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 ۸۰/۸۰/۷۸1۲         الیق جان خوستی
 ، مصررادیو قاهره

 

 محمد عماره تهدکتور پروفیسور 
 شو ۍډال نښانعالی  افغانسید جمال الدین د 

 

وا د ي له خمحمد اشرف غندکتور ولسمشر افغانستان دکتور محمد عماره ته د پروفیسور فکر مالمی نړۍ وتلی سد ا
د افغانستان په قاهره کښې  څلورمه نیټه پهد می میاشتي کال  م ۷۸1۲د عالی دولتی نښان  سید جمال الدین افغان

فیر ښاغلي س په تاالر کښې د افغانستان افغانجمال الدین سید د یا قاعة السید جمال الدین الحسیني االفغاني( )سفارت 
 .وسپارل شوورته همدي مناسبت جوړه شوی وه غونډه کښې چې په شانداره په یوه  خوا فضل الرحمن فاضل له

 

 
 ښاغلي فضل الرحمن فاضل سفیرپروفیسور عماره او د افغانستان 

 

د خپل خواږه عمر ډېر او ، دی فلسفي څیړونکید تګالري، فکر او  افغان محمد عماره چې د سید جمال الدیندکتور 
مال جد سید چې سختو شیبو کښې هغه  پهاو تیر کړی په څیړلو مبارزي  او د افکارو افغانوخت یې د جمال الدین 

 11ه چې پ ،هغه ټول حالت یې څیړلی ،دنده ترسره کوله مقابل کښې د ملتونو د ویښولود اشغالګرو په  الدین افغان
په هغه سخت وخت  .وپه حال کښې  نړیدواروپا د قوت اوج ته رسیدلی وه او عثماني خالفت هم نور د پیړۍ کښې 

یکني للیکواالنو  وهغ وځیند  یې دی ترڅنګ د، او او هڅې راټولی کړی ېکړن ،جمال الدین افغان مبارزهسید کښې د 
 یدس په ښه ډول دفاع کړی او د ټولو ترغلط معلومات او افکار نشر کړي  یېجمال الدین په هکله سید چې د  او افکار

 ي مهمسید جمال الدین په هکله نوموړي ځین، د روښانه کړیجمال الدین د ژوند سره تړلي موضوعات یې په ښه ډول 
بین حقائق  جمال الدین األفغاني"همدا ډول  "االعمال الکاملة لسید جمال الدین االفغانی" کتابونه د یادولو وړ دی چې

 ."موقظ الشرق وفیلسوف اإلسالم األفغانيجمال الدین "او  ،"لویس عوض التاریخ وأكاذیب
د افکارو  افغان جمال الدینسید په ډېرو مهمو لیکچرونو او ویناو کښې د همدا ډول دکتور عماره هغه څوک دی چې 

د  اوجمال الدین په زمانه کښې ژوند کړی وي سید پداسې ډول سره کوي لکه دکتور عماره چې د ه یادوناو نظریاتو 
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جمال الدین د لمسیانو خطاب سید د  ته دکتور عماره ټولو افغانانوپروفیسور همدا ډول نږدی شاګردانو څخه یې وی، 
، دري کاله مخکښې چې زه د پوهنتون په څلورم صنف کښې وم د افغانستان څخه د علماو یو پالوی راغلی و، کوي

محصلینو ته په هغه غونډه کښې د افغانو مونږ ه درلوده دکتور عماره او دکتور حسن الشافعی سره یې خاصه لیدن
مونږ ته وویل: کتور عماره دهغه خبره می اوس هم په ذهن کښې ډېر وخت راګرځي چې  ،ګډون بلنه راکړل شوی وه

فکر او الر تعقیب کړی او د هغه په هکله لیکل شوی کتابونه د خپل نیکه جمال الدین افغان لسمي یاست سید تاسو د 
 خپلو ملي ژبو ته وژباړی.

