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 جنبش مشروطیت درافغانستان
 اثر شادروان پوهاند عبدالحی حبیبی

 قسمت سوم

راتر افغانی، قدمی ف ۀکی از مبارزات بزرگ سیاسی و ُسچقبل ازآنکه در ثبت جنبش مشروطیت در افغانستان، ی 

ام نمایندگی میکند با احتر تعداد زیادتر شانراگزارم میخواهم تا یک قطعۀ عکس ازآن بزرگوران را که قسمتی از 

 کامل و تعظیم در برابر شان در این جا ثبت تأریخ معاصر افغانی نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبع مدسترسی به این اثر ندارند  که مندانیه عالقداده و یقین دارم به  ادامهاثر پوهاند عبدالحی حبیبی را از اقتباس 

 واهد بود. خوب و مستند تأریخی خ
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 گروه نخستین مشروطه خواهانمهم اعضای 

افغانستان یک فراکسیون کوچک معلمان هندی هم به ریاست داکتر عبدالغنی  در جمعیت اول مشروطه خواهان

که این  آن سالی " گفته اند و این نام تأریخ نماست ازالمرا "جان نثاران ملت": یا "اس وجود داشت که خود

است که شرح آن خواهد هـق  1326جان + نثاران + ملت =  فراکسیون تشکیل شده و به حساب جمل، کلمات

 آمد.

ای از چندین اعض می نامیدند و این نام را نویسندۀ این سطور )حبیبی("اخوان افغان"  را خودولی افغانان جمعیت 

بلوچ خان قندهاری، عبدالجالل خان قندهاری و تاج محمدخان ام مانند مرحومان عبدالعزیز این جمعیت شنیده

پغمانی. اخوان افغان تا جائیکه ما شناخته ایم ذوات آتی اند که در رأس حزب واقع بوده و مصدر فعالیت گردیده 

 یا محبوس شده اند. البته اعضای عادی آن به صدها می رسیدند.

 مرحوم میرقاسم خان:  -1
طوریکه دیده شد وی در ایام جوانی با واصف یکجا در گروه تألیف 

چون پدرش سیدغالم محمد چهارباغی  محرر بود. سراج االحکام

لغمانی از علمای نامور و روحانیون عصر و استاد خاندان 

امیرعبدالرحمن خان بود، از خردی در محیط علم وادب پرورش یافت 

لم بود، عی به زبان عربی آشنا و در مکتب مو با علوم مروجۀ اسالم

 آمددرولوی واصف که در آنجا در حلقۀ روشنفکران عصر و رفقای م

و منشی یک جرگۀ مشروطه خواهان در تحت ریاست مولوی واصف 

بود و مقام علمی و افکار مترقی را در مملکت کسب کرد تا که در 

مشروطیت اول در جملۀ روشنفکران مشروطه خواهان در شیرپور 

محبوس شد، ولی بعد از چند سال نظر به مقام علمی پدرش که امیر 

 1گردید. ورا به نظر قدر و احترام می دید از حبس رهاحبیب هللا خان ا

میر قاسم خان در عصر امانی از مقربان دربار شد و چون اعضای 

جمعیت مشروطه خواهان بعد از استقالل، تمام امور کشور را به دست گرفتند و امان هللا خان که جزو اینها بوده 

ش( و بعد ازآن سرمنشی 1305 -1300) ان بودامان افغ بر تخت شاهی نشست، میرقاسم خان مدتی سردبیر جریدۀ

ش و سقوط رژیم امانی دوام داشت و در مدت  1307تا زمستان  1306دربار شاهی گردید که این وظیفه اش از 

ش بعد از فتح کابل به دست محمدنادرشاه، معین وزارت  1308اغتشاش بچه سقاو منزوی بود، تا که در سنه 

 ش 1312عقرب  16لی چون یکی از شاگردان لیسۀ امانی )نجات( عبدالخالق به تاریخ معارف مقرر گردید. و

م( محمدنادرشاه را در چمن قصر دلکشا به ضرب تفنگچه بُکشت در همین روزمیرقاسم خان 1933 نومبر 8)

ش بشمول قاتل  1312قوس  26در جملۀ محرکان این حادثه محبوس و محکوم به اعدام گردید. اورا به تأریخ 

ردار ز شاگردانش ساگ بردند و َرسن دار را به گلوی او بستند. یکی نبه اعدام گاه کنار محبس دهمزمذکور 

