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 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

            

 13/11/2012             ولی احمد نوری

 شیخ جمال الدین افغان
 

معاصر )م 5881مؤرخ بزرگ فرانسوی در سالهای  نویسنده، فیلیسوف و  (Ernest Renan)« ِارنیست رونان » 
الدین افغان هم صحبت می شدم، حریت افکار و طبیعت  زمانی که با شیخ جمال » : در وصف او نوشته است ( شیخ

با . برابر خودم یکی از آشنایان قدیم خویشتن را دارم نجیب و درست او، مرا به این اعتقاد وامیداشت که من در 

یکی از آن آزاد مردان دنیا را « ابن رشد»یا « سینا ابن »و سخنانش تصور میکردم افغان حضور شیخ 
   .می بینم که روح انسانیت بوده اند

 ِارنست رونان فرانسوی

 
 اولقسمت 

 
در این اواخر کتابی بدستم رسید که بیشتر از چهل سال قبل به اهتمام و تدوین حبیب 
الرحمن جدیر در بارۀ شیخ جمال الدین افغان به مناسبت برگزاری صدمین سال ورود 

 . شیخ به مصر، منعقدۀ اسکندریه، در کابل بچاپ رسیده است
ه از طرف محققان و در این کتاب تالش شده تعدادی از رساله ها و مقاالتی ک

نویسندگان افغان و خارجی رقم شده اند جمع آوری و به سینۀ تاریخ کشور ما افغانستان 
 .سپرده شوند

کوشش خواهم کرد این رساله ها و مقاله ها را که هر کدام سند محکمی برای ثبوت 
 هویت افغانی این بزرگ مرد است، در اینجا دوباره به نشر بسپارم تا از یکطرف در

آرشیف بزرگ و با اهمیت پورتال وزین افغان جرمن آنالین جاگزین گردد و از جانب 
دیگر به کمک تکنالوژی پیش رفتۀ این عصر در خدمت مطالعۀ سراسری همه افغان 

 .های عزیز در سراسر جهان قرار گیرد
شیخ افغان در ترکیه تمثال                

1
 

 اله ها آغاز کنم میخواهم بصورت فشرده قبل از آنکه به نشر مجدد مقاالت و رس
 .اندکی در بارۀ این هموطن نامدار ما و زندگی پربار و ماندگار وی معلومات عرضه نمایم

 

 وحدت کامل ملت عرب مرهون همین سفیر الهی یا قاصد 
 صلح 

 شیخ جمال الدین افغان 
 است که صد سال قبل داستان دل انگیز

 از این سرزمین به یادگار
 .مانده است

 
 محمد انور السادات رئیس جمهور مصر

 

شرق افغانستان چشم به  در قریۀ اسعد آباد والیت کنر در (م۸۱۸۱)هـ ق مطابق 5511شیخ جمال الدین افغان در 
هنوز طفلی بیش نبود که با پدر بزرگوارش سید صفدر که از مشاهیر علمای زمان خود بود به کابل . جهان کشود

                                                           

م در ترکیه اخذ شده است،  و شیخ افغان این فوتوی  1981قمری برابر با  1111این عکس در سال به قرار معلومات جناب استاد دوست محمد بدخشی، ( 1)

ه البیان فی خویش را به دوست هموطنش برهان الدین بلخی اهدا کرده است و در نشرات افغان باربار به چاپ رسیده است،  شاید نخستین بار در کتاب  تتم

هجری قمری در  1119تصادف نیک همین است که متن عربی کتاب در سال . هجری شمسی 1119خوگیانی در سال تاریخ االفغان ترجمه مرحوم موالنا 

 .مصر به چاپ رسیده است

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_s_jamaluddin_afghan_part_1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_s_jamaluddin_afghan_part_1.pdf
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

سپس روانۀ شبه قارۀ هندوستان شد و در آنجا . خود را در کابل پایتخت افغانستان به،پایان رساند آمد و تحصیالت
و بعد از آن همانگونه که در آثار خودش و نویسندگان دیگر ذکر شده به کشور های . به کسب دانش ادامه داد نیز

ز نمود و به دعوت آنها به اتحاد و مؤدت و زیادی سفر کرد و در راه اعتالی مسلمانان به فعالیت خستگی ناپذیر آغا
 .مبارزه در راه آزادی و آموختن علم و دانش پرداخت

( م5411)ش 5151در سال .  شیخ در اخیر عمر به کشور ترکیه اقامت داشت و در همانجا چشم از جهان پوشید
کیه عظام رمیم شیخ به کابل بنا بر هدایت پادشاه افغانستان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و مؤافقت کشور دوست تر

انتقال یافت و در جوار پوهنتون کابل با مراسم خاص و با شکوهی به خاک سپرده شد که تا امروز زیارتگاه عام و 
بسیار جالب و دانستنی است که در البالی یکی  گذارش انتقال تابوت استخوان های شیخ افغان بوطنش. خاص است

 .      رسانیداز مقاالت به مطالعۀ شما خواهم 

 
 مردی که تخت سودان را رد کرد

 2بقلم محمد نصر نویسندۀ مصری
 ولی احمد نوری: تخلیص و نشر مجدد 

 بدخشی  جناب استاد دوست محمد: تصحیح
 

این داستانی   .داستان زندگی جمال الدین افغان در مصر باید به نسل ها حکایه شود و از نسلی به نسلی انتقال یابد
 .نیرویی که به بهترین وجهی تلقین و هدایت مینمود. است که عالیترین مفهوم قهرمانی را تمثیل میکند

جریان سیمینار صدمین سال دیدار شیخ جمال الدین افغان از مصر، از طرف مجلس اعالی شئون اسالمی در 
ن افغان در مصر افروخت تا کنون خاموش شعله ای را که صد سال قبل جمال الدی: اسکندریه مؤید این است 

و مصر هنوز هم در یاد و بود آن وفادار  و با فضایلش آشنایی دارد، و به یمن آنچه بخاطر آن انجام . . . نگردیده
 .میداد در خور تقدیر میباشد

 

اری و قربانی سپری بهترین سالهای عمر خود را با فداک. جمال الدین افغان بسیار چیز ها را در کشور ما ایجاد کرد
پر ثمر ترین دوران زندگی و شعور ملی خود را و درخشان ترین روزگار عظمت مبارزات خویش را .  نمود

او پدر معنوی و روحی و محرک . او متفکران کشور ما را رهبری کرد. بخاطر ما مصری ها به پایان رسانید
ی را که در آن وقت برپا نمود تا امروز نهضت و نیرومند رستاخیز و احیای مجدد مصر بشمار میرود و انقالب

 .بیداری ملی ما را تحریک می نماید
اگرچه تفصیل آن داستان را جوانان امروز مصر کمتر پی میبرند، ولی فصل های انقالب انگیز آن هنوز الهام بخش 

و آوای دلپذیرش در گوش  تحوالت و نغمۀ جاودان برای پیروان آن است، و هنوز پرده ای در قبال آن نیفتاده است
 .ها تا کنون طنین می افگند

 

سرزمین مصر قهرمانانی را دیده است که روشنی بخش تاریخ بوده اند ولی ما در مقابل آنها دیواری بنا کرده ایم و 
یا ایشان را قصداً به فراموشی سپرده ایم، و آن روزگاری بود که دشمنی ها در برابر هر زعیم و رهبری سر 

د و ما بعد از آن ندامت می کشیدیم و به تذکار قدردانی از عظمت رادمردان خود می پرداختیم تا از آنچه رخ میکشی
و آنانیرا بشناسیم که حوادث بزرگ را در تاریخ ما .  داده بهره مندی یابیم و یا برداشتی از کیفیت حوادث بنمائیم
 .رت نیکو و نام درخشان داریمخلق کرده اند و ما مصری ها مردمی هستیم که در جهان شه

شاید روشنترین دلیل شعور تازۀ ما این باشد که میخواهیم حقایقی از آن رادمردان بدست آوریم و یاد و بود شانرا 
این یاد و بود از او، مؤمنان را در . در پیشگاه عظمت جمال الدین افغان تقدیر فراوان بجا می آوریم. گرامی بداریم

 .رسانده و احساس آنها را برای اعتقاد به عربی بودن شان بر می انگیزد محبت وطن ما منفعت
 

                                                           

 افغانستان –مؤسسۀ انتشارات بیهقی کابل  - 1کتاب رساله ها و مقاالت دربارۀ شیخ جمال الدین افغان از حبیب الرحمن جدیر، ص ( 2)
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پیش از آنکه به اسکندریه برویم و گفتگوی پیشوایان فکری معاصران مصر و افغانستان را بشنویم ناگزیریم به عقب 
با شجاعت و  مواقف او، پیکار های اورا که.  برگردیم و به صد سال پیش بنگریم تا مردی را  ارزیابی کنیم

سپس پیرامون سیمینار بزرگی صحبت کنیم که در . دالوری علیه ظلم و ستمگران ایستادگی کرد بخاطر بیاوریم
رئیس دولت افغانستان آغاز د ؤښاغلی محمد دااسکندریه به این مناسبت با اشتراک دولت و ملت مصر با قرائت پیام 

 .گردیده است
 

م در والیت کنر افغانستان در یک 5818قمری مطابق به سال  5511ن سال شیخ جمال الدین افغان در برج شعبا
 .خانوادۀ با نفوذ و با شهرت نیک بدنیا آمد

