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  دکتور سيد ھاشم صاعد  
١١/٠٩/١٠  

  

  :درنگی بر 
  

  برخی دريافت ھا و رويداد ھای افغانستان در قرن بيستم
  

  به کوشش سيد وليد صاعد
  چاپ دوم

  
  انتشارات باميان

   ـ فرانسهليموژ
                                :به ادامه گذشته

  

  گفتار چھارم

  فعاليت ھای سياسی و جنبش مشروطيت

             

  : ـ اولين فعاليت سياسی مخفی ١   

 ین مليك تعداد منوري ، ی اسالمی كشور ھاید و جنبش ھايجاد فرھنگ جدي توأم با ایدي تولیرو ھاي    رشد ن

س نجات داده ، كشور مستقل ي دولت انگلیاست استعمارير سلطه سين واداشت تا افغانستان را از زي به اافغانستان را

ر ي امی و تن پروریاشيت عي آنان  موجودیملۀ شين مانع در راه انديبزرگتر. ندي نمایزي ریو آزاد افغانستان را پ

 ین گروه مخفيا.  خود ادامه دھد یانست به پادشاھ تویس نمي انگلیاست استعماريب هللا بود كه بدون اتكاء به سيحب

 و جنرال محمد جان خان قرار ی ، مشك عالم ، جلندر تتمدره ایس بابه قشقاريروير بچه خان ، ميكه در رأس آنھا م

 ار نمودنديمه كودتا را اختي مردم ، راه ترور و نی و توده ھای نظامین قوايداشتند ، بدون تشكل سازمان و نفوذ در ب

  . د ي افشاء و سر كوب گردیكه بعد از مدت

     

  :  ـ اولين جنبش سياسی ٢    
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د را ي و مظاھر فرھنگ جدیخواھيگانه كانون جذب جوانان بود كه افكار آزاديه مركز تبادل افكار و يبي     مكتب حب

  . نمود یخصوص حلقه جوانان پخش مه ن مردم بيدر ب

ع ي وسینكه حزب به معنياز ا.  جوانان قرار گرفت یمورد توجه جد) كلمه حزب(خ افغانستان ي بار اول در تاریبرا

ًنا با طرز برداشت يقير بحث جداگانه است كه يا خيكلمه با ھمه مفردات و ضوابط آن ، در آن زمان ، مطرح بود 

ش شرط ھا بوده يپ ی ندارد ، اما ھر چه باشد استعمال كلمه حزب و تشكل آن ولو فاقد بعضیً تماما ھمنوائیامروز

  . محسوب گردد یاسين جنبش سي آنزمان به مثابه اولی اجتماعیط اقتصاديتواند در تحت شراياست ، م

 ، ید قاسم خان لغمانير سي ، می ، جوھر شاه غوربندی ، تاج محمد پغمانی مانند عبدالرحمن لودیعناصر روشن ومل

ا حزب جنگ را ي» ی ملیت سريجمع«ه حزب يبيبحب يگر در داخل مكت جوانان دیر غالم محمد غبار و بعضيم

  .س نمودند يتأس

 را بلند ی و روشنفكری آزادی ھسته بورژوا دموكراتھا و اصالح طلبان ندایگر در درون دربار سلطنتياز طرف د

  .نموده بودند 

 بر قرار  جوانان كابل رابطهی و گروھیم با اصالح طلبان دربار و عناصر فردير مستقي كه غی ملیحزب سر

گر آنھا به يك تعداد ديك تعداد آنھا اعدام و يد كه ي آن نزد دولت افشاء گردی از اعضایكيانت ينموده، توسط خ

  . شدند ی مختلف زندانیعرصه ھا

 و مردم كابل یه ، مكاتب شھريبي از طرف شاگردان مكتب حبیاسين مظاھره سيبعد از اعدام مشروطه خواھان ، اول

