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  از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان
  : نقد بر كتاب 

  :» ازجنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان «

  :  ان سابق استاد پوھنتون كابليل هللا ھاشميد خليداكتر سسور يقلم پروفه ب

» نۀ افغانستان ئيآ « ن مجلۀ يست در جملۀ مشتركيجناب دوكتور حشمت مھاجر در كانادا از مدت ! ی ھموطن گرام

ه وق بعنوان فه م شان بين وحجينكه اثر وزي نداشتم ، تا ایقرار دارد ، اما من با طرز تفكر و سبك نكارش شان آشنائ

 ) composition(    نگارش.  توانا آشنا شدم ۀسندين نوي با این اثر غني صفحات ایدسترس قرار گرفت و از ورا

شود و سبك ي میبررس (semantics)یومعانsyntax )  ( علوم نحوه یايست كه از زوايرشته ا) زبان مكتوب ( ا ي

مطالعه  ) linguistics ( یسن علم  زبانشنايات تحت دسپلن شعبيدخل است ، و ايز در آن ذين) stylistics  ( یشناس

دادم وكم و يات پوھنتون كابل مضمون نگارش درس مي ادبی پوھنحیسيمن در صنف چھارم دپارتمنت انگل. شوند يم

  .   ت دارم ين بلدين دسپلي ایارھايتم با مع

 چھاررشتۀ فوق یارھاي كه با استفاده ازمع استیفن ) Literary Review( ا ي )  Critical Review (ی     نقد ادب

من سپرده اند ، آنرا ه  بی نقد ومعرفیداكتر صاحب حشمت كتاب خود را برا.  آورد یجا مه الذكر پاس ادب را ب

  :نگارم ين جا مينانه در ايطبق عادت سرتا پا خواندم و مالحظات خود را واقعب

ن كتاب شامل يا. باشنديار مقبول و جذاب ميك ، بسيالسداكتر صاحب حشمت واجد سبك ك:  از لحاظ نگارش -- 

ك در آورده ي سبك نگارش داكتر حشمت آنرا ھمانند اثر رمانتیباشد ، ولي می و اجتماعیاسي ، سیخيموضوعات تار

 اطالق یك درنگارش به اسلوبيسبك كالس. كشانديسرعت مه گر بيك صفحه به صفحۀ  دي متحمل را از ۀكه خوانند
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ه ن كتاب بين صفات در نگارش ايا. س و جذاب باشديب وھم سلي از عی مربوطه عاریار ھاياز نظر معشود كه يم

  ،تخصص دارند ) Geology ( ین شناسيانس وزميرسد ، بنا برآن استاد داكتر حشمت را كه در رشتتۀ  سيمشاھده م

  . شناسم يم"  توانا ۀسندينو" مستحق لقب 

 یشامل ھشت بخش است واز آنجمله بخش اول آن عوامل داخل) صفحه ٦٠٦(تاب ن كيا:  از لحاظ متن ومحتوا -- 

ن مرور كه افغانستان و منطقۀ ي در افغانستان اثر داشته ، مرور نموده و ایمشروطه خواھ  را كه بر جنبشئیوخارج

 موجز، ار مختصر وي صفحه ، بس٥٢كند ، ولو در ي می بررسی و جامعه شناسی  آنرا از نظر بشرشناسۀمربوط

اد يه رمرد را بين پي مسن مثل اۀكه خوانندينحوه باشد، بي وآموزنده میار غني پوھنتونھا بسیھمانند كتب درس

 ی كتاب كه چكونگیعنوان و ھدف اصله كر بيھفت بخش د.  بخشدی اندازد ولذت می می شاگردۀخاطرات دور

افته و مالحظات نقاد يكند ، اختصاص يرا مطالعه م" جنبش مشروطه  " یر تكامليظھور و عوامل موثر و س

  . ابدئياختصار گزارش مه ب" اليرامون آن ذيپ

اد ومعتبر استفاده كرده وفھرست مآخذ را يلف دانشمند از مآخذ زؤشود كه ميقسم جملۀ  معترضه خاطر نشان مه  ب-- 

د كه ي آیاز مرور آنھا بر م اثر استفاده شده و ٩٢در نگارش بخش اول از " ر ھر بخش جا داده است ، مثاليدر اخ

اما با در . باشديده كه روش معمول ميقسم تبصره در فھرست مآخذ گنجانه لف مطالب جاندار و آموزنده را بؤم

ك كتاب را داشته ي، آنعده افغانھا كه حوصلۀ خواندن " افغان كم خوان مفت خوان است " نظرداشت مقولۀ معروف 

بنابرآن مطالب مھم و . قي نقادان و اھل تحقیا اندازند ، البته به استثنینظر م" فھرست مآخذ " باشند ، به ندرت به 

ست كه ي طوریسيه نويگر حاشين احتمال ، روش دي از ایري جلوگیبرا. ماندي شامل فھرست نا خوانده مۀآموزند

ه ن كتاب بيرار باشد ااگر ق. دھند تا از چشم ونظر خواننده دور نمانديل ھمان صفحه جا مي ھر صفحه را در ذیحواش

ز مرور ير ھر بخش را نيشود تا فھرست مآخذ در اخيپ شده چاپ شود ، به خوانندگان سفارش مي كه تاین شكليھم

  . ندينما

 یرامون موضوعاتيد و آموزنده پي ، مفیمعلومات غن ) ٢٤٨ - ١١٢ص(  دوم ، سوم و چھارم كتاب ی     بخشھا

 یر انكشاف مراحل ابتدائيل به مقصود شان و ھم سي نیروشنفكران افغان برا ی و تالشھایدارند كه مساعيارائه م

