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

 

 

 

 6تر 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

 

 ۵۱/۸۰/۵۸۵۱                لمر احسان

 (8) افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد

 
 بیاد( میالدی 5102)  قبل سال ــ کابل پوهنتون ریاست همچنان و عالی تحصیالت ، کلتور و اطالعات های وزارت توجه قابل

 ودنم می جلوه شده آبیاری و زیبا و سبز سر جا همه زدم کابل پوهنتون/ دانشگاه ساحهء به سری تحصیل دوران و ها گذشته
 و خشک و زار خار ، کثیف نهایت ساحهء زد حلقه چشمانم در خون و اشک بشتافتم افغان سید مرشدم و استاد مزار بر وقتی
 لجال شکوه چه و غضب را ها تپه دیگری کسانی اجساد برای اما و دیگر بیشمار های درد و شکسته سید آرامگاه سنگ حتی

 از کهحتی میخواهند ابوجهل این زمان و یارانش) حبیب هللا کلکانی( را هم بر فراز تپه ای دفن کنند  اند داده آن به ظاهری
 .دندهب رنج را افغان ملت که چه  کابلییان آن دیدن

 .دارم معطوف باره این در هم را مقامات توجه خواستم

 

اوبار  پـُر زندگی پایان و ترکیه در ما سید  
 

 اثر رد اما نداشت اعتماد براو مگر ،دریافت ترکیه به برگشت  برای  را  عثمانی پادشاه   عـبدالحمید دعوتنامه  لندن در سید
( 1981) سال اواخر در و نمود قبول را سفر این استانبول در قانون  جریدهء ناشر الدوله، ناظم خان ملکم مرزا وساطت و تشویق

 شد جویا دسی از بود کنند گان استقبال از که عثمانی دربار ارشد افسران از  یکی" مدرسی مرتضی از قوله ب دش استانبول وارد
 شانن منه ب آنرا جای پرسید ندارم کتاب و لباس صندوق بجز گفت سید ؟کجاست شما( لوازم و سامان) اثاثیه صندوقهای که

 ندوقص  هم این گفت و نمود خود لباس  به  اشاره سپس و است کتاب صندوق  این گفت و کرد خود سینه به اشاره سید بدهید؟
 1. است لباس

 و پذیرفت نه سید بدهد، برایش عیال و اهل و  جای داد و خانه خواست حتی نمود او به زیاد حرمت آغاز در عبدالحمید سلطان
 هدایت علم ینا در را مسلمانان که میبینم  ینا در منحصر  را اسالم به خدمت و  اسالم به خدمت جز ندارم غرض هیچ: " گفت

 1.". بخواهم
 محمود. داشتند اشتراک درآن ایرانی و عرب ترک، افغان، ها صد که گذاشت اساس را( اسالم اتحاد انجمن)  ترکیه در سید

 یکی گفته به و داشت فزاینده رونق آغاز در«  اتحاد انجمن. » برد فیض سید اندرزهای و ارشادات از زمان این در هم طرزی
 و رسید آن  مرام و هدف تائید در جواب صد دو که فرستاد اسالم کشورهای همه علمای به نامه  044 قریب" آن اعضای از

 کارهای  اسالمبول در ایران سفیر. بوسید و کشید  آغوش در را او سید از قدردانی برای و میدید کامیاب را خود عبدالحمید
 3".  داشت آگاهی  سیاسی محفل این  فعالیتهای از دولت و میکرد گزارش دربار به  تاب و آب با  را انجمن

 ادعای ما:" نوشت عبدالحمید سلطان به شاه ناصرالدین  چنانچه گردید ایران رژیم بیشتر تشویش باعث ترکیه در سید موجودیت
 و اید آورده  محترمانه  چرا است دشمن اینقدر ما با که را الدین جمال سید  میکنیم اسالمیت عالم در جهتی یک و دوستی

 0!". ؟ میکنید نگهداری
 دهش اختطاف یا و ترور یا سید که میکردند تالش و میزدند دست گوناگون  های توطئه  به قاجاری  رژیم سفرای ضمن ینا در
 زامر  برادرش او از بعد"  میباشم خوبتر و بهتر  موقع منتظر"  نوشت مرکز به الدوله ناظم زمانی شود، فرستاده ایران به

