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 51/55/2152                  ولی احمد نوری
 

 شیخ جمال الدین افغان
 
معاصر )م 5881نویسنده، فیلیسوف و مؤرخ بزرگ فرانسوی در سالهای  (Ernest Renan)« ِارنیست رونان » 

زمانی که با شیخ جمال الدین افغان هم صحبت می شدم، حریت افکار و طبیعت » : نوشته است در وصف او ( شیخ
مثالً با . نجیب و درست او، مرا به این اعتقاد وامیداشت که من در برابر خودم یکی از آشنایان قدیم خویشتن را دارم

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

 ِارنست رونان فرانسوی                                       

                   

 بخش سوم
 

 شیخ افغان پیشوای بزرگ از رهبران متفکر و اندیشمند اسالم در عصر حاضر
 محفل یاد و بود از صدمین سال ورود شیخ افغان به مصربیانیۀ محمد توفیق عویضه در 

 تخلیص، و دوباره نویسی از ولی احمد نوری
 تصحیح از جناب دوست محمد بدخشی

 

را که به احتفال  سکرتر جنرال مجلس اعالی شئون اسالمی در این بخش نخست، بیانیۀ استاد محمد توفیق عویضه
مصر، در شهر اسکندریۀ آنکشور،  ایراد نموده است، تقدیم شما میکنم   صدمین سال ورود شیخ جمال الدین افغان به

در روزنامۀ االخبار ( مردی نیرومند تر از بمب)و سپس نوشتۀ محمد عبداللطیف نویسندۀ عرب را که زیر عنوان 
 .چاپ مصر نشر شده،  به مطالعۀ شما میرسانم۶۷۹۱آگست  ۵۲مورخ

 

 : ( م5791تابستان  -محمد توفیق عویضه 
رئیس انجمن دوستی مصر و افغانستان، استادان ، دانشمندان ، حضار  کلتور و جناب پوهاند نوین وزیر اطالعات و

 !گرامی
بنام جمهوریت عربی مصر و بنام رهبر و رئیس جمهور آن محمد انور السادات، در این منطقۀ زیبا در محل ابوبکر 

ماع از مقام پیشوای بزرگ و یکی از رهبران فکری جهان اسالم ما در این اجت.  صدیق شما را خوش آمدید میگویم
تجلیل می نمائیم، و آن فرزند نامور و برومند افغانستان شیخ ( قرن بیستم، از ولی احمد نوری)در عصر حاضر 

 .جمال الدین افغان  است
عالوۀ دانشمندان برجستۀ  در این احتفال پرشکوِه مجلس اعالی شئون اسالمی و انجمن دوستی مصر و افغانستان، بر

دولت افریقایی، آسیایی و امریکایی نیز  ۹۷دو کشور، نویسندگان و اسالم شناسان، فرزندان و جوانان مسلمان 
 .شرکت نموده اند تا برازندگی، فضیلت و شایستگی آن رهبر بزرگ و مصلح برجستۀ اسالمی را باز گویند

مجلس اعالی شئون اسالمی مساعی خود را منحصر به مصر و دنیای عرب نمیداند، بلکه مجاهدات خود را در 
فرقی بین شرقی و . مسلمانان برادران همدیگر اندسراسر جهان اسالم توسعه می بخشد و به این عقیده است که 

 .غربی و بین عجمی و عربی آن وجود ندارد
 

و این . ی بود که زندگی خود را وقف خدمت دین و دعوت در راه خدا نموده بودشیخ جمال الدین افغان شخصیت
 .رسالت را با ایمان کامل تا پای جان انجام داد

شیخ افغان به . همه مسلمانان در شرق و غرب او را به حیث دعوت کنندۀ وحدت و تضامن اسالمی می شناسند
زنده باد مردی . ل اسالمی، در نهاد آنان روح تازه میدادنهضت و وحدت عشق می ورزید، و دعوت او به اتحاد مل

 .که با این نیرومندی به اهداف عالی انسانی عقیده داشت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_s_jamaluddin_afgh_part_3.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_s_jamaluddin_afgh_part_3.pdf
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آنگاه که مسلمانان به احیای خاطرات بزرگان خود در چنین مرحلۀ از تاریخ خویش اقدام میکنند در حقیقت پیوند 

و ترقی قرار گرفته اند، تحکیم می نمایند و به آینده می های گذشتۀ درخشان خود را با امروز که در مسیر نهضت 
در این تسلسل زندگانی بطوریکه معاندین عظمت اسالم می اندیشند عیبی نیست بلکه افتخار به گذشتۀ . نگرند

آنانی که از اصالت . درخشان، مسلمانان را نیرو می بخشد و تجدید قوا میکند و ارمان های شانرا بر می انگیزد
منکر اند و میراث های خود را نادیده می نگرند و جز به وضع موجود نمی بینند، این واقعیت را فراموش  گذشته

این امر چنین معنی نمیدهد که در قید .  میکنند که حال؟ نقطۀ وصول به گذشته است و آینده به امروز پیوند می یابد
دور بمانیم زیرا قوانین تکامل زندگی بما حکم میکند گذشتۀ پر طنطنۀ خود زندگی کنیم و از کار و فعالیت ثمربخش 

که حقایق امروز را بدانیم تا آنچه را سزاوار تحول و تبدل و مناسب به مصالح و موقعیت خود پنداریم به چنان 
 .تحول و تطوری دست بزنیم

 

ین معنی که او مصلح به ا. بروی این مفاهیم عالی روحی است که یاد و بود جمال الدین افغان را جشن می گیریم
او به آزادی فرد احترام . بزرگ و قابل تقدیر و ستایش است و در افکار و مجاهدات خویش نمونۀ مثال بود

با این اصول، عقاید و ایمان بود که به . میگذاشت، و آزادی اجتماع را تقدیر میکرد و به آزادی ملت ایمان داشت
 .بلیغ میکرد تا آزادی از قیود استعمار و اسارت تأمین گرددآزادی های عمومی دعوت مینمود و تشویق و ت

شیخ افغان مردی بود شجاع و در تمام موقعیت ها با دالوری در مقابل افراد و هیأت ها و حکام و شاهان پیش آمد 
در عالی ترین کرسی منصب هم اگر تکیه زده با پرهیزگاری و تقوا عمل کرده است و زندگی را با . نموده است

از اینجاست . ری را در این حالت میسر میدانستصرفه جویی  اقتصادی و مبارزه سامان میداد و رفاه و آسایش فک
که در شرق و غرب او را می ستایند و به عظمت و شایستگی مقام آن رهبر عالیقدر فکری اسالم اعتراف می 

 . نمایند
 

 مردی نیرومند تر از بمب

 
 

این وضع، چنان نیرومند بود که زمین را در الدین افغان اندوخته یی جز یک ردای ایکه وجودش را می پوشانید، نداشت، و با  شیخ جمال
 ۶۷۹۱آگست  ۵۲محمد عبداللطیف، روزنامۀ االخبار .  زیر پای استعمار جویان  و ستمگران به لرزه در می آورد
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سیمیناری از طرف مجلس اعالی شئون اسالمی به مناسبت تجلیل صدمین سال ورود شیخ جمال الدین افغان به 
این دانشمند بزرگ عالم اسالم در محلی بنام ابوبکر صدیق در شهر اسکندریه مصر  مصر و جنبش آزادی خواهی

واقعیت این است که با این احتفال، مجلس اعالی شئون اسالمی بزرگترین وجیبۀ خویش را ادا کرده . دائر شده بود
 . میباشداست که به عهدۀ ملت اسالمی و دیگر کشور های جهان نسبت به شخصیت این مرد بزرگ تاریخ 

 

مردی که زندگی را جهت مبارزه علیه استعمار و ستمگری وقف کرد، و مجاهدات خستگی ناپذیری در راه وحدت 
اسالمی  و توحید کلمۀ مسلمانان انجام داد، تا انسانیت و مسلمانان را از چنگال استعمار و مظالم آن نجات بخشیده و 

 .ست قرار دهددر موقف عظمت و جالل که شایستۀ مبادی اسالم ا
این اجتماع بزرگ، گوشه ای از بزرگداشت دعوت شیخ جمال الدین افغان را برای آزادی و اعتالی مسلمانان تمثیل 
میکرد که نه تنها برای مصر آزادی و اتحاد می خواست، بلکه هدف عالی آن را شیرازه بندی وحدت جهان اسالم 

 .تشکیل میداد
سکرتر جنرال مجلس اعالی شئون اسالمی و یوسف السباعی نویسندۀ برجستۀ در این اجتماع محمد توفیق عویضه 

مصر و پوهاند داکتر نوین وزیر اطالعات و کلتور افغانستان و سفیر آن کشور در قاهره و عده ای دیگر از  
 .استادان و دانشمندان کشور های اسالمی سخنرانی نمودند

مسلمانان شیخ جمال الدین افغان هزاران جوان از کشور های در احتفال بزرگداشت رهبر عالیقدر جنبش وحدت 
مختلف اسالمی شرکت ورزیده و به تمثال آن شخصیت بزرگ بحیث نمونۀ اتحاد و همبستگی در زیر بیرق اسالم 