 ینظرمن خالق و ابتكاره م كه بيخوري بر مین موضوعات به مباحثيدرخالل ا. كنديان ميجنبش مشروطه را ب

  : ل يباشد، ازقبيم

  ؛ ف را ارائه كرده اند ين تعاري كه ایوفھرست منابع» روشفكر «  كلمۀ یف ھاي تعر--- 

 در یان گذار نھضت روشنفكريث بنيحه  وموقف او بین افغانيد جمال الديت عالمه سي افكار ، آثار و ھوی معرف--- 

 متفاوت بوده ، نگارش ید افغاني  سۀگران در باري دیكه با گزارشھاينحوه  ، بی عربیافغانستان ، منطقه و كشورھا

  ؛    دارد یل داكتر حشمت وجه ابتكاريو تحل

ت غالمھا ي وتعداد و ھویسسۀ غالمؤ مین دربار او ، وبررسي و منسوبیر تعداد غالمان دربار محمود غزنو ذك--- 

  ب هللا خان ؛ير حبي افغانستان تا دوره امیدر دربار ھا

 »جنبش مشروطه« در ھمه آثار مربوط به ًكه قبال) سر مفرد اسرار (یت سر مليح عنوان جمعيص و تصحي تشخ--- 

خوانده شده بود ؛                                                                           ) ی مخفی بمعنیسر(  »  ی ملیت سريجمع« ، 

  عت بوده است؛يرو قران وشري پیعني ) non - secular ( یسرملۀ ت كه منشور ده فقرين واقعيت اي تثب--- 

  ؛) از زرمت (  خان یرزا عبدالعلينام مه ل آن بور مسؤيوكشف مد» شمس النھار « ۀدي جرۀق در باري تحق--- 
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 ی علل توقف آن براحي م وتوض١٩٠٦در سال » سراج االخبار افغانستان« ن شماره يع اولي ثبوت نشر و توز--- 

   . یل عالمه محمود طرزوت مسؤيريمده ب» ه ي االخبار افغان-سراج« مدت پنج سال تا ظھور 

 دارد ؛ ھكذا ینظر من ، وجه ابتكاره ل ، بي منابع مطالعه و طرز افاده و تحلیغنا     موضوعات فوق از لحاظ 

) ره ي ، مشروطه وغی ، اجتماعیفرھنگ( رامون انطباق ھر نوع انقالب ي داكتر حشمت پیريجه گيطرز استدالل ونت

روپا برای ممالك  مشروطيت اۀبايد متذكر شد كه ھيچ مودل دست نخورد « :د يگوي جامعه كه مینيط عيبا شرا

 اجتماعی ، ديانت و – قابل تطبيق نخواھد بود ، تا با سنن ملی ، باورھای مردم ، وضع تاريخی ئی و افريقائیآسيا

افغانستان كه مودل )  م ٢٠٠٧ ( یط كنونيسه با شراي، در مقا ) ١٩٠ص ( » . فرھنگ جامعه تلفيق نشود

  .ش استيل كنند ، قابل درك وستاير ملت افغان تحمخواھند با زور برچه بي را مئیكاي امریموكراسيد

اساس پالن ه ب هللا خان بير حبي قتل وشھادت امیرا با چگونگ» جنبش مشروطه « ت ي     فصل پنجم كتاب موفق

حضرت امان هللا خان، يل دولت مشروطه در افغانستان ، سلطنت اعلي مشروطه خواھان ، تشكی و دسته جمعیقبل

س را يانگل-اساس خواستۀ مشروطه خواھان و جنگ سوم افغانه غانستان توسط امان هللا خان ، باعالن استقالل اف

  : ن نكته شده كه يجۀ مطالعۀ منابع متعدد متوجۀ ايداكتر حشمت در نت. كندي میبررس

ات  حزب جنگ با از بين بردن امير از صحنۀ  سياسی ، خواھان آوردن تغيرًاگرچه مشروطه خواھان وقسما... « 

     اجتماعی ، اقتصادی و سياسی در جامعه  بودند ،  اما  خانوادۀ  مصاحبان  آرمان  ديگری  داشتند  و آن   تطبيق

ھدف ه قدم به قدرت رسيدن آن خانواده بود كه با تزوير و تحريكات ، قدم به يعنی ب» ماستر پالن حكومت بريتانيا «

دال يف سيلأت» د ي رسینادر چگونه به پاد شاھ« ن ادعا از كتاب ي ادي تائی برا»...خود نزديك و نزديكتر ميشدند

خود نادر ، برادران وعموزادگانش ھمه در ديره دون زير نظر ... « د يگويشود كه مي اقتباس می، قسمتیوسفزي

ستان مستقيم كاركنان حكومت استعماری ھند بريتانوی تحت تربيه بودند و ھر كدام شان توسط استادان اليق در دب

تا زمانيكه شرايط در داخل افغانستان برای باز .  كسب تخصص مينمودندیخصوصه   به ایشھور استعمار در رشتم

گشت اين خانواده و آغاز فعاليت ھای آنھا مساعد گرديد و اين در سال آخر پادشاھی امير عبدالرحمان خان و زمانی 

 پادشاه مطلق العنان اطمينان داشتند وميخواستند اين گروه تازه بود كه انگليسھا از ختم زمامداری بلكه پايان عمر آن

سھولت صورت ه چنانچه برطبق نقشۀ  انگليس اين كار ب. وارد از روز اول جانشين او را بالعوض احاطه نمايد

افراد پذير گرديد ، زيرا پادشاه جديد دختر زيبای سردار محمد يوسف خان را طلبگار شد و راه برای داخل شدن تمام 

