
  نگاهی  بر « نخستین کتاب  در باره جنبش  مشروطه خواهی در 
  افغانستان » اثر  گران  سنگ  پوهاند داکتر  سید سعدالدین  هاشمی

 آگاهی  در باره  مبارزات  گذگشتگان و مطالعه  تاریخ  امریست ضروری
 نوشته : ماریا دارو

 با اظهار سپاس بی  پایان  ازجناب پوهاند سید سعدالدین  هاشمی سابق استاد علوم اجتماعی ٬تاریخ  و فلسفه پوهنتون
 کابل که  اثر ارزشمند خویش : « نخستین کتاب در باره جنبش  مشروطه خواهی در افغانستان» را « به  معتقدان٬ حامیان ٬

  پیشگامان و مبارزان افغانسنتان  برای  آزادی٬ دموکراسی٬ عدالت  اجتماعی٬ جامعه مدنی٬ حقوق بشر٬ رفاه  و ترقی

 اجتماعی »  اهدا کرده است.

 با مرور مختصر در باره  شخصیت و کار های  علمی و فرهنگی  جناب  پوهاند هاشمی٬بعد  میپردازم به  معرفی این اثر 

     گران بهای وی  که در  مقابل دیدگانم  قرار دارد.

 جناب  پروفیسور هاشمی  در سال ( ۱۹۳۳) م-  در یک  خانواده  روحانی  روشنفکر  در دره  های  سرسبز  شکردره ء
  کوهدامن  کابل چشم  به  جهان گشود.  وی  مکتب  ابتدایی  را در شکر دره  و عالی  را در  داملعلمین  عالی کابل  و فاکولته

  ادبیات پوهنتون کابل  و تحصیالت  عالی و مسلکی  خویش را در ایاالت  متحده  امریکا در شهر  نیوریارک  به پایان

رسانید.

  دوره  های  خدمت  وی  بصورت  اکادمیک  بحیث  معلم  در لیسه  تجارت٬عضو علمی  موسسه تعلیم و تربیه ٬ استاد در

فاکولته های ادبیات٬ تعلیم و تربیه ٬ استاد کورسهای  ماستری  پوهنتون  کابل در خدمت  فرزندان  وطن  بوده  است.

  پروفیسور سید سعدالدین  هاشمی  مقاالت  زیاد  علمی  در مطبوعات  داخل کشور و در مطبوعات  بیرون  مرزی  بدست

  نشر سپرده است  و آثار مطبوع ء را برای  هموطنانش  تقدیم  کرده است  که عبارت اند:


 اصول  تدریس  علوم  اجتماعی  در سال ( ۱۹۶۵) میالدی

تاریخ  جهان باستان  جلد اول  ( ۱۹۷۳) میالدی 

تاریخ  جهان  باستان  جلد  دوم ( ۱۹۷۵ ) میالدی


افغانستان باستان  تا ظهور  حکومتهای  مستقل  ملی  ( ۱۹۷۴) میالدی

 افغانستان از زمان  حکومتهای  مستقل  ملی  تا ظهور احمد شاه  ابدالی ( ۱۹۷۵) میالدی


افغانستان  معاصر (۱۹۸۰) میالدی

جنبش  مشروطیت  طبع  اول  ( ۱۹۷۵) میالدی


نقش افغانستان در  آزادی  هند (۱۹۸۱) میالدی

تاریخ  نوین  افغانستان  (۱۹۸۵)  میالدی


نخستین  کتاب  در باره  جنبش  مشروطه خواهی  در افغانستان  جلد اول  طبع  دوم  (۲۰۰۱) میالدی
  جناب  پروفیسور  هاشمی  در لویه جرگه  اضطراری  جون  (۲۰۰۲)  میالدی  به صفت  نماینده  انتخابی افغانان  مقیم


 بریتانیا عضویت  داشت  و فعال در شهر لندن  زندگی  دارد  و مصروف  فعالیت  های  فرهنگی  میباشد.
 خصوصیات  این کتاب :

  نخستین  کتاب  در باره جنبش  مشروطه  خواهی  در افغانستان  حاصل  زحمات  جناب  پوهاند سید سعد الدین  هاشمی
  که  چندین  سال  وقت  گرابهای  خویش  را در تتبع  و تحقیق  آن صرف  نموده  است٬ دارای  قطع و صحافت  خیلی زیبا که
  در پشتی  اول  آن  فوتو های  روشنفکران و مبارزین  جنبش مشروطه  چاپ  شده است و در پشتی  دوم  آن  فوتوی  شخص


پوهاند هاشمی  با  سوانح  مختصر وی  ترتیب گردیده  است.

این  کتاب  دارای  هفت  فصل  و سه صد و شصت و پنج صفحه  میباشد.  

 در آغاز  کتاب  توضیحی  درباره  تجدید  نظر کتاب  که  شامل  رخداد های  بزرگ و تکان دهنده  تاریخ  معاصر یعنی «
  جنبش مشروطه خواهی»  که  اندیشه  نوگرایی٬ استقالل  طلبی٬ ضدیت  بااستبداد و  نیروهای  مخالف  اندیشه

 دموکراسی  و همبستگی ملی  را در خود  پرورانیده  بود٬ بحیث  یک  حرکت  اگاهانه و  سازماندهی  شده ء سیاسی  و
  اجتماعی  در  افغانستان٬ و شمار موضوعات  پُر اهمیت دیگر که در مورد آن کمتر  پرداخته  شده  است٬ تشریح گردیده


است. میتوان آنرا  آغاز کار در ساحه آزادی  و دموکراسی  دانست.

جناب پوهاند هاشی  در پایان  این  توضیح مینویسد : 



  نتجیه  و محصول  مطالعه  تحقیق  چند ساله  دوره  مهاجرت٬ تهیه  دو جلد کتابی  است که جلد اول  آن را هسته شگافی
  های  دوره  مشروطیت اول  در بر میگیرد این  جلد  در سال  ( ۱۳۸۰)  ش (۲۰۰۱) میالدی  به یاری  و همکاری  شورای


فرهنگی  افغانستان  در استکهلم  سویدن٬ بچاپ رسیده است.
 جلد  دوم  که سیمای  گذشته  و اهمیت  این  جنبش را ترسیم  میکند و با دالیل استوار  و با اتکا اسناد معتبر٬ شایعه ها را
 لرزان  مینماید و مراحل  دوگانه  مشروطیت  دوم  را که انعکاس دهنده  خواسته  های  طبقات و اقشار گستردهء  مردم  قرار

 گرفته بود٬ روشن  میسازد. در منت  این  جلد به مقایسه کتاب  اصلی  یعنی  جلد  اولی آن ٬ حذف  اختصار کردن و

اضافات زیاد بعمل  آمده است.

 خصوصیت  دیگر این  کتاب  خیلی  جالب  و قابل  توجه  میباشد٬ این است که  جناب  پوهاند  هاشمی  در ختم  هر
 فصل  منابع  و ماخذ  فصل  را دقیق  به  معرفی  گرفته  است  و هم چنان  فوتوهای  مبارزین٬ روشنفکران  جنبش  اول  و


 دوم  مشروطیت  و همچنان  فوتوی  بعضی از  رجال  دوره  های  مشروطیت  خواهی  نیز  جا داده شده  است.
  فـصــل اول

 در  فصل  اول  این  کتاب  گران بها نقش  مطبوعات  سالم  و هدفمند و رهنمای  یک  نهضت٬ جنبش  و یا حزب را که در 

بیداری  وانکشاف  شعور  سیاسی و آگاهی  مردم  و تکامل  جامعه  موثر  است٬بیان میدارد.

 نخستین  گام ها در این  رابطه در عصر  سراجیه  قسمیکه  در جلد اول  بدان  اشاره  شده  است ٬ نشریه  « ترغیب 
  الجهاد» بود  که  توسط  محمود  طرزی  از لسان  عربی  به  فارسی  دری  ترجمه شده  و به  والیات  افغانستان  توزیع

  میگردید.  بعداٌ « سراج االخبار  افغانستان» با الهام  از نوشته  های  آیدیالوژیکی  و سیاسی  فرد  مبارز سید جمال الدین
  افغانی  و « حبل املتین کلکته » به  نشر آغاز کرد   و لو که  یک  شماره  آن به نشر رسید.  به تعقیب  آن  داکتر  عبدالغنی

 خان « به  خواهش  امیر حبیب اهلل خان»  به  نشر یک  اخبار  که  نمونه آن  تائید  شده بود٬ اقدام  کرد٬ الکن  چند روز بعد
 به زندان  افتاد.  و اخبار مزکور به  نشر نرسید. امیر حبیب اهلل  خان  عین  خواهش را از سردار محمود بیگ « طرزی»  که


آدم مناسب  برای این کار بود٬ نمود…..
 محـمود  طـرزی  در غزنی که مرکز  تمدن  فرهنگ و ادبیات اسالمی در افغانستان  بود٬  تولد  یافت  و پدرش اسم  وی  را
 نیز محمود  گذاشت.   محمود طرزی  دوره  جوانی  را به نسبت  استبداد امیر  عبدالرحمن خان  و فجایع  استعمار انگلیس
 بخاطر افکار روشن  پدرش  در تبعید سپری  نموده  بود از این  رو  روحیه  ضد استعماری  در وی  نیرو گرفت  و از همان

 آغاز  متوحه  خدمت  بوطن و مردم  گردید.  او در اثر  تشویق  پدرش در سرزمین  های  بیگانه  : چون هند  «سه سال
 درکراچی»٬ بغداد٬ دمشق٬ مصر و استانبول   وغیره به  تحصیل  عرصه  های  مختلف  علوم از جمله  حقوق٬سیاست٬


فلسفه٬ حکمت اسالمی٬ ادبیات  جهانی  پرداخت.
 طرزی  در سن  بیست  و دو سالگی  دور  از وطن  آثار ارزنده  یک تعداد نویسندگان  اروپایی  را به زبانهای  ترکی و 

 فرانسوی  مطالعه کرده و با « جوانان ترک »٬ بعداٌ « حزب ملی» ترکیه٬ که یکجا سقوط  عبدالحمید  دوم را  فراهم ساختند٬
 تماسهای  نزدیک  حاصل  کرد. در نتجیه  همین  تماسها٬ مباحثات٬ تحت تاثیر  سازمان  سیاسی « اتحاد و ترقی» ترک که


 مصروف  فعالیت  سیاسی  بودند٬  قرار گرفت.
 در همین  موقع  در اثر  سفارش  پدرش از شام  به استانبول  با سید جمال الدین « افغانی» که  در ترکیه بسر  میبرُد٬ آشنا

 شد و مدت هفت  ماه همه  روزه با « سید جمال  الدین  افغانی» تماس  حاصل  میکرد و از  وی  چیز هائی مانند :

 حکمت٬ فلسفه٬ و علوم  اجتماعی  را آموخت.

 این  روابط  در خصوص  روابط  سیاست کشورهای  شرقی و اسالمی  خیلی  موثر بود.  شادروان  طرزی  مینویسد : «… 
  عالمه  مشارالیهء  «افغانی» یک معدن  عرفان بود٬ هرکس  بقدر استعداد  آالت و ادوات  حواس  دماغیه خود٬ از آن معدان


استخراج  فضایل  نماید٬ کامیاب  میآید.»
 بهرحال این دو شخصیت های  معروف  افغان٬ یعنی  سیدجمال الدین افغانی  و محمود طرزی  این  پیکارگران  در
 برابر  استبداد و استعمار دانشمندان  سنت شکن٬ نو اندیُش  تجدید گرا٬طرفداران  ترویج  فرهنگ صنعتی ٬ ضربت با

 ارباب تعصب و جمود فکری  بودند.  این  هر دو شخصیت  مبارز  و استقالل طلب  بودند از آزادی  و ُحریت سخن  میزدند  و
 طرفدار  اتحاد  جهان اسالم (پان اسالمیزم) بودند. افکار شان الهام بخش بود  باآنهم  بینش سیاسی  شان از هم  فرق
 داشت.  سید جمال الدین  افغانی  آدم  انقالبی  و جبهه اش  وسیع بود٬ قاره های  آسیا٬ اروپا٬افریقا و حتیَ امریکا را

 احتوا میکرد.  شهرت  بین امللی داشت.  وی  بیشتر به « پان اسالمیزم» شهرت داشت. در هر کشور بر مبنای  جهان  بینی
  اسالمی  مسایل را طرح  میکرد و مقاالت  فراوانی  نوشته  کرد. در حالی  که  محمود  طرزی  محرک  سیاسی  و خطیب



  نبود و جبهه اش  افغانستان بود و بیشتر طرفدار فرهنگ و صنعت٬ غرب  بود.  محمود طرزی  نسبت به آیدلوژی  اسالمی

 بیشتر به  میلت خواهی شهرت داشت.