 .می نگریستند و ادای احترام میکردند
 

زیرا که افغان در . او تجلیل نمایندشیخ جمال الدین افغان بر همه حق دارد تا از وی و از مقام معنوی و مجاهدات 
راه جنبش های ملی در هر گوشۀ ممالک اسالمی از هیچگونه قربانی و ایثار دریغ نکرده است و به احیای مجدد 
مبادی اسالم در قلب مسلمانان اندیشه ها و افکار آنان را چنان بر انگیخته است تا بسوی ترقیات و پیشرفت های 

 . صر گام بردارندزندگی مادی و معنوی معا
این وظیفۀ خطیر ما است که از نقش قدم های آن فرزند بزرگ جهان اسالم پیروی کنیم و طریق مبارزۀ او را در 

 .جریان تحقق یافتن آرمان های وحدت و همبستگی و کسب قوت و دفاع حقوق مسلمانان تعقیب نمائیم
لرزه بر اندام استعمارگران و ستم پیشگان می افگند و شیخ جمال الدین افغان با پیکر نحیف و الغر قوتی بود که 

شیخ افغان با شخصیت ممتاز خود نیرومند تر از هر اسلحه و تجهیزات جنگی . امپراتوری ها را به شور می آورد
 ولی راز این توانایی شیخ افغان در این نهفته بود که به مال و متاع دنیا پشت پا میزد، و هیچگاه در راه حصول. بود

 .اغراض دنیوی و خواهشات نفسانی تن به ذلت و زبونی نمیداد
 

 : یکی از مستشرقین قصد آن کرد تا در بارۀ خصوصیات زندگی شیخ افغان چیزی بنویسد، ولی شیخ به وی گفت 
شما و دیگران به حیات خصوصی من چه عالقه دارید؟  بنویسید که من حتی در تجرید و تبعید همان قبای خود » 

 « .بدنم را می پوشید ترک داده ام تا در سفر های خود از انتقال آن بی نیاز باشم را که
 

شیخ جمال الدین افغان تقریباً هشت سال در مصر اقامت گزید و در این مدت مردم مصر را به خیر و صالح دعوت 
فقط با ده پوند . یداشتمینمود، و مبارزۀ او را نظریات عالی مبنی بر پیکار ضد استعماری و مظاهر آن احتوا م

مصری که از طرف حکومت برای وی تعیین شده بود زندگی میکرد،  و در یک خانۀ عادی بسر می ُبرد و ِصرف 
مردم را به فراگرفتن تعلیمات خویش دعوت می « رواق»روزانه یک بار َصرف طعام میکرد و در محلی بنام 

 .نمود
جاه بودند، خواستند که زندگی شیخ افغان را رونق بهتر بخشند بسیاری از پیروان و یارانش که صاحب ثروت و 

من مرد شریف النسب هستم و سرآل و بیت را حرام » : ولی وی از قبول چنین پیشنهادی سرپیچی کرد، و گفت 
 «.است که از راه صدقات زندگی کنند

 

ش پنهانی مقداری مال و دارایی در او را از مصر تبعید کرد، یاران و دوستان« توفیق خدیو»وقتی که پادشاه مصر 
کانال سویس انتقال دادند و همینکه آنرا بدسترس شیخ جمال الدین افغان نهادند  تا به هنگام هجرت مورد استفاده 

این چیست ؟ هرجای که شیر رخ بنماید طعمۀ خود را » : قرار بدهد، شیخ افغان از قبول آن خودداری کرده و گفت 
آنچه . یگویم با این مال و ثروت بازگردید و آنرا در راه مصالح ملی خود به مصرف برسانیدمن به شما م. دریابد
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را در جملۀ وزرایی یافتم که فیصله نامۀ تبعید مرا  امضاء " محمود سامی بارودی"مرا زجر میدهد این است که نام 
 «  .به اخالقش اطمینان داشتم حاالنکه او شخصی بود که با من عهد جهاد و ارادت بسته بود و من. کرده اند

 

چون این حادثه منافع . وقتی که شیخ جمال الدین افغان در لندن بسر می ُبرد، انقالب مهدوی در سودان برپا شد
استعماری برتانیه را تهدید میکرد، حکومت برتانیه در صدد برآمد تا شخصی را پیدا کند که شهرت قوی اسالمی 

بنا بر آن به شیخ جمال الدین افغان پیشنهاد . ت مهدوی و انقالب دینی آن به پا خیزدداشته باشد و در  برابر دعو
از این تجویز تعجب میکنم، آیا کشور » : نمود تا سلطنت سودان را بپذیرد،  ولی شیخ افغان با صدای بلند گفت 

ش واگذارید و مصر را نیز سودان را به مردم. سودان ملک شماست که مرا بحیث پادشاه و یا سلطان آن می گمارید
من اکنون با مهدوی پیمان می بندم که در این مبارزه به همراهی او علیه . که هردو کشور به مردمان آن تعلق دارند

 «.شما قیام کنم
 

یکبار شیخ جمال الدین افغان در دربار پادشاه، سلطان عبدالحمید نشسته بود و با دانه های تسبیح در بین انگشتانش 
چگونه در » : سلطان عبدالحمید که در اوج قدرت و عظمت همایونی اش بود به شیخ افغان گفت .  میکردبازی 

از » : شیخ افغان با گردن افراخته و صدای رسا به سلطان گفت « حضور پادشاه با دانه های تسبیح بازی می کنی؟ 
ر حالیکه شما با افراد رعیت خود بازی اینکه من با دانه های تسبیح بازی میکنم در نظر شما عجیب می آید، د

 «.میکیند، آنرا با تعجب نمی نگرید
 

این است راز توانایی و نیرومندی شیخ جمال الدین افغان که عمری را در انقالب و مبارزه علیه استعمار و مظالم 
انداخت و بی پروا آن سپری نمود و همین قوت روحی او بود که در دل های ستمگران  و استعمار جویان لرزه می 

 .آنانرا به باد انتقاد میگرفت
اکنون که صد سال از آن روزگاران میگذرد، ما در این مرحلۀ زندگی نیز نیاز داریم تا از نقش قدم های آن رادمرد 
دلیر و فدا کار و قهرمان مبارزه پیروی نمائیم  و در مبارزات و مجاهدات خود درس های تاریخی آنرا سرمشق 

 .    دهیم خود قرار
 
 

 خطابۀ استاد خلیل هللا خلیلی افغان
 در سیمینار احتفال از بزرگذاشت صدمین سال ورود شیخ جمال الدین افغان به مصر

 
 ! انجمن گرامی مجلس اعالی شئون اسالمی 

مایۀ افتخار من است که با زبانی با شما به گفتگو می پردازم که پیش . باد از اعماق قلب من سالم و سپاس و درود
 . آهنگ انقالب، پرچم افراز شرق در این کشور، با رهبران و آزادی خواهان عرب مخاطبه داشت

 

شیخ ما با این حروف و کلمات اذهان مردم را بیدار کرد، مرده دالن را جان بخشید و پردۀ ظلم و ظلمت را بر 
 (ص) محمد رسول هللا زبان یتیم عبدهللا، با آن فرود آمده است،به عربی با شما صحبت میکنم که پیام پاک آسمانی  .شگافت

 

 انــا ال  اهــــوا  ســـوا هــا  ال تـلـمـنـی فـــی هــوا هــا
 کــه جــز او نــخــواهـــــم در عـشق او مالمتـم مــدار

 

یک گلوگاه خیبر که جبال سیات آن بار بار گلوی استعـمار را درهـم فشرده و جهانستانان آنجا ، در افغانستان ، نزد
 :فاتح را منکوب نموده و غریو کوس آنها را خاموش کرده، آنجا، که به گفتۀ فیلسوف دکتور اقبال 

 

 در دل وی صد هزار افسانه ایست  خیبر از مردان حق بیگانه نیست
 آهــوانش گـیـرد از شیـران خـراج  سرزمینی کبک آن شتهین مـزاج

 

 :آنجا، که اسیر البیان شکیب ارسالن گوید 
 

 .اگـر در تمام جهان اسـالم ، یک رگ جـهـنـده باقـی بمانـد، در وادی میان کوهسار هماالیا  و هـنـدوکش خـواهـد بود
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پدر جوانمردان و سردار شهیدان  در منزل پدر بزرگوار شیخ صفدر، در خانواده یی که جانبازی و بزرگواری را از
که رأیات ستم بر جهان اسالم و ... میراث دارند، شیخ مصلح انقالب آفرین ما دیده به جهان کشود ، در روزگاری

 .شرق سایه افگنده بود
که استعمار با سرنوشت ملت های ستم دیده بازی می کرد، و بسان صنعتکار فریبنده و ماهری هر ... در روزگاری

 .از آن لعبتی نو می تراشیدلحظه 
تابوت برای نعش حریت و . که استعمار به یک دست تابوت و به دست دیگر تخت می ساخت... در روزگاری

 .کرامت و تخت برای ظلم و تخریب
گویا دست قضا بشریت را در هنگام . . . شخصیت بی مثال شیخ افغان در چنین روزگار تیره و تار درخشیدن گرفت

 .بدبختی یاری میکندسختی و 
شیخ افغان از همان آغاز زندگی به فریاد و نالۀ ستم دیدگان مثأثر شد، زیرا بهار زندگی وی در کنر سپری شده بود 

 .و به قول خودش نخستین زمینی که پیکر وی خاک آنرا احساس کرده بود
هد یتیمی را دیده بود، هر خاری در پای هر سنگی تن خون آلود شهیدی ، و در سایۀ هر درختی م. . . در آنجا 

