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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 1۲/1۰/۲۰1۸           احسان لمر
 

 و دموکراسی در افغانستانپیشینه مشروطه خواهی 
 (۲) ادامه گذشته

 

 ستی اکس نیافغان نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه ما نخست نیجمال الد دیس »مرحوم دکتور اکرم عثمان گفته بود:

 سیمطلقه مطرح کرد و راه عالجش را در تاس یقدرت سلطنت ها دیرا در چهار چوب تحد یکه افکار مشروطه خواه

آن طور که از آثار  یمورد استفاده بوده سراغ گرفت ول نیعلم و فن آن گونه که در مغرب زم جیموسسات مدرن و ترو

ود آن هر دو ب یایمزا قیتلف یدر پ گرید کیدو دوران نا سازگار با  یدر ملتقا دیس دیآ یو افکار آن بزرگ مرد بر م

 یبر آزاد یمردم ساالر و مبتن یبه نظامها یتیعنا یی. از سوکردندیم یرا نف گرید کیعمل و نظر  یعرصه هاکه در 

و بود. اما الگ یعثمان فهیخل طرهیتحت س یمجدد خالفت اسالم یایبه فکر اح گرید یداشت و از سو یو فرد یمدن یها

 ...پا گرفته بود. نیراشد یبود که در زمان خلفا یاو طرز حکومت یو مدل آرمان

از  .گرفتیسر چشمه م ایدادن همان دو دن یاز آشت دیس یاسیو س ینظر یها تیمعضل فعال نیتر دهیچیجا پ نیاز هم

و غارت مال  یبارگ زن ،یمگکه از آنها جز خود کا دانستیدورانش بود و م نیامرا و سالط یبارگ واقف ستم یجانب

! چون یفاسد ۀفراعن نیرفاه مسلمانان را در جب و یسرور ندهیاتحاد و آ گریو از جانب د دیآ یالمال بر نم تیو ب تیرع

 14« و غاصب حقوق مردمش بود. یانسان یها یگر آزاد خود سرکوب که یکس -دیدیم یعثمان فهیخل دیسلطان عبدالحم

 مرحوم دکتور عثمان در اخیر چنین نتیجه گیری می نماید که: 

ـ  1  یستمرم ۀپا در عالم اسالم کمر بست و مبارز ریودن آثار انحطاط ددز یبود که بار نخست برا یگر بزرگآغاز دیس»ـ

 .را آغاز کرد

 .تمام ماند مهیشان ن کاریدادند و پ رییجامعه را تغ یمایس یدر افغانستان در حدود دیس روانیپــ  ۲

مردم نشد و  یتوده ها یسراسر زیمنجر به تجه یمومنهضت مشروطه در افغانستان بخاطر سطح نازل شعور عــ  3

 .دیبه انقالب مشروطه منتج نگرد

ً نهضت مشروطه در افغانستان قسمــ  4 ً بود و عمدت یو طبقات یاجتماع گاهیفاقد پا ا  15«.کردیحرکت م نیبه پائ از باال ا

در افغانستان  یمجدداً اصالحات 1٩1۸-1٩۰1 یها سال نیدر ب»مورخ فرزانه کشور میر غالم محمد غبار می نویسد: 

و  افتهی تجارت توسعه کهیبه وجود آمد، در حال یشخص یها و کتابخانه دهیمورد عمل قرار گرفت و مدارس و جر

ً  یمل هیبه سو یتجارت یبورژواز خان به بعد انکشاف تجارت روزافزون  عبدالرحمن ریاز زمان ام تبارز نمود، خصوصا

 یمل یکه در ابتدا از بورژواز لیقشر قل نیو ا گشت یم یدست به دست محافل روشنفکر یخارج دیرا: در کابل جدبو

 استقالل افغانستان و به لیشاه، تحص سرحد یقدرت ب دیتهد یها برا بعد کردند، یم یندگینما برالیل نداریو زم یتجارت
 16«مردم محروم بودند. یها از داشتن ارتباط با توده نهاآ یآغاز نمودند. ول تیبه فعال یآوردن قانون اساس وجود

ال فع یروهاین دیوزیهر طرف م از مشیکه نس یرونیو ب یعوامل درون ریثتحت تا ستمیورود به قرن ب ۀدر آستان»

حات کشور و اصال یاسیاستقالل کامل س لیاز راه تحص یدیجد تیکسب هو یدر پ یسنت ریو غ یاعم از سنت یاسیس

 یمشروطه خواهان به رهبر یجناح نوگرا انیاز آن م یبودند، ول یاسیدر چهار چوب نظام مسلط س یمحدود اجتماع

، دفع سلطه  یخارج استیبر س سیرا در رفع سلطه انگل یتیهو نیبه چن دنیرس یمحمد سرور آصف قندهار یمولو
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عور ش نیپائ اریاز جمله سطح بس یو رفع موانع فرهنگ کردیعمل م خود کامه یکه در پوشش نظام شاه یاستبداد داخل