  ». خانواده در دستكاه دولت باز گرديد

د ينمايد ميز تائين» آ تش در افغانستان « مولف كتاب ) وارت ي ستیه تالير(  را گفتار یوسفزيدال ي     اظھارات س

گفتند كه بعد يسھا مي درنظر داشت ، انگلی پادشاھیا نادررا برايتانينا گفته نماند كه حكومت بر« : سد ينويكه م

   ».باشدي افغانستان می پادشاھیگانه شخص براي بعد از امان هللا خان ، اویعنين، يازا

 ی جنبه قانون گذارً سلطنت امان هللا خان ، خصوصاۀ دورین بخش كتاب تحوالت اجتماعي     داكتر حشمت در ا

 ین دوره را معرفي ایان ، نطامنامه ھا و اصولنامه ھيدقت ومفصل مطالعه كرده و نام و عنوان تمام قوانه آنرا ب

ز نشركرده است ي را نی امانۀ دورئی ماده ٧٣ ی قانون اساسیعني» ه افغانستان ي دولت علینظامنامه اساس« ومتن 

ر ين شد ، امور تدويمأ تی زنان افغان حقوق مساوی منسوخ وبرای اسارت وغالمین قانون اساسياساس اه كه ب

ن نھج بار اول در يد قانون ونظامنامه ھا در آورده شد و بدي قات و مصارفات دولت دريل ماليدولت و تحص

  . كار آمديافغانستان حكومت قانون رو
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ه و نظام يع انجام داده ، موقف زن را ازكمون اوليارتباط حقوق زن در افغانستان ، داكتر حشمت مطالعات وسه      ب

د زن ، ي ، با ذكر اشكال مختلف تصاحب زن ، خریدالوي فۀا ، و دوري در اروپا و آسی گرفته تا نظام بردگیمادرشاھ

ح نموده ، يدانستن، تشر» شی بی قيمت ، بال اختيار ، بی اراده ، تملك قابل معامله « ازدواج مرد بامحارم و زن را 

ه دھد كه زنان ترك نژاد متعلق بي معلومات می  غزنوۀ افغانستان نظر انداخته ، از دوریخي تاریدوره ھاه  بًبعدا

 ، زن حقوق یاساس فرھنگ مغله كردند ؛ در دوره مغل بي می حكمرانان با پسران وشوھران خود ھمكاریخاندانھا

ا كشتن شوھر ي ی با مرد داشت ، مغل ھا زن مجرم به جادوگری موارد حقوق مساوی در بعضیشتر داشته حتيب

ار ي وضع زنان بسیدرعھد صفو. دكردنيق غرق ساختن در آب اعدام ميتوسط زھر را بعد از محاكمه از طر

 ی بھتریت اجتماعي در موقعیطور نسبه  ھندوستان زنان بیاما در جامعۀ بابر. ز بوده استيرآميثرآور و تحقأت

 ، زن در یدردوره ابدال. ن وضع بوده استي از ھمین دوره ناشي فاضله و شاعره در ایقرار داشتند كه ظھور زنھا

 ی زراعتیكارھاه ات و روستاھا بي در والیور منزل محصور و مصروف بوده ، ولوار خانه و اميشھرھا در چارد

ار و يت و اختي شركت داشته ، معھذا فاقد صالحیلي فامیت ھاي با شوھران خود و ھم در حفاظت از مالكیو مالدار

 ۀ در صد سال دور. محروم بودندی و اجتماعی ازحقوق انسانیودالي كھنۀ  نظام فین ، رسوم و روشھاير فشار آئيز

سۀ قرن گذشته ، مسلط يمقاه ت زن ، بير در موقعيي وعدم تغیوداليستم فيدوام س)  م ١٩١٩ – ١٨١٨ ( ئیمحمدزا

ض ي زن افغان صورت نگرفته و تبعی و عقلیت و رشد ذھنيا تربين حقوق زن يمأ تیچ نوع تالش برايبوده و ھ

ب هللا خان ير حبي سلطنت امۀتن از منزل را نداشت ، دردور برون رفۀافته ، زن اجازي مانند سابق ادامه یجنس

ن دوره ھنوز ما يشتر از صد زن داشت ، معھذا زن در اي شامل بیاش بود و حرمير زن جلب و عياگرچه شخص ام

 و حقوق یموقف اجتماعی به چ توجھيسفانه ھأن دوره متي ایشد ، ودر جملۀ اصالحات جزئيملك مرد محسوب مي

 را ئیك زن جوان از خاندان محمد زايشد ، چنانچه ي زن باشدت وقساوت معامله  میكه بااحساسات بشرزن نشد ، بل

 بود ، اعدام ید و مقبول توسط نشتر از چشم كور و عاشقش را كه فزرند نجارباشيك جوان رشيجرم معاشقه با ه ب

  . اب ، سنگسار نمودا و خويجرم پادشاه شدن در عالم روه  ازعموزادگان خود را بیكيكرد وھم 

 یخ در خارج وداخل افغانستان و مثالھايرامون موقف زن در ادوار مختلف تاريق و تتبع داكتر حشمت پي     تحق

جا دادن موقف زن در قانون . د استي صفحه انتخاب نموده ، قابل تمج٢٥ وطن در ظرف ی داد ھای از رویجالب

 امور ین ھزار ساله و اشتراك شان در تمام عرصه ھايرت چند ، نجات زنان افغان از اسای امانۀ دوریاساس

 یخ افغانستان در دولت مشروطۀ امانين تحول بار اول در تاريرود و ايشمار مه  بی و فرھنگی ، اقتصادیاجتماع

