
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 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

 

 
 ۲۳/۵۰/۲۵۲۷                    احسان لمر

 دیگر الماس های درخشان
 سفارت افغانستان در قاهره در گنجینۀ

 
مطبوع سفارت افغانی  اثر 29با  و از گنجینۀساختند  گرامی بار دیگر سرفرازم جناب فضل الرحمن فاضل چندی قبل

 برایم فرستادند.هم در قاهره سه اثر دیگر را 

فبروری 11) خورشیدی هجری 1331 دلو 21 در ،قربان محمد یفتلیگرامی فرزند شهید  فاضلیا آوری است که  قابل

 آباد فیض( سابق محمود شاه) کوکچه لیسۀ شامل 1339 سال در .هشودگ جهان به دیده بدخشان آباد فیض درم( 1591

 1391 سال در .گردید فارغ مدرسه آن از 1391 در و شده کابل ابوحنیفه امام مدرسۀ شامل 1391سال در و گردید

 در. نمود هجرت پاکستان به 1391 تابستان در و گردیده کابل پوهنتون شرعیات فاکولته قانون و فقه پارتمنتد شامل

 داشته فرهنگی فعالیت «خون میثاق» مجلۀ مدیر و «جهاد کاروان»جریدۀ  مسئول مدیر صفت به هجرت دوران

 تدریس و تربیه و تعلیم رشتۀ در رفته مکرمه مکه به عالی تحصیالت جهت 1313 الی 1311 سال از همچنان. است

 دسترسی کامل عربی دری، پشتو و. وی به زبانهای است آورده دست به پلمدی «القری ام» پوهنتون از عربی زبان

با استاد فقید  فضل الرحمن فاضل از وی  نشر شده است. و ترجمه و صد ها مقاله اثر 05تا اکنون بیش از  دارند.

 پیوند فامیلی ندارند.  ،فاضل محمد پوهاند
رگر بیدا»کار بس بزرگ و فراموش نا شدنی انجام داده است، که می توان از  سید افغاندر مورد  فضل الرحمن فاضل

، «الرد علی دهرین» ،«سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان»، «سده سید در روزنه سراج االخبار» ،«عصر
رت سفا با این همه ابتکار و زحمات شباروزینام برد. او و.... « سید جمال الدین افغانی او د افغانستان نومیالی» 

در  اثر 25، انتشار بیش از و معرفت فرهنگی کشور ما تبدیل نموده استبه یک مرکز بزرگ فرهنگ  را افغانستان

 در آنجابا همکاران فرهنگی شان رزش که نقش سفیر نستوه و فرزانۀ ما کاری است نهایت سترگ و با ا دو سال
 ستودنی است.

 کامپیوتررا در این اواخر پی دی اف نموده شامل « سید جمال الدین حسینی االفغانی بیدار گر عصر» کتاب      
 نموده اند.

 سه اثر فرهنگی که برایم فرستادند عبارت اند از:
  تهیه و در شعبه قنسولی سفارت ما باز نشر شده  جناب فاضل به اهتمام احمد علی کهزاد،ر استاد بگرام اث

لی با وبود، نشر نموده استاد را « تاریخ آریانا یا افغانستان قبل از اسالم» فرزانۀ فرهنگ وطن قبالً  فاضل است.
ی به اهرامها و اسوان ، اقصر، به وطن دارد خواسته به محصالن جوان کشور که در مصر هستند وقت که عشق نهایت

اریخی تافغانستان ما هم چنین آثار در که  بیفتدشاید به حسرت "ابوسنبل ، وادی ملوک و معبد کرنک دیدن می کنند 
سفارت افغانستان به نشر اثر استاد کهزاد فقید اقدام نمود تا به جوانان تفهیم شود که  اً ، بنااما فراموش شده ای داریم"

 هم می گردد.   ر دست نا بخردان تخریب گردید و یاتمدن و عظمت تاریخی داشتیم که دما هم 
 
 «خاطرات ظفر حسن ایبک، افغانستان از سلطنت امیر حبیب هللا خان تا صدارت سردار محمد هاشم خان» 

نده از این کتاب خاطرات نویس صفحه نگارش یافته 139که در  فضل الرحمن فاضلکتابی است ترجمه شده توسط 

ر خان د ، همکاری با نادرامیر حبیب هللا خان، داستان قتل  موالنا عبید هللا سندیآمدنش در افغانستان همکاری با 

آن از قلم ایبک  11بحث میکند. در ص  ز حزب هندی های مهاجر از کابل به مسکو و...جنگ استقالل، انتقال مرک

زمت حکومتی تقاعد نموده بود و حقوق باز نشستگی هم در آن " پدر مرحومم نسبت کبر سن از مالکه  می خوانیم
مقرر شد و معاش وظیفۀ جدید به مشکل مصرف آموزش برادرم  زمان منظم نبود، .... سر انجام منشی نواب "دوجانه"

کند  نرا تکافو می کرد.....بناعاً او مجبور شد تا به نزد وکیل خان بهادر مولوی عبدالغنی برود و از وی تقاضای دی
مصارف چند نو  از معاشش، او هم این شرط را گذاشت که هر گاه برادرم تحصیالت خویش را به پایۀ اکمال رسانید،

 بپردازد..." جوان مسلمان را
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سراج االخبار، جز خبر های " ... در :می نویسدبیگانه به ادبیات دری ـ فارسی و در جاه دیگر این مهاجر نا آگاه 

 (111ص )شهزاده ها، مضمون دیگری نبود که مورد دلچسپی و عالقۀ ما باشد..." و تعریف امیرداخلی، 

در خواهیم یافت که برداشت  "با مراجعه به سراج االخبارفاضل گرامی به جواب در پاورقی اضافه نموده است که: 
مولف از مضامین و اخبار سراج االخبار سطحی بوده است، زیرا این اخبار وزین به خاطر نوشتۀ های انقالبی اش 
هم در کشور های زیر استعمار منحوس بریتانوی ممنوع الورد بود و هم در محدودۀ امپراطوری روسیه تزاری 

انش و آگاهی آن نو جوانان نو وارد اردو زبان که با ادبیات فارسی آشنائی  .حتماً محتوای سراج االخبار از سطح د
نداشتند، باال بود و این قضاوت عجوالنه هم نتیجۀ عدم فهم زبان فارسی است، نه اینکه سراج االخبار دارای محتوای 

 عالی و آگاهی بخش نبود."

