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 بلخی لاسماعیسید 
 

 
 

 فیشر در شهر مزار یبلخ لیاسماع دیس یسخنران
 

 در افغانستان بود معاصر تاریخ سالهای پر ماجرایی درکه م( 19۲۰ش ــ  1۲99در سال ) سید إسمعیل بلخی
م( به 19۲5ش ــ  13۰4متولد شد. او در پنج سالگی ) فیقسمت جنوب مزار شر دریای بلخ ریمس و در« بلخاب»

مشهد به دروس  بازگشت در در .آنجا بغرض زیارت عازم بیت هللا شریف گردید از معیت پدرش به هرات رفت، و
  .حاصل کردزیاد خطابه احاطه  فن فلسفه، حکمت، ادبیات و درمدتی  پس از پرداخت و دینی

سفری به قفقاز نمود، که توسط پولیس شوروی دستگیر وبه مدت سه شبانه روز در میان آب زندانی سال ها بعد 
ً  ایران، گاه به ایران فرستاده شد. در گردید، و آن مسجد  یک سخنرانی در پس از سال داشت 19یا  18 که تقریبا

خود  (یا سال بعد آن .م 1938ش  1317)در  گوهر شاد خراسان مورد تعقیب ماموران امنیتی ایران قرار گرفت و
 های پر به ایراد سخنرانی و هگذرانیدعلمای دینی  مصاحبت دانشمندان و هرات مدتی را در را به هرات رسانید. در

 عدبعازم شمال افغانستان شد و سپس پیدا نمود.  تر دوستان وعالقه مندان زیاد طریق بدین پرداخت، و جذاب شور و
 سفر کردهم به کابل و قندهار 

خال محمد خسته، غالم محمد غبار، دکتور عبدالرحمن محمودی، قاضی عبدالظاهر، حیدر ژوبل، میر علی  ،در کابل
اصغر شعاع، سید ابراهیم عالم شاهی، سرور جویا، عبدالباقی قاریزاده، محمد اسماعیل مبلغ، محمد حسین نهضت، 

  آهنگ از دوستان نزدیک عالمه بودندمحمد یوسف بینش، محمد حسین طالب قندهاری، محمد آصف 
ش ــ  13۲6)در سال که گرفت به نام حزب ارشاد  یتشکل سیبه تأس میتصم ،یشها تیدادن به فعال جهت شکل یو

سرور  دیبه عنوان رهبر، س یحزب عبارت بودند از: عالمه بلخ نیا هیپا بلند ی. اعضادیگرد سیتأس م( 1947
ن ، محمد حسیغزنو دریمحمد ح ،خان ترجمان نظر ی، خدارشخان کندک م اثیعبدالغ ،یاسدهللا رئوف ردکتو ،یلولنج

ین اتحت تعقیب قرار داشت،  بلخی باز همولی  تشکیل می داد.ی که بعد زندانی شدند( دیگران) …مشر و خان لوا
مصر، حجاز، سوریه، عراق  روانه و ایدترک نم کشورهای اسالمیه به مقصد سفر بهم  را کابل شد گزیر بارهم نا

 عودت به فکر در معرفت حاصل نمود، وباز به هرات بازگشت و علمای جید اسالمی آشنایی و با ولبنان گردید و
 و دیدار ووطن های  به شهرسفر  و سیر ها با ین سالا میتوان گفت که زندگی بلخی در .گردیدزادگاه خویش بلخاب 

سید اسماعیل بلخی  .آوازه کشور مضمون واقعی جامعه شناسانه یافته استهای بلند  های علمی با شخصیت صحبت
 .مبارزه بیدار گرانه اش ادامه داد بهو  به کابل آمددوباره  م( 1946)ش  13۲5 سال پس از

ر د . ادعای دولت این بود که کودتائیدندنمودستگیر را دولت اعالم نمود کودتائی را خنثی و عدۀ  چهار سال بعد
ا به قتل رسانیده و زمام أمور را بدست می صورت می گرفت و شاه محمود خان صدراعظم ر روز جشن نوروز

