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 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

 

 
 ۲۰/۲۰/۰۲۰۲         احسان لمر

 

 هشتاد و پنج دانه جواهر در خزینه
 بخش فرهنگی سفارت افغانستان در قاهره

 
 که سفارت زهی سعادت، خود شهره آفاق استکشور بزرگ مصر با داشتن تمدن و فرهنگ  نهایت غنی و سترگ     

  وزین و مردمیدسامبر گذشته در این سایت  22در بزرگ فرهنگی و کلتوری است.  ۀما در مصر هم یک گنجین

هشت رساله نشر  در بارۀ" که « فاضل الرحمن فضل» های گنجینه از الماس دانه هشت" مطلبی نوشتم تحت عنوان

دو  اثر را در مدت 58، اما در این جا تمام نه می شود این مرجع سفارت افغانستان در قاهره بودشعبه فرهنگی شده 

رحمن ضل الجناب ففرزانه مرد فرهنگی باز نشر نموده اند که این کار خیر آن سفارت را به یا ترجمه، تالیف و  سال
 و تمامی همکاران شان شاد باش میگویم. فاضل گرامی سفیر افغانستان در قاهره

ن سید جمال الدین افغانی او د افغانستا» در باره سید افغان عناوین ذیل را در بر دارد:گوهر  خزانه مملو ازاین 
جدید ت«»در مورد رسالۀ نیچریه«» سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان»، «الرد علی الدهرین»، «نومیالی

اثر دیگر بزبان  15 «سده سید در روزنه سراج االخبار»و « )به زبان عربی( الفکر الدینی بین جمال الدین و اقبال

 عربی و باقی مانده به زبانهای پشتو و دری می باشند.
 «دکتر جناب توسط آن دری ترجمه و خدمتگار بختانی عبدهللا استاد جناب اثر «صدارته تر نه امامت له شفیق 

 می موسی شفیقدر رابطه به کنفرانس یاد بود مرحوم محمد که در دو جلد جداگانه نشر شده،  هروی خاموش عبدهللا
در مقدمه بلند باال آقای خاموش هروی شفیق را مختصراً معرفی و در ترجمه از زبان . که هر دو طبع شده است باشد

لمیان ځلو و در شهر جالل آباد، حزب ویش م( و درست در نیمه دوم د1491)1228" در سال بختانی صاحب نوشت:

 :دتأسیس گردید که اهداف اساسی نخستین آن چنین بو

 ـ تنویر افکار و تعمیم معارف. 1 

 ـ مبارزه با رسم و رواج های نادرست. 2

  ـ مبارزه با هرگونه ظلم و رشوت. 2

 کتاب مزبور 21ص   1ـ تالش برای استحکام وحدت ملی." 9

 )لیونیهمکاری داشت. مقالۀ  «مشرقی اتحاد» شفیق درست چند ماه بعد عضویت آن حزب را حاصل و در جریده 
بختانی صاحب در  حاکم ـ حاکم دیوانه( حاکم کامه را علیه او تحریک نمود که به همت دوستان خطر مذکور رفع شد.

 .این رساله از قاطعیت های شفیق و جرئت اخالقی او قصه ها دارد
 «،شفیق مرحوم در  است که مقاله ها و مکاتب بزبان عربی «حوارت و خطابات محمد موسی شفیق کتابات

 مصر می باشد.
 «سالۀ ... رنوشته: " فاضل گرامی چنین  آندر مقدمه می باشد که اثر ماندگار استاد خلیلی  «از بلخ تا قونیه
از بلخ تا قونیه" مقارن ایامی در قاهره نشر می رسد که قرار بود در غیاب افغانستان از مؤسسه فرهنگی یونسکو،  "

را به حیث میراث فرهنگی آن دو کشور به ثبت برسانند و « مثنوی معنوی مولوی»کتاب  کشور های ایران و ترکیه
 حق معنوی افغانستان را تلف کنند ....

م به 1428نام فارس از سال  تغییراین مشکل تنها در مورد موالنای بلخی نیست، بلکه با  اما واقعیت امر این است که

بسا موارد ، ایران تاریخی را با ایران سیاسی کنونی اشتباه می گیرد و  همسایه غربی ما؛ در« ایران»این طرف به 
" .شناسنامه صادر میکند برای شمار مشاهیر زیادی از فرزندان سرزمین تاریخی ما، از آدرس ایران سیاسی کنونی،

  کتاب 1ص  2

 آرامگاه  موالنای سترگ با شور گفت: استاد در محفل سماع

 کز  نیستان   دلم   شد   عالم   دیگر   به   پا  خود محشر به پا آنچنان کردی ز سوز و ساز
 سوختم   از  نا  توانی  مشت  خاکستر   شدم  هر یکی در رگ رگ من کرد صد آذر به  پا 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_ahsan_hashtdu_panj_danah_jwaheer.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_ahsan_hashtdu_panj_danah_jwaheer.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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

 

 ت.طبع شده اس با کمال زیبائی عنوان به رابطه درجسته سخن و قصیده سرای بر این رساله زیبا اشعار استاد  در
 «در این میباشد  اثر زیبائی از الحاج محمد عظیم امینی« فرمان رویان افغانستان در حدود صد سال اخیر