ه دولت پخش يبه دفاع از اعدام شدگان عل» شبنامه«ن يد ، ھمچنان اوليبر بر گزار گرديمحاذ خبه بھانه جنگ در 

  .د يگرد

  

  :  ـ افكار مشروطه خواھی ٣    

ن ينخست«د و ي گویاز دو مشروطه سخن م» ت در افغانستانيجنبش مشروط«بی دراثر خود ي    مرحوم پوھاند حب

شان انجمن مزبور بعد تر يده ايداند و به عقيم» كت انجمن سراج االخبارحر« به یرا  مبتن» گروه مشروطه خواھان

اما مرحوم غبار و مرحوم فرھنگ . گذارد ي پا به عرصه وجود می تریك حركت متشكل با مرام مترقيبه صورت 

 با  را توأمیاسيت و جنبش سي نگفته اند ، بلكه آغاز فعالیزين گروه مشروطه خواھان چيدر آثار شان از نخست

ان نموده ي بیت محمود طرزيلؤاھانه سراج االخبار تحت مسؤوخيان ترقيو ملھم از جر) ١٩٠٣(ه يبيسه حبيس ليتأس

   .اند

 ی دھم كه به نفیخود اجازه نمه دانم ، بيات حجت و صاحب نظر ميخ و ادبيتارۀ  را در رشتیبينگارنده كه پوھاند حب

خ كشور خود دارم و اداء ي كه از  تاری با معلومات كمی، ول بپردازمن مشروطه در افغانستانيشان از نخستيل ايتحل

د قاسم يد شھادت مرحوم سيكنم كه شاين نكته را عالوه مي، اده امين شني را خوانده و از معتبریسيخ نويو اصول تار

ن يكه نگارنده به اني نباشد، كما این گروه مشروطه خواھان كافي در مورد نخستید افغانستان، به تنھائي، عالم جخان

ل سراج االخبار ، از جمله ور مسؤين مديف ،  اولوو عبدالریو مولو) واصف ( محمد سرور خان  یباورم كه مولو

ده آل و ي چقدر موافق بوده اند و چه ایاسينكه با نظام مشروطه از لحاظ سي بوده اند، ای و ادبی ثـقه مذھبیعلما

. ز در باره اظھار نظر ننموده اندي نیبيكردند ، مرحوم حبي اول آرزو م گروهیر عنوان مشروطه خواھياصول را ز

 توان آن را در مقابل یم ، حد اقل ميار جنبش مشرطه قبول ننمائي، اگر جنبش اول را به صورت تمام عريبه ھر تقد

  .ل نمود ن استقالل و اصالح امور قبويخاطر تأمه  بیاسيك اقدام سي جامعه یاسيط ناھنجار سياوضاع و شرا
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ث ي به ح١٣٢٣ محمد سرور واصف در سنه ی ، مولویبينست كه با آنكه قرار نوشته پوھاند حبياما مطلب عمده ا

اما مرحوم . ق نموديسه تشوي در آن لیز به معلميد قاسم خان را نير سيد و جناب ميه مقرر گرديبيسه حبيمعلم در ل

ث يحه  بی از تاج محمد خان بلوچ پغمانیكي كه نام برده ، در یاز سه حلقه ا» خير تاريافغانستان در مس«غبار در 

 ذكر یچ حلقه اي از محمد سرور خان در ھیاد شده است وليد قاسم خان يرسيس ذكر شده و در جمله اعضاء از ميرئ

ز  غبار ایآنقدر درخشان بوده پس چرا آقا) ی و ادبینينه علوم د (یاسياگر مرحوم واصف از لحاظ س. نشده است 

  شان نام برده اند ؟يشان ذكر نكرده و صرف در جمله اعدام شدگان از ايا

ج آنھا يت  و نتاي از طرز كار ، فعالین گروه مشروطه خواھان نام برده  ولي فقط از نخستیبينكه پوھاند حبيًا ايثان