 محمود طرزی  بر عکس سید جممال الدین افغانی ٬ در داخل  افغانستان  پشتیبانی  حکومت و ارتباط  خانواده رااز
  طریق  ازدواج ها نیز در عقب  خود داشت.  بجا خواهد بود اگر  بگوئیم  که مفکوره  « پان اسالمیزم » سید جمال  الدین

 افغانی  از طریق  هند و مفکوره  ناسونالیزم غربی  که ترک ها از اروپا اخذ کرده بودند٬ توسط  محمود طرزی  از طریق

 غرب  وارد افغانستان شد. پوهاند هاشمی  از  قول  پوهاند مرحوم  حبیبی  چنین  میگوید:

   پوهاند  عبدالحی  حبیبی مینویسد که :  محمود طرزی  زبانهای  پشتو٬ دری ٫ اردو٬ عربی ٬ ترکی و فرانسوی  را

           میدانست.

 نظر به توضحاتی که  پروفیسور  هاشمی  در مورد خدمات  عرفانی٬ سیاسی٬ پیشرفت و ترقی  علوم  مختلف  شادروان
  محممود  طرزی  داده اند٬ بذات  خود  تفصیل  یک  کتاب است٬ بحق  شادروان طرزی  خدمات  چشمگیری در ایجاد

  یک  مبطوعات  روشنفکرانه  در دوره  اختناق  امیر  حبیب اهلل  خان انجام داد.   روشنفکران  و جوانان  زیاد دیگر  نیز موقع

یافتند که در تقویت  مطبوعات  مقاالت  شان را بنویسند.

 سراج االخبار نه  تنها در افغنستان بلکه  در سایر ممالک  ترجمه و خوانده  میشد و هنگامه  برپا کرد.  انگلیسها عالوه  از  
  آنکه خود مانع  ورود  « سراج االخبار  افغانیه » در هند میشدند٬ از طریق  امیر حبیب اهلل  خان  نیز باالی  طرزی  فشار

 وارد کردند.  انگلیسها خود  مینویسند که  در ابتدا سراج  االخبار افغانیه  به تعداد کم  در هند  وارد  میشد اما  تاثیر زیاد
 باالی  افکار  عامه  وارد کرد. ولی  انگلیسها  به  هیچ  صورت  جلو  ورود  سراالخبار  افغانیه را در هند  گرفته  نتوانستند.

  زیرا  بعضاٌ افغانها اخبار را در الریها و بکس ها مخفی  میکردند و حتا  در واسکتهای  خویش  اخبار را میدوختند و به  هند
 انتقال  میدادند.  مقاالت  سراج االخبار نه  تنها  در هند  مورد  مطالعه  و استقبال  خوانندگان  قرار میگرفت  بلکه  درسایر


 کشور ها مانند  ایران  خوانندگان  زیاد داشت  و بعضی  مقالت  این  اخبار در مصر  و ترکیه  نیز  ترجمه  و  خوانده میشد.
 چون  انگلیسها در انتشار  اخبار افغانیه  منافع  خویش  را در هند  در خطر  میدیدند ٬ امیران  هندی در سال  ( ۱۹۱۴) م
  -  از امیر حبیب اهلل  خان  درخواست  کردند که  انتشار مقاالت سراج  االخبار را منع  قرار دهد٬ و حبیب اهلل  خان  نیز به
  آنها  وعده  داد. با آنکه  سراج االخبار  مطابق  قانون  تغیر نکرد  بلکه  اشعار پشتو از مولوی  صالح  محمد که  تماماٌ مبنی


بر  پیغام اتحاد اسالمی  و نابود ساخنت  کفار بود٬ نیز به  نشر رسید.
 در  (۱۶ اپریل ۱۹۱۵) م - طی پیامی از طرف  گورنر جنرال  اندیا به  امیر  حبیب اهلل  خان نوشت. …. « من  متاسفم  از

  اینکه  از طریق  دفاتر خود  دریافتم که اصالحات در  اخبار  پیدا  نشده است . هدف  من  مستقیم  متوجه  مطالب  در کاپی
 (۱۶ اپریل  ۱۹۱۵) م- است  که بخاطر معلومات  شما٬ ضمیمه است. از نوشته  این  شعر  برمیاید  که  واضحاٌ اراده  دارد
 مستقیماٌ به  مردم سرحد  مراجعه میکند!  و حضور  جاللتماب  با این  امر ناکام  نیستید که چنین  افکار  و نظریات  خطر
 ناک  و مشتعل  امیز  ادامه یابد و برای  حکومت غیر ممکن  خواهد بود که  توزیع  اخبار رااجازه  آزادانه در قلمرو  خود


 دهد…..»
 جناب  پوهاند  هاشمی  گرامی  سند دیگر ی را که  شادروان  عبدالهادی  داوی  طی  مصاحبهء  با نویسنده  کتاب انجام
  داده بود  از قول  عبدالهادی  داوی  پریشان  چنین  مینویسد …« شعر مولوی  صالح  محمد  خان  بخصوص در مناطق
  قبایل  سرحد٬ استقبال  خوب شد و انگلیسها  با نشر آن  شعر  خیلی  ناراحت  شدند که   ویسرای هند شخصاٌ با قلم


سرخ  باالی  عنوان  شعر مذکور  دائره  کشیده  و انرا برای  امیر  حبیب  اهلل  خان فرستاد.

امیر حبیب  اهلل  خان در این  رابطه  برای  وسرای  هند بتاریخ  دوم  جون  (۱۹۱۵ م - چنین  نوشت.

  « بعد از  القاب ٬ …. به همان طریق  که  جاللتمآب  شما اراده  ندارید که در مسایل  مربوط  به  مفاد  مشترک  هر دو طرف
  ٬ بدون  موافقت کلی  و همکاری  من٬ اقدام  ورزید  من  نیز  هیچگاه  اراده  ندارم  و نمیخواهم  که چنین  الفاظ  و کلمات

 اشتعال آمیز در « سراج االخبار» که ناراحتی  را بار آورده  است  و بنیاد صلح و صفا را در منطقه  سرحد٬ حکومت
 جاللتمآب شما بخصوص  در  اوقات مهم  مانند  وقت  حاضر  که منافع  حکومت  هند ایجاب میکند  که در جنگ  با جرمنی ٬


بهر طریق که باشد٬ صلح  و آرامش  حفظ  شود٬ نشر گردد.»
  چند بیت  بطور نمونه  از شعر  شادروان  صلح محمد  خان را برای  خوانندگان  عزیز نقل  میکنم.  باید گفت  که  این شعر
  خیلی  طویل  و در حدود سه  صفحه  کتاب  میباشد که  جانب  پروفیسور  هاشمی  با تمام  امانت دارای  آنرا درج  کتابش


کرده  است.

نمونه  شعر  :




 ته کره  دا زمکی  گوره —     نظر  وکه زما  ورو  ره

 ثه عجبی آوازی  دی  —-      رنگارنگه  ننداری  دی


  عالم  توله په شور کی  —      مرد وزن  په  شور ماشور دی
..……



الحال  چه یو احوال  دی  —   چه  تعبیر  یه دیر محال  دی

 خوشحال دی  مسلمانان —    خصوصاٌ بیا  افغانان


 چه  عجب یو شه فرصت دی  — خدای  راکری  غنمیت دی

 همت گوره  دترکانو —        درو میانو  عثمانیانو

 دسلطان همت  ته  گوره —   مردانه غیرت یه  گوره

.…… 



در  صحفه  ۱۷ این  کتاب استاد گرانقدر  هاشمی  مینویسد  :
 « در سپتمبر (۱۹۱۴) دبلیو- ام -هیلی کمشنر  بزرگ  دهلی   برئیس  جرایم  ( چارلز کلیولند)  با لحن  خصومت  آمیز از


 سراج الخبار  شکایت  کرد و سفارش  نمود که که ورود  سراج االخبار  در هند ممنوع  قرا داده  شود.
 سراج االخبار  که منبع  الهام  آزادی  و استقالل  طلبی و ارمان و عقاید  جوانان  روشنفکر  وطن بود٬ فشار زیاد از طرف  


 انگلیسها باالی  امیرحبیب اهلل خان   آورده  شد.»
 جناب  محترم  پوهاند  هاشمی  مینویسد : داکتر  عبدالغفور روان فرهادی  در کتاب  « مقاالت محمود طرزی « چنین 
  تذکر  داده است ٬ بعداز نشر مقاله در شماره  دهم سال  پنجم « سراج االخبار افغانیه»   قبل  از انکه  اخبار از مطبعه
  خارج  شود ٬ سانسور گردید .  حکومت  باالی  محمود طرزی  فشار  آورد  تا این مقاله رااز صفحه اخبار بیرون کند.
 چنانچه  همان طور شد٬ بجای آن  مقاله  « حی علی الفالح » در همان شماره  دهم سال  پنجم  شعر های  از مرحوم
   طرزی  بچاپ رسید.  ومقاله  ناتمام  ماند . داکتر  روان فرهادی  در ادامه  عالوه میکند : این نوشته ها  از روی  یکی از

 ورقهای کنده  شده از صفحه اول « سراج واالخبار افغانیه » در  مطبعه  بدست یکی  از عالقمندان مقاله  رسیده  بود و آنرا
 در اسناد محرم  خود خفظ  کرده ٬ در سالهای  اخیر نسخه  های  خطی  را به  کتابخانه  وزارت  اطالعات و کلتور هدیه کرد.

  این  نسخه  ها در دوسیه  اسناد قمیتی  آرشیف  ملی  افغانستان محفوظ  میباشد. ادامه  مقاله  بچاپ نرسید  و مرحوم

             طرزی این آرمان  را در قلب خود بخاک برد … « ای بسا آرزو که خاک شده»

                   

  پوهاند گرامی هاشمی٬ فصل  اول  کتابش را در پنجاه و پنج  صفحه با توضیحات  خیلی دقیق  شعرا و عرفا و  انکشاف


شعر و ادبیات  دوره  مشرویطت  را در مطبوعات  کشور معرفی  کرده  است.
 فـصـل  دوم

 در  فصل  دوم  این  کتاب٬ در  رابطه  با نظام  سرمایه داری  در راه  رقابت اقتصادی  و مسابقه  اسعتماری ٬ که صحنَه
  اروپا را به  بمب  قابل  انفالق تبدیل  کرده بود  و این  حریق  در بیست و هشت  جوالی  (۱۹۱۴ ) میالدی  دول  اروپا٬ مانند

  گرگان گرسنه بجان  هم افتاده بودند  و در حدود چهار سال  تمام جهان را لگد مال  و غرقه  بخون  کردند٬ مفصالٌ شرح
  داده  است. در این  در گیریها  توجه  جهان  بطرف  افغانستان  نیز  معطوف  گردید و افغانستان  را  وارد  صحنه  سیاسی


 بین امللی  گردانیدند. امپراتوری  روسیه تزاری  و بریتانیه  باالی  افغانستان  فشار سخت  وارد کردند…….
 در  همین  رابطه یعنی  در وقت پادشاهی امیر  حبیب اهلل  خان آزادی  خواهان و روشنفکران ٬از جمله  عبدالرحمن  لودین

  که یکنت  از همکاران  دایمی  سراج االخبار افغانیه  بود  شعر پُر  شور در  هنگام  جنگ  جهانی  اول  به  نسبت  سیاست

منفی  امیر و سازش  وی  با دولت انگلیس چنین  سرود:


  نعره 

ای  ملت  برای  خدا  زود تر شوید


از شر و مکر حیله دشمن  خبر شوید

تا از  صدای  صاعقه اش  گنگ وکر شوید


وانگه چو رعد  نعره  زنان  در بدر شوید

مانند  برق  جلوه  کنان در نظر  شوید.




 از  یکطرف  نهنگ  و ز دیگرطرف پالنگ

هردو بخون  ما دهن  خویش کرده رنگ

.………………

  کشور باستانی ما یعنی  افغانستان  همیشه  نقطه  عطف  توجه  سیاسیون  دول  بزرگ خارجی  بوده  و در رقابت  باهم
 مارا  لگدمال  کرده  اند و با نصب شاهان  مزدور صفت٬  نگذاشتند تا افغانسان  برای خود  و نسلهای  آینده  یک کشور

 شگوفان  گردد.  جنگ  های  قومی  و نفاق  های  داخلی از همان  شاهان دست  نشانده  بین ملت  باهم  برادر کاشته  شد و

 اکنون  نسل امروز  و فردای  ما حاصل  آنرا به  تماشا نشسته  اند.