 در حق زن مرفوع و مردود  رایر انساني وغئیضات قرون وسطايلف ھمه تبعؤ مۀديعقه صورت گرفت كه ب

 -ا حضرت سراجيسرور سلطان عل: شمارد ين تحول برازنده مياب سھم سه نفر زن را در الف كتؤم. ساخت

ك بحث يخوشبختانه ھمزمان با كتاب داكتر حشمت كه . ايه مادر ملكه ثريا ، و اسماء رسمين ، ملكه ثريالخوات

م و قطور در يم كتاب حجد عبدهللا كاظيرامون نھضت زنان افغان دارد ، جناب داكتر سي وآموزنده پی غنیمختصر ول

 از كانادا در ماه یكيف نموده وھر دو كتاب ، يكقرن گذشته تالي صفحه مخصوص نھضت زنان افغان در مدت ٦٠٠

 ین دو اثر عاليا. دسترس من قرار گرفته انده  م ب٢٠٠٧ا در ماه مارچ يفورني از شمال كلیگري م و د٢٠٠٧ یجنور

 متمم و مكمل یكيخچۀ نھضت زن يارتباط تاره  انھا را خواھد داشت ، بی ومعرفنه افغانستان افتخار نقدئيكه مجلۀ  آ

 ی و انسانیخود ببالند كه دو دانشمند افغان احقاق اجتماعه  باشند ، بلكه بید راضيزنان افغان با. تواندي شده میگريد

  . ت كرده انديزن افغان را مجدانه دفاع وحما
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راد عسكريل تبدين كتاب مطرح شده ، از قبيز در اي نتي مشروطۀگر دوري دیفورم ھاي     ر ستم ي از سیل وجلب اف

ر«  راد توسط ف » یھشت نف اب اف ه انتخ وانيك ا و خ ت و غرين صورت ميودالھ ا بيگرف ه ھ زام ه ب بچ دمت اع خ

 یعاررق عادالنه تر و ير بي افراد در خدمت زیريكه از لحاظ سھمگ » یقرعه كش« ا ي» پشك « ستم يبه س، شدنديم

ۀ يض صاحب منصبان مسن و محافظه كار به افسران جوان وتربي تعویگريفورم دير. ن و اربابان بودياز نفوذ خوان

داد اردوي تنقیگري ؛ دید نظاميات جديآنھا مطابق مقتض ه ب هللا خان بير حبي دوره امی صد ھزار نفریص در تع

 واثرات ناگوار آن در شورش یجۀ منفيشناخته شده ، چونكه نتك اشتباه ين ين تعداد كه از نگاه اكثر محققيحدود ثلث ا

ع آورۀويم و شيد ؛ تنظيبچۀ سقاو برمال گرد سين از سيه از زارعي مالی جم ابق جن ه سیستم س ديستم جدي ب  ؛ ید نق

انون مالي؛ تدویق فروش امالك دولتيمردم ازطره ن بيع زميم بودجه ؛ توزيج پول و طبع بانكنوت و تنظيترو ات ين ق

ره ی و محصول گمركید گمركيس نظام جديسأ ؛ تیه و دفتردارين ماليۀ ماموري ؛ تربین و مواشيزم  ؛ صادرات ق

رميس فابريسأخارج ؛ ته  حبوبات بین و بعضيقل و قال ات ت ازيك رزه س وتر ، پ ات ، يد صابون و عطري ، تولیم م

ه دیرح و آغاز پروژه ھا ، وطی پنبه و روغن كشی ، حالجیخ سازي ؛ ی ؛ پارجه بافینختاب ل يگر ازقبي عام المنفع

  . نا تمام ماندندیر كار بود ، ولي و استخراج معادن كه ھمه زید برق آبيد خط آھن ، توليتمد

روطه  جنبش مشروطه و مشی كشور كه ھدف اساسیاسيل استقالل سي     داكتر حشمت معتقد است كه بعد از تحص

 و یازات مادين موضوعه كه امتيق اصالحات وقواني در اثر تطبیدولت امانس يسأخواھان بود ، درست بعد از ت

كعده مشروطه ي( ن استفاده جو را محدود ساخت ، ين ، سرداران ، اشراف و ماموريون ، ما لكان زمي روحانیمعنو

م ١٩٢٤ا يش گرفتند ، كه شورش پكتي درپی و دشمنی آن سر ناساز گاریفورمھايبا دولت مشروطه ور) خواھان 

كھا و ن استكاي معلول ھمًد كه قسمايون مشتعل گرديمالھا و روحان غيك وتبلي باتحرًم عمدتا١٩٢٩ یام شماليوق

   ) ٣٤٧ص . (  آن دوره بودی منافع گروه ھایبرخورد ھا

رامون كركتر ، افكار و اعمال يان را پي افغانھا و خارجیادداشتھاين كتاب خاطرات و يلف دانشمند در اؤ     م

حضرت امان يدسترس خوانندگان قرار داده و با استفاده از كركتر ، افكار و اعمال اعله مان هللا خان باحضرت ياعل

جه يع و نتين تتبع وسيگر چنيچ اثر ديكه در ھينحوه فراھم آورده ، ب ) یمثبت و منف( ع يق و وسيهللا خان شناخت عم

خ افغانستان انجام يك تاريك گوشۀ تاري روشن ساختن ی برایبزرگن ابتكار خدمت يده ام ، و با ايطرفانه ندي بیريگ

 و افغان ی و انسان دوستیت و افكار مترقيف از شخصيك عالم توصيشخص داكتر حشمت خودش با . داده است

» اصالحات و انقالب «  را از كتاب دون پوالدايع و ھمه جانبه نظر ليك تتبع وسيان ي شاه امان هللا ، در پایدوست