او در هشت سالگی به آموختن درس و تعلیم پرداخت و در عنفوان جوانی او، بین امیر محمد اعظم خان پادشاه 
باعث بیقراری شیخ گردید و چنانچه از وی در بارۀ  افغانستان و انگلیس و هواخواهانش برخورد سیاسی رخ داد که

 :زندگینامه اش پرسیدند، در جواب در چنین سخنانی انطباعات زندگی خود را بازگو نمود
ق پابعرصۀ  زندگی نهاده ام و بیشتر از نیم قرن حیات بسر 5511این چه فایده دارد که گفته شود من در سال » 

. د افغانستان را به نسبت بازی های اغراض و خود خواهی ها ترک بگویمبرده ام و مجبور شده ام کشور خو
همۀ . و از اکثر پایتخت های روی زمین دور شدم. از مملکت مصر تبعید گردیدم.  همچنین مجبور به ترک هند شوم

 «.این احوال و خاطرات مرا مسرور نمیدارد
از امامان مشهور حدیث علی ترمذی میرسد و این سلسله  تاریخ تأئید می نماید که نسب شیخ جمال الدین افغان بیکی

تا امام حسین پسر علی بن ابی طالب سر میزند که از لحاظ فکری و علمی در پی ریزی تمدن عربی و زبان عرب 
به شهادت تأریخ همینکه شیخ جمال الدین در سن . نقش داشته و از بارزترین چهره های تمدن اسالمی شمرده میشود

. تعلیمات خود را در لغت و تاریخ و علوم شرعیه و منطق و ریاضی و حتی طب و تشریح بپایان رسانید سالگی 58
در همین روزگار بود که به مبارزۀ سیاسی و پیکار نظامی دست یازید تا دامن نفوذ انگلیس را از اینجا و آنجا 

هم زده است، و آشفتگی اوضاع را چنان در هندوستان دریافت که تسلط استعمار شیرازۀ وحدت هند را بر. برچیند
 . دید که استعمارگران بر مردم هجوم میبرند

در این باره دانشمند ارجمند امام . خامه اش سالح او بود و رسالۀ او راجع به رِد دهریون با پختگی تمام پیش شد
ندوهی بود که در اثر مظالم آنچه شیخ را به تصنیف این رساله واداشت، ا»: محمد عبده شاگرد وفادار شیخ میگوید

زیرا میدید که حکومت انگلیس در هند مردم را به واگذاری و انحالل پیوند ایمان و . انگلیس وجودش را فرا گرفت
 «.عقیده فریب میدهد

 

 ( :1781تا  1781از )صد سال پیش 
نی های زندگی، کام جانش را جمال الدین افغان بعد ازاینکه به چندین کشور شرقی مسافرت نمود، و تلخی ها و شیری

تر ساخت به مکه و مدینه رفت و در آنجا جامعۀ اسالمی بر وی سخت تأثیر افگند و با خود اندیشید و بخاطرش 
( ام القری)گذشت که الزم است یک پوهنتون اسالمی عربی تأسیس گردد و به همین سبب بود که جمعیتی را بنام 

 .سالمی بود و هدف آنرا وحدت ملل اسالمی احتوا میکردتشکیل نمود که شامل نمایندگان دول ا
 

شیخ محمد عبده شاگرد وفادار شیخ و شیخ حسن الطویل با وی همراهی میکردند و با کمک آنها بود که دروس اش 
درس های شیخ مشتمل . را تهیه کرده  در جامع االزهر تدریس میکرد و تشنگان معرفت را سیراب میساخت

نفرت از استعمار بود و در نهایت چنین عقیده ای را در گفتار خویش به مردم مصر بیان میداشت بردوستی وطن و 
ای مصری ها مانند دیگر ملت ها آزاد و خوشبخت زندگی کنید و یا در این راه شهید شوید و به » : که میگفت 

ی نداشتند و انسان عادی مصر آنرا این تبلیغی بود که پیش از شیخ افغان مصری ها به آن آشنای 3«.ثواب نایل آئید
 .لیکن  شیخ جمال الدین افغان با صراحت اظهارش کرد تا راه خود را بروی هر فرد مصری بگشاید. نشنیده بود

                                                           

 مترجم  حبیب الرحمن جدیر  –نویسنده محمد نصر  – 1891اول سپتمبر « آخر الساعه»مجلۀ  -همان کتاب  – 21تا  12ص ( 1) 
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آنگاه که آن فرزند برومند افغانستان تاریخ زندگی خود را بمردم مصر پیش کشید، آنانرا به تعالیم شیخ معرفت  
یدنی و خواندنی بود و در قلب و روح شنونده تأثیر می کرد زیرا از قلبی برمیخاست زیرا سخنانش شن. حاصل آمد

 .که الهام دهندۀ پیوند دلها بود
در فرصتی که وسایل اطالعاتی وجود نداشت تا تعلیمات . شیخ افغان مدت هشت سال را در سرزمین ما اقامت نمود
مردی که آتش سوزان ایزدی وجودش  .ی او گوش میدادندشیخ را نشر و پخش نماید مردم به کنفرانس ها و رهنمای

را فرا گرفته بود و به تعبیر یونانیان در گذشته های دور به او گرمی محبت خدایی رسیده بود و یا اینکه او قاصد 
ه اگر این تعبیر درست باشد،  باید گفت که شیخ افغان مصر را پایگا. پروردگار یا سفیر خدا در روی زمین الهی بود

 : او در بارۀ مصر چنین گفته است . پیشرفت های خود در تحوالت کلی چهرۀ شرق میدانست
اگر مصری ها متحد گردند و . مصر دروازۀ حرمین است. مصر محبوب ترین و عزیز ترین کشور نزد من است»

د داد و با ثابت ملت واحدی را تشکیل دهند که آزادی را ضرورت زندگی بداند، آنرا به هیچوجه از دست نخواهن
به . قدمی در مقابل ظلم و ستمگری خواهند ایستاد و با صبر و شکیبایی پیوند های خود را متین خواهند داشت

 «.مصری ها مژدۀ آیندۀ نیک و رسیدن به آزادی بدهید
د و آنها احفاد و بازماندگان غازیان و فاتحان عزیزترین قبایل اعراب ان» : چنانکه در مورد مصری ها گوید

 «.برادران بزرگ ایشان به ذریه های آنهایی میرسند که آثار شان به عظمت و همت عالی آنها داللت میکند
را بلند کرد و نخستین بار طرح و تهداب حزب ملی را  4(مصر برای مصری ها)شیخ افغان مردی بود که شعار 

موقف او در مورد خالفت عثمانی در . ندپیوست« عرابی»بصورت پنهانی ریخت، که در آن مردان انقالب شکوهمند 
مصر متدرجاً روشن گردید و این موضوع را در میان گذاشت که باید راجع به رهبری غیر عرب که به قیادت 

 .اعراب بپردازد تجدید نظر شود
 

 شیخ افغان به مردم مصر مؤکداً اصرار میداشت که تالش استعمار و خطری که از این ناحیه متوجه است، دشمن
اساسی جهان اسالم بشمارند و از همینجاست که می بینیم شیخ جمال الدین افغان با تمام نیرو و امکانات خود در 

را اساس کار خود قبول کرد تا در ( وحدت و اتحاد)،(تساند و همکاری)پیکار ضد این خطر قرار گرفت، و شعار 
 .مقابل آن خطر قد علم کند

سلطان عبدالحمید تغییری در سیاست خود نیاورد، نومید گردید و بالمواجه با او شیخ جمال الدین افغان از اینکه 
من به خالفت بیعت . من آمده ام تا به اطالع شما برسانم که از بیعت خود بازگشته ام» : تصادم نموده برایش گفت 

 «.نموده بودم و خلیفه را سزاوار نیست که در وعدۀ خود راستکار و صادق نباشد
 

د موقف شیخ افغان که با شجاعت بینظیر در مقابل زمامداران و حکام مشاهده شد که تا آنزمان هیچ سابقه این بو
 .نداشت، آنهم در فرصتیکه مردم فرمانبرداری از حکام را به منزلۀ پرستش اصنام می پنداشتند

ز ملت دیگر متمایز آنچه ملتی را ا»: م در سرزمین مصر شیخ با صراحت تمام گفت 5884و  5885در سالهای 
استند و این امریست روشن ( عرب)ملل عربی پیش از آنکه پیرو دین و مذهبی باشند . میسازد زبان و لغت آن است

 .که نیازی به دلیل و برهان ندارد
 

شیخ جمال الدین افغان مردی بود که تا امروز اندیشه هایش در اذهان مردم مصر رسوخ دارد تو گویی که شیخ تا 
 .زنده است و درک میکند که ملل عرب با چه دشواری ها روبرو اندهنوز 

 

                                                           

ولی این پیام ( فرانسه برای فرانسوی: )فرانسه تحریک فاشیستی راست افراطی این کشور میدهد ( جبهه ملی)حزب  55این شعار را امروز در قرن (1)

ان و کشور مصر که از بیگانه ها اشغال شده بود فرق دارد چه شعار شیخ بر ضد اشغالگران و امپریالیزم بود، در حالیه پیام رهبر از پیام شیخ در آنزم

