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 1تر 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 

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

 

 
 ۳۱/۴۰/۷۴۳۲          فدامحمد نومیر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم ط

 د سید جمال الدین افغاني رحمة هللا علیه د افغان او افغانیت په اړه
 

د ایراني پوهاند ، مرحوم عالمه محمد قزویني نظر د سید جمال الدین افغاني 
 :رحمة هللا علیه د افغان او افغانیت په اړه

 
کلونه مخکي مي نوموړي کتاب لوستلئ وو. هغه بله ورځ مي د کتابونو  کلونه

 و ميو موند او څو ځله مي په غور سره ولوست . وروسته تر لوستل په الی کي
چي د پورتني کتاب څخه د ایراني پوهاند مرحوم عالمه محمد  غوره وګڼل ،
سیدجمال الدین افغاني دافغان او افغانیت په اړه ټکي په ټکي د دې  قزویني نظر د
 . ویبپاڼي د لوستونکو لپار ه اقتباس کړم درندې علمي

یاسي قمري ( رجل س 3131بافغاني ) وفاتش در  سید جمال الدین معروف »
عربي عروة الوثقی منطبعه در پاریس در  معروف قرن اخیر و صاحب جریده

مطابق نهم مارس هزار و هشتصد و  پنجم شوال هزار و سیصد و چهارده قمري
  .سالګي وفات یافت نود هفت میالدي در استانبول در حدود شصت

شده و از عجب عجایب انست که تاکنون  ان عهد نګاشته شرح احوال او در بسیاري از کتب و مجالت فارسي و عربي
یاري چنانکه بس نتوانسته معلوم کند که این شخص ایا ایراني بوده از اهالي اسداباد همدان هیچکس بنحو قطع و یقین

خود را خواهرزاده او معرفي کرده و چند سال قبل رساله  از ایرانیان ادعا میکنند و چنانکه یکي از اهالي اسد اباد که
اني برشمرده. یاافغ ساخته و اعضأ خانواده اورا بعقیده خود که هنوز در اسداباد هستند یکایک خصوص منتشردر این 

 .و شامیان ادعا میکنند از اهالي اسعداباد از قرای کابل چنانکه افغانها و مصریان
 .ال فغاني (( امضا میکردو چنانکه خود سید جمال الدین نیز در عموم نوشتحات و مولفات خود همیشه )) جمال الدین ا

نیز قرینه ایست قوي بر افغان بودن  (( تاریخ افغان از تألفات او موسوم به )) تتمه البیان في تاریخ االفغان وچنانکه
قمري ( دولت افغانستان از دولت ترکیه  3131شمسي )  3131سال  او وقرینه مویده دیګر نیز انکه در اواخر

امانت ګذارده  قمري در استانبول مدفون یا 3131رحوم راکه همان سال وفاتش درسنه جنازه ان م درخواست نمود که
 .شده بوداجازه دهند که بکابل انتقال داده شود

ل استانبول برداشته بکاب نیز جواب مساعد داده عظام رمیم ان مرحوم را با تشریفات فوق العاده مجلل از دولت ترکیه
اعتراضاتي نمودند واګر في الواقع چنانکه بعضي ایرانیان ادعا میکنند  در این بابانتقال دادند وبعضي جراید ایران 

جهانیان این تقاضا را از دلت ترکیه  ایراني و تبعه ایراني بوده اوالً چګونه دولت افغانستان در مرأی و مسمع وي
 .در انجا مدفون سازندهمدان را از استانبول بکابل نقل دهند و  نموده که جنازه یکي از اهالي اسد اباد

بدون هیچ سوالي و جوابي و  چګونه دولت ترکیه این درخواست عجیب را پذیرفته و بدون هیچ چون و چرائي و ثانیاً 
نعش یک رجل سیاسي ایراني را اګر في الواقع ایراني بوده از مملکت  بدون هیچ مذاکراتي با دولت ایران اجازه داد که

دات منطق و مخالف عا ند ، این فرضیات في الوقع باور نکردني خارج از عرف و قیاس وثالثي انتقال ده خود بمملکت
بحکایات الف لیلة و لیله بنظر میاید، باري حل این مسله تاکنون  ورسوم متعارفه بین ملل و دول است . و اشبه اشباه

 خالي. از تعصبات خنک باشد بهیچوجه معلوم نشده است ((. پای برای کسي که
 

 سرچینه:
 . دکتاب نوم : سید جمال الدین افغاني

   . مرتضی مدرسي چهاردهي ، معلم دانشګاه تهران : .لیکونکۍ
 . شرکت نسبي حاجي محمدحسین اقبال وشرکأ : .چاپځۍ

  1337 نیټه . چاپ ځای : تهران
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