 .شیخ افغان در آنجا از بحث الفاظ دلگیر شد. . . بخون ِ سواری گلگون بود
. . از شهری به شهری و از کشوری به کشوری شد . . . به مدرسۀ بزرگ اسالم رو آورد. . . از قیل و قال مدرسه

جام نگاه نافذ و ُخرده بین وی به علت اصلی پی سران. . . وی علت اساسی فاجعۀ اسالم و شرق را جستجو میکرد. 
 .زیرا دید خطر در داخل مسلمانانست. . . ُبرد و بیشتر قلب او را جریحه دار  گردانید

 . دریافت که مسلمانان به اختالف اتفاق دارند و به اتفاق اختالف
آن حشرۀ ظلم بود، . از آن غافلنددریافت که حشره، اعصای شکوه مسلمانان را از داخل آن می خورد، و ملل اسالم 

 .حشرۀ غفلت بود. . حشرۀ جهل بود، حشرۀ دسته بندی های کاذب و اختالفات سیاسی و نژادی و مذهبی بود 
شیخ افغان دریافت که تا این حشرات هستی ملت ها را می خورند مجالی برای زوال استعمار و تعمیم رسالت اسالم 

 .ن سراغ نمی شودبه منظور اصالح بشریت و سعادت آ
 

 ! برادران گرامی
 

او می دید که در پیشوای داوری تاریخ به . شیخ ما راز شناس تاریخ بود، تاریخ بهترین دلیل و رهبر می شناخت
همان اندازه که وحشت و خونریزی چنگیز و هالکو سزاوار لعن و نکوهش است به همان اندازه غفلت و غرور 

 .المت شمرده می شودخالفت عباسی و دربار خوارزم م
چه گواهی راستگوتر از تاریخ است؟ تاریخ همه پند و عبرت است، همه میدانیم که شیخ افغان مرد عمل و مبارزه 

زنجیر شوم استعمار . محور همه تالش ها و آرزو هایش این بود که روزی مسلمانان به درد خود ملتفت شوند.  بود
 . مایند تا به ارادۀ خود به حیاتی که سزاوار آنند نایل آیندبه خودی خود اعتماد ن. را درهم شکنند

 
 
 
 
 
 
 
 

 خلیل هللا خلیلی و عبدالواحد کریم سفرای افغانستان در عراق و مصر هنگام ایراد بیانیه                            
 

زندگی با سربلندی یا  ». شیخ افغان در سرتاسر مجاهداتش تنها دو راه را می شناخت و راه سوم را سراغ نداشت
مانند سائر ملت . از خواب گران برخیزید» : گویا به پهنای جهان یک دهان شده بود و فریاد میزد « مرگ با افتخار

 «.ها خوشبخت خواهید شد، یا به عز شهادت خواهید رسید
سنگ پشت باشید و جزیرۀ اگر شما » : هنگامی که دید ملت بزرگ هند در چنگال استعمار  جان میکـَند، ندا سر داد 

 «.برتانیه را احاطه کنید، جزیره و جزیره نشینان در بحر غرق خواهند شد
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 تو که با این قـلبه زمین را می شگافی قلب ظالم را کـَی خواهی شگافت؟» : به دهاقین و کشاورزان میگفت 
در حضور سلطان . یافته بود روزی شیخ افغان طرف عتاب سلطان عبدالحمید رهبر با شوکت ترکیۀ عثمانی قرار

با تسبیح خود بازی میکرد و درباریان در دهلیز مالمتش کرده و گفتند نباید در دربار سلطان خشکه ها و دریا ها، 
سلطان خود را از چه مالمت نمی کند  که با » : شیخ افغان با کمال شجاعت جواب داد . با تسبیح خود بازی کنی

 «.ی می کندسرنوشت ملیون ها مسلمان باز
شیخ مصلح انقالب آفرین اول به پیکار حکمرانان و امرای داخلی برخاست، آنانیکه در آتش اغراض و نفاق می 

علمای اسالم را مالمت کرد که از جوهر معنی به قشر لفظ گرائیده و اذهان خود و مردم را به مباحث . سوختند
خانقای مقدس یعنی سرچشمۀ ارشاد را قرارگاه تنبلی و  لفظی مشوب کرده بودند، مدعیان تصوف را مالمت کرد که

 .مفتخواری ساخته بودند
شیخ افغان بر آن بود که در شرق بنای فردا را سر از نو طرح کند، بنای مأمون و استواری که در رواق سادۀ آن با 

 :خط نور نوشته است 
اگر ایمان داشته !  غمگین مشوید! از پا منشینید . حریت –عدالت  –حق  –ال اله اال اله محمد رسول هللا  –هللا اکبر 

 !باشید سر بلند خواهید بود
این همه مبارزات سبب گردید که از شهری طردش کردند و از کشور دیگر در کمال خفت و خواری زنجیر پیچ 

زادگان سرنوشت آ. خارجش نمودند، در کشوری به زندانش افگندند و به روایتی در کشور دیگر مسمومش نمودند
 .مدام چنین است

 
 !برادران من 

 

در این شب نورانی که دانشمندان و دانشجویان گرامی در این احتفال خجسته در شهر شما که مسرح فعالیت های 
شیخ افغان و آزمونگاه مبادی انقالب و پایۀ همۀ انتظامات حزبی آن در اینجاست، گرد آمده اند، من تصور میکنم از 

 .ز آتشین شیخ افغان را در حلقۀ رفقا و شاگردان می شنومخوان الخلیلی آوا
چنان می پندارم که اینجا شیخ ما حضور دارد و با چشمان شعله بار و نافذ خویش بسوی ما  و به احوال حاضر 

 .شرق و به روزگار پراگندۀ مسلمانان با اظطراب می نگرد
به خاک پیغمبران می بیند  که  –پایگاه معراج می بیند  به –به اولی القبلتین می بیند  –به بیت المقدس می بیند 

اینک می بینیم که در چشمان مضطرب شیخ « به پای اجنبی پایمال گشته و لگد کوب خردجال گشته» چگونه  
زیرا مرد مصلح انقالب آفرین، فریاد کشتگان را می . افغان آب و آتش درهم آمیخته، اشک حسرت و آتش غضب

 . . .وم فلسطین راشنود، کشتگان مظل
 

 !حضرات محترم 
شیخ جمال الدین افغان، مصلح بزرگ، نابغۀ شرق، پیشوای انقالب، فریادرس ستمدیگان جهان و از خانوادۀ بزرگ 

 .بشریت بود
از مجلس اعالی شئون اسالمی سکرتر عمومی آن استاد بزرگوار . بار دیگر تحیات خود را به شما تقدیم میدارم

ز جمعیت دوستی افغانستان و مصر و از استاد گرامی و نویسندۀ توانا یوسف السباعی و دوست توفیق عویضه و ا
محترم فرید ابو شادی سپاسگذارم که در انعقاد این احتفال خجسته هرگونه مساعی صرف نموده اند و بمن توفیق 

 .نصیب گردید که در آن اشتراک می ورزم
سال به زیارت مصر نایل شدم و آنرا به همت فرزندان مخلص و موجب مسرت قلبی من است که پس از پانزده 

خوشبختی ملل مسلمان را در سایۀ صلح و امن تمنی میکنم و توسعۀ روابط .  رهبر حکیم آن آبادتر و عزیز تر یافتم
 .دو ملت مسلمان و برادر  و دوست افغانستان و مصر را در رهبری دو زعیم بزرگ آن آرزو میکنم

 

 روزنامه نویس فرانسوی با شیخ جمال الدین افغان در پاریسمصاحبۀ یک 
 

آ، ای، » در پاریس توسط ( یکصد و بیست هفت سال قبل) م ۶۸۸۲ماه می   ۶۷این مصاحبه با شیخ افغان بتاریخ
ارگان نشراتی  (Correspondance Parisienne)« کورسپاندانس َپریزیین»مدیر روزنامۀ  (A.E. Bader)« بـَدیر

ترجمۀ . م انتشار یافته است۶۸۸۲می  ۵۲مورخه  ۷۸هوری خواهان فرانسه صورت گرفته و در شمارۀ حزب جم



  

 

 

 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئ  له 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

 

فرانسه در پاریس ( Librairie Nationale)متن دری آن از روی نسخۀ اصلی روزنامه که در آرشیف کتابخانۀ ملی 
است که یکی از ترجمۀ دیگر  ، در دو برهۀ زمانی از طرف دو نفر مختلف ترجمه شده1م موجود بود۶۷۷۲تا سال 

 .بی اطالع بوده اند
در اینجا نخست ترجمۀ اولی را که از طرف جناب سید قاسم رشتیا نویسنده و مطبوعاتی شهیر کشور ما افغانستان 

در کابل ( م۶۷۹۱)شمسی ۶۷۲۲در سال( رساله ها و مقاالت در بارۀ شیخ جمال الدین افغان)ترجمه شده و در کتاب 
از طرف اینجانب در پاریس  ( م۶۷۷۲)شمسی ۶۷۹۱، می آورم و سپس ترجمۀ خودم را که در سال چاپ شده است

م همزمان در مجلۀ های آئینۀ افغانستان چاپ الس انجلس امریکا، و مجلۀ ۶۷۷۹صورت گرفته است، و در سال 
 ولی احمد نوری. عقاب آریانا چاپ میونشن آلمان منتشر شده است، می آورم