 ( ولی احمد نوری.)حزب دست راستی افراطی فرانسه با این پیامش حضور خارجی ها را در فرانسه نمی خواهد
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وقتی به دوستی بشریت نایل خواهیم آمد که در خالل آن . . . ملت من بهترین ملت هاست»: شیخ افغان میگوید 
رد، این اندیشه های عالی بیانگر آنست که شیخ افغان به تعلیم و تربیۀ ملی دعوت میک« محبت وطن را جستجو کنیم
 .است و وسط و انجام آن نیز متضمن وطن پرستی میباشد( وطن)و آغاز این واقعیت نگری 

 

که ( سوسیالیزم)هر اشتراکیت »: نظر شیخ جمال الدین افغان راجع به سوسیالیزم در این عبارت خالصه میشود
قتال بزرگ ندارد و خون روحیه و اساسات آن با اشتراکیت اسالم مخالفت داشته باشد نتیجه ای جز خونریزی و 

: و می افزاید « .پاکان را ریختن گناه و بنای زندگی را تخریب کردن بیدانشی است و به هیچکس سودی نمی بخشد
بشر بزرگترین راز آفرینش است و با تعقل و اندیشه میتوان رموز حیات و اسرار طبیعت را کشف کرد و با » 

بود اکنون ممکن  5تحقق بخشید و دریافت که آنچه روزگاری مستحیل نیروی دانش و تکامل عقل به رویا های خود
 «.است

 

ملت مصر مانند دیگر ملت ها متشکل از مردمانی است که در » : از شیخ بشنوید  که به امیر کشور خطاب میکند
حتی از اگر نصی.  بین آن همانطوریکه عناصر بی شعور و نادان وجود دارد،  علما و دانشمندان هم موجود است

این ارادتمند را بپذیرید باید سعی کنید که مردم از طریق شورا در سرنوشت مملکت سهم بگیرند و به اجرای 
این . انتخابات هدایت صادر نمائید تا نمایندگان مردم به تدوین قوانین  بپردازند، و قانون بنام و ارادۀ شما نافذ شود

آنگاه به زودی درخواهید یافت » : و می افزاید « .استوارتر  میگرداندامریست که پایه های سلطنت و اقتدار شما را 
. مصر در شکل ظاهری خود، با مجلس نمایندگان اروپایی مشابهت خواهد داشت( ولسی جرگه)که مجلس نمایندگان 

شورا در معنی نیز الاقل خواهید دید که در آن احزاب چپگرا و دست راستی تبارز خواهند کرد و با تشکیل این 
خواهید دید که حزب مخالف در شورا بی اثر خواهد بود، زیرا مبادیآن مناقض اهداف حکومت میباشد که از طرف 

 «.حزب مؤافق حمایت و تأئید میشود
البته امروز گفتار مرا با تعجب می شنوید، زیرا آنچه را در میان گذارده ام تصوری بیش » : شیخ اضافه میکند 

اما وقتیکه مجلس شورا را مالحظه کنید، آنگاه ملتفت . فتار در ساحۀ عمل بوجود نیامده استنیست که از پندار و گ
در آنوقت . خواهید شد که هر عضوی از آن میکوشد با حزب مؤافق بپوندد و از پیوستن به حزب مخالف بپرهیزد

ام و لیکن این قول وقتی  بلی من راست گفته» : و  میگوید « .است که خواهید گفت جمال الدین راست گفته است
ارزش دارد که از آن نتیجۀ مطلوب بدست آید و مقدمات صحیح آنست که براستی حاصل مثبت از آن برچینیم و 
مقدمات شورای ملی که قوت خود را از محیط مردم نگیرد مصالح متضاد آنرا فرا میگیرد و هدف های آن مختلف 

 «.دیری دوام نمیکند و فاقد حمایت مردم استاین جرگه را قیمت و ارزشی نیست و . میباشد
 :جمال الدین افغان در کتاب خاطرات خود چنین اظهار عقیده میکند 

زیرا فاقد آزادی است و آلۀ خموشی . کسیکه به نمایندگی ملت قیام میکند، مصایب بیشماری در قبال خود دارد» 
اگر اندکی . شورش را تا آن مرحله کشانیده استآن نیرویی که ک. بیش نیست که در دست قوتی قرار گرفته است

نمایندۀ شما کسی است که در زمان شما و به : بیاندیشید آنرا می شناسید و اگر بخواهید من آنرا توصیف میکنم
مقتضای شرایط موجود مصر پرورش یافته است و آن صاحب رسوخی است که مال دهقان را با تملم سعی و 

انسان جبون که هیچگاه با حکام در نیفتاده و حکومت ها اراده و همت اورا . استکوشش خود حیف و میل کرده 
این مردی است که هرگونه خیر و حکمت را در اراده و نیروی سرکش ظالم می نگرد و دفاع از . سقوط داده اند

شت نامیمون در نهایت تمام صفات خجستۀ روحی و پایه های ملی به سرنو. وطن را در آئینۀ همان قوت می بیند
 .ذلت و حقارت دچار میگردد و زمینۀ انکشاف آزادی ملی برباد میشود
این امریست که (. اگر رؤیا ها درست باشند)این است با تأسف می بینیم شورای ملی موهوم شما تشکیل میگردد 

( جرگه)دم این مجلس وجود بهتر از عدم است ولی زوال و ع: اگرچه گفته اند . اصالً با قواعد فلسفی مخالف میباشد
 .از وجود آن مفید تر است
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عقیده دارم که اگر مردم با سلطنت !  اعلیحضرت قیصر» : شیخ جمال الدین افغان به قیصر روس چنین می نویسد 
پادشاه، دوست باشند بهتر است از آنکه دشمن باشند و در دلهای خود زهر کینه و حسد و شعله های انتقام داشته و 

 «.صت باشندمترصد فـُر
 

حضرت شاه باید بداند تاج و عظمت سلطان و پایه های سلطنت نسبت » :با ناصرالدین شاه، پادشاه ایران چنین گفت 
دهقان و کارگر و صنعت پیشه در کشور، . به وضع موجوده با حکومت قانون بهتر و خوبتر مستحکم می ماند

شاید دیده و یا خوانده باشید که ملتی : بفرمائید به صراحت بگویم اجازه . سفیدتر از عظمت شاه و نمایندگان شاه اند
توانسته است بدون داشتن پادشاه زندگی کند ولی آیا دیده اید و یا شنیده اید که پادشاهی بدون رعیت و ملت زیست 

فتارش با صراحت لهجه میگفت و با قاطعیت عمل میکرد و صحبت و گ. . . . این بود شیوۀ شیخ افغان «نماید؟
مردی بود شجاع و توانا که بر گفتار و پندارش هزاران تن حساب میکرد و به آن ارج می . مشحون از فلسفه بود

 .نهاد
 

او چـون قـاصِد دلیر، آزاد و روشنفکر پیام . شیخ جمال الدین افغان فـرزنـد برومند افغانستان است
می کرد و دریـن راه مصمم  جهانیان ابالغ مبارزه بر ضد جهل، نابرابری، استبداد و استعمار را به

 .و دلیرانه می رزمید 

 

 
 :صد سال بعد 

 

صد سال بعد از ورود شیخ ( رض)ابوبکر صدیق ( اردوگاه)در شهر اسکندریه در معسکر  – 5481آگست  52
بارور ساخت و جمال الدین افغان در مصر، و پس از آنکه در سرزمین ما تخم آزادی ِکشت و آنرا آبیاری نموده و 

ما ثمر آنرا تا کنون می چشیم و به یاد و بودش انجمن می سازیم، و در معسکر ابوبکر صدیق احتفال بزرگی در 
در محیطی که امروز هزاران جوان مسلمان وجود دارد و آنان . تجلیل از مقام شامخ آن رادمرد تاریخ برپا میداریم

رئیس و رهبر مصر محمد انور السادات خود در آن اشتراک میکند را چنان اهداف عالی گردهم جمع کرده است، و 
 :و چنین می فرماید 

وحدت کامل ملت عرب به نحوی که شایستۀ وجدان این ملت است و سالیان متمادی در پرتو آن زندگی نموده » 
یز از این مرهون همین سفیر الهی یا قاصد صلح شیخ جمال الدین افغان است که صد سال قبل داستان دل انگ

 « .سرزمین بیادگار مانده است
ئیس دولت جمهوری افغانستان توسط پوهاند دوکتور رحیم نوین وزیر د رؤښاغلی محمد دادر این سیمنار پیام 

    .اطالعات و کلتور آن کشور قرائت شد
یت عربی و متعاقباً بیانیه ای از طرف محمد توفیق عویضه سکرتر جنرال مجلس اعالی شئون اسالمی جمهور

سپس استاد یوسف السباعی سکرتر عمومی . مصر ایراد گردید و در آن خاصتاً از آن احتفال باشکوه تذکار رفت
افریقا و رئیس انجمن دوستی جمهوریت عربی مصر و افغانستان و همچنان استاد شیخ محمد خاطر،  –مؤتمر آسیا 

 .راد نمودندمفتی جمهوریت عربی مصر در این محفل بزرگ بیانیه هایی ای
 

متعاقباً سایر شخصیت های علمی و فرهنگی به شمول دوکتور احمد الحوفی در بارۀ شخصیت جمال الدین افغان 
توضیحات دادند و استاد خلیل هللا خلیلی شاعر، نویسنده و سفیر افغانستان در بغداد طی قصیدۀ غرایی شخصیت آن 

