
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 20/03/2016احسان هللا مایار                                                                                           

 جنبش مشروطیت درافغانستان
 اثر شادروان پوهاند عبدالحی حبیبی

 قسمت چهارم

 

 مولوی عبدالرب : -3

ق به دنیا آمد و تحصیالت علمی خودرا در علوم  1295پسر دوم مولوی عبدالروف است که در قندهار در حدود 

اسالمی و زبان عربی در محضر پدر تکمیل کرد و در عصر امیر حبیب هللا خان استاد دینیات و فلسفۀ اسالمیه 

شاهی نیز تدریس می کرد و در جنبش مشروطیت اول محبوس گردید، ولی بعد  مدرسۀ حبیبیه بود و در مدرسۀ

ع معارف جدید دستی داشت و عضو شورای معارف و مدیر مکاتب ابتدائی یمکاتب و توس از رهایی در تأسیس

 ق(. 1330و درالمعلمین کابل بود. )حدود 

دینی را با سبک جدید تحقیق در فلسفۀ  وی یکی از نویسندگانیست که در سراج االخبار محمود طرزی، مضامین

ق پدرش مال عبدالروف از جهان رفت وی بحیث "مالی حضور" به 1332اسالمیه نشر می کرد. چون در سال 

جمادی  18دربار امیر محشور بود و در سفر اخیری که امیر در شتائیه کله گوش لغمان کشته شد ) شب پنج شنبه 

به تب محرقه و سرسام در همین شب جان داد و  ی نیز در جالل آباد( و1919فبروری  21 –ق 1337االول 

 در همانجا مدفون گردید.

، نشر شده به قلم 1919اپریل  12 –ش  1298حمل  22جریدۀ امان افغان در شمارۀ اولین خود که به تاریخ 

 مرحوم عبدالهادی داوی چنین نوشته که معرف شخصیت اوست :

خان مدیر مکاتب ابتدائیه و دارالمعلمین و مالی حضور اعلیحضرت شهید، که  "جناب مستطاب مولوی عبدالرب

در مکتب حبیبیه و مکاتب ابتدائیه خدمات نمایانی انجام داده بود، به مرض محرقه در جالل آباد گرفتار و آخر 

ریاست  حقیقتاً یک ضایعۀ بزرگ علمیست... که با رحلت ایشان مقام 000سرسام شده، به رحمت حق پیوستند

 22شماره اول  10شریعت در مملکت خالی ماند... بازماندگان محترم شان را تعزیت می دهیم. )امان افغان ص 

 ش طبع کابل(. 1298حمل 

ن اتألیفات مولوی عبدالرب اکثر کتب درسی است که برای تدریس در بیت العلوم حبیبیه و دیگر مکاتب به زب

 دری نوشته و طبع شده است مانند:

 ج العقاید طبع کابل برای صنف پنجم ابتداییسرا -1
 دینیات در چهار جلد طبع کابل، برای چهار صنف اول تا چهارم ابتدایی -2
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 رسالۀ اطاعت اولواالمر طبع کابل. -3

 سراج القضات، نسخۀ خطی آرشیف ملی کابل -4

 مقدمۀ فلسفۀ اسالمیه )خطی( -5

 سراج السیر در سیر نبوی )ص( طبع الهور برای مکاتب متوسطه. -6

 مقاالت متعدد در سراج االخبار راجع به تفسیر و فلسفۀ اسالمیه. -7

 ق. 1331سراج الفقه در دو جلد طبع کابل  -8

 مولوی غالم محی الدین افغان: -4

اصالً از قوم جمریانی قندهاری و معلم مدرسه حبیبیه بود که خانوادۀ او در پشاور می زیست و ازجملۀ فراریان 

ق واپس 1324خان فاتح میوند بوده اند. وی در کالج های هند تحصیل کرد و درحدود  جمعیت سردار محمدایوب

به وطن آمد و مرد مجرد، آزاد و خوش مشربی بود که در سرای پشاوری ها شوربازار کابل می زیست. رفقاء 

ردند رنج می کهمیشه در اتاق او جمع می شدند که شکل کلوبی را به خود گرفته بود، در آنجا دیگچه پزانی و شط

 1و گاهی به مناظره های علمی، ادبی و سیاسی می پرداختند.

افغان یکی از نویسندگان سراج االخبار و شاعران پشتو است که با محمودطرزی هم محشور بود و همواره کمک 

 قلمی می کرد و محمود طرزی در یکی از شماره های سراج االخبار در بارۀ او چنین نوشته بود:

با علم افغانی نژاد افغانی زبان وطنی ما جناب مولوی غالم محی الدین افغان سرکردۀ مدرسۀ  "یک عالم

دارالمعلمین است که به زبان های شرقی مانند پشتو، پارسی، عربی و زیاده برآن به زبان های متنوعۀ هندوستان 

 آگاهی دارد. مانند اردو، گورمکهی شاستری، سانسکریت و غیره به درجه یی که ترجمه بتواند

"معرکۀ مذهب و ساینس" که جناب غفران مآب شیخ شبلی نعمانی آنرا ترجمه به زبان اردو نموده، این مرد فاضل 

 2افغانی ما به زبان پارسی ترجمه می کنند."

