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 6تر 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

 

  

 ۲۵/۶۰/۲۶۰۰         احسان لمر
   

 

 (2) افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد
 

 داد  دست از  را خود  عظمت کرد،  گم را خود  تاریخ  کرد، فراموش  را خود  زبان  که  ملتی هر
 « االفغانی الدین جمال»    .ماند خواهد باقی اسارت و بندگی قید در همیشه برای

 
 ورحض پیشکش را وطن تاریخ از مکتوم تقریبا   صفحه افغان سید فرموده این داشت نظر در با   
 سالهای مقاالت این که میدانم تذکار  قابل. نمایم می کشورم گذشته وقایع و وطن دوستداران شما
  ضافاتا و دازدیا و رنظ تجدید با اینک بود یافته نشر اقبال مرزی برون انترنتی صفحات در هم قبل

 ای و داشته آن رد در دقیق مآخذ با مستند و موثق دالیلی اگر عزیزی هموطنان. میگردد تقدیم مجدا  
 شتهنب این اکمال بر و بیاورند انترنت برقی صفحات و کاغذ بروی آنرا دارم تمنا دارند های افزودی

 .  دارم عزیزان شما از را عرصه ینا در بیشتر  های روشنی و نیک نظریات انتظار. فزایندبیآ ها

                                                           

  
 

 «الـنهار شـمـس» 
 افـغان فکران روشـن مشعل نخستین
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 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

 

 3787ــ3781
 ما زمین سر در بلخی زردشت توسط اوستا ،( ع)مسیح حضرت تولد از قبل سال هزار یک      
 .یدگرد تدوین و ترتیب سال هزاران طی و بوده شفاعی و منظوم شعر که شد سروده باستان باختر
 داشته کامل دسترسی ت الهیا و طب نجوم، ریاضی، به زمین باختر اعراب ت فتوحا دوران در     

 اه دوره در غنی کلتور و تمدن ادامه باعث عوامل این که. بود آشنا کاملا  چین و هند ن، یونا علوم با
 کتابخانه و مدرسه دارای ممالک تمام از بیش خراسان اما: "  که میخوانیم چنانچه بوده هم ن آ از بعد
 شهر از جهان شاه مرو در هجری616 سال در.... گشت معروف ادب و علم بدیار آنرو از و شد

 های کتاب شود نمی یافت دنیا جای هیچ در آن مانند که دیدم عمومی کتابخانه ده ، خراسان نامی های
 ."  بود موجود کتاب جلد هزار دوازده ها کتابخانه آن از یکی در تنها و بود آنجا در عالی بسیار
 نافغانستا یا (نمیباشد امروز ایران و دیروز پارس از جز سرزمین این) خراسان چنگیز صاعقه از قبل     

 واب نی، خراسا جابر موسی ،( کابلی)  زوطی بن:  داشت را دانشمندان این پرورش افتخار امروزی
 واب بلخی، شهید ابوالحسن بلخی، ابوزید خسی، سر احمد مروزی، بهـیـتـق ابن نی، خراسا معشر

 رازی، رمحمدبک ابو بلخی، ناصرخسرو بلخی، سینای علی ابو البیرونی، ن ابوریحا سجستانی، سلیمان
 مابوالقاس عبدالکریم بسطامی، ابویزید بلخی، ادهم ابراهیم خوارزمی، محمد ،( ثانی معلم)  فارابی
 ی،دقیق بادغیسی، حنظله بلخی، عنصری الشعرا ملک انصاری، عبدهللا ،خواجه خراسانی قشیری

 لدیناظهیر انوری، م، خیا عمر حکیم اسدی، غزنوی، سنائی حکیم سیستانی، فرخی بلخی، عنصری
 حمدا بلخی، شفیق غزنوی، هجویری علی الخیر، ابو ابوسعید طوسی، فردوسی سرا حماسه فارابی،