ثمان امین پیرامون نهضت اسالمی در دوران شیخ افغان و هکذا دوکتور ع. بزرگ مرد را تحلیل و بررسی نمود
محمد عبده متفکرین عصر ما و دوکتور عبدالمنعم النمر معاون انجمن تحقیقات اسالمی در پوهنتون ازهر بالنوبه 

 .بیانیه هایی ایراد کردند
 

کشور در  بارۀ نقش شیخ سپس پوهاند نوین وزیر اطالعات و کلتور افغانستان و دوکتور عبدالواحد کریم سفیر آن
جمال الدین افغان در زمینۀ جنبش فکری اسالمی و فعالیت های آزادی خواهی آن نابغۀ شرق بیانیه های مفصلی 
ایراد داشتند که هر یک از این سخنرانی ها گوشه ای از مبارزات قهرمانانۀ شیخ افغان رااحتوا میکرد، و در این 

اریخ زندگی مردی صحبت می شد که مشکالت را با سینۀ فراخ و قلب نیرومند و بیانیه ها پیرامون آزاد اندیشی و ت
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روح توانا استقبال می نمود و مردم را شعور اجتماعی و انکشاف ذهنی می بخشید، و زندگی خود را وقف اعتالی 
ری خدمت اندیشمند مردی که در راه نجات مسلمانان از چنگال جهل و ستمگ. ملت عرب و جهان اسالم کرده بود

در این راه رفا و آسایش خود را فراموش کرد و . میکرد و روح ملیت پرستی را در نهاد مردمان شان احیا می نمود
 .دوری جست از آنچه به او نسبت میدادند که رهبر انقالب و الهام بخش اصالحات اجتماعی است

س کند، او با عمق اندیشه و وسعت نظر چنین آنگاه که برتانیه به وی پیشنهاد کرد تا بر اریکۀ سلطنت سودان جلو
بلی این مرد تاریخ شیخ جمال الدین افغان بود که یک قرن . پیشنهادی را رد نمود و تاج و تخت سودان را نپذیرفت

: اجازه بدهید از جناب الرد انگلیس سوالی نمایم ( تکلیف عجیب و خبط بزرگ در سیاست است)» : قبل چنین گفت 
مصر از مصری ها !!  آن شماست؟ که مرا به صفت سلطان آنجا می فرستید، و سودان را بمن میدهیدآیا سودان از 

 «.است و سودان جزء متمم آن است
 

با ادامۀ تجلیل از قهرمانان ملی و یاد و بود از مردان نامور خود از محمد توفیق عویضه درخواست میکنم تا در 
عرب را با تذکار پیروزی های درخشان آنان تجلیل می نمائیم، اتباع چنین مناسبت هایی که شخصیت های جاودان 

کشور های دوست و برادر را که در این کشور به فرا گرفتن تعلیم اشتغال دارند دعوت نمایند و این نموداری از 
 .عالیق انسانی است، و امیدوارم تا آرزوی ما را اجابت نمایند

 
*** 

 

 بامداد نهضت بیدار گری در مصر
 «عبدالواحد نهضت فراهی»مترجم « قدری قلعچی»

 «حکیم مشرق زمین، شیخ جمال الدین افغان»برگرفته از کتاب 
 تخلیص و باز نویسی از ولی احمد نوری

 
یکی بعد دیگری آنرا به میراث می ُبرد و باالخره این متروکۀ  6«محمد علی پاشا»بود که خانوادۀ  مصر کشتزاری

در آوان « اسمعیل پاشا». تکیه کرد و او وارث تاج و تخت مصر گردید« اسمعیل پاشا» میراثی بزرگ به خانوادۀ

«محمد سعید پاشا»جوانی و آرزو های شخصی بر تخت نشست و پیش از دفن سلف خود 
7

در خاک، به پذیرفتن  

ش از بعد از این مرحله در سطحی به عیش و خوشگذرانی و خرچ و مصرف بی. تبریکی ها و دعوت ها پرداخت
 . حد رو آورد که تعداد کمی از زمامداران به این چیز ها آلوده شده بودند

روازه های خزانه را بروی این قراردادی گشود که هر چه توان دارد بگیرد و در راه تبلیغ برای این داسمعیل پاشا 
اسمعیل پاشا برای استقرار . هم پاشید همان بود که وضع مالی در زمان او مختل و از. پروژه خرج و مصرف کند

 .وضع پولی کشور نخستین عقد قرض خارجی را در تأریخ مصر به امضاء رسانید
بنا بر . میل و کشش بطرف اروپا و خاصتاً فرانسه را از افراد خانوادۀ خود به میراث برده بود« محمد سعید پاشا»

ی فرستاد و بیگانگان را برای هجرت به مصر آن جوانان و طالب مصر را به کشور های اروپایی خاصتاً فرانسه م

                                                           

میالدی  در شهر کواال از مربوطات یونان امروز که در آنزمان مربوط  امپراتوری عثمانی بوده در 1918محمد علی پاشا در سال   - 1

م تا سال 1981محمد علی الکبیر از سال . م در شهر الکساندریۀ مصر وفات نموده 1918یک خانوادۀ لیبیایی  تولد شده است و در سال 

و دودمان محمد علی پاشا . ت نائب السلطنۀ مصر را داشته و در تاریخ مصر به حیث مؤسس مصر جدید شناخته شده استم سم1918

  .بر عهده داشته اند 1851رهبری کشور مصر را تا سال 
کانال سویز را امتیاز حفر ( Ferdinand de Lesseps)لیسپ  و همان زمامدار مصر است که برای فردینان د«  محمد سعید پاشا»  - 9

از عصر فراعنه و زمامداران . اندیشۀ اتصال و پیوستن بحر متوسط  با بحیرۀ احمر با حفر کانال سویز از بسیار قدیم وجود داشته. داد
 بزرگترن مؤیدان حفر این کانال در عصر حاصر سرمایه داران اروپایی بودند که در حفر و کندن. بطالسه، رومیان و عرب آغاز می بیاید

و نیز سوسیالیست ها و اشتراکی های فرانسه  این کانال وسیلۀ نوی برای ترقی تجارت و کسب منفعت و سود جویی تشخیص داده بودند
اید و پیروان سان سیمون به حفر این کانال  عالقه و دلچسپی نشان می دادند زیرا به این باور بودند که راه حفر و کندن این کانال میتواند عق

 .سیالیزم را تحقق بخشیده شرق و غرب را مانند یک خانواده به هم متصل و پیوند نمایدمبادی سو

م ساخته شد و 1918و  1958متر عمق دارد و بین سال های  21متر عرض و  115کیلومتر طول و  181این کانال دارای : تذکر مترجم 

 گوگل: منبع . ی پورت سعید و سویز را باهم وصل میکنداین کانال توسط سه بند طبیعی شهر ها. برای کشتی رانی آماده گردید
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پروژه هایی به سرمایۀ پولی و مالی  همان بود که در مصر شرکت ها و. 8و وادی نیل تشویق و ترغیب می کرد
پادشاه شد در صدد برآمد از مصر یک دولت اروپایی بسازد و « اسمعیل پاشا»بیگانگان بوجود آمد و زمانیکه 

درآمد دولت نمی تواند جوابگوی نیازمندی های او باشد بنابر آن مانند سلف خود دستش را مشاهده کرد که عایدات و 
بطرف سود جویان بیگانه دراز کرد و از آنها بدون سنجش و حساب قرض گرفت چنانچه به زودی این قروض به 

ه ساخت تا سایۀ شوم و رسید، بنابرآن او زمینه را برای استعمارگران آماد( واحد پول رائج مصر)صد ملیون جنیه 
 .سیاه خود را بر مصر بگسترانند

مقدار کمی از این مبالغ در پروژه های عام المنفعه به مصرف می رسید و بخش اعظم آنها در آبادی قصر ها و 
خوشگذرانی ها و فساد و رشوه خواری دربار و پدیدۀ دروغین ترقی و تجدد و شب نشینی های بی حاصل و عبث و 

 .رت انگیز به مصرف می رسیدرقص های نف
اسمعیل پاشا مثل یک پادشاه اروپایی زندگی می کرد و به این فکر و خیال بود که دربار خود را مانند دربار فرانسه 

بسازد و قاهره را به پاریس کوچک تبدیک کند
9

بنا بر آن نقشۀ شهری را طرح و باالی دریای نیل پل های پر . 