  دشمن  دیرین ملت  افغانستان  «انگلیس» از پیشرفتهای و تحوالت  جهانی  بخصوص  اقدامات ترکان  عثمانی برای
  گسترش  دین  اسالم  فعالیت  داشتند٬ و خیلی  در هراس  بودند  زیرا  مبارزین  و آزادی  خواهان  هندی  در افغانستان
 بخاطر  رهایی  از اشغال  انگلیس  فعالیت  میکردند٬ واز طرف دیگر امیر حبیب  اهلل  که  از طرف  گروپ  جوانان  ضد
  انگلیسی  عم از درباری  و مذهبی  و روشنفکران  تحت  فشار بود٬ پذیرفت که  گفتگوی  سیاسی خود را در اقامتگاه


تابستانی  خود  در  پغمان که دور از چشم  کنجگاو ها میباشد٬  نماینده  بریتانیا را مالقات  کند.
  بهر حال بعداز انتظار سه  هفته يی هیاَت توسط  سردار عبدالعزیز  در تفریحگاه  تابستانی  امیر در پغمان  برُده شدند.  

 امیر  بدین منظور مجلس  را تشکیل  داد که  در آن  مامورین  دولتی  و عالی رتبه  حکومتی  شامل : سردار  نصراهلل  خان ٬
 شهزاده  عنایت اهلل  خان ٬ شهزاده  امان اهلل خان  ٬ سردار محمد یوسف  خان٬ سردار محمد  آصف  خان٬ سردار  محمد


 نادرخان٬ سردار خوشدل  خان و عده  دیگر  حضور داشتند.
 هیآت با مکاتیب  ویلهم دوم قیصر جرمنی ٬ محمد رشاد خامس ٬سلطان ترکیه٬و انور پادشاه  وزیر دفاع  ترکیه که با

  تحایف  زیاد  آمدنده  بودند٬ به  امیر  تقدیم  کردند و منظور سفر شان را به  امیر  گفتند و امیر را  بحیث حکمروای  مستقل
  و آزاد شناخته و از وی  دعوت بعمل  آوردند ….… امیر  پاسخ  شخصی  به  آنها نداد و در جواب  آنها  اظهار کرد

 تازمانیکه  شورا  تجاویز  پیشنهاد ترکیه و جرمنی  را مطاله  نکنند٬ جواب  گفته نمیتوانم  و در عین  زمان  امیر  حبیب اهلل
  خان  اعالن  کرد که هیآت سه  گانه  هندی  بریتانیایی ٬ جرمنی  و ترک  را جداگانه  مالقات  بدارد. در جریان  مذاکرات


 شخصیت  های  درباری  بدودسته  تقسیم شدند.

در حزب  « جنگ»  شهزاده نصراهلل  خان٬ شهزاده  امان اهلل خان٬ شهزاده عنایت اهلل خان  و محمود طرزی  شامل  بودند.

  در گروپ دوم که  طرفداران  انگلیسها بودند  در راس  سردار محمد یوسف  خان٬ سردار محمد  آصف  خان٬پسران  
  سردار محمد یوسف  خان و در  راس  آنها  سردار محمد نادر٬ *لوئناب خوشدل  خان٬ سردار عبدالزیز خان٬ هم دستان

 بی بی حلیمه  مادر اندر  حبیب اهلل خان ٬سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله   و یکتعداد تجار که با هند تجارت داشتند  و

برخی  از  نظامیان و بیروکات ها شامل  بودند.


 امیر با « حزب  جنگ» بازی  سیاسی  را خیلی با احتیاط  انجام میداد و از طرفداران  انگلیس  دفاع  میکرد. 

بحثهای  زیاد  نامه  روی نامه انور پادشاه صورت گرفت که  نکات  ذیل  را در برداشت : 


۱ - سلطان عثمانی  جهاد اعالن کرده  است٬ از امیر سوال  میشود که آیا به صدای  سلطان  عثمانی  لبیک میگوید.؟

۲- آیا  به  لشکر کشی  عثمانی  اجازه میدهد که از راه  افغانستان به هند برود؟


۳ - از  افغانستان  دعوت شده  بود  روابط  خود  را با  امیر قطع  کند.

۴- امیر بر مالهای  پُر نفوذ  اجازه  دهد  که  جهاد را  اعالن  کنند.

 امیر حبیب اهلل خان نمیخواست  بر ضد  انگلیس  اعالن  جنگ  کند.  ولی  طوریکه در باال گفته شد قسمت  بزرگ فامیل  امیر
 حبیب اهلل خان  و درباریان و مامورین   دولت  افغانستان به  رهبری  سردار نصراهلل  خان طرف  دار جنگ  بر نفع  جرمنی  و


 ترکیه  و برضد انگلیس ها بودند.
  در مجلس  مشوره روی این موضوع سردار  نصراهلل  خان مقدم بر همه  ایستاد شده و گفت: باانگلیس  جنگ  اعالن   

  شود . من در قندهار  و معین السلنه  در  محاذ خیبر اعزام  گردیم  تا با شمشیر استقالل ارضی  از دست  رفته افغانستان

را مسترد کنیم٬ امیر در کابل  قوت  الظهر باشد. اما امیر  تمام روحانیون را  در کابل  نگهداری  کرد.

 در همین  وقت  رساالت اطاعت   توسط  مطبعه  عنایت  کابل  چاپ و به  تمام مساجد  و قشله  های  نظامی  افغانستان 
 منتشر گردید  و مقاالت در سراج  االخبار  نوشته شد. امیر  حبیب  اهلل  خان  سعی  بسیار کرد  که مردم  افغانستان را در


  داخل  کشور و سرحدادت آزاد شرقی  بنام  اطاعت  پادشاه  مسلمان  از قیام و مبارزه  بر ضد  انگلیس باز دارد.



  دوستان  گرانقدر  با مرور  این  کتاب  میتوانید  مبارزات  وطن  دوستانه  نیاکان  و بزرگان  تاریخ ٬ و سرنوشت  شوم  که  از

          دست  انگلیسها به  مزدوری  امیران  دست  نشانده  باالی  مردم  ما تحمیل  گردیده  است٬آگاهی حاصل  بدارید.

           

 فصـل  ســوم :

 نگاهی  گذرا براثرات متقابل  و فعالیت های آزادیخواهان و مجاهدین هند و افغان در  قرن  هجدهم ونزدهم
  

  در این  فصل  فعالیتهای  آزادی  خواهان  و مجاهدین هند و افغانستان در قرن هجدهم و نزدهم  و پیشنه  تاریخی 

 افغانستان و هند و از جمله  تمدن های  قدیم  بشری در رابطه  گوناگون تشریح شده است.

  این  رابطه  دوستانه  بشری  در طول  تاریخ  از نگاه  سیاسی  فراز و نشیب  زیاد داشته است. در هزاره  دوم  قبل از میالد
 آریایی ها از افغانستان  به  هند  رفتند  و تمدن  ویدی  را در آنجا ادامه دادند.  بعداٌ با  نفوذ  سیاسی  موریایی  ها ٬

 دیانت  بودایی  به  افغانستان  راه  پیدا کرد . از قرن  اول  تا قرن ششم  میالدی  نفوذ  دول افغانستان ( دوره  کوشانی  ها
  ویفتلی ها)  در هند  است.  در قرن  دهم  میالدی ٬ نفوذ سومین  افغانستان  در هند که یک  قسمت  مهم تاریخ  دوره

  اسالمی  هند است٬ دولت  های  غزنوی ٬ غوری٬ قطبیه٬ خلجیه٬ تغلقیه٬ سوری و غیره  دیانت اسالمی و تمدن  و فرهنگ

اسالمی  افغانستان را در  هند منتشر  کردند.

  پوهاند هاشمی  در این  فصل با تشریح  جزئیات  گوشه  های  تاریخی  تجاوزات  توسعه  طلبانه  انگلیس  در جهان و اشغال
 هند و مبارزات  مردم  آزادی  خواه  هند و  روابط  افغانستان با همسایگان  و تجاوزات  انگلیس  بر افغانستان٬  ایجاد


 مدرسه  دیوبند و غیره  را نگاشته  است.
  از مبارزات مردم  افغانستان در برابر اشغال  انگلیس  و دسایس آنها مشترگا با مزدوران  دست  نشانده  شان  علیه  مردم


و آزادی  خوهان …. ….شرح مفصلی  داده  است.
 در  صفحه  (۹۷) این  کتاب  نوشته اصغر بلگرامی را میخوانیم  که  چنین  نقل  شده  است: …..این فصل تاثر آور در

  رابطه  افغانستان و انگلیس به  طراحان  امپراطوری  انگلیس درس  آموزنده  و یادگاری  داد تا  در امور کشور ها و سرزمین
 های  آزاد  تجاوز نکند. به  آنها عبرت داد تا در آینده  سیاست عدم  مداخله را  تعقیب  نمایند.  انگلیسها طی  برخورد با


 افغانها آموختند و آنرا بحیث  زیر بنای  سیاست  شان  در دهه های  بعدی  قرار دادند.
 از نگاه بعضی  ها درسی  آموزنده  و غم انگیزیکه  افغانها به  انگلیس ها دادند  زمینه  شورش  و اغتشاشات  را در هند


مستعمره  اساس  گذاشت.

نخست:  آنکه  شکست انگلیسها٬ عقیده  شکست نا پذیری رااز اذهان هندیها  بدر آورد.

 دوم: آنکه  درگیری های  انگلیسها ٬موجبات بلند بردن مالیات در هند گردید و اقتصاد را ناتوان ساخت چنین  فکر میشد که
  اگر  پول پس انداز  برای  انکشاف  و بهبود مردم  در هند مصرف  میشد این  اغتشاشات  شدید هم  واقع  نمیشد….

  تجاوز  اول  انگلیس و شکست  آن در افغانستان  شگرف ترین ٬ پدیدهء بود که جهان و منجمله مستعمرات انگلیس را در قاره

آسیا و افریقا  تکان داد.

 این امر  روحیه  آزادی  خواهی  و مقاومت را در  دل  های  افسرده و نومید استعمار زدگان ٬ زنده  گردانید و از آنجمله

انقالب  ملی  (۱۸۵۷) مردم  هند بود.

 انگلیسها  هنوز هم  از شکست  اول شان  در افغانستان  درس عبرت  نگرفته بودند و عرق  شرمندگی  برجبین  شان  نه
 خشکیده بود  بار  دوم  به  کشور  آزاد مردان  تجاوز  کردند.  مگر مردم  افغانستان بخاطر  دفاع  از حاکمیت٬ استقالل  و
 شرافت  ملی  باز  به  پا برخاستند و شکست قشون  تجاوز  گر را با ضربات  کوبنده ٬ شجاعت و شرافت و غیرت  ملی  ملت


 افغان  را در  تاریخ  ملی شان به  یادگار ماندند.
 آخرین  قسمت  این  قیام  مسلحانه  همانا جنگ فاتحانه  در میوند بود که شیر زن  افغانی  «ماللی» نیز  در آن  شرکت 


 داشت و پایه  های  نیرو مند ترین  قدرت  استعماری  جهان را به  لرزه  درآوردند.
 دومین  شکست  انگلیسها  در افغانستان ٬ جنبش های  آزادی  خواهی  را  در  قاره  های  آسیا  و افریقا الهام  بخشید و 
 آنرا تجدید  نمود.  بخصوص  ملت  هند را تازیانه زد و جنبش آزادی  خواهی  را در آن  نیم  قاره روح  ورمق  تازه بخشید .

  تشکیل  حزب  کنگره در  (۱۸۸۵)  در هند  و نهضت مسلمانان  در  ربع  آخر قرن  نزدهم و تاسیس  حزب  مسلم لیگ در

         (۱۹۰۶)  گواه این  واقعیت است.



  مطالعین  محترم ! هر برگ  این کتاب  درسهای  آموزنده ء است  از تشنجات  جاه طلبانه و استعماری انگلیس و اگاهی
 سیاسی  مردم  افغانستان  و  آزادیخواهان  افغان که علیه  استعمار گران  بخصوص انگلیسها  پیکار مینمودند٬ با دالیل  و


  اسناد مستند داخلی  و خارجی  جمع  آوری  و نگاشته شده  است.
 فصـل  چهارم  :

 کابل  بحیث یکی از کانون های  عمده  فعالیت و مبارزات آزادی  خواهان هند!