به شمول خواجه محمد نعیم زوری، مرزا  ،حزب اتحاد یاعضاند. بلخی هم در این جمع زندانی شد که او و فترگ
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محمد ابراهیم گاو سوار، محمد ابراهیم  فرقه مشر، خانمحمد اسلم غزنوی، میر علی گوهر غوربندی، فتح محمد
سید سکندر شاه  ، میر حسن شاه خان چنداولی،خان سرباز مدیر عبدالطیف کندک مشر، خان لولنجی، غالم حیدر

 ۲1ـ  ش 1343سال  زانیمالی  1۰ 13۲9اول حمل } ازکه  ،غزنوي، عسکر خان غزنويافشاری، محمد طاهر 
رهبران أحزاب ندای خلق )محمودی(، وطن )غبار( ویش  همچنان بودند. زندانی{ م 1964اکتبر  ۲ـ  195۰مارچ 

ولی هیچ یک برویت اسناد ثبوت جرم و محکمه و تعین مدت  سپری نمودندزندان را در )پشتون( همین مدت لمیان ځ
هم قت و آن کدر اتحادیه محصلینباشند قرار داشتند یعنی زندان « باشه»حبس نشدند به امر شفائی مقامات در جمع 

  خاص. مجازات زندانی و تبعید شدند به غیر از چند نفر
پایان صحبت هایش گفت: در  (در کارته سخی )تکیه خانه محمد اسماعیل مبلغدر آخرین منبرقبل از زندان و بلخی 

واهی گبرادر های اسالم، لطفا دست هیچ سید را بوسه نکنید و بر پیشانی لمس ندهید، زیرا لمس پیشانی بدست سید »
 عمل سجده را نشان می دهد جایز نمی باشد سجده بر خاک امر شده و خاک پاک از منبر فرود امده .....

در کنار سرک ببرک کارمل ایستاده بود نزدیک شد و گفت: "پیر دین کجا می روید سید بلخی برایش یاد آور شد، 
پیر و مرشد  } ببرک کارمل به جواب گفت{ا ما بمان.برؤ تنه( بگذاری عنی دنیهل از امر کلمه)بچه جان ما را بهل 

  1«وستان نزدیک کرد....ه دهللا یارت و ببرک کارمل با عجله خود را ب } بلخی گفت{می رویم، 
 کنند،ندارند تا ستر عورت  یدر بدخشان زنان و دختران جوان لباس" :ه بودگفت هنگام " استنطاق یبلخ لیاسماع دیس

خودرا  یابیو ز نهیزن حس اجیعندال احت نواریافاغنه از فرط عسرت در ش لیپوشند؛ در قبا یدر نورستان پوست بز م
( رندیگ یر م)س ندینما ینقد مبادله م یمرفه دارد با گرفتن چند دانه بز و مبلغ یکه نسبتاً زندگ یگریبا زن بد شکل د

تن به عنوان )ولور( گرف یآن را مبلغ گزاف یو بها یبازار گرم دارد؛ دختر فروش فهیخصوصاً از جنس لط یآدم فروش
وبوم است.  مرز نیمردم بد بخت ا یچارگیفقر و ب یمنتها انگریبدعتها نما نیو ا دهیو جزو کلتور گرد افتهیعام  وعیش

 .اند گانهینام دارد ب تیچه انسان آن با نیمبتال و ا یدوب اتیهنوز با ح ها یکوچ
 چیه محروم اند و هیبشر اتیح ییابتدا یایمزا هیو از کل کنند یم یزندگ حیواناتسقف با  کی ریهزاره در ز فیطوا
ان مشکل گذار کوهسار یو در دره ها شوند یم ادی( ی)شاتر ای ییبه نام پشه  که یندارند. گروه هائ ندهیبهبود از آ دیام