 خوب میرود چاکر  به حدس که مغان سوای..." نوشت بدربار  خصوصی نامهء طی ایران بعدی سفیر الملک عالء محمود
 5. "برسانند  جزایش  به  کرده  پیدا  شد و آمد  راه  جمال با آمده اینجا بفرستید فرموده امیدوار داده چیز  را نفر دو نیست،
 فتهر ایران سفارت به  که خواست سید  از عـبدالحمید سلطان ترکیه، در سید اقامت مورد در  ایران رژیم شدید مخالفت بعلت
 از فوع مکرر السلطنه عالء لندن در بود  گفته و نکرد قبول سید ، میکنم عفو رفته ایران دولت از  بمن که ظلم های"  بگوید
 6".  داد( کردن خشنود کردن، راضی) ترضیه و  رفت  خواهم سفارت به  خودم چگونه حال نکردم، قبول طلبید  من
 یلهح با ابوالهدی  االسالم خشی شمولبه  ترکی دوسح و فاسد درباریان ایران، رژیم تحریکات ادامه و ارمنی شورشهای آغاز با
 در میباشد شورش ها این محرک سید که نمودند خلق را اندیشه  این نموده پیش پا کشی ها نقشه و ها دسیسه و زیرکی ها ها

 نوشت بریتانیه سفیر به نامهء طی تحریکات این ادامه در افغان جمال. نبود چنین حالیکه
 ارسال   Sir Pli Cuir  بریتانیه  سفیر  برای استانبول از - F O 64 / 580   813 نمبر  مکتوب ضم  1985 دسمبر  11  مورخ

 . است شده
 نومبر 18 قسطنطنیه"    
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 ! جاللتـمآبا
 نیک راآتاج اثرات. میدهد گسترش  را تبشری رفاه  بساط مدنیت بردار علم ثبحی که میکنید نمایندگی  را حکومتی شما جناب
. تاس محسوس بیشتر  دارد جریان  الدوام علی بشکل استبداد و شکنجه که مناطقی زمین رقمش های ورکش در خصوصا   شما

  همیشه دارند  فریاد و  ناله ظالم  و خواه خود عناصر ظلم و جور  از که مستضعفین اقشار گر حمایت بحیث شما جاللتماب
  انرات  توجه بفرمائید  اجازه است شما جناب خاصه ایکه  کریمانه و عالی احساسات و پاک  نیات  الرغم عـلی. اید نموده  مبارزه

 ریسپ مشرق دیار در من زندگی اعظم قسمت انگلستان، به وابسته (کابل )افغان کی صفت به  سازم وفمعط آتی مطالب به
 همنطق برین  جانکاه  مصیبت یک صفت به که صبتع ساختن  کن شهری  در خاص جدیت  با مدت این طول در و ، گردید

 بر شدبا استوار یمترق مبنای بر که جدیدی نظم آن بجای تا است بوده این مبارزه ینا در آرزویم و نمودم یکارپ ستا مستولی
 .است  استوار مبنا  این بر من  مبارزه و نمایم  رارق
 و بزرگ علمای دولتی، برجسته  رجال  با و بردم سره ب اروپایی های کشور  مراکز در  ایرا مالحظه لقاب  ایام ذالقیاسه

 اسلط هـدف)  سلطان امپراطور نامهء دعوت که  بودم لندن  در  ام داشته تماس  و افکار تبادل مطبوعاتی دوستان و دانشمندان
 یدعوت چنین که توانستم ینم کرده تصور وجه هیچ به. هستم شان  مهمان داشت  نظر باین درسی بمن (لمر ــ است عثمانی ن

 در متاقا از  برخوردم تهمت و افترا و متنوع بازیهای حیله و  ها سازی سهدسی آمدم نطنیهقسط  به وقتی  کند خلق ناگوار آثار
 اب( تانارمنس) یعنی اخیر وقایع جریان در  ندادند اجازه منه ب  اما  نمایم  مزاحمت  رفع  خواستم و آمدم سیر به گرداب  این

  یبعض و  است مترّدد دار  و گیر  این میان در امپراطور اعلیحضرت و گردید تر  وخیم اوضاع افترا و تهمت و کذب تکثیر
  ازندس می وادار  البلد نفی به دست آویز و  علت بدون را  بیگناه  مردمان از زیادی دادتع وضع ینا از استفاده با درباریان از
 .غیره و

 بی اتهامات اساس بر امپراطور لیحضرتاع کنممی مشاهده تماشاچی رنظ به را مسائل تمام هستم مهمان  جا ینا در بنده چون
  اقعا  و و  است داده  قرار  پلیس  مراقبت  تحت مرا اقامتگاه علتی هیچ بدون میدهد الهام او به اطرافیانش از ضیبع که محتوای