 حمدون نیشاپوری، حداد عمر مروی، ابراهیم شیخ کرخی، معروف مروی، فضیل بلخی، خضرویه
 فیلسوف و اعرش غزالی، احمد شیخ کبری، الدین نجم شیخ سیستانی، یحیی طاقی، ابوعبدهللا نیشاپوری،

 .... و بلخی محمد الدین جلل موالنا جاودان وهمیشه سترگ
 در بود ن جها ممالک ترین برجسته از یکی فرهنگ نظر از دوازدهم قرن تا که نستان افغا"      
 تانافغانس بعد  به آن از یافت، تحول دنیا کشورهای ترین خرابه به  مغل  هجوم زیر در سیزدهم قرن

 قرن در اما نمود، می مذبوحی حرکاتی خویش زندگی پیشرفت و بهبود برای  چهاردهم قرن  تا
 نمود، احیا  مجداا  را رفته دست از فرهنگ و تمدن و کرد  علم قد آوری حیرت بشکل چهاردهم
 به خود در را نشین چادر مهاجمین تمام که داشت  آنرا توانائی ـ تاریخ دوره طول در ـ مردم استعداد
  آنجمله از و ترک عنصر چنانچه. دهد قرار خویش فرهنگ و تمدن مدافع را آنان قوه و برد تحلیل

 انجام  درخشانی  خدمات ادب و هنر  ساحه در ـ وسطی آسیای در هم و افغانستان در  ها گورگانی
  2."  دادند

 والدها  تسلط هبلخر و سدوزائی برادران اختلفات روس، و  بریتانیه ایران،  تجاوزات تاسف با     
 رقیب دو پنهان و آشکار مداخلت آنها، های کشی برادر و داخلی جنگهای ادامه و خان محمد پاینده

"  طرف از آن تبلیغ بیسوادی و جهل تعصب، خرافات، توسعه ،(بریتانیه و روس) استعماری
 زارانه یا صدها شدن زیر سرا و دیوبندی،  های مل فعالیت رتبیش و بیشتر" فروش دین سوداگران
 رد...  و معلم قاضی، ترجمان، آشپز، مل، حکیم، درویش، چون مختلف عناوین با اجنبی جواسیس

 در عمداا  و سیاسی فرهنگی، اقتصادی، نظر از را ما کشور روز آن زار کار بیگانه منافع جهت
 .ندنمود واژگون نهایت تاو  نگه داشته سیاسی انزوای

 در بلکه مینمود، معدوم را نبوغی هر افغانستان در اینکه نه انگلیس دولت جهانگیر سیاست"      
 دوست میرا دولت چرا نداند که کیست افغانستان در. میکشید سد نیز آن تدریجی و طبیعی تحول مقابل
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 6تر 3 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 
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 ظرف در خان علی شیر امیر و شاه زمان دولت ولی نمود خطر بی عمر سال چند و بیست خان محمد
 کردند، سلطنت سال چهل خان هللا حبیب امیر و خان عبدالرحمن امیر یا و گردید، منهدم سالی چند
  3" رفت؟ بین از سال ده در خان هللا امان ولی

 افغان سید که گونه همان جنبیدیم، تر دیر مطبوعات عرصه در که است ملحوظ همینه ب       
 :میگویند

 رد...  داشتم ای جریده  پاریس در و بوده ژورنالیست خود من و است شریفی کار ژورنالیزم»       
 ساده جـریدهء یک به مردم كه حالى در دارد، وجود زیادى ادبي و عـلمي سیاسى،  جراید كشور  این
 را تان هاى جامه بشوئید، را تان دستهاى بشوئید، را  ن تا پاهای: بگوید  شان براى كه دارند نیاز

 4.«بشوئید

 "الرذائل جرعن والزا الفضائل الی سائق لها لیس المه دة السعا"
 و هابدی از کننده منع و نیکوئیها بسوی رانندهء برایش که قومی برای از نیست بختی نیک)    

 (نیست رذائل
 قرن آغاز  ظلمت ابرهای عقب از ظهر فتاب آ یا" النهار شمس"  خان علی شیر امیر دوران در    

