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مارچ   15] بود و در  در قندهار  افغان«بابا حدود هشت سال مدیر اخبار» طلوع  

یعنی1922 بریتانوی  هند  حکومتی  دستگاه  به  وابسته  جریده  جواب  به   [  

به بابا مکتوب   نی نوشت. بعداً حبیب هللا طرزیـ»بلوچستان گزت« مقاله شدید لح 

تر   جوابیه شدید  بابا عبدالعزیز  جنجال آور میباشد.  لحن  مقاالت شدید  فرستاد که 

و حبیب هللاعنوان   را مسوده نموده نزد    وزارت خارجه نوشت،  طرزی مکتوبی 

وقتا  وزیر   آنمحمود  برد تا امضا نماید  نمود   طرزی وزیر خارجه  را مالحظه 

این مکتوب را من امضا کنم ؟  به جواب گفت  حبیب هللا طرزی گفت :" میخواهی 

باید امضا نمائید محمود شما  تعرض کرده  خارجه  به وزارت  چون  طرزی    که 

 :پاسخ داد که

که  من  مسلک  مقابل  در  و  ندارد  ارزشی  مقام  این  و  چوکی  این  من  نزد   "

نگارم و هرگز بخود   ژورنالیزم است به توتی نه می ارزد. من هم مثل او جریده 

مقابل کولیگ خودم   نه می دهم که در  همکار)اجازه  چنین یک چیزی    م(یعنی 

نوشت: وزیربعداً    ورا بنویسم"    بقلم خود ش به بابا عبدالعزیز 

 "عزیز جان عزیزم ! جواب خوب دندان شکن به یاوه سرائی آن جریدۀ انگلیس داده ای بارک هللا."
1 

به انتصاب عبداالحد خان    یشهر قندهار انتخاب شد ول  لیوک  ثیبه ح در دوره نادر خان  م]   1930ش ـ    1309در ]     بابا

نمود او عق سیرئ  ثیاز جانب دولت بح  اریوردک ماه که ا  دهیشورا مخالفت  شان را  سیحق وکالء است که رئ  نیداشت 

بعد او را از وکالت بر کنار و که   ند،یانتخاب نما فرصت و جست    یکه در پ میرژبرای دولت خوش آیند نبود کوتا مدتی 

عظم(    1933یجوال  6ش ـ    1312سنبله    15)  بهانه بود بالخره در  یجو از حمله محمد  زاده به سفارت    یمنش   میبعد 

که    هیتانیبر   .دیگذران ریو ده مزنگ در غل و زنج   یموت  یسال را در سرا  13در کابل ، بابا را هم به زندان انداختند 

 
ــ ص   ــ  1 در افغانستان  حبیبی ـ جنبش مشروطیت   158عبدالحی 
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 لیوک  ثیبح »وقتی نادر شاه خواهان دعوت دور اول وکیالن شورا شد. من از طرف مردم قدهار بابا خود قصه کرد که:  
وک شدم.  وظ   92دور  اول شورا     النیانتخاب  نادر به رئ  فهینفر بودند.  داشت.  به عهده  شورا را عبداالحد   سیریاست 

از انگل خرید اسلحه  داده بود تا قرارداد    . شورا  برساند نالیوک  یرا به امضا  سیشورا هدایت 

ب  یوقت در  بحث  این  با امضا  النیوک  نیکه  من  شد،  آغاز  به وک  یشورا  و  کرده  مخالفت  سخت  ملت    النیآن  که  گفتم 

ه به  ن  جیافغانستان  آن  خواهان  انگل  ستیوجه  دولت  با  دوست  سیکه  مردم   و  یقرارداد  کند.  امضا  را  اسلحه  یا خرید 

.  امروز وطن افغانها یک کشور مستقل و آزاد  دانندیم  خودداشته و آنها را دشمنان    یها خاطرات بد  سیافغانستان از انگ

امضا انگل  یاست،  از  اسلحه  خرید  پ  سیقرارداد  باید بجز  که ما  معناست  س   یرویبه این    ی کار دیگر  سیانگل  استیاز 

.  میستحاضر ه  یمل یشورا  النینفر وک  92نداریم. ما در اینجا در این مجلس    یاج یاحت چیها ه  سی. ما به کمک انگلمینکن

یک از وک وطنپرست  لیهر  بخاطر  وظ  یها باید  این  افغانستان،  استقالل  بده  فهیو حفظ  بخود  یک ما مبلغ    میرا  هر  که 

اسلحه    یغانستان از حکومتو با همان پول بخاطر حفظ استقالل اف  میخود تقاضا کن  نیاز موکل  یدوصد هزار افغان - دوصد