 مغروربود، یده اند كه او تملق پسند وخود خواه و تا حدودين عقياه ن بياكثر محقق« :  است یدھد كه مدعيگزارش م

ق و وطنپرست را ين صدين دوستان و مشاوريان ابن الوقت استفاده كرده ، بھتري درباری وین تملق پسنديو از ھم

  ) ٣٥٨(ص » . دانش گرفتنديه و منفعت جو و بي مایش اورا اشخاص و افراد بيدور و پاز او جدا نمودند و 

ن كتاب به متن يم ، اما من بار اول در ايده ايار شنيحضرت امان هللا خان بسيرت اعلي و غی وطنپرستۀ     در بار

ت به ھتلر برخوردم كه از حضريحضرت امان هللا خان وجواب اعلي اعلید آلمان عنوانيم فقينامۀ  آدولف ھتلر زع

ن نقد اقتباس يگان اقتباس شده ومن آنرا در ايرمحمد بايف خيتال»  افغانستان یاسيخ سي چند از تارئیداستانھا« كتاب 

  . رد يكنم تا بدسترس عامه قرارگيم

  : فات معموله يحضرت امان هللا خان بعد از تذكر القاب وتشري اعلی     نامۀ آدولف ھتلر عنوان

روی اساسات ھمنژادی وبرادری ،دولت ه ب. ا ميدانيم كه ملت آلمان و ملت افغان ھردو از نژاد آرين ميباشندم« 

 ساعت در افعانستان به اريكه سلطنت دو ٤٨آلمان مصمم است كه آن برادرگرامی ، اعليحضرت شما را در ظرف 
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ی ميباشد كه به مرز ھای شمالی كشور افغانستان به احراز سلطنت ، دولت آلمان از شما متقاض. باره قايم مقام نمايد

به تعرض نظامی بپردازند كه در برآوردن اين مرام ، دولت آلمان از اجرای ھر نوع كمك ومساعدت دريغ نخواھد 

  » امضاء آدولف . اميد است كه آن برادر گرامی اين پيشنھاد ما را بپذيريد. كرد

  : فات معموله يلف ھتلر بعد از القاب وتشرحضرت امان هللا خان به آدوي     جواب اعل

بايستی برای آن برادر گرامی خاطر نشان سازم كه من به . برادر عزيز آدولف ھتلر ، از پيشنھاد شما مطلع شدم« 

ذريعۀ يك ه  كه تاج و تخت افغانستان بًھيچ اسم ورسم خواھان تاج و تخت سلطنت در افغانستان نميباشم ، خاصتا

من . خواستھای سياسی آن كشورغيره من ارائه گردد ، آنھم مشروط باشد به و ھمنژاد و برادر ، بكشور غير ، ول

اميد است كه . ھيچگاه حاضر نميشوم از برای گرفتن تاج و تخت سلطنت ، حيثيت ملت افغانستان را پايمال كنم

   ) ٣٦٤ص ( » امضاء اعليحضرت امان هللا . معذرت مرا بپذيريد

ش است ، چونكه با رد ين جواب مردانۀ شان قابل ستايحضرت مرحوم امان هللا خان در اي اعلین     جرأت افغا

 اروپا مسلط بودند، ۀ در آن وقت بر قارینيرا ھتلر و موسوليخطر انداخته بودند ، زه ات خود را بي ھتلر ، حیتقاضا

ه ه بيتاليق دولت اي از طرً ھتلر حتماقامت داشت ونامۀ آدولف اینيه و در كشور موسوليتاليشاه امان هللا در ا

ن يشود كه اگر نادر خان و پسرش و برادرانش در آنوقت در اروپا و در عيدا ميال پؤس. ده بوديحضرت رسياعل

 در طرز معاملۀ ًال قسماؤن سيشدند؟ جواب اي حاضر مین فداكاريچنه ا بيداشتند ، آيموقف امان هللا خان قرار م

افغانستان رفت و در آنجا معاش ماھوار ه كا بيكا و مطابق پالن امريدعوت امره ز روم بسر است كه ايظاھرخان م

  ! رفت يرا در بدل اشغال كشورش پذ)  ملت یبابا(پنجاه ھزار دالر و لقب 

 ی ھمكاران او دردولت شاھیمعرفه حضرت امان هللا خان ، بي ھمه جانبۀ اعلی     داكتر حشمت بعد از معرف

ناب ، محمد ي احمد خان لوی ، علی خان دروازی مرحومان محمد ولیه و از موقفھا و كارنامه ھامشروطه پرداخت

ر غالم محمد غبار و محمود يد قاسم خان ، ميرسي ، می خان داوین ، عبدالھادينادر خان ، عبدالرحمان خان لود

 كرده ، سوانح ، یدام را موشكاف ھر كۀكه اكثر آثار ومآخذ معتبر در بارينحوه راند ، بيل سخن مي به تفصیطرز

 نگارش آن ین بخش كه برايخواندن ا. دارديطرفانه ارائه مي و بیافكار ، اطوار و اعمال ھر كدام را با قضاوت آفاق

ن يست ، و خدا كند ھر كس اي افغانستان ضروریاسيخ سيتاره مند به  ھر افغان عالقیخذ استفاده شده براأم٢٠١از

 اعمال ۀدر بار" لف كتاب ، خصوصاؤ میل من متقاعد شود كه تبصره ھا و قضاوتھاخواند ، مثيكتاب را م

ت يواقعه طرفانه و مقرون بيناب و محمد نادر خان ، منصفانه ، بي احمد خان لویمغرضانه و خود خواھانۀ عل

