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  داکتر اجرالدين حشمت

  

  

  

  

  

  

  از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان
 داكتر  نثار احمد صمد

  

  

  لنډ ه يادونه
  

ھغه علمي اثردي چي ښاغلي  ډاكټر اجرالدين حشمت ليكلي » ان ازجنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانست« 

  .                                       او دادي خپريږي 

د ښاغلي ډاكټر حشمت څخه دير ممنون يم چي خپل دغه عالمانه اثريي مخكي له چاپه زما تر » نثار احمد صمد« زه 

يكوال او نه ھم د دغسي اكاډميك آثارو ارزونكي ، بلكي صرف او زه نه تاريخپوه يم ، نه مسلكي ل. نظر تير كړ 

خو دا چي ډاكټر صاحب حشمت زما د امتناع سره سره دير . صرف يو عادي ليكوال او اماتور مبصر يم او بس

   ټينګار وكړ چي بايد ھرو مرو ھغه ولولم او څه پري وليكم نوزه ھم د مشروطه غوښتونكي تحريك د مؤسس او مشر      

  .د لمسي په توګه مجبور سوم چي ددي جامع اثر په ھكله څو كرښي وليكم» مولوي محمد سرور واصف « 

خبره خو داده چي پدي كتاب كي د افغانستان د معاصر تاريخ پريو تياره فصل باندي كافي رڼا اچول سوي چي ھغه د 

 او د ھغوي ھيواد پاله مبارزه او باالخره مشروطه غوښتونكي جنبش څيړنه ، د ھغه د مخكښانو او غړو را پيژندنه

.                                                                                ددي تحريك د تكوين اوتكميل څرنكوال او د زوال عوامل په بركي نيسي 
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ه دوھمه نيمايي كي د ھيواد د څو پرله پسي لسيزو د سپمايزه  د نولسمي پيړرۍ پ" مشروطه غوښتونكي جنبش اصال

او ټولنيزه بي عدالتيو غبرګون و چي د شلمي پيړۍ په لومړيو كي بريمن سو ، خو دغه برئ صرف لس كاله وپائيد 

او بس مشروطه غورځنګ د وخت او زمان په يوه ټاكلي موده كي ظھور وكړ چي د افغانستان په معاصر تاريخ كي 

ملي وحدت سمبول او د سياسي ويښتيا څراغ ثابت سوي دي ، ھغسي يو څراغ چي پر ځان يي تياره خو نوريي رڼا د 

  .             كړل مطلب دا چي ځان يي وران خو نوريي ودان كړل 

و د ھمدي ملي غورځنګ د ھلو ځلو او سرښندنو د اغيز. دغه تحريك خورا لنډ عمر درلود مګر اھميت يي تلپاته دي 

د ھند " خصوصا( په بھير كي د افغانستان سياسي خپلواكي وګټل سوه ، يو مشروطه دولت يي مستقر كړ ، سيمي 

ته يي سياسي خو ځښت وركړ څو چي د ھند او پاكستان آزادي يي ګړنديۍ كړه خو پخپله د لويو توطئو ) نيمي وچي 

  . او معاملو ښكار سو 

 د افغانستان خلك د ټولنيزي وضعي د مقتضياتو سره سم د ليري او نږدي د امير حبيب هللا خان د سلطنت پر مھال

پرمختيا وو او بدلونونو د ليدو يا اوريدو په وجه راويښيدل ددي ويښتيا مخكښان ھماغه ھيواد پال روښانفكران ول 

پالو ځوانانو ددي متفكرو مغزونو او ھيواد .چي د يو ټاكلي فكري خوځښت او ډله ييزه جوړښتون بنسټ يي كښيښود

سروال شھيد مولوي محمد سرور واصف و چي د مشروطه غوښتونكي تحريك بنسټ يي كښيښود او په سلګونو پوه 

  .                                                                                     او منور ځوانان يي پدي مترقي غورځنګ كي سره متشكل كړل

م د سياسي استقالل ګتل ، د مشروطه يعني پارلماني شاھي دولت استقرارول او د قانون واكمنول  و ددي نھضت مرا

دغه تحريك د سراجيه عصر په ټولنيز او سياسي ژوندانه كي خورا . چي په مناسب ترين وخت كي بھترين انتخاب و 