در منگردیبه ما م  یکه با نگاه دوست  میکن  یخریدار اظهارات من  وطنپرست النیوک  انی.  این  کرده و   داریرا ب  یاحساس 

تائ مرا  اظهارات  به یک آواز  رئ  دیهمه  هماهنگ  سیو برایش کف زدند. عبداالحد  که این  ه  النیوک  یشورا    چ یرا دید، 

  . نکرده و ختم مجلس را اعالن نمود  یدیگر  یاظهار نظر

از موکل  آن  یفردا تجارت خانه داشتند،    یو سرا  زرداد  یتاجر خود که در سرا  نیروز بابا عبدالعزیز  خان  عبدالرحمن 

وطنپرست رای  دوصد هزار افغان وطن جمع آور یو تقوا  یبا احساس    ی نموده و در دوصد خریطه کوچک بسوار یحفظ 

شورا  یگاد وقت  یلم  یبه مجلس  پولها را دی  یآورد. عبداالحد  ی  برایش ثابت شد که عمل و گفتار بابا عبدالعزیز یک  داین 

وطنپرستستا احساس  بابا عبدالعزیز  اقدام  ب  النیوک  ی.  با این  هر هدایت  داریچنان  گفتند:  به یک صدا  که همه  که   یشد 

ا  م،یکنیم  یما عمل  یبما بده به همه  آگاه  یبخاطریکه تو نسبت  تا جاییبهتر دار  یما از کار شورا   اورا  النیوک  کهی. 

را به ریاست شورا منصوب کرد  شنهادیشورا پ سیرئ  ثیبح    .کرده بودند اما نادر خان عبداالحد 

وطنپرستانه بابا به سر نرس   اما آرمان  نم  د،یاین  بود،   یمل  تیاین شخص  توانست یحکومت  و دانش  صاحب فهم  را که 

ب شورا برکنارکردند.  او را از وکالت  کند.  بابا را    ....پرسان رژیم    یفاسد در شهر ب  یروکراس یدر درون شورا تحمل 

و در زندان قلعه جدید دهمزنگ در بخش مخصوص   یموت یخانه ارگ، سرا  یبند رنمودند. او د یمتحمل مشکالت زیاد

زندان    یاس یس  و کوته قلفپانزده سال  او  یو حبس با مشقت  گذاشت.  سر  قرار  را پشت  و شکنجه  آنقدر مورد عذاب  را 

که اگر از آن یاد بس  آن  یشود، این صفحات گنجایش نوشتن همه ا یآور دادند  است که تمام  توقت ضرور اریرا ندارد. 

زندگ که حتماٌ از آن کتا یبصورت همه جانبه ارزیاب  یاین قهرمان مل  یسرگذشت     2«ساخته خواهد شد.  یب قطورشود 

ولی   داند  می  نادر خان  از طرف  رئیس شورا  مایار بحیث  خان  بابا انتصاب عبداالحد  مخالفت  دلیل  هم  حبیبی  پوهاند 

:  ځلمی  مرحوم   که  دارد  عقیده  باندي    محمد   د »چنین  ورکولو  عوض  او  کولو  تادیه  پر  پورونو  خارجي  د  نادرشاه 

دغه   بولي.  سو اعتراضونه  تر فشارونو الندي  د حکومت  وزېږول،  ډېر جنجالونه  مخالفت په وروسته کي باباجان ته 

استعفى ته مجبور سو  3«.او آخر 

که:   نوشت  دیگر  نما  زی"عبد العزیک محقق  روز نامه»طلوع افغان«  گس   ندهی] محرر  بر ضد لگام  که    ی ختگ یقندهار] 

حکومت همچنان گرفتن    ینیبس سنگ یو بها  دیسال زندان محکوم گرد  13شاه برآمده بود، به  یها به خاطر آن پرداخت. 

ماه  یرا»به سود« نامزد  ندگانینما  یامضاء ها مگر تن  یسازمانده  اریعبداالحد  تن قاطعانه از   97نفر ا ز   26 هاکرد. 

