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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 
 ۱۹/۰۱/۲۰۲۲              احسان لمر

 

 نیست واقعیت می باشد« افسانه نگاری»

با عرض احترامات، ممنونم که سطور بنده مورد توجه شما قرار گرفت و آنرا نقد  جهانی صاحبباری جناب معظم 

 نمودید.

 1919الی  1823صنعتی کشور متاسفانه از ) به معارف و پیشرفت ام امیران و رهبران کشورعدم توجه و عالقه 

گی ج دردی است جان سوز، در حالی ما در دو همسایه امیالدی( از امیر دوست محمد خان تا امیر حبیب هللا خان سر

م( و در  1887) ــ هللا آباد در م( 1875علیگر در ) م( ــ 1866زمان در هندوستان مدرسه دیوبند در ) هماندر خود 

. البته در دوران امیر تاسیس شده بود م( 1839م( ــ و تبریز در ) 1838همسایه دیگر ما ایران مدرسه ارومیه در )

 باال در خانه سنگی چاپ تاسیس خان زادگان ــ بنام ملکی دیگری و نظامی یکی مکتب دو شیر علی خان تاسیس

« ماشین خانه»دیگر بشمول طبع تکت پوستی، رشد و توسعه  رساالت بعضی و «هارالن شمس» جریده نشر و حصار

به نظر من در بیش از نود  م( تاسیس شد. 1903حبیبیه در )  در دور حبیب هللا خان خره دومین مکتب ملکیو بال

سال  35حبیبیه حدود  و خان زادگانبین مکاتب  تفاوت زیاد کم و ناچیز بود وبسیار و سال ساخت دو مکتب بسیار 

و حتی عدم *  االخبار سراج نشرات به 20شدید درباریان امیر حبیب هللا خان آنهم در آغاز قرن است. مخالفت 

 مشروطه معارف از»:  که واضحاً گفته بود به مکتب و معارف برادر امیر نصرهللا خان سردار السلطنه رضایت نائب

ید که دربار ها مخالف بیداری و بیدار بر میآاز این مطالب  «است شرعی سلطان تسلط مقابل نقطه مشروطه و میزاید

دمبک و »، البته تاریخ بیاد دارد که سردار محمد عزیز خان محصلین افغان دوره امانیه را فرزندان بودند گری مردم

صورت کمبود  میدانست و برادرش صدراعظم هاشم خان تحصیل یافته ها ما را کلوخی می شمرد که در« دولک

. یکدانه شطرنج روی تخته می گذارند
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غالم محمد غبار، اکادمیسیـن داکتر جاوید، دکتور آصف مایل، محمد در مورد سید افغان بزرگواران محمود طرزی ، 

عبدهللا امین خوگیانی، داکتر حکیم طبیبی، پوهاند سید سعد الدین هاشمی، دکتور اکرم عثمان، حبیب هللا رفیع، سرمحقق 

دکتور روان فرهادی، فضل الرحمن  عثمان صدقی، بختانی خدمتگار، سید مسعـود پوهنیار، پوهاند عبدالحی حبیبی،

خواجه  ، پوهاند سید خلیل هاشمیان، ولی احمد نوری،عبدهللا سمندر غوریانی فاضل، محمد بشیر سخاورز، پرفیسور

تنویر هر یک زحماتی کشیده و مطالبی نوشته د، دکتور حلیم غالم جیالنی اعظمی، مهران موحبشیر احمد انصاری ، 

 از جوابیه شما به فاضل صاحب مطلع شدم که محترم سید مخدوم رهین هم اثری را گرد آوری نموده بود. بودند.

 افغانستان در مسیرکتاب ــ ــ مراجعه فرمائید به نامه سردار عبدالقوس خان اعتماد الدوله به حضرات مجددی در  *

 .مجددی غنی فضل دکتور ـ خان هللا امان اعلیحضرت عهد در افغانستان تاریخ ــ غالم محمد غبار و هم ــ

 

 زمانی فرموده بودند:در مورد خودش افغان سید 
                                                           

 جوالی 25 مورخــ  افغانسان آیینۀ مجله 115نامۀ دکتور عبدالقیوم خان به برادرش دکتور عبدالظاهر شماره ــ   1
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 قرن نیم از تر زیاد مدت و شدم تولدم(  1838) هـ1254 سال در من که بداند کسی اگر داشت خواهد منفعتی چه»

