینبرد برا یرهبر تیمسئول یکه و یزماناز 
 . و می کنند کردند  یم ادیروح بزرگ  ایهاتما نفر از مردم او را با لقب م ها  ونیلیشناخته شد و م یمل ینماد
دست  تیو در نها ردیبگ ایتانیاستقالل هند را از بر یمدن یخشونت نافرمان ضد وه  یتوانست با استفاده از ش یگاند

ها را در راه   هم نفوذ کرده و آن گریبه مستعمرات د یمقاومت آرام و وه  یهند کوتاه کند. ش را از ایتانیبر یامپراتور
 .کرد  یم قیخود تشو هنیاستقالل م

 

 چین:

سلسله  نیبود که به سقوط آخر یمردم امیق شود،  یم دهینام زین نیو انقالب چ ۱۹۱۱که انقالب  یها  نیانقالب ش
 دهینام یها  نیانقالب از آن جهت ش نیمنجر شد. ا نیچ یجمهور سیو تأس « نگیچ»دودمان  - نیچ خیتار یامپراتور

 انقالب .نام دارد یها  نیسال ش ،ینیچ جنتری امطابق ب یالدیم ۱۹۱۱رخ داد. سال  یالدیم ۱۹۱۱شد که در سال 

آغاز شد که  ۱۹۱۱اکتبر  ۱۰در  «ووچانگ» امیانقالب از ق نیاست. ا یمتعدد یو نبردها ها  امیشامل ق یها  نیش
 نیبود. ا - کرد  یراه آهن تالش م یها  کردن پروژه یمل یکه برا یجنبش -تالش جنبش حفاظت از راه آهن  جه  ینت

در  یو نقطه  عطف رفتیپذ انیپا ۱۹۱۲ فبروری ۱۲در   «نگیچ»امپراتور  «ییپو» یانقالب سرانجام با استعفا

 .کشور نیدر ا تیو آغاز عصر جمهور نیدر چ یسال حکومت امپراتور ۲۰۰۰ انیگذارد: پا ادگاریبه  نیچ خیتار
کردن  زهیآن در تحقق برنامه  مدرن یو ناتوان نیحکومت وقت چ یتیکفا یب ن،یخروش و جنبش مردم چ یاصل عامل

 تیحاکم هیعل ۱۹در قرن  زین نیگوناگون چ یها  تیمتعدد قوم یها  امیبود. ق گانگانیاز نفوذ ب یریکشور و جلوگ
تالش کردند تا  د،یدر تبع یها  یانقالب یمکاربا ه ینیچ ینیرزمیز یها  از گروه یاری. بسبود  افتهیمنچو، شدت 
و  دیرس نیچ یجمهور استیسن به ر اتیسون  نگ،یدودمان چ یرا سرنگون کنند. با سرنگون نگیحکومت چ
وارد دستگاه حکومت تازه شده بودند، قدرت را  نکیسابق، که ا یها  به وجود آمد. اما ژنرال زین نیچ یپارلمان مل

 کار آورد. یرا دوباره رو یسلطنت میرژ دیبود که کوش یکا  یش وآنی آنان نیتر  غصب کردند. معروف

 
 ترکیه:

سلطان عبدالحمید عثمانی به تشویق و تحریک مدحت پاشا، بنیاد مجلس نمایندگان)پارلمان( و   1876در اکتوبر 

مشروطیت را رسما  قبول و ابالغ نمود. قانون اساسی را از نمونه های فرانسوی و بلژیکی کاپی نموده و آزادی های 

افتتاح شد اما عمر آن کم دوام  1878ترکیه در فبروری مورد قبول قرار گرفت. پارلمان  فکر و بیان در این دوره 

بود، چه عبدالحمید از انتقادات نمایندگان از رژیم آن را منحل و صدراعظم را برطرف ساخت و سران جنبش را 
}عمل مشابه در دور هفت و هشت شورای ملی و صدارت شاه محمود خان در کشور ما صورت سرکوب نمود

 گرفت{.
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و عراق به دست  هیحجاز، سور قا،یدر شمال آفر یاریشکست خورد و مناطق بس یل، دولت عثماناو یدر جنگ جهان
. در دندیفاتحان جنگ به استقالل رس تیبا حما زین یخاور یاز اروپا ییها  و فرانسه افتاد. قسمت ایتانیبر یکشورها

جنگ  یاز شرق بود. آتاتورک رهبر ونانیجنوب و  از ایتالیمورد هجوم فرانسه و ا هیاول، ترک یاواخر جنگ جهان
محمد ششم و نظام  فهیخل یتیکفا  یاز ب هیاول، مردم ترک یجنگ جهان انیرا برعهده داشت. در پا هیاستقالل ترک

را برعهده گرفت. در سال  یعثمان یخالفت و امپراتور هیعل زشیخ یبه تنگ آمده بودند و آتاتورک رهبر یعثمان
. ندبرپا شد یبه رهبر گران اشغال هیمبارزه عل یها  و گروه انیگرا  یتوسط مل یظام جمهورمدرن با ن ه  یترک ۱۹۲۳

  بود. هیترک جمهور  سی، رئ۱۹۳۸تا زمان مرگش در سال  خیآتاتورک از آن تار
 

 :در کشور ما خواهی مشروطهنطفه گیری نظریه  یچگونگ
 یو در جوان که خود از مشروطه خواهان دوم اثر غالم محمد غبار «خیتار ریافغانستان در مس»با مالحظه به آثار، 

 یجنبش مشروطه خواه» ــ  ل حال مشروطه خواهان اول شده بودبود که شام ییها دادیرو نیب زیو ناظر ت ینیشاهد ع
» ــ فرهنگ  قیمحمد صد ریم فیتال« ریافغانستان در پنچ قرن اخ» ــ  یهاشم نیسعد الد دیپوهاند س« در افغانستان

استبداد در  انیو قربان تیظهور مشروط» ــ  یبیحبعبدالحی پوهاند  فیتال« در افغانستان تیجنبش مشروط

 وــ  یمجدد یفضل غن« 1929-1919حضرت امان هللا یافغانستان در عهد اعل »ــ  اریمسعود پوهن دیس« افغانستان

 ریجناب نص ،یفاراب ایجناب پو ،یرضو یجناب عل ن،یآئ غالم علی محققان و پژوهشگران ما چون جناب گرید
 نیدر ا ی قیمتیذهمه جانبه و  قاتیتحقهر یک که  اریهنمودود پو دیجناب داکتر س و ایقاسم رشت دیجناب س ن،یمهر

 .باب انجام داده اند
        مرحوم دکتور اکرم عثمان گفته بود:

 ادامه دارد 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