ها  نینمودند. ا  یکار خود دار  نیا او به نما  دیجد سییباک، ر  یب یآدم    ی از شورا  یندگیالتقرر را به آن متهم کردند که: 

نامه    یمل رسان  ییموافقت  امضا  به  مبن  دهیرا  ارا  یاست  سو  هیبر  از  افغانستان    ایتانیبر  یوام  عمال   یزیچ   –به  که 

   4."شورا نداشت  ندگانینما  یرا از سو کار  نیا تیصالح 

 
نشراتی مسکا   2 زندان ــ موسسه  زمانی ــ خاطرات  محمد هاشم  ص   1399ــ   62شمسی 
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حرف های بابا به یک  ظالم و مفسد سلطنت زیم  »:  زندان چنین بود  ش دردوستاخرین  این   یمدور دربار خاندان  را در 

غرق م پرسانی  شهر ب    5«ند.نکه  با خود غرق نهم مظلوم را  اما ترسم از آن است که ملت غریب و  کند،یخدا 

سیاسی نظر به محبوبیت فراوان بین مردم قندهار  بابا بعد از آزادی شاروال انتخابی شهر  اولین  بحیث   از زندان استبدادی 

به مردم  قندهار برگزیده شد.   مسی َش 1342)در  ی  و حقیقت نویس   ئیحقگو  ،پس از عمری مبارزه، روشنگری و خدمت 

زنده ج   یالدی(م 1963  .است  اناویدوفات نموده نامش با نشر جریده طلوع افغان همیشه 

هللا رومحترم    که:یال  همطیع  نومیږي په کندهار »  نوشته است  انسان عبدالعزیز  ځواکمن  دغه په رنګ ښایسته او فکر 

په   په بابا جان مشهور دئ.  او ١۲٥٥کي  ادبیات  جغرافیا،  خطاطي،  ئې  له لویو عالمانو څخه  وزېږېدى د وطن  کال  ش 

په سراجي   ولوستل.  د   عصر کي د ماشیننور متداوله علوم  او مصحح په توګه مقرر سو.  خانې په مطبعه کي د خطاط 

کال د اماني دورې په منځته راتګ سره له زندانه خالص سو. تر ١۲٩٨دغي دورې په آخر کي زندان ته والړ او په   ش 

هوتک وروسته په  تر ١٣۰١مولوي صالح محمد  کال د طلوع افغان مدیر سو.  کال پوري د طلوع  ١٣۰٩ش  مسئول  ش 

تر اړودوړ وروسته بیا د طلوع مدیر سو. په  ته واچول سو،  وار له پاره زندان  مدیر وو. په سقاوي اړودوړ کي د دوهم 

وکیل وټاکل سو١٣۰٩ شورا کي د کندهار د خلګو  کال په ملي   .ش 

له ښو ځانګړ وه چي د حق په مقابل کي ئې هر چا ته    د بابا عبدالعزیز  دا  د تقوا  تیاوو څخه یوه  کولې،  سپیني خبري 

وکیل په توګه والړ  د  کله چي ملي شورا ته  مینه درلوده.  ډېره  د خپلو خلګو سره ئې  او  نمونه وه  پاک نفسۍ یوه  او 

سو.  .......هلته ئې له مقاماتو سره مخالفت پیدا 

وبلل سو او د١٣١۲په   ملګرى  حملې  وسوه، باباجان د دغي  د انګلیس پر سفارت حمله  کال چي  زندان ته   ش  دهمزنګ 

تر ړنګېدو ) خان د حکومت  او د هاشم  ولیدلې  پوري په زندان کي  ١٣۲٥ولېږل سو. بابا په زندان کي ډېري سختۍ  ش( 

پارسي نظم لیکلى دئ.   وو. د بابا تر سرلیک الندي یو اوږد  د )زندان(  زندان د شپو ورځو په اړه پوهاند حبیبي  جان د 

د ش  کلیات په دغه نظم ما )روهیال( د استاد  کي خپور کړى دئ۲۲٣عري   .مخ 

د  ښاروال،  منتخب  د کندهار  معاونیت،  دارالمساکین  کابل د  د  وکړې، لکه:  هم  وظیفې  نوري دولتي  تر بند وروسته ئې 

د زراعتي پروژې اداري رئیس او تر هغه وروسته تقاعد سو. په   او ارغنداو  وفات سو١٣٤۲هلمند   .ش 

سړى وو. د پوهاند حبیبي په بابا عبدالعزیز د لومړي او   دوهم مشروطیت د غورځنګ فعال غړى او یو هنرمند او عالم 

خط لیکه". نسخ او نستعلیق   قول: "په چپه الس ئې ښکلى 

اهمیته نه   بابا جان یو پاک او له تعصبه خالص افغان وو، زیاتره به ئې ویل: او بې  "یو انسان باید ځان دومره کوچنى 

او   انسانیت  د  ته منسوب کړي چي  اهمیته قبیلې  بې  او  کوچنۍ  ملي شرافت څخه ځان یوې  او  د لوى چوکاټ  افغانیت 

و نه چښي" د رفع کولو له پاره یو غوړپ اوبه  د خپلي تندي  د بشریت له فیاض څخه   6(.  ١٤٨)ځلمى:   کړي او 

دارد   ادامه 

تاکید روی جمالت از من است  نوت: 
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