  آرامی نا در همواره هوس و هوی غلبه اثر به که کشوری گردیدم، افغانستان کشورم ترک به مجبور و کردم زندگی

 تبعید و است "ریاضت"کش  گردن گران ستم سوی از حق خواستن راه در زندان که دارم باور من... برد می سر به

«است مراتب عالیترین آن که است "شهادت"هم  شدن کشته و "سیاحت"راه  در این
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این مطلب را  اما در مورد اقامت سید در دور سلطنت امیر دوست محمد خان و تدریس فرزندان او مورخین که قبالً 

 :صدقی می خوانیم محمد عثمان نوشته و من از ایشان نقل قول نمودم چنانچه در کتاب مرحوم

 محمد دوست امیر به را سیدجمال فقیر سید و برگشت افغانستان به] هجری1277] میالدی1861 سال در سید" 

دار  وظیفه گان شهزاده مربی حیث به و شد داخل محمد( دوست )امیر دربار مصاحبان سلک در سید کرد معرفی خان

 روی اش زاده برادر خان احمد سلطان سردار و او بین که جنگی در امیر. رفت هرات سوی به سال در همین. گردید

" میداد مشوره او به و بود امیر با سید هرات، تا فراه از جنگ، این مراحل تمام در آمد، غالب داد
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ه نکرد« افسانه نگاری»پس من درباره اقامت سید و حتی تدریس فرزندان امیر دوست محمد خان 

 .قبل از من این مطلب مطرح بود مبود

در  اخیر آن ماه سه استثننای به خان داود جمهوریت دورۀ در تمام» استاد هاشمیان نوشته بود: مطلباین رد البته در 

 متوجه مرا کنر سادات خاندان از کسانی 1988 سال اواخر در است؛ رفته کابل به 1978 دسامبر در و بوده امریکا

 به. کردم مرور را کتاب دو هر من و ساختند بود، داده رخ حبیبی پوهاند کتاب در هم و صدقی کتاب در که اشتباهاتی

 پاچا.... فقیر سید مرحوم درمورد خصوصا ، نوشتم را او اشتباهات صفحه سه در یادداشتی ضمن صدقی مرحوم

 بوده، نه او با هرات به او سفر در و ندیده را محمد خان دوست امیر خود حیات در الدین جمال سید که دادم تذکر هم و

 بهاء سید ولد پاچا محمود سید یافت، موقع کابل در محمد خان دوست امیر دربار به کنر سادات از شخصی که بلکه

 خان محمد دوست امیر آنجا در و رفت هرات به امیر معیت در که باشد می [پاچا سیدهاشم برادرزادرۀ] پاچا الدین

  ...و کرد نامزد او به را [خان اکبر محمد وزیر دختر مریم بی بی] خود نواسۀ

 به او گفت که به تقریب هشتاد به من نوشته بود که داکتر نوین وزیر اطالعات و کلتور )عثمان صدقی( اما آن مرحوم

کابل آثار کافی وجود ندارد، و از او تقاضا کرده بود اثری برای این مجلس که نماینده گان  مین سالگرد سیدجمال در

کرده بود که به عجله هرچه پیدا کرد  کشورهای ایران، ترکیه، هند و پاکستان هم دعوت شده اند بنویسد. صدقی عالوه

 صدقی نوشته بود که همه یاد -آن را نوشته و بعد از نشر کتاب کسان دیگری هم اشتباهاتش را به او گوشزد کردند

 «خط مرحوم صدقی در کتاب خانه ام در کابل مانده است داشت
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)محمد اعظم خان یا شیر علی  را در دور این دو برادر ]کابل]جریده  جمال الدین افغاناصل بعضی نظریات سیدبر 

نشر مینمود، که قبل از نشرات ]شمس النهار] میباشد، گر چند از آن نشانی بجا نمانده ولی مایل هروی و  خان( 

 هم میرا تائید مینمایند، پس سید افغان بانی مطبوعات و اخبار نویسی ]ژورنالیزم] افغانستان  عبدالروف بینوا ، نشر آن

 باشد.