هموار، تسطیح، منظم و چراغان ساخت و در هر جا چراغ های تیلی نصب کرد و   جاده هارا. مصرف اعمار نمود
در محالت عمومی تمثال ها نصب کرد و زیب . سیستم شبکۀ نل های آب آشامیدنی را به خانه های مردم اعمار نمود

هو لعب و رقاص خانه ها و صحنه های تمثیل را که محالب ل و زینت شهر را نسبت به امور دیگر رجحت داد

میباشد ترویج داد
10

او در مدت . او بجای اینکه به محالت نشیمن مردم توجه کند به اعمار قصر ها پرداخت 
همچنان تعدادی از  11اعمار کرد –سمت بحر  –پادشاهی اش سی قصر بین اسکندریه، جیزه، سعید، وجه بحری 

را که « کاخ قله)مجلل آباد کرد تا جای  را از سر بصورت« قصرعابدین»و . قصور قدیم را تجدید ساختمان نمود
را برای پذیرایی شاهانه از رهبران و شاهان مهمان مصر « الجزیره»قصر . مسکن پادشاهان مصر بود، بگیرد

. بشکل عصری و مجلل اعمار مجدد نمود که برای اولین بار در آن از امپراتور گینیا که یک زن بود پذیرایی کرد
را بر باسفورس اعمار نمود و در این قصر  «میرگون»ت ولیعهد خود ساخت و قصر را برای سکون« قبه»قصر 

و تحفه های نادر و قیمتی را در آنجا گذاشت و برای  ها هر چه در توان داشت اثاث البیت فاخر و زینتی فراهم کرد
تلط را ایجاد نمود و بیگان مقیم و شرکت های دارای امتیاز مالی بیگانه امتیازات بخصوص اعطا کرد و محاکم مخ

به این خاطر که بیگانه ها بر حقوق خود مطمئن . قضات بیگانه در پهلوی قضات مصر به قضاوت می پرداختند
پا در رکاب سیاست برتانیه و فرانسه گذاشت و این دو دولت در مصر رقیب یکدیگر بودند و « اسمعیل پاشا)شوند 

مصر را که در افریقای استوایی پراگنده بود به حکام انگلیس سپرد  اسمعیل پاشا قدرت را در سودان و دارایی های
اسهام کانال سویس را به برتانیه فروخت زیرا . که در آشکار و در پنهان به نفع و مصلحت برتانیه فعالیت میکردند

قیمت پیش از  برتانیه به این اسهام به نظر سیاسی می نگریست بنا بر آن قیمت این اسهام را پرداخت و این تادیۀ
تادیۀ تعویض مالی برای شرکت کانال سویز است و همین شرکت بود که منطقه را به بخش ها و ساحۀ نفوذ فرانسه 

شاه اسمعیل برای هیأت بیگانه اجازه و صالحیت بخشید تا حسابات حکومت و دفاتر آنرا به دلیل موازنۀ . تبدیل کرد

                                                           

امروز می بینیم که توریزم و . تفاوت هجرت و سیاحت و توریزم را نفهمیده است« حکیم مشرق زمین»نویسندۀ کتاب " قدری قلعچی"  - 9 

ملت مصر و تاریخ آن کشور باید این کار به این حساب . سیاحت یکی از با ارزش ترین مدارک عایداتی و اقتصادی کشور ها را تشکیل میدهد
ق محمد سعید پاشا رهبر آنزمان مصر را ارج گذارد و به آن ببالد که این مرد دانا صد و پنجاه سال قبل به ارزش توریزم و خدمت از این طری

.به کشورش را فهمیده بود  

کشور مصر بوده که برای رساندن کشورش در شاهراه تمدن و یکی از پادشاهان متجدد و ترقیخواه « اسمعیل پاشا»به نظر این حقیر  - 8 

روشنی صد ساله راه را در چند سال رهبری اش طی نموده است و ملت مصر بوی ببالد و افتخار کند و تاریخ مصر نام او را به حیث پدر 
  .مصر نوین به خط زرین در سینه نگهدارد

بکلی موافق نیستم و صحنه های تمثیل یعنی تیاتر ها را محل لهو و لعب ( قلعه چی قدری)من خوشبختانه با طرز دید این نویسنده  - 18

من شصت سال پیش از . تصور نمی کنم، بلکه جای هنر و ادب و فرهنگ میدانم و به کسانیکه در این را خدمت کرده اند درود می فرستم
طرفداران و مشوقین هنر تمثیل و رومان و فرهنگ بودند، در امروز در عهد سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه که خود یکی از 

مصروف تمثیل بودم  و به آن دوره از زندگی ام افتخار می کنم  و به استادانم عبدالرحمن بینا ، سائر ( تیاتر وزارت معارف)پوهنی ننداری 
بیاد ندارم که خالق آن مرحوم عبدالرشید لطیفی بود یا  درست} " الال ملنگ" هراتی و بیسد و اکبر نادم درود می فرستم و ازینکه در درام 

.نقشی بازی کرده ام افتخار میکنم و این هنر را ابداً لهو لعب نمیدانم{ عبدالغفور برشنا
10

  

ا این قصر ها تا امروز، ملیون ها توریست و سیاح را ساالنه برای سیاحت و توریزم و دیدن از آنها جلب میکند و صد ها ملیون ه -11

 .دالر عاید به کشور مصر می آورند



  

 

 

 11تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

وزیر اروپایی یکی انگلیس و یکی فرانسوی را در حکومت جا داد و بودجه تدقیق، بررسی و مراقبت نمایند و دو 
در رأس حکومت یک ارمنی بنام نوبار که به جانبداری از انگلیس شهرت داشت اخذ موقع کرده بود و برای این دو 

وزیر بیگانه حق ویتو را در فرامین پادشاه و تصامیم حکومت داده بود
12
  

ق  وارد مصر شد و ریاض پاشا 5588محرم  –م 5885مارچ  –قوس  55ل شیخ جمال الدین افغان در همین سا
. وزیر خدیو شاه اسمعیل مقدم او را گرامی داشت و برای او ساالنه یکصد و بیست پوند مصری معاش مقرر کرد
ه این شیوه در حکومت مصر نا آشنا بود اما حکومت از تأثیر شیخ جمال الدین افغان بر سیاست مصر و خطر آن آگا

بود و از دعوت وطنخواهی و نظریات اصالح طالبانه و مؤثریت فعال آن در مخیان مردم نیک آگاه بود و از جانب 
دیگر حکومت مصر در آن آوان با حکومت آستانه مقر خالفت اسالمی در ترکیه امروز رقابت و همچشمی داشت و 

و از اینکه از شیخ جمال الدین افغان پذیرایی  حاضر به اطاعت نبود و نمیخواست تابع سلطان عثمانی قرار بگیرد
گرم صورت گرفت و علت این پذیرایی کریمانه را احترام به مقام علمی شیخ افغان نشان دادند و خدیو شاه اسمعیل 

را به حیث حامی
13

و پاسداری از علم را در شخصیت حکیم افغانی عالوه از اینکه او یک مرد سیاسی بود تبارز  

.میداد
14  

فکر و اندیشۀ شاه اسمعیل در این وقت این طرز فکر وجود نداشت که نظریات و افکاری مانند افکار و نظریات در 
زیرا شاه موصوف در اوج قدرت و صالحیت قرار . شیخ جمال الدین افغان خطری برای سلطنت او تلقی گردد

دست بیگانه به کشورش دراز در ملک و در رعیت حسب رأی و میل خود تصرفات می نمود و تا هنوز . داشت
شاه اسمعیل بسیار عالقه مند بود تا معارف جدید را در مصر پخش و ترویج دهد و معارف کشورش را با . نشده بود

از همین جهت دعوت اصالح طلبانۀ شیخ جمال . و با خود به هر گوشۀ دنیا ببرد 15.تمدن غرب هم سویه بسازد
ولی . بغه و شکل معنوی بخود اختیار کرد و سیاست با فرهنگ آمیختالدین افغان در آغاز اقامتش در مصر ص

 –میالدی 5881اما زمانیکه اجانب حاکمیت خود را مقارن سال . هنوز رنگ انقالبی خوفناکی بخود نگرفته بود
هجری شمسی قایم کردند برای خودش صبغۀ انقالبی برگزید و این سال نقطۀ تحول عظیمی در آزادی فکر  5511

دیشۀ مردم مصر بشمار می آید و مردم را شعور سیاسی و بیداری می دهد، اما با اینهم انقالب شیخ افغان به و ان
تردیدی وجود ندارد که نظریات و طرز . همان پیمانه که بر ضد نفوذ بیگانگان بود بر علیه شاه اسمعیل قرار نداشت

رهنگی به اثر مطالعات خود به زبان های بیگانه و دید شیخ جمال الدین افغان بر معلوماتی افزود که مصریان ف
تماس شان با اروپا آموخته بودند و آرای عمومی را در جامعه توجیه میکرد و موقف زمامدار را در معرض نمایش 
می گذاشت و این اندیشه را به باد تمسخر می گرفت که امور مربوط به عام و خاص مال و ملک پادشاه بود و هیچ 

 .د به این رابطه با او به مخالفت برخیزدکس حق ندار
شیخ جمال الدین افغان مدت هشت سال را در مصر سپری کرد و بحیث معلم و مربی و تجدد طلب و مبارز عصر 
گذرانید و دوش بدوش تطورات و انکشافات، مصر را به صوب ترقی سوق می داد و در کالبد مصر روح ملیت 

اساسی را میان مردم پخش و نشر می کرد و مردم را آگاهی می داد که  خواهی می دمید و اندیشه های حقوق
مداخلۀ بیگانگان در امور کشور شان نهایت خطرناک است و پرده از روی عوامل منفی حاکمیت بیگانه بر کشور 
شان برمیداشت و مصر در آن روز طوریکه محمد عبده تصور کرده در حالت زبون و نابودی قرار داشت و در 

                                                           

  151تا  111کفاح الشعب جلد اول صفحه  - 12
همچنان . این کتاب را نخوانده ام و نویسندۀ آنرا نمی شناسم ولی با تحلیل او از قضایای آن زمان مصر موافق نیستم( ولی احمد نوری)من  

عیل پادشاه آن زمان مصر از نظر تفکر و جهان شناسی یکنیم صد سال از این تبصره ها عرض کردم تکرار میکنم که شاه اسم 8که دربند 

