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 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت
 اثر جناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی

 همدقسمت 
 

 فصـل سوم
 

 «جوانان افغان»سرشناسان و چهره های ممتاز 
 

جامعه افغانی دو پدیده زشت و خشن یعنی استبداد سنتی )ستون فقرات تاریخ کشور( و خرافات  به گواهی تاریخ در
ماندگی جامعه را فراهم آورده و حکمرانان مستبد، دست باالئی در خشونت داشته  همیشه بدبختی های مردم و عقب

ه، قاتل ملت را قهرمان جلوه داده و ساخت اند. استبداد برای بقایش از هر وسیله استفاده کرده، ارزش ها را دگرگون
معرفی کرده است. آغاز قرن بیستم مشروطه خواهان این پیشتازان آزادی که  و فتنه گر خائینقهرامانان ملت را 

خودشان را ممثل خواسته و اراده کشور میدانستند، در برابر هر پدیده فوق به مقابله برخاستند و کوشیدند حرکت 
محروم و متجاوز، استثمارگر و استثمار  حق بر باطل، ظالم و مظلوم، حاکم و محکوم، های تاریخی چون: نبرد

فالکت بار اجتماعی،  شونده را تا سرحد فهم، دانش و امکانات تعمیل و عملکرد شان توضیح و نشان دهند. و وضع
 اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری را در زیر سایه استبداد و خرافات روشن کنند. 

پیمانه کوچک بنابر شرایط موجود  مبارزه با انواع استبداد بالخاصه با استبداد سیاسی ولو در بعضی حاالت بهاین 
و زمان هم بر سیل طنز، کنایه، رمز و راز صورت گرفته بود و مردم  آنوقت نسبی و گاهی بشکل علنی و رویائی

و مردمی که تصویر  ی یکی از نویسندگان برجستهمینمودند... به همین ارتباط فشرده زیرین از متن عال را تنویر
روشنفکران و جوانان چیز فهم ارائه میکند... بطور  خوب و روشن از وضع و احوال مصبیت بار و رنج اور

نمونه تقدیم میگردد... اینجا سرزمین عجایب و اسرار است، پاسبان دزد است، آدم کش است، دولتمان دشمن جانی 
  لم و شقاوت است...ظ مرکز ماست... عدلیه

آثار، ایشان را معرفی کرده بطور مثال  جناب پوهاند هاشمی درباره جوانان مشروطه خواهان به اندازه دریافت
 است. و محل تولد الی مبارزاتش را یادآوری کرده حدود شش صفحه از سوانح« پریشان»درباره عبدالهادی داوی 

 میکنم. نقل آنرا فشرده که
 

 «: پریشان»عبدالهادی داوی 
م( در باغ علیمردان کابل بدنیا آمده است، او تحصیالتش را در مکتب حبیبیه وقت 1۸۹۵شادروان داوی در سال )

مکتب بخصوص مولوی عبدالرب و محمد سرور واصف، از رهبران  ادامه داد. طبق گفته خودش از معلمان آن
را پرورش کردند. حینیکه   و عبدالغفور ندیم  وق ادبی اوخواه تربیت سیاسی گرفت و قاری عبدهللا مشروطه

پیشبرود امور  که چند تن از جوانان تعلیم دیده را برای محمود طرزی سراج االخبار را تأسیس کرد، خواست
داوطلبان  نشراتی سراج االخبار تربیه کند. او بدین منظور از اداره مکتب حبیبیه تقاضا نمود از جمله چهار نفر

، عبدالرحمن لودین، فیض محمد  کریا و محمد بشیر پسر منشی ن یر هندوستانی پ یرفته «پریشان»عبدالهادی داوی 
دو  دو نفر اخیرال کرآن بعد از چندی بنابر عواملی وظیفه را ترک گفتند و محض شدند و مگر از جمله چهار نفر

محرران  داشتند بحیث طرزی را محمود یت دو بالکه حیث« لودین»و عبدالرحمن « پریشان»جوان یعنی عبدالهادی 
 سراج االخبار تعین شدند.