  تماسهای  دایمی  روابط  مردم  افغانستان با مردم  هند در مدت های  طوالنی  به خصوص  دوره  استعمار انگلیس  قوی تر
  گردید  و مردم  مبارز  هند با استفاده  از این  روابط  دوستی  مردم  افغانستان  در سال های  جنگ  اول  جهانی  پایگاه


  وپناه  امن در افغانستان  پیدا  کردند و بر ضد استعمار انگلیس  به  مبارزه  پرداختند.
 آزادی خواهان هند نه تنها از ناحیه  سیاسی  بلکه  از کمک  های  پولی  ً مالی  ً نظامی  نیز در  افغانستان  بر خوردار
 بودند.  روابط  و کمک  مردم  افغانستان با مردم  استقالل  طلب  هند اولین  و اخرین نبود  بلکه در آغاز  قرن  نزدهم  و
  تقسیم  بندی  نیم  قاره  هند از طرف  انگلیس ( هند و پاکستان) دسته  های  مختلف  مبارزین مسلمان٬ هندو و سکه


بمنظور پیشبرد فعالیت  های  شان  دست  کمک  به  افغانستان  دراز کردند.
    یکدسته  دیگر در ظاهر  سنگ  آزادی  خواهی  در سینه  میکوفتند  مگر در خدمت  انگلیسها  بودند٬ و در داخل  و خارج

  در بین  مردم  افغانستان و آزادی  خواهان  هند رخنه  کردند  و برخالف  منافع  افغانستان  برضد  آزادی  خوهان  هند عمل

میکردند.

  دسته  سوم  آن  عهده  هندی هائی  بودند که  در امور  اداری٬ علمی٬ فرهنگی٬ تجاری  و فنی  در دولت  افغانستان 
  مصروفیت  داشتند.  کابل  پایتخت  افغانستان در سالهای  جنگ جهانی اول و سالهای  بعد آن بمرکز  فعالیت  های  آزادی


 خواهان  هند مبدل  شده  بود.
  در نیمه  قرن بیستم  سالهای  جنگ جهانی  اول  که  در صحنه  سیاست  بین املللی  تغیراتی  زیاد  روی  میداد و طغیان 
 های  که  عامل  اصلی  آنها  استبداد ٬ فشار اداری ٬ ناخو شنودی  ٬ اقتصادی  اجتماعی ٬ با عقاید ملی  و دینی  و

  تحریک  کشور  های  اروپائی  مسیحی در هم  آمیخته  بود و شگوفایی  دولت  عثمانی  را ضعیف  ساخته بود٬ بیشتر  اوج
  گرفت…..تمام اراضی  اروپائی  عثمانی بدست  صربستان٬ یونان٬و البانیا  افتاد . … درهمین  فرصت  ایتالیا  اخطاریه
 حمله  هوایی  برمقامات  مقدسه  مکه  و مدینه و یورشلیم را صادر کرد. با  این  عمل  مقامات  مقدسه  مورد  توجه جدی  و


احساسات  شدید  مسلمانان  قرار گرفت…..
  چونکه  در جنگ جهانی اول اعالن« جهاد» از طرف  خلیفه  عثمانی٬ احساسات « پان اسلمیک » وضدیت  با بریتانیه را


 تشدید  نموده  بود٬ ممالک استعمارگر  اروپائی  دیدند که سرزمین  مسلمان نشین  صرف  نظر از  همه تفاوتهای   نژادی
  و قومی   بخاطر  دفاع  از عقیده  مشترک  شان  باهم  در سراسر  جهان  متحد  میشوند. سیاست  تقرفه  انداز  وحکومت 

  کن را پیشه کردند و در ممالک  مختلف  دست  نشانده  های  خویش را  تعین  و در میان  مردم  تخم  نفاق  کاشتند .
  چنانچه  در افغانستان  انگلیسها بعداز شکست  دندان  شکن  خود ٬ پادشاه  مترقی « امان اهلل خان » را در  اثر  فشار

  های  داخلی  و خارجی از  بین بردند و نادر خان  مزدور  را براریکه  قدرت  نشاندند و تا امروز در بین  مردم  ما تخم نفاق
 ریشه  دوانده  است.  استعمار  در سطح  جهانی  برای  تفرقه  اندخنت  مسلمانان  گروپ  های  مختلف را ایجاد کردد  تا

  توسط  امام های  دروغین  از نام اسالم  استفاده  سو به  نفع  ممالک استعمارگر بنمایند.  و تخم  نفاق  را در بین

 مسلملنان  نیز  کاشتند.

 ما  شاهد ویرانی  کشور های  آسیا  و افریقا  بخصوص  سرزمین  های  مسلمان نشین  هستیم.  مثال افغانستان ٬لیبیا ٬ 

     عراق  و سوریه وغیره .

  جناب  پوهاند هاشمی  گرامی ٬ استعمار انگلیس  رااز جهات  مختلف  منطقه  و جهان  در این  فصل ٬ با اسناد و شواهد

 معرفی  و افراد مبارز  را با بعضی  فوتو های شان و شواهد و اسناد خارجی  و داخلی  بمعرفی  گرفته  است.

    فصـل  پنجم:
 انقالب  اکتوبر و اثرات آن برافکار و اندیشه های٬ آزادیخواهان  منطقه و خاور 

  روسیه  منحیث  یک  کشور زراعتی  مدت  طوالنی٬ از عقب مانده ترین  کشورهای  اروپایی محسوب  میشد و کامل ترین 

شکل  حکومت مطلقه  در آن  موجود بود٬ نظریه  « حق  الهی سلطنت »  در مورد  تزاری های  روسیه  اعتبار  داشت.



  معرفی  فرهنگ  وصنایع  جدید ولو که به  پیمانه  خیلی  محدود هم  بود٬باعث شد تا افکار  تازه  وانقالبی  غربی  در میان
 طبقات  باسواد و تضیقات  حکومت  تزاری  در جامعه  روسیه  راه  یابد. در دوره  نیکالی  دوم اصالح طلبان  و انقالبیون که

  افکار شان از ترکیب  نا تعادل  جامعه  و اختالف  عمیق  طبقاتی ناشی  میشد٬ تحت  فشار  و شکنجه  حکومت  تزاری

قرار داشتند به  فعالیت  های  زیر زمینی « مخفی» متوسل  شدند.

  شکست  در جنگ  با جاپان٬ عجز و بیکافیتی  حکومت  تزاری ٬ انزجار و نفرت  توده  ها را بیشتر ساخت  و نهضتهای
  سری  و مخفی  علناٌ به  فعالیت  پرداختند.

  انقالب  دموکراتیک  در  فبروری (۱۹۱۷) و  دومی  آن  انقالب  سوسیالیستی  اکتوبر  ( ۷  نومبر  ۱۹۱۷) بود…..
  افسانه  تزار روس  پایان  پذیرفت  و دولت  موقت٬ عفو  عمومی  زندانیان  سیاسی و تبعیدی ها  رااعالن  کرد  و تبعیدیها
 مانند مور و ملخ  به پایتخت  سرازیر  شدند. با انکه  حکومت  موقت بیشتر از عناصر بورژا لبرال تشکیل  شده  بود  اما

 مجبور  شدند  تا به  تصمیمات  « شورای  کارگران  و سر بازان » گردن  نهند …. از تحواالت  داخلی  روسیه  که  بگزریم ٬

 می بینیم  که  در این  موقع  در افغانستان ما چه  واقع  شد.:

  «  بی  مورد  نخواهد  بود یاد آور  شد  که : لینن  بینان گذار  سیاست  رشد و انکشاف  مناسبات  دوستانه  بین  افغانستان
  و روسیه  شوروی ٬ حتی َ پیش  از  انقالب  اکتوبر  و حصول  استقالل  سیاسی  افغانستان ٬ به سرنوشت  تاریخی مردم
  افغانستان  توجه  داشت. این  عالقمندی  را میتوان  از  خالل  مطلب  آتی  بخوبی  درک  کرد.  لنین ضمن  تشریح  وضع
  بین امللی افغانستان را  که حق  حاکمیت  خود راد ر نتیجه  تجاوز  انگلیس به آن کشور  در سالهای  (۱۸۷۸ —۱۸۸۰ ) از
 دست  داده بود  فاجعه امیز و سرنوشت  تاریخی افغانستان را  در شرایط  پیکار  شدید دول  امپرالیستی برای  تقسیم  و

 تقسیم  مجدد خاطر  نشان  ساخت.  زیرا که  انگلیس هادر  قرن  نزدهم چندین بار به  تجاوز  مسلحانه  برعلیه  افغانستان

 دست زدند…..»


  در  صفحه  (۱۶۰ و ۱۶۱) میخوانیم پیام  لینن ٬ و- م ٬ ا.  کالینن  عنوان  امان  اهلل  خان پادشاه  افغانستان

 مورخ  (۲۲) می  (۱۹۱۹ ) مطابق  ثور  (۱۲۹۸):

 خدمت  جناب جاللتمآب  اعلحضرت  امان اهلل  خان  امیر  افغانستان …. نخستین  نامه از  طرف ملت  مستقله  افغان که
  مشتمل  بر درود  دوستانه  به  ملت  روس  خبر دهنده  از جلوس  اعلحضرت  امان اهلل  خان  بر اورنگ  تاج دار ی  مملکت

  افغانستان بود ٬ بما رسید. در  جواب  از طرف  حکومت کارگران  و کشاورزان  واز طرف  عموم  اهالی  روسیه ٬ به فرستادن
   این  نامه که مشتمل  بر سالم  دوستانه  است  به  ملت  ازاد و مستقل  افغان  که  آزادی  خورا با کمال  دالوری  از تسلط

  خارجه  مدافعت  کرده  است ٬ مبادرت می  نمائیم و آن  اعلحضرت رااز جلوس  اورنگ تاجداری  افغانستان  که  تاریخ

 بیست ویکم  ماه  فوبری (۱۹۱۹)  واقع  گردیده  است٬ عرض  تبریک  میگوئیم. ….

  بعداز اعالن  استقالل  افغانستان یک  هیآت  افغانی  به  شوروی  و سایر دول  اروپائی  غرض بر قراری  روابط  و مناسبات

 سیاسی و عقد معاهدات فرستاده شد.

 بتاریخ  ۱۸ اکتوبر رادیو ماسکو مالقات  نیم  ساعته  هیآت  افغانی   را با لینن  منتشر و تبصره  کرد که«…. آنها امید وارند

که به کمک شوروی  تمام  مشرق٬ از تسلط  امپرایالیزم  نجات داده شود…….»

  جناب  پوهاند هاشمی  طی چندین  صفحه  از حوادث  و روی دادهای  داخل  کشور نسبت بر قراری  و استقرار حکومت

 جدید با جزئیات  تشریح  داده  است.

  فـصـل شـشـم
  فعالیت  های انقالبیون  و ازادی خواهان

 بین  کابل  و ماسکو

 جناب  پوهاند  هاشمی  در این  فصل  کوشیده تا فعالیتهای  عمدهء یک تعداد از چهره  ها و شخصیت  های کلیدی  انقالبی

و آزادیخواه را در حوادث و رخدادها مورد مطالعه  قرار دهد.

 حکومت  موقت هند در کابل  روی یک هدف  مشترک مبارزه  علیه انگلیس و آزادی  کشور شان٬ تآسیس و برای  رسیدن به
  این  هدف اکثر اعضای  حکومت موقت  بالخاصه  بنیان  گذاران آن٬ به اوقات مختلف در کشور های  مختلف  و شیوه  های


مختلف  سیاسی  پرداختند.  از آنجمله  میتوانیم  روی  فعالیت  های  سیاسی  مهندرا پراتاب اندکی  مکث  بداریم.