  . سخن نگفته اند 

  :سدي نوی میبيپوھاند حب

 وجود یاست داكترعبدالغنيره  ھم بیون كوچك معلمان ھندي فركسكيت اول مشروطه خواھان افغانستان يدر جمع «

 یم» اخوان افغان«ت خود را ي افغانان جمعی ول……گفته اند » اسالم«ا ي» جان نثاران ملت«داشت كه خود را 

  )٣۶(» …دند ينام

ل ي در تحلی ولزند ين مشروطه خواھان حرف مي از گروه نخستیبيباز ھم ھمان مغالطه رخ داده است كه پوھاند حب

 آغاز نموده و جنبش را در تحت یاسي سیه به آگاھيبيسه حبيس لي شود كه بعد از تأسیاز ھمان اشخاص نام برده م

  .ده بودند ي متعدد تا سطح جنبش مشروطه ارتقاء بخشیر حلقه ھايثات

 ید ولير مصادره گردبود كه بعد ت) ١٩٠۶(ران يده سراج االخبار مصادف به مشروطه اينست كه نشر جريقت ايحق

جنبش مشروطه .  آنرا مشخص نموده اندیبيست ونه پوھاند حبيًخ جنبش اول مشروطه خواھان اصال در دست نيتار

 توسط یو روشنگر) ١٩٠۶(ـده سراج االخبار يبه كابل و نشر جر) ١٩٠۵ (یدر واقع بعد از آمدن محمود طرز

ك يث يحه ق شروع حركت مشروطه خواھان بيخ دقيبد اما تاراي ین آغاز ميگر منوري و دی و آثار ویمحمـود طرز

» ريافغانستان در پنج قرن اخ«ق فرھنگ در كتاب ير محمد صدي اساس نوشته مه ب.  باشد یگروه مشخص معلوم نم

ت يك جمعيشكل ه  در كابل ب١٩٠٩ش از يخ نامعلوم پيك تارين حركت كه در ي ای اصلیاعضا« شود كه یمعلوم م

كعده از غالم يه و يبيد كه عالوه بر معلمان مكتب حبيل گرديا اخوان افغان تشكي جان نثاران اسالم اي ی ملیسر

ك حلقه يشان بودند و به صفت ين و صاحب منصبان و اھل حرفه و امثال ايبچگان دربار شامل سرداران و مامور

  )٣٧(» .كردندي میندگيانه مردم كشور نمايًبا از تمام طبقات باال و ميروشنفكر تقر

ن مشروطه خواھان افكار مسلحانه يد كه از بيب هللا خان موجب آن گردير حبي امی پروائی و بیاشي ، عیتن پرور

  .دند يقتل رسانه ن استراحت بيب هللا را در كله گوش لغمان در حير حبيتراوش كند ، چنانكه ام

      

  :ثير اوضاع خارجی بر اذھان مشروطه خواھان ا ـ ت۴   

شه ين  اندي را به ایم قاره ھند و افغانستان ھر محققيران و افغانستان و نيًبا مشترك ايط تقري  فرھنگھا و شرا 

  .گر از نظر دور ندارد ي را بر دیكيم يرات مستقيل خود تاثيدارد كه در تحليوام

ب هللا خان ير حبيربار ام به دی به طور رسمیروزيم قاره ای ھند ديران و نيد اينكه اخبار و جرايقطع نظر از ا

 یستيخواندند ، بدون چون و چرا بايآوردند و ميدست مه  از انحاء بین متشبث آنرا به نحويد و مبارزيگرديارسال م

ر يثان تيبنابرا. افته باشديگر انتقال يك كشور به كشور دين از ي توسط تجار و مسافریطور مخفه د و اخبار بيجرا

 اثر ی توان بی ملت افغانستان را نمیران  باالي ملت ایاسيرات و حركات سييمات و تغيم نامالير مستقيم و غيمستق
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دادھا يھا و بي انصافی از بی، حاكران و افغانستان وجود داشتي كه در ھر دو كشور ایدربارھا و عوامل. قبول نمود