ددي  لو پر ناولي دام باندي طواف كاوهھغه مھال ډير حساس و او ھيواد د لويو توطئو او معام. مھم رول ولوباوه 

ولي ھرځل چي . اساسي اړتيا وو درك وچي دواكمن استبداد په بطن كي مشروطه غورځنګ تشكيل او تكميل سو 

افغان ولس د ھيواد د خاوري د دفاع يا خپلواكۍ او يا ھم مشروطه غوښتني لپاره اقدام او قيام كړي نود ھغوي د 

او خوښيو څخه د وخت واكمنو د خپلو نفساني ھوسونو خيټه ډكه كړي او دا ھر څه يي د پاڅون او خالصون يا بريو 

  .پرديو سره د خپلو سوداينو قرباني كړي دي 

ھرڅومره چي . تجربو ښودلي چي يو تحريك يا يو ګوند بايد ترھرڅه مخكي په ټولنه كي خپله پرګنيزه پايګا ه ولري 

  .ھغه اندازه به ساتلي او ژغورلي وي او تلپاته بقا او حيات به ولري دغسي تحريك په ټولنه كي د ننه وي په 

لكه څنګه چي . ھمدغه تريخ حقيقت د مشروطه غورځنګ د حيات او ممات پر بھير باندي ھم پوره اطالق درلود 

 ګړندۍ دغه تحريك يوازي او يوازي پر روښانفكرانو او منورينو باندي تكيه و ، عوامو او ملت ته په اغيزمنه او

عامه ذھنيت پر مخ نه تللي ، فساد او عناد په اوج كي و ، خلك د قانون ، دموكراسي او . توګه ور انتقال نه سو 

مشروطيت سره روږد نه ول نو ځكه يي ھغه ښه نسو درك كوالي څو چي د ھغه وړانګي ھم يوازي او يوازي په 

په كابل كي يو څه محسوس و او نورو ښارونه ته روشنفكري ساحه كي محدودي پاته سوي او په نتيجه كي صرف 

خو برتانوي استعمار ، سراجيه فشار او . ور تير نسو چي دي كار د نھضت كمزوري او نسكوري ھم را ګړندۍ كړه 

  .جاسوسي آثار نور ھغه عوامل وو چي د مشروطه غورځنګ د پښو پيكړي سول اوھغه يي راغوځار كړ 

لدي نه عالوه ، د نھضت د مشرانو او مخكښانو بي تجربه ګي ، نابلدي او باالخره د ھغوي بي احتياطي يا په بله ژبه 

بي باكي ددي موجب سول چي غورځنګ لنډ عمر ولري ، ستري قربانۍ وركړي او مشران يي اعدام يا بندي سي  

وي محمد سرور واصف ، د ھغه ورور سعدهللا پدي سرښند نوكي زما خپل څلور نيكه ګان ھم شامل دي لكه مول(
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خان الكوزي ، د ھغه د اكا زوي عبدالقيوم خان الكوزي و باالخره د ھغه اكا يعني عبدالرحمن خان چي لومړني دري 

  . )اعدام سول خو څلورم يي په جيل كي وفات سو ، هللا دي ھغوي او نور ټول وبخشي 

 د سياسي مفكوري ، سياسي مبارزي تلوسي شګوفه راوړه او په ھرصورت ، مشروطه غورځنګ افغانستان ته

 دموكراتيك جورښت يوه شكوفه وه چي پخپله ډيره –كيداي سي ووايو چي دا غورځنګ پخپله  د افغاني ټولني د ملي 

خودا تريخ حقيقت ھم بايد مد نظر . ډيرښكلي اومعطره وه مګر ژوندي لنډ او د پسرلي زيري راوړنكئ ثابته سوه 

نو . وچي په افغانستان كي له بده مرغه اكثريت واكمنانو لومړي سياسي واك غال كړي او بيا واكمن سوي دي ولر

تل په استبدادي عنعنه سره عملي سوي چي ھغه كله شاھي استبداد ، » رھبري كولو ميراث « د " ځكه دلته عموما

تبداد ھم لدي جملي نه ګنل كيږي چي مشروطه كله فردي استبداد او كله ھم دا يا ھغه استبداد وي چي سراجيه اس

  . غورځنګ يي وخوړ 

د پورته ټول بيان ځخه مي ھدف دادئ چي دا ټوله خواږه او ترخه حقايق ، دا ټوله مبارزي او خولي او باالخره دا 