  پیروزی  انقالب اکتوبر شعار ضد استعمار و ضد استثمار را با خود آورده بود و طرفداری  خودرااز رهایی  خلقهای  تحت
 ستم  اعالن کرد.  این شعار ها نه تنها ازطریق  اخبار  بلکه  از  طرق  شفاهی  نیز برای مردم  هند رسید و تاثیر  خود را  بر


مبارزات  پیگیر هند  بجاگذاشت…… افکار  عامه  در هند  تماماٌ بر ضد برتانیه  تبدیل  گردید.
 چون  پالن های  منهدرا پراتاب به  طبقهء انقالبی  ارتباط  داشت … زمانیکه  جوانان  آزادی خواه  هند در کابل و مسکو  رفت

  و آمد  داشتند٬ در مسکو  جماعت  اشتراکی  هندوستانی ها  تآسیس گردید و یک مرکز آن  در  تاشکند  بود  که در آنجا

منهدرا پراتاب  بحیث  رهبر  تعین  گردید و مدت چند سال  آنرا  اداره  مینمود.

 زمانیکه  خالفت  اسالمی  در ترکیه  « ۱۹۱۸» میالدی از دست  انگلیسها  شکست  یافت ٬ حکومت موقت هند باین نتجیه  
 رسید که برای  آزادی  هندوستان  و عالم  اسالم از چنگال  آهنین  استعمار بریتانیا٬ باید با اتحاد شوروی  مناسبات  قایم و

  تقویه بدارد  بناٌ اعضای  برجسته  حکومت موقت بمنظور  آزادی  هند سمت  فعالیت  خود را بیشتر  متوجه  اتحاد شوروی

ساختند.

  بیشترین  مقاالت  منهدرا پراتاب  در سراج االخبار افغانیه  منتشر میگردید از این رو  روشنفکران  و جوانان آزادی  خواه

افغان  در جنبشهای  آزادی  خواهی  مردم  هند نقش  بسزای  داشتند.

  در  سال  «۱۹۲۱» میالدی  در  ضمن  مذاکرات طوالنی  بین  دولت  های  افغانستان و هند برتانوی٬ انگلیس  ها که از
  فعالیت  های ترکان  و آزادی  خواهان هندی  در افغانستان بخصوص  در مناطق  سرحدی  و مذاکرات  افغانستان با روسیه
  شوری  در اندیشه  بودند و تالش  کردند  تا افغانستان را مانع  شوند و در مقابل عالوه بر تصدیق  استقالل کامل  سیاسی


افغانستان ٬ کمک مالی  و تخنیکی  بیشتر از سابق  برای  افغانستان بدهند.
  تغیر  شیوه  و مسلک  شاه  امان اهلل  و تجدید  نفوذ  بریتانیا در قلمرو  او هر فرد  شوروی  و بخصوص  لینن را متجعب


          ساخته  بود  که بریتانیا چطور  موقعیت  استراتژیکی خود رااز دست  میدهد……
 جناب پوهاند هاشمی  فعالیت  جوانان  افغانستان را با تمام  جزئیات تشریح  کرده است .  هر خواننده  اگر این  کتاب با

  ارزش  را بخواند مانند  آئینه  تمام  تاریخ  افغانستان٬ فعالیت  مبارزین٬ بزرگان  و جوانان  پیش  چشم شان متجلی

میگردد.

 درصفحه  (۲۱۹) این  کتاب  جناب  پوهاند  هاشمی  مطلب  مهم  را در رابطه   « احمد جمال  پاشا» یکی از  رهبران  سه
  گانه ء  پُر قدرت  ترکیه  که  در بین  « جوانان  ترک» چهره  خیلی  سرشناس  و آزادی  خواهان  ترکی  بین  کابل  ماسکو

  بود ٬ نقش  خاص  در جهت  تآمین  استقالل  سیاسی  افغانستان  و مبارزه  در  راه برانگیخنت  ذهنیت جهان اسالم  برای

 آزادی  ملل  شرق  از چنگ  استعمار  سهم  فعال  و ارزنده  داشت٬ تحریر کرده  است.

  احمد جمال  پاشا بعداز  پایان  جنگ  جهانی  اول  با یک تعداد  همراهانش  به ماسکو  رفت  و بعداز مالقات  با رهبران 

بلشویک٬ خواست  ناحیه  پنجاب  را تصرف  و حکومت  اسالمی  را برپا  بدارد .

  جمال  پاشا در افغانستان  با « جوانان افغان » محشور بود  و بحیث  نماینده انور پاشا  مُسول  تنظیم  و ریفارم  اردوی 
  افغانی  در  (۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ ) میالدی  بود. تشکیل  قطعه  نمونه  توسط  جمال  پاشا درسال  (۱۹۲۰) میالدی  یکی  از


اندیشه  های  نوسازی  و اصالح  سازمان  ارتش  افغانستان بود.
  جمال پاشا  برعالوه  برتنظیم  مجدد ٬ آموزش  و تربیت  اردوی  افغانستان٬ در تشدید روابط  افغان - شوروی  و فعالیت

                      های  سیاسی٬ ضد برتانوی  خیلی  معروف  بود.
                                                 


  فـصـل هــفـتـم - این  فصل  به  چند دسته تحت عناوین  مختلف  تحریر شده است.
 سوَ قصد  ها  علیه  امـیـر حـبـیـب اهلل  و پـایان  دادن به زنـدگی  او

    بار  اول  در  دوران  امارت  شیرعلی خان  و بعداٌ در دوره  امیر حبیب اهلل  خان شرایط  نسبتآ  مناسبی برای  شکل  گیری
  نطفه  بورژاوزی  ایجاد شد.  بورژوای  افغانستان  برخالف  روند  طبیعی تکامل  جامعه  از باال به پائین  و قبل از  ایجاد


 پایه  های  اقتصادی  آن ظهور  نمود.
 بنابر دلیل  نیمه  مستعمره  بودن  افغانستان از طرفی٬ امکان  پیدایش  و رشد کالسیک  بورژوازی  از جامعه  افغانستان
 سلب  شده بود. مگر از جانب  دیگر  بنابر  ارتباط  و تربیه  روشنفکران  افغانی  از  قبیل  سید  جمال الدین افغانی  و
  محمود  طرزی   در جوامع  بورژازی  خارج ٬ این  آیدیالوژی از  خارج  بداخل  افغانستان  وارد  گردید  و مورد  پذیزش


روشنفکران  واصالح  طلبان  کشور  واقع  گردید. ……..



 جنگ اول  جهانی  موجب  ضعف  نسبی حکومت و  قدرت گرفنت  عناصر مترقی  و روشنفکران  گردید  مگر  با آمدن  گروه
  های  از  ترکیه  و کشور  های  همجوار  به  افغانستان  بیشتر  تقویه  شدند و امکانات برای  تبلیغات  مرام  و اهداف


 اصالح  طلبانه  خود یافتند.
   مخصوصا ٌ اعضای  حزب  « جنگ» که علی االکثر با این گروها در  تماس  بودند٬ فرصت  خوب  یافتند تا این  متجددین و 

  ( جوانان افغان) در تحت  شعار « پان اسالمیزم ٬ نشنلزم  و استقالل  طلبی »  آماده  قیام مسلحانه  علیه انگلیس
 شوند.  روحانیون  و توده   های  افغانی  از این  امر  حمایت  میکردند. مردم  سرحد  وعده کمک   عسکر و اسلحه  داده


 بودند. مگر امیرحبیب اهلل  با لطایف الحیل مانع  این کار  گردید.  وبه  عهد خود در برابر انگلیسها وفا دار  ماند….
  جوانان  ضد انگلیسی  از این  عمل امیر  حبیب  اهلل  به شدت  برآشفته شدند و  خیزش های  علیه استبدادش را برانگیزند


  از طرف  دیگر  زمینه  های  اقتصادی  نیز  تآثیر  بسزای  در این امر داشت.
  نارسائی اقتصادی  به  سبب  چور و چپاول  حکام ٬ زورمندان و اطرافیان  امیر  فقر و تنگدستی دهاقین و توده  های  مردم
 ملت را دور هم بسیج ساخت  و زندگی  امیر  جداٌ مورد  اعتراض بود.  حرم عریض و طویل  از زنان  زیبا٬ از نقاط  مختلفه


وافزایش  مصارف  تجملی  دولت  بر ناراحتی های مردم افزود.
  داکتر  عبدالغنی  خان * و نجابی  همکار  و مشاور  فرهنگی٬ تفنینی امیر  حبیب  اهلل  خان ٬ نکات عمده  زیر رااز  عوامل


عمده ء روگردانی  ٬ اقشار  مختلف و طبقات مردم  از  امیر  حبیب  اهلل  خان  دانسته  است:

اول - شیوه  وروش  پُر مصرف  امیر  به  سبک  اروپائی  و دلبندی  زیاد  مامورین  رسمی  به  اروپا.

 دوم - امیر  در  اواخر  زمامداریش بر اثر  قدرت بی سرحد و مطلق العنائی  عدم مُسولیت  در  امور  به  یک زمامدار  زود
  رنج٬ خشن و بیباک  تبدیل  شده  بود.  بایک  اشتباه  کوچک  عمله  دربارش را لت و کوب  باضرب  چوب و قمچین و به  جزای


اهانت آمیز  محکوم  میکرد……
 سوم - او  شخصاٌ به  شکایات  مردم  گوش  نمیداد.  مردم  میگفتند  که خیلی  مغرور و متکبر است……

 چهارم- به امور  سلطنت  داری  عالقه  نشان نمیداد  غالباٌ اوقات  خود را به  خوش  گزرانی  ٬ عیاشی در حرم … گشت

وگذار  بی باکانه ٬سپورت٬ بازی ها  و دیگچه پذانی٬ عکاسی  وغیره با مصرف  از پول  بیت املال  افراط  مینمود….
  پنجم -  جواب  دادن  هیآت  ترکی  - جرمنی  که در  واقع مسترد کردن  تقاضای  خالفت  بود٬ موجب  رنجش  آزادی


خواهان و اصالح  طلبان  گردیده  بود.

 ششم - امیر  قویا٬ٌ فعالیت  های  عملی  قبایل  آزاد را در  کمک و پیشتیبانی  به  موضوع  خالفت  رد کرد.

  امیر با  وجود  پیام  ها و اخطاریه  ها از  درک  تغیر  اوضاع  ملی  و بین امللی که  وطن  پرستان و مبارزان  را به شور
  آورده بود و بخصوص  مبارزه  قاطع  مردم  افغانستان  بخاطر استقالل  و ازادی  کامل  سیاسی  افغانستان٬ وقعی

 نگذاشت.  مبارزین  برای  از  بین  بردن  امیر توسط  یک پالن قتل  اورا  طرح  ریزی  کردند.  بتاریخ ( ۲۱) فبوری  (۱۹۱۹)

میالدیامیر   توسط  شجاع  الدوله  غوربندی  در  کله  گوش   به قتل  رسید.


سَو قصد  علیه  امیر حبیب  اهلل  خان  قبالٌ  چند بار به  ناکامی  انجامیده بود  :

۱  - در  مارچ ( ۱۹۰۹)


از سوی  مشروطه خواهان ….. که در  اثر آن  مشروطه خواهان  اول  شدیداٌ و با خشونت سرکوب  شدند. 
  ۲- در  (۱۹۱۰) میالدی  سوء قصد  دیگر  نیز به  ناکامی  انجامید. متهمین  توسط  محکمه  خاندانی  محاکمه شدند و در


راس آن  سردار محمد یونس  خان بود و اعدام گردید……
  ۳- سوء قصد بی  نتجیه دیگر  در (۱۹۱۲) صورت  گرفت که در این  توطَه نصراهلل  خان٬ محمد عمر خان  و غالم علیخان نیز


شامل  بودند. که  از  طرف  امیر  تحت  مجازات  شدد قرارگرفته و  به زندان  افتادند.
  ۴- سوء قصد بجان امیر  در سال  (۱۹۱۷) میالدی  صورت گرفت . چهار نفر  مشکوک  به  جالل  آباد آمدند  آنها ازقوم 


احمدزائی  لوگر و مربوط  به قوم  جانداد خان  بودند.

۵-  پنجمین  سوء قصد دیگر در جان  امیر در سال  (۱۹۱۸) میالدی  بود .

 عبدالرحمن  لودین یکی از  نویسندگان در سراج الخبار و عضو جمعیت « جوانان  افغان»  در مذاکرات  سری بین  کاکا 

سید احمد خان ٬ تاج محمد خان لغمانی ٬ موظف  گردید.

  در جشن  تولدی  امیر زمانیکه  از کوچه  شور بازار عبور میکرد  توسط عبدالرحمن  خان لودین  فیر صورت گرفت  اما بجان 

امیر اصابت  نکرد……



 بخش  دوم  -مرحله  دوم  مشروطیت ( جوانان  افغان)

  در  این  بخش  جناب  پوهاند  هاشمی  اوضاع  و احوال  ملی  و بین امللی  و فعالیت  جنبش  « جوانان  افغان»را  بصورت

دقیق  و خیلی مستند  تحریر  کرده  است  که مختصراٌ  به  نکات عمده آن  اشاره  میکنیم.