  . باشنديم

ت ده ي رابعد از حاكم دولت مشروطهی از ھم پاشیزه ھاي نموده انگیلف دانشمند در بخش ششم كتاب سعؤ     م

ت علل يت و ارجحيكه درجۀ اولوينحوه د ، آنھم بيك نماي آنرا از ھم تفكی و ذھنینيسالۀ آن برشمرده و عوامل ع

لف ؤ نقاد ، مۀديعقه ب. ص نموده استيق و تشخيگر تفريدخل را از ھمدي ذی و فرعین وعوامل اصلييمذكور را تع

سر ، واقع ياستناد منبع مه دخل در سقوط مشروطه را ، بيرا عوامل مھم ذي، زنكار موفقانه بدر شده ي اۀكتاب از عھد

 از علل ی علت موجه را فھرست كرده ، كه من مخلوط١٤ ی و خارجیات داخليل نموده و از مجموع نظرينانه تحليب

  : دھم يار مختصر گزارش ميرا بدون ذكر نام نظردھندگان ، بس

  ه دولت ؛ر مخلص در دستكاي شمول اشخاص غ-- 

 صدراعظم ی مشروطه خواھان بودند ، ولً آن عمدتای كه اعضایق در داخل حكومت اماني اختالفات عم-- 

  ».باشنديمشروطه طلبان ازطرف شرع انورواجب القتل م« عبدالقدوس خان اعتمادالدوله فتوا داده بود كه
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   ؛ی اصالحیق برنامه ھاي و تطبی موقع شاه در معرفی عجلۀ ب-- 

   ناب و محمد نادر خان ؛ ی احمد خان لوی علیمورد باالياد و بياد ز اعتم-- 

   ؛ ی ملی و عدم رشد بورژوازیودالي فیشه ھاي بودن ری قو-- 

   مانند طبقۀ كارگر ؛ یبا افكار اجتماع) رنجبر و دھقان ( ل طبقات محروم ي عدم تشك-- 

ۀ مقتدر وقت ، ين دو ھمساي بیاست خارجيل در سك نوع تعادي شاه در برقرار ساختن ئی اعتنای و بی پرداختی ب-- 

  س و روس ؛يانگل

  .رهي به سردار بودن و بادار بودن ، و غیل ذھني ، غرور و تمای تملق پسند-- 

انقالب مشروطه افغانستان يكی از حوادث «: د كه يگوينانه مي پرداخته واقعبیريجه گين كتاب به نتي     بخش ھفتم ا

صدای آزاديخواھی از اين جا به ... يف نھضتھای عمدۀ ممالك آسيا و افريقا قرار ميگيرد مھم منطقه بود و در رد

ن حكومت موقت ھند يس اولسيأن انداز شد و با تداخل واليات مختلف آن طنيه مرز ھای نيم قاره ھند بريتانوی و ب

.  بود برای آزادی ھند و پاكستانه ایياسترداد استقالل افغانستان طال... مخاطره افتاد ه در كابل ، ثبات ھندوستان ب

  » ) ٤٦٨ص (

مشروطيت غربی نبايد بدون مرمت و دست كاری « : نست كه يسازد ايلف خاطر نشان مؤ كه میگريت دي     واقع

عرصه وجود ه مبرھن است كه نھضت مشروطه نخست در وطن مالوفش يعنی اروپا پا ب. در جامعه ما پياده ميشد

 ۀبنا برآن مشروطيت يك پديد. كشاف اقتصاد سرمايه داری به آسيا و افريقا انتقال يافت با ان" بعدا. گذاشت

بايد در پرورش وبالندگی آن از نھايت حزم و احتياط كار گرفته ميشد . جديدالورود ، اجنبی ونا آشنا برای ملت ما بود

 سازگاری و توافق ًكشور ما ھم متدرجاتا نھاليكه در آب و خاك اروپا پرورش يافته و درخت شده بود ، در شرايط 

  ). ٤٧١(ص». وبی احتياطی متصديان آن بود ئیحاصل ميكرد كه نكرد ، وعلت آن ھم ناآشنا

كا ، ي امریموكراسيز ديط افغانستان در بسا موارد صادق است ، امروز نيدر شرا» شود يخ تكرار ميتار«  مقولۀ 

 قانون یشود كه حتيل ميزور برچه در افغانستان تحمه  بیشتاب وحتعجله وه  آن ، بیخاطر قنجغۀ دالره  بًعمدتا

ام ي از جنگ و قین نوآوريا) ؟(!ت يموفق.  ساخته اندئیكاي از مودل امریروي و طرز حكومت كشور را به پیاساس

  روزانه صد نفر افغان در سراسر افغانستان ، نموداری و كشته شدن حد وسطیمقابل حكومت مركزه ت بي وال١١

  ! است 

 نالد و ی و ھمه جانبه ، می آفاقیابيك ارزيمنظور ه  دولت مشروطه بۀق دوريلف حساس از قلت اسناد و وثاؤ     م

خانوادهء محمد نادر خان در مدت نيم قرن ... « سازد كه يم خلف خاطر نشان مي رژیعلت آنرا تعصب و خود خواھ

 مجالت ، رورنامه ھا ، ارقام و احصائيه ھای ثبت شده دفاتررا زمامداری شان تالش نمودند تا تمام اسناد مطبوع ،

شخص نادر خان ه جمله استرداد استقالل كشور ، را ب معدوم نموده ، تمام افتخارات و كارنامه ھای آن دوره ، من

 منحيث نسبت دھند ، غافل از آنكه تاريخ برای ھميش جعل نميشود ، بلكه دير يا زود حقايق از جعليات جدا گرديده