و همه این تصامیمی که گرفته است برای بهبود مصر و ملت آن بوده و برای رسانیدن آن کشور به شاهراه . زمان خود پیشتر بوده است
 . ترقی و تمدن بوده است نه برای چیز دیگر

به عوض والی برگزیده بود تا از دیگر حکام والیات عثمانی فرق و تمیز شده بتواند، اما « یزالعز»شاه اسمعیل برای خود لقب  - 11

 سلطان علبعزیز این لقب را تأئید نکرده بود زیرا نامش عبدالعزیز بود که معنایش بندۀ عزیز است و عالوه از اینکه اسم عزیز از اسماء هللا
باشد و خدیو مشیق از زبان فارسی بوده به معنای « خدیو»متعدد مؤافقه کردند که لقب او  بشمار می آید و بعد از گفت و شنود و مذاکرات

  .است« رب»
155عصر شاه اسمعیل جلد دوم صفحۀ  -11   
ببینید این مرد خدا دارای عقل سالم و احساس عالی برای کشورش بوده که ممالک پسمانده و جهان سوم امروز خواب آنرا می بینند او  - 15

قشر بد بین جامعۀ آنوقت مصر و. رحمت به مردمی که چنین رهبر و پادشاهی داشته باشند. صد و پنجا سال قبل برای مردمش می خواستیک  
.کشور های دیگر در برابر او را میتوان با کار طالبان امروز وطن ما مقایسه نمود   
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یکی عمیقی فرو رفته بود که مرد عاقل با دیدن اوضاع و احوال آن راه خود را گم می کرد و عزم و ثبات را از تار
امام محمد عبده در این رابطه به تفصیل صحبت کرده و وضع را تحلیل نموده و تأثیر شیخ جمال . دست می داد

مصر امور زندگی عام و خاص خویش را ملک مردم »: الدین افغان را در اصالح آن چشمگیر معرفی کرده میگوید
و مال پادشاه می دانستند و معتقد بودند که خوشبختی و بدبختی شان منوط و مربوط به امانت داری، عدالت و 

پادشاه می تواند خود و یا نمایندگان او در تدبیر امور شان مطابق . انصاف و یا خیانت و ظلم پادشاه ارتباط دارد
 .آزاد کند ارادۀ خود تصرفات

مردم آگاه نبودند و نمی دانستند که میان آنها و حکومت شان چه رابطۀ وجود دارد؟ و صرف همینقدر می فهمیدند 
که آنها محکوم اند و تابع و مقهور اوامر و منهیات طبقات حاکمه میباشند و هیچ کس بخود حق نمی داد که آزاد فکر 

چیزی بگوید و اگر از این قبیل کلمات از او شنیده می شد در برابر و صحبت کند و در ادارۀ کشور و اصالح ملت 
هر لفظ یا تبعید میگردید و یا محکوم به مرگ بود و یا مال و دارایی اش مصادره می گردید، تا اینکه شیخ جمال 

شرائین  الدین افغان به مصر آمد و گروه های از طبقاط مختلف مردم با او آشنا شدند، همان بود که در عروق و
همه، روح احساس مسؤولیت دمیده شد و اندیشه ها بیدار گردید و پرده های غفلت در بخش اعظم کشور از گوشها 

 «.برداشته شد
این تنها رأی شیخ محمد عبده نیست بلکه رأی و نظر کسانی است که در بارۀ شیخ جمال الدین افغان صحبت کرده 

یخ افغان به مصر و جمع شدن طالبان علم از هر صنف و طبقه  به اطراف اند و آنها به اجماع می گویند که ورود ش
او و دعوت اصالحی اش در کشور های اسالمی که باید آنها میان مبانی و اصول اسالم و قواعد علم اجتماع توافق 

و نظم و نسق زیرا دست آورد ها و فواید آنها در تدبیر و تدویر زندگانی انسان ها . و توحید بیاورند، جمع شدند
بخشیدن به اوضاع و احوال همه، واضح و آشکار است مبنا و اساس جنبش اندیشه و آزادی را در کشور های عربی 
و دیگر کشور های شرق نزدیک پایه گذاری کرده است و رو به انکشاف و تکامل در حرکت است و این اندیشه ها 

تبدادی برهاند و آنها را به مدارج بزرگ مدنیت و ترقی می خواهند این کشور ها را از قید استعمار  و حکم اس
 . برساند

در « جورج گیرگ»چنانچه . به این رابطه در نقش شیخ افغان محققان غربی با رأی و نظر محققان شرقی موافق اند
رفته  از پنجاه سال بدینسو مصر تحت تأثیر اروپا» : گفتار خود پیرامون این مقطع زمانی از تاریخ مصر می گوید

بود و نظام تعلیم و تربیه را به شیوه و رنگ اروپایی اش، البته در شکل نه در ماهیت گرفته بود و این اقدام در 
کشور گروه کوچکی را تبارز داد و روی صحنه آورد که جوان بودند و دارای افکار و اندیشه های تجدد طلبانه و 

و افکاری را مطالعه کرده بودند که مبنا و اساس آزادی خواهی اینها نظریات . یاد می شدند" افندی"به نام گروه 
داشته و در بخش های غربی اروپا موجود بود، اما شیخ جمال الدین افغان تأثیر عمیق در بیداری این روح آزادی 

 .خواهی جوانان داشت
از چنگال استعمار  شیخ جمال الدین افغان یک دعوتگر اصالح طلب است و آرزو دارد که همه کشور های اسالمی

اروپا و از بهره کشی اروپائیان و ثروت های شان آزاد گردند و همه کشور ها به اتفاق زیر لوای قوی و نیرومند 
تبعید و در مصر مقیم ( استانبول امروزی)از آستانه  5885این اصالح طلب در سال . خالفت اسالمی جمع شوند

عالوه بر آن برنامه های بخصوص از اسمعیل پاشا در امور عامه . شد و مدت هشت سال به دعوت و تبلیغ پرداخت
گرچه فواید بزرگ داشت و ارتباطات دولت را با سایر اجزای آن بهبود بخشید و در تولید و تجارت نقش ایفا نمود، 

انچه مقدار اما به تمام مردم سودی نبخشید زیرا همین مردم عوام بودند که بار سنگین مالیات را بر دوش گرفتند چن
بنا بر آن روحیۀ شدید بد بینی درونی مردمی شعله ور شد و بر . گردید 5815پنج برابر مالیات  5881آن در سال 

خشم و کین ناقدان اسمعیل پاشا افزوده گردید و هر دو عامل دست بدست هم داده برضد طبقات حاکم صف واحدی 
را فشرد و سیاست مالی او را که رو به انقراض و ویرانی می  را تشکیل دادند زیرا اسمعیل پاشا دست دوستی اروپا

رفت بر مصریان که فرزندان ده و دیار خود بودند تفوق و برتری داد و عناصر وطنخواه مصر را در نظام 
همین کار ها بودند که مردم از پادشاه . عسکری به وظایف خورد و کوچک گماشت و خشم مردم را برانگیخت

 .بر ضد او قیام کنند روگردان شوند و
در رابطه به اقامت شیخ جمال الدین افغان در مصر و تأثیر افکار او در تغییر و تبدیل مجرا و " احمد امین " استاد 

ادبیات، غالم و بردۀ اریستوکرات ها بود و هیچ »: معنی و ادبیات مصر از حال به حال دیگر صحبت کرده میگوید
ایش پادشاهان، قدرتمندان و امیران سر قدرت و سرودن نغمۀ توصیف افعال و قدر و قیمت نداشت جز مدح و ست

صفات شان گرچه ظالم و فاسق بودند و هر حاکم در زمان خود حاکم بر همه چیز بود و در اعمال خود معجزه می 



  

 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

. گرفت در آنچه می گفت یا می کرد مورد حساب و کتاب قرار نمی. آفرید و محفوظ و مصئون از سهو و خطا بود
اما غاصب و چپاولگر تعقیب و مجازات نمی شد، اما وقتی . مال مردم به زور غصب و چور و چپاول می گردید

هر کس را می خواست میتوانست . همان مال غصبی را خرج و مصرف می کرد مورد ستایش قرار می گرفت
فن و ادب و . پادشاه مورد تقدیر بود بکشد و قاتل مجازات نمی گردید، اما اگر مورد عفو قرار می گرفت مهربانی

شعر و نثر مانند ساز و سرودی درآمده بود که برای خوشی و سرگرمی زمامدار نواخته می شد و برای تسلیت و 
دلجویی او پهلوانانی بودند که به دفاع از وی می پرداختند و بردگانی بودند مأمور شق کردن و پاره نمودن اعضای 

 . ستایش مریدان اوبدن دشمنان پادشاه و 
شیخ جمال الدین افغان در مصر آمد و ادبیات را در خدمت مردم گماشت و به دفاع از حقوق آنها برخاسته در برابر 
ظلم از ایشان دفاع نمود و بر متجاوز بر حقوق مردم هر کس بود تاخت و مردم را از حالت بد شان آگاهی داده 

شیخ افغان از مردم مصر . مالن این بدبختی ها را به مردم معرفی کردنکات درماندگی شان را آشکار ساخت و عا
خواست از تاریکی برآمده به روشنی بیایند و از مجازات زمامدار و پیشوای خود ترس و اندیشه بخود راه ندهند 