 مییابیم مشکوک حالت یک در را خود ینکها از و  است فرسای  طاقت  وضع این
 دریک هاینک الرغم علی میبرم سره ب روحی فشار نوع یک تحت ینجاا در بود خواهد چه من بر  انفعال و فشار این اثرات نمیدانم
 من نصیب آرامی ای لحظه  آمدم جا بدین لندن از امپراطور رتاعلیحض دعوت بنابر  که و جودی  با و هستم خارجی کشور
 . نشده

 قرار دانجال ستم چنگال در که بیچاره سانان هزاران به که بگیرید نتیجه میتوانید احوال و  اعاوض داشت رنظ با شما  جاللتمآب
 نجات ار ما که، میکشند فریاد  گداخته قلبهای با یمسیح و لمانمس زارانه به! میبرند سره ب بیداد و  داد و فریاد حالت در دارند
 زهاجا سپ.  عقل و عدالت بدست نه است تصادف بدست انسان سرنوشت تعامل بحس بر  ینجاا در چه!  دهید نجات را  ما! دهید

  رارق  عمیق توجه  ذیل  در را بنده  مساعی  میرود  رجا و نمایم جلب بار الم  وضع برین  را ماش  توجه بشریت بنام بفرمائید
 .دهید
 ... حضور به من تمنیات مراتب رصتف  از اغتنام با

 7".    االفغانی الحسـینی الدین جمال
 خصیش اما  گردید دار عهده کشور آن در را تربیه و  تعلیم امور وظیفه و شد وی از شایانی استقبال ئلااو در چند گر ترکیه در
 بنحوی و اختاند براه را سوء تبلیغات  سید علیه بود داده( ابوضالل)  لقب و با جمال سید که  ترکیه مفتی" صیادی ابوالهدی بنام

 9" داشت نگه نظر تحت را افغان سید تا داد قرار تاثیر و فشار زیر نیز را پاشا عبدالحمید
 الدین، الجم چون گر بیدار و پیشرو شخصیتهای و ندیشا آزاد علمای متفکران، متاسفانه ما، کشورهای تاریخ در که است بدیهی
 عبدالرحمن قاسم، میرسید لودین، عبدالرحمن خان، هللا امان شاه انیس، الدین محی واصف، سرور مولوی طرزی، محمود

 «والدین الملت سراج»  ،« والدین ملت ضیا»  ولی اند، کافر و ملحد دین، بی... و جویا سرور محمد محمدغبار، غالم محمودی،
 شان های  کارنامه و جنایات همه... و «المومنین امیر»، «کبیر مجاهد »، «کبیر صدراعظم » ،«هللا رسول دین خادم»،
 .میباشد  مباح ایشان ناروا  عمل هر و دارد" دینی مشروعیت"
 خویش قوت بهمان هنوز تا كه است كهنى هاى شیوه از یكى مردمی غیر هاى نظام هاى پایه تقویت جهت در مذهب از استفاده"

 شك پیش و حاكم نظام به دینى یتمشروع بخشیدن آن و دارد وظیفه  یك فقط جوامع همچو در دین رسمى متولى....  باقیمانده
 خطر  .زمامدار سیاسى مخالفان نى پیشا بر تكفیر مهر كوبیدن  باآلخره و مردم بر الهى شریعت  لفافه در دربار  اراده نمودن
 روه،گ این. میگیرند نشانه را آزادى صورت و دین لبق و گرفته سنگر  مردم پاك عواطف پشت در  كه است این در دسته این

 را هپیش جنایت زمامداران چركین کفشها و آورده بزیر آن آسمانی قله از را دین  شگوهمند لواى  زیرا خدایند خلق ترین شریر
 8."میكنند پاك آن با
 که لدینا جمال سید و رسید بست بن به کارش میداد نوید را موفقیتهای تاسیس آغاز در که اسالمی اتحاد محفل که بدانیم باید" 

 دست درباری مرسوم های نیرنگ به شمعاندان گرفت کاهش مقامش می زیست اعزاز نهایت در عبدالحمید دستگاه در روزی
 او. نداشت یکوتاه عبدالحمید حکومت از علنی های انتقاد از سرخورده هم سید ساختند مسموم او علیه را سلطان ذهن و زدند

 یستادها سخت"  شیخ حضرت مینویسد خان آقا مرزا. بودند کرده اش احاطه عبدالحمید جاسوسان گرفته، قرار  سیاسی فشار حتت
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 و نشده، ینمع من کار که است کاری برای اگر است، بس است مهمانی برای اگر اید نموده جلب اینجا مرا است سال دو میگوید
 14".  ندارد لزومی  هیچ کارها این.  است الزم زندان و زنجیر آنهم تاس حبس برای اگر