                                                           
 مطبعه چاپ. 22 ص ــ موحد عمران ترجمه الحسینی، ــ االفغانی الدین جمال خاطرات ــ عماره محمد دکتورــ    2

 المخزومی محمد باشا اسم به است کسی خاطرات این آورنده گرد است، )گفتنی –میالدی  1931 سال بیروت، علمی،

 (.است کرده تدوین را خاطرات این وی شخص دستور به و بوده سید پیروان و مریدان از یکی که

 
  16صفحۀ  ،1355 حوت بیهقی، انتشارات از شرق ــ انقالب پیشوای افغانی الدین سیدجمال عثمان صدقی ــــ   3

 

ــ   4 .afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_saide_rommee.pdf 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 3 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 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

در سایت افغان  2016ضمناً مرحوم سید خلیل هللا هاشمیان در ادامه و اکمال نوشته هایم در مورد سید افغان در سال 

در  225ــ  220ــ  219 ــ 218ــ  217مطالب جالبی در همین سایت ارسال نمودند که تحت شماره های  ،جرمن

 . است موجودارشیف افغان جرمن بنام استاد فقید 

پیرامون موجودیت و فعالیت سید جمال الدین در عهد سلطنت امیر »در همین سلسله از استاد هاشمیان می خوانیم: 

 7در بخش اول این مبحث که به تاریخ  « 1868علی خان در نوامبر محمد اعظم خان و اخراج او به فرمان امیر شیر

های انگلیس مستشعر شدیم که سفیر و هیات انگلیس در فبروری در این پورتال نشر شده، از طریق اسناد جاسوس 

کابل موجودیت سید جمال الدین را در مشاورت امیر محمد اعظم خان تحمل نتوانسته و امیر چوکی طلب را باالی سید 

 8خان بار دوم به سلطنت کابل ) علی مهربان ساخته بودند که در نتیجۀ آن با ورود امیر شیر جمال مشکوک و نا

خان که طرفدار دوستی با انگلیس و  علی و مخالفت شدید سردار محمد رفیق خان وزیر دربار شیر1868بر سپتام

هیات  خان اخراج سید را از طریق قندهار و هرات به ایران صادر نمود و علی مخالف شدید سید جمال بود، امیر شیر

«ثبت کرده است( 1868 نوامبر 12) طریق قندهار کابل فرمان اخراج سید را از انگلیس در
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سید را در اختیار ندارم و مطالعه نکرده ام، آنچه جناب شما و دوست « تمتة البیان فی التاریخ افغان»متاسفانه کتاب 

 تحریر داشتید مورد تائیدم است.در صفحۀ نظر سنجی  نهایت عزیزم جناب فضل الرحمن فاضل در باره آن کتاب 

 افکار بانی افغانی الدین جمال سید که میګویند اینکه» نوشته بودید که: شما در باره مشروطیت و نظام مشروطه 

 ای افسانه بودند آمده سید تبلیغات و افکار زیرتأثیر در اول خواهان مشروطه یا و است افغانستان در مشروطیت

 «بود. نخواهد بیش

ً این یک واقعیت است نه افسانه که   چنانچه استاد تائید می کنند را کامالً  و دموکراسینظام مشروطه سید مشخصا

 ـ 1254] است کنری صفدر سید پسر الدین جمال سید فکری حرکت این ممثالن از یکی» :نوشت حبیبی عبدالحی

 در و کرد آغاز افغانستان از [خرافات و استبداد استعمار،] شرق بدبختی عامل سه ضد بر را خود جهاد که [ق 1314

 « کرد، کسب المللی بین شهرت آورد اصالحی و فکری جدید نهضت مصر عثمانی، ترکیه ایران، هند،

ه  إِن  » مبارکه  آیه به بارها سید ا یُغهی ِرُ  ال ّللا  ت ى بِقهْوم   مه ا یُغهی ُِروا حه هنفُِسِهمْ  مه  اسالم چرا" در مقاله چنانچه مینمود استناد «بِأ

 تطهیر"و  "تنویر عقول"هدف  که است نموده تحریر اخیر در را آن "الدهرین علی رد" رساله اخیر و "شد ضعیف

 بیداری او کلی هـدف بپردازند، دانش و علوم آموزش به نموده شروع خود از را اصالح مسلمین اول که است "نفوس

 غنا" :نویـسد می چنانچه. باشند داشته نقش حکومت و دولت در بتوانند آنها تا بوده شان وظایف و حقوق به نسبت ملل

 ای قبیله هر و امم از هرامتی وشهرت شان وعزت کلمه علو و وقدرت سطوت و سلطه و راحت و امنیت و ثروت و

 استقامت .اند بوده پسندیده سجایای به ومتصب فاضله اخالق به متخلق امت آن افراد که است بوده آن در قبائل، از