 .واندزیرا این زمامداران قوت، نیرو و قدرت خود را از مردم بدست آورده است و از آنها بی نیاز شده نمی ت
شیخ جمال الدین افغان به مردم حالی ساخت که آنها باید در راه اعادۀ حقوق پایمال گشتۀ خود اصرار و مداومت 

بنابر آن در مصر ادیبان چهرۀ بخود گرفت و پیش از . ورزند و سعادت سلب شدۀ خود ها را دوباره بدست آرند
آنها ایستاده نغمۀ آزادی سر داد و بردگی را محکوم کرد  اینکه به زمامداران بنگرد متوجه مردم خود شد و در کنار

و در بارۀ حقوق مردم و مسؤولیت های زمامداران بسیار گفت و نوشت تا حدی که مرد ادیب مراقب و ناظر اعمال 
امیران و والیان گردید و از ثروتمندان نخواست و دست بسوی آنها دراز نکرد و این سرود و نغمه جدید بود که 

«.انان از عصر استبداد به بعد با آن آشنا نبودندمسلم
16    

می پرسد که شاگردان شیخ افغان نزد استاد خود یافتند و به آن نه تنها " چیز جدید و نو"استاد احمد امین از همان 
سپس می گوید و جواب محکم و استوار می دهد و مزایا و خصوصیت . مطمئن شدند بلکه باور کرده و عملی نمودند

روابط و پیوستن جزئیات عملی و »ای اساسی این نویافتگی را بطور اجمال معرفی می نماید که مهمترین آن ه
علمی زندگی به یک محور است که یکی دیگرش را یاری می رساند و در نتیجه همه در یک هدف توحید گردیده 

نیست که یکی از دیگرش بی نیاز  انسجام می یابند، پس تصور، فلسفۀ زندگی عمومی و خصوصی همۀ اینها مقدور
پس اگر این آرزو برآورده می شود چشم انسان . گردد، بلکه با همدیگر تفاعل کرده وحدت کاملی را بوجود بیاورند

واقعیت بین است و از او بسی از این شکوک دردناک و چرت های استخوان سوز راهی دیار عدم می شوند و این 
از بد و نفع را از ضرر تفریق و تمیز می نماید و تشخیص می دهد که چه بکند و انسان با این طرز فکر خوب را 

 «... چه نکند و این طرز دید و واقعیت بینی او چراغی است بر فراز راه او 
بر مبنا و اساس همین بصیرت و دید عمیق و ادغام اشیاء و تفاعل آنها در همدیگر، شیخ جمال الدین افغان شاگردان 

مصر تعلیم می داد و برای نشر و پخش تعلیمات خود از هر وسیله ای ممکن و مناسب استفاده می کرد خود را در 
و در خانۀ خود درس های علمی منظمی را ترتیب میداد که برای فراگرفتن و آموختن آن گروهی از محصالن 

 .و تعدادی از علمای آن به این درسها حاضر می شدند" ازهر"پوهنتون 
رای آنها کتابی را در فقه و فلسفه می خواند و در روشنی آن تعلیمات خویش را تفسیر و توجیه میکرد و شیخ افغان ب

آنرا برای نشر آرای ادبی و سیاسی خود وسیله می ساخت و یا اینکه در یکی از موضوعات عمده و مهم محاضره 

.می داد
17   

یکی در تعلیم و تربیه و دیگرش در صنعت: کند نقل می" حکیم افغان"محمد عبده برای ما دو درس از درسهای 
18
 

تفاعل عناصر داخلی آن اجسام به طور متناسب  –قوام زندگی در احسام حیه : خالصۀ درس اول عبارت است از
است که نباید یکی از این عناصر بر سائر عناصر طوری غالب شود که مانع ظهور خواص آن گردیده بر 
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به این تناسب متوازن بدن مزاج معتدل می یابد و اگر یک عنصر بر . اکم شودخصوصیت های باقیماندۀ عناصر ح
عنصر دیگر غلبه یابد و خواص باقیماندۀ عناصر را فلج کرده از کار بیاندازد مزاج انسان از مجرای طبیعی 

ات و منحرف شده از محدودۀ اعتدال بیرون می رود و مرض بر جسم حاکم می شود و روح ترکیب بدنی زمانی ثب
استقرار می یابد که اصول مختلف یکجا جمع شوند و زمانیکه این امر تحقق پذیر شود از غلبۀ این اصول مزاج 

اما اگر یکی از این عناصر غلبه کرده ترکیب جسم به فساد می گراید و روح زندگی . معتدل کاملی حاصل می گردد
می یابد که اخالق متباین از همدیگر و ملکات مختلف  همچنین است روح کمال انسانی که زمانی تحقق. نابود میشود

عرض وجود نمایند که از این تضاد ها و مخالفت ها حقیقت معتدل و فضیلت بدست می آید و اگر یک موجود بر 
آیا نمی بینی که نفس انسانی باید دارای ُخلق . دیگری غالب شود نظام فضیلت بهم خورده و رذیلت استحکام می یابد

خلق خوف و ترس باشد که هر دو ضد همدیگر است و باید از هر کدام به شیوۀ معتدل استفاده شود و هر جرأت و 
 .کدام به موقع اش استعمال گردد که البته در این صورت شجاعت تحقق می یابد

در بارۀ درس دوم شیخ افغان بیان می دارد که انسان نوعی از حیوانات روی زمین است و بر انسان عصر و 
مانی فرا رسید که از لحاظ طرق نشو و نما و رفتار زندگی با حیوانات دیگر تفاوتی نداشت سپس به اثر اجرای ز

اعمال راه خود را یافت و از آثار آن
19

اقتفا و تبعیت کرد و از فعل و انفعال آن آموخت و در این راه ثم به ثم از  

خود را تابع و پابند انگیزۀ ضرورت ساخت و منقاد امر  تدرج زینه به زینه به روی نیاز و ضرورت استفاده کرد و
و نهی این انگیزه گردید و تابع سیرت و روش انگیزۀ مذکور شد و با آموزش فنی از فنون و اختراع صنایع راه 
خود را به صورت تدریجی به کمال رسانید و این انسان در کلیه مراتب زندگی نتوانست و مقدور نبود در میان 

پس صنایع قوام نوع انسانی . به تقویت خود بپردازد، مگر توانست به صنایع صاحب نیرو و قوت گرددموجودات 
 .است

فعل باشد یا انفعال بعد از . سپس شیخ افغان عقیده دارد که صنعت خود قوت است و قوت همیشه تأثیر گزار است

این از قوت عقل
20

است و هرگاه به جهت حقیقی آن  قوت عقل به انسان منحصر» : صحبت می کند و می گوید 

و اگر انسان قوت عقلی را صرف در اهداف .  سوق شود، مبنی و اساس و محور صالح و رستگاری انسان است
طبیعی و حسی بطور ناقص مورد استفاده قرار بدهد و در انحصار اشباع همین غرایز واقع شود و فواید دیگری از 

نهایی از نیروی عقلی و دماغی همانا تنمیۀ بدن و تقویت آن و یا جلب و  آن گرفته نشود مثالً هدف و نصب العین
جذب چیزی است که شوق و ذوق او مطالبه دارد، و با مزۀ دهن او برابر است و یا شهوت او را اشباع می کند و 

ر این صورت د. یا به عبارت دیگر نیروی عقلی را فقط برای اشباع غرایز انسانی و خواهشات نفسانی بکار بگمارد
این نیروی شریف را ضایع و عبث گردانیده و آنرا درخت بدون میوه تصور کرده و نتوانسته از آن میوه بچیند بنابر 
آن چنین شخصی در قطار و صِف پست ترین حیوانات بلکه نباتات که از این نعمت بزرگ و خداداد عقل بی بهره 

بالیگری نفس را می گیرد و آنرا مهار می کند و از این پرتگاه اما کسیکه جلو خودسری و الا. اند بشمار می آید
هولناک نجاتش می دهد و نیروی عقلی را به مجرایش می گمارد چنین انسان مرد عاقلی بوده ماهیت این جهان 
بزرگ را بخوبی درک کرده، می داند و یقین دارد که نوع انسان و سایر انواع مخلوق از لوازم کمال و متممات آن 
عقل بشمار می آید، و بخوبی می داند که بقای نوع انسان در عالم وجود باید ادامه یابد و برای حفظ نسل های بعدی 

این آرزو طوریکه هر شخص عاقل و خردمند می داند زمانی برآورده می گردد که . سعی و کوشش صورت بگیرد
معه ای را بر همین مبنا ایجاد کنند زیرا فرد اشخاص و افراد جامعه با همدیگر دست معاونت و وحدت بدهند و جا

نیازمندی های بیشماری در زندگی دارد که نمی تواند در دراز مدت هم آنرا برآورده بسازد چه رسد که وی ناگزیر 
است آن نیازمندی ها را در یک وقت و زمان فراهم بگرداند زیرا رفع و تأمین این نیازمندی های گوناگون و متعدد 

و حرفه های بیشماری بستگی دارد که عمر انسان اجازۀ آموزش همه را نمی دهد و نه هم مقدور است و  به صنایع
پس چگونه می تواند چنین شخص بطور .  نه هم توانایی آنرا دارد که هدف خود را از همۀ آنها برآورده بسازد

این صنایع، پیشه وری و حرفه ها هر مستقل زندگی کند؟ و خود را از دیگران بی نیاز بداند؟ در حالیکه وی به 
بنابر آن باید در انجام کار ها نیز با همدیگر . لحظه و همه روزه نیاز دارد و بر نیازمندی او افزایش بعمل می آید