 

 
 پروفیسور دکتور محمد عماره

 

ید سد نن ورځې په غونډه کښې دکتور عماره د افغان ولسمشر او په قاهره کښې د افغان سفیر څخه د منني ترڅنګ د 
وښتنه غیې  الثانی څخهالحمید روستي پاچا عبدعثماني خالفت وجمال الدین افغان د هغه غوښتني یادونه هم وکړه چې د 

مینځه  د کړی ترڅو د عربي نړۍ سره واټن همپه ترکیه کښې د عربي ژبی د رواجولو لپاره کوم پالن جوړ  وکړه چې
جمال سید ، خو د ورڅخه استفاده وشي د علومو زیاته برخه په عربي ژبه وهچې او په هغه وخت کښې والړ شی 

 ال الدین د تخریب لپاره کار وکړ. جمسید الحمید الثانی مشاورینو د ښې د عبدالدین د نیک نظر په مقابل ک
سید  دد کتابونو د چاپ او نشر په برخه کښې فرهنګي څانګې سفارت د یادونی وړ ده چې په قاهره کښې د افغانستان 

افغان  دینجمال السید د کښې مال الدین افغان په هکله ځیني کتابونه پدي وروستیو کښې هم چاپ کړي چې په هغه ج
وتلي جهادی رهبر  چریه پښتو ژباړهیکتاب د ن دی دکتاب هم چاپ شوی او په زړه پوري خبره داده چې  هد نیچری

همدا ډول د افغان ، ده یې ژباړلی ډولاو په ډېر ښه  کړی څخهچریه اصلی فارسی کتاب ید ن مولوي محمد خالص
د خدای بخښلي دکتور امان الله پلمه تلین لمانځني په  1۷۸د مړیني د الدین افغان جمال سید سفارت فرهنګې څانګې د 

 هم چاپ کړی.« تأثیر فكر االفغاني في فلسفة إقبال»صافی کتاب 
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 عماره په اهتمام سورید پروف یاألفغان نیاألعمال الکاملة لجمال الد

 

دلته باید په قاهره کښې د افغانستان سفیر ښاغلي فضل الرحمن فاضل یادونه هم وشي چې د سید جمال الدین د هغه 
جمال الدین افغان په هکله یې ډېري څیړني کړی زه به یې دلته یو مثال ووایم چې سید  وفادارو لمسیو څخه دی چې د

ع یدنی نیټه پخوا جنجالي موضوسید جمال الدین افغان د زیږیدنی د نیټي په هکله ده، د ږزید افغان جمال الدین سید د 
تاب کپه نوم « بیدار ګر عصر»د چې وه چې په دقیق ډول یې معلومه نیټه نه وه څرګنده، خو د ښاغلي فاضل په زیار 

وته کړی، ه ګپیدنی نیټه په دقیق ډول د جمال الدین د زیږ پدی کتاب کښې فاضل د خپل رب په فضل سرهلیکلی یې 
میالدی کال د اکتوبر میاشتی سره سمون  1۰3۰چې د  ژیدلییهجري کال د شعبان په میاشت کښې ز 1۷۰۱چې د 
 .خوري

 م ورکړ چې د مصر د قاهري ښاروالیری هزګډونوالو ته دا په قاهره کښې افغان سفیر فضل الرحمن فاضل د غونډي 
او یاهم د آزادۍ په باغ کښې به د سید جمال « حدیقة الحریة»ورسره موافقه کړی چې ډېر ژر به د قاهري ښار د 

 جوړه کړي.مجسمه ښت دد یادالدین افغان 
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او اویاوو  دوه سوه ۷۲۸عمر لری او نژدی  ۰۲ م کال کی پیدا شوی او اوس 1131پروفیسور عماره په باید واویم چه 
 کتابونه یی تر اوسه چاپ ته رسیدلی ده. په عمر یی برکت شه او لوی رب مو روغ او رمت ولری.

 

 
 د کتابونو نندارتون افغان نیجمال الد دیس د

 

 
 برخه وهید محفل 
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 پای
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