 و اخبار ، النهار شمس از قبل .گشت نمایان( م 1783)  هجری 1221در ، ما کشور میلدی نزدهم

 یا و میشد اعلم مردم اجتماع نواحی و بازار در ها ارچیج توسط دولتی احکام مخصوصاا  اطلعات
 های کاروان تجار، توسط هم و ، غم و شادی محافل محلی، های جرگه بازار، روز ، مساجد در

 ارتباط در"  نزدهم قرن در افغانستان"  رساله در. یافت می اشاعه و پخش... و ها کوچی مسافرین،
 اب آن مردم و افغانستان نزدهم قرن اخیر سال بیست طی: "  که خوانیم می کشور در اخبار نشر به

 خان علی شیر امیر سلطنت زمان در را تغیرات این. شدند مواجه زیادی تغیراتی  سلسله یک
ا  موصوف. کرد میتوان  ملحظه بخوبی( 1787ـ 1767) وی پادشاهی دوم دوره مخصوصاا    حقیقتا

 ،انکشاف و اصلحات همین سلسله به...  برداشت داخلی اصلحات و ریفورم بسوی مترقی قدمهای
 اسیست هم اخباری کند پخش و داده هعتوس را خود ریفورم این بتواند ن خا شیرعلی امیر اینکه برای

 5"  نمود افتتاح ای مطبعه آن با توام و

 که ن خا شیرعلی امیر: " نوشت ژوبل حیدر محمد روانشاد سترگ مبارز و فرزانه وطندوست     
 کشور به تا شد صدد در... داشت گهی آ خارج دنیای تحوالت از و بود معرفت دارای و منور شخص
 این و میرود بشمار کشور صنعتی تحوالت و مدنیت موسس بزرگترین بخشد، ای تازه رخ و رنگ

 بدینگونه و 6." کرد آغاز غرب مدنیت اتخاذ و تحول به ن جاپا که بود ای دوره همان معاصر درست

 .ردب می نام" النهار شمس" و" مصطفاوی" نه خا چاپ دو تورید از
 فیوس) پشاوری عبدالقادر قاضی را النهار شمس نگارنده هروی مایل و ژوبل حیدر ، سرورجویا     
 هنگآ استاد و غبار مینماید، تائید را میرزا اهتمام بینوا و دانند می عبدالعلی میرزا اهتمام به و(  زی

)  پشاوری عبدالقادر کهگدای، و ژوبل مرحومین میدهد، نسبت او به را جریده و  مطبعه اهتمام
 کریعس و ادبی تحوالت در: "  که میافزاید ژوبل ولی ، مینویسند هم امیر نظامی منشی را( یوسفزی

 و دری زبانهای داخل هندوستان تقلید به را انگلیسی کلمات و بوده اسرار پر مرد و موثر روز آن
 8."   نمود افغانستان پشتوی

 رایب «قادرو قاضی»  به مشهور عبدالقادر قاضی"  که میدهد نشان بریتانیه سابقه سری اسناد     
 که شتنگذ دیری بود شده فرستاده کابله ب علی شیر امیر سلطنت دوره در جاسوسی  وظیفه  ایفای

 هوظیف زمان ینع در  قادرو. گردید او خاص مشاورین و معتمدین از یکی و یافت راه امیر دربار به
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 ارسیفه ب انگلیسی از را عسکری قواعد کتب گرفته عهدهه ب را امیر انگلیسی ترجمانی  و منشی

 سلطنت سقوط و(  1782) انگیس و افغان دوم جنگ دوران در قاضی همین 7" کرد طبع و ترجمه

 اهر خان عبدالرحمن امیر دربار به دیگر شهرت با مدتی از بعد و گردید ناپدید خان علی شیر امیر
 از افغانستان بخصوص شرق کشورهای شاهان دربار( 21و 12) قرن دو تاریخ در متاسفانه. یافت

 یجاسوس در را هند مسلمین بریتانیه که است این ما تاثر و تاسف که بود مملو بیشمار جواسیس
 قاضی مینمود، بازی هم افغان دل ساده و مسلمان مردم احساسات با گونه بدین و نموده استعمال