 
 روزنامه نویس فرانسوی با شیخ جمال الدین افغانمصاحبۀ یک 

 به قلم سید قاسم رشتیا
 

به تقریب مراسم تجلیل هشتادمین سال وفات شیخ جمال الدین افغان ضمن مرور بر آثار و مآخذ تازه که در سال »
اسناد و "اب های اخیر در بارۀ زندگی و کارنامه های درخشان این فرزند نامدار وطن انتشار یافته است، در کت

شمسی از طرف پوهنتون تهران به ۶۷۱۵مدارک چاپ شده در بارۀ شیخ جمال الدین مشهور به افغان، که در سال 
چاپ رسید نظرم را مضمونی جلب کرد که به زبان فرانسوی بصورت زنگو گراف از روی نسخۀ اصلی در کتاب 

 2«کورسپوندرنس پارزین» مدیر روزنامۀ " دیربَ . ای. آ" این مضمون عبارت از مصاحبۀ . مذکور درج شده است
م با شیخ جمال الدین افغان در پاریس ۶۸۸۲ماه می  ۶۷ارگان حزب جمهوری خواه مستقل فرانسه است که بتاریخ 

 .انتشار یافته است ۶۸۸۲می  ۵۲سال اول روزنامۀ مذکور به تاریخ  ۵۷3بعمل آمده و در شمارۀ 
چسپ و مهمی به مالحظه میرسد که برای معرفی ملیت، شخصیت و افکار در این مصاحبه بعضی نکات بسیار دل

از نقطۀ نظر ما جالب ترین نکته در مصاحبۀ مذکور اینست که ملیت شیخ یعنی افغان . شیخ ارزش فراوان دارد
را  بودن او را از زبان خودش با الفاظ و عبارات بسیار واضح و بطور غیر قابل انکاری اثبات می نماید و ترددی

که سبب عدم معلومات صحیح در ذهن بعضی نویسندگان راجع به زادگاه و ملیت شیخ در ظرف پنجاه سال اخیر 
عالوتاً از خالل جمالت و عبارات این مصاحبه بطور آشکار درک میشود که . موجود بود بطور قطع از بین میبرد

ندازه از مظالمی که قوت های استعماری آن شیخ تا کدام درجه بوطن عزیزش افغانستان عالقه داشته و تا چه ا
از نظر داشتن رابطۀ عمیق قومیت و خون شریکی  عصر به هموطنانش روا داشته اند متأثر بوده است که این هم جز

 .به دیگر چیزی توجیه شده نمیتواند

                                                           

 از که دیجاو عبداالحمد استاد پوهاند جناب بزرگوارم دوست اشتراک به م۶۷۷۲ سال در:  نستیا جواب بود؟ موجود م۶۷۷۲ سال تا آن مکمل گفتم( 1) 

 سیپار در ویشلیر سرک در که میشد فرانسهی ملۀ کتابخانۀ روان دو هر گر،ید ُکهنی فرهنگ اثر کی یجستجوی برا بودند، آورده فیتشر سیپار به لندن

 افغان خیشۀ مصاحب آن در که رای فرانسوۀ روزنام آن اصلی بار خواست استاد جستجوها گرید کنار در(.  rue Richelieu Paris1,5) است واقع کمی

 و شوق با. داد قرار ما برابر دری زیمی رو را روزنامه آن مکمل ونیکولکس قهیدق چند بعد نامبرده و میکرد مراجعه مؤظف نفر به.  ندیبب است درج
 را قضاوت حال. است شدهی دزد ونیکلکس نیا انیم از شماره نیهم فقط که میدید جانیه و شگفت بای ول میشتافت ۷۸ شمارهی جستجو به فراوانۀ عالق

 چه کرد،یم ابالغ انیجهان به را نیالد جمال خیش بودن افغان تیهو ثبوت که راۀ روزنام آنۀ شمار نیا دینمائ تصور که زیعزۀ خوانند شما به گذارمیم
 !! است روشن جواب. . .  .  باشد؟ دهیدزدی لیدل چه بهی مرجع کدام ای وی کس

LLAA  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE    PARISIENNE  
ORGANE RÉPUBLICAIN INDÉPENDANT 

Bureau: 40, rue Caulaincourt, 40 Paris Montmartre 

Première  année  N°  38                      Paris, le 20 mai  1885 
 

 و شده چاپ تهران( دانشگاه) های رانیا بگفته ای پوهنتون طرف ازی شمس۶۷۱۵ سال در که شان کتاب متن در را روزنامه نیاۀ شمار های رانیا چرا نکهیا
  اند، داده انتقال شان مضمون در آنرا هم ایرشت جناب. اند داشته کاسه مین ریزۀ کاس و بوده شان نزدی لیدل کدام حتماً ی ول دانم،ینم. اند نوشته ۵۷ غلط به
 نیچنی فرانسو زبان به که است( نییزیپـر کورسپاندانس له) آن درست. شده نوشته غلط نجایا در« نیپارز کورسپوندرنس» ی فرانسوۀ روزنام نام( 2) 

 نموده ادداشتی همانگونه به زین ایرشت جناب و اند نوشته غلط و کرده ترجمه غلط آنرا های رانیا حتماً (. La Correspondance Parisienne) شودیم نوشته

 کلتور و اطالعات وزرات ریاخ در و اند نگرفته کار الزم دقت از" مؤسسه خپرولو کتابی هقیب" نیمسؤول و نشده توجه هم کتاب چاپ زمان در و اند
 .باشدی نم تیمسؤولی ب داشته بارز سهمی مل وی خیتار مهم کتاب نیا انتشار در آن ریوز شخصاً  که افغانستان

 .ام کرده ترجمه 33 دینیبی م چنانچه و ام دهید 33 را روزنامهۀ شمار خود گنهکار چشم به آنی فرانسو متن دری عنی آنی اصلۀ نسخ در من( 3) 
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جهانی آنوقت از طرف دیگر مصاحبۀ مذکور شمه ای از افکار و عقاید شخصی آن مرد بزرگ را پیرامون مسایل 

مخصوصاً جریانات فکری اخیر قرن نزدۀ اروپا را منعکس میسازد، که بذات خود نمایانگر وسعت معلومات و ذوق 

اما نکتۀ دلچسپ و شگفت آور دیگر این مصاحبه پیشگویی . مطالعه و کنجکاوی او در مسایل سیاسی و اجتماعی است

ی و قیام عمومی ملل شرق و عقب نشینی و سرانجام شکست و های آگاهانۀ شیخ در بارۀ جنبش قریب الوقوع بیدار

مثل اینکه شیخ در آیینۀ با صفای پندار و اعتقاد راسخ خویش ثمرۀ تعلیمات و . زوال استعمار در سراسر جهان است

ه تبلیغات و مجاهدات دور و دراز خویش را به چشم سر مشاهده نموده و از روی آن بکمال اطمینان رویداد های آیند

 .را پیش بینی نموده باشد

چنانچه فقط بیست و سه سال بعد از وفات آن بزرگوار اولتر از همه وطن عزیزش افغانستان به حصول استقالل خود 

نایل گردید، سی و پنج تا چهل سال پس از مرگ او بالترتیب عراق و مصر آزاد شدند و پنجاه سال بعد از رحلتش نیم 

رسید و سپس سایر ممالک آسیا و افریقا یکی بعد دیگری زنجیر های اسارت را از گردن  قارۀ هند نیز به آزادی خود

های خویش بدور افگندند و شیر مغرور و درندۀ استعمار مانند روبای پیری راه فرار را در پیش گرفت و آرزوی 

ی و عزم آهنین و غیرت افغانی نهایی شیخ عالی مقام که در تمام عمر برای آن یکه و تنها، صرف با اتکاء به ایمان قو

 .    خود در پهنای وسیع شرق و غرب به مجاهده و مبارزه برخاسته بود، تحقق اختیار نمود
 

 .اینک ترجمۀ کامل مصاحبۀ مذکور را جهت آگاهی هموطنان عزیز و سایر عالقمندان تقدیم میدارم
 

بخت با ما یاری کرد تا مدت سه ساعت تمام با یگانه افغان که فعالً در اروپا اقامت دارد یعنی  ۶۸۸۲می  ۶۷دیروز 
در یک هوتل فامیلی سکونت دارد و در آنجا بود که ( وینیون)جمال الدین در محل . شیخ جمال الدین صحبت نمائیم

 . از ما پذیرایی کرد
چهرۀ گندمی و مربع شکلی دارد که با ریش . یانه قد و نسبتاً قوی اندام استم. او در حدود چهل سال عمر دارد

.( ن.ا.و –جذاب )موی سرش مجعد و ماش و برنج، قیافه اش رویهمرفته بسیار سمپتیک . کوتاه و تنکی پوشیده شده
ها مردمان مالیم بنا بر آن وقتی با جمالت بریده میگوید که افغان. در چشمانش ذکا و نکویی خوانده میشود. است

وانگهی آنها عمالً ثابت کرده اند که در برابر . طبیعت و نیک نهاد میباشند، ما بیدرنگ گفتارش را باور میکنیم
چنانچه به قرار بیان شیخ جمال الدین در . انگلیس ها که دشمنان آشتی ناپذیر شان میباشند مالیمت بیشتر دارند

در تمام مدتی که آنها بدست افغانها اسیر بودند . س ها را اسیر گرفته بودندجریان جنگ اخیر، افغانها یکعده انگلی
و  4روز سه مرتبه یک روحانی افغان از آنها بازدید نموده برای شان کلمات تسلیت آمیز میگفت تا کم دل نشوند