 و لطانس عبدالحمید، رسمی مهمان من آیا. است بدتر این از وضع ترکیه در:"  بود گفته ریچفورد فامیل از عمر بنیامین به سید
 که نههمانگو ؟ میکنم سپری کفار میان در را عمرم که نداد قرار سرزنش مورد مرا پیاپی های نامه با آیا نیستم؟ مسلمین خلیفه
 درخواسته ب نیازی بودید نکرده بدل زندان  به را ما زیبای های کشور شما اگر که میدادم پاسخ دو آن به باید نوشت؟ شاه

 بر. دبینی می اشرا نتیجه اکنون و آمدم نطنیهقسط به و خوردم فریب و دادم نشان ضعف من اما! نداشتم اروپائیان از پناهندگی
 اگر"  فرستادم  برایش ونمضم بدین پیامی اخیرا   .است کرده زندانی مرا"  دیوانه نیمه"  این نوازی مهمان اصول همه خالف
 تزحم او!" اندازید چال  سیاه به و نهید زنجیر  پاهایم بر  هستم شما زندانی اگر!  کنم زحمت رفع دهید اجازه  هستم شما مهمان
 به را سانگلی یا روسیه  پای  آنکه بی  داشتم  را اتریش یا فرانسه یا  متحده ایاالت تابعیت اگر اما نداد، بخود را پاسخی هیچ
 ویمبگ شماه ب. میاورد بدست مرا آزادی ساعت نیم ظرف در و میرفت صدراعظم دفتر  به خبر بی کشورم  قونسول آوریم میان
 11". ایم شده  یتیم  قرن این مسلمانان ما: " که

 یدس نمود تبعید بطرابوزون را آنها و نمود تصویب را دوستانش و خان آقا مرزا تسلیمی و اخراج ترکیه حکومت زمان همین در
 یاد ندسوگ بدالحمیدع اند کرده مسلمین اتحاد در سلطان به نمایان خدمت و ندارند گناهی اشخاص این"  گفت  تهرف سلطان بنزد
 روزه همه دمفس ایرانی نفر سه که فرستاده گزارشی ضبطیه رئیس فقط .است بوده او اطالع بدون اسالمبول از آنان نفی که کرد
 بعیدیانت تسلیمی بر جدا   ترکیه وقتا"  گردانند باز محترما   را حضرات:  که نوشت تلگرافی خود خطه ب سلطان. میکنند فتنه اسالمبول در

 یزارب چیز همه از که او و بخواهد عبدالحمید از را آنان عفو تا نمودند خواهش سید از ایرانیان از عده باز گرفت تصمیم یرانا با طرابوزون
 دودمان در تا ببرند سر  برده ایران بر بگذار. بینم نمی برخود دشمن از خواهش عار: "  گفت بود رژیم نظارت تحت بشدت خود و شده
 ".شود بلند افتخاری و شرف  پایه شانای

 علیه مردمی قیام های و آگاهی  بلکه خارجی اندازی های دست و نظام  شاریدگی و فساد  تنهاه ن میباشد متشدد نهایت که ترکیه وضع
 را چاره مرژی جواسیس و ساخته تر ضیق و ضیق سید برای را محیط نبود تاثیر بی ترکیه بر که همسایگان اوضاع خرابی وهم عبدالحمید

  و  بهنگام  نا مرگ علت بود او  روزمره کاری و میآمد در جور عبدالحمید وحشت حکومت شیوه با"  این و یافتند او جسمی نابودی در

 11".  کرد مطالعه کیفیات این در باید را سید آمیز اسرار

 السلطان امین اصغر علی مرزا نشاندگان دست از( محمودعالءالملک مرزا)  برادرش بعدا   و( الدوله ناظم اسدهللا مرزا)  ایران رژیم سفیر دو
 رد  دومی  چنانچه  بود ایران به او ارسال و دستگیری  انحا از نحوی به یا و افغان جمال لقت آنها تالش تمامی  که بودند ایران( صدراعظم)

 ستنطاقا تحت جمال شیخ. میشود فرستاده سرحد به طرابوزون محبوسین. کردم داشتم قوه در  آنچه: "  نوشت تهران به هایش تلگرام از یکی

 13" . نیست آسوده خیال این از وقت هیچ .باشید جمع خاطر و آسوده بابت هر از. میکنند تسلیم آن از بعد. است

