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 ۰۴/۰۵/۲۰۲۰             ماریا دارو

 

 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت
 اثر جناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی

 دومقسمت 
 

 
 هیأت انجمن ادبی کابل

 

 سید جمال الدین افغانی
 

 پوهاند هاشمی از قول پوهاند مرحوم حبیبی چنین میگوید: 
طرزی زبانهای پشتو، دری، اردو،  پوهاند عبدالحی حبیبی مینویسد: که محمود

عربی، ترکی و فرانسوی را میدانست و در جای دیگری تذکر میدهد که مرحوم 
 طرزی در وقتیکه در خارج از کشور بود این بیت پشتو را نیز زمزمه میکرد:

 

 داستا په مینه په پشتو شپو، زه کریدلی یم، اوس
 مـدلی یـه غـنـدی پریز دمــه، چــی انگریز در ت

 
مرحوم طرزی عالوه بر مقاالت فراوان در سراج االخبار افغانیه، تألیفات و 
ترجمه های زیاد از خود بجا مانده است. که دکتور عبدالغفور روان فرهادی 

اثر مستقل چاپی و چاپ ناشده آن را در پایان مجموعه مقاالت ( ۳۱فهرست )
 طرزی در سراج االخبار برشمرده است.      

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Daro_m_mashrotyat_hashimi2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Daro_m_mashrotyat_hashimi2.pdf


  

 

 6تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اتی که پروفیسور هاشمی در مورد خدمات عرفانی، سیاسی، پیشرفت و ترقی علوم مختلف شادروان نظر به توضیح
محمود طرزی داده اند، بذات خود تفصیل یک کتاب است، بحق شادروان طرزی خدمات چشمگیری در ایجاد یک 

 مطبوعات روشنفکرانه در دوره اختناق امیر حبیب هللا خان انجام داد.
این پر مایه ترین اخبار در منطقه مبلغ و سازمانده جمعی در مبارزه بخاطر تحقق « اج االخبارسر»نخستین شماره 

و « لوئناب» م( در مطبعه سنگی علی احمد  ۱۹۱۱اکتوبر  ۱۹هـ( مطابق )۱۲۹۰میزان  ۱۶سیاست حزب بتاریخ )
 اره اول سراج االخبار (با ستندرد بین الملی به نشر رسید. این هم ) شم« محمود طرزی»سر محرری و مدیریت 

 

 
 

سراج االخبار افغانیه بانشر مقاالت منثور ومنظوم اجتماعی و سیاسی خویش مفکوره ها وآیده های حیاتی مهمی 
بردگی، از  چون: از بین بردن جهل و نادانی بحیث نیروی استبداد و مایه تمام فقر وبدبختی های جامعه از جمله

ن انتقادی وسیاسی، احساسات مردم را بیدار ساخته و در براندختن پرده های بی دست دادن آزادی و استقالل، با لح
خبری مردم را تشویق میکرد. روشنفکران و جوانان زیاد دیگر نیز موقع یافتند که در تقویت مطبوعات مقاالت 

 شان را بنویسند.
ترکی و جنبش های ناسیونالیستی  محمود طرزی که اندیشه هایش از افکار سید جمال الدین افغانی، تجدید خواهان

آن عصر متاثر شده بود به کمک یاران مبارزش، اندیشه ها و دیدگاه های شان را در مضامین خودها، از ُحب وطن 
اتحاد و آزادی صحبت میکرد. ترویج و تعمیم معارف و اساسات علم را سرچشمه تمام فیوضات سعادت برای زن، 
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نسته و آنان را به طلب علم و فراگرفتن، دانش و فرهنگ جدید و جهان مدرن و باال این نیم پیکر جامعه و مرد ها دا
نیک، زراعت، آبیاری، صعنت، تجارت، خبرد آگاهی عمومی، فهم و درک هموطنان در مسائل نوسازی، اهمیت ت

ت و زمزمه حب وطن، مساله وحد« ترانسپورت عصری و از این قبیل موضوعات کمک و رهنمائی نموده اند...
اتحاد نیروهای ملی، در مبارزه علیه ستم و استعمار انگلیس و آزادی افغانان و افغانستان، مقاالت طرزی در مقام 