                                                           

ولی زاغ . وقتی هابیل قابیل را کشت نمیدانست جسد او را چگونه دفن کند و از زاغ آموخت. است( ع)دو فرزند آدم « قابیل»و « هابیل»اشاره به  -54
  وهللا اعلم. به تسخیر ستارگان پرداخته است -کالغ  –زاغ است، عقل او انکشاف نکرده اما امروز نیروی انسانی شاگرد همان زاغ  همان
جا  14مرتبه و در  14و در قرآن مجید . عقل محور و مدار کلیه اعمال و افعال تکلیفی است و انسان عاقل بر گفتار و کردار خود مؤاخده می گردد -52

.ذکر شده است« عقل»کلمۀ 
20
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کمک صورت بگیرد و یکی از کار دیگری استفاده نمانید که در این صورت اجتماع انسانی شکل بدن و جسمی را 
را طبقات مختلف تشکیل میدهد و هر عضو برای تمام بدن و جامعه کار و پیکار می کند و می گیرد که اعضای آن 

حاصل آن در واقع به همین شخص بر میگردد و اگر این شخص از جامعه کنار شده و خود را بیگانه بسازد در 
نمی داند  وقتی عاقل و حالیکه نمی تواند به تنهایی زندگی کند پس تیشه را بر ریشۀ خود از راهی زده که هیچ هم 

اندیشمند این واقعیت ها را بداند و به عمق دریابد می تواند خود را عضو واقعی این اجتماع حساب کند و عنصر 
ثابتی در جامعه بداند که کار می کند و حاصل و نتیجۀ کار او در قدم نخست به همه افراد جامعه و در مرحلۀ بعدی 

.به خود او باز میگردد
21  

بداء و قاعده را ما صنعت می دانیم و کسیکه حرفۀ حقیقی و با ثمر ندارد که به جامعۀ انسانی کمک و یاری این م
برساند و نظم و هیکل اجتماع را ثابت و پایدار نگهدارد، پس چنین عضوی در جامعه عاطل بوده هیچ فائده ای از 

. س مسؤولیت هم ندارد تا در اصالح خود بکوشدوی به اجتماع انسانی نمی رسد بلکه بار دوش جامعه بوده و احسا
 .«. . .پس از بودن چنین شخصی نبودن آن بهتر است و باید عضو چنین بدنی بریده و قطع گردد

شیخ افغان شاگردان خود را به تأسیس جراید و اخبار و پخش و نشر آن تشویق کرده عالقه مند می گردانید تا نوشتن 
بدین ترتیب شیخ . می خواست موضوعات خاص را که او برای آنها می گوید بنویسندرا خوب بیاموزند و از آنها 

. جمال الدین افغان در صدد بود استعداد و ذوق آنها را بیازماید و آنها را بصورت نیک و سالم اجتماعی ببار آورد
در میان شاگردانش . روایت شده که شیخ افغان روزی از شاگردان خود خواست در رابطه به آزادی چیزی بنویسند

از این نوشته به خوبی بر »: خوب و نیک می نوشت و شیخ از نوشتۀ او این خالصه را گرفت 22«سعد زغلول»
می آید که در کشور مصر آزادی راه خود را باز می کند، زیرا این جوان در نوشته اش از آزادی تعبیر و تصویر 

 «.خوبی ارائه میکند
افغان در صدد بود و می کوشید اذهان شاگردان و پیروان خود را به بحث و مناظرۀ  بدین ترتیب شیخ جمال الدین

شیخ افغان توانست در این میدان گروهی از نویسندگان تجدد طلب را که . آزاد و اندیشیدن تشویق و ترغیب کند
مدرسۀ بزرگ . دخوب می نوشتند و هم استعداد داشتند، موضوعات مفید و ثمر بخش را برای نوشتن انتخاب کنن

شیخ همان مجلس هایی بود که در خانه اش و یا در خانه های دوستانش و دیگر مجالس مشوره و نشست و برخاست 
در همین جا بود که هر روز و هر شب ده ها و صد ها نفر از ادیبان، علما، صوفیان و  23«متاتیا»و یا قهوه خانۀ 

را به شیخ افغان عرضه می کردند و شیخ دانا با دادن پاسخ های طالبان علم جمع می شدند و پیچیده ترین مسائل 
 . قناعت بخش مشکل هر کدام را حل میکرد و ابهام را از سؤال ها برمیداشت

، "سعد زغلول"، "محمد عبده"در همین مدرسه و در همین جا بسی از پیش قراوالن نهضت بیدارگری جدید امثال 
ابراهیم "، "علی مظهر"، "ابراهیم لقانی"، "سلیم نقاش"، "لسالم مویلحیعبدا"، "ادیب اسحاق"، "محمود سامی"

و تعداد بسیاری از دیگر طبقات مردم از محضر شیخ جمال الدین " سامی بارودی"و " عبدالکریم سلمان"، "مویلحی
 .افغان و تعلیمات او آموختند

عضی از سخنرانان گفتند، من این نهضت چنانیکه ب»: روزی سعد زغلول در اوج قدرت خود بیانیه ای داد و گفت
بیدارگری را ایجاد نکرده ام و دعوی آنرا هم ندارم بلکه در تصور من هم گنجایش ندارد، زیرا جنبش بیدارگری 
شما از خود سابقه ای دارد و از عصر محمد علی و عرابی آغاز شده و در پیشرفت و ترقی این جنبش شیخ جمال 

اگردانش نقش عمده داشته اند و این سخن حقیقت دارد، نباید آنرا بپوشانیم زیرا حق و الدین افغان و پیروان و ش
 .«حقیقت را انسان های ضعیف و ناتوان کتمان می کنند

                                                           

شیخ جمال الدین افغان می خواهد بگوید که مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی ترجیح و برتری دارد و در فقه اسالمی موارد زیادی وجود دارد  -21

 .که رفع ضرر عام بر ضرر خاص مقدم است
م 1918و روایت دیگر در جون ( هجری1291)م 1959وی در جوالی  به قرار یک روایت،. سعد زغلول یکی از شاگردان ممتاز شیخ افغان بود -22 

و در زمان پختگی کرسی . او از آوان جوانی مرد مبارزی بوده و در برابر ظلم به مقاومت و مبارزه برخاسته است. بدنیا آمده است( هجری1299)

.صدارت مصر را اشغال و با انگلیس ها پنجه نرم کرده است
22

  
وجود داشت که مردم خاصتاً جوانان جهت " ازبکیه"در حومۀ قدیم قاهره محلی به نام . مصر واقع بود" حدیقۀ ازبکیه"در جوار " اتیات"قهوه خانۀ  -21 

چنانچه عین . در همین محل ازبکیه کتاب فروشان کتاب های خود را در یک فضای باز فرش میکردند. نوشیدن چای و قهوه و اختالط در آنجا می رفتند
این محل را بخاطری ازبکیه گفته اند که ازبک ها در جنگ . مردم در پل باغ عمومی کابل در کنار جادۀ عمومی می کردند و ممکن هنوز هم بکنند کار را

جنگ  را یاری رسانده از هر گوشه و کنار لشکر جمع کرده در این محل وارد می نمودند و از همین جا جوقه جوقه به جبهات« صالح الدین ایوبی »ها 

  .علیه صلیبی ها می فرستادند
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شیخ جمال الدین افغان هر عصر در قهوه خانۀ متاتیا می آمد و به : به این عقیده است که« احمد بهاء الدین»استاد 
در اطراف . ست و پارچه های کالن قروت به دست چپ به شاگردان خود اهدا می کردتقسیم خوشنویی به دست را

بودند « سلیم نقاش»و « ادیب اسحاق»دو همنشین شیخ افغان هرکدام . او ده تا بیست تن از شاگردانش می نشستند
با بروت  این شخص سومی. که هر دو بعضی از نمونه های فرهنگ جدید را با خود از سوریه به مصر آوردند

است که چند سال بعد در شورش عرابی نقش اساسی بازی کرد و این جوان کوتاه قد « سامی باروی»های درشت 
نام دارد و محصل پوهنتون ازهر است که بعد از چند « سعد زغلول»است و این جوان قــد دراز « محمد عبده»

راعظمی خواهد بود که به انتخاب مردم به انقالب و شورشی را رهبری خواهد کرد و نخستین صد -5454 -دهه 
 .این مقام می رسد

در این قهوه خانه باد های شورش ها و انقالب های آینده می وزید و بر این چوکی های کهنه و مندرس قهرمانان 
« انجمال الدین افغ»در حالیکه تا هنوز نمی دانستند در آینده چه خواهند کرد؟ و این مرد شگفت انگیز . می نشستند

است که پی در پی چلم می کشد و با دود چلمش در هوا سخن را مانند صاعقه رها میکند که خون ها را به جوش 
            24.می آورد و رگ های بدن را تحریک می کند

   
 

 پایان بخش اول
 

 ادامه دارد
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یق می با یک نظر گذرا در این بخش به نظرات شیخ افغان می بینیم که شیخ جمال الدین افغان هم یکنیم صد سال قبل مردم را به جهاد و شهادت تشو )*(

 (ولی احمد نوری. )نشودکند خدا کند این توصیۀ شیخ تشویق مبارزات انتحاری تعبیر 

 