که وزیر خارجۀ وقت بود دوان دوان فرمان معافی اورا از طرف  –فیض محمدخان فرزند گل محمد خان ذکریا 
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او رسانید و بچنین وضع معجزه آسا از مرگ نجات یافت، ولی نزده سال در محبس  کشتنگاهمحمدظاهرشاه به 

ش در کابینۀ سردار شاه  1329د و در سنه م( رها گردی1946ش ) 1328ارگ به سر برد، تا که در سنه 

ش 1332 (م )حکومت سردار شاه محمود خان. و تا سقوط این رژیمحیث وزیر عدلیه شامل شد به  محمودخان

  برین منصب باقی ماند.

و مقداری از علم و سواد  روشنی فکرو این شخصیت دانشمند و نقاد که صراحت لهجه و صفات آزاد منشی 

در کابل از جهان رفت و در تاریخ روشنفکری و ش  1357حوت  22داشت، در ایام پیری روز سه شنبه 

افغانستان نام نیکی دارد که با وجود دستیابی بر مقامات بلند، منزلت آزادی خواهی و آموزگاری و نویسندگی 

 نقادی و استادی خودرا از دست نداد. روانش شاد باد!

 وی روزی داستان زندگانی پُرهیجان خودرا با این بیت خالصه می کرد:

 وی کوی تو بردـز مارا به سـور انگیـق شـعش
 بر تالش خود چه می نازم که ره سوی تو برد

 

و عمق  در آن جریده نوشته "امان افغان"که حین سردبیری  آثار میر سیدقاسم خان، برخی از مقاالتیست از

حبیبیه و مکتب  مطالعات اورا در مسایل اجتماعی، دینی و قانونی می رساند. در دورۀ معلمی خود در مدرسۀ

استقالل بسا شاگردان و جوانان را با روحیۀ وطن پرستی و آزادی فکر و انتقاد اجتماعی تربیه کرد و تا آخر 

 عمر مقام رهنما را از دست نداد. 

 مرحوم میرقاسم خان برخی از اعضای مهم جنبش اول مشروطه خواهی را چنین معرفی می کند:

 ن خردمند و خبیر را که در آن نهضت اشتراک داشتند، به عرض می رسانم،" در ذیل اسمای تعدادی از فرزندا

تا خوانندگان محترم با تأمل شخصیت آنها را مورد دقت قرار داده و قضاوت نمایند که نهضت مشروطه، زادۀ 

آنرا دارد که این چنین شخصیت های برازنده و فکر و دهای باطنی خود آنها بود، نه تلقین اجنبی. آیا گنجایش 

 دسته آشوب طلب خطاب کنیم؟ یک را خودمحترم 

 دو نفر پسران عالم متبحر مولوی عبدالروف آخندزادۀ قندهاری که هر یک به نوبۀ خود از علمای برازنده  -2

مردان خطیب و دلیری علمیت، عالوه برو مولوی عبدالرب آخندزاده. ایشان  یعنی مولوی عبدالواسع آخندزاده

بودند که در نهضت مشروطه در شیرپور محبوس گردیدند و اما امیر حبیب هللا خان هر دو را به احترام مقام 

علمی پدرشان بعد از چندماه مورد عفو قرار داد. آنها نیز قیادت یک دسته از مشروطه خواهان را به عهده داشتند. 

نماز گذاران بیشتر می باشد. در یکی از آن روزها مولوی عبدالواسع روز های جمعه در مسجد پل خشتی ازدحام 

 "اطیعوهللا و اطیعو این آیۀ شریفه را خواند: ،آخندزاده در حالی که بر منبر با فصاحت و بالغت موعظه می نمود

اطاعت الرسول و اولو االمر منکم" در تفسیر این آیت خطاب به مردم گفت: ای مردم! از علمای منور و روشن 

کنید، زیرا ما علم داریم بر اینکه چگونه مردم را بر راه خیر و صالح هدایت نماییم و از طریق فحشا و منکر 

ورا به حضور طلبیده می خواست تنبیه نماید، مولوی اعلیحضرت امان هللا خان غازی اوقتی بر حذر داریم. 