را انتخاب کرده بود. « پریشان»به گفته خودش از زمان تحصیل مکتب حبیبیه در اشعار تخلص  عبدالهادی داوی
االخبار اداره سراج  در را بکار برد. داوی پریشان« داوی»بعداً در دوره سالمندی اش جهت تشخیص نام فامیلی 

دری به نوشتن مضامین و مقاالت  های اخبار خارجی از زبان ترکی و قسماً از انگلیسی به زبان بر ترجمه عالوه
 فراوانی انتباهی و سیاسی و اجتماعی پرداخت. 
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زندانی شدن اش گردید گرچه زندانی  م( موجب1۹17اشعار انتقادی، انقالبی و آزادی خواهانه اش یک نوبت در )
امیر حبیب هللا خان در شوربازار کابل دانسته اند،  لودین در سوء قصد علیه را در همکاری با عبدالرحمن شدن او

فیر تفنگچه ارتباط  با قضیه حبس شان به هیچ صورت»در مصاحبه که با این نویسنده اثر داشتند فرمود که:  ولی
برتر دانسته بود.  اسیرانه را از زندگی که درآن مرگ در راه آزادی« بلبل گرفتار» نداشت، بلکه شعری بنام

  پیشخدمت به امیر شیطنت کرده بود، امیر برآشفت و در حاشیه سراج االخبار نوشت: سروده را قطب الدین
 و زندانی شد. «شود پریشان کیست؟ معلوم»
 

 
 «پریشان»تصویر عبدالهادی داوی 

 

 بلبل گرفتار
 فسـه قـب لـیــلبــبشنــیدم ز ب سحـــر گهی

 د کسـپرسـن مــو درد دل مــاز غ که مردم
 اله ها نفس نفسـکشم این نـمی هـچ ه ازـک

 غان چو جرسـگ شت مرا عمر در ف چرا
 مرا؟ و بــــار ارـنیست ک فغان چرا بغیر     
 ؟راــم ارـردن شدست بـبگ اتـچـــرا حی     

 خن گویمنه محرمی که باو یک زمان س
 مـگوی نـوط و غــــم ه دردـونس کـنه م

 مـویـمن گـچ حرف از اوـب نه همدمیـکه
 گویم نـاسمــو ی ـریننسـ لــو گ ز الله

 الیــخ را پُر ز مالل کنم بشـــــکوه دل     
 الیـخ بلبالن لهـجم نمـک ز درد خویش     

 م معان یاربـکده ء پر غم جفا این در
 یارب گلستان وگل رسان به دوباره ام
 دیم بـاریـریـفس آفـق رایـب اگــــــــــر

 سر وکاری هٔ زد و پر چــــــــرا به بال
 آزادی و پــــرم در هوای بال شکست     
 آزادی فــدای  شکر که گشتـــم هزار     

 «پریشان»
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 پروفیسور استاد هاشمی در شهر دوشنبه در انستیوت شرق شناسی در حال ایراد بیانیه

 خورشیدی 1366با پروفیسور روسی، سال 
 

 

 «:جلوه»محمد کریم نزیهی 
 

هـ ش  1۲۸۵محمد کریم فرزند قاضی بابا مراد اندخوئی، در حوالی )
دربار شهر متولد گردید. دوره رشدیه را در  گ ر م( در 1۹۰۶ مطابق

کابل به پایان رسانید همچنان آموزش علوم اسالمی را از  مکتب حبیبیه
 محضر پدرش فرا گرفت. 

اشعارش را بنام جلوه نشر دوست بود که  وطن و شاعر او یک مبارز
آثارش در سالنامه به گفته واصف باختری، نزیهی  بخشی از میکرد.

 دانشور سترگ بوده میراث دانش در خون داشت.
پدرش بابا مراد اندخوئی همان قاضی معروف به عدالت، علم و بیدل 

 او تجلی آموزش ها را در حجر تربیت پدر فرا گرفت. است. شناس
تاشقرغانی مشهور  هٔ پدرش در محضر آدین هٔ ا هم به توصیاز علوم ر هٔ پار
 مال عرب آموخت.  به

 هٔ تاریخچ»دوسه سال  م( در خالل 1۹31هـ ش مطابق  131۰) در سال
 هٔ نوشت. بخشی از آثارش در سالنامه کابل، مجل را« افغانستان ادبیات

  باز تاب یافتند. کابل و ژوندون
نزیهی با شادروانان ابرهیم صفا، میرغالم محمد غبار، خال محمد خسته، 

 «جلوه»محمد کریم نزیهی      قربت، عبدالحی حبیبی وغیره رفت و آمد ها داشت و همدوره بودند. 
 