 .میکرد انیب عده را قبالً  نیدانستند که داستان قلع و قمع و سرکوب ایعامه مردم م یاسیس

، السلطنه و شهزاده امان هللا نی معهللا تیبه وطن و وصلت دخترانش با شهزاده عنا یعودت عالمه محمود طرز متعاقب

د نقشه ها ش یطراح یپرداز در پ هینظر ای ولوگیدیعنوان اه کرد واو ب اریاخت یدیجد ریها اصالح طلبانه مس شیگرا

موصوف  ۀملکه سرور سلطان مادر شهزاد نیقیبه  بیقر احتمال و به آن نقشه ها دامادش شهزاده امان هللا یجد یکه مجر

شد و هم سلطنت مطلقه بر  ییکما یاسیهم استقالل س یاز باال، بزود یضربت ۀآن برنامه ها و حوال قیبود که با تطب

 17« .دیو سر انجام به بن بست رس مقابل شد ینهضت با موانع جد نیا میدانیافتاد، و اما چنانکه م

 یاز مظاهر تمدن معاصر چون مدارس، ساختمان ها یشدن شمار دیپد رغمیعل» دکتور اکرم عثمان بدین نظر بود که:

در  ستمیاول و دوم قرن ب یحکومت وقت در دهه ها زیبه تجو ینیماش عیصنا یشفاخانه ها ، کارخانه ها ،یامروز

 وارید یرو دنیمال یکه برا یگل) چه آن همه تالشها مالط مینگذاشت دیجد یایدن یرا هم بسو نیگام نخست یافغانستان، ما حت

ودند. ب دهیماقبل کش یاز شکل افتاده دورانها یایبقا یبودند که عناصر وابسته به جهان کهنه بررو یدارینا پا (سازند

خبر از  یفلسف دیآنچه از د -عمآل در درون نهضت مشروطه بسته شد دیجهان جد نطفهامر  قتیسبب در حق نیاز هم

 .دادیم تیفیک یتازه شدن و دگرگون شدن ماهو

 یمشروطه خواه اً ظاهر یگرید زهیانگ ایتصادف  ایاز عناصر وابسته به آن نهضت که به اکراه  یمعدود گرید یسو از

و  یلتقاطا یاز باور ها ینداشتند بلکه در برخ نیاز نظام نو یقیبا استبداد را الزام کرده بودند نه فقط درک دق تیو ضد

ً و بعض ستندیز یزنگار گرفته م  !نمودندیم فایا رانقش ستون پنجم  ا

صورت ه توان ادعا کرد که ب یم اطیاحت دیدر کشور ما، در ق ینهضت مشروطه خواه یباب علل و اسباب داخل در

خاطر شان از  یدغدغه ها نیتر یبودند که جد یو ساده ا یسنت ندکان داراما،  یداخل یگران بازار ها عموم سودا

 !ترازو بود نیشاه بههم چشم شان  استیو در س گذشت یمه و کاسبانه ن یمعمول انیمرز سود و ز

 رینظ یآزاد یکه شهر ها میاروپا نداشت یبورژواز ییایو پو تی، فعلتحرک اب یاز داشتن طبقه ا غ،یآن آوان ما با در در

 یخصوص یها یتصد سیخانه ها ، بانکها و تاس نی" را بر پا کردند و در آن جا ها، با احداث ماشزی" فلورانس" و " ون

 .را به ثمر رساندند یاجتماع -یاسیو انقالبات س دندیخشبال و پر ب سمیبرالیو ل سمیآلدویویبه اند

 گاهیدر وطن ما فاقد پا ستمیموضوعه در دو دهه نخست قرن ب نیدر چهار چوب قوان یپنداشت من نهضت عدالت طلب به

 یاز کشور ها یتازه را از شمار یها در آن سالها، هوا یروشنفکر یبود و جنبش ها یو مردم یاقتصاد ریفراگ

 .قرار داشتند یاهخو یراه ترق مهیکه خود در ن دندیکش یبوم یاسالم ریو غ یاسالم

ً  دهندیم یکه اسناد و مدارک ثقه گواه ییجا تا  یدیاز جرا یگرید زهیاز هر انگ شتریآغازگران نهضت مشروطه ب عمدتا

 .اند رفتهیپذ ریشد تاث یدر کلکته نشر م یفارس" که بزبان نی" و " حبل المتلیچون " صور اسراف

 سیتدر هیبیدر مکتب حب هیرا که در عصر سراج یهند نیو معلم یمحمود طرز ،یافغان نیجمال الد دینقش س اگر

شده و  ادی دیکه جرا میمعترف باش نیقیبه  بیبه احتمال قر دیبا میریبگ یمربوط شان به بررس یدر جستار ها کردندیم