نستان میگذشتند که در همین وقت انگلیس ها از یک دهکدۀ افغا. همواره با محبوسین رفتار مهربانانه بعمل می آمد
سکنۀ آنرا فقط زنها، پیرمردان و کودکان تشکیل میداد که تعداد شان به سه هزار نفر میرسید به قتل رساندند و خانه 

چونکه مردها همه بقصد جهاد و دفاع خاک مقدس وطن به میدانهای جنگ رفته . )های شانرا طعمۀ حریق ساختند
 ( مترجم. بودند

اینست تفاوت میان انگلیس یعنی یک ملت متمدن درجه اول و افغانها »: این واقعه بما گفت  جمال الدین پس از شرح
او افزود که انگلیس ها ذاتاً یک ملت شرور و سنگدل هستند که تعلیم و ! که از هرنوع تعلیم و تربیه بی بهره میباشند

ها فطرتاً مردمان خوب و انسان منش اند و جهلی حاالنکه افغانها و هندی . تربیه نمیتواند طبیعت آنها را تغییر بدهد 
که بآن گرفتارند نیز از دست انگلیس هاست که میخواهند آنها را جاهل نگه دارند ولی بازهم جهل و نادانی نتوانسته 

 5«.است طرز فکر و احساسات آنها را تغییر بدهد
                                                           

 هیسا که کفر مقابل در و زدهی م گپی سیانگل لسان به آنروز افغانستان در که است بودهی کس چه و که افغانی روحان نیا که بدانم داشتم آرزو اریبس( 4) 

 را قصه نیا کهیکس هر. ندارد قتیحق مقوله نیا کنمیم فکر من. است داشتهی بشر نظر حسن و فراخ دید نقدریا زنند،یم هم هنوز و زدندیم گلوله به را اش
 داستان نیا دارم، مسلمانان ریغ و کافران برابر در نیمسلم از کهی شناخت با من صورت بهر. است نداشته تیواقع و نبوده راست است گفته افغان خیش به
 !شندیاندی م هرچه اند آزاد گرانید. کنمینم باور را
 منش انسان و خوب مردمان فطرتاً  های هند و افغانها حاالنکه. هستند سنگدل و شرور ملت کی ذاتاً  ها سیانگل. . .  دیفرمای م افغان خیش نجایا در( 5) 

 دو بهی ول دارم ادیزی گفتن باره نیاندر و نجایا در من« . . .دارند نگه جاهل را آنها خواهندیم که هاست سیانگل دست از زین گرفتارند بآن کهی جهل و اند
 بعد چه ندارم، توافق چندان اند رحمیب است گفتهی گریدیی جا در و سنگدل و شرور عتاً یطب ها سیانگل که خیشۀ مفکور نیا بای کی کنمیم اکتفا کوتاه تبصره

 قرار روس ظلم و تجاوز مورد و سرگشته افغان هزار پنجاه تا چهل حدود دری شورو و روس سرخ استعمار دامن در افغانستان سقوط و ثور 1ۀ فاجع از

 نفر هزار کصدی به کینزد هیبرتان کشور در پناهنده و مهاجری افغانها تعداد اکنون معلوم قرار که دادند پناه خود آغوش به ها سیانگل نیهم را گرفته
 از ما هموطنان نیاۀ بار در ها سیانگل. باشندیم و اند برخورداربوده سیانگلی فرهنگ وی صح وی اقتصادی ها کمک ها،ی مهربان همه از  همه، و رسد،یم
 وی آسان به کشور آن در شان اوالد افغانهای دربدر و بحران سالی س مدت نیا در و اند نگرفته کار بشر حقوق نقض وی رحمیب وی سنگدل چگونهیه
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ت با شیخ جمال الدین مالقات و در ضمن اخیراً یک نفر انگلیس تبعۀ امریکا که مدیر یک روزنامۀ نیویارک اس
آیا افغانها در برابر روسها هم که با ایشان محاربه » : حرف زدن روی سخن را بسوی روسها کشانده گفته بود

 «داشتند همان کینه را که در مقابل انگلیس ها داشتند، خواهند گرفت؟ 
درست است که روسها هم با ما جنگیده اند، . ی کنیدشما اشتباه م –خیر » :جمال الدین به او چنین جواب داده بود 

من به الجزیره . لیکن آنها هرگز بمقابل ملتهای تحت سلطۀ خود مرتکب چنان بیرحمی های ناجوانمردانه نگردیده اند
مسافرت کرده ام، بعضی از مأمورین حکومت فرانسه در آنجا مرتکب اعمال ناشایسته شده اند لیکن هرگز رفتار 

 .رویۀ انگلیس ها در ممالک مفتوحه قابل مقایسه نمی باشد آنها با
از اینست که تمام مردمان هند مصمم شده اند تا این یوغ ننگین را از گردن خود بدور اندازند و همه طبقات از فرقۀ 

بی آزرم ناملموس گرفته تا راجاها و نواب ها، علما، اغنیا و فقرا در این تصمیم شریک و برای برانداختن غاصبین 
واقعاً . به اولین اشاره یک قیام عمومی صورت خواهد گرفت و در آنوقت قتل عام شروع خواهد شد. متحد میباشند

انگلیس ها به قدری این ملت آرام و نیک نهاد را که حتی کشتن مار و دیگر حیوانات موزی را ناروا میدانند به 
به آنها آموخته اند که کشتن همجنس یک امر مباح است که ستوه آورده و بوسیله های صحنه های خونین آدم کشی 

 .به اولین فرصت مردمان بومی هند این جماعت جابرین را غرق دریای خون خواهند ساخت
پس از آنکه بازهم در بارۀ مسایل افغانستان صحبت کردیم راجع به موضوعات دیگر از قبیل جنبش سوسیالیستی و 

 .امثال آن و دیگر مسایل روز نیز تبادل افکار نمودیمگروپ بندی احزاب در اروپا و 
، مثل جزام دوری جست، چقدر بی "جهانی بودن"یا  6به عقیدۀ من باید از مفکورۀ کوزمولولینانیسم» : شیخ گفت

من خانواده ام را از خودم و وطن خود را از فامیلم و جهان را از وطنم "معنی است شعار مشهور شان که میگویند 
درست است که انسان میتواند فامیل خود را از شخص خود و وطن را از فامیل خویش . . . " دوست میدارم  بیشتر

 «.بیشتر دوست داشته باشد، لیکن نمیتواند و نباید جهان را از وطن خود بیشتر دوست بدارد
مفکورۀ جهانی . یده اممن بسیار حکومت ها و طرزهای ادارۀ مختلف را د»:جمال الدین در دنبالۀ کالم خود گفت 

ملتی که درآن مفکورۀ . بودن نباتی است که فقط در زمینی روئیده میتواند که قابلیت هیچ نوع ثمری را نداشته باشد
 «...  .ایران را نگاه کنیدیونان را ببینید، . بحیث عقیدۀ اکثریت قبول شده بتواند آن ملت فنا شدنی است" جهانی بودن"

درست است که روسیه بما جراحت خفیف » : ز روی سخن را بسوی افغانستان گردانیده گفتجمال الدین افغان با
اما روس ها به جهتی جنگ را ( مترجم. مقصد جنگ پنجده است که در همین سال اتفاق افتاده بود) 7وارد آورد،

ما فکر جنگ : " فتند که شروع کردند که ما گمان نکنیم که آنها از انگلیس ترس دارند و از همین سبب بزودی بما گ
لیکن جراحتی که از انگلیس ها بما رسیده در حکم زخم ناسور است که هیچ . و جنگ خاتمه یافت"  را با شما نداریم

. چیزی آنرا مداوا کرده نمیتواند و این درست مثل بدی هایی است که روس ها و آلمان ها به فرانسوی ها نموده اند
 «.دومی غیر قابل فراموشیاولی قابل فراموشی است ولی 

تکرار میکنم که انگلیس ها حق ندارند خود را یک » :سپس بار دیگر روی سخن را بسوی هند برگردانده و گفت 
آنها از . آنها همه چیز را از هند گرفتند بدون اینکه به عوضش چیزی به آن داده باشند. ملت مدنیت آور قلمداد کنند

                                                                                                                                                                                     

 و لیتحص از دارم خبر کهیجائ تا و باشندیم آنجا افغان جامعه افتخار اکثراً  امروز که اند شده هیتربیی نکو به و اند آموخته علم اند، کرده لیتحص سهولت
 در ما افغان پناهندگان اوالد رفتن از های رانیا ما شیک هم و مذهب هم مسلمان، برادران کهیمثل اند نکرده ممانعت چگونهیه افغانۀ پناهند اوالد دانش

 وی نادان در را آنها اند کردهی سع و اند شدهی هند و افغان اوالد آموختن و لیتحص مانع ها سیانگل:  دیگویم خیش چنانچه. اند شده مانع کشور آن مکاتب
ی م سطور نیاۀ خوانند تو از آنرا جواب و دارم سوال خود از من. دانمیم ظالمانه قضاوت نوع کی را صلهیف نیا من. ستین درست که دارند، نگه جهالت
 ما چرا گذردیم شرقی ها خاک از شان رفتن از سال صد که حاال بودند، شده افغانستان و هند مردمان لیتحص و درس مانع ها سیانگل اگر: خواهم

