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 23/02/2016احسان هللا مایار                                                                                                

 جنبش مشروطیت درافغانستان
 حبیبیاثر شادروان پوهاند عبدالحی 

 قسمت دوم

 نخستین گروه مشروطه خواهان

 عشـق شـور انگیز مـارا بر سر کوی تو برد

 بر تالش خود چه مینازم که ره کوی تـو برد

جامعه یک مخلوق متکامل و اثر پذیر است. َسیر فکری و نشو و ارتقای وی ممکن است در اثر موانع مدتی متوقف 

 شود، ولی به کلی از بین نمی رود.

حرکت انجمن سراج االخبار نیز با موانعی که استعمار انگلیس ایجاد کرده بود، مدت کمی ظاهراً متوقف شد ولی بعد 

از دو سه سال، به صورت یک حزب متشکل و دارای مرام مترقی تری بوجود آمد، که آنرا در تاریخ فکری افغانستان 

 گوییم. "مشروطیت اول"

ایای انجمن سراج االخبار ومحرر )منشی( این انجمن بود که ذیالً در بارۀ او سردسته و پیشتاز این حرکت از بق

 وخاندانش که از پیشروان و قربانیان این جمعیت بودند معلومات داده می شود:

 مولوی محمد سرور خان "واصف" و خاندانش:

ص به تاجر ابن آزادخان ابن چنانچه قبالً گفته شد، این شخص عالی و دردمند وشاعر، فرزند مولوی احمد جان متخل

زین العابدین از مردم الکوزایی ارغسان قندهار بود، که پدرش در عصر امیر عبدالرحمن خان از رجال اداری و 

منور ادیب بوده و در تنظیم مملکت و قضا، بعد از تخریبات جنگ دوم انگلیس و افغان دستی داشت، چنانچه کتاب 

را برای رهنمایی قاضیان و تنظیم محاکم شرعیه نوشت که در همان وقت دو قاعده  136اساس القضات مشتمل بر 

 63ق( درحالیکه برای تنظیم ادارات دولتی نیز کتابی را بنام قواعد دولتی دارای 1311بار چاپ شد )طبع دوم کابل 

 م نوشته و چاپ کرده بود.1891 -ق1309فقره قبالً در 

شتو و دارای غزلیات و قصاید محال)؟( به انواع صنایع بدیعی بود، که مولوی تاجر شاعر خوش کالم زبان دری و پ

 م به مرض ِسل ریه از جهان رفت و نعش او در قندهار در جوار صوفی صاحب مدفون است.1902 -ق1320در 

فرزند مولوی تاجر، محمد سرور واصف نیز عالم و شاعر و روشن فکر و به علوم ادبی و اسالمی آشنا بود، که در 

 (1در انجمن سراج االخبار افغانستان به حیث محرر و منشی شمول داشت.) -چنانچه خواندید -ق1323سنه 
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 انیکی از مأخذهای این گفتار مقاله ایست که از زبان مرحوم میر سیدقاسم خان امال گردیده و در جریدۀ کارو (1)

است. در تمام این گفتار جاییکه مطلبی را ازین ش به قلم پشتونیار نشر شده که نواسۀ میر مشارالیه  18/4/51کابل 

مقاله گرفته ایم، آنرا به مقالۀ میرقاسم خان مرحوم حواله داده ام، زیرا او مردی بود صادق القول و کهنسال بی ریا و 

 محترم.
 

 1327صفر 26مرحوم میرقاسم خان که همکار و معاصر واصف بود، چنین گفت: " رئیس جمعیت نهضت مشروطه 

مولوی محمدسرورخان قندهاری الکوزایی متخلص به "واصف" بود. او قبل از تأسیس مکتب حبیبیه و پیش ازآنکه هق 

دکتر عبدالغنی به افغانستان بیآید، صاحب مفکوره های مترقی بوده، در حلقۀ دوستان نزدیک خود، در زمینۀ مشروطیت 

ت العلمایی موجود بود بنام "جمعیت تألیف فتاوای شب ها به بحث می پرداخت. در عصر امیر حبیب هللا خان جمعی

سراج االحکام"، که در آن پنجاه نفر از علماء در درجات مختلف مصروف استخراج احکام شرعیه و تدقیق ترجمه و 

 تحریر بودند. 