 "آن ملکات تهذیب عقلیه قوای تعدیل و بینائی و بصیرت به اال نپذیرد وجود هرگز سجایای واعتدال اخالق
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 بر وی اما نوشت قاجار شاه ناصرالدین به اساسی قانون طرحی چنانچه بود، خالفتی نظام خواهان ایران به سفر در

 سید بگیریم؟ قرار ردیف یک در کشاورز و کارگر با هـستم شاه که من است ممکن چگونه! قاآ حضرت: گفت و آشفت

 مشروطیت فـرمان ور صد به شما سلطنت پایه و شاهی عظمت و تاج و تخت که بدانید پادشاها، " :گفت بجواب

 و شما عظمت و مقام از تر مفید کشور در هنرمند بزرگر، دانشمند،. ماند خواهد تر پایدار اکنون هم از و بهتر

 به رو شایست نا فرمانروایان و حکام ستم و جور و استبدادی قدرت همه این با قاجار سلطنت. شمایند امیران

                                                           
ــ   5 afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemyan_said_khalil_said_jamaludin_qismatee  
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 مشروطه حکومت باید ایران برود دست از فـرصت و شود فوت وقت آنکه از پیش بشنوید من از .است انقراض

 "شود
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 دارم آن امید": گفت دانست می" آگاه نا و اراده سست" را مردم که شاه بجواب [مصر شاه] پاشا توفیق خدیو دربار در

 افراد از ملل دیگر مانند مصر ملت گمان بی.  بگویم را سخنم اخالص و آزادی با دهـند اجازه مملکت فرمانروای که

 ملت به منظر این از اگر پس نیست، بهره بی نیز خردمند و عالم اشخاص وجود از اما نیست تهی هآگا نا و اراده سست

 را مردمان و کنید، قبول را مخلص این نصیحت اگر کرد خواهند نگاه شما به روزن همین از نیز آنان کنید نگاه مصر

 قوانین تا کنید صادر را ملت نمایندگان گزینش و انتخابات فرمان و گردانید، شریک کشور مدیریت در شورا طریق از

ً  گردد اجرا مقام آن اراده به و شما نام به و وضع و نوشته  روائی فرمان تخت استواری و سلطنت دوام برای قطعا

  "بود خواهد تر مفید و بهتر شما
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 از است؛ ضروری استبداد از جلوگیری برای جامعه افراد آگاهی سطح باالرفتن سو یک از که دریافتم سید عقاید از

: نویسد  می مطهری مرتضی. است ناپذیر اجتناب کاری مستبد، حاکمان و خودکامه نظام با مردم مقابلة دیگر، سوی

 آگاهی و شعور بگیرد را استبداد جلوی تواند  می آنچه امر درنهایت. کند پیدا استبداد شکل است ممکن رژیمی هر»

 در آگاهی چنین و احساس چنین و شعور چنین که وقتی. است حاکم کار بر آنها نظارت و مردم اجتماعی و سیاسی

.«شود  می کشیده بند در استبداد سیاه اژدهای که است وقت آن شد، پیدا مردم تودة
9
  

 افغان الدین جمال سید دید از مردم حاکمیت دموکراسی، »مضمونی تحت عنوان افغان در سلسله مقاالتم در باره سید 

 آرشیف افغان جرمن به اسم من حفظ شده است. 29که در شماره  «شاگردان و

afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_ahsan_said_jamal_ludin_demokrasi_mardoom_ 

از تمامی آثاری که از زبان شاگردان سید بشمول محمد عبدو و عبدالرحمن کواکبی خواندم سید جداً مخالف دیکتاتوری 

 ود فرمودند: و استبداد بوده دموکراسی را بشکل آگاهانه آن تائید می نمود چنانچه خ

 برخاسته ملت خود درون از که هنگامی مگر کند پیدا حقیقی ارزش تواند نمی ملتی هـیچ برای پارلمانی قدرت »

 بی گیرد، صورت اوست محرک و فرمان که خارجی قدرت یا و امیر یا پادشاه امر به که پارلمان هر تشکیل و باشد

 در و کرد آغاز نفوس و عقول از را کار باید. میکند پیدا بستگی آن دهنده تشکیل شخصی اراده به و بود خواهد پایه

« پرداخت حکومت به دوم درجه
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 گذارم. یکبار دیگر از توجه تان سپاسبود.  افغان از اهداف سیدئید فرمودۀ شما اتحاد و وحدت و پان اسالمیزم هم ابه ت
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