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  از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان
  :به ادامه گذشته

در آنوقت .  داشت یاسيپ آن گرفت ، علت سم به ترجمه و چاين را كه صدراعظم تصميد جمال الدياثر فوق الذكر س

د را ي انتقال جسد سی تقاضاًران رسمايد چاپ شده و دولت اي االصل بودن سیرانيران چند جلد كتاب در ثبوت ايدر ا

موضوع را به كابل نوشت و ) يزن خان عزيمرحوم عبدالحس(ر افغانستان در تھران يسف. ران كرده بودياه ه بياز ترك

 ملت و یران باعث آزردگي به اید افغانيه به تھران رفته خاطر نشان ساخت كه انتقال جسد سي تركريھم نزد سف

ھمان بود . رديه تماس بگينه با دولت تركي تقاضا كرد در زمًحكومت افغانستان خواھد شد و از محمد ھاشم خان جدا

د يد سي فھمیه كه مي شد و دولت تركیاسي ساقداماته  قرار گرفته مجبور بیر فشار ننگ افغانيكه دولت افغانستان ز

ك يد را از راه پاكستان به كابل انتقال داد كه به ھنگام ورود به الھور ين اوالد افغانستان است ، جسد سيجمال الد

  .  مانده بودیدش عالمه اقبال الھوريمرۀ ريشب در حظ

) ی االصلارمن(ی ئكايكنفر امريقلم ه خان ب ظاھر – سال اول سلطنت نادر خان ٢٠یدادھاي روۀگانه كتاب در باري

سردار محمد .  م نشرشد١٩٦٩در سال ) The Emergence of Modern Afghanistan(تحت عنوان    Gregorianموسوم به 

 یش برايم كه كاكا١٩٥٠ر افغانستان به واشنگتن مقررشد و در سال يث سفي م به ح١٩٤٨م خان كه در سال ينع

دانستند يدار شدن ملت افغان مين دونفر با در نظر گرفتن تحوالت در جھان و بيكا آمد ، ايامر همعالجه و استراحت ب

صله كردند تا ين ھم فينده افشاء خواھد شد ، بي آیك حكومت محمد ھاشم خان توسط نسل ھاي اجحاف و تارۀكه دور

مرحوم داكتر . سدي بنوینيخوش ب ينك ازعیك حكومت ھاشم خان كتابي تارۀ  دورۀدا كنند كه در باري را پیشخص

خواند تا دپلوم ين زمان درس ميرد و در عکيث آتشه در سفارت واشنگتن كار مي كه در آنوقت به حیبيم طبيعبدالحك

 به من گفت كه سردار محمد ھاشم خان از او تقاضا كرد تا كدام ید ، در صحبتي خود را حاصل نمایدكتورا
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 به یبيان توسط داكتر طبيگوريسر گريدا كند ، وپروفياوضاع افغانستان باشد پمند مطالعۀ ه  راكه عالقیسريپروف

ی اديافغانستان اسناد زه محمد ھاشم خان در بازگشت ب.  شدیم خان و محمد ھاشم خان در واشنگتن معرفيمحمد نع

ھمان به مصرف ث ميحه ن بيسر گرگوري پروفًدسترس او قرار داد ، بعداه م خان بيق محمدنعي و از طریورآجمع 

ظھور « م نشر كرد كه چنانچه از عنوان آن ١٩٦٩دولت افغانستان به افغانستان رفت وكتاب فوق خود را در سال 

 كار و صدارت محمد ھاشم خان ۀد از دوريف و تمجيد ، سراپا توصي آیبرم» ) مودرن ( افغانستان عصر ی 

چ ي، ھاو جان سپرده اند ی كه در زندانھایگناھي و ھزاران ب  محمد ھاشم خانیم از زندانھاين كتاب حجيدر ا. باشديم

  .   نرفته استیذكر

  : شود ينجا ذكر ميوطنش در اه  بین افغانيد جمال الديارتباط عالمه سه ز بي نیگريداد ديرو