 عبدالرحمن درباردر ) محمد سلطان منشی ،(خان عبدالرحمن و خان علی شیر دربار در) عبدالقادر
 امیر دربار در دیگران و عبدالغنی دکتور احتماالا  و علی نجف مولوی ،(امیر کتاب سارق و خان

 در حتی که) ایبک ظفر و( جی شاه) به مشهور وان گادی حسین قربان نواز، هللا  سراج، هللا حبیب
 یمولو قریشی، دکتور محمد، نور دکتور ،(گذاشت نمی تنها را خان نادر ساالر سپه هم جنگ جبهات
 .است آن نمونه خان، نادر خاندان دوره در دیگر صدهای هندی الدین جمال
 عبدالعلی مرزا اهتمام به لیتوگرافی مطبعه"  که نموده اضافه دوره آن مطابع ارتباط در غبار     

 طباعتی اشتباه احتمال) 1785 سال در که بود مطبعه همین در و گردید تاسیس کابل حصار باال در خان

 النهار شمس بنام افغانستان نخستین و مشهور جریده( لمر. میباشد 1783سال در النهار شمس طبع زیرا است
 خان حسن محمد حاجی خارج در جریده این نماینده. گردید منتشر بار سه یا بار دو ماه صفحه 16در

 تکت و عسکری عالم به مربوط  رساالت. بود(  پسته مدیر) پشاور در ن افغانستا خانه داک  مهتمم
 و بود قلمی نسخ یا احتیاج طرف کتب قبلا  حالیکه در رسید چاپ به مطبعه همین در نیز پستی های

 2."  هند مطابع چاپ یا

 در عبدالعلی مرزا بنام شخصی اهتمام به النهار شمس بنام هفتگی جریده یک: "  نوشته فرهنگ     
 هب غالباا  خارجی اطلعات بعضی و رسمی منابع حوالهه ب را داخلی خبرهای که یافت انتشار کابل

  هپنجشنب  مورخ اول شماره در را اخبار نشر علت مذکور  مهتمم. مینمود نشر هندی جراید ز ا اقتباس
 .میکند بیان چنین( م 1783) قمری هجری 1221 م الحرا ذیحجه پانزدهم

پنهان و گوشه )  محتجب و مخفی ل جل و عز با والیان و کمال و فضل صاحبان ضمیر آئینه هر»    

 کستانتر و افغانستان ممالک خلیق که (نزدیک شدن ـ قرین شدن) اقتران سعادت آوان ینا در که باد نما( نشین
 قبالها و عمره هللا ادام بهادره خان شیرعلی امیر امجد اشرف شان سکندر بندگان پایهء هما سایهء بزیر

 شرفای و رعایا و مینمایند مدت ابد دولت دعای همواره و دارند آسایش امان و امن نهایت در جلله، و
 العباد اقل لهذا ورزیدند  آن از فوائد حصول و  اخبارات دیدن شوق گردیده کماالت متوجه دیار این

 کابل مطبع در  را النهار شمس به مسمی آثار صدق اخبار احباب الفرمایش  حسب عبدالعلی مرزا
 غیره و قندهار و روس و هرات و بخارا و بدخشان و ترکستان آثار صدق اخبارات نموده جاری

)  امکن مهما و شد خواهد نموده درج اخبار ینا در نموده حاصل اتبار و سرکار دفاتر از را حدودات

 درج اخبار ینا در هرگز پوچ و بازاری خبر که بود خواهد ینا در سعی (تا وقتی که ممکن باشد ــ تا بتوان
 تشریح لغات از من است() 11."نگردد

 پوهاند و کهزاد علی احمد استاد هاشمی، پوهاند النهار شمس نشرات و مطبعه ورود به ارتباط در     
 دست بیک که شیر دو آغوش در جریده عنوان. دارند دیگران همچو مشابه نظر حبیبی عبدالحی
 یابیات جریده عنوان جناح چهار در و گردیده چاپ دارند را النهار شمس نوانع دیگر بدست و شمشیر