 به را یدس که کرد تقاضا او از و فرستاد نماینده عبدالحمید سلطان به مظفرالدین شاه فرزند شد، ترور شاه چون احوالی و اوضاع چنین در" 
  روابط از عالوه بر. شناسند می همدان آباد اسد شهر در همگان را اش خانواده افراد و است ایرانی مرد این که کرد تاکید و دهد پس باز آنها

 اهل یعلما از و افغانی الدین جمال که بود گمان این به زمان این تا الحمید عبد سلطان حالیکه در داشت، بر پرده بهاییه فرقه با وی  محکم
 پیام  که است معروف. گردانید مهیا برایش را آسایش و رفاه وسائل همه و نمود استقبال او از آغاز در خیلی جهت همین به است سنت

 گران زپژوهشا بسیاری که جا آن تا بگیرد بدل کینه و شود مکدر الدین جمال به نسبت عثمانی خلیفه که شد باعث و افتاد کارگر مظفرالدین

 10"برسانند قتلش به و کنند کم را الدین شرجمال که داد دستور سلطان ینا از بعد دارند باور

 سید مخلصین و خادمان از هم ضارب که( 1985می اول)  شاه ناصرالدین تلق سپس و(  85ـ1980) ارمنی وقایع از بعد عبدالحمید سلطان

 را اهش بوی حرمت بی دلیل به و بود افغان سید خادم کرمانی رضا مرزا که بود یافته  اطالع هم را این زیرا میترسید او از نهایت تا بود
 :بود گفته تحقیق جریان در و کشت
 هب تیشه تا کشتم را شاه .سپرد( آنها)تعدیات بدست را  ملت یک ناموس و مال و جان و گمارد مردمه ب که حاکمی بخاطر کشتم را شاه"... 
 اند، گشته مردم جان بالی که هستند" مادر و پدر بی اوباش و اراذل این" هاش ثمره که انداختم بیخ از را درختی آن من باشم، زده ریشه

 مکشت را شاه. باالست از باشد ظلمی اگر"  دم ز نی گردد گنده سر از ماهی"اند، آمده گیر درنده و موزی حیوانات سمق همه زیرش که درختی
 اتحی"  تا کشتم را شاه. است خویش عصر" زمان صاحب"  خاست بپا کس هر امروز. خیزند بر و گردند هشیار اند، شده بیدار که مردم تا

 کشیده که " ظلمی" در من بدانند، مردم تا  کشتم را شاه... نیست بودن  زنده کمتر یا بیشتر سال پنج به جهان این زندگانی ارزش یابم" ابدی
 پیروز  خود  امتحان از  ،که تاس مردم نوبت  حال  دادم را خود امتحان من نبودم  شریک آنها با یرتیغ بی در اما بوده سهیم آنان با اند

 15".برایند

 اش امهن در سید چنانچه پذیرفت نه هم ترکیه از رفتن و  خروج برای را او تقاضای که بود اندازه آن تا سید از عبدالحمید گمانی بد و هراس
 ترکان معیتج به برود ترکیه از اگر برد گمان  سلطان شاید نمود، آوری یاد هم عمر بنیامین  برای آنرا بعدا   بود نوشته هم بریتانیه سفیر به

 ینا زا شکایت با سید. پیوست  خواهد انداختند، بر را او باالخره و بود عبدالحمید استبدادی حکومت علیه مبارزه کانون که اروپا در جوان
 : میگوید  وضع

 ".کنم  زندگی  بیداد  و ظلم از مصون بتوان  که نیست جا وجب  یک اسالمی سرزمینهای سراسر در" 

ه ب دعبدالحمی رژیم  تعقیب و اذیت هم و ترکیه بر( شاه الدین مظفر)  ایران رژیم زیاد نهایت فشار بخاطر افغان سید 1986 سال سپتمبر در

 ندارم هراس نزدیک مرگ از و ستمنی  رنج در شدنم زندانی از من." نوشتم را خودم نامه وصیت  صبح امروز گفت عمر بنیامین دوستش
 و یکندم سرکوب را زمین مشرق ملل هموار ستم و ظلم  ام افشانده که باشم های بذر  شگوفائی شاهد  نتوانستم  که است این تاسفم علت تنها
 بذر ، یزرع  لم و خشک  سلطنتی های دربار بجای بود بهتر شاید مینماید، خفه را خواهی آزادی فریادهای ت،ظلم و بیخبری و پرستی کهنه
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 میان از با که نکن تصور داشتم،  بشما را آرزویم  بهترین که فارس،  مردم توای.  میکاشتم عادی مردمان حاصل پر زمین در را هایم
 پا پیش زا را آن جسارت و جرات با باید که است قرون های سنت سنگین بار تو  مانع بلکه یابی  دست آزادی به میتوانی یکنفر  برداشتن