خویش از متون علمی و ادبی نگاشته شده بدین  تحقیقاتاو زبانهای انگلیسی، عربی و ترکی را میدانست و در 
 پیشتازان بود.  دری و تُرکی چغتائی از زبانهای بهره میگرفت و در زبانها

بودند. و صورتگر  رهنمود کنندگان وی استادان بزرگی چون قاری عبدهللا، سید مبشر طرازی، هاشم شایق افندی از
در حشر و نشر با درفش داران جنبش مشروطه خواهی دوم و آزادی  کبیر غالم محمد میمنگی از مشوقان او

  بود. خواهان
دوره هفتم شورای ملی وکیل مردم  بعد از عضویت در انجمن ادبی کابل به امور تجارت پرداخت، درنزیهی 

 دست چپی داشت. پسند روشنفکران موقف ترقی فراکسیون اندخوی بود. بگفته حبیبی، نزیهی در
 ردید.متقاعد گ وی بعد از مدتی کارمند صدارت عظمی و وکیل التجار افغانی در مشهد بود که بعد از آن

زبان  هٔ نفری شامل بود. زمانیکه مسئل( ۲۸) م( در کمیسیون 1۹۶۴محمدکریم نزیهی در وقت ساختن قانون اساسی )
و همکاران او سعی ورزیدند تا از رسمی شدن دوبارۀ « رشتین»هللا  های رسمی مورد بحث قرار گرفت صدیق

به این  راجع دند... چون در ضمن مباحثهجلوگیری کنند. هر چند در این باره به مقصود نرسی« دری»زبان 
محلی را زبان منحط خواند، محمدکریم نزیهی برسم  زبان اوزبیکی و سایر زبانهای« تره کی»موضوع محمد قدیر 

   احتجاج با مجلس مقاطعه کرد.
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خواسته  هٔ ترقی، ضد استبداد و انعکاس دهند محمد کریم نزیهی این شخصیتی که در نبردگاه در صف طرفداران
  های طبقات و اقشار گسترده مردم قرار داشت.

بمشاهده میرسید از وی باقیمانده است.  طوریکه گفته شد آثار و مقاالت و اشعاری که در آن روشنفکری و نوجوئی
 است: دعوت کرده و چنین گفته مبارزه یک شعر که در نو جوانی سروده و جوانان کشور را به

 

   تا بکی
 

 شکوه و فریاد کنید  و ستم جور از تاکی
 منشاء بیداد کنید برهم زدن سعی
 ما دامن تان باد، جوانان غیور  دست
 کنید  لت و خواری همه آزاد این که از

 بیداد بسوخت صد هزاران چو منت آتش
 ارشاد کنید نه نشینید ز پا، دم بدم

 فتنه انگیخته تبعیض نژادی در خلق 
 ملک خود و اوالد کنید هٔ فکر آیند

 از خوان نعم سرخوش و شیرین کامند چندی
 گریه بر قافله کشان خود و فریاد کنید

 کرد تبه تا شود آباد خودش خانمان
 یکسره برباد کنید خانه ظلم وستم

  تا شود بر همگان امن و عدالت قایم
 ایجاد کنید عالمی نو ز مساوات و حق

 کشیدجوانان ستم، مرتجعان چند  ای
 تا بکی رحم به این دسته شیاد کنید

 کهنه رژیم ننگ دارد بشر زچنین
 طرح ویرانی این بنگه زبنیاد کنید

 آشیان همه مرغان، ز ستم آتش زد 
 زدن خانه صیاد کنید  قصد آتش

 بشری ندهند ارزش کاهی به حقوق
 تکیه بر خود و بازوی چو فوالد کنید

  ز خون شاهد آزادی را غازه سازید
 ز خود روح شهیدان وطن شاد کنیدتا 

 سوخت ای همنفسان آتش استبدادم 
    این سوخته را برهمه انشاد کنید شرح

 دوخته ام نسل جوان چشم امید بتو
 در خور شأن و شرف مملکت آباد کنید

 به خلق حاکم و ما  روزی آید که شود خلق
 رفته باشیم از این ورطه، ز ما یاد کنید

 را  حسرت آزادیزار،  دل می برم در
  کاش خاکم به بر سایۀ شمشاد کنید

 اللۀ باغ دل خونین منست  شعر من
 مهوشان زیب لب و حسن خداداد کنید

 قد سروی دیدید  هرکجا الله رخی با
 ناشاد کنید« جلوه»یک نفس یاد از این 

 « جلوه»نزیهی   
 

  غالم محی الدین آرتی:
 