با دالیل دفاع نموده و اعلیحضرت موصوف بود، از موعظۀ خود  او ۀخاصکه صاحب با همان شجاعت اخالقی 

 2."را قانع گردانید
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گفته در باال آورده شد و ما در سطور آتی ایشان را خوبتر  برادر دوحوم میر محمدقاسم خان در بارۀ این آنچه مر

 یم:نمائمعرفی می 

که طوری -عبدالواسع مولوی را در مبحث انجمن سراج االخبار شناختید و فرزند کالنش مولویبرادر  دوپدر این 

ق است. وی در اواخر امارت امیر 1290عالم متبحری بود که تولدش در قندهار در حدود  -میرقاسم خان گفته

امان  جلوس و از مجاهدین بیرق دار جهاد استقالل بود. بعد از حبیب هللا خان سر رشته دار مکاتب ابتدایی قندهار

متخصصین ترک، در ترتیب 3هللا خان غازی به کابل خواسته شد و در ادارۀ تقنین و شورا همراه بدری بیگ

ش 1299قوانین و تطبیق آن با شریعت محمدی)ص( کار می کرد، چنانچه در آخر اکثر قوانین منشوره بعد از 

نیز دیده می شود. وی دراین دوره در تأسیس  با امضای پادشاه، امضای خادم العلماء محمد عبدالواسع قندهاری

ش  1301در عقرب  وش  1300در سال مکتب قضات و مکتب حکام هم کوشید و استاد شرعیات آن بود.

 بافتتاح یافت و به نشر کتا عم( مرکه پشتو در برج شمالی ارگ کابل به ریاست مولوی عبدالواس1922)اکتوبر 

ش رئیس محاکمات بود تا که در  1302بعد ازاین در عقرب پرداخت.   گرامر() "و پښتو پښویهښتو پ"یوازنی 

ش بنابر ایراد خطابه "اولو االمر" به دسیسۀ درباریان امان هللا خان در کوتوالی کابل مدت یک  1305حدود سنه 

ن هللا ش فتوای شرعی به طرفداری اما1307سال محبوس ماند. چون رها گردید به قندهار رفت و در اغتشاش 

ش چون لشکریان بچۀ سقاو قندهار را گرفتند، اورا  1308خان در مقابل بچۀ سقاو صادر نمود. ولی در جوزای 

ت اصدار به جرم ترتیب نظام نامه های دورۀ امانی در غل و زنجیز به کابل ارسال داشتند. چون بچۀ سقاو عل

 ا کمال رشادت و جرأت گفت:فتوا را از وی پرسید وی ب

 سلطنت اید، باید شرعاً به قطع یَد محکوم شوید!"  چون قاطع طریق و غاصب" شما 

 ش(.1308بچۀ سقاو ازین سخن به خشم آمد و امر به قتلش داد و در شیرپور کابل به توپ بسته شد )جوزای 

 او دوجلد کتاب "تمسک القضات" است، که جلد اول آن مشتمل بر حقوق و جزء دوم  تألیفاتاز مهمترین  -1

 ش(1300ماده طبع کابل  1113بر  دارای احکام جزاست ) مشتمل     

 ربیع24 لیفأتاسالمی و مبانی دینی و دنیوی  )ص(پیامبر بعثمقاصد حکمت اسالمی در فلسفۀ نزول قرآن و  -2

 .28/7صل اول و دوم یک نسخۀ خطی آن در آرشیف ملی موجود است، نمبرق، ف1334الثانی 

ش 1308ه و تشکیالت حکومت از نظر اسالم که نسخۀ خطی آن در اغتشاش حکومت اسالمی: دربارۀ ادار -3

لیحده مسمی به حکومت اسالمی هم تحریر شده خاتمه حکمت اسالمی گوید: رسالۀ ع ازبین رفت. وی در

 است.

تفسیر سورة فاتحه و بقره به زبان فارسی و پشتو و انگلیسی )نسخۀ خطی آن پیش نویسندۀ )حبیبی( این  -4
ش در کراچی به دست پولیس از بین رفت( ترجمۀانگلیسی آنرا عبدالوهاب 1339که در سنه  سطور بود،

  ش.1300کاموی عضو پشتومرکه کرده بود 
 ش. 1300آنی طبع کابل ری فلسفۀ اسالمی قیلمععنوان اساسی دینیات در مضمون ت -5

 ش 1300حسنی قطع خورد طبع کابل لاء مل بر معانی اسماترسالۀ شناخت خدا مش -6

 ش 1362 نظومۀ تعاون به زبان پشتو، طبع کابلم -7

 دارد مهااد
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