ی دهل در حاال نیهم من م؟یزنی م پا و دست گرید مشکل هزار و غربت وی سوادی ب و تعصب و جهالت وی نادانی ایدر در هنوز کشور دو نیا مردمان
 .نوشت ها کتاب توانیم نبارهیا در و برمی م رنج و کنمیم مشاهده روز هر سر چشم به رای بدبخت نیا و هستم هند کشور تختیپا
 شودیم نوشته نیچنی فرانسو زبان به که است زمیتیُکسموپول آن درستۀ کلم. ستین درست شده، نوشته باال در که" سمینانیکوزمولول"ۀ کلم( ۱) 
(cosmopolitisme .) ًکلمه نیا که ندانسته پستیتا کردن، پیتا زمان در غالباً . اند ننوشته غلط را کلمه نیا داشتند، کهی دانش آنهمه با ایرشت جناب حتما 

 شخصاً  که ما کلتور و اطالعات وزرات و اند نگرفته کار الزم دقت از هم" یهقیبۀ مؤسس" نیمسؤول و نشده توجه هم کتاب چاپ زمان در و است؟ چه
 .باشدی نم تیمسؤولی ب داشته بارز سهم  مهم کتاب نیا انتشار در آن ریوز
 و کردند رانیو را ما کشوری ای تا الف از ها سیانگل از شتریب ها روس که دیدی م تا بودی م زنده ۶۷۸۷ و ۶۷۹۷ی ها سال در افغان خیش کاشیا( ۹) 
 و زنان و رانیپ و جوانان رحمانهیب چه که دیدی م تا بودیم کاشیا. فرستادند عدم ارید به و دهیکش خون و خاک به را نیسرزم نیا انسان ونیمل دو از شیب

 جراحت ما به ها روس که گفتارشۀ بار در تا سوختندی م گازی جهنمی ها شعله با بردندیم پناه ها زیکار در شانی ها بمباردمان شر از که را افغان اطفال
 . کردیم نظر دیتجد اند کرده وارد خفبف
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همه وسایل برای رسیدن به این هدف . رهم شکستن هندی ها خود داری نکردندهیچ عملی برای ذلیل ساختن و د
 «.شوم نزد شان خوب می نمود

 

جایی که یک نوکر بکار باشد، صد نفر داوطلب میشوند که در . مردمان بومی هند در فقر و گرسنگی بسر می برند
آمده، برای اطفال ترس از انگلیس ها و  در مکاتب که آنهم تازه روی کار. بدل ماهانه پنج فرانک خدمت نمایند

به آنها به شکل وحشی و خونخوار معرفی میشود )!( نفرت از گذشتگان خود شان که قبل از آمدن انگلیس ها مدنیت
 «.جزو پروگرام درسی است –
 

گذرانید تا  جمال الدین بیدرنگ آنها را از نظر. زمانیکه این سخنان را میگفت، روزنامه های صبح را برایش آوردند
. هوگو افتخار ملت فرانسه است» :بعد به سخن خود ادامه داده گفت . خبر بیماری ویکتور هوگو را مطالعه نماید

او یک . میگویند که حقیقت ندارد" جهانی بودن"اورا هم طرفدار . آفتابی است که همیشه نورافشانی خواهد کرد
. حدۀ اروپا را که بیان میکند تنها یک تخیل شاعرانه استمفکورۀ ممالک مت. یک وطنپرست است. فرانسوی است

سال از آن تاریخ میگذرد، این مفکوره با وصف مساعی مکرر جامۀ عمل در بر نکرده  ۷۶چنانچه تا امروز که )

(مترجم. است
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 از وی« مجازات»جمال الدین حکایت کرد که دوسال پیش حین مالقات با این ادیب بزرگ و صاحب اثر معروف 
کدام چیزی است که در دوران زندگی تان ازهمه بیشتر مورد پسند شما واقع شده و آنرا کاملترین و : سوال کرد 

 زیباترین تمام اشیاء یافته اید؟
 .گل گالب: ویکتور هوگو فی البدیهه جواب داده بود 

آنرا به حفظ نکات  این صحبت که از ساعت ده صبح تا ساعت یک و ربع بعد از ظهر ادامه داشت، فقط خالصۀ
 .اصلی گفتار شیخ در اینجا نقل میکنم

ما از شیخ خدا حافظی نمودیم و تصمیم داریم که نظر به اجازه ایکه بما داده اند هر وقت خواسته باشیم بدیدار شان 
 .بیائیم و بار دیگر از محضر و افکار عالی او استفاده نمائیم

 

جمال الدین در نظر دارد یک رسالۀ مفصل سیاسی و فلسفی خود را در نشریۀ در خاتمه باید تذکر داده شود که شیخ 
 .نشر نماید 9(روولوفرانسیز)موسوم به ( ماربو)عالی موسیو

 
 

 ۵۹/۲۶/۵۲۲۷                           ولی احمد نوری
 

 نکاتی در مورد تأئید افغانیت شیخ جمال الدین افغان
 

 :توضیح مترجم 
آئینۀ >چاپ میونشن آلمان و همزمان در مجلۀ  ۷/۱شماره <  عقاب آریانا>م در مجلۀ ۶۷۷۹این نوشته در سال 

در صفحۀ مقاالت و تحلیل  م۵۲۲۷جنوری  ۵۹همچنان در . چاپ کلیفورنیای اضالع متحده نشر شده بود< افغانستان
 . های پورتال افغان جرمن آنالین منتشر شده است

 

                                                           

 نیا به حصول و نداشت اعتبار آن به ما خیشی ول دیدی م را اروپا اتحاد شیپ قرن دو که بوده بزرگی وگویه کتوریو بطرف حق هم مورد نیا در( ۸) 
 تنها نه و شده متحد هم بایی اروپای کشورها باالخره که کردیم مالحظه و بودی م زنده امروز کاشیا. پنداشتی م شاعرانه الیخ و خواب کی را هدف

 اقتصاد ساحات در شانرای حقوق موارد وی تجاری ها نظامنامه شتریب روز هر و کردندی کی و همسان را خود رائج پول بلکه ساختند را« اروپایۀ اتحاد»
 .سازندی م همسان و کینزدیی قضا وی عدلی حت وی الملل نیب روابط و استیس و
 نوشته نیچنی فرانسو زبان به که است" زیفرانس وی یُروِ  له" آن نوشتن درست صورت. ستین درست نگونه،یا به" زیروولوفرانس"ۀ کلم ریتحر( ۷) 
 اثر به پستیتا طرف از کردن، پیت دروقت است ممکن. اند ننوشته اشتباه را کلمه نیا ،یعلمیی توانا آنهمه با ایرشت جناب(. la revue française) شودیم

 کتاب طبع زمان در دیبا که باشد؟ شده اشتباه نیا سببی فارس وی در لسان در( v)حرف نبودن گرید طرف از و کسوی ازی فرانسو زبان دانستن عدم

 اثر نیا چاپ در که آن ریوز و کلتور و اطالعات وزرات انجام در و گرفتندیم کار شتریب دقت از" مؤسسه خپرولو کتابی هقیب" نیمسؤول و شدیم توجه
 . گذشتینمی سادگ به اشتباه نیا کنار از داشته بارز سهم مهم
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از طرف یونسکو و دولت اسالمی .!! .المللی شیخ جمال الدین اسد آبادی همدانیامروز که ماه قبل کنفرانس بین 
ایران در قزوین دایر شده بود، و صدای اعتراضی از طرف مقامات فرهنگی و از جانب مقامات سیاسی افغانستان 

رم و امید وارم از بلند نشد ، من این نوشته را دوباره در پورتال جلیل افغان جرمن آنالین مجدداً به نشر می سپا
سفیر افغانستان در تهران و نمایندۀ افغانستان در یونسکو بازخواست شود که چگونه مانع این کار نشده و در برابر 

 . آن سکوت شرمسارانه اختیار کردند
خوانندۀ گرانقدر شما سر تا پای این مصاحبه را که با شیخ جمال الدین افغان صورت گرفته به تعمق از نظر 

رانید  به زودی متوجه می شوید که در سراسر این گفت و گو شیخ همه از افغانستان صحبت میکند و به مهمان بگذ
نوازی و بشردوستی افغان ها می بالد  و حتی حرفی در بارۀ فارس آن وقت و ایران امروز از زبانش شنیده نمی 

دیگر افتخارات فرهنگی و تاریخی افغانستان نمیدانم چرا ایرانی ها کوشش دارند شهرت وی را نیز مانند .  شود
 .تصاحب نمایند

نام اشخاص و تخلص شناخته شدگان تاریخ را بنابر تعصبات قومي تغییر دادن و شهرت آنها را مسخ نمودن میتواند  
 . نسبت به ارزش های فرهنگی ملی جرم تلقي گردد

سیاسي عالم اسالم بوده است، هر كس میتواند  شیخ جمال الدین افغان یکی از شخصیت های بزرگ درتاریخ نظرات
دریابد كه در آن ( جریده ایکه شیخ جمال الدین افغان در پاریس به نشر میرساند)در صفحۀ اول نشریه عروة الوثقي 

 : چنین ثبت شده است
فرانسوي  بحیث صاحب امتیاز و ناشر ارگان، و جانانه تر اینكه در رسم الخط " جمال الدین الحسیني االفغاني"