 در  فرن  نزدهم  واوایل  قرن بیستم که  اوضاع  ملی  و بین املللی  خیلی  پیچیده  بود٬ توسط « سراج  االخبار افغانیه»

 هسته  مشروطیت  گذاشته شد.

 سراج االخبار افغانیه  نقطه  آغاز  فعالیت  جوانان  افغان  بحساب  میآید …. چون  جوانان  در شرایط  خیلی  اختناق  ٬ 
  پیگرد و تعقیب  بسر میبردند و مجازات  مشروطیت  اول  هنوز  هم  ادامه  داشت٬  هر نوع  فعالیت  جنبش به شدت  سرکوب
 میگردید  بناٌ جوانان  در نقاط  مختلفه  افغانستان  متفرق و به فعالیت  های  « مخفی» یا زیر  زمینی  و خیلی  سری  ادامه
  دادند٬ با آنکه تعداد شان  خیلی  محدود  بود اما با پخش  شبنامه  ها  وفعالیت  های  مطبوعاتی  ولو  محدود  مگر  عاملانه


  و عامالنه  گاهی  در لفافه طنز  و گاهی  اشکار  و ماهرانه  از  فعالیت  شان به  مردم  اگاهی  میدادند.
 بالخره  روی  یک  پالن اماده  شده  از قبل  ٬ از باال  عملی  گردید.  شهزاده  امان اهلل خان  که یک  جوان  روشنفکر  و 
   آزادی  خواه  بود و عضویت  جوانان  مشروطیه  خواه  و حزب  جنگ را داشت٬ به  پادشاهی  رسید و در راس  جنبش

  جدید قرار  گرفت…… چون  در این  دوره  ایجاد مناسبات سرمایه داری ٬بعمل امد. جوانان  افغان  مطالب  را در « امان
  افغان» وارث  سراج االخبار افغانیه  و ناشر و مبلغ  آیده های  بورژوازی ملی جوانان مترقی همان  وقت افغانستان یعنی


  مرحله  دوم  بود٬ به نشر  میرسید  و انگلیس ها را خیلی   ناراحت  ساخته بود….
  امان  افغان  دشمن  بریتانیا بود  و هم چنین جریده  انتقادی  دیگری  بنام  « ستاره افغان»  نیز  منتشر شد .  یقنیاٌ چیزی
 که  استقالل  را حاصل  و محافظه  میکند  عزم ثابت  و دالوری  و بیداری  و اتفاق  ملت است …… شاه  امان اهلل « هنری
   دامبس  رئیس برتانوی » را مخاطب  قرار داده  گفت: «….و حال  برای  محافظه  استقالل٬ عزت و شرافت  افغانستان٬ تا


آخرین قطره خون  خود آماده ام ….»
 


 ساختار تشکیالتی  و طرز کارمرحله دوم « جوانان افغان»

 جوانان  افغان در این  مرحله ٬ الهام  خود را از اندیشه های  دوره  های  مشروطه خواهی  قبلی و شرایط  جدید ملی  و بین

  املللی  گرفته  و همین عوامل  خمیر مایه  افکار و اندیشه آنها را در مرحله دوم  تشکیل  میداد.

  بخصوص  که رهبری  آن اکثراٌ  از طبقه متوسط  شهری  و قشر  روشنفکر  مبارز  تشکیل  شده بود  و بر عکس  مشروطه
  اول  خارجی  ها  عضویت  انرا نداشتند.  در این  مرحله  حلقه  های  سیاسی  مخفی  دروره  امیر  حبیب  اهلل  نیز  بشکل

  علنی  درآمده  بودند٬ آزادانه  فعالیت  میکردند اعضا با روحیه  چند بُعدی  ونسبتاٌ واقعیت  گرائی به  تبلیغ  شفاهی  و کتبی
  در  امور کشور  داری ابراز  نظر میکردند  و ُحسن  اخالق٬ تقوی سیاسی ٬ سادگی٬ عظمت٬ تواضع و هوشیاری  سیاسی


 را توصیه  مینمودند. به مرور زمان  دو حلقه  سیاسی  در بین  جوانان  افغان  پدیدار شد.

الف  - حلقه  سیاسی  اعتدالیون  ب- حلقه  سیاسی  رادیکال  ها بودند. 

  رادیکال  ها  در سیاست  داخلی  طرفدار تحوالت سریع انقالبی  بخصوص  در ساحه ء نصاب  تعلیمی  و تربیتی طی  یک 
  پروگرام  پیشرفته٬ علوم جدید بودند.  پروگرامی که روشن ساخنت ذهن و باالبردن  خود اگاهی  آزادانه  شاگردان را  کمک


 میکردند.
  اما برخالف  حلقه  دیگر  باشرایط سنت گرائی  های  ارتجاعی  وعقب گرائی  خرافی مردم  عوام را شست وشوی  مغزی


    میکردند  و  سوء استفاده از دین  و بنام دین با هر نوع  ترقی و تجدد در  مخالف  قرار داشتند.
 جناب  پوهاند  هاشمی  در صفحه  (۲۴۸) این  کتاب  از قول  شادروان میر غالم  محمد  غبار یکی  از فعالین  جوانان
  افغان  مینویسد:  « حق  کار تعلیم و تحصیل  زنان در  هر کشور مستقل  جهان اسالمی  و غیر اسالمی  تضمین شده

  است. ولی  نخستین  کاری  که در  دوره  اختناق  و ارتجاع صورت گرفت٬ محروم  کردن  زنان  از این  حق  بود.  مدارس
 زنانه٬انجمن نسوان کابل ٬ جریده  ارشاد نسوان مسدود شد.  شاگردان  افغانی  که  در  دوره  امانی  به  کشور ترکیه

 فرستاده  شده بودند  اجباٌ رجعت داده شدند و در زیر  برقع و دالق مستور شد.  شمول  زنان را در این معارف  محقر کفر و

زندقه  محسوب  میکردند.»



 دوره  امان اهلل خان  دوره  قانون٬ عدالت٬ ترقی  و پیشرفت  کشور  شمرده  میشد.  نخستین  قانون  اساسی  بنام « نظام 

 نامه اساسی  دولت علیه  افغانستان» در لویه  جرگه   « ۸۷۲» نفری  ننگرهار تائید شد.

  در  لویه  جرگه  پغمان  که شامالن  بیشتراز  هفت صد  نفر بودند٬ روشنفکران  و جوانان افغان با تعداد انگشت شماری  در
  برابر  اکثریت  محکوم  به  شکست  بودند. اکثریت  را  روحانیون ٬ خانها٬ زمین داران٬ تجار بزرگ  تشکیل  میداد که  از
 منافع طبقات  خود  دفاع  میکردند.  بخصوص که شاه امان اهلل خان  زیر  تهدید اغشاشیون  پکتیا و خطر انهدام  قرار


 داشت.  مجبوراٌ با مصالحه  فشر  روحانیون و طبقه  مالک  و فیودال   قانون  نزده  فقره ئي را تصویب  کردند.
  نظامنامه  اساسی  (۱۳۰۷ ) ه-ش   تسلط  روحانیت٬ ادامه  سلطهء شاه  و موجودیت  یک  سلسله  حقوق   و آزادی  های 


 فردی  و شهروندی  افغانستان  را  تاکید  میکرد.
  مهمترین  خصوصیت  این  لویه  جرگه  این بود که برای  نخستین بار در  تاریخ  معاصر  افغانستان  چند خانم بشمول  ملکه


ثریا بحیث  نماینده  زنان  افغانستان   اشتراک  ورزیده  بودند.
  جناب  پوهاند  هاشمی  در  این  کتاب  از اسناد  خیلی  مستند٬ نقل  قولهای  از جوانان  مبارز  و مشروطه  خواهان  دوره

      اول ٬ دوم  و دوره  اختناق  « سوم»  یاد آوری  و مصاحبه  ها  و مقاالت  مبارزین  را در کتابش  گنجانیده  است و از
  زجر  و شکنجه  شان  در  دوران  مبارزات  شان  یاد آور شده  است .  هرگاه  به  معرفی  هریک  در این  نوشته  مختصر
  بپردازم  ایجاب  نوشنت  یک  کتاب  دیگر خواهد بود  بناٌ  بطور  نمونه  بعضی  از مبارزین را با شهکاری  و زجر  و شکنجه


که  از حکومات  دست  نشانده  مزدور ٬ ظالم  دیده  اند٬  برای مطالعین  محترم مینگارم.

 چهره  های  ممتاز  « جوانان  افغان»
  جناب  پوهاند هاشمی  درباره  جوانان  مشروطه  خواهان  به اندازه  دریافت  آثار٬ ایشان را  معرفی  کرده  بطور مثال       

  در باره  عبدالهادی  داوی  « پریشان»  حدود  شش صفحه  از سوانجح  و محل  تولد  الی  مبارزاتش  را یادآوری  کرده

 است

   نقش  مهم  محمود  طرزی  جوان  روشن  و جهان  دیده  در باره  معرفی  افغانستان  مستقل  و آزاد  در جهان  خیلی

محترمانه  یاد آوری  شده  است.


انجمن  ادبی  کابل  را با  تصاویر  نویسندگان  و هیآت  انجمن  به  معرفی  گرفته  است.  « ص- (۲۸۵) کتاب .
  محمد کریم  نزیهی  « جلوه»  فرزند  قاضی  بابا مراد اندخوئی ٬ متولد  مزار شریف٬ دوره  رشدیه را در مکتب  حبیبیه
  ختم  کرد  .  او یک مبارز  و شاعر  وطن  دوست  بود  که اشعار را بنام  جلوه  نشر میکرد.  بخشی  از  آثارش  در سالنامه

 کابل ٬ مجله  کابل  و ژوندون  بازتاب  یافت.  نزیهی  با  شاد روانان  ابراهیم  صفا ٬ میرغالم محمد  غبار٬ خال  محمد
  خسته٬ قربت٬ حبیبی ٬و غیره  هم دوره  بود.  زبان مادری نزیهی دری  بود و زبان های  انگلیسی ٬ عربی  ترکی  میدانست


و پژوهش  های  خویش را از متون  علمی  و ادبی  نگاشته  است.
  محمد کریم  نزیهی  در نبردگاه ٬در صف  طرفداران  ترقی٬ضد استبداد  وانعکاس دهندهء  خواسته  ها ی طبقات


واقشار  گسترده  مردم  قرار داشت.  چند سطر  از یک  شعر  انقالبی  اورا  در این  جا  یاد آور  میشویم:

 تاکی  از  جور وستم  شکوه و فریاد کنید


سعی  برهم زدن  منشاء بیداد کنید

 دست  ما دامن تان باد٬ جوانان غیور


که از  این  زلت و خواری٬ همه آزاد  کنید………

 شعر من  الله  دل  خونین  منست


مهوشان زیب لب و حسن  خداداد کنید

 هرکجا الله رخی  با  قد سروی  دیدید


یک نفس  یاد از این  « جلوه» ناشاد کنید.
  عبدالرحمن  لودین  در سال  (۱۸۹۳) میالدی  بدنیا  آمده بود . روحیه  مشروطه  خواهی  رااز پدر رزمنده  و سرفراز

  خویش  میراث  گرفته  بود.  او در صف  جوانان  آزاد اندیش  آنوقت  چون  پوالد  آب دیده  شده آثار  زیاد  و اشعار انقالبی

 سروده  است  و در شعر  « افغان » تخلص میکرد.



  لودین  بر زبانهای  تُرکی ٬عربی  و انگلیسی  وارد بود.  مطالعه  عمیق  از مبارزات و انقالب  عثمانی و نسلهای  انقالبی
  روسیه و فعالیت  آزادی  خواهان  و مشروطه  خوا هان  افغان  داشت.  از جمله  ممالک  اسالمی  چون  ترکیه  بیشتر  در


آستانه  انقالب  قرار داشت٬ آثار  ترکی  زیاد تر  مورد  توجه  و مطالعه  او قرار گرفت.

 طوریکه  گفتیم  در باره  عبدالهادی  داوی  حدود  شش  تا  هفت  صفحه  نوشته  است. 