که مردم را در داخل و « م ۱۹۱۶حی علی الفالح، مؤرخ هشت جنوری »اولین قرار داشت، چنانچه در مقاله 
به قیام ضد انگلیسی و جنگ با انگلیس و حصول  خارج از وطن که بواسطه کلمه طیبه یک وجود میباشند، آشکارا

سراج االخبار با اندزه در ارگان استعمار تزلزل انداخته بود که « آزادی و استقالل افغانستان دعوت نموده است...
 دولتین روسیه تزاری و هند برتانوی برای تضعیف اثرات این جریده رسماً اقدام کردند. 

انستان بلکه در سایر ممالک ترجمه و خوانده میشد و هنگامه ها برپا کرد. انگلیسها سراج االخبار نه تنها در افغ 
از طریق امیر حبیب هللا خان نیز باالی  ٬در هند میشدند« سراج االخبار افغانیه»عالوه از آنکه خود مانع ورود 

به تعداد کم در هند وارد میشد  طرزی فشار وارد کردند. انگلیسها خود مینویسند که در ابتدا سراج االخبار افغانیه
اما تاثیر زیاد باالی افکار عامه وارد کرد. ولی انگلیسها به هیچ صورت جلو ورود سراج االخبار افغانیه را در هند 
گرفته نتوانستند. زیرا بعضاٌ افغانها اخبار را در الریها و بکس ها مخفی میکردند و حتا در واسکتهای خویش اخبار 

به هند انتقال میدادند. مقاالت سراج االخبار نه تنها در هند مورد مطالعه و استقبال خوانندگان قرار  را میدوختند و
میگرفت بلکه درسایر کشور ها مانند ایران خوانندگان زیاد داشت و بعضی مقالت این اخبار در مصر و ترکیه نیز 

 ترجمه و خوانده میشد. 
م( از  ۱۹۱۴منافع خویش را در هند در خطر میدیدند امیران هندی در سال )چون انگلیسها در انتشار اخبار افغانیه 

امیر حبیب هللا خان در خواست کردند که انتشار مقاالت سراج االخبار را منع قرار دهد و حبیب هللا خان نیز به آنها 
یزم روزنامه را نتوانستند وعده داد. با آنکه مطابق قانون پان اسالمی، سراج االخبار تغیر نکرد و ندای پان اسالم

خفه نمایند. بلکه اشعار پشتو از مولوی صالح محمد که تماماً مبنی بر پیغام اتحاد اسالمی و نابود ساختن کفار بود، 
 نیز به نشر رسید.

 

 نمونه شعر مولوی صالح محمد: 
 

 بحالت امروز دنیا یک نظر عبرت
 

 ــا  ورو رهر وکــــه زمـــظــن  ته کــره دا زمکـــی  گوره
 داری دیـنــارنگــــــه نــگــرن  ثــه عجــــــبی آوازی دی
 مرد و زن په شور ماشور دی  عالم تولــــه پـــه شور کی
 و داو پســــــــتی تهــضــعــد ب  د بعضو مخ ترقــــــــی ته
 الی نسیـل ســــاتــپــی خــزن  زنی نور  ملکـــــونه نسی

 

* * * 
 

 بعضو خپل رهنما پریشـــوو  شووبعضو نوی تهدای گشیـ
 که پاتهــزنی شــــــوه پر زم  زنی وا لوته هــــــــــــواته
 شور ماشور او قال مقال دی  بو عجب رنگه احوال دی

 

* * * 
 

 دلــــیــهریـوریدلــــــــی قـــت  لیــدنیا ده پرشـــــــور راغ
 یا دیه پورپ کــــه په ایشــپ  وی دول چـــه پر دنیا دیــل

 ه سرو وپَو اغشتــــــه دیــپ  تول په جنگ سره اخته دی
 لکل هیـــــردیــظالمانو یه ب  پر دنیا ترخپل ســر تیر دی

