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 ۱۹/۰۶/۲۰۱۸          احسان لمر

 «جناب فضل رحمن فاضل»

 به چنین کار های فرهنگی تان هر افغان باید فخر کند

 

، درا بسازو آینده باید حال نتیجه گیری از آن  و سرچشمه می گیردآن تاریخ هر کشور واقعیت های است که از گذشته 

 قول از اقبال الهوری:ه ب

 های  رمیده    زنده    شــواز   نفس   ضبط  کن  تاریخ   را   پاینده    شو

 کن   زندگی  را   مرغ   دست  آموز   پیوند    با   امروز  کن دوش   را   

 پرست  ور نه گردی روز کور و شب   بدست   رشته     ایام    را     آور  

 تو  خیزد     از   حال   تو   استقبال    سر زند  از  ماضی   تو   حال    تو

 ال    زوال  حیات  مشکن ار  خواهی 

 حال  ز  استقبال  و    رشته   ماضی 

از صد ها آرشیف در کشور ما )ارگ و صدارت ، که استی هر کشور تاریخ آرشیف ها و گنجینه برای  بهترین منبع
و وزارت خانه ها و ....( یکی که نهایت استفاده از آن شده و منبع روشنی و روشنگری است سفارت افغانستان در 

تا انتها وطن و مردم دوست جناب فضل  با پشتکار و و هموطن نهایت فرهنگی قاهره می باشد که این خدمت سترگ 
 شان قابلیت میلیونها تحسین مباهات است و خودم به آن فخر می کنم. اران فرهنگی همک الرحمن فاضل و

در مورد سید جمال گرفته یعنی تحقیق و تدقیق صورت کمتر چه در صد سال  ر قدم نخست آنسفارت ما در مصر  د
فلسفة اقبال  ــ نیچریه ــ بیدار گر )تاثیر فکر االفغانی فی به گونه مثال:  .انجام دادهنهایت برازنده  کار ،الدین افغان

عصر ــ سدۀ سید در روزنه سراج 
االخبار ــ تجدید الکر الدینی بین جمال 
الدین و اقبال ــ نیچریه د سید جمال 
الدین افغانی لومرنی چاپ شوی رساله 
ـ رد علی الدهریین ــ سید جمال الدین 
ـ  سید جمال  افغانی و نخبگان افغانستان ـ

 .نی او د افغانستان نومیالی(الدین افغا

کتابخانه داخل سفارت بنام عالمه 
 صالح الدین سلجوقی 
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ادی داوی ــ محمد موسی شفیق ــ عبداله از آرشیف سفارت مطالبی جالبی از استاد عالمه صالح الدین سلجوقی یشانا
این کار را باید وزارت را بدست آورده و نشر کردند. وقتی با دقت بررسی نمائیم و محمد صادق خان مجددی 

در اثر تالش و زحمت کشی سفارت ما این گنجینه نصیب ما هم بر عکس اطالعات و کلتور ما انجام می دادند که 
  گردید که سپاس گذار شان هستم.

 عبد ــ افغانستان  او  سرحد(، )اکبر نامۀ ــ حمید کشمیری) در این اواخر به من افتخار بخشیدند چهار اثر برازنده 
سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان ــ فضل (، )زوی حبیب الرحمن عبد څیړندوی :ژباړنــ  داوی الهادی

 را برایم فرستادند. (از قاهره به کابل ــ محمد صادق مجددی،)الرحمن فاضل(

سروده شده بود  م(1844قمری)1260سال قبل در  176: این منظومۀ حماسی و رزمی اکبر نامۀ ــ حمید کشمیری
این اثر با مقدمۀ عالمانه استاد سترگ احمد  م(از طرف انجمن تاریخ وقت در کابل چاپ شده بود.1951و در سال)

را تجدید چاپ  مین سالگرد استقالل کشور آن98علی کهزاد آغاز گردیده بود و سفارت افغانی در قاهره به مناسبت 
 نمودند 

در جنگ اول افغان ـ انگلیس ی باشد در وصف فداکاری و مبارزۀ مردم افغانستان این کتاب که شاعر آن از کشمیر م 
 جوان شیر خان خان، شیرین خان لوگری، خان هللا امین نایببه رهبری وزیر محمد اکبر خان، میر مسجدی خان 

 مسجدی میر برادر) خان درویش میر و خان شاه محمد کاکه، حسین حسین خان ، آقا علی خان، حاجی چنداولی،
 سروده شده بود محمد ایوب خان، میر بچه خان و.... ،محمد جان خان،(خان

 زمزمه آنرا مردم هم امروز تا که است دوران نهما فولکلوریک حماسی های سروده از ،«بخو انگور بچیم بیا»
 :دکنن می

       است  میدان مرد خان جان محمد
 است  غران   شیر   خان  ایوب

        است  رسان  رس خان میر بچه
 است افغان         فخر  آزادی  

 ستا    کالن   الت   کل  راپت

 بخو         انگور     بچیم    بیا

در تمامی کتاب از رزم و مقاومت 
افغانها در مقابل انگریز در البالی 

 اشعار توصیف شده.