سوم و چهارم  یدر دست ها دندیرس یرتبه م وقت و آدرس رجال باال ریکه به دربار ام یخارج گریاز منابع د یشمار

 ییوپامعظم ار یدولتها بیکه نص گذاشتندیم یاتیترق انیگرفتند و آنها را در جر یشاه قرار م یغالم بچه ها اریدر اخت

 یم بیو آنها را ترغ کردندیچشم و گوش حلقات کوچک اطراف دربار را باز م ارج داری یها یشده بودند. چنان آگاه
درک موجبات انحطاط وطن خود شان و عالم اسالم  یو در پ رندیبگ سهیبه مقا شرفتهیرا با ممالک پ که وطن شان نمود

 18« ندیبرا

من به این باورم كه جریان مستقل و یا حزبى به نام مشروطه خواهى »ما جناب بشیر سخاورز می نویسد:  محقق دیگر

در زمان امیر حبیب هللا خان وجود نداشت. جنبش روشنفكران افغانستان مى خواست كه پادشاهى مطلقه در بند كشیده 

فت. ى به شمار مى رشود اما این یگانه مرام آن ها نبود. مهم ترین مرام روشنفكران افغانستان كسب استقالل، تجدد و ترق

نویسندگان و شاعران زمان حبیب هللا در پهلوى آرمان هاى دیگر شان، خواستار مشروطه بودند. این جنبش به جاى آن 

و مردم روستایى كشور از آن آگاهى نداشتند. نخبگان افغانستان از  در بستر نخبگان پرورش مى یافتكه مردمى باشد، 
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به مرام شان دست به سالح نبردند، به  رسیدن برایشویكى روسیه آگاهى داشتند، اما مشروطه خواهان ایران و جنبش بل

  19«شده از جانب یك جنبش سراسرى. تدوینشخصى بود تا  بیشترلودین كه حركت او  عبدالرحمناستثناى 

ین حلقه بزرگ اول»محمد رحیم شیون ضیائی پسر سردار محمد عمر خان که از طرفداران امان هللا خان بود می گفت: 

مشروطه خواهان اول که بر ضد امیر حبیب هللا خان سراج در خفا فعالیت داشت عبارت بود از سردار نصرهللا خان 

تعداد دیگر از اقوام مختلف جامعه که  برادر پادشاه، امان هللا خان پسر پادشاه و محمد نادر خان خسر برۀ پادشاه و یک

همه می خواستند امیر از بین برود و جایش را سردار نصر هللا خان نائب السلطنه همه در دربار سرو کار داشتند، و 

  20بگیرد."

از آغاز به دو دسته تقسیم شدند، جناح راست به طرفداری نصر هللا  مرحوم شیون ضیائی مشروطه خواهان به قول از

طرفدار دولت اسالمی و فاقد آزادی  و دولت به اصطالح خود شانبوده « و عرفان عصری معارف مخالف»خان که 

های فردی و اجتماعی با اندیشه های لجام گسیخته مذهبی بودند. محمد حسین خان مستوفی الممالک ــ سردار عبدالقدوس 

 خان اعتماددوله ــ محمد اختر خان پسر ناظر صفر خان و عدۀ دیگر با او هم نظر بودند.

بودند و اما در  یو تحوالت اجتماع یفرد یها یو آزاد یرفان عصرجناح چپ مشروطه خواهان طرفدار معارف و ع

 بودند و برعکس عیو سر یوجود داشت امان هللا خان و طرفداران شان طرفدار حرکت و انقالب یهم دو دسته گآنها  نیب

از جمله دسته طرفدار امان هللا خان و  یکابل ونیبود. ش انیتانویبر یبه همکار ینادر خان طرفدار تحول و آهسته گ

منتظر بود که مردم خودشان راه را از  دیکه با ستمین نیمن طرفدار ا»: سدینو یم قرار داشتمقابل گروپ نادر خان 

 .اندازند یخود را به چاه م یکه از نادان میدهند و ما نظاره گر آنها باش صیچاه تشخ

 21 «گناه است ،ینیوگر خاموش بنش  و چاه است  نایکه نا ب ینیاگر ب

ر د سرحّدات تیبا رهبران و روحان هالسلطننائب  «خانهللا سردار نصر»: ر مورد نائب السلطنه می نویسد کهغبار د

 اتینظر «خان هللا بیحب ریام» کهینمود "در حال یآنجا م خواهیآزاد نیمبارز بهی ماد یکمک ها یارتباط بوده و حت

بزرگ خود  انیعده دربار کیالممالک و  یخان مستوف نیمحمد حس رزایم را رد و طرفداران او را توسط هالسلطننائب 

 صوم صاحبمع ایضجمله  نیاز ا یکی کردند،یم یبانیپشت سیانگل با سازش استیاز س کهی کسان یعنی نمود،ینظارت م