است, نان گندم را در عمر خود مزه نکرده اند. ابواب  یکوه وهیشان علف و م اكثریتو خوراک  انهیو قلل جبال آش
ً یعموم بسته و ملت قهراً در ورطه جهل نگهداشته شده تا دا یعلم و معرفت بر رو  ایمحل استثمار مستکبران و اقو ما

خاک را  نیفرزندان ا هیروح ستیشباهت به روش استعمار گران ن یباشند. فرهنگ و معارف مروج امروز که ب
تناق سرکوب شده, اخ تیو شخص یکرده است. خود یاستعدادها را در نطفه خنث یضیتبع یخصوصاً با جلوه ها شتهک

 یندانز شیپهنا افغانستان با تمام وسعت و طیندارند. مح یو جان یمال تیو فشار بر مشاعر عامه حاکم است. مردم امن
 یزندگ نیبه وطن کور شده؛ دوام ا یمردم از دلچسپ سبرند. احسا ین به سر مرا مانند است که مردم اجباراً درآ

موجوده است. تحمل آن اکنون بردوش  یخانواده سلطنت ها یبختبد نی. مسؤل تمام ازارندیآن ب همه ناگوار و از یبرا
 ندگانیآ میافتین قی, اگر توفمیاندازرا از شانه بر  فیبار کث نیا می. ما بر خاسته اکند یم ینیافغانستان سنگ دهیملت ستمد

  2ندارد". نیجز ا یاند و اعمال شما پاداش یکار را کردن نیحتماً ا
اهل  انیرفع اختالفات م یبرا ،یزیاحمد شاه خان گرد ریم دی  به دعوت جنرال ساز زندان  آزادی در همان سالایشان 

 فیشمال، مزار شر تیبه وال ییها سفر 1344در سال . منطقه سفر کرد نیبه ا ایپکت تیوال زیو تسنن شهر گرد عیتش
رفع اختالف  یبرا 134۵رفت. در سال  تیو زادگاهش بلخاب داشت و پس از آن به دعوت مردم هرات، به آن وال

  می گویند مالقات های با پادشاه هم داشتند. .دیقندهار، عازم آن منطقه گرد عیاهل تسنن و اهل تش انیم
به علت مدتی از  پس. ولبنان هم سفر نمود هیعراق، سور ران،یا یحج به کشورها ارتیبعد از ز 1346درسال یبلخ

داکتر  گذشت. در (1968جوالی  1۵ــ  1347سرطان ۲4)در روزشد و  یکابل بستر آباد یدر شفاخانهٔ علمریضی 
رجستۀ بهای  شخصیت مراسم تشییع جنازه تعدادی از در .تذکر داده است یقلب ۀفتاح نجم، مرگ او را در اثر حملعبدال

 جسارت آزادی مقام علمی و از خواهی پشتون سخن گفتند، و جنبش آزادی خان رهبر جمله خان عبدالغفار سیاسی از
، در دامنهٔ کوه افشار مدفون . جنازه اوبزرگ علمی خواند ضایعه مرگ بلخی را تمجید نمودند واو خواهی ومبارزه 

 .دیگرد
 راکثراً د هستند، این اشعار نجوا و از درد لبریز پیام و آن که مشحون از مانده که اشعار دیوان شعری بجابلخی  از
رنج زندان  سروده شده اند، که چشم انداز شاعرانه واستعاره های شعری ملهم ازدرد و دهمزنگزندان مخوف  جو

 بانان درآن بخوبی احساس میشود،
 

                                                           
ــ کابل ناتهـ شماره  یبلخ لاسماعی دیشاد روان عالمه س یو روشن نگر یاسیس یها شهیــ اند یمیمسرور نج لاسماعی ریم ــ 1

 ع ۲۰۰6ش سپتمبر  1385 زانیسال دوم م 35
سل مسل شمارهء  قسمت دومد افشا شده حزب اتحا امیق -طرح کودتا  افغانستان معاصر خیکودتا ها در تارــ  نیمهر ریصنـ  2