ندزادۀ کار این جمعیت، تحت نظر و اهتمام ده نفر از علمای متبحر مثل گل آخندزاده احمدزیی، مولوی عبدالروف آخ

قندهاری، سیدغالم محمد آغای چارباغی )پدر میرقاسم خان(، مولوی عبدالرازق آخندزادۀ اندری، مولوی احمدجان 

 آخندزادۀ توخی، مال الال گل ارغندیوال و غیره انجام می یافت.

درجۀ قاضی  اکثر آنها بنابر شهرت علمی در وقت امیر عبدالرحمن خان از جا های شان به کابل جلب شده بودند که

را داشتند. علمای نسبتاً جوانتر مثل مولوی محمدسرور خان واصف و مولوی قیام الدین خان نیازی به درجۀ مفتی و 

کم ِسنتر ازآن مثل میرقاسم به درجۀ محرر گرفته شده بودند. واصف و میرقاسم در همان وقت باهم مصاحبه داشته 

 رح شود و نظام حکومت بر اساس قوانین استوار گردد.آرزو نمودند که در مملکت یک سلسله قوانین ط

ق مولوی واصف به حیث  1323اشخاص مذکور برعالوۀ اینکه عالم ومنور بودند، افکار مترقی نیز داشتند. در سنه 

ق بود که او رفیق دیگر خود میرقاسم خان را تشویق به مکتب نمود  1325معلم مکتب حبیبیه شامل شد و در حدود 

ز رفقای دیگر شان هم به حیث معلم در آن مکتب پذیرفته شدند. درینجا فرصت بیشتر مساعدت می کرد، و بعضی ا

 تا منورین مذکور باهم نشسته، راجع به مشروطیت  و اوضاع و مردم تبادل افکار نمایند.

سم بودند و در هر تعداد جوانان مشروطه خواه تقریباً به سه صد نفر می رسید، که در جرگه های کوچک جداگانه منق

جرگه یک دسته رفقایی که همدیگر را خوب می شناختند، دور هم می شدند و ازبین خودیک منشی و یک رئیس 

انتخاب می کردند. این جرگه های کوچک با یکدیگر ارتباطی نداشتند اما رئیس عمومی همۀ جرگه ها مولوی 

 محمدسرورخان واصف بود.

بود، که اکثر شان را رفقای معلمین حبیبیه تشکیل می داد.) همان مقالۀ میرقاسم واصف رئیس یک جرگۀ ده نفری نیز 

 خان(.

به قول میرقاسم خان: "واصف استادی بود که مدرسۀ حبیبیه نظیرش باز به چشم ندیده، هم عالم بود، هم ادیب و شاعر 

و از اشعار و قصاید استادان و هم از روشنفکران بارز و جسور. او مرد خیلی ظریف و خوش طبع بشمار می رفت 

سلف زبان دری ، هزاران بیت در حافظه داشت. از لَنَدی های شوخ وظرافت آمیز پشتو نیز بسیاری به حافظه سپرده 

 بود، که در مجالس با رفقای خود زمزمه می کرد. وی با برادرش سعدهللا و پسر عموی پدرش)؟( عبدالقیوم خان و
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پور محبوس گردید و بعد از دو روز بالدرنگ در تپۀ شیرپور به توپ بسته شده و با کاکایش عبدالرحمن خان در شیر

 هنگامیکه واصف را به توپ می بستند، وی بر پاره کاغذی نوشت: سعدهللا خان و عبدالقیوم خان یکجا اعدام شدند.

  *دم.ــم امیر کشته شـتم، به حکـایمان کامل داش .حالیکه به آمنت باهلل و مالئکته.... "در
 

 روزیـکه شـود اذالسماء انفطـرت     وندر پی آن اذا النجوم انکدرت

 من دامن تو بگیرم اندر عرصات     گویم: صنما!  بای ذنب قتلت ؟
 

 توصیۀ من به اخالف این است:

 ترک مال و ترک جان و ترک سر    در رۀ مشروطه اول منزلست"
 

عبدالهادی داوی است و از دادن نقل آن به او مضایقه شد. مرحوم میرغالم محمد غبار می نویسد: که این کاغذ پیش 

(، ولی نویسندۀ )حبیبی( این سطور از خود داوی مرحوم شنیدم که: " او در آن وقت کودک 718)مسیر تاریخ ص 

بود و با مادر خود "اتکو" به فاتحۀ واصف به خانۀ ایشان رفته بود و درآن وقت حتی نام مشروطیت را نمی شناخت، 

 کاغذ مذکور را در ایام جوانی و کسب شعور سیاسی نزد اخالف واصف دیده بود"، تم کالمه. ولی