مت په خورا ټوله نوښتونه او مصيبتونه يا په بله ژبه دا ټولي كاميابۍ او قربانۍ ھغه ملي ارزښتونه دي چي ډاكټرحش

ددي مستند اثر يو غوره والي ھم دادي چي د مشروطه غورځنګ  ابتدا . تدبر او تبحر سره پدي كتاب كي څيړلي دي 

څيړي او ھيله ده چي ددي اثر ھره برخه به د مغزو تاريخ څيړنكو د كره كتني او پوره پاملرني وړ " او انتھا مفصال

او د ھغوي په بطن كي ددي تحريك د تكوين او تكميل بھير كام په ګام كتاب د سراجيه عصر ډير نا خوالي . وګرځي 

  .څيړي 

ده الفاظ او . د كتاب د متن جملي ، روان او سياق په لوړو ادبياتو بنا دي چي دا دليكوال پوخ ادبي ظرفيت ثابتوي 

اوډلي او " ادلو كي منظماحروف داسي سره پييلي ته به وايي چي يو تاريخي متن يي د انجينيري په فورمولونو او مع

  . يو شكلي رنك يي وركري دئ 

سوي  دګڼو اخځونو څخه تھيه او ترتيب ھغه كتاب دي چي» ه در افغانستان از جنبش مشروطه تا دولت مشروط« 

 د مشروطه غورځنګ د فعالينوڅخه مستقيم قولونه يا اقتباسونه نلري بلكه صرف او او پدي اړه لومړني اثر دي چي

بوعه مآخذونو څخه استفاده پكشي سوي نو ځكه بايد له خورا احتياط څخه كار واخستل سي او تر وسه صرف د مط

وسه د ځاني نظر ، ځاني حكم او ځاني قضاوت څخه ډډه وسي چي زه دا ټكي پياوړو او ملي تاريخپوھانو ته پريږدم 

  . او دا ھغه څه دئ چي ما دلته څه نا څه مشاھده كړ . 

ور كتاب كي د افغان مشروطه تحريك په اړه ھيح خارجي آثارو څخه استفاده نده سوي ، كه وي نو بل دا چي پدي ګټ

  . حال دا چي بايد دا كار سوي واي . ھغه صرف دري يا فارسي ژباړي دي او بس

دريم دا چي پدي كتاب كي د خورا مستند و او معتبرو ماخذونه څخه نيولي تر خورا ضعيفه يا كمزوره ماخذونه 

  .ري استفاده سوي ده چي اړونده كره كتني مسلكي تاريخپوھانو ته پريږدم پو

څلورم دا چي ما د كتاب په ځينو برخوكي د شاغلي او پياوري كيكوال ځاني نظر ، ځاني قضاوت او حتي ځاني فتوا 

و ملي بلل ، نادرخان ، د ھغه قاتل ، د پښتو ژبي محلي كنل يا د فارسي ژبي رسمي ا" ھم مشاھده كړي چي خصوصا

  . نادرخان د دوھمي مشروطه په لړكي راورل او څيړل او نور په بركي نيسي 

ھو ګرانه لوستوكي ، څومره چي يو علمي اثر په كره كتنه سره ولوستل په ھغه اندازه به د اثر مؤثقيت ، استناد ، 

  . ګرځي اعتبار او سوچه توب وبريښي او په ورپسي چاپ كي به د نور سمون او ممنون وړ و

زما ګران دوست ښاغلي ډاكټر حشمت يو تكړه ډاكټر دي خو ددي علمي اثر په تھيه او ترتيب كي يي لوي زحمت 

ګاللي او ھيله ده چي خپل دغسي نوښتګر بھير ته پايښت پسي وركړي او پدي توګه افغاني ټولني ته د نورو 
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منجمله (زو قدر كړي اود ھغه مشرانو مبارده پدي توګه د مشروطه غورځنګ د . خدمتونوباعث ھم وګرځي 

  .   د سرښند نو حق يي ادا كړي دي ) زماڅلورونيكونو 

زه ډاكټر حشمت ته ددي عالمانه تحقيق له كبله د زړه له اخالصه مباركي وايم او ګران لوستونكي ددي غوره اثر 

  .لوستو ته رابولم 

  .هللا دي د ليكوال پر قلم صحت او پر صحت يي بركت كښيږدي 

  والسالم

  د ھيواد په درد درد من
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