توان در يز ميواكنش ھا را ن بوده كه یھا به ھدف منافع شخصيت پرستي ھا، شخصی ھا ، قوم پرستیو رشوه ستان

س و روس در منطقه ي دوامدار انگلیبالخاصه رقابتھا. ق قرار دادير مورد تحقيك خط السيًبا در يھر دو كشور تقر

 ین مييران و افغانستان را تعيو ا)  س قرار داشتنديم انگليكه در بند اسارت مستق(م قاره ي نیكه سر نوشت كشور ھا

ه استعمار يم قاره ھند را عليران و افغانستان و ني ای كه جد و جھد روشنفكران و ملت ھان قول استينمود، مؤيد ا

  . داخل منطقه در سرنوشت مشترك قرار داده بود ی و زد بند ھایخارج

 درست سه سال بعد یعني ، ١٩٠٩د و از افغانستان در ي رسیروزي به پ١٩٠۶ران در سال يت ايجنبش اول مشروط

  .د يب هللا خان سركوب گرديبر حيآن و توسط ام

ر ي خان مشھور به امیرزا تقيران بعد از دوره درخشان صدارت ميت اين است كه جنبش اول مشروطينكته دوم ا

 را به دنبال داشت كه ثمر آن در عھد ی اجتماعیل استقالل و ترقيوست و درافغانستان ھدف، تحصيوقوع په ر بيكب

ر قبل از ير كبيران امي بود كه در ایز ھايًبا ھمان چيصالحات شاه امان هللا تقرا. دست آمده ر امان هللا خان بيام

  .ق كرده بود يران تطبي اۀجنبش مشروطه اول آنھا را در جامع

ادتر ين شاه  زين كار در عھد ناصر الديدا كرده  بود و اي پی نسبیه با تمدن غرب آشنائيران از عھد صفويگرچه ا

ت وطنپرست و با ي دو سه  شخصین دوران در اثرھمكاريافت، در ايشتر ي غرب توسعه بران بايد و روابط ايگرد

 دست گرفته شد و یب و نظم پست ، خط تلگراف، ضرب سكه، مطبعه رويك سلسله اصالحات در ترتي یراني ایتقو

رون آمد  يز طبع بن روزنامه اين شاه چنديد و در دوره ناصرالدي شاه پخش گردین نشر روزنامه در عھد فتح علياول

  .رود ي آنزمان به شمار می اساسی از كار ھایكيس دارالفنون ھم يتأس

ن شاه مقام ي خواه بود  ناصر الدیكه مرد وطنپرست ، پر كار و ترق) صدراعظم( الممالك یپس از فوت مستوف«

 ازخود فكر یك بود ولرك و چاالير الذكر مرد زياخ. سپرد ) ن السلطانيام( اصغر خان یرزا عليصدارت را به م

ق ملكم ين سفر شاه به اثر تشويدر ا.  ن شاه را به سفر اروپا كشاندين السلطان ، ناصرالدين اميھم. اصالح نداشت

ار مضر يازات بسي امتیاد و پول پرست بود ، بعضيه و شيمايران در دربار لندن ، كه مرد جاه طلب، بير ايخان سف

 یه ھايو ھد) صدراعظم(ن السلطان ياز با دادن رشوه فراوان به ملكم و امين امتي ارندگانيس داد و گيبه اتباع انگل

ات بود ، كه صدور ياز انحصار دخانيجمله امت ل آمدند، كه منيل آنھا ناين شاه ، به تحصيگرانبھا به ناصرالد

  )٣٨(» .س قرار گرفتي انگلیران در دست عمال شركت ھايات ايدخان

 چاپ استانبول روشن شده ید فارسيافته و ذھن باسودان آن توسط جراي ی به احوال اروپا آشنائران كه بالنسبهيمردم ا