نیم دهه در داراالنشأ مجلس وزرا خدمت نموده بود عالقه گرفته تا اعضای مجموعۀ زیبا آقای امینی که بیش از دو 
 ریخ آن درج نماید.کابینه های کشور از دور امیر شیر علی خان تا امروز  با ذکر تا

 
 «می باشد که ابتکار آنرا  سید شمس الدین مجروحشادروان سومین چاپ اشعار منتخب « منتخب شعرونه

ورانی که مجروح سفیر دد. جناب فاضل در مقدمه جالبی بر کار کرد بخش فرهنگی سفارت ما در قاهره بدست دارن
نامه  این شخصیت ملی و وطن دوست از سید فضل اکبر آغا افغانستان در قاهره بود اشاره می کند و سپس به زندگی 

" طالبان، وح در دو دهه قبل اشاره میکند که گفته بودند:ید و در ضمن به نوشتۀ از جناب مجرنقل قول ها می نما
ه تانه او پښپځکه زه ویالی شم چی طالبان طالبان نه دی، دا دله یو تربیت شوی مسلکی  نظامی ملیشه ده،.... نو 

 آن اثر 11ص  3 "رسمی اصطالح افغانان ندی دوی پاکستانی دی.
 از آن همه گنجینه شعر مجروح این را به حال خویش گره خورده یافتم که گفته بودند:

 راشی   ته  څای  دغه حکم  په   تقدیر  د  ښی پیدا شيوه خاوره کیو کوچنی چه په ی
 د  بل  سري  په  ست  او په سال  شينه    اراده  د ده  راتک  راشي    خپله  په  نه 
  «امینی جناب اثر هماین « 1332 الی 1312 از شاه ظاهر محمد سلطنت سال چهل در افغانستان مهم وقایع 

 21 اکودتتا ختم تحریر شدهُ و به  ها روز نخستین از سلطنت وقایع کرونولوژی پیداست نامش از که قسمی است،

 .یافت پایان خان داود محمد سرطان
 
 «یا چهار بیتی ها زیبای زبان « لنډی»رسالۀ زیبائی است از محمد گل خان نوری که در پهلوی اینکه  «لنډی

. فاضل گرامی در مقدمه نوشته است تشریح و توضیح آنرا در پای آن نوشته استو ملی پشتو را  جمع بندی نموده 
د پښتو بډایه ژبی د دیرو ښایسته فولکویکو ادبیاتو ځخه شمیرل کیژُی چی د ژوند تول دردونُه رنڅونُه غوښتنی  " که:

 ....کری او ستونځی په رنګین او واقعی دول په  دوو لنډو مصرعو کی د تاریخ په اوژدو کی وراندی 
ه عربی نری ډیر کم معلومات او آشنایی لری په ګمان زمونژ د ګران هیواد دا ډول فولکوریک بډایه ادبیاتو ځخ زما 

" 4  

 
 «ذشت سرگ نوشته اند که ایناستاد می باشد، در مقدمۀ  استاد فقید عبدالغفور برشنا رومانی از «جاده افیون

"در اثنا سفر کشتی برایش رخ داده بود و این واقعه  به رشته تحریر در آمده که که می باشدحقیقی دوست شان را 
 داشت کرده بودم..."   من یادحقیقی را 

 نامبمرد انگلیس پیر کشتی می ماند و با به داخل زمان توقف در بندر ناپولی در مسافر  در داستان میخوانیم که
 امالً کو با لهجۀ افریدی و وزیری  صحبت نموده پشتو به مراتب بهتر از او که حتی به زبانآشنا می شود، « ناکس»

اید منکر بو " بایستی منحیث یک فرد افغان این حرف را بگویم او چه وظیفه داشت و گفت . و بعد درک کرداستآشنا 
 اگر درست است و یا نانشوم که او وظیفه اش را منحیث یک فرد انگلیس انجام داده است. انگلیس ها می گویند: 

انگلیس  و چگونگی  دک جاسوس زرنگرسرگذشت آن م فقید در این داستان استاد برشنا " درست برای وطن است
داخل شدن بنام تاجر و نفوذ این تاجر در بین بزرگان و خوانین محل را به شیوه استادانه شان  پشتو آموزش زبان

او در این داستان نفوذ آن مامور انگلیسی  .ده از رازهای استعمار بر میدارندنوشته و منحیث فرد نهایت وطندوست پر
تریاک و رواج تجارت آنرا چگونه به مردم و خان های منطقه آموخت می نویسد خرید زمین و ترویج و توسعه کشت 

این اثر استاد فقید برای حالت امروز وطن  ما فوق  می نامد.« جاده افیون»و راه سازی انگلیس ها در آن مسیر را 
 العاده هم خوان است باید آنرا مرور نمائیم.  
ه بوده و کار نهایت وطن دوستانقابل تعمق و مطالعه داگانه خود را دارند این گنجینه ها که هر یک زیبائی و کیفیت ج

 فاضل گرامی و همکاران شان در خور نهایت قدر دانی است.فضل الرحمن و روشنگرانه 
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