 16".برداری

 دوستان از یکی به ،1987 مارس 8/  1310 شوال 5 شنبه سه در را خود ی نامه آخرین بود، زندانی آنکارا در عالی باب در که جمال سید

 .کشد می انتظار را خویش شدن کشته حیات، و نجات از امید نا و نویسد می خود ایرانی
 انتظار نه. محرومم خود دوستان مالقات از و محبوس محبس در که نویسم می خود عزیز دوست به را نامه این موقعی در من! عزیز دوست
 رایب حبسم. شدن کشته این بر خوشم و حبس این بر خوشم. متوحش شدن کشته از نه و متألم گرفتاری از نه حیات، امید نه و دارم نجات

 ایلن کامال داشتم که آرزویی به. درویدمه ن را خود های کشته که این از خورم می افسوس ولی. قوم زندگی برای شوم می کشته نوع، زادیآ
 .بشنوم مشرق امم حلقوم از را آزادی صدای نداد فرصت جهالت دست. ببینم را مشرق ملل بیداری نگذاشت شقاوت شمشیر. نگردیدم

 زمین در را خود مفید و بارور های تخم بود خوش چه. بودم کاشته ملت افکار مستعد ی مزرعه در را خود افکار تخم تمام من کاش ای
 این در. گردید فاسد نمودم غرس کویر زمین این در چه هر. رسید نمو به کاشتم، مزرعه آن در آنچه. نمودم نمی فاسد سلطنت زار شوره
 بغض فراش به را زحماتم اجر. بود ایرانم به ها امیدواری. نرفت فرو مشرق سالطین گوش به من، ی خیرخواهانه تکالیف از یک هیچ مدت
 .نمودند مقهورم و مغلول نوع این. کردند احضارم ترکیه به وعید و وعده هزاران با. کردند حواله
 نه و دارم نجات انتظار نه. محرومم خود دوستان مالقات از و محبوس محبس در که نویسم می خود عزیز دوست به را نامه این موقعی در
 متوحش شدن کشته از نه و متألم گرفتاری از نه حیات، امید
 یگرام دوست از من باری،. کند می ضبط را حق حرف روزگار، ی صفحه. شود نمی نیت انعدام اسباب نیت، صاحب انعدام که این از غافل
 ی میوه که شما: بگویید ها آن به زبانی و برسانید من ایرانی های مسلک هم و عزیز دوستان نظر به را نامه آخرین این خواهشمندم خود،
 رکاتح از نشوید، خسته ایرانی جهالت از نترسید، قتال و حبس از اید، زده کمر به همت دامن ایرانی بیداری برای و هستید ایران ی رسیده

. مددکار عت،طبی خالق و است یار شما با طبیعت کنید، کوشش چاالکی کمال با بکوشید سرعت نهایت با نگردید، متوحش سالطین ی مذبوحانه
 .است جاری مشرق طرف به سرعت به تجدد، سیل
 قوه ات شما. اشخاص قمع و قلع به نه بکوشید، مطلقه حکومت اساس خرابی در توانید می تا شماها. است شدنی متعدم مطلقه حکومت بنیاد
 اصاشخ بخواهید گاه هر. عادات صاحبان نیستی از نه نمایید، کوشش گردیده، سدید سد ایرانی و سعادت ی میانه که عاداتی نسخ در دارید
 نیدک سعی. کند می جلب خود بر را دیگران عادت، آن باز کنید، سعی عادت صاحب به بخواهید اگر. گردد می تلف شما وقت شوید، مانع را

 17" نخورید را فریبان عوام گول. نمایید رفع شده واقع ملل سایر و شما الفت ی میانه که را موانعی

  کف سرطان  یا مریضی اثر در سید که اینست نظربه  را ئی عده دارد وجود متفاوت نظرات سید مترقبه غیر و  هنگام به نا فوت درمورد
 دهافزو  را"  ناک شبهه داکتر یک تداوی و خناق مرض" غـبار نام  جاوید و.  مینماید تائید هم سید خود را سرطان موجودیت که نموده وفات

 شهر در سید مالقات غرض آنزمان در  Benjamin Omar Le Sage  که میسازد  واضح  اسناد چنانچه  میباشد نقری حقیقت به که است

