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 ۰۲/۱۰/۲۰۲۲             احسان لمر

 هضت مشروطیت دومن

 و محمد خان باروت ساز بهاسعد الدین 

(26) 

 سعد الدین بها:

م( در توپچی باغ شهر کابل متولد  1905ش ) 1284سعد الدین بها در سال 

تحصیالت متداوله را از یک عالم مصری در مسجد سه دوکان عاشقان و شد. 

عارفان فرا گرفت، در ضمن در اثر تشویق های محمود طرزی نویسندگی و 

ساده نویسی را آموخت. بها با خواهر عبدالعزیز لندنی ازدواج نموده بود و و با 

رزا و او غرض آموزش زبان و ادبیات انگلیسی به آن کشور رفت. پدرش می

خزانه دار سراج الخواتین )مادر اعلیحضرت امان هللا خان( بود بناعاً وی هم در 

 ارگ رفت و آمد داشت.

بحیث وکیل « شورای دولت»بعد از پایان تحصیل از انگلستان به کابل آمده در 

ودر نظم و نثر  . شهر کابل تعین گردید. و با مشروطه خواهان دوم محشور شد

 27در شمارۀ انیس که  هٔ انتقادی و شدید لحن او در روزنام هٔ دسترس داشت مقال

یک »زیر عنوان  1927اپریل  10ـ  1307حمل  21سال دوم نشراتی مورخ 

نشر گردید که در این مضمون دستگاه پولیس مورد  «نفر پاسبان بیدار خواب

انتقاد قرار گرفته و در آن از یک تعداد سرقت های خطرناک تذکر داده شده 

 است. مقاله که بشکل مناجات نوشته و در آن با خداوند ]ج] راز و نیاز شده است و از جنبۀ ادبی در خور توجه است. 

که به قدرت کاملۀ خود ما سیه بختان بی سر و سرپرست را سالهای  "الهی! تو همان حافظ حقیقی هستی و بودی
 سوز، محافظه نمودی. سال از چنگال خونین این وحشی های مالیزایی این عسکر خانمان

خدایا! باز کدام گناه فوق العاده از ما به ظهور رسید که ما بیداد رسها را محل عقاب و عتاب درگاه قهاریت خود 
کار بودند خلیفه سلطان محمد خیاط چه  عسکری را بر ما جاری نمودی، الهی اگر دیگران گناه قرار داده، حکومت

گناه کرده بود که جمله مال و نقد و جنس و هستی بیچاره به تاراج هیچ گوشی به استماع فغان و ناله اش هم متأثر 
 نشده، بلکه گلویش را نیز فشار دادند که به دیگر جا اظهار نه نمایند.

هی! بجز از درگاه تو دیگر ملجاء و پناهی نداریم، خدایا به حق حبیب من بیچاره را که هیچ حامی و مدد گاری ال
ندارم از دست ظلم جالدان خون خوار محافظه فرمائی، خدایا! به خودت معلوم و مکشوف است که این بیست و چهار 

اهبانی خانۀ خود را می نمایم. الهی من بندۀ شب است خواب نکرده تا به نزدیکی های طلوع شفق پاسبانی و نگ
عاجز هستم عالوه از این طاقت بیدار خوابی را ندارم، خدایا! خانه و نمره خانه مرا به چشم بنده های دزد و 
خونخوار و قمار باز های سرخ پوش و متمدنت جلوه نداده از خاطرهای شان فراموش نمائی. خدایا! تا حال کشف 

کرده نتوانستم که قمار بازها چرا لباس سرخ دربردارند. آیا این لباس هنگام قمار بازی شان است. این معما را همه 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_Nahzat_mashrotyat_dowem26.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploadhaideri_w_khaerat_az_guzashta.pdf/Tahlilha_PDF/lemar_e_Nahzat_mashrotyat_dowem26.pdf


  

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

یک یک سوته سرخ هم بدست شان است. خدایا! بگویم که خود اینها مانند پلیس هستند و آتش غضب مرا نخواهی 
شود. زیرا پلیس مخصوص سوخت باز که فکر میکنم مطلق در این موضوع حدسیاتم هدر و شبه ام مضاعف می 

جلو گیر از امور و تشکیل قوۀ انضباط است، بهرحال چون مرا بیدار خوابی بیخود کرده همیشه تصور اتم خطا 
 میرود. این ها ابداً پلیس نمی باشند

فقط چنین خیال میرود که با لباس و چوب های شان عیناً مانند لباس و چوبهای پلیس ها است و یا به عبث بد نام 
ردن حضرات پلیس ها وطن مقدس ما البسه و کاله و چوب پلیس ها را دزدیده و در بر کرده بواسـطۀ دفع تزاحمات ک

داخل مجمع قمار بازان شده اند. بهر صورت چون فکر بشر از کشف چنین اسرار قاصر است لذا به چون و چرا کم 

نگاه کنی" و کیف مداخلت نکرده از درگاهت تمنا مینمایم که مرا از شر شان
1

 

لیس توپچی باغ را فراهم می سازد که به اثر آن سه روز بعد ومور پام« مدد خان»نشر این مضمون باعث شکایت 

 بتاریخ

لیس دفتر جریده انیس را مهر و وقبل از ظهر انیس به محاکمه کشانیده شد. پ 11اپریل] به ساعت  14حمل ـ  24]

. و ضمنأ سالح تکفیری ها از غالف بر آمد و بها را قرار بود تکفیر انیس مطالعه نمودید هٔ که در زندگی نامالک نمود 

 کنند که شاه امان هللا خان آن کاغذ را پاره کرد. بها به همین شیوه ریاست بلدیه را هم انتقاد نمود. 