بلكه تحقيق ، تتبع و تھيه مضامين و مقاالت پيرامون ) نه تنھا اين ... ( حافظۀ تاريخ سپرده ميشود ه اسناد سره ب

 ميكردند ، از طرف دولت یچنين كاره  كه اقدام بیسلطنت امانی و جنبش مشروطيت را مجاز ندانسته و نويسندگان

   ) ٤٦٩ص ( » . ه و خود شان به زندان ھا سوق داده ميشدندتعقيب و تھديد گرديده آثار ومضامين شان مصادر

ن نبشته ين نقاد دو حادثۀ شامل تجربۀ خود را در ايباشد ، اير قابل انكار ميت غيك واقعي فوق كه یارتباط ادعاه      ب

  : د ينمايخ ميثبت اوراق تار

  :  در وزارت معارف ی   امانۀق اسناد دوريداد حريرو ) ١



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

حضرت امان هللا خان بود ي ، از جملۀ دوستداران و خدمتگاران صادق اعلید محمد سرور كنري مرحوم س     پدرم ،

ان دراز در حالت ين قرار داشت و سالي ھاشم خان در جملۀ مغضوب– سلطنت نادرخان ۀن ملحوظ در دوريھمه كه ب

ن ي امان هللا خان از زبان والدۀ دوریه ھالھذا در خانۀ ما قصه ھا و كار نام. برديسرمه ف داخل منزل در كابل بيتوق

ه  بیكرد ، شبيم كه در دفتر محاسبۀ وزارت معارف كار ميشوھر دختر كاكا. شديده ميار شنيو اقارب كالن سال بس

كه از آن يزي ساله بودم و چ١٢ – ١١من در آنوقت . كرديت مي را حكای امانۀق اسناد دوريداد حريخانۀ ما آمد ورو

  : كرد كه يت مين قرار است ؛ او روايفظه مانده ، از احاه انات بيب

اد از ي زی عكس ھا و البوم ھایگريده  كتابھا و بیكير وزارت معارف قرار داشت ، دريدو اطاق كالن عقب تعم

 یك دفتر محاسبه قرار داشت وچند نفر برايلخانۀ كالن نزديك تحوياز اطاق عكسھا كه .   امان هللا خان بودۀدور

رون يب خود مانده بيجه  چند قطعه عكس را بیكردند ، كدام شخصي كتابھا روزانه درآنجا كارمی و جزء بندميترم

ت مقرركرد كه ھمه كتابھا أيك ھير صاحب  معارف ي آن واال حضرت وزیفردا.  و گرفتار شدیرفت كه تالشيم

ه كتابھا وعكس ھارا ب. ت بودندأي ھنيد خان شامل اير محاسبه مريش و مديس صاحب تفتيرئ. وعكسھا را بسوزانند

 ین وزارت خبر شده بودند و ھمه مي آن ھمه ماموریفردا. روز جمعه كه دفاتر و مكتبھا رخصت بودند سوختاندند

 یا نان خوردن مي حاجت ی قضای ھا كه براین وچپراسيرفت ، ماموري نمی خالیك اطاقھاي نزدیدند ، كسيترس

ك تعداد كتابھا وعكسھا يشد كه يگفته م. كردند ي مین ھم سرگوشي ب"یتان سرابوس" یر درختھايزه برآمدند ، ب

ش يس تفتي نام واالحضرت و رئیراو... ( ق است يش تحت تحقيس صاحب تفتير نظر رئيرون برآمده ، موضوع زيب

 خان سابق د عبدهللايد فاروق خان پدر سيش سيس تفتيم خان و آن رئيرا نگرفته بود ، آن واالحضرت سردار محمد نع

  . ) ر داخله بوديوز

م ، يترفيطرف مكتب استقالل مه مردان بيكه از باغ عليشد ؛ صبح ھنگامي مكتب چك چكه مین بچه ھاين موضوع بيا

ن يب» عكسھا ره سوختاندن « و » كتابھا ره سوختاندن « ل ي از قبیكجا شده ، جمالتين راه با ھمساالن يدر ب

د ود محمد داوي سۀبرادر زاد( ق يرمحمدصدي منامه درصنف چارم ب  ماینفر ھمصنفكي. شد يھمساالن رد وبدل م

خ ي  مكتب تحت استنطاق و توبۀك سردارزاده ، در ادارين موضوع با پسر يجرم اختالط ھمه ب) خطاط معروف 

 ۀق اسناد دوريحر ۀدھم كه در باري میاد كسانيه ن موضوع را بيمن ا. امد يك ھفته به مكتب نيقرار داده شد و مدت 

  .   بسپارند یف ملينۀ افغانستان به آرشئيق مجلۀ آيد آنرا از طريشتر دارند ، و باي معلومات بیامان

  : محمد ھاشم خان صدراعظم ی و تعصب جبلیداد انضباط عموميرو ) ٢

ث محرر يحه  بنوار و كنرير دست پدرم در حكومات شيزه  در آوان شباب بیانين خان خوگيمرحوم موالنا محمد ام

  سلطنت نادرخان كه پدرم ۀدر دور. ن شناخت سالھا دوام داشت ي برادر مھترم بود و ایكرد وھم معلم خانگيكار م

مردان ، مقابل حمام نمره ، ي خانۀ ما در سرك باغ علیف منزل بود ، مامور ضبط احواالت به مقابل در وروديتوق

د دوستان و اخالص يام عيفقط در ا. ار محدود بود يل بسيقۀ فامكرد ، رفت وآمد اشخاص برون از حليمراقبت م

اجان يم(  ، حضرت محمد معصوم یل ، فرقه مشر محمد علم خان لوگري خیل فرقه مشر طوطيمندان پدرم ، از قب