 نآ مطالب و بود شده تحریر نستعلیق خطاطی عناوین با اخبار دارد، جا خداوندی صفات وصف در
 ترکی و عربی انگلیسی هندی، جراید از و میشد جدا هم از هنری های دیزاین و ها کشی خط توسط
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 6تر 5 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

 

 یحت و میشد ارسال هم کشور از خارج به ضمناا  و داشت، والیات در خبرنگارانی هم و نموده استفاده
 بهار پر اخبار خریداران صاحبان خدمته ب: "  میخوانیم آن اعلن یک در که داشت مشترکین هم

 هب هندوی ذریعه به نمایند عنایت مبلغ گاه هر اخبار قیمت جهت از که باد واضح کامل النهار شمس
 ندفرمای ارسال دوشنی یاری وی گماشته و تسر امر در وی اصل دکان که پوری شکار رام چیله دکان

 رسدب کابل النهار شمس مطابع در  کابل حصار باال  در  هذا خط که فرمایند تحریر خط سرنامه به و
 آن ربناب ندارد فروش ملک ینا در بهادر انگلیسی سرکار نوت و  میآید نظر به دشوار  به چونکه و
 اهج عالی که میشود کرده عرض کابل النهار شمس بهار پر اخبار  خریداران احباب سهولت لحاظ به

 خریداران...  گردیده مقرر همطبع اجنت  پشاور  مقیم کابل خانه داک متهمم صاحب خان حسن حاجی
 رس به باشند داشته مطلوب که نوت یا هندوئی ارسال کتابت و خط وقت هر النهار شمس...  اخبار

 عالیجا نزده ب کابل خانهداک  در پشاور در هذا خط که باشند کرده درج عبارت قدر این خود خط نام
   11...."  برسد کابل خانهداک  مهتمم خان حسن حاجی ه

 Agentمانند میشد استفاده جریده در هم انگلیسی کلمات بود نوشته ژوبل شادروان که طوری آن     
Correspondants )شیوهه ب جوی وضع و اعلنات هم و غیره، و Interpretive ، مواد قیمت 

 ،دری زبانهای فراگیری برای کتابی فروش اعلنی .بود موجود دیگر  مضامین و مقاالت و اولیه
 اجتماع درهم  دیگر زبانهای آموزش برای مندانعلق دهنده نشان آن در عربی و انگلیسی هندی،
 .است
 افغانستان مدارج ترقی: "  که خوانیم می جریده داخلی خبر دریک     
 قدر افزای بر  را خود ن قدیما     
 غدر پرورده ز نبینی گز هر که     
 دبو چنان ملکه هللا خلد بهادر صاحب امیر بندگان اثر کیمیا نظر منظور دراز عرصه از چونکه   
 و نورزیدند کوتائی خود مامورهء امور  آنجا در بوده خدمات مصروف قدیم از که اشخاص که

 یترق ندادند دست از را اخلص سررشته الدوام علی نگردیده غداری ثمر بی شجر آبیاری پیرامون
 ردیدهگ زیاد سابق نسبت به مملکت نسق و نظم الحال چونکه نیز شود کرده جلیله مناصب به شان او

 رمضان 25 تاریخ به مبارک خیال ظهور بنابر. رسد ظهور به رعایا امنیت و  هیت رفا و ترقی

   12..."  رسید ظهور به رفعیه مناصب به ذیل اشخاص ترقی 1221 دوشنبه یوم المبارک

 ، عاطل تهیه یعنی است مطالب کتگوری سه جریده این متن دهم شماره به ارتباط به نتیجه در"      
 بریتانوی هند جانب از مداخلت آغاز با 1787 سال در. 13"  ن اعل نشر و فکر دادن تلقین قسماا 

 . گردید متوقف «النهار شمس»  نشرات ما، کشور به
 خرمتا پادشاهان" بنام افغانستان تاریخ کابلی خافی علی یعقوب میرزا خان شیرعلی دوره در    