 بی که دندان شدید های درد پیش  ماه چند از: " که بود  نوشته او  نزدیک خادمین و دوستان عینی شاهدان قول از داشت اقامت قسطنطنیه
 فورا   او و فرستاد سلطان نزد را خادم بود رفته فراتر  تحمل حد از  درد که روز آن در  میداد رنج را او بود کف سرطان از ناشی تردید
"  اداست"  بیره در  آنرا و آورد بیرون بود شده آماده  قبال   که پیچکاری شا بکس از و کرد  معاینه را او طبیب  داشت  اعزام را خود طبیب
 دوید است، دهش تنگ استاد نفس دید که خادم کرد ورم استاد کف که بود نگذشته ثانیه چند. یافت خواهد  تسکین بزودی درد  گفت و برد فرو
 سید ود،ب منتظرش که گذاشت را گادی بسوی فرار بنای گشت باز بجای او اما خبرکند، بود نرفته بیرون اقامتگاه از هنوز که را طبیب تا

 ( 0891. مارچ.  9)      17"  شد فوت بعد دقیقه چند افغان الدین جمال

 
 شدند  اصحاب  شمع مالــک جمع در    شدند  آداب و  فـضل  محیط که آنان
 شدند  خواب  در و  فسانهای  گفتند               بیرون نبردند تاریک  شب  زین  ره

 
 در امریکا متحده ایاالت سابق سفیر(  گرین چارلس)  توسط 1810 در شان مقبره و دفن  ترکیه در  شیوخ قبرستان در درآغاز را افغان سید

 .گردید ترمیم چین
 نشاگردا و افغان روشنفکران همه تالشهای زمینه ینا در و لمنتق کابل به ترکیه از( 1800دسمبر 31 مطابق 1313 جدی 14)  در سید تابوت

 صدراعظم، حضرت  آن  تابوت سپاری  خاکه ب  مراسم در.  ستا آوری یاد قابل( ناصری)  خان محمد فـیض بخصوص سید مستقیم غیر
 . ا ـ آنوقت  دفاع وزیر»  صدراعظم خان محمود شاه ساالر سپه"  بودند نموده اشتراک او مندان عالقه از دیگر تن ها صد و کابینه اعضای

  ها مانمسل  ما خداوند: گفت بوسیده  را اش پیشانی  و گرفته را  او سر جمجمه و  نموده  گریه سید استخوانهای دیدن  با  افغانستان«  لمر

 19..." ببخشاید  نمودیم جفا  اسالم جهان  سراسر در مرد بزرگ این حق در که  را
 

 اب ملت و شجاع و قوی مردمانیِ   افغانستان مردم که میدانند بخوبی دارند آگاهی بشر ابنای سجایای بر که اندیشمندانی همه
 همه اب و هستند بند پای و معتقد اریبس خود ایمان و دین بر و غیور خود شرف بر که اند کرده ثابت همیشه و! هستند ی اراده
 نمی نگانبیگا سلطه تسلیم هرگز دارد را تفنگ و شمشیر گرفتن قدرت شان دستان که زمانی تا که اند کرده ثابت خود تاریخ
 !!است نیافته تحقق انها بر اجانب سلطه هرگز کنون تا چنانچه جنگاور و دلیر بسیار هستند ملتی افغان ملت... شوند
 افغان التاریخ فی البیان تمتمه
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 یانسان بر باد خدا لعنت. نماید می خیانت خویش کشور حق در دارد، دل در که ای بیماری بخاطر که کسی بر باد خدا لعنت »
 یم راه شان سرزمین در را بیگانگان که کسانی بر باد خدا لعنت. فروشد می بیهوده  و پوچ امتیازات برابر در را ملتش که

 18.« سازد می هموار خویش هموطنان مزدوری و بیگانگان آقِایی برای را راه که کسی باد اسالمی شرافت از محروم. دهند

 

 
 .است گردیده تزئین افغانی سیاه مرمر  سنگ با بوده کابل پوهنتون احاطه در  واالمقام سیدمقبره 

 .میباشد خاصان و ن دال صاحب  مرجع و
 

 :افغان سید از گفتاری
 ."است حق از محرومیت خاموشی"
 ."آید بدست حقی توجه بدون که افتد می اتفاق کمتر"
 ."نیست زندگانی سزاوار کند، ستایش علنا و سرزنش محرمانه خود حاکم به که ملتی"
 ."است عادل و قوی شهریار دارد، خود شهریاران از شرق که احتیاجی بهترین"
 : دارند هم نامه ساقی بنام مثنوی و است مانده گار بیاد افغان سید از هم دری اشعار های پارچه و غزل که نماند گفته نا