  22«بزرگ داشت انیدر دربار یبود که نفوذ معنو

 را به سه دسته تقسیم بندی نموده است:غبار مشروطه خواهان 

 لیاز قب یرجال دربار نهایاقطار اول موجود بودند، در  میدر داخل رژ فورمیدربار که خواهان ر یها برالیل ــ اول

 گیب اری ریو م ینالخان مامور بارچا نیزمان الد ریم ر،یم بچه گان خاص امالسر جماعه غ یخان بدخشان یول محمد

 ،یغوربند جوهر شاه خان دیچون شجاع الدوله خان و س ریم بچه گان عمده امالغ نیبرادر مهتر او و همچن یدرواز خان

قرار  (سابق دار پسر جان محمد خان خزانه) یخان ارغنده وال، لعل محمد خان کابل نینظام الد ،یخان لوگر ریم هپادشا

خان  نیو نظام د خان ریچون جوهر شاه خان و لعل محمد خان و پادشاه م نهایدسته جوانان خون گرم ا کی داشتند. بعداً 

داخل دربار به  در نهایهمرفته همه ا ی. رووستندیدموکرات ها خارج دربار پ یاسیخان با حلقه س نیزمان د ریو م

 .گرفتندیم یدلچسپی و خارج یداخل یو اجتماع یاسیس لیخارجه پرداخته و به مسا دیو جرا دهیمطالعات کتب جد

 نانیالع  مطلق میرژ لیتبد فورم،یوه رالروشنفکران دموکرات که بر ع نیمرکز عمده ا«یمل یسر تیجمع»حزبــ  دوم

به  ماً عمو هم بود که کالیدموکرات ها اشخاص راد نیا نیبود. در ب هیبیمکتب حب خواستند،یم کیدموکرات میرا بر رژ

 نیمعلم با نهای. اکردندیمرام خود، ترور و کودتا طلب م دنیو مصاحبت به غرض تحقق بخش یخارج دیمطالعات جرا

 .پرداختند یم (مستخدم افغانستان)یخارج

هم روابط  نیب قرار داشتند و بعضا ً هیبیروشنفکران منفرد بودند که خارج حلقه دربار و هم خارج حلقه مدرسه حب ــ سوم

 23«داشتند. یاسیس قانهیرف

بعد از مرگ امیر  در طلیعه قرن بیستم،»در رابطه به مشروطیت پوهاند سید سعد الدین هاشمی معتقد است که: 

سیا" هم گام با شرایط "پروسه بیداری آ بخصوص یخارج طیشراعبدالرحمن خان و آغاز زمامداری امیر حبیب هللا خان، 

، اجتماعی و فرهنگی را در افغانستان فراهم نمود در این نوبت بار دیگر زمینه یک جنبش سیاسی ...داخلی کشور
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افغانستان مانند کشور های همسایه اسالمی و شرقی در مسیر حرکت و تحول ولو بطی قرار گرفت.... نقش این نخبگان 

  24«رهبری و سازماندهی و بنیاد پذیری جنبش برجسته و بدیهی است.و روشنفکران در 

 از روی اسنادی که در خانواده نویسنده این سطور بوده و اکنون در آرشیف»پوهاند عبدالحی حبیبی چنین نظر دارد که: 

 لکت مربوطمی شود که جمعی از روشنفکران و دانشمندان مم دوسیه خاص سراج االخبار محفوظ است ثابت ملی در

)لیسه کنونی حبیبیه که در سنه  علوم دینی در مسجد چوب فروشی کابل( و دارلعلوم حبیبیه ه)درس گا مدرسه شاهی

به دربار حبیب هللا خان پیشنهاد نمودند که انجمنی از دانشمندان افغانی بوجود اید،  ق افتتاح شده بود( 13۲1ــ  1٩۰3

 ....خبار افغانستان در کابل نشر نماینداالده روزه را بنام سراج تا جریده پانز

حرکت انجمن سراج االخبار نیز با موانعی که استعمار انگلیس ایجاد کرده بود، مدت کمی ظاهراً متوقف شد ولی بعد از 

آن را در تاریخ فکری افغانستان  دو سه سالی به صورت یک حزب متشکل و دارای مرام مترقی تری بوجود آمد، که

 25 «اول می گوئیم "مشروطیت

از  یکیدر ( م 1٩۰٩ق مطابق  13۲7 شمسی ــ 1۲۰7) به سال یظهور نهضت مشروطه خواه میواصف زع یمولو

 از یادیجلسه داده عده ز لیجا بود تشک آن هیبیوقت مکتب حب کابل که در آن تالیباغ مهمان خانه در و بزرگی اتاقها

 26هللا خان شد." بیحب ریام حضور به ضهیعر دیتسو شنهادیپ .... خواهان درآن کرد آمده بودند مشروطه