بود. او در کنار شغل پدری که  از تجاران معروف کابل« آرتی» پسر شیر محمد خان« آرتی»غالم محی الدین 
 فراوان زندگی اش را غنی تر ساخته بود.  رفت وآمدش را بکشور های خارجی مهیا کرده بود تجربه
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 کلمات آرتی آدم روشنفکر، مترقی، آزادیخواه و از جمله نخستین کسانی بود که
رایالیزم، استسمار، نظام سوسیالستی، ادبیات مارکسیستی و چپگرائی ارتجاع، امپ

 است. انقالبی، رنجبران و محنت کشان جامعه را بکار برده حکومت
 جوان آرتی که به زبان های اردو، تُرکی، انگلیسی و روسی آشنائی داشت. او

نقاد بود. او آدم مردم دار بوده نه تنها با حلقه سیاسی  منور، تندرو، سخنور و
 از آن نیز با مردم تماس داشت. محشور بود بلکه خارج زیاد« افغان جوانان»

موجب  میهن پرستی، جوانمردی، شهامت، صراحت لهجه و سخاوت منشی اش
 گردیده بود که مردم مج وب او شوند.

 هٔ نمایند  م( آرتی بحیث 1۹۲۸به فرموده غبار در لویه جرگه یکهزار نفری پغمان )
خریداری  اعانه برای هٔ انتخابی عضویت حاصل کرده بود، مبلغ سه هزار روپی

  مهمات جنگی دولت پ یرفته بود، فریاد زد:
 غالم محی الدین آرتی             

نشده اند، هیچ اصالحاتی در  اعلیحضرتا! مادامیکه این وزرای مشهور بالفساد شما تا پای محاکمه و دار برده»
نیت دولت امانیه و صبغه انقالبی بودن آن معتقد بود، علناً با این جوان دانا و توانا که ُحسن «. مملکت ممکن نیست

 وزیران و کارمندان فاسد دولت می آویخت و با رشوه خواران و عناصر انگلیسی مشرب سخت مخالف بود.
در شب آن روزی که سپهساالر نادر به پادشاهی اعالن شد از »دکتور شریف فایض به حواله غبار مینویسد که: 

 هٔ الهوری دایر و قضی هٔ جلسه حزبی در خانه نگارنده در درواز« افغان جوانان»کران کابل جمعیت دسته روشنف
غرور و فقدان تجربه « آرتی»تعین حرکت خویش در برابر دولت جدید طرح نمود... نخست غالم محی الدین خان 

اخلی دولت را منصرف ساخت و دست خارجی بوسیله اعمال د»دولت امانیه را مورد انتقاد قرار میدهد و میگوید 
در «... جنایت میداند همکاری با رژیم نادری را اشتراک در آرتی هرگونه»، «خودش قبر اورا کند با دستهای

مخفی ضد دولت جدید به شدت تعقیب  مبارزه»جلوس نادر خان فیصله میشود که  اولین نشست روشنفکران پس از
همان سال  فرود آورد. در« جوانان افغان»بر فرق جمعیت  ضربه را سال اول حکومتش اولین نادر در«... گردید

 باران کرد...  را تیر« آرتی»بدستور نادر خان، غالم محی الدین خان 
در جلسه دوم دیوان عالی محکمه  از قول صدیق طرزی و غبار ت کر یافته: غالم محی الدین آرتی قسمیکه قبالً 

 1۹۲۹هـ ش/  13۰7قی و تحول طلب در تاالر قصر ستور )بیست دلو محمد ولی خان دروازی حامی عناصر متر
افغانستان  این شخص صادق»بایستاد و فریاد کرد:  چند نفر سامع دایر گردیده بود از صف سامعین م( به حضور

ن مرد تهدید قرار داده اید چرا نمیگ ارید که در هجوم این اتهامات، وکیل مدافع بگیرد؟ هنوز سخن ای که شما در را
شاهی رفت و مردم  او در بازار در دهنش بود که رئیس مجلس او را کشان کشان از تاالر محکمه خارج کرد، ولی