ق محبوس گردید و بعد از مدتی رهایی یافت مدیر دارالمعلمین و مرد 1327افغان که در مشروطیت اول در سنۀ 

 که اشعار پشتو و مقاالت فارسی او در سراج االخبار انتشار می یافت. 3ست شاعر و ادیبی بودملت دو

افغان شخصیت پرورنده و محبوبی داشت و همواره مرکز تجمع یاران روشنفکر و جوانان افغان بود که از وی 

افت و در تمام عمر ش در کابل وفات ی1300اسد  12چیزی می آموختند و هم می شنیدند. چون روز چهارشنبه 

خود مجرد زندگی کرده بود، همین یاران بزم و پروردگان محفل او جنازه اش را با تأثر و احترام برداشتند و 

درمقبرۀ عمومی شهدای صالحین به خاک سپردند و بر لوح مزارش نخستین بار به زبان پشتو کتیبۀ معرف 

 شخصیت اورا نوشتند که متن آن چنین است:

پس په معیت د سردار  .م محی الدین افغان په قندهار کی متولد سو او هلته یی دینی تعلیم حاصل کړ"مولوی غال

ایوب خان په راولپندی و الهور کی یی د فرار په حالت کی له انگریزی مکتبو څخه جدید تعلیم واخست. چی 

                                                           

 مقالۀ میر . 1
در اینجا مرحوم محمود طرزی سهو شده، ترجمه اردوی معرکۀ مذهب و ساینس از موالنا     1359طبع، کابل  625مقاالت محمود طرزی   2

در نیمۀ اول قرن بیستم است که در همان اوقات در هند چاپ شده و ترجمه  ظفر علی خان مدیر زمیندار الهور و یکی از زعمای مسلمانان هند
 لف امریکایی.ؤخ و مرایست از اثر ولییم دارپر، یک تن مؤ

 ش. 1309طبع جالندهر  92مولوی محمدحسین :انقالب افغانستان به زبان اردو  3
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کالو د  14ن سو پسله خدمت د بیرته کابل ته راغی، د امیر حبیب هللا خان په عهد د مکاتب ابتدائی  و ممتح

کی مدیر د دارالمعلمین سو او هغه خیاالت او ارادی د  معارف، د امیرامان هللا خان غازی په روشان دوران

ی وی، د ظل په ړاصالح او ترقی د ملت چی د دولس کاله پخوا یی  په مجلس د جان نثاران اسالم کی معاقده ک

یدی. په دا کیف مطمئن او راضی د عبادهلل په خدمت کی داخل، په اجل الهی تر سیوری الندی پخپله ثمرته ورس

 ټولو څښتن په جنت کی داخل کړ.پرودگار ته راجع سو او هغه د 

 چی په یار پسی تر ځان او جهان تیر وی

 مـشـقــت دا هـسـیکـوالی شـی وک ـڅ

وان افغان( په یاد د هغه د وطن دوستی او وفا له زړه خیژی. د شپیتو کالو د صالح او تجرد او ځوانی ځدعا د )

 آمرزش غواړی.ول یی ټپه ژوند کی ملگری د ځوان مردانو، اهل او صالح د هر مشربو، چی 

 بـه روز مـرگ کـه یوم وصـال یـارانست
 کسیکه دست من آن دم گرفت یار، آنست 

 ق". 1339ذیقعدة الحرام   28ش مطابق 1300اسد سنه  11ار شنبه تاریخ وفات چه

ش در کابل از طرف پوهنځی  1311راجع به آثار و افکار افغان به مجموعۀ مقاالت "افغان یاد"  که در سنه 

ش رجوع 1360ادبیات طبع می گردد و نیز رسالۀ "د غالم محی الدین افغان افکار او آثار" طبع پوهنتون کابل 

 شود.

 : عبدالجالل خان -5

از مردم قندهار و پسر عموی مولوی غالم محی الدین افغان بود، که با جمعیت مشروطه خواهان محشور و مرد 

در شیرپور محبوس شد و تا اخیر عصر امیر حبیب هللا خان  1327وطن خواه حلیم و فکوری بود، و در سنه 

 4محبوس ماند.

ش رها گردید و به قندهار رفت و در 1298ا بیداری داشت در سال جالل خان که شخصیت خاموش و متحمل ام

 ش هم زندگی داشت.1312بازار شاه دکان چینی فروشی داشت و نزد روشنفکران محترم بود و تا حدود 

 ادامه دارد
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