 چه نکهیاما ا " دی" در وهله اول مرام مشروطه خواهان را چندان به نظر بد ندشد  میمعروضه شان به شاه تقد یوقت

توطئه گر به شمول حلقه سردار نصر هللا خان و کوتوال نظام محمد حسین خان صافی مستوفی  را حلقه مفتن، یلرو

که شاه  نمودند یها باز یو آزاد یدرجه اول معارف، دموکراس نیو مخالف یدربار، عمال اجنب انمحافظه کار الممالک

ان صرف باید افزود که گماشته گ ؟؟ میدانیمتاسفانه نم د،یها و اعدام ها را صادر نما یرا بر آشفته ساختند تا امر گرفتار

 یمهاجر هند نیامرالد ای نیالد عماد: هستند ها نیبردند ا ریپور مشروطه خواهان را به امدولت که را مفسداستخبارات 

 برگد ای میــ محمد عظ عبدالحق یــ قاض (خان ریمحمد کب معلم سردار) ینواریش نیمنهاج الد الــ م انگلیس جاسوس

 یگزار فنکار جنرال محمد نبی عظیمی{ پدر کالن«}خان نیالممالک محمد حس یمستوف خالهشوهر دختر »مویعظ

 فیرو محمد ش{ دهد یفاجعه نشان م نیالممالک را در ا یخود دست داشتن و توطئه مستوف نیا}که کابل  یحرب کهیفابر

 او کشف و به دولت برده یمشروطه خواهان را از اسناد خانگ یتاج محمد خان بلوچ که مصوبه کتب دیشه {اندر برادر}

  .بود

 یزندگان ایدهد:  یاز دست نم را )نییالحسن یاحد) نیتر کویاز دو ن یکیکه  استی مومن کس": افغان فرموده بودند دیس

  د"صعود کن نییبه عال عل روحش مرگ سعادت مندانه در راه خدا را، تا ای را، و عزت ادتیبا س

هللا خان به توپ پرانده شد زمستان  بیحب ریبه امر ام واصف را گرفتار و دو روز در زندان نگه داشتند و بعداً  یمولو

را  حیشج مبارز که آن عالم منور و یوقتو »  .دیبرگز را راه خدا" در " مرگ سعادت مندانه راواصف م( 1٩۰٩)سال 

 لمنامه کاغذ و ق تیّ وص ریتحر یبرا خاطر (آرامش ،سکون) نهیکمال آرامش و طمان با بستند یپور به توپ م ریدر تپه ش

  27 نوشت" بایخوش و ز خط خواست و با

 « . کشته شدم ریکامل داشتم به حکم ام مانی... امالئکةبه آمنت با هللا و  کهیدر حال »

 آن ار النجوم انکدرت یو اندر پ   انفطرات اذا سماءکه شود  یروز

 تلتـق ذنب  یاـب  اـنمـص  مـیوـگ   رصاتـع درـان رمیو گـدامن ت من

 : ستا نیف من االمن به اخ هیتوصواصف بزرگ قبل از اعدام نوشت،  مولوی

 اول منزل است مشروط در ره   مال و ترک جان و ترک سر ترک

 در زمان انقالب مشروطیت فارس آن زمان سروش اصفهانی هم گفته بود

 ؟تر سانی یم دهیبر سر ز را ما   ینصران گل کی سرخ، گل صدیس

 میدیرقص ینم عاشقان محفل در   مـیدیترس یم دهیرـب سر ز رـگ اـم
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 :و گرفت مشروطه خواهان آغاز و دو روز بعد حکم صادر شد که ری( گ1909مارچ 5 ش ــ 1287حوت 14)در 

محمد ( ــ واصف یکاکا پدر هسنوا)خان ومیعبدالقــ  برادرش یخان الکوز هللاد سعــ  محمد سرور واصف یمولو

 .هر پنج نفر به توپ پرانده شوند یخان پوپلزائ وبیمحمد ای ــ عثمان خان پروان

توسط سردار  شکنجه ها نیتر انهیبعد از وحش یـــ لعل محمد خان تگاوی ــ جوهر شاه خان غوربند خان ریپاشا م

 ریبه فمحمد هاشم خان )برادر نادر خان(، احمد علی خان لودین)رئیس اردو نادر خان( و میرزا عبدالرشید خان 

 .تفنگچه اعدام شدند

 و یمعارف عصر نیاز مخالف ریخان برادر ام هللا اول نائب السلطنه سردار نصر تیمشروط نیاز سرکوب خون بعد

ا کابل ر موجود مدارس الغاء شنهادیپ ریسلطنت و دولت بر ملت بوده در دربار عام به ام سطائیوقرون  تسلطخواهان 

  28 «سلطان است یو مشروطه نقطه مقابل تسلط شرع دیزایاز معارف مشروطه م»: کرد و گفت

 را از اصول زیهر چ گرید": داشت که دهیعق نیاست از دربار چن یگریعبدالقدوس خان اعتماد الدوله فرد د سردار

از " که ندیب یم نیرا در االج ع بلکه کندیجمله اکتفا نم نیسردار نه تنها به ا نیا( 29)"مشروطه  الی میقبول دار دیجد

 قلع و قم بر یمبن یقندهار فتو ا ینامهء از علما یط یوواجب القتل دانست"  دیطرف شرع انور مشروطه طلبان را با

 مشروطه خواهان خواسته بود که علما از آن سرباز زدند.

