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 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت
 اثر جناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی

 مسوقسمت 
 

باب »و « باب التفسیر» اکثراً ستون های تبصره های دینی بنام« عضو مشروطیت اول»مولوی عبدالروف 
 را مینوشت. چنانچه مینویسد:« التراجم

 )سال دوم، شماره یازدهم(…. جریده وطنیه سراج االخبار افغانیه، چون جریده اسالمیه میباشد
 

مصور و رسام که رسامی های او در سراج االخبار زیاد « عضو مشروطیت اول»پروفیسور غالم محمد میمنه گی 
 چاپ شده است. ۱۲، در صفحه ۱۴دیده میشود نمونه آن در سال سوم، شماره 

نشر  )عضو مشروطیت اول و دوم( اکثراً نوشته های او به زبان پشتو در سراج االخبار« افغان»غالم محی الدین 
 شده است. و از آن جمله بر غزل عبدالرحمن صاحب که هفده بیت دارد. نمونه شعر او:

 

 ام راشـــه راشهـر نـجــار دشـــم ت
 په هجران که یم ناکام راشه راشه

 «سال ششم شماره پنجم»
 

مقاالت، مضامین و همکار دایمی سراج االخبار بود که برعالوه ترجمه، « عضو مشروطیت دوم»عبدالهادی داوی 
 اشعار پرشور و انقالبی نیز به نشر سپرده است.

 

 موالنا صالح محمد قندهاری: 
مدرس مکتب حبیبیه، شخصی که یک پارچه شعر پشتو اش مقامات انگلیسی را در هند ناراحت ساخت و یاداشتی 

د. اشعار و مضامینش از این قبیل به امیر حبیب هللا خان در زمینه فرستادند، تا مقاالت او را در اخبار منع ساز
 است:
 م( مجموعاٌ هفده بیت است.۱۹۱۶اطاعت اول االمر شماره شانزده تا ده اپریل )« قطعه بزبان افغانی»ادبیات 

 

 نمونه :
 ین دیــاطاعت و اول االمر فرض ع

 رآنــه قـت شــــوی پـــی ثـابــلـلی بـب
 لق وائیــه  خـدلی به دی وی چـاوری
 ول پســــونه شـــــــه شبانـدتایا ــرع

 ه کیـشبـان ن ه اطاعت دـهفه پسه چ
 خود بیو خوری دیلیوان او شرم شان
 پسه دَحان په خیر و شرو نه پوهژی

 رگانــگ له رمه و زی لقمه ســـــی د
 

 هـ ش( چاپ شد . ۱۲۹۳بزبان پشتو، در شماره بیست و هفتم قوس سال )« د صندلی غزل»
صالح محمد این قصیده را برای حبیب هللا خان در مورد معارف سروده بود که مجموعاٌ « افغان»قصیده دعائیه 

 بیت است و در شماره بیستم، سال سوم بچاپ رسیده است. « ۴۷»
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 نمونه:
 چـــه راغلی پر افغــان  داثه عجـب دوران دی
 بـــی قمیت رایگان دی  وقت د علم او هنر دی

 

 بزبان افغانی شکر بار صالح محمد قندهاری سال ششم، شماره ششم . « بلبل گرفتار»ترجمه 
 مسدس: 

 ه سحر زما ترغـــــــــوژ بُلبُلهـپ
 چه قفس کی په ژول را به ویله

 

 صالح محمد قندهاری اشعار دری نیز دارد، )در سال سوم شماره چهاردهم( 
 نمونه: 

 

 میباشد کنونشوق دین بگذشت و ذوق کام 
 اکام میباشـد کنونـزان سبب اســـــالمیان ن

 

مدیر مکتب  بیت العلوم حبیبیه نیز یکی از شعرای همان دوران بود و اشعار پُر شورش که « عبدالغفور ندیم»
 هـ ش( به نشر رسیده است.  ۱۲۹۳مجموعاً شصت ویک بیت است در شماره بیست و هشت عقرب سال )

 

 نمونه:

 روت، ُحب وطن داشتنـو م ردیــچیست م
 رادر را ز دل برداشـــــــتنـغُض بـکینه و ب

 کدل زیستن آیینه شانـبا همه یک روی و ی
 خوب و زشت خویش را باهم برابـر داشتن

 ن اســــــالم است و بسـیـاد آئـحـاق و اتـاتف
 ر داشتنـطلب ز کافـشم این مـاشد چـفر بـک

 خوانـده ایر ـنکته ُحب الوطن را از نبی گ  
 نـــــاید سراسـر داشتـو می شـپاس او بر ت

 

 ادبیات کالم ندیم: 
 شعر در مذمت بی خبری سروده است )در سال سوم شماره هجدهم نشر شد(

 نمونه:
 

 ریـروشن شـــد، تیـره گون این طارم نیلوف
 اوریـرفت اندر حجــره شب نو عـروس خ

 انـگـف رایــمـــر از کــمیدهــد نقد بقای  ع
 خریـیـوانگهی جنس کفن از دست دشمن م

 الـمـذاشت بر اوج کـخصم اقبـــال تو پا بگ
 تو هنوز ای بی خــبر در چاۀ غبغب اندری

 

مال طوطی مصحح و از همکاران سراج االخبار بوده ومقاالت زیاد و اشعار زیاد در سراج االخبار بدست نشر 
 در سال سوم شماره هجدهم نشر شد.سپرده است. وی در مدح قران مجید نوشت که 

 

 میر محمد یوسف: 
سرشته دار محکمهٔ اطالعات و مدرسه حافظ بوده و راپور ها و گزارشات زیاد دارد و از انجمله در مورد سراج 
االخبار، سال سوم شماره بیست و یکم نشر شد. بر عالوه نویسندگان معروف سابق الذکر، روشنفکران و جوانان 

داد نویسندگان و شعرای افغانی نیز همکاران قلمی و دایمی سراج االخبار بودند چون: عبدالعزیز افغان یک تع
، شیر احمد «محویی»میرزا عزیز زاده کاتب دارالترجمه، سلطان محمد کابلی، میر حسین « بسمل»متخلص 

، میر «بیگی عرض»، مال محمد خان «محمد زائی»، عبدالخالق، عبدالرسول «مذنب»، غالم حیدر «مخلص»
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و بعداً وزیر »، غالم نقشبند از قاهره، قاضی ابو ایوب، محمد علی خان «عاشق»، عبدالولی «صابر»اکبر 
ترجمان انگلیسی، محمد صادق فانی، « بعداً وزیر معارف»بصفت ترجمان انگلیسی، فیض محمد « خارجه

ن عربی، غالم حیدر حاکم بهسود و میر عبدالشکور، مال عبدالجبار، صوفی زاده محمد شریف، محمد ادیب ترجما
 «.آزاد»محمد علی 

قابل یادآوریست که یک تعداد دانشمندان، سیاسیون و متخصصین و نویسندگان خارجی نیز با سراج االخبار 
همکاری قلمی داشتند که این وضع ناراحتی و تشویش فراوان برمقامات هندی برتانوی در مورد سراج االخبار 

 افغانیه بوجود آورده بود.   
 

 ادامه دارد
 

 ماریا دارو
 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت, قسمت دوم

 

 فـصـل دوم
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/daro_m_mashrotyat_hashimi2.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/daro_m_mashrotyat_hashimi2.pdf