 ه دهــوره شـپـسپنه روز یه ت  ه دهــی زلـــــزلـپه پورپ ک
 که سره ددوی پر شپه دهـزم  ر غلبــــــه دهــد جــــرمن پ

 عبیر یه دیر محـال دیـت هـچ  دی ال چه یو احــــوالــحــال
 غانانـیا افـخصـــــــــــوصاً ب  ال دی مســــــلمانانــوشحـخ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ری غنمـیت دیــدای راکــخ  چه عجب یو شه فرصت دی
 ـــــــانومانیــــو عثــیانــدرو م  انوـرکـت گـــــــــوره دتــمــه
 رت عاقـــــــــالن دیــا غیــب  الن دیــدار مغـــــز  کامـیــب

 یــــــرت یه گورهــردانه غــم  ه گورهــت تــمــد ســـلطان ه
 یــیولــیرت پـــــه الس نــدع  لیــوره یــــه کشـــمت تــد ه

 صد تحسین دی پرغیرت وی  ر همـت ویــن دی پـــریـــآف
 تاــشــه ریــو روان شـــــــو پ  ی پیداـت یـــه کــرصــه فــچ
 وـــم د روسی ســل هــابــقــم  ی سوــی  ور رهـــزم وکــع
 رازـطلب ســـــو سر فــه مــپ  ازـقــفــیـــــوی قـــی وی نــزن
 ویز په جیه وریــر ســم پــه  ر حمله کـریــصــر مــم پــه
 میت دیـنــی غــدای را کــخ  ی شـه فرصت دیـلــی بــلــب

 ه باسی له السـهـه مـت یــفـم  ه پاســهــوی دی لـــا سـطــع
 انانوــمــله  مســــــلــمــای ج  وــــــا بــــــــــرادرانـــای زم

 طا کریـت یــــه عـمـعـشه ن  شه فرصت دی خدای راکری
 ـته دیو اغشـنــو ویرـه ســپ  ه دیــره اخــتــفار ســه کــچ
 ــر بادـول بــران سی تــافــک  ادـه سی زیــی چــر وکــکـش
 ر غنــیم نه ویــری پــل بــت  یشه شــه فرصت نه ویــمــه
 اـیــــر دنپــ ه ویــــدام نــــم  داـــیــــپ ــله ســــــیــله کــــ ک
 برــه  زان خــل کواــه احــپ  رـظـه  کــــــه نـلــوتــر کــیــت

 

*** 
شعر شادروان مولوی صالح محمد قندهاری مانند یک قصیده میباشد . و ناگفته نماند که مولوی صالح محمد به زبان 

 دری نیز اشعار زیاد سروده است. روانش شاد و یادش گرامی باد.    
من متأسفم از »خان نوشت:  م( طی پیامی از طرف گورنر جنرال اندیا به امیر حبیب هللا ۱۹۱۵اپریل  ۱۶در )

اینکه از طریق دفاتر خود دریافتم که اصالحات در اخبار پیدا نشده است . هدف من مستقیم متوجه مطالب در کاپی 
ً اراده  ۱۹۱۵اپریل  ۱۶) م( است که بخاطر معلومات شما، ضمیمه است. از نوشته این شعر بر میاید که واضحا

ه میکند! و حضور جاللتمآب با این امر ناکام نیستید که چنین افکار و نظریات دارد مستقیماٌ به مردم سرحد مراجع
خطرناک و مشتعل آمیز ادامه یابد و برای حکومت غیر ممکن خواهد بود که توزیع اخبار را اجازه آزادانه در 

 «. قلمرو خود دهد...
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هٔ اضطراب انگلیس و روس را خمیر مایدبلیو. ام. هلی بخصوص از یک مقاله سراج االخبار که در آن قرارداد 
انست و شکایت میکرد، در این مقاله توضیح گردیده بود که آنها همین رویه را در افغانستان بکار بستند، ایران مید

م( نایب السلطنه هند از امیرحبیب هللا ۱۹۱۴دسامبر  ۱۴گردیدند. از این رو در )« کفار مشوش و خجالت زده»اما 
نشر اشاعۀ چنین مقاالت ممانعت نماید. در هر صورت سراج االخبار مورد انتقاد حکومت هند خواهش کرد از 

قرار گرفت و در اطراف این موضوع که به چه صورت وچه طور این روزنامه را منکوب نمایند، مباحثاتی در 
سیاست »رانت طرفدار را در کابل تقویت میکند لذا گ« حزب جنگ»بران بود که « گرانت»هند براه انداخته شد. 