ر انسان را د دهیاستبداد اخالق پسند ،یکواکب نگاه ازدارد  ریبر اخالق مردم تاث یمعتقد بود که استبداد حت افغان دیس

ن را چرا که ایشاورزد  نهیخود ک شانیشود که انسان بر خو یکشاند .استبداد موجب م یم ینابود ایفساد  ایبه ضعف 

ن شود که انسا یاستبداد سبب م ها، نیبه او هستند .افزون به ا رساندن بیآس یداند که در پ یاستبداد گران م اوری

شود که انسان از دوست داشتن  یندارد .استبداد باعث م تیکه در وطن امن ابدی یدر م رایکشور خود را ترک کند؛ ز

 ندارد نانیاطم یدوست نیبه دوام ا رایزصرف نظر کند،  شیخانواده خو

به نفع استعمار و وابسته گان شان سرکوب  هبدین گونه حرکت اولی مشروطه خواهان با اعدام و زندان و زنجیر و زوالن

ظهور نمود که دوره روشن و درخشان امانیه شاهد آن « جوانان افغان»گشت. اما از بطن همین حرکت مشروطیت دوم 

در توسعه معارف سرتاسری، بیداری و بیدار گری مردم،  بود. بزرگترین و ماندگار ترین خدمت مشروطه خواهان دوم

کشور و توسعه اقتصادی بود که با شورش های شوم و پالن  و دینی و مذهبی، اعالن استقالل سیاسی رفع تبعیض قومی

م خان معصو ایم» و هیتانیبرمادی و معنوی )مخفی و علنی(  کیبه تحرشده پکتیا ــ شینوار ــ و حبیب هللا کلکانی 

 عبدالرحمنقاضی »ه صادق خان، خواهر زاد «یخان مجدد میفضل الرح» ،«یمجدد محمد صادق خان» ،«یمجدد

 ،«ینواریمحمد افضل ش» ،«ینواریمحمد علم ش»، «عبدالحنان الم» ،«الحق فضل الم»، «عبدالقادر الم»، «پغمانی

 ،«یمجدد میعبدالحل»،  «تگاو ۀزاد آخند مال حمید هللا» ،«یجان مجدد عبدهللا»، «یصاحب زاده عبدالغفور مجدد»

نقیب صاحب چهار باغ شهرت دارد( و دیگران به وضاحت مالحظه به  که)سید حسن خان  و «یبزرگ جان مجدد»

 می شود. 

 نیا »خود نوشته بود: « خاطرات سیاسی »در باره سید حسن خان)نقیب صاحب(، محمد صادق خان مجددی در کتاب 

 مالاس خدمت یساعت وقت خود را برا کیل به قدر الحرب استق نیصاحب" شهرت دارند در ح بیکه به "نق خیش

 لکاب حرب بود گذاشتند، به دانیل آباد را که مالجهاد نه برداشتند، بلکه ج یبرا یقدم کی چیصرف نه کردند و ه

. دندیشک خان شد، بر ضد افغانستان زحمت ها هللاافغانستان که منجر به سقوط امان  ریب اخالدر انق یآوردند؛ ول فیتشر

که  ینیح . آنهاسیجواس {نگاهیپنهان شده, کم یجا}ها بود و خانقاه مکمن  زیانگر یها ارهیط دانیل آباد مالباغ شان در ج

محل  بیقر نمودند و یبذل مجاهدت م هیسقو ی"کجه" به مقابل قوا هیدر قر(هیصدراعظم حال)سردار محمد هاشم خان 

 نیا لیتفص و هم معاونت نه فرمودند عیکلمهٔ تشج کیصاحب به  ریبردند، جناب پ یصاحب اوقات خود را به سر م ریپ

  30 «...دیآ یب مالانق انیاحوال در ب

 «انمحمد عثمان خ»خاص گرفته ام.  یاطیاحت ریمن امشب تداب» :نوشت شکشورسفیر بریتانیا به وزارت خارجه و اما  

از دروازه سفارت را اشغال نموده و به  رونیخانه کوچک ب کی »رشور بازاحضرت صاحب »سابق قندهار و  یوال

 فیاسناد آرشبا استناد از} "میرا در شب از دزدان محافظت کن شما تا میمانیجا م نیفرستاده اند که ما در ا غامیمن پ