یعني جمال الدین افغان، نه افغاني ذكر بعمل آمده است، نمیدانم چرا این " Gemal-Ud-Din El Afghan"انگلیسي آن، 
شیخ بزرگوار اگر متولد در افغانستان یعني كنر نمي بود با آن صراحت لهجه كه . واقعیت وارونه نشان داده مي شود

رت نداشت كه تخلص خود را افغان انتخاب میكرد، خالصه شیخ خاص ذهن و فكر آن عالیجناب بود، هیچ ضرو
 . واال تبار، افغان بود، افغان است و افغان خواهد بود

که شیخ جمال الدین ) کسیکِه  از خوِد یک ملت و یک وطن نباشد، هرگز نمیتواند، به این دقت و به این وضاحت تا 
 . در بارۀ رسم و رواجها و عادات یک ملت توضیحات بدهد( افغان از افغانستان گپ میزند

همین مطلب، چون درهمه  همیشه در تحقیقات علمی، به قدامت تاریخی ِ مسایل ارزش ییشتر قایل اند، به فهوای
ذکر کرده اند، پس در افغان بودن او " افغانستان"و زادگاهش را " افغان"نوشته ها و آثار قبلی، شیخ جمال الدین را 

 .و اصرار در وارونه نشان دادن این حقیقت مذبوحانه است. هیچ جای شک و تردیدی باقی نمی ماند
 

 ، آنجا پاسبـان بادا"خواجۀ انصار"روان   اال ای شهر هری دست اجانب از تو کوته باد

 به باغـستان نارنجـت ، غـریـو بلبالن بادا  ، ای مأمـن شیخ جمال الــدین(2)اال ننگـهـار 

 زباِن خامـۀ شاعـر شما را تـرجـمــان بادا  اال ای مـلـِت خامـوش  و  در خــــون خـفـتـه

 "رازق فانی"

 

 جمال الدین افغان نکاتی در مورد تأئید افغانیت شیخ
 ولی احمد نوری

 

م چاپ پاریس۶۸۸۲می  ۵۲مورخ  ۷۸شماره  –« له کورسپاندانس َپریزیین»مصاحبۀ مدیر جریدۀ 
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دیروز مسرت آن به ما دست داد که مدت سه ساعت با شیخ جمال الدین افغان یگانه افغان ایکه فعالً در اروپا اقامت 
 .دارد، مصاحبه داشته باشیم

                                                           

ۀ کوچ۱۲) – سیپار چاپ – خواهانی جمهور حزبی نشرات اورگان – سیپار چاپ م۶۸۸۲ی م ۵۲ مورخ ۷۸ شماره – نیزیَپر کورسپاندانس (11)

 مترجم( سیپار کوالنکور

(*) La Correspondance Parisienne –Organe Républicain Indépendant 1er année – N° 38 – 20 mai 1885 

40, Rue Caulaincourt Paris Montmartre 
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اقامت دارد و در همان جا ما را به بسیار مهربانی و ( ۶۶)درکوچۀ وینیان 11الدین در یک هوتل فامیلیجمال 
 . صمیمیت پذیرفت

موصوف که در حدود چهل سال عمر دارد ، دارای قامت متوسط ولی هیکل قوی، پوست تیره، ریش باریک و 
بسیار جالب بود، از نگاه های وی برق ذکاوت و حالت چهرۀ وی برای ما . کوتاه، موهای مجعد ماش و برنج میباشد

 .مهربانی می درخشید
 : عـقیدۀ ما این است که سخنان شیخ بیانگر حقایق است، شیخ گاه گاه با تأکید و اختصار می گفت که

 ." دهستن( یعنی دشمنان آشتی ناپذیر شان)افغانها مردمان مالیم و مهربان، مالیم تر و با اعتدال تر از انگلیس ها "
یک نفر مال ، به منظور . افغان ها در جریان جنگ اخیر افغان و انگلیس، اسیران انگلیسی داشتند: " و می افـزود

این مال مساعی . تلقین شکیبائی سه بار در روز از ایشان دیـدن می کرد و آنها را دلداری می داد تا مشوش نشوند
با وجودی که  در این وقت رفتار بسیار . سیران ابراز می کردمالحظه ای را  برای بلند نگهداشتن روحیۀ ا قابل

خوبی با اسیران می شد ، مگر در عین زمان انگلیس ها از یک قـریۀ افغانستان عـبور می کردند که در آنجا به جز 
 طفل و موسفید قتل ،زن سه هزار نفر اهل قریه را به شمول و اطفال کس دیگری وجود نداشت، زنان ، موسفیدان

 12عام کردند و خود قریه را آتش زدند
دو رویداد متفاوت باال فرق بین انگلیس ها یعنی مردمانیکه به کمال تمدن رسیده اند و افغان ها که گویا جاهل و 

تعلیم و تربیه نمی تواند خصلت شان . نادانند، متبارز می سازد، اما انگلیس ها ذاتاً مردمان بی مروت و بد طینت اند
دهد، در حالیکه افغان ها و هندی ها مردمان مهربان و بشر دوست اند ، عدم آگاهی که افغان ها در اثر را تغییر 

 ."تقصیر انگلیس ها در آن غوطه ور اند، نتوانسته است طرز تفکر و احساس شان را تغییر دهد
دین آمده، ضمن مصاحبه ای با وی، اخیراً یک ژورنالیست امریکائی که محرر یک روزنامه در نیویارک می باشد نزد جمال ال

که با روس ها داشته اند نفرت مشابهی   13افغان ها بدون تردید نظر به جنگی: " وی گفت. در بارۀ روس ها سخن را آغاز کرد
 "به ایشان خواهند داشت؟

کردند سطحی بوده، زخمی که روس ها بر پیکر افغان ها وارد !! شما اشتباه می کنید: " شیخ جمال الدین به جواب او گفت
آنها به زودی از جنگ با ما دست . روس ها جنگ را برای آن آغاز کردند که ما فکر نکنیم آنها از انگلیس ها هراس دارند

پیکر ما وارد شده است،  ولی ضربتی که توسط انگلیس ها بر 14کشیدند و به ما فهماندند که با افغانها سر جنگ را ندارند
آن ناممکن می نماید، این زخم نظیر زخمی است که بر پیکر فرانسه از طرف روس ها  زخم ناسور است که عالج

 ."و آلمان ها وارد شده بود، اولی فراموش شده است ولی دومی هرگز از یاد نخواهد رفت
من تکرار می کنم که انگلیس ها حق آنرا ندارند که خود را به :" وقتی از هند برتانوی حرف زدیم شیخ چنین گفت 

آنها تمام دارائی هندوستان را به غارت برده اند بدون آنکه . حیث آرندۀ تمدن برای ملت های دیگر محسوب کنند
آنها از هیچ عملی برای زوال و انحطاط ذهنی هندی ها اجتناب .  جزئی ترین چیزی به آنها در عوض داده باشند

. همه راه ها و وسایل قبیح و شرم آور استفاده نمودندنکرده اند  و برای رسیدن به اهداف ننگین خود از بکار بردن 
اگر شما خواسته باشید یک مستخدم در هندوستان . بومی های آن کشور را به فالکت ، فاقه و گرسنگی کشانیده اند

                                                           

 .نامندی م ونیپانس اکنون را ها خانه مهمان نوع نیا چون است، ونیپانس از  نگارنده منظوری لیفام هوتل (11) 
 (مترجم.)است پروان تیوال در( استالفی ولسوال) هیقر نیا ذکر از منظور (12) 
 مرحوم) افغان جنرال که بود جنگ نیهم در. است( ۱)یشورویۀ روس قلمرو در اکنون که باشدیم( پنجده جنگ) روس – افغان جنگ نیا از مراد (13) 

 توانستند ها روس و دیرس شهادت به موصوف جنرال خود کهیزمان تا نمود، مقاومت ها روس تجاوز مقابل به اش، فرقه فرد نیآخر تا( خان نیالد غوث
 وطن راه دیشه قهرمانان وی غاز سربازان از کتنی که خان نیالد غوث جنرال. سازند جدا افغانستان کریپ از و اشغال شیهمی برا را مای بایز پنجده
 .بود افغانستانی پادشاه دولتۀ خارج امور وزارت فاتیتشر سیرئ سابقی غوث سعدهللای شاغل پدرکالن بوده،

 استی شورو هیروس متجاوز کشور تصرف در ما زیعز پنجده سمینوی م را حیتوض نیا و کنمیم ترجمه را مهم سند نیا من کهی قیدقا و  خیتار در
 ۵۲۲۷ سال که امروزی ول.  ابدی باز را خود خاک ما زیعز پنجده و بپاشد هم از اشغالگر کشور نیای روز کنمیم آرزو و( م۶۷۷۹ی جوال/  ش۶۷۹۱)

 .است نشده ما از هنوزهم پنجده که درد با و متأسفانهی ول است دهیپاش ازهمی شورویۀ روس سپارمی م نشر بدست گرید بار را نوشته نیا من و است
 در. دهندی م حیترج ها سیانگل بر و شمارندی نم متجاوز را آنها حکمرانان و دارندی گریدۀ شیاند ها روس از ما خیش که میشوی م متوجه نجایا در (14)  
 به نسبت و دارند هم هنوز و داشتند را سرجنگ ما با هم ها روس که شد ثابت و دیرسان اثبات به را افغان نیالد جمال خیشۀ شیاند عکس زمانه کهیحال  