م( حکومت هند سیاست جدید را در برابر سراج االخبار ۱۹۱۳آگست -۱۴بود وبه تاریخ )« تعلل و وقت کمائی کن
 اتخاذ کرد. 

هٔ با نویسنده کتاب انجام داده بود از ی را که شادروان عبدالهادی داوی طی مصاحبجناب پوهاند هاشمی سند دیگر
 ن چنین مینویسد:قول عبدالهادی داوی پریشا

استقبال خوب شد و انگلیسها با نشر آن شعر  ٬شعر مولوی صالح محمد خان بخصوص در مناطق قبایل سرحد»
ٌ با قلم سرخ باالی عنوان شعر مذکور دائره کشیده و آنرا برای امیر  خیلی ناراحت شدند که وایسرای هند شخصا

 «حبیب هللا خان فرستاد.
 م( چنین نوشت:  ۱۹۱۵ن رابطه برای وایسرای هند بتاریخ دوم جون )امیر حبیب هللا خان در ای

به همان طریق که جاللتمآب شما اراده ندارید که در مسایل مربوط به مفاد مشترک هر دو …. بعد از القاب،»
و طرف، بدون موافقت کلی و همکاری من، اقدام ورزید من نیز هیچگاه اراده ندارم و نمیخواهم که چنین الفاظ 

که ناراحتی را بار آورده است و بنیاد صلح و صفا را در منطقه سرحد، « سراج االخبار»کلمات اشتعال آمیز در 
حکومت جاللتمآب شما بخصوص در اوقات مهم مانند وقت حاضر که منافع حکومت هند ایجاب میکند که در جنگ 

 «صلح و آرامش حفظ شود، نشر گردد. ٬با جرمنی، بهر طریق که باشد
چند بیت بطور نمونه از شعر شادروان مولوی صلح محمد خان را فوقاٌ برای خوانندگان عزیز نقل کردیم. باید گفت 
که این شعر خیلی طویل و در حدود سه صفحه کتاب میباشد که جناب پروفیسور هاشمی با تمام امانت دارای آنرا 

 درج کتابش کرده است.  
م( دبلیو. ام. هیلی کمشنر بزرگ دهلی برئیس جرایم )چارلز  ۱۹۱۴پتمبر )در س»محترم استاد هاشمی مینویسد: 

کلیولند( با لحن خصومت آمیز از سراج الخبار شکایت کرد و سفارش نمود که که ورود سراج االخبار در هند 
 ممنوع قرا داده شود. 

وشنفکر وطن بود، فشار زیاد از سراج االخبار که منبع الهام آزادی و استقالل طلبی و ارمان و عقاید جوانان ر
 « آورده شد. نگلیسها باالی امیرحبیب هللا خانطرف ا

 جناب محترم پوهاند هاشمی از نوشته های جناب روان فرهادی مینویسد: 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 داکتر عبدالغفور روان فرهادی: 
نشر این مقاله در  تذکر داده است بعداز«  مقاالت محمود طرزی»جناب دکتور عبدالغفور روان فرهادی درکتاب 

قبل از آنکه از مطبعه خارج شود، سانسور گردید حکومت باالی مرحوم « سراج االخبار»شماره دهم سال پنجم 
 رون کند. چنانچه همانطور شد. بیطرزی فشار آورد تا این مقاله را از صفحه اخبار 

سراج »ورقهای کنده شده از صفحه اول  جناب روان فرهادی در ادامه عالوه میکند: این نوشته ها از روی یکی از 
فظ کرده، در حدر مطبعه بدست یکی از عالقمندان مقاله رسیده بود و آنرا در اسناد محرم خود « االخبار افغانیه