 1310قراریکه نویسندۀ )حبیبی( این سطور دیده ام : عموزادۀ مولوی واصف یارمحمد بن غالم حیدرخان درحدود 

ی فرصتی به دست نیآمد که ش در قندهار سرمامور پولیس بود و او گفتی که خط اخیر کاکازاده ام موجود است، ول

 ش(. 1316دیده شود  و یارمحمد مذکور حاکم گزیو اروزگان )؟( بود وفات یافت )

با این نهج آن مرد آزادی خواه با برادر و عمه زاده اش، سر های خودرا برای اولین نهضت مشروطه خواهی و 

 دموکراسی وطن قربان کردند و عبدالهادی داوی درباره گفته بود:
 

 ب  قــوم وفـدای جـزاۀ هللا     که ماندست مشروطه را قوام و اساسمحــ
 

به قول میرقاسم خان :"مرحوم واصف اولین قافله ساالری بود که کاروان مشروطه خواهی را با قیمت حیات خود به 

گانش می گیرند. راه انداخت. هیچ نهالی همروزه ثمر نداده است، اگر او نهالی را غرس نمود، امروز ثمر آنرا بازماند

 جوانان با درایت مشروطۀ اول، نخستین چراغی را برای حصول حقوق دموکراسی هموطنان خود افروختند."

قمری مولوی محمدسرورخان مرحوم زعیم بزرگ نهضت  1327میر قاسم خان بعد ازاین می گوید: "در سال 

تشکیل   -مکتب حبیبیه در آن واقع بود که درآن وقت –مشروطه خواهی، در یکی از اتاقهای بزرگ مهمان خانه 

جلسه داده، عده ای زیادی از مشروطه خواهان در آن گرد آمده بودند. درین جلسه که دکتر غنی و برادرانش سهم 

 نداشتند، پیشنهاد تسوید عریضه ای به حضور امیرحبیب هللا خان شد که درآن نوشتند :

ومت را مجبور می نمایند تا نظام اداری را تابع آرزوی ملت "دربعضی کشورها مردم به جبر و قوت قاهره، حک

ساخته، شکل مشروطه و قانونی بدهد، و در برخی پادشاه روشنفکر بابتکار خود و با نیت خیر، قوانین و اصول 

مشروطه را در مملکت نافذ می سازد. چون سراج الملة والدین پادشاه عالم وترقی خواه است، چنانچه تأسیس مکتب 

یبیه و مکتب حربیه و نشر سراج االخبار و طبع کتب و آوردن مطبعۀعصری و احداث شوارع و عمارات و غیره حب

از مظاهر لطف و توجه شاهانه و در جهت مجد و اعتالی وطن است لذا توقع می رود که مجاری حکومت را نیز 
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رات اسالمی جلوگیری بعمل آمده، مردم براساس قوانین مشروطه استوار سازند، تا از احکام خودسرانه و خالف مقر

 در تحت سلطۀ قانون و نظام مشروطیت مرفه قرین گردند."

این عریضه توسط پروفیسرغالم محمد میمنگی به جالل آباد برده شده و به حضور امیر تقدیم گردید. هرچند آن پادشاه 

ید بعضی مفسدان درباری و مرتجعان متملق، در وهلۀ اول مرام مشروطه خواهان را چندان به نظر بد نمی دید، اما شا

موضوع را مبالغه آمیز جلوه داده، مرام پاک وطن خواهانه یک عده را به درستی ادراک ننموده، امر داد تا چهارنفر 

از جوانان آن نهضت را درهمانجا اعدام کنند. این جوانان رشید عبارت بودند از لعل محمدخان غالم بچه و جوهرشاه 

 و محمدعثمان خان بن سرورخان پروانی و محمدایوب خان پوپلزایی قندهاری."  غالم بچه

 میر قاسم خان می افزاید:

"امیر قبل ازآنکه احکام اعدام آنهارا صادر نماید، آن دو غالم بچه را در محضر درباریان مورد عتاب قرار داده 

ن، به نمک حرامی و کفران نعمت پرداختید ؟ آن پرسید : چرا در برابر آنهمه نعمت های فراوان و عزت های بی کرا

جوانان دلیر، مخصوصاً جوهرشاه غوربندی، بدون کمترین احساس خوف، از بی مباالتی های مقامات حکومتی به 

حال مردم و از مطالبی که عمال دولت در سرتاسر مملکت روا می داشتند، یکایک بیان نمود واین دو جوان دلیر در 

 ب تفنگچه کشته شده و جان سپردند ) مقالۀ میرقاسم خان(، و به زبان حال می گفتند : همان مجلس به ضر

 هر آنکه کشته نشد از قبیلۀ ما نیست  ---بملک جم ندهم مصرع نظیری را  

مولوی واصف نویسنده وشاعرفحلی بود و از آثار او ترجمه کردۀ او کتابیست بنام تاریخ ادریسیان و حمودیان و 

ریقای شمالی( که از عربی به زبان دری در آورده شده و نسخۀ خطی آن در آرشیف ملی کابل موجود موحدین )اف

 است. 