  31در لندن.{  کابل به وزارت خارجه در سیانگل ریاز سف 1٩۲۸ یجنور 14ــ  46شماره  تلگراف
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شوده شد. گ رصفحه نهایت خونین در مقابل نهضت روشنفکری و بیدار گ خان و برادرانبا گرفتن سلطنت توسط نادر 

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

نبودند. بدین گونه دوره انتقام های خانواده ها و اطفال صغیر از اعدام و زندان و اخراج از مکاتب مستثنی اعدام شدند، 

 خونین را نادر خان و برادرش سردار هاشم خان )که در جنایت و دهشت ید طوال داشت( آغاز نمودند که این جان گیری

کمال و چند ماه پس از آن،  دیسانجنیر از طرف  نیخان در برل زیمحمد عز قتل سرداربه  و قتل ها ی بی گناهان، منجر

و غیر قابل  طاقت سوز یاز فشارها تیحکاگردید، که  131۲عقرب 16عبدالخالق در  گلولهه با ضرب قتل نادر شا

 دارد. تحمل حاکمیت این برادران

 یرا گرام ی مثل )خانوادۀ مجددی و نقیب صاحب و میا گل تگاب و...(، اشرافانو متنفذ ونیمحمد نادر خان روحان

ها  آنها گذاشت و در مجموع مال اریرا در اخت هیوزارت عدل حتی آنان را در دولت برآورده نمود و یداشت، آرزوها

جوانان »سرکوب خونین و خشن  او به کار ببرند. یدار و مذهب را در خدمت حکومت نیرا چنان سمت و سو داد که د

در تالشهای وزیر عدلیه دوران هاشم  در این دوره و دست داشتن روحانیت متنفذ در آن را مشروطیت دوم« افغان

خان صدراعظم برای اعدام میر سید قاسم خان عضو مشروطیت اول و دوم، مدیر نهایت بیدار گر جریدۀ )امان افغان( 

به د انور بسمل ــ غالم محمد غبار و بعداً معین وزارت معارف و همچنان تالش برای اعدام عبدالهادی داوی ــ محم

و آگاه جامعه آن  داریاول و دوم از قشر ب تینکته قابل دقت است که مشروط کی. می توان دریافتاتهام دهری بودن 

چپ و اندیشه چپی در  بودند. نی( مردمان متدصدیف مینو  ٩٩حلقه ها ) نیقاطع ا تیکشور سر بلند نمود که اکثر یروز

ربه ح نیدارد ا قتیحق اندیگربودن  یقاسم خان و نه دهر دیس ریکفر گفتن م یو جعل یاتهام واهآن مالحظه نمی شود. 

 مشعل داران علم و دانش بکار برده اند. همه نخبه ها هیفروش بر عل نیداران د کهیت نیاست که ا را سده ها

استبداد است كه دین را عامل اغفال  بتکدهلیان عمامه دار اوجود آن عده از متو اسالمییكى از عوامل انحطاط جوامع »

ذهنى و تخدیر روحى گردانیده و از آن سالحى ساخته اند در دست دروازه بانان دستگاه هاى جور و جهل كه بدون 

كامگى سیاسى و بى عدالتى قومى را رنگ و آب دینى مى دهند. این مالباشى  ترین خجالت؛ ظلم طبقاتى و خود كوچك

( كارى جز تدوین تیورى هاى اسارت و ارائه حیله هاى شرعى ندارند. این رزیلت مآبان بي هاى دستگاه )خان خانان

 32«مى یابند كه آنرا آسان نتوانند و هیچ گناهى نیست كه راه گریزى رندانه براى آن نیابنده آبرو هیچ مشكلى را ن

 در برابر یسد یها زدند، عده ا رمفویسلسله ر کیو  یحات اجتماعالدست به اص دوم مشروطه خواهان در زمانی که

 »یدفضل عمر خان مجد» یحات اجتماعالشخص مخالف با اص نیقرار گرفتند. نخستشان  تجدد طلبانه یبرنامه ها تحقق

آنان  شدن کافر جز یا جهیرفتن پسران به مکتب نت»زنان بود و مي گفت:  یلچ یپسران و رو میمخالف تعل یبود و

در  .شودیم دهیشن بلکه تا اکنون هم از زبان شان« خان هللاامان »ا در پنجاه سال بعد از نظر نه تنه نیا «در بر ندارد.