سالهای اخیر نسخه های خطی را به کتابخانه وزارت اطالعات و کلتور هدیه کرد. این نسخه ها در دوسیه اسناد 
انستان محفوظ میباشد. ادامه مقاله بچاپ نرسید و مرحوم طرزی این آرمان را در قلب خود قیمتی آرشیف ملی افغ

 «ای بسا آرزو که خاک شده»بخاک برد. 
 با نشر این مضمون امیر حبیب هللا بر مرحوم محمود طرزی غضب کرد و چنین خطابش کرد: 

کتفا نکرده مبلغ بیست شش هزار کابلی مرغی که بدون وقت آذان بدهد سرش از بریدن است. امیر با این هم ا
 جریمه اش کرد. این پول بصورت سری، توسط شهزاده امان هللا خان پرداخته شد.

م( اهداف سیاسی نشنلست های افغانی با امیر در نقطه حاد تصادم خود رسید، بنابر آن روابط  ۱۹۱۸چون در سال )
 خته شده سراج االخبار را مسدود سازد.این دو قطب تیرگی اختیار کرد و محمود طرزی مجبور سا

م( البته فرصت بود که هدف بدست آمده بود یعنی زمینه برای ۱۹۱۸دسمبر  ۱۹هـ ش برابر با  ۱۲۹۷قوس  ۲۷)
انکشاف آزادی خواهی افغانستان و قیام مسلحانه مساعد و مهیا شده بود و وقت آن رسیده بود که آزادی افغانستان از 

 نیه بیرون ساخته میشد.کنترول استعمار برتا
 

 اخبار و جراید خارجی که به اداره سراج االخبار میرسید: 
در دورۀ که سراج االخبار به نشرات خود میپرداخت، یک تعداد زیاد از جراید خارجی چه از طریق تبادله سراج 

دی داوی طرزی، عبدالهااالخبار و چه از طریق اشتراک آنان به اداره سراج االخبار میرسید و در اداره محمود 
)عضو جمعیت جوانان افغان( و محرر ان دیگر اخبار مذکور، ترجمه میگردید و به نشر سپرده میشد.  «پریشان»

 جراید که از کشور های هند، ایران، بخارا، ترکیه و کشور های عربی وارد کابل میشد و ترجمه میگردید. 
 رایش در شماره اول سال او به نشر رسیده است.مقال هٔ غ« عضو مشروطیت اول»مولوی عبدالروف 
اشعار زیاد در سراج االخبار به نشر سپرد. بطور نمونه راجع به ُحب « عضو مشروطیت اول»محمد محسن راقم 

 وطن و تحصیل علم می نویسد:
 

 چیست نعمت، ُحب دین و ُحب وطن
 ان را همیـــــــــن آید کارـمـل ایـکاه

 

 ده است. سال ششم شماره سوم چاپ ش
 

طلب الوصال، ترغیب الکمال: ترجمه منثور یکی از آثار نویسندگان اروپائی آنرا به نظم در آورده است. این نظم 
مطالب مختلفه چون صنعت، کمال، عسکری، علم و فن را در خود دارد و در سال ششم و شماره دهم چاپ شده 

  است.
را در پنجاه و پنج صفحه با توضیحات خیلی دقیق شعرا و عرفا و انکشاف شعر و  پوهاند هاشمی، فصل اول کتابش

ادبیات دوره مشروطیت را در مطبوعات کشور و شمار زیاد از رزمندگان مشروطه خواهی را با تصاویر شان 
 معرفی نموده است.

 ازدهم دیده میشود . این هم نمونه از شعری که در باره تعلیم و تربیه و هنر در سال چهارم و شماره ی
 نمون هٔ از آن شعر: 

 

 نیمـفلت پشیمانی کــوای از آن روز کزین غ
 ی گذشتـاز پشیـمان باز گوئیم این زمان کار

 فنـلک دیگــر بپوشد کــا کی ز مـُمرده ات ت
 ایــد از مسلــــــــمانی گذشتـغیـرتی باید، نب

 ـــد جامه ء نبـــود تراســــــوزن ار نباشــــــ
 یا روز وشب عمرت به عریانی گذشتپس ب
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