راجع به شخصیت و خدمات محمد ولی خان و توطئه  و رهگ ر را جمع کرد و مخاطب قرار داده بیانیه مفصل
  که او ضد ارتجاع و استعمار انگلیسی بود...میگردد  محکوم جهتی از شخص ین علیه اورا رد و گفت که اینخائین

مهندر پرتاب رئیس موقت هند در کابل  غالم محی الدین آرتی در پایان محاکمه محمد ولی خان دروازی به همراهی
 شد و از طریق شوروی به ترکیه رفت و بعد از افغانستان خارج بود از آن در طیاره که صدیق طرزی میخانیک

 شد...  و در پشاور مقیم چند سال به هند رفت
 اظهارات محمد ناصر غرغشت!  طبق

منتشر « اخگر» از محصالن افغانی در مبارزه روشنفکرانه شان با تبلیغات قلمی در جریده تحت نام هٔ در ترکیه عد
به نشر  نادر شاه این نشریه مقاالت ضد روش استبدادی فعاالن آن نشریه بود. در میکردند. غرغشت خود یکی از

نشریه بود. در هرحال بعد  یکی از همکاران خوب و فعال این نیز« آرتی»محی الدین خان  بگفته او غالم یرسید.م
کلکانی برخی از روشنفکران به خارج رفتند و مبارزه کردند و  از سقوط رژیم امانی و با رویکار آمدن حبیب هللا

 شد و معدوی هم مخفی شدند. هم زندانی هٔ عد
بدولت بریتانیا و بصفت یک شخص  وابسته هٔ ا هان عامه یک چهر )شخصی که اکثراً در نادر سپه ساالر محمد

تحول طلبان، مشروطه « نادر شاهی»معرفی شده است( در رژیم او  اردپیمان شکن، سوگند خورده تاریخ و غ
. مبارزه های سری گردید امان هللا خان در افغانستان با شدت و خشونت سرکوب شاه خواهان، روشنفکران راستین

عقرب  1۶آغازش بعد از کشته شدن غالم نبی خان چرخی ) بخصوص ترکیه، جرمنی و سویس در داخل و خارج
و برادرانش  نادرشاه وزیر مختار بریتانیه در کابل از هواخواهان« فریزرتتلر» م( که حتی 1۹3۲هـ ش/  131۰

 چرخی را یک عمل قرون وسطائی خواند. این حرکت خودداری کند و کشتن بود، نیز از محکوم ساختن
جرمنی و غالم محی الدین خان از ترکیه شاه امان  غبار پشت پارتی در اروپا بشکست تنها شجاع الدوله از بگفته

مجدد دعوت نمودند، اما شاه امان هللا خان این پیشنهاد را نپ یرفت و  هللا خان و اعضای جمعیت را کتباً با اقدامات
 رکود باقیماند.  حال پارتی در
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بعد از چند ترکیه را ترک و به هند آمد، اورا در پشاور شهر فتنه ها و « آرتی»حینیکه غالم محی الدین خان 
 بشکل مرموزی کشتند. دسایس

 

 
 سعدالدین بهاء: 

 

کتابش درباره یکتن از مبارزین دیگر ( 3۴1پوهاند هاشمی در صفحه )
 چنین یادآور شده است. « بهاء» خواه بنام سعدالدین  مشروطه

 م( در گ ر توپچی باغ کابل چشم بدنیا گشود.1۹۰۵هـ ش  1۲۸۴او در سال )
بهاء علوم متداوله را نزد یک عالم مصری در مسجد سه دکان عاشقان و 

فرا گرفت و از طریق پدرش که خزانه دار مادر شاه امان هللا خان بود،  عارفان
پیدا کرد. در ضمن با محمود طرزی آشنا شد،  سلطنتی رفت و آمد به ارگ

طرزی اورا به نویسندگی و ساده نویسی تشویق میکرد. بهاء در نوجوانی با 
به لندن رفت و در آن کشور به تحصیل زبان « خسربره اش» عبدالعزیز لندنی

 انگلیسی پرداخت. 
 وکیل شهر کابل تعینبحیث « شورای دولت»زمانیکه از لندن بکابل آمد در 

 گردید.
در همین دوره در صف مشروطه خواهان پیوست. شیوه پیکار انسانی 

و خصلت های ضد انگلیسی لودین را سر مشق کار « عبدالرحمن لودین»
 مبارزات آینده اش گشت.  خود قرار داد. و همین روش سرمشق مبارزات