 کن آغاز  وشخ داستان زنو  کن ساز نو  لحن  بیا  مغنی
***** 

 حجاب به رویش پرتو از شد خورشید و مه  نقاب   افگنده بر چهره از  من  نگاری یار
 ابخر و مست شد که داده دل عاشق بسا ای  دم آ بازار به چو خوان غزل و کوبان پای

***** 

 نیست  جفا تاب دگر بیش زین  تو ز را ما  نیـست  وفا تو در من چهرهء  پری یار ای
 نیست شفا  هیچ درو  که محبت  است دردی  ر زا    عاقبتم  کشد  که  دایم  تو  حب  ای

 
 

************************************************** 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله 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

 

 
  *Benjamin Omar Le Sage  به نظر مادرش و پدر شد متولد مریلند ایالت در( 0881 مارچ اول) در  امریکا مقیم االصل فرانسوی والدین از:  لوسیژ عمر بنیامین 

 آمد فرانسه  به کالنش، پدر تولدی اشتراک برای( 0892) در او بودند  افزوده  هم را عمر اسم او به(  خیام عمر) بخصوص و  آن فرهنگ و شرق  به شان  پایان بی عشق

 خودش لمبق خیام رباعیات کتاب جستجوی در او. شتافت شنبدید وی سفارش به و آشنا افغان سید با طریق آن از و  مالقات کالنش پدر کاکای پسر ریچفورد با آنجا در  که

 تیتانیک مشهور کشتی در( ایران قاجار  خانواده از)  شرین  شهزاده  عمربا بنیامین(  0905 اپریل 02 ـ 01)  شبانگاه در که درد و دریغ با اما نمود  سراغ اآنر که بود

 .شد مدفون اطلس اوقیانوس اعماق در  خیام قلمی اثر و گرفت صورت گربز فاجعه آن که بودند

 مآخذ
 (تنویر) 11  ص  ــ افغان الدین جمال سید ــ مدرسی مرتضی ـ 0

 11 ص   0995 سمبر د المان نوید  انتشارات ـ خان آقا مرزا های اندیشه ـ آدمیت فریدون ـ 5

 18 ص ماخذ عین ـ 1

 11 ص ماخذ عین ـ 1

 11 ص ماخذ عین ـ 6 و 2

 Eli  KDOURIE  - Nouvelles Lumières sur Afghani et Abdhuh - Orient  No 11 - 0961  P 012 – 016 ـ 1

 ،فرانسه0961 سال 11 شماره ،«شرق»  مجله ــ وعبدو افغانی باره در جدید روشنائی  ــ کدوری علی مقاله

 50 ص  5111 سال  هالند فرهنگی  شـورای ـ افغانستان نگاری روزنامه و تاریخ ـ تنویر دکتورحلیم ـ 8

 http://afghanistannews.org/ansari.htm.  5112 اکتبر وملوث، مقدس آمیزش مظهر شهرما؛ شیخ( مقاله)انصاری بشیراحمد خواجه ـ 9

 15  ص  آدمیت فریدون  ـ 01

 Amin MAALOUF – Samarkand – édition du France loisirs Paris, 0988   ـ 00

 11 و 11 صفحات آدمیت فریدون ـ 05

 .عیضا   ـ 01

 . نتی انتر سایت محمد، پاینده از ترجمه ـ افغانی الدین جمال سید وشخصیت زندگی درمورد ابهامات برخی بازخوانی ـ بوطی رمضان سید ـ 01

 0998 سال پشاور  طبع معاصرــ افغانستان تاریخ در سیاسی ازقتلهای های گوشه  ـ 02

06-    561   Amin MAALOUF    P 
 5101 اکتبر 06 شنبه, الدین جمال سید فیلسوف افغان ــ بوکی فیس سایت  ـ 01

 خذ مآ عـین

 51 ص تنویر ـ 08

 افغانى الدین جمال سید عالمه وفات سالروز دهمین و یكصد بمناسبت ــ انصاری احمد بشیر خواجه 021 – ص یوسف السید تألیف الشاملة والثورة األفغاني الدین جمال ـ 09

 ۷۰۰۲مارچ دوم، سال ــ ٥٤ مسلسل شمارهء  ناتهـ کابل  ــ ــ افغانی الدین جمال سید با مصاحبه

 

گذشت پر  سر روح آواره شرق ــ » مهران موحد ترجمه کتاب دوست فرزانه و نستوه من تازه مطلع شدم، خبر خوش را که 
طبع نمودند. برای شان  کابل را تکمیل و آنرا در انتشارات سعیدینوشته دکتور محمد عماره « افغانی ماجرای سید جمال الدین

 مبارک باد میگویم
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