 حاال  در صفحه ( ۳۱۳ ) کتابش  از  مرحوم  میر غالم  محمد  غبار  طی  حدود  بیست  صفحه  از تولد  الی  وفاتش را 
  با  معرفی  آثار و  وظایف  او در رشته  تحریر  در آورده  است. و درآغاز کتابش  « نخستین جنبش  مشروطه خواهی  در

  افغانستان» چنین  نوشته  است. « آنچه انجام شده ٬ میتوان  آن را آغاز  کار دراین ساحه  دانست٬ نوشته  دقیق  میرغالم
 محمد  غبار٬ یکی  از  ناظران بطن ومنت  ماجراهای  بسیاری از  این  حرکت  ها  است  که زیر  نام « نهضت دموکراسی «

 در  چند صفحه٬ در جلد  اول  افغانستان در مسیر  تاریخ  که حاوی  سندیت خاص  میباشد٬ به چاپ رسیده  است.»

      پوهاند  هاشمی در جای  دیگری  مینویسد:

 « مرد سالخورده ء که برای  شناخت  این  دانشور  سترگ  تیز بین٬  دقیق ٬ پُر ابهت و شخصیت چند بُعدی  که  
  نویسندگان و پژوهشگران  جوان و سالخوردگان  قدرت سحر و جادوی  قلم  او را یعنی  وسیله  که بشر را به ترقی  و تکامل

 سوق  میدهد و به  گفته  صاحب  نظری ٬ از  کوه های   پُراز  سنگ ٬ چشمه  های  آب  جاری  میسازد…….. می شناسند

و  پایگاه و جایگاه  راستین  او را بدرستی  درک  میکنند.

  غبار  بقول  داکتر  مخدوم رهین ٬ با قامت  بلند و استخوانی دیدارش  آدم  را بی  اختیار  به  احترام وامیداشت. نگاهی 
 نافذی داشت  و در جبین اش  شور حق  پرستی نسل  های  بسیار  نهفته بود٬ با آن  قامت استخوانی  صالبت  هندوکش را


برشانه  میکشید.
  به قول  لطیف  نلظمی٬  مرحوم غبار از یک سو  شاهد  عینی  آزادی  خواهی٬ روشنفکری ٬ جنبش  های  ضد استعماری

 بود و از  سوی  دیگر٬ ناظر  واپسگرائی ٬ خودکامگی ٬وابستگی  ستمبارگی  و مصیبت های  قومی  و تباری  را با همه

ابعاد  وطیف  هایش  ملس  کرده بود.

 به گفته  داکتر اکرم  عثمان  : « غبار یک منشور کثیر االصالع  بود٬ در جلوهء ٬ محقق  توانای  سیاسی ٬ در نیمرخی ٬
 مورخ  دورانش  و فراخ اندیش ٬ در بُعدی  یک روزنامه نگار پُر شور و رسالتمند٬ در انداز یک زندانی صبور و نستوه

  زندانهای  « دهمزنگ» و « سرای  موتی» ٬ در نمودی  تبعیدی  بال کشیده ء  یک  دهکدهء  بی آب و دانه بنام « بال بلوک» در

 کویر سوزان  فراه  و مجموعه تمام این  نیم رخ ها کُلیت شخصیت  شاخصی  را میسازد.

 که فرهاد وار  با تیشه دو  دم بجان بیستون  افتاد٬ سلسله جبالی  چندال  و پیچا پیچ  که راه  ملت  ما را بسوی آزادی و 

 ترقی  اجتماعی  بسته بود.

 جناب  پوهاند  هاشمی  از قول  دانشمندان  چون  غالم فاروق   اعتمادی  استاد  سابقه  دار پوهنتون  کابل٬پوهاند
  عبدالحی  حبیبی ٬ جناب  واصف  باختری٬ داکتر شریف فایض ٬ داکتر  عبدالرسول  رحیم٬ داکتر  موسوی  ٬ داکتر حسن
 کاکر ٍمحترم  اکبر  کرگر ٬ پویا فاریابی ٬داکتر  علی  رضوی ٬ خانم  نیالب  رحیمی٬غالم  محی الدین  آرتی ٬ داکتر  لوئی

  دوپری  ٬ داکتر مایکل بری  وسایر  دانشمندان  داخلی  و خارجی  از شخصیت٬ وظایف  و اثار  مرحوم  غبار را برسی

  کرده  است.

  پوهاند  هاشمی  مینگارد  که: « میر غالم محمد غبار یکی از ناظرین بطن و منت ماجراهای  بسیاری  از  این  حرکت  ها
  بوده  است که زیر  نام « نهضت دموکراسی  در  چند  صفحه   در  جلد  اول  کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ حاوی


                                                                سندیت خاص  میباشد٬ بچاپ رسیده  است.»

  چهره  سیاسی  غبار :   
  غبار باخصلت  رزمندگی  و غرور  آزادای  خواهی که داشت  مدت بیشتر  از نیم  قرن در  میدان  پُرتالطم  افغانستان

   حضور  فعال  داشته  است. او  هیچگاه  قامت  بلندش را در  برابر هیچ قدرت  حاکم زمانش  دوال  نساخت٬ جایگاه و پایگاه

 اصلی  مبارزات  غبار  میان  توده  ها و اقشار مختلف  جامعه بود  .

 شادروان غبار  در  مشی سیاسی  خود  دو عملکرد  ممتاز  داشت : یکی  روش  مخالفت  جویانه  که از برخی سخنان

 منسوب  به  او در  انتقاد  صریح  و بی پرده  در  استبداد شکنی  حاکم  ارتجاع  و استعمار دارد .


دوم  اینکه  او از  دستگاه  استبداد  نمی  ترسید  برعکس استبداد با تمام قوتش  از او  هراس  داشت.



  غبار  در ساحهء تسریع  اقتصادی   نوشت که: « طبقه متوسط  وقشر  روشنفکران  مبارز  با  انزجار و نفرت بجانب  سرمایه
 بزرگ و کمپنی  های  بزرگ  انحصاری  تجارتی  و مالکین آن که ( هردو  متفقاٌ اداره  سیاست  مملکت را در دست داشتند )
 می  نگریستند و خواهان آن بود  که بدهن  اسپ  وحشی  سرمایه بزرگ و شرکت  های  بزرگ  و مالکین بزرگ  ٬ لگام زده


شود.  تا منافع  اکثریت پامال  نگردد.
 اولین صدای  اعتراض  که تحریری  برضد  امتیاز  و انحصار سرمایه  بلند شد٬ مقاله  تحت  عنوان  « اقتصاد ما» در 


شماره  نهم ماه  اکتوبر  (۱۹۴۶) میالدی   روزنامه  اصالح  از  قلم  مرحوم غبار  منتشر  شد.
 غبار  ناشر  و مدیر  مُسول  جریده  و حزب  وطن بود. که  افکار  نو اندیشانه  و مترقی  و عاری  از  ظلم  وستم را

  منتشر  میکرد.  وی  برعالوه  مبارزات  سیاسی  نوشته  مقاالت  و اشعارش  زمانیکه  تحت  مراقبت  و نظارت  خاندان  حاکم

 ظاهر شاهی  قرار داشت٬ کتاب بزرگ  افغانستان در مسیر  تاریخ را  در  دو جلد  نوشت.

 جلد  اول  افغانستان در مسیر تاریخ  تا زمانیکه  مرحوم  غبار حیات  داشت  در مطبعه  دولتی  کابل  توقیف  بود و بعد از
 آنکه  خاندان  حاکم  و ظالم  ظاهر شاه  به حیات  سیاسی  شان  خاتمه  داده شد٬ کتاب  افغانستان  در مسیر تاریخ   آزاد


                      گردید  و دست بدست  و خانه بخانه  بدست  مطالعین  محترم  رسید.
  پوهاند  هاشمی  در صفحه  (۳۴۱) کتابش  درباره  یکنت  از مبارزین  دیگر مشروطه  خواه  بنام سعدالدین  « بهاء»

 چنین  یادآور شده است. او در سال (۱۲۸۴) ه - ش  در گذر توپچی باغ  کابل  بدنیا آمد.  بهاء علوم  متداوله را نزد  یک عالم
  مصری  در مسجد سه دکان عاشقان وعارفان  فرا گرفت و از  طریق  پدرش  که خزانه دار مادر شاه املان اهلل  خان  بود٬ به

  ارگ  سلطنتی  رفت  و آمد  پیدا کرد.  در ضمن با محمود طرزی آشنا شد  ٌ طرزی  اورا به  نویسندگی  و ساده  نویسی
  تشویق  میکرد.  بها  در نو جوانی  با عبدالعزیز لندنی  « خسربره  اش» به  لندن رفت و در  آن  کشور  به  تحصیل  زبان


انگلیسی  پرداخت. زمانیکه  از  لندن بکابل  آمد در « شورای  دولت » بحیث  وکیل  شهر  کابل  تعین  گردید.
  در همین  دوره  در صف  مشروطه  خواهان  پیوست. شیوه  کار « عبدالرحمن  لودین » و خصلت  های  ضد انگلیسی  لودین 


 را سرمشق  کار مبارزات  خود قرار داد.
  « بهاء » چونکه در انگلستان  تحصیل  کرده بود  در زیر ریش استعماریون  بر بدن  استعمار شالق  میکوبید . مرحوم

  بهاء در صف  مشروطه  خواهان  بر ضد استعمار شعر  گفت  و نثر مینوشت ٬ مقاله کوبنده  او تحت  عنوان « دزدان  چراغ
  بدست» مشهور به « پاسبان  بیدار  خواب»  در جریده  انیس  (۱۳۰۷) ه - ش٬  چنان ولولهء  برپا ساخت که  نخستین

  محاکمه  مطبوعاتی  درکشور  گردید.  ارتجاع  کهنه  کار و  نوکران  و مزدوران  را چنان  به  هیاهو انداخت  که میخواستند
  دروازه  روزنامه  انیس  را ببندند و کوشیدند که پس  از بازگشت  شاه امان  اهلل  از اروپا٬  حکم تکفیر  اورااز  پادشاه

  بگیرند . اما شاه  امان اهلل  کاغذ  تکفیر  را در هم  درید و گفت که: « در سفر  اروپا  در فرانسه   خبرنگاری  بر من  شورید
 و گفت  که  چرا در جرائید  افغانستان  انتقادی  بچشم  نمیخورد. و یا  شاید  در  جامعَه شما جای  برای  انتقاد  وجود

  ندارد. یا استبداد  تو  دهن  انتقاد  کنندگان را بسته  کرده  است.  من که  جوابی  نداشتم  ناگذیر  جرائید  خصوصی  را
  ماآخذ دادم و گفتم  « امان  افغان» نشریه  دولتی  است  و نمیتواند  انتقاد  بر دولت را  چاپ بدارد ٬ بروید  جرائید


  شخصی  و خصوصی را بخوانید تا ببینید که آیا ما انتقاد را  چاپ  میکنیم  یا نه ؟
 پس  از چندی  همان روز نامه نگار  فرانسوی  مرا دید  و این  بار  همان  شماره  انیس  را در دست  داشت  و مقاله  «


 پاسبان  بیدار خواب » را  گواه  آورده بود.
 من  که شهریار دموکرات هستم به آزادی  مطبوعات باور دارم اکنون  خود  داوری  کنید که  چنین  شخصی  (بهاء)


 را محکوم  ساخنت٬ محکوم شدن  در برابر  نسل های  نیست؟ …..  »
 مرحوم بها  در مقاله  شدید اللحن دیگری  ریس  بلدیه  کابل  را  که  سردار محمد  یونس  خان  بود  به  چوب  انتقاد  بست.
  بها از جمله  نخستین  کسانی  بود  که بعد  از  رفع  حجاب٬ برخالف نظر و تمایل  خویشاوندانش حجاب  ونقاب  رااز  رخ
  خانمش  برانداخت.  بعداز  ختم  دوره  والیت اش   بحیث  رئیس « شرکت  ثمر» موقتاٌ تعین  و بعد به  حیث  سفیر در کشور


 ایران  تعین  گردید .
 زمانیکه حبیب  اهلل  کلکانی  وارد  میدان  شد٬به  حکم  بگیر و ببند  ملک محسن  والی  کابل  را با  گروه  مشروطه  خواهان 

  و روشنفکران  و بها ء برای  شش  ماه در زندان  افگند٬ در روز گار  نادشاه  و طالئی زادگان  شکار٬ شکنجه و کشتار
  بیرحمانه  مشروطه  خواهان و روشنفکران  آغاز  گردیده بود٬ روشنفکران  در حلقات  شب نشینی  ها  و محافل  خویش  این

  نماینده  استعمار انگلیس  « نادرشاه» را نکوهیش  میکردند و چاره  می  جستند. سیمای  برخی  از  رزمندگان را میتوان



 برشمرد: عبدالرحمن  لودین٬ پروفیسور غالم محمد میمنه گی٬ قاسم ٬ غبار٬ مهدی جان٬ سید اکرم٬ پسران  منشی  نذیر٬
  میرزا هاشم نابینا٬ خواجه  هدایت اهلل٬ اعظم خواجه  رئیس شرکت برق ٬ دستگیر قلعه بیگی٬  وغیره  …  روان همه شان
  شاد باد. این  گروه  روشنفکران  با پخش  شبنامه  ها از  جنایات  و آدم  کشی  بیحد و حصر  نادرشاه  و برادرانش  پرده


 بر میداشتند  و استعمار  انگلیس  را نگوهش  میکردند.
  در  اینوقت  سعد الدین  خان بهاء  مقاله  «کنفرانس  سگها» را  نوشت  ولی  امکان نشر آن  در جرائد  میسر  نبود.  بقسم
  شبنامه انرا به  نشر می  پرداختند. در این  مقاله  جنایات  نادر غدار  و آل یحیی را پرده  برداشتند٬ مردم  جوقه  جوقه  به


خواندن آن با  عالقمندی  میپرداختند…. …
        جناب پوهاند  هاشمی  از زبان  جعفر پسر  وزیر مالیه  مینویسد: «  سعدالدین  خان  بها  در یکی  از شبنامه  هایش

 « نادر شاه» را پیر بواسیری  و استخوان  خور استعمار» نوشته  بود…. مرحوم  بهاء نشریه  را بنام  « حقیقت  ماهره»

 نشر کرد که از بیداد گری  ارتجاع  و خیانت  اشخاص  بحث  میکرد.