از نمونۀ کالمش یک پارچه شعر شیوائیست که به عنوان قصیدۀ مدحیه و وعظیه در شمارۀ نخستین سراج االخبار 

)حبیبی( نویسندۀ این سطور باقی مانده بود و ق نشر شده و نسخۀ واحد آن در کتب خانۀ خاندانی 1323افغانستان 

 پژوهندگان باشد: جا عیناً نقل می شود تا در دسترساکنون در آرشیف ملی کابل محفوظ است که در این

 

 قصیدۀ

 مدحیه و وعظیه طبعزاد مصاحت و بالغت نشان محمدسرور خان قندهاری المتخلص به واصف: 

 

 خـدیـو دادگــر شــد هــر بــنـای عــدل را بــانـی   رحــمــت یـــزدانــیحـمـد الـلـه کــه از آثــار ـبـ

 رخ کیوانیصد طعنه را بر چ دـکه از رفعت زن   لـوای دیــن بـعهـدش آسمـان سـا گشــت درعـالم

 یونانیای ه گشت حکمت یکـسان به خاک تیره   شـرشـکد کـه از آمـ حـکمـت ایـمانـیانرواج 

 یـلـوحـۀ جـان جـهان فـانسـواد جـهـل شـد از    عـالـم را بـگرفت فـرو، وغ جـوهـر دانـشفر

 انیـرآت دهــر آثــار ظـلمـمچـهـرۀ  زدود از  انـوار دانـش را لـمـحۀ ،فـزود از پـرتـو دیـن

 دش بانیـن شطراز دیزیب  که بـُدمساجد را    مشـیـد شـد بـُد پـیـرایـۀ دولـت مدارس را کـه
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 در جهانبانی اسـاسی مـانـد محکـمرا  حـقـایـق  نیـکــوتــر داد در اسـالممعــارف را رواجـی 

 اریجهاند اصل ازآن طرزـحکه عالم را شود   از سـر حـکمت فـرمـودپـی تـرویج آن ارشاد 

 نیجـهـان گـردیـد نـوراـان ـجدۀ ـدیـیـدون ـهم   دـبــنـور آن جـریـده کـش سـراج اخـبار نـام آم

 مـه پـند و زباندانیـَبـر ه درخـت فـیضـش آرد   رـمـنـافـع را بـود مـظهـر، نـتایـج پـرورد در ب

 ـشـانیــدرخو  رــاز فَ ، یـا آئیـنـۀ اسـکـندرو    دا چـو جـام َجـمـهـمـه حـاالت عـالـم اندرآن پی

 ندانیـخـس قـد مشـنـسر ک طفل باشد خودگر    نیـآن را کـرد گلچی گلستان بِخَردکسی کاین 

 ون وقت ریانیـاکند ـرا آم خـردیـبـاغ بکـه    مژده نـرا ازیبشارت باد اهل فضل و دانش 

 یـران جانــگواب ـخ روان بیدار دار از نشۀ   ان، نـگاهی کـن به کـیـان برـعالم ایم یکی ای

 انیـافش از دامن ذهول رددکه ازغیرت همی گ   وام دنیا راـاقببـین  دیــدۀ عـبـرت بــایــکی 

 ریشانیـپ سـوی جمعیت از ملکگـرایان شو    بــبــال از پــی پســتـی، به اوج پــایــۀ بــینش

 چـه جاپانیمانی رـج چه نمسا و فرنسا و چه   یـترقیـهای پـی در پ بـبین اصنـاف عالم را

 یسـانـان مـه اقــرانـاز ه تی فـایق آیـدـبگـیـ   ندــ، بـارگـاه دل چـیدوحـۀ تهذیب کسـی کـز

 چـسـان بـر اوج رفعـت کـرد بـنـیاد پـرافشـانی   را کـه با آن فـترت فـطـرت جاپان گر اقلیمـن

