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 2تر 1 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

 

 
 ۱۰/۱۰/۰۱۰۲         احسان لمر

 

 مروت مظفر مولوی
 و

 (13) راقم حسن محمد مرزا
      
 در  را خویش تحصیالت و بوده «خان اسماعیل» دیره و بنو  القۀع از مروت «صاحب مولوی»    
 حبیبیه درسهم در رافیهجغ و ریاضی معلم ثحیه ب آمد کابل به تیوق بود رسانیده پایان به بریتانوی هند

 .مینمود وظیفه ایفای
 آنجا در و ترف زندان به یکجا خواهان مشروطه با و شده سهیماول  تمشروطی جنبش در مروت
 .مودن وفات شیرپور محبس در سالی چند از دبع و شده مریض

 
 خـلق سپیـُحلی سپیـن باطن په ظاهر په  خلـق  شکلی شکلی  غهه وش  ُحه خـدایه
 خـلـق  تـللی  تـللی  هغه  مـی وی  ژر  نـشی سـره  قهخل دی له  می  خـندا هـیچ

 خـلـق  دللـی   ما  هـغه یشـ نه  لـیــده  شوه الر ته خـوا  وکـومی چی یـم خبـرنه
 قخل  راغــلی جهان په  درومی  هـسی  درومی  مخه به  اوبو  د  چی  ُحک  لکه

 راغـــلی  ن جها  به  بـیا  ُحله  یـو  دریـغه
 خلــق   وتـلی   انرما    پـه    هانهج   لـه

 بابا  رحمان 
  

 اچکزائی راقم خان حسن محمد مرزا
     
 منور و دانشمند فاضل عالم، شخص کابل شهر نویس خوش و خط خوش شاعران و نویسندگان از

 االخبار سراج ششم سال سوم شمارهدر  چنانچه. تداش معارف و لمع به زیاد  توجه و عالقه بوده
 :سدمینوی

 وطن بح و  دین  بح مت،نع چیست
 کار   آید   نهمی    را   مانیا   کاهل

 
 :نوشت االخبار سراج چهارم سال 11 شماره نرو ه تربیت و یمتعل به رابطه در

 
 ذشتگ پشیمانی از کار زمان این  وئیمگ باز   کنیم پشیمانی غفلت کزین آنروزی از وای

 گذشت   مسلمانی  از   نباید    باید    غیرتی  نکف بپوشد دیگر  ملک ز  کی تا ات ردهم
 ترا   نبود   جامه    نباشد  ار   رغی    سوزن
 گذشت عریانی به عمرت شب و روز بباید پس
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 نویسندگان آثار از یکی منشور ترجمه"  الکمال ترغیب الوصال، طلب"  مراق از دیگری نوشته"
  علم ری،عسک کمال، صنعت،:  چون مختلفه مطالب نظم این .است آورده نظمه ب را آن که اروپایی

 3"است شده چاپ( االخبار سراج)  دهم شماره ششم سال در و دارد خود در  را نف و
 .نمود  وفات  محبس در و زندانی خواهان مشروطه دیگر جمله درهم  راقم
ه ب افغان جوانان گروپ اولین در تحصیل برای راقم پسر  اچکزائی خان صدیق غالم امانیهدورۀ  در

 ستپ تا تجارت وزارت چوکات در بعدا   و گرفته تخصص تزراع رشته در که شد فرستاده فرانسه
 .نمود  وظیفه  ایفای معین

                               
***************************** 

 
 :مآخذ

 لدج ـ افغانستان در خواهان مشروطه باره در کتاب نخستینــ  هاشمیسید سعد الدین  پوهاند ـ 1     

     13ص   1131سال دوم

 

 
 

چنین چیزی را  هرگز دیگر بعدا   که امانیه دوره(  کابلــ  داراالمان)  شهری« تراموا»  ریل اولین
 ندیدیم
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