 پوهاند  هاشمی  از  قول  غبار  مینویسد: « برای شناخنت  روشنفکران  غیر معروف٬ دولت  یک  جریدهء انتقادی  ضد  خود 
  را بنام  « حقیقت » طور شبنامه نشر  مینمود تا مخالفین  را گرد آن  جمع  و بشناسد.  موظف این  کار از طرف  دولت
 شخصی  بنام « نیک محمد  کابلی  معروف  به  «میرزا  نیکو» جوان ظریف٬ منطقی و جذاب  بود….تعین  گردید.

 جوانان  کابل  با آن همه زحمت  که میرزا  نیکو  کشید  به جریده  حقیقت  نپویستند٬ بلکه  خود جوانان جریده ء  « حقیقت

 - حقیقت » را شایع  کردند و سلطنت رااز  بنیاد بکوفتند.

  اما میرزا نیکو  باالخره موفق شد که عده از نویسنگان « حقیقت - حقیقت » را بفریبد و بشناسد و به دژخیم  دولت

 بسپارد. از  قبیل  میر عزیز خان  و میر مسجدی  خان  شهید وغیره …..»

  پوهاند  هاشمی  از قول  غبار  جای دیگر ی  مینویسد که …… بعداز اعدام  عبدالرحمن  لودین…. چند نفر دیگر اعضای 
 جمعیت  را دولت  شناخت  و به زندان  افگند از جمله میرزا عبدالرحمن  خان سالهای  زیاد در زندان  ماند و شکنجه شد….

  سعدالدین  خان بهاء در زندان  تحت زجر وشکنجه  پیر شد اما خم بر ابرو نیآورد٬ در سیاه ترین  دوره  های  تاریخ

 افغانستان دلیرانه پیکار کرد. ….

  غبار  باز هم  مینویسد خصومت  شخصی  و آشتی  ناپذیر خاندان  حاکم بر علیه  روشنفکران بر دشمنی  سیاسی  شان

 می  افزود… نه  تنها نوشنت  چنین  آثار  بلکه  خواندن آنهم  در منزله  جنایت  ملی  قرار میگرفت.

 چنانچه سعدالدین  بهاء  به  گناه خواندن  شعری  سه بار چوب  خورد و یکبار  گلوله  های آهنین در آتش  سرخ  شده را 
  در  زیر بغل  او گذاشتند …. مرحوم بهاء  سیزده  سال  عمرش را  در زندان  خاندان نادری  سپری  کرد و در زندان  لیست


 زندانیانی  را که قربانی  ستم  نادر ی  شده  بودند٬ نام  نویس  کرده بود.
 دیوان شعر وی  که در هجو نادر شاه  انتشار  کرده بود  و به  بیست  هزار  بیت  میرسید  جالدان  نادری  آنرا آتش  زدند و


                               از  میان  آن  هجو نامه فقط  چند بیت  به  خاطره  ها مانده  و بس .
  سعدالدین  بهاء تا اخر عمر  در فقر و تنگدستی  بسر برد  و باالخره  در  اخیر  فلج  گردید. او  نفرت  عمیق  نبست  به 


  چاکران  استعمار  داشت  و فریاد  میزد نادر  غدار  مرا مزن٬انگلیسها  مرا  مزن .
 مرحوم  سعدالدین بها ء یک  شخص  حوصله مند بود  با نرمش  و متانت صحبت  میکرد او بیشتر با استاد بیتاب ٬

  مولوی  خال  محمد خسته٬ هاشم شایق ٬ ابراهیم صفا٬ انور  بسمل  و شیخ  بهلول  ایرانی  و سید اکرام  هم صحبت  بود.
  دیوان  اشعار  بهاء را  رژیم  درنده  خو  از  بین برد  فقط  یک  شعر  اورا بنام ( سرگذشت هجر)  جناب  هاشمی  در کتابش

  منتشر کرده  است.   واز  همه مبارزین  دوره  های  مشروطیت  به  هر  اندازه  که اسناد بدستش  رسیده  آنرا به  معرفی

  گرفته  است

 . در صفحه (۳۴۰) این  کتاب  گرانبها قصه  خیلی  جالب  را میخوانیم٬ مضامین  انتقادی  در جریده  وطن »  بنشر میرسید
  ٬ مرحوم  بهاء  در مقاله « سگهای  دیوانه » تذکار داد که برای  نجات از دندانهای   زهرآلود سگ دیوانه  الزم  است که با


 اعصاب  آرام  جابجا ایستاده ماند و سکوت  اختیار  کرد…..
  این  تاخت و تاز ها در » جریده  وطن» بقلم  مال برهان الدین  کُشکی صورت  میگرفت  و درپشت  پرده ٬ رئیس مستقل

 مطبوعات  قرار داشت.  باالخره  «بهاء »مقاله « چار کاله » را نوشت  وچهره  برهان الدین  کُشکی راافشا کرد و در  آن



  تذکر  داد که آقای  مال برهان الدین  کُشکی  فارغ مدرسه  مالئی  استعماری  انگلیس « دیوبند» که توسط انگلیسهادر زمان
 حبیب اهلل کلکانی بکابل فرستاده  شده بود و در جریده  « حبیب اال سالم » هنگامیکه  نادر شاه  در  مرزهای  افغانستان


 فعالیت  علیه  حبیب اهلل  کلکانی براه  انداخته بود  مقاله  « گاو پیر کنجاره  خواب  میبنید» عیله  نادرشاه به نشر سپرده بود.
 وقتیکه  نادرشاه  بر اریکه  قدرت  نشست مال برهان الدین  کُشکی را نزد  خود  خواست  و در حضور  داشت  هاشم  خان


صدراعظم  مقاله  کُشکی را پیش رویش  گذاشت.
 کُشکی  از ترس  و دست و پاچه گی  راه  خود را گم  کرده بود. باالخره  با عذر زاری گفت: « اعلحضرت  به  یک  سگ 


  ضرورت دارند؟ »

 برایش  گفته شده بود  چطور  سگی ؟


 کُشکی  گفت : « همانطور  سگی  که تا زنده  باشد پاسبان خاندان حضور  اعلیحضرت باشد»

بعد برایش  گفتند  بلی ما به  چنین  سگی  ضرورت  داریم .


کُشکی  در  جواب  گفت « بلی  حضور اعلیحضرت همان سگ  خودم  هستم»
 بعد گفتند  زنجیر  بیآورید  و زنجیر را بگردان کُشکی  آنداختند٬ اداها و حرکانت  و صدای  عف  عف  سگ را باالیش  اجرا


 کردندو رهایش  کردند٬ او دیگر  سگ  ماست.

بلی  هموطنان این  بود  شمهء  از  زندگی  سخت  دوره  سیاه  نادری .

               


 میرزا محمد  مهدی  خان « چنداولی » پسر  میرزا علی  خسر بره  ایوب خان وزیر  مالیهء  دوره  نادرشاه از چنداول  کابل
   بود یک  جوان  روشنفکر  ٬ برعالوه  زبان دری٬  زبانهای  ترکی  و عربی  را نیز آموخته بود. در  زمان  امیر حبیب  اهلل  خان
  در  دفتر  سنجش  کار  میکرد و بعد از ان به رتبه  عند مشری  ٬ مدیر  لوازم  وزارت دفاع و سپس در  وزارت  دربار اجرای


 وظیفه  مینمود. در  وقت  حبیب  اهلل  کلکانی  محبوس  شد.
 چون سرمنشی  دفتر  امانی  و یکی  از  هوا خواهان  امانی  بود٬ در  عصر  نادر شاه ٬ به  اتهام  واقعه سفارت  بریتانیا


در کابل٬ همزمان با محمدولیخان  و چهار  تن دیگر  در  (۲۲) سنبله (۱۳۱۲) ه - ش  اعدام  گردید.
  به  گفته مرحوم غبار  زمانی  که  اعدام  میگردیدند٬  میرزا مهدی  خان  قزلباش ٬ همینکه  دید محمد ولیخان را پیشتر از


        دیگران  بدار  می  آویزند٬ فریاد مزد  که « اول  مرا  بدار بزنید تا مرگ  چنین مردی  رابه  چشم  خود نبینم»
 


  جناب پوهاند هاشمی  در پایان این  پژوهش  بزرگ  نوشته  است که  : تجارب  تاریخی٬ بخصوص  قرن  بیستم
 افغانستان بیانگر آنست  که هر حرکت ٬ جنبش  و انقالب  اعم از باال  یا پائین که توسط  طیف های  راستین  و یا چپی  بر

   راه انداخته  شده  است٬ هر کدام  پی  همدیگر به شکست  مواجه شده  اند.  در یافت  علل  پیچیده  آن از  وظیفه
  روشنفکران٬ نویسندگان  و محقاق  است. با عتقاد من  تازمانیکه  ما نتوانیم با بنیاد  تفکر انقالبی  و  پیشرفته همه چیز را

  به نقد کشیم٬ و تا نتوانیم فهم  متعادل  و میانه را از  تاریخ  بوجود آریم  و تا ما نتوانیم  بفهمیم اشکاالت  کار ما٬ درچه بوده

است٬ در چنبرهء  مشکالت  و معضالت  تاریخی  خودمان  غوطه  ور  خواهیم  بود.

  بنده  « نویسندهء  این مقاله  کوتا ه و فشرده» از این  پژ وهش  بزرگ  که  مانند دریا  خروشنده  از هر پهلوی  سیاست
 روزگا پدران  ما٬ مبارزات  جوانان  افغان٬ مشروطه  خواهان  دوره  اول٬ دوم  و دوره  اختناق « سوم»  بحث  میکند٬بسیار
  سود جستم.  با خواندن این  کتاب  « نخستین  کتاب  مشروطه  خواهان  در افغانستان » پیکار رزمندگان  تاریخ  افغانستان
  که  تحت  ستم  استعمار بزرگ  انگلیس  و نوکران  آنها  در داخل  وطن مردانه رزمیده  اند٬ بروح  شان  شاد  باش  میگویم

  و  برای  استاد  معظم  پوهاند هاشمی  گرانقدر  که عمر  عزیز ش  را در نوشنت  این  کتاب  جامع و سودمند صرف
  کرده اند  و یک مشعل  درخشان  از  تاریخ  فرهنگی  و سیاسی  و مبارزات  قهرمانان و پدران  و بزرگان  ما را در مقابل


  چشمان  ما قرار داده  اند٬ اظهار تشکر  مینمایم  و برایش  طول  عمر صحت  و سعادت  از خداوند  یکتا خواهانم .

 با حرمت  بی  پایان


 ماریا دارو 

                    چهارشنبه  تاریخ  بیست  فبوری  سال  ۲۰۱۹

                    




          