استعمار شالق میکوبید. مرحوم بهاء  استعماریون بر بدنبهاء چونکه در انگلستان تحصیل کرده بود در زیر ریش 
دزدان چراغ »عنوان  او تحت خواهان بر ضد استعمار شعر گفت و نثر مینوشت، مقاله کوبنده در صف مشروطه

عجیبی برپا ساخت  هٔ م( چنان ولول 1۹۲۸هـ ش/ 13۰7در جریده انیس )« پاسبان بیدار خواب»مشهور به  «بدست
  مطبوعاتی درکشور گردید. همحاکم نخستین که

را ببندند و  ارتجاع کهنه کار و نوکران و مزدوران را چنان به هیاهو انداخت که میخواستند دروازه روزنامه انیس
 پادشاه بگیرند .  را از هللا از اروپا حکم تکفیر او کوشیدند که پس از بازگشت شاه امان

در فرانسه خبرنگاری بر من شورید و گفت  در سفر اروپا»و گفت که: تکفیر را در هم درید  اما شاه امان هللا کاغ 
شاید در جامعه شما جای برای انتقاد وجود ندارد. یا  یا نمی خورد. و که چرا در جرائید افغانستان انتقادی بچشم

 انتقادکنندگان را بسته کرده است. استبداد تو دهن
نشریه دولتی است و نمیتواند « افغان امان» خ  دادم و گفتممن که جوابی نداشتم ناگزیر جرائید خصوصی را مآ

شخصی و خصوصی را بخوانید تا ببینید که آیا ما انتقاد را چاپ میکنیم  انتقاد بر دولت را چاپ بدارد، بروید جرائید
  یا نه؟

و مقاله  داشت را در دست انیس فرانسوی مرا دید و این بار همان شماره پس از چندی همان روز نامه نگار
 بود.  را گواه آورده« پاسبان بیدار خواب»

را « بهاء»شخصی  داوری کنید که چنین اکنون خود مطبوعات باور دارم دموکرات هستم به آزادی من که شهریار
 « بعدی نیست...؟ نسل های در برابر ساختن، محکوم شدن محکوم

به چوب انتقاد بست.  که سردار محمد یونس خان بود یس بلدیه کابل رائلحن دیگری رمرحوم بهاء در مقاله شدید ا
رفع حجاب، برخالف نظر و تمایل خویشاوندانش حجاب و نقاب را از  بهاء از جمله نخستین کسانی بود که بعد از

نظر گرفته شد  موقتاً تعین و بعداً در« شرکت ثمر»خانمش برانداخت. بعد از ختم دوره والیت اش بحیث رئیس  رخ
   در ایران فرستاده شود. فیرکه بحیث س

والی کابل را با گروه مشروطه خواهان  بگیر و ببند ملک محسن زمانیکه حبیب هللا کلکانی وارد میدان شد، به حکم
 و روشنفکران و بها ء برای شش ماه در زندان افگند، در روزگار نادرشاه و طالئی زادگان شکار شکنجه وکشتار
بیرحمانه مشروطه خواهان و روشنفکران آغاز گردیده بود، روشنفکران در حلقات شب نشینی ها و محافل خویش 

 را نکوهش میکردند و چاره می جستند. « نادرشاه»این نماینده استعمار انگلیس 
اسم، غبار، سیمای برخی از رزمندگان را میتوان برشمرد: عبدالرحمن لودین، پروفیسور غالم محمد میمنه گی، ق

مهدی جان، سید اکرم، پسران منشی ن یر، میرزا هاشم نابینا، خواجه هدایت هللا، اعظم خواجه رئیس شرکت برق، 
ها از جنایات و آدم کشی  دستگیر قلعه بیگی وغیره... روان همه شان شاد باد. این گروه روشنفکران با پخش شبنامه

 انگلیس را نکوهش میکردند.  اشتند و استعماربیحد و حصر نادرشاه و برادرانش پرده بر مید
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نوشت ولی امکان نشر آن در جراید میسر نبود. بقسم  را« کنفرانس سگها»اینوقت سعدالدین خان بهاء مقاله  در
برداشتند، مردم جوقه جوقه به  نادر غدار و آل یحیی را پرده جنایات شبنامه به نشر آن پرداختند. در این مقاله

بجای دیگری  دیوار ها جمع میشد مگر باز هم عالقمندی میپرداختند چون شبنامه توسط پولیس از خواندن آن با
 انتشار می یافت. 