 .باشند هم تر مهربان نا ها سیانگل از است ممکنی حت. ندارند و نداشتندی فاحش فرق کدام ها سیانگل

 



  

 

 

 11تر 13 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئ  له 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

 

داشته باشید، یک صد نفر هندی برای این کار به دروازۀ شما هجوم می آورند و شما 
 .در ماه استخدام کنید 15فرانک می توانید یک نفر را در بدل پنج

در مکاتب جدید التاسیس برای اطفال هندی ها تدریس می شود که باید از انگلستان 
خوف و هراس داشته باشند و اجداد خود را به دیدۀ تحقیر بنگرند، چه اجداد آنها قبل 

 ."از آمدن انگلیس ها به حیث بنیان گذاران تمدن، همه وحشی و ستمگر بوده اند
من دستگاه های اداری بسا ممالک را دیده ام ، طرز و روش :" ل الدین می افزایدجما

بسیار حکومت ها را مالحظه کرده ام ولی تا کنون هرگز همچو حکومتی که با چنین 
غدر و خالف، اجراآت کند و با ملت ها و سرزمین های فتح شده اش با همچو 

 . خشونت و ستمگری برخورد کند، ندیده ام
به الجزایر سفر کرده ام و برخورد حکومت فرانسه را با این کشور مشاهده من " 

 کرده ام، البته در آنجا هم اعمال شرم آوری از طرف بعضی از نمایندگان حکومتی 
 وزیر برتانیۀ برای هند" رندولف چرچیل"الرد     

 فوتو از ویکی پیدیا     
 

الجزایر هرگز از زیاده روی های که انگلیس ها در سرزمین  با ادارۀ فرانسوی 16اجرا شده است ولی دیوان عرب
 ." های مفتوحۀ خویش مرتکب می شوند، پیروی نکرده اند

همچنان باید بگویم که تمام مردم هندوستان تصمیم گرفته اند که این طوق بندگی را از گردن خود به دور بیفگنند و " 
با هم متحد شده اند، راجاها، نواب ها، علماء، توانگران و بینوایان  در این باره تمام طبقات و اقشار جامعۀ هندوستان

سرانجام با یک اشاره قیام عمومی صورت خواهد . جامعه همه تصمیم گرفته اند تا به این ظلم ننگین خاتمه داده شود
سوق داده خواهند به وجود خواهد آمد و مردم به چنان خشونتی " شیوۀ انگلیسی"گرفت و در این قیام ، قتل عام به 

به شیوۀ که به آنها آموخته شده ، ( با وجود همان طبیعت مالیمی که حتی کشتن مار را هم جایز نمی دانند)شد که 
 ."خود انگلیس ها در حمام خون خشم آن مردم فرو خواهند رفت

پرداختیم و در بارۀ  بعد از اینکه مدتی را با گفت و گو در امور افغانستان و هند سپری کردیم به مسایل دیگری
 .جنبش سوسیالیست ها ، ائتالف احزاب سیاسی در اروپا و غیره مسایل روز بحث کردیم

باید مانند مرض جذام حذر کرد که مثل ( Cosmopolitisme) 17به نظر من از دوکترین کوسموپولیتیزم:" شیخ گفت 
< بر فامیل و جهان را بر وطنم ترجیح می دهمفامیلم را بر خویشتن، وطن را >که می گویند ( Axiome)این اکسیوم 

بلی می توان وطن خود را بیشتر از فامیل خود دوست داشت، اما نمی توان  و نباید جهان را بر . پوچ و مبهم است
کوسموپولیتیزم بته ای است که تنها "به همین علت است که می توان جمله ایرا که میگوید . وطن خویش ترجیح داد

در جامعه ای . یک جملۀ بی معنی و بی مفهوم دانست" روید که دیگر حاصلی از آن متصور نیستدر زمینی می 
قدیم  18برای مثال به یونان باستان و به فارس. که کوسموپولیتیزم اکثریت پیدا کند آن جامعه محکوم به فنا می باشد

 ."نظر اندازید
جمال . مه های صبح گاهی پاریس را برایش آوردنددر اثنائی که شیخ در موردمسایل اخیر سخن می گفت ، روزنا

 . با خبر شود 19الدین بالفاصله آنها را باز نموده تا از احوال صحی ویکتور هوگو
هوگو آفتابی استکه برای همیش خواهد . هوگو برای ملت فرانسه به مثابۀ یک افتخار بزرگ است:" شیخ گفت

 ."  کوسموپولیت نیست، صرف یک فرانسوی است و یک وطن پرست میدانند، ولی او( کوسموپولیت)او را . درخشید
 20مفکورۀ اتحادیۀ متحدۀ اروپای هوگو یک تخیل و تفکر شاعرانۀ بیش نیست:" شیخ گفت

                                                           

 اکنونی ول. باشدیمی کائیامر سنت دو و هشتاد معادل ۶۷۷۶ جون امروز نرخ به و است بوده م۵۲۲۶ سال تا فرانسه کشور پول واحد فرانک( 15)

 .باشدیمی کائیامر میسانت شصت از کمتر معادل باشدیم وروی و ستین فرانک گرید فرانسه پول و رسانمیم نشر به مجدداً  را ترجمه نیا که( ۵۲۲۷یجنور)
 قشونی ادار امور و و بود شده برقرار ریالجزا در م۶۸۷۷ سال در که فرانسهی نظامۀ اداری اعضا از است عبارت( Bureau Arab) عرب وانید (16)

 .کردی م اداره را خودی حکمران قلمرو و
 مترجم. استی وطن جهان ای دانستن خود وطن را عالمی معن به  دیبا  Cosmopolitisme زمیتیکوسموپول (11)
 .است فارس همان آنی اصل نام شود،یم سال پنج و شصت صرف( م۶۷۷۱) رانیا بنام کشور نیای گذار نام از. استی امروز رانیا  میقد نام فارس (13)
 شده ترجمه جهانی ها زبان تمام به کهی مشهور اثر انینوایب کتابۀ نگارند م۶۸۸۲ی متوفا و ۶۸۲۵ متولد فرانسه ریشهۀ سندینو هوگو کتوریو( 19)

 .مترجم   ۶۸۲۵Victor Hugo    -۶۸۸۲.است
 متاسفانه و باشدی م اروپایۀ اتحاد لیتشک نیازمهندسی کی و بوده بجانب حق هوگو کتوریو که میشوی م متوجه آنروز از بعد سال کصدی امروز ما( ۵۲)
 .است نبوده شیبی لیتخ کی و شاعرانه تفنن کی خیشۀ گفت به اروپا هیاتحاد لیتشک چه. بود رفته اشتباه به باره نیا در ما خیش که مینیبی م
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من دو سال قبل هنگامی که از ویکتور هوگو دیدن می کردم، از وی پرسیدم، آن :" شیخ جمال الدین افغان افزود
چیست که در طول زندگی بیشترین موجب ستایش و تحسین شما بوده است؟ چیزی را که شما کاملترین، زیباترین و 

 ."  <آن گل گالب است> : تبهترین همه یافته اید؟ ویکتور هوگو در پاسخ به این سوال من گف
این مصاحبۀ ما از ساعت ده صبح الی یک و پانزده دقیقۀ بعد ازظهر دوام نمود که ما شمه ای از آنرا در اینجا به 

 . نشر سپردیم
 

 . از او اجازه خواسته از نزدش مرخص شدیم. به آرزوی دیدار های مجدد با شیخ
به مدیریت شاغلی ( مجلۀ فرانسوی)سیاسی و فلسفی خویش را در شیخ جمال الدین افغان قصد دارد یک اثر قطور 

 .که یک نشریۀ عالی و معروف است طبع نماید 21<ماربو>
 

 

 مالقات و مذاکرات سیاسی شیخ جمال الدین افغان
 وزیر هند بقلم سید قاسم رشتیا  22"راندولف چرچیل"با 

 تخلیص،  تصحیح و دوباره نویسی از ولی احمد نوری
 

شیخ جمال الدین افغان در پاریس مشغول فعالیت های دامنه دار سیاسی بود و نظریات ضد استعماری او در زمانیکه 
به زبان های عربی و فرانسوی مسلسل نشر میگردید و جراید اروپایی هم بنوبۀ خود از ( ُعروة الوثقي)جریدۀ 

ر آن در پایتخت های مهم اروپایی شور و طریق مصاحبه ها و مقاالت این افکار او را منتشر می ساختند که در اث
پدر )و عضو برجستۀ کابینۀ محافظه کار انگلستان  23الرد رندولف چرچیل وزیر هند. ولولۀ بی سابقۀ ایجاد شده بود

نویسندۀ انگلیسی و مرد سیاسی مشهور برتانیه که از مدتی دراز با " ولفرید بلنت"توسط ( ویستون چرچیل معروف
و دوستی داشت، از شیخ دعوت نمود تا برای مشوره در مورد مسایل شرٍق، مخصوصاً در بارۀ  شیخ افغان آشنایی

افغانستان، مصر و سودان که در آن روز ها اوضاع و جریانات آنها بیشتر توجه دول بزرگ را بخود جلب کرده 
 .بود به انگلستان بیاید

د، ابتدا شیخ افغان این دعوت را نپذیرفته و خاطر معلوم میشو 24بطوریکه از مکاتبات شیخ افغان و ولفرید بلنت
نشان کرده که شخصاً آمادۀ حرکت به طرف افغانستان می باشد و ضمناً اشاره نموده که در