م موالنا  مرحویكي آمدند ، ی دو بار ، میكيد ، ماه يام عيكه عالوه از اي دو نفری آمدند ، ولیثالھم مام ویمجدد) آغا 

» یافغان« درآن وقت زبان پشتو را ( » س يمعروف به افغان نو«  عبدهللا خان یگري و دیانين خوگيمحمد ام

ر آن شعبه بود و يكه عبدهللا خان مذكورمد » یسيافغان نو« نام ه  در صدارت وجود داشت بیخواندند و شعبه ايم

فۀ آن شعبه در صدارت فقط يوظ. است » ترجمان پشتو «  آنیمانده بود كه معن» س يافغان نو« تخلص خود را ھم 

.)  شدي ترجمه مین شعبه به فارسيد در ايرسيزبان پشتو مه ات بيكه از واليضين به پشتو بود وھم عرايترجمۀ فرام
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ت صدراعظم ھاشم خان ، موالنا صاحب يۀ وقت ، به ھدايلر عديوز.  آمد یر بغلش ميدل زيوان بيشه با ديبود كه ھم

 یرا از عرب)  المعرفت االفغان یان فيالب تمت(  ین افغانيد جمال الدي را مؤظف ساخت تا كتاب معروف سیانيگخو

فۀ كتابت ي ھم در حكومت كنر وظیم شناخت و چند سالي كه با خاندان ما از قدیانيموالنا خوگ.  ترجمه كند یبه فارس

 آمد و ی خاندان ما موجود است ، نزد پدرم مید اعضا نزید افغاني سۀاد در باريات زيدانست كه روايداشت و م

نه نقل شده بود راجع به سلسلۀ نسب و واقعات ينه به سيات مختلف خاندان را كه در امتداد چند نسل سيات و حكايروا

د قاسم پاچا رخ داده بود ، يد ھاشم پاچا و پسرش سيات اجداد ما ، سين  آنچه در زمان حيالد د جمالي سیزندگ

 یرانيد نشرات اي تردین معلومات را در مقدمۀ كتاب خود جا داده و از  آن برايخواست ايموالنا م. كرد يداشت مادي

ن باره در ي در ایچ اثري كرده بودند ، استفاده كند ، چونكه درآنوقت ھی االصل معرفیرانين را ايد جما ل الديكه س

د محمد سرور يس( ان آن يم را با نام راوياز نزد پدر و كاكا ھاموالنا معلومات گرد آورده .  افغانستان وجود نداشت

 .م كرديه تقديلر عديدر شش صفحه در اول كتاب درج نموده و مسوده كتاب را به وز) ره يد جالل پاچا وغي، سیكنر

ر يق وزي  كتاب از طرۀ مسودیوقت. ه آنرا به صدراعظم سپرد و حدود دو ھفته نزد محمد ھاشم خان ماند ير عد ليوز

 یپدرم وقت.  مسترد شد ، شش صفحۀ مقدمه وجود نداشت و كتاب بدون آن مقدمه چاپ شد یانيه به موالنا خوگيعدل

ن نشر نشده است ؟ يد جمال الديات مربوط به ثبوت نسب سيكتاب چاپ شده را خواند از موالنا گله كرد كه چرا روا

ادداشت به قلم يك ياو مسترد شد ، فقط ه  نزد صدراعظم ب كتاب ازی اظھار داشته بود كه وقتیانيموالنا خوگ

  » . ست يد سرور خان ضرور نيت سيروا« ن كتاب بود كه نوشته بود يصدراعظم صاحب در ب

  صدارت اوبدون ۀ دردوریچ كتابيشود ، حكومت محمد ھاشم  خان كه ھيداد دو نكته استنباط مين روي     از ا

 و ی مداحیاباستثن(  سالۀ اول سلطنت خاندان نادر خان ٢٠  ۀجاست كه در دور نيشد وازھميمالحظه شد اوچاپ نم

د ، نام او را ، ولو يديرا كه محمد ھاشم خان بد ميظھور نكرد ؛ دگر ، كسان) خاندان و ذم وقبح امان هللا خان ه تملق ب

  .داد ي نشر نمۀبود ، اجازينفع فرھنگ كشور مه  وبیخيك اثر تاريدر 

ده بودم و آن ي ھم از طرز معاملۀ حكومت محمد ھاشم خان با كارمندان دولت اززبان پدرم شنیگريد دداي     رو

 یو مرحوم فرقه مشر محمد علم خان لوگر) س يافغان نو( است ضبط احواالت از مرحوم عبدهللا خان ينست كه ريا

به خواندن و ) پشتونھا ( فته بود كه افغانھا د ؟ مرحوم عبدهللا خان گيرويد سرور پاچا ميدن سيده ده بودند چرا بيپرس

ترجمه كند ) پشتو ( یدل را به افغانيخواھد بيتوانند، او ميدل را خوب درك نمي زبان بیدل عالقه دارند ، وليدن بيفھم

مرحوم محمد علم خان . ديجويباشد ، استمداد ميدل شناس و به ھر دو زبان مسلط مينكار از پاچا صاحب كه بي ایوبرا

به صدراعظم صاحب « :  بود هل گفتين قبي از ئیزھايز گذاشت و چي میخن خود را كنده رويفرقه مشر فورم 

م يبه خاندان پاچا صاحب از پدر پدر ارادت داشت. م يستين نيم ، خايعت  داده ايحضرت ظاھرشاه بيد كه ما با اعليبگوئ

  » ...د يريتماد نباشد ، فورم و نشان ما را پس بگ ما اعیم ، اگر بااليروي احترام مید براي عیروزھاه وما ب
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