 حالی که

است، و همان  «از نور خداوند یعلم هم مانند شعله ا» ومطلق است  یو شاگردانش، خداوند دانا دیاز نگاه س

ر گاه هکننده شر است،  مالو بر  ریروشنگر خ زیعلم نکننده حرارت و قوت است،  دیکننده و تول آشکار گونه که نور

)حوادث چهار دهه اخیر افغانستان .شوند یدر دام استبداد گران گرفتار م یسر برند، به راحت بهی مردم در جهل و گمراه

را با هدف ها و عملکرد  مردم ،یاند، چرا که دانش و آگاه زانیاستبداد گران از نور علم گر مثال برازنده آن است(

 دارد. یآنان بر م یها یها و ستمگر یکار بیها، فر لهیکند و پرده از ح یمستبدان آشنا م یها

تراژیدی مسلمانان وقتی آغاز شد که با خرد بیگانه شده و دریچه های عقل را به بهانه های گوناگون »

مسلمان  (107)به این معنی که در برابر هر یهود  داریم بروی این کره خاکی مسلمان یک نیم میلیاردامروز ما . بستند

جایزه نوبل را از خود نمود. در حالی که  (180) دیده می شود ولی در صد سال اخیری که گذشت جامعه یهودی دنیا

از چند سرنوشت س مسلمان توانستند به نوبل دست یابند. اگر به لیست اختراعات و اکتشافات (نفر 6) در این یک قرن

نیز نگاهی بیندازیم یا نام تیوری پردازان بزرگ اقتصاد و  رقرن اخیر در عرصه های تخنیکی و طب و فضا و کامپیوت

نخواهیم یافت امروز تمامی مراکز تولید جمع  فلسفه و سیاست و اجتماع را از نظر بگذرانیم هیچ مسلمانی را در آن

دانشگاه وجود دارد، ولی تنها  (500)اندیشه در جاهای دیگر زمین قرار دارند. گفته می شود که در تمامی جهان اسالم 

دانشگاه وجود دارد.... در جهان اسالم  (8500)در کشور چون هندوستان که یک کشور جهان سومی است، در حدود

     33«معیت آن وارد دانشگاه می شود. و.......ج (فیصد 2)تنها 
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 7تر 7 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 

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

 

  .مجمل نیمفصل بخوان از ا ثیتو خود حد

 

م( و تقرر سپهساالر شاه محمود خان در این مقام او در قدم  1٩4۸ش ــ  13۲7با برکناری صدراعظم هاشم خان )

نخست تمامی زندانیان دوره برادرش را آزاد و حتی عدۀ چون میر سید قاسم خان )وزیر عدلیه(، عبدالهادی خان داوی 

شدند. آزادی های نسبی به مردم دادند و انتخابات آزاد اول منشی اعلیحضرت و بعد )سفیر افغانستان در مصر( تعین 

شور  یانتخابات پارلمان نیا .حکومت انتخاب شوند مداخلهبدون  یمجلس شور یتا اعضادوره هفت شورا برگذار شد 

 .رفتند یرا یصندوق ها یبه پا یبا عالقه مند آورد و آن ها دیکابل پد انیشهر انیرا در م یبزرگ جانیو ه

 گرید یکابل و شهر ها انیاز شهر یگ ندهیبه نما یو رهبران حزب ، روشنفکران یمل یها تیاز شخص یشمار جهینت در

 کابل ، گل پاچا الفت از جالل آباد، از ین محمودمد غبار از کابل ، دکتر عبدالرحممح غالم ریم، افتندیدر پارلمان راه 

، بدخشان محمد دهقان از دیاز قندهار، س یبیحب یعبدالح از هرات، یسلجوق نیالد صالح ،یاز اندخو یهینز میکر محمد

، نقاط ریسا از یگریو عده ء د منهیمحمد نوا از م نظر ف،یشر خال محمد خسته از مزار از تخار، یشیرقعبداالول 

 کشور بودند.

  .وکالی پارلمان سه دسته بودند

 مشروطه یء پارلمان کشور هاوهیرا به ش فشیوظا یخواستند شور یکه م بودند خواهی نفر آزاد یس حدود :اول

  .خالف قانون مورد سوال و انتقاد قرار دهد یاجرا نموده و حکومت را در کار ها

 .کردند یکه در اغلب موارد به دستور حکومت رفتار م داند یمحافظه کار م تیمتشکل از اکثر:دوم دسته

 نیخوانده شدند که متشکل از کارمندان سابق دولت بودند. ا یفعال یکوچک؛ ول گروهگر چند  تیاز نظر کم:سوم دسته

آنها  فنداشتند. هد یوندیرابطه و پ زین خواهانی آزاد با ینداشتند؛ ول یخوش میانهگروه هرچند با شاه محمود خان 

قانون  بیتصو. خان بودداود سردار  لهیبه وس نهیکاب لیشاه محمود خان و مساعد ساختن تشک ساختن حکومت فیضع

 و نشر اخبار و جراید آزاد از کار و تشکیل اتحادیه محصلین یو کتب یسر یبر را یمبتن (یشهردار) هیانتخابات بلد

های دموکراتیک این دوره است که متاسفانه دولت مستعجل بود. که دوباره زنجیر و زوالنه و کوته قلفی و زندان برای 

 خشنود گردد. « خاطر واالحضرات»وطن انتخاب شد تا که  نخبه گان و برازنده گان

 ادامه دارد
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