 اهنگ از که نمود نشر و نوشته خان علی شیر ختم الی خان محمد دوست دوره آغاز از را"  افغانستان
"  امارات گلشن"  1287در قندهاری نوری محمد نور میباشد، چاپلوسانه و ضعیف تاریخی معلومات

 بهترین از و گردیده تحریر  منشیانه و شیوا نثر با که نوشته خان علی شیر سلطنت دوره ارتباط در را
 .میداند مربوط خان عبدالرحمن دوره به را اثر دو این چاپ فرهنگ میاید، بحساب دور این آثار
 متعدد ماخذ از را تاریخی وقایع که نوشت را" سلطانی تاریخ" 1271در ابدالی خالص محمد سلطان   

 و جم جام فرشته، ، شجاع شاه ترک مخزن، ملکم، سارجن الرضیه، مرآت سمیت، گولد گرامر چون
 . است نوشته نادری ی گشا جهان

 : است نموده فهرست چنین را دوره این  مطبوع آثار رهین رسول پوهاند    
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 .آجیتن خان ابراهیم محمد مولف انگلیسی از ترجمه( قواعد ب کتا)  ـ 1    

 .خان صادق محمد مرزا اهتمام به(  عسکری نامهء قانون)  ـ 2    

 . شاه حسین داکتر تالیف( جدیده و قدیمه حکمت مقابله یعنی البحرین مجمع رسالهء) ـ 3    

 .«علومی فامیل جد علوم خان» علوم خان عبدالرحمن قاضی ترجمه(  غویه وهبیه عقاید رد)  ـ 4    

 . هروی عبدالخالق ترجمه( صباء الی الشیخ رجوع) ـ 5    

 .قادرلعبدا قاضی تصنیف(  العلما تحفته) ـ 6    

 .دالرحمنعب مل موالنا تالیف(  وهابیه عقاید ابطال در قویه حجت)  ـ 8    

 ( برهنه فتاوی)  ـ 7    

 ( ثاقب شهاب)  ـ 2    

 14( ها نامه نظام)  ـ11    

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

 مآخذ
 636 ص تهران 1382 هفتم چاپ ــ اسلم تمدن تاریخ  ــ زیدان جرجی  1

 . 286 ص کابل چاپ اول جلد ــ تاریخ مسیر در افغانستان غبارــ محمد غلم ـ 2

 .8 ص امریکا 1222 سال جون دوم جلد ـ تاریخ مسیر در افغانستان ـ  غبار محمد غلم ـ 3

 انصاری محترم مقاله ز ا برگرفته 328- ص - عمارة محمد تحقیق – ني لألفغا  الكاملة األعمال ـ 4

 . 2118مارچ  45 شماره  ــ  تهـ نا  کابل ،

 . 4 ص 1362 ــکابل استقلل اول ده در افغانستان مطبوعات ــ آهنگ آصف محمد پوهاند ـ 5 

 .255 ص پشاور کتابخانه سبا دوم چاپ ــ افانستان ادبیات تاریخ ــ حیدرژوبل محمد ـ6

 . 257 ص ژوبل شادروان  ـ8

   مرکزانتشارات ـ 1212الی 1722از طرزی محمود زندگی شرح ـ طرزی محمود ب عبدالوها ـ7

 .11 ص م، 2111 سال مارچ  فرانسه شهرلیمونژ افغانستان فرهنگ انجمن

 . 525 ص اول غبارجلد ـ2

 .225 ص امریکا چاپ ــ اخیر قرن پنج در افغانستان ــ فرهنگ صدیق محمد میر ـ11

 . 12 ص  1342 ــکابل افغانستان در ژورنالیزم سیر ــ آهنگ کاظم محمد ـ 11

 . 257 ص ژوبل شادروان ـ 12

 .14 ص آهنگ کاظم استاد  ـ 13

  15ـ  سال    شماره مرزی برون آریانا مجله مقاله ـ     ـ رهین رسول پوهاند ـ 14
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