 حذر  بهتر   از   دشمن  دوست بود       که دشمن بود دشمن و دوست دوست

 من   از   دشمنان  دیده ام      بارها      که    سازنده   در  دوستی   کار  ها

مو وزیر  سه سال قبل از وفات»نوشتند که حمید کشمیری این مجموعه حماسی را « خاتمه»در استاد ابراهیم خلیل 
در رشته نظم کشیده و کتابی است از جنبه معلومات تاریخ آن وقت و طرز حماسی و }محمد اکبر خان{  فصو

مطالب تشریحی به قلم « ملحقات» عنوان در خور توجه عمیق می باشد. در پایان در «سالست بیان و حسن ادب
 ریخی که باید آنرا خواند.است ناب و نهایت عالی و تا  علی احمد نعیمی افزود گشته. در مجموع کتاب اثری
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مند ن اثر نهایت ارزشای (زوی حبیب الرحمن عبد ترجمه به پشتو ازــ  داوی الهادی عبداثر  افغانستان  او  سرحد)
از دوران سفارت داوی سترگ در قاهره و مالقات هایش با ملک و تاریخی دو بخش دارد اول معرفی نامه و اسنادی 

صفحه  56جناب فاضل در که  ،و کار های فرهنگی و علمی شان صدراعظم وقت مصرفارق پادشاه و جنرال نجیب 
بر آن 

روشنی انداختند که برای واقعیت زندگی عبدالهادی داوی مبارزات قهرمانانه و زندانی شدن و سرکوب های خشن 
معرفی آثار وی شان و لیاقت شان تا ریاست مجلس سنا)مشرانو جرگه(و  روو در خسردار هاشم خان عروج مجدد 

 لب نهایت ارزنده تحریر نموده است.مطا

بخش دوم موضوع سرحد ارتباط قبایل با افغانستان است که در مقدمه محترم عبدالغفار داوی و سپس آقای عبدالغفور 
صفحه بر این اثر جناب داوی روشنی انداخت و کتاب را معرفی نمودند. کتاب روی پیوند ها و روابط  6لیوال طی 

 می مردم دو طرف خط تحمیلی نهایت زیبا و عالمانه ارزیابی نمودند.دای

info@afghan-german.de   کتابسید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان ــ نوشتۀ فضل الرحمن فاضل 
مند دیگری از جمله نوشته ها و ترجمه های فاضل گرامی است. این اثر در ادامه تالش های شان در باره ارزش

محمود طرزی ــ غالم محمد غبار ــ  ی از، در این اثر با سطورمعرفی سید افغان هم در خور عمق توجه می باشد
پوهاند عبداالحمد جاوید ــ میر محمد صدیق فرهنگ ــ خلیل هللا خلیلی ــ و پوهاند عبدالحی حبیبی از یک جهت آشنا 

ست که جناب فاضل توضیحات و تشریحات الزم را می شویم و نکتۀ در خور توجه پاورقی و حواشی هر قسمت ا
  ارائه نموده است که بر درک واقعیت مطالب نهایت کمک می نماید.

این کتاب هم با استفاده از آرشیف سفارت افغانستان در قاهره بخشی از از قاهره به کابل ــ محمد صادق مجددی  
که بعد از امضای ماهدات مودت و   مصر می باشدتدوین شده محمد صادق خان مجددی اولین سفیر کشور ما در 

عمداً سقوط داده  قبل از اعزام سفیر افغانی در قاهره که متاسفانه هفت ماه بعد نظام امانیه (1928می  30دوستی )
محمد صادق خان به این پست معرفی گردید. در مقدمه کتاب فاضل الرحمن  شد در عهد سلطنت محمد نادر خان

،)المجددی ه مختصر مجددی را نوشته و تحت عنوان)نقش او در معرفی افغانستان به جهان عرب(فاضل زندگی نام
در موضوعات جالب بیان شده است.  (ندعوت گرااسر عرفات(،)المجددی از دیدگاه برخی و فلسطین(،)المجددی و ی

یاد شده طرات سیاسی( او ر مجددی )خارفت. در این مقدمه آثاز  سفارت کناره مجددی  1952اپریل  24اخیر در 
صفحه آن نشر  196صفحه بود که 1400که به قول دکتور فضل غنی مجددی نواسه محمد صادق خان این کتاب
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به زبان عربی )الطود الشامخ فی مناقب الشیخ فضل محمد المجددی الملقب بشمس المشایخ  او شده است. اثر دیگر
 . مدینه منوره نوشته باشدتر شان شاید در ره( در باره برادر بزرگقدس س

آقای فاضل در این مقدمه تحت عنوان )یک صفحه فراموش شده در تاریخ سفارت( به موضوع انتقال سفارت از 
زیرا  که سفارت در قاهره زیر مجموعۀ نمایندگی سیاسی افغانستان در حجاز قرار می گیرد نوشتهقاهره به حجاز 

حیث سفیر غیر مقیم ه ور ما داشت و افغانستان بالمقابل مجددی را بسال مصر سفیر غیر مقیم در کش 5در طول 
نمایش نامۀ و اما  این مشکل رفع و محمد صادق دو باره در قاهره بحیث سفیر گماشته شد. 1940نمود که در  نتعیی

ان را از قاهره به کابل( که بر مشکالت و اجراآت اداری کشور و حتی از لحاظ روانشناسی شخصیت های آن دور»
سفرای افغانی در قاهره این اثر را از بخش  نوشته های آقای فاضل در ادامۀ نشر تحلیل می کند نوشته شده است.

 پایانی کتاب )خاطرات سیاسی(  محمد صادق خان استفاده نمود است.

برای است توفیق مزید  ینهایت ارزشمند غنیمتدر مصر  سفارت افغانستان متبوعگنجینه صد و چند جلدی کتب 
   خواهانم.از خداوند)ج(  سفیر فاضل و گرانقدر ما و همه همکاران شان
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