در دوره شوم کلکانی مدت او از جمله اولین نفر ها است که بعد از اعالن رفع حجاب نقاب از رخ خانمش برداشت. 

 شش ماه زندانی بود.

پیر »را نوشت که بشکل شبنامه پخش می شد. او نادر خان را  «کنفرانس سگها»مدن نادر خان بها مقالۀ آبا 

بقول از غبار سعد الدین خان وکیل ، در زندان زحمت و شکنجه پیر »نوشت،  «بواسیری استخوان خوار استعمار

 ....زندان ، زجر ها و شکنجه ها، خم به آبرویش نیآورد و آن را تحت تازیانه پذیرفتشد، سالهای غم آنگیز 

سعد الدین خان بها به گناه خواندن شعری سه بار چوب خورد و یک بار گلوله های آهنین در آتش سرخ شده در زیر 

ائی دیر نپائید و از زحمت بغل او گذاشته شد و هم سیزده سال در زندان ماند تا پیر و علیل گردید و بعد از ره

 سلطنت برست.

نفر زندانیان را که قربانیان ستم نادر بودند نامنویس کرده بود،  18000می گویند که بها در زندان لیست در حدود 

  2 «دیوان شعری در هجو نادر انتشار کرده بود که به هزار بیت می رسد.

نوشته و بر کسانی که تخلص های « ندای خلق»را در جریده  «وحدت ملی»بها بعد از رهائی از زندان مقالۀ 

 )اکنون دخترش ثریا بها بر عکس راه و خط پدر است( "قومی، نژادی، سمتی و محلی می گذاشتند انتقاد کرد"

هم نشر می شد که مورد تاخت و تاز های مال برهان الدین کشککی قرار « وطن»همچنان نوشته های او در اخبار 

را هم نوشت و تذکر  «چهار کاله » . او بعداً به جواب مال کشکی مقالۀ  «سگهای دیوانه»ند مقاله میگرفت مان

آقای مال برهان الدین کشکی، فارغ مدرسۀ مالئی استعماری دیوبند که توسط انگلیس ها در وقت حبیب هللا »داد که: 

ه نادر خان در مرز های افغانستان فعالیت علیه کلکانی بکابل فرستاده شده بود، در جریدۀ "حبیب االسالم" هنگامی ک

 حکومت سقوی را براه انداخته بودمقالۀ تحت عنوان "گاو پیر کنجاره خواب دیده " علیه نادر خان به نشر سپرد.
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وقتی که نادر خان به کابل رسید و بر اریکه قدرت تکیه زد، کشکی را نزد خود 

 خواست و مقاله اش را پیش رویش گذاشت. 

م خان صدراعظم نیز حاضر بود، کشکی از ترس و دست پاچگی راه خود را هاش

 د. بالخره با عذر و زاری گفت: "گم کر

علیحضرت به یک سگ ضرورت دارند؟ برایش گفته شد چطور سگی؟" گفت ا

"همان طور سگی که تا زنده باشد پاسبان خاندان حضور اعلیحضرت باشد" بعد 

ریم، خودت سراغ این سگ را سگی ضرورت دا برایش گفته شد "بلی ما به چنین

کشکی در جواب گفت " بلی حضور اعلیحضرت، همان سگ خودم هستم،  داری؟"

بعد گفتند زنجیر بیاورید، و زنجیر را به گردن او انداختند، و ادا ها و حرکات و 

او دیگر }گفتند{ صدا های عف عف سگ را باالیش اجرا کردند و رهایش کردند 

«. سگ ما است
3

 

 مرحوم برهان الدین خان کشککی           
 با استفاده از صفحه محترم عطا صافی

م( وفات نمود. از  1967ش ) 1346بها در اخیر عمر در فقر و تنگدستی سردچار و سر انجام فلچ شده بود و در 

بها ــ نجیب هللا بها و همایون بها و دو دختر مرحوم سعد الدین بها چهار پسر بنام های سیف الدین بها ــ حیدر عصمت 

 شفیقه بها و ثریا بها باقی مانده است.

  

 

 فیض محمد خان باروت ساز

از مردمان کابل بود که باروت سازی را از متخصصین ترکی فرا گرفته بود، در زمان فیر تفگچه به امیر حبیب هللا 

 خان زندانی و با جلوس امان هللا خان آزاد شد. 

م( نمایش آتش بازی بسیار زیبا تریب  1924در دورۀ امانی رئیس فابریکه باروت سازی مقرر شد. در جشن استقالل )

داد اما متاسفانه در مخزن باروت حریق رخ داد و و چند کشته و مجروح بجا گذاشت و دراین حادثه نامبرده یک پای 

 خود را از دست داد .

 به او هم رحم نکردند وبی دلیل و جرمی به گناه نا کرده اعدام شد.با آمدن نادر خان بر اریکه قدرت 

  

 ادامه دارد
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