ستانبول اه  بین افغانيد جمال الديدن سيده ب) يهسور(يق شام ت هللا از طرياز سادات كنر دو نفر در برگشت از حج ب

د احمد پاچا يپدر س( ن پاچا يد حسي مرحوم سیگريو د) يانپدر كالن ھاشم(يد جعفر پاچا  سوم مرحیكيرفته بودند ، 

  ) ره يد پاچا وغيد عبدالحميد عباس پاچا و سيون و سين خان متخلص به شيد حسيو فرقه مشر س

رعبدالرحمان يو مشاور مقرب دربار ام)  لغمانونوار ، كنريجالل آباد ، ش(یات مشرقي والۀنديد جعفر پاچا نمايس

ه د جعفر پاچا بي سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله ، سیع ھزاره ھا تحت حكمرانيخان بود و بعد از كشتار فج

        ق فرھنگ در اثر خودير محمد صديث حكمران ھزاره جات مقرر شد كه ميحه ر عبدالرحمان خان بيفرمان ام

 یانتقال و مسكون ساختن پشتونھا در مناطق افغانستان مركزه او را متھم ب ) ٢٧. ص/ريپنج قرن اخافغانستان در (

 واستمالت ھزاره ھا بعد از كشتار یئد جعفر به ھزاره جات دلجوير عبدالرحمان از تقرر سياما ھدف ام. نموده است 

  . م داشتند سادات كنر حرمت و احتراه ف ھزاره بير بود ، چونكه مردم شريع اميفج

ده ام ين افغان شنيد جمال الديد جعفر پاچا با سي مالقات پدر كالنم سۀاز زبان پدرم در بار) انيھاشم(     آنچه من 

  : ل است يقرار ذ

د ي پدر خود سۀ م مدت سه ھفته نزد عموزاد١٨٩٥ت هللا در سنه يارت بيد جعفر پاچا در برگشت از زيمرحوم س

شمول اقامت در استانبول ه كابل را پور سفر و مشاھدات خود را ، به بول مانده و در مراجعت بن در استانيجمال الد

 ئی دربار ھم حاضر بودند ، شفاۀر عبدالرحمان خان كه سرداران و اعزيدربار عام امه ن ، بيد جمال الديدار با سيو د

 من حضرت یكاكا« : حمان خان سپرد و گفت رلر عبدايامه ن افغان را بيد جمال الديام سيگزارش داد و خواھش و پ

 یكند به او اجازه داده شود كه چند ماه متباقي مءر صاحب التجايحضور امه مات بين بعد از عرض تعظيد جمال الديس

  » . ات خود را در كنر گذشتانده و ھمان جا دفن شود يح

نجا نزد ما و يد ھمين مطلب را كه گفتي، اپاچاصاحب « : د جعفر را مخاطب قرارداده گفت يرعبدالرحمان خان سيام

   »!د يت كنيگر حكاي دیجاه د و نه بيشما باشد ، نه آنرا تكرار كن

ر ي سلطنت عم خود امۀر عبدالرحمان خان در دوري، ام) د جعفر پاچايس(ت پدرش ياساس رواه گفت كه بيپدرم م

ر محمد اعظم يام) صدراعظم(ر اول ين وزيمال الدد جيرا سيدا كرد زين مخالفت پيد جمال الديمحمد اعظم خان با س

 یكار ھاه س بود ، بيس بود و سردار عبدالرحمان خان را كه طرفدار سازش با انگليخان و سخت مخالف انگل

ر محمد اعظم ين اميد جمال الدي سۀخواند ، و به مشوريم» كله خشك سرتنبه « داد ، بلكه اورا ي حق مداخله نمیدولت

 ۀن افغان در دوريد جمال الديس. دالرحمان خان را به تركستان مقرر كرده از كابل دور ساخت خان سردار عب

 آواره و پناھنده بود ، اما در وطن خود او ی خارجیدر كشور ھا)  م ١٩٠١ – ١٨٨٠( ر عبدالرحمان يسلطنت ام