ه مشروطه خواھان در يك با قضين موضوع شباھت نزديا. ه شاه و دولت سر مخالفت را آغاز نمودندي، علبود

ه استفاده نموده و مخالفت يترك چاپ ید فارسيز در بدو مرحله از جرايرا روشنفكران افغانستان نيافغانستان دارد، ز

ده  ي آغازی قانونیجاد مشروطه و زندگيخاطر كسب استقالل تام افغانستان و اه ب هللا خان، بير حبيه اميشانرا عل

  .بودند 

از شركت يد تا امتيقه قرار گرفت و مجبور گردي، دولت در مضی مذھبی از علمای بعضیران به اثر پافشاريدر ا

ن شاه به ضرب گلوله از  پا در آمد و يان بود كه ناصرالدين جري ھمی ملغاء قرار دھد ، روس رايات انگليدخان

ل يف النفس و علين شاه مرد ضعيچون مظفر الد. ل آمديران نايمقام سلطنت اه  پدرش بیجاه ن شاه بيمظفر الد

ن الدوله يام. صدارت منصوب نمود ن الدوله را به مقام ي امی توانست ، وی انجام داده نمیالمزاج بود ، شخصا ً كار

و جلو عناصر   كندیراه درست رھنمائه ران را بي نمود تا كشور اینخان سعيرزا حسير و مــير كبي از امیرويبه پ
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 او یجاه ن الدوله را از كار صدارت گرفت و بيًن شاه مجبورا دست امي مظفرالدیول« .مفتخوار و مداح را بگرفت

 انجام نداد و ید به نفع مصالح ملي مفیچ كارير الذكر ھياخ. مقام صدارت مقرر نموده  بن السلطان رايدوباره ام

شتر دو يد و بيل گرديف و مي حی قرضه خارجی قرار داد و تمام پولھایران را تحت فشار قرضه خارجيكشور ا

چون اعتراض . ف  برسدران به مصرين نمود ، بدون آنكه به نفع مصالح مردم و كشور ايسفر شاه به اروپا را تأم

ن الدوله ي او عیجاه ن السلطان را بر طرف و بيون و مردم ، امي روحانیخاطر خشنوده د شاه بيران بلند گرديملت ا

  )٣٩(» .را به مقام صدارت مقرر داشت

دولت با د تا ينمود، بلكه موج مخالفت آنھا باعث آن گردون آنرا ارضاء نيران و روحانيل ،  ملت اير و تبديين تغيا

 باز ھم به یني دیش نبود و علمايز بيك چيك تظاھر و تاكتين فرمان از يد، اما ايت اول را قبول نماي مشروطیفرمان

  .ه دولت ادامه دادند يمخالفت عل

س ي و تجار در سفارت انگلیك عده اھاليكرد، ينده مک و تجار را پراء، اجتماع علماین الدوله با قدرت نظامي عیوقت

 شاه وقت دست به یتي كفایس و بيه نفوذ انگلي عكس مشروطه افغانستان بوده كه ملت علهن درست بيدند و اپناه بر

  .ده بودند يازي یمبارزه مشروطه خواھ

ز چشم از جھان ين شاه بعد از آنكه صدراعظم خود را منفك و فرمان مشروطه را امضاء نمود ، خودش نيمظفر الد

  .د يپوش

ده ، بعد يد جنبانئين شاه بعد از مرگ پدر ،  اول با مشروطه و مشروطه خواھان سر تأيفرالد شاه پسر مظیمحمد عل

د كه شاه مجلس را به توپ ي تا بدانجا رسیمخالفت شاه با مجلس شور.  پرداختیه آنھا به مخالفت جدي علیبه زود

ن رفت و يران از بيت اول ايمشروطب ين ترتيبه ا. ار كردنديبست و عده ای وكال كشته و عده ای راه فرار را اخت

  . ماندیحال خود باقه استبداد ب
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