با  را دارا می باشد. وتوی های دلچسپ تاریخیصفحه ف 111و  بودهصفحۀ ترجمه و پاورقی  139دارای این کتاب 

 اهرهق و اینکه سفارت افغانستان در جناب فاضلضخیم به عمق وطن دوستی، زحمت کشی و پشتکار این کتاب  مطالعه
و مرجع سترگ فرهنگی  تبدیل نموده است پی می بریم. کاش ما قدر خوب های خویش را بیشتر و  مرکز یکبه  را

ومی، دینی پیوند های ملیتی، ق بهترین های خویش را تخریب کنیم. بیشتر بدانیم و کوشش نه نمائیم دانسته و نا دانسته
نباید یک فرد را بخاطر پیوند او با قوم و مذهبی و سیاسی و ایدئولوژیک در سرشت نیک و بد افراد تاثیر ندارد و 

که مورد عالقه خود ما نیست مورد تاخت و تاز یا ارتباط و عالقه مندی به این و آن حزب و تنظیم  دین و مذهب و
عشق بی انتهای این افغان فرهنگی و دانشمند و دانشور را در  من در هر اثر و ترجمه و باز نشر کتب قرار دهیم.

  دوست وی افتخار میکنم. می یابم و به
 دهن قارۀ نیم حیدر آباد، در سید جمال الدین افغانوقتی که  مولوی محمد یونس خالص: ونکی رژبا نیچریه 

 مذهب حقیقت »آن اصلی عنوان رساله این نوشت را( الدهرین علی رد) یا(  ناتوریالیزم رد)  رسالۀ متوطن شد،

 چند بعداً  و شد طبع1111 دسمبر در که نوشته واصل محمد موالنا پاسخ به آنرا سید که «نیچریان حال بیان و نیچری

 1333) سال در بریمن سعید میر آقای توسط بار نخستین برای پشتو، زبان به اثر این ترجمه شده بود، چاپ تجدید بار

این اثر پشتو در این اواخر ترجمۀ ، یافت نشر  اقبال هند در آن اول نشر از بعد سال چهار و هشتاد  م(1519ـ  ش

 ، چند مدت قبلآنرا هم تجدید چاپ نمودند رسیده که فاضل جناب دسترس به مولوی صاحب محمد یونس خالصتوسط 

 هند، در م(1112ــ  ق1311) سال شده طبع نسخه روی از «نیچریان حال بیان  و نیچری مذهب حقیقت»  از آن

 .نمودند چاپ تجدید قاهره در افغانستان سفارت فرهنگی بخش طریق از عکس برداری و
وی صاحب محمد یونس خالص د لیکوالی استعداد هم درلود. د ده مقالی او لیکنی د روانی پیری له درییمی "مول

 د افغانستان په مطبوعاتو کی خپریدلی."  لسیری راهیسی،

: می نویسد برهان الدین ربانیبه نقل از استاد  آقای فاضلاثر چاپ شده باقی مانده است.  39 مولوی یونس خالصاز 

به غرورش بر می خورد، آتش  پاکستانی سیاسی و نظامی مقامات از" .... به یاد دارم که اگر جزئی ترین سخنی 
غالباً به آنها می گفت در اینجا نیآمده ام که از  رد،می گرفت و با قوت ایستادگی می کرد و با صراحت حمله می ک

به کمک بین المللی که برای افغانستان به شما می آید، هیچ نیازی ندارم و ماه ها با آنان مقاطعه شما بشنوم و اصالً 

 21در ) مولوی خالصبرای خودش مرکز ساخته بود. "« سپین غر»می کرد و مانند عقاب بلند پرواز در کوه های 

 م( وفات نمود. 2111جوالی  15ــ  1319سرطان 

 «الرد علی الدهرین»که  ــ محمد عبدو ــ عالمه صالح الدین سلجوقی نسید افغاصفحۀ اخیر کتاب فوتوی ها  23در 

 جرجی زیداندر قاهره با یک مقدمۀ مفصل چاپ نمودند، پشتی جلد مطبوع نیچریه چاپ هند و قاهره،  1511را در 

ا نوشته و ر سید افغانکه زندگی سیاسی  آمریکائینویسندۀ سید، نیکی کیدی دوست ژورنالیست و نویسنده مصری 
استاد حبیبی و استاد عبدهللا بختانی خدمتگار، استاد سید هادی خسرو  نیچریه را به انگلیسی ترجمه نموده است،

 به مالحظه می رسد. شاهی

سفیر افغانستان در  فضل الرحمن فاضلش(  1359ـ  1353کتاب در دو سال 52)نشر وقتی با کار عظیم فرهنگی 

هزاران احسنت و مبارک باد  نظر می آندازم از دل و جان به این خدمت علمی و فرهنگی او همۀ همکارانشقاهره 
  گفته دوام این عمل خیر شان را توام با طول عمر و صحت کامل از خداوند منان)ج( آرزو دارم. 
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