 حــیــرانیرداب ــاد در گـتــیا افــم ایشــز رس   و اکنون سبقتبر جهان در  اروپا فخر کردی

 که محو خویـشتـن شـد ایـشـیا زیـن رسم جاپانی   از اوضاع شان افتاد در حیرت نه تنها یورپ

 را برون رانی وساوس رخش همتکه از قید    و جهدی کن مروت مانقدم در عرصۀ جهد و 

 ای یـزدانی افــضـال و رحـمـت ه آرد مــیوۀکه    هــمت ابیــاری ده به ت راو دولـنهـال دین 

 کـه تـا زیـن عـالم خـامی کـمـیت عـزم بـجهانی   بایدت حاصل پخـتگی میدین،  بجوش غیرت

 انی ـفســالت نـن، زنگار تسویـبشوی از لوح دی   ده اخوان دینی رابه صدق خاطر، امـدادی ب

 یـرآنــق  داللـتـاسـی بعنـن مـایدارد ی ـوتـبـث   دـدر راه دین کوش ر کراـهدایت بخشد ایزد ه

 انی ـمــای ایی هـرقـت روت درـرف مد صـنـک   دـباش دین غریبی یار خوشا حال کسی کاندر

 رانی چه سریانیه عبویم چچو معنی راستان گ   ــاظمفـین الیـپی تز ی درـرف، نـتکلف بر ط

 خط فانی، ِنَیم در خال وکه همچو شاعران دون   مـنقدر دانـای کنــولی م،ـحبانـنکه سـم ایـگویـن

 یـانـوده دامــر زالـسـم، بـویــتی پـمــوبه هــز ت   جویم اعالی دین ز حق ،دین گویم بهرسخن از 

 ع ایمانیـل آن شمــاه رســرت شـرب حضـه قـب   ودل خـجمیاف ـاک و اوصـداوندا بذات پــخ

 سانیـورت اغوای نفــانده ایم از سـس درمـکه ب   رحمیخود  از فیضپژمردگان این  حالبریکی 

 یت دار ارزانمــرحرا ز  اـت مـلــی مــوامــق   بر راـپیمن ــدی ۀــک رشتــامی بخش سلــنظ

 ورانی از نانت سرفت شمع دیــعــور مـه نــب   رونقخود  فضل را از عطا کن دولت اسالم



  

 

 

 6از 6

 انیلمــدین مس وتــدر قان ـــق شــیــوفـده تـــب   ـیتیـونند  در گه کنــالم کـــلت اســان مــشه

 مانیدات ایـیـروف تایـش مصــمتـه اشدـه بـک   دیانت خوی دریا دل خصوص آنخسرو عادل

 لمانیش مسیو او  کدل وجن شد ز عه روشک  اذلـادل و بـریار عـت و دین، شهــلـراج مــس

 انش نگهبانییهات کن ز آفش کــویــظ خـحفـب  چو مصروفست یا رب همتش در رفعت دینت

 (1) که تطویل کالم آرد مالل طبع انسانی  م دانایانـتاه باید "واصفا" در رسسخن کو
 

 م(1906جنوری  11ق  1323ذیقعده  15سراج االخبار افغانستان عدد اول سال اول  36) ص )

 قربانیان مشروطیت از خاندان واصف قندهای:

 می شوند: دست داشته اند، که ذیالً معرفی ش مشروطیت اولین،در جنب خاندان واصف چند تن طوریک اشاره کوتاه رفت، از

گرفتار و روزیکه  1327سعدهللا خان الکوزایی برادر واصف فرزند مولوی احمدجان تاجر که در صفر  -1

 واصف را می کشتند اورا با َوی یکجا بدهان توپ بستند که از ارکان رشید مشروطیت اول بود.

قندهاری فرزند نورمحمد محمد بن محمدعظیم عم احمدجان تاجر، که مامور گمرک عبدالقیوم خان الکوزایی  -2

در قندهار  1309کابل بود و با واصف یکجا به توپ پرانده شد، یک پسرش عبدالخالق مرد با سوادی بود که تا حدود 

 میزیست.

 یافت. اتو در زندان شیرپور وفق در کابل محبوس شد 1327لرحمن کاکای واصف که در صفر عبدا -3

تمام افراد این خاندان که در دورۀ امانیه می زیستند، اشخاص بیدار و موید دولت امانی و طرفدار نشر معارف و 

 دارای افکار آزادی خواهی بوده اند.

 

 ومدبخش پایان 

 ادامه دارد

 

 