  . وطنش برگردد ه د بيخواستند كه سير عبدالرحمان خان حاكم بوده ، ھر دو نميس و اميافغانستان انگل
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ر عبدالرحمان ، در استانبول جان يشتر از وفات امي چھار سال پیعني م ، ١٨٩٧ن افغان در سنه يد جمال الديعالمه س

را ي ز،ن در بردارديد جمال الدير عبدالرحمان را با سي امینيخ ثبوت عناد و بد بيجلد دوم  سراج التوار. حق سپرد ه ب

ر يرمحمد اعظم خان از زبان برادرزاده اش امي سلطنت امۀ كتاب كه وقف حادثات دورني ا١٦٩ تا ١٤٢از صفحۀ 

 رول و یسين انگليكه مؤرخيشود ، در حاليده نمين گزارش دين در ايد جمال الديباشد ، نام سيعبدالرحمان خان م

  !  ثبت كرده اند ینين دوره با انتقاد وبد بين افغان را در ايد جمال الدي سیسيموقف وطنپرستانه و ضد انگل

كرده و تسلط يزبان پشتو صحبت مه ن بيد جمال الدي سگفت كه بايم) د جعفر پاچايمرحوم س(پدرم از زبان پدر خود 

 وزارت خود در سلطنت ۀ از دوریاديات زي حكاید افغانيس.  بود یزبان پشتو مثل ھر افغان سمت مشرقه د بيس

 گفته یانين خان خوگيات را به محمد اميود كه كاكا ھا و پدرم ھمۀ آن رواد جعفر گفته بير محمد اعظم خان به سيام

  . بط قبض كرده بود ضرش او را محمد ھاشم خان صدراعظم بودند كه گزا

حضرت امان هللا يب هللا خان ، اعلير حبين به اميد جمال الديدار خود را با عالمه سين پاچا گزارش ديد حسيمرحوم س

ض محمد خان يسردارفه و ھم ب) ظم صدراعًبعدا (یات مشرقيب الحكومۀ واليشم خان ناخان و سردار محمد ھا

شاعر پشتو و صاحب (د غالم پاچا ين پاچا فرزند سيد حسيس. گفته بود ) هجر خاري وزًبعدا( محمد خان یا و عليزكر

تان به جالل آباد  كابل كه در موسم زمسۀو شخص خوش صحبت و صاحب دسترخوان بود ؛ سرداران و اعز) وانيد

 .  بردند يض مين پاچا فيد حسيرفتند ، از صحبت و دسترخوان سيم

ر يس«وبخش ھشتم » استنتاج «رامون بخش ھفتم يدھم چونكه اگر پين جا خاتمه مي را به ھمین كتاب خواندنيمن نقد ا

سفارش . سازد يله محوصيشتر پر وخواننده را بيشتر تبصره كنم صفحات بيب» یانكشاف مطالعات مشروطه خواھ

 یت ھايخواھند واقعيكه ميخ و تنور نسل و اوالد افغان ، آنھائيتاره مند به د ھشتاد ساله و عالقيك موسفيث يحه من ب

  .ن كتاب را بخوانند ينست كه ايپشت پرده و ناگفته را بدانند ، ا

دسترس نسل افغان ه  و آموزنده را بدين تتبع مفيباشد كه اين حشمت مير من شامل حال داكتر صاحب اجرالدي خیدعا

 فرھنگ كشورش ی غناید تا برايب فرمايشتر نصي وحوصلۀ بیئخداوند عمر دراز ، صحت ، توانا. گذارد يم

  . شتر انجام دھديشتر و بيخدمات ب

  

  خد متگار افغانستان

  انيل هللا ھاشميد خليدكتور س

  اي كلفورن– ٢٠٠٧ ی ماه م١٥
  

  

  

  

  : خواسته باشند کتاب را خريد نمايند می توانند به آدرس ذيل تماس بگيرندآن عده از ھموطنانی که
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