نادر »بهاء در یکی از شبنامه هایش  سعدالدین خان» جناب پوهاند هاشمی از زبان جعفر پسر وزیر مالیه مینویسد: 
نشر کرد « حقیقت ماهره»بهاء نشریه را بنام  د... مرحومرا پیر بواسیری و استخوان خور استعمار نوشته بو« شاه

 و خیانت اشخاص بحث میکرد.  که از بیداد گری ارتجاع
انتقادی ضد خود  هٔ برای شناختن روشنفکران غیر معروف دولت یک جرید»پوهاند هاشمی از قول غبار مینویسد: 

  و آنها را بشناسد. جمع نطور شبنامه نشر مینمود تا مخالفین را گرد آ« حقیقت»را بنام 
جوان ظریف، منطقی و « میرزا نیکو»موظف این کار از طرف دولت شخصی بنام نیک محمد کابلی معروف به 

با آن همه زحمت که میرزا نیکو کشید به جریده حقیقت نپیوستند، بلکه خود  ج اب بود... تعین گردید. جوانان کابل
 کردند و سلطنت را از بنیاد بکوفتند.  را شایع« حقیقت -حقیقت» هٔ جوانان جرید

را بفریبد و بشناسد و به دژخیمان دولت « حقیقت -حقیقت»باالخره موفق شد که عده از نویسند گان  اما میرزا نیکو
 « بسپارد. از قبیل میر عزیز خان و میر مسجدی خان شهید وغیره...

 اعدام عبدالرحمن لودین... چند نفر دیگر اعضای پوهاند هاشمی از قول غبار جای دیگری مینویسدکه... بعداز
جمعیت را دولت شناخت و به زندان افگند از جمله میرزا عبدالرحمن خان سالهای زیاد در زندان ماند و شکنجه 
شد... سعدالدین خان بهاء در زندان تحت زجر و شکنجه پیر شد اما خم بر ابرو نیآورد، در سیاه ترین دوره های 

ً به انشاء و اشاعه شبنامه  ستان دلیرانه پیکار کرد... روشنفکران کابلتاریخ افغان در سدد مقابله برآمدند... متعاقبا
پرداختند البته در بعضی نشرات دست بدست میگشت هجوهای بسیار زننده نسبت به خانواده  های منظوم و منشور

سیاسی  بر دشمنی برعلیه روشنفکران ناپ یر خاندان را سلطنت وجود داشت و این خود خصومت شخصی و آشتی
 می افزود.  قبلی شان

 ملی قرار میگرفت.  بعد از آن بود که نه تنها نوشتن چنین آثار بلکه خواندن آنهم در منزله جنایت
گلوله های آهنین در آتش سرخ شده را در  به گناه خواندن شعری سه بار چوب خورد و یکبار چنانچه سعدالدین بهاء

در زندان خاندان نادری ماند و بعد از رهائی خیلی پیر  تا سیزده سال عمرش را او گ اشتند... مرحوم بهاءزیر بغل 
ستم نادر بودند، نام نویس کرده  و علیل گردید. بهاء در زندان لست در حدود هژده هزار نفر زندانیان را که قربانی

بیست هزار بیت میرسید و جالدان نادر آن را در زندان که حدود  بود و دیوان شعری در هجو نادر انتشار کرده بود
 فقط چند بیت به خاطره ها مانده است: آتش زدند. از آن هجو نامه

 

 ــرد غداریــم ادرـــچــو ن زاده مــادر گیتیـن
 گاریــالمی مـــرد ستمــشقی بی مـــروت، ظ

 اندــک بدان مــجلوسش بر سریر سلطنت، این
 کفتاری اشد مادهـیـر نر بنشسته بــکه جـای ش

 دـبـینک، دو چشـــم او چـنان زیـبــه پشـت ع
 که چنبر بسته باشد عنکبوتی در خمی خاری

 

اخطاریه را  شبنامه هایش چنین داشت. بهاء در یکی از ادامه ظاهرشاهی نیز پیگیری بهاء همانگونه سیاه دوره
 پخش کرد:

 
 ادامه دارد

 
 نهمقسمت پوهاند سید سعدالدین هاشمی,  نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت,

 

 شرکا و برادران! نادر غدار،
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