 ینما تیخان. سا میعباس دلجو. به نقل از خواجه محمد نعگرفته شده از م  ۲۰1۲اول جون ش  1391، سال هشتم، جوزا 169
  ــ کینزد
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 می نـگرم ژادـجنگ ن ب وـــنـزاع مذهـ  نگرم بالد می رـــه چه ابتـالست که در
 چه شاد می نگرم به محنت خود از ترا  یک نسل پاک باباییم مله زــنه ج رــمگ

 ستـدرد مشترک باقی صد تو و میان ما
 ه بی اعتماد می نـگـرـچ به خود ز ترا

 

 انتقاد تاکی؟
  

 راد تاکی؟ــرادان جستــــن مــم یـــــــج بـــوز رن  مفاد تاکـــــــیذ ــــان اخــــوایـــی نـــون بــــخ از
 ـدل وداد تاکــی؟ـعـــــ د ازــــــرایـدن جــــــــیــالف  ت تحـــریرــــشـایی نگــیفان جــر ضعـــداد بــــبی

 
 ی؟ـــواد تاکر بیســـــــلق هــی مطئــــروا رمانــــف  ود تـــوازنــکل بـــست مشــیـتصابــه انــــبـــتا رت

 ی؟ــــــــقاد تاکــتـن انــــــت ایــقــتگاه خلر دســـــب  دست تقدیر تی زـمردن زشـــــود شــخ کی زـــــنی
 

 ی؟ــــــک اد تاـــت خــــواهی زیــی به ملــــــــآزردگ  یزدـود از آرزو چـه خـــبـو نــمل چـــی و عــعــس
 تـهاد تاکی؟ــــی اجی بومـقـ دــهــت جــرط ا ســـش ت ممکنســج نیــفرهـنگ بی رنج و ــتحصیل گن

 
 بـی اعتــــماد تاکی؟ مـــــیـــش باشـویــلق خـــخ با  زدـــتـــــــــــماد خیـــــاون از اعــعــکاری و تـهم
 ی؟ــــــحاد تاکـــــن اتــــان دزدان ایـــیارب میـــــــ  ـتســ ادیـــد را با شــیخ اتحـبــمست ستـریــدی

 
 ژاد تاکـی؟ـــــب فـــرق نــذهــگ مــست جنـنی رــگ  اصلـن چه حــن انجـمــــمومی زیــمع عــــای مج

 ــاد تاکی؟ـد تخـــــــم فســــــــلح رویـــباغی که ص  کیست؟ جهیز جیش ازچیست وین خوف ترس ازت
 

 ی؟ـــــاکــالد تـــت غصـــب بـایـمـح ست ازــنامی اـوانــز مــــــــکر از تـــج مــدیـدیـوان نــاتــا نــب
 ی؟ــــاد تاکــرده یــست از مــده بایـــکری به زنـــف  دــــــوع زایــفکیــــــک نـن تـریـات دیــعنــاز عن

 
 ی؟ــاد تاکـــده شــــی یک عــقـلـب خــشـــــاد قل اـن  وســـــــرا مســــاز مای ما طبیعتردش ــی گــب

 دارانــــــــویم یا با زمـــــــامـــر گـــدهــی بــبلخ
 ی؟ـناد تاکـــدو عــــان کیـــس ضل آنــل فـــبا اه

 

از نخبه گان سر شناس کابل در دوران  )با عدۀ13۵8بود که در سال  یآقا بلخ یعل ،اسماعیل عالمهاز فرزندان  یکی
در  م( ۲۰16) 139۵ عقرب لیدر اوا)دختر علی آقا بلخی( شراره بتول  نی. همچنندکشته شدرژیم تره کی ـ امین( 

 یم ریگ نیاو را زم مرچ یآمدن از خانه ابتدا با اسپر رونیبه محض بتوسط شوهر سابقش )غالم علی ایوبی( آلمان 
 ، کابلکشور المان در برن یمراسم بزرگداشت و .رساند یبه قتل م عیفج اریو بعد با ضربات چاقو به شکل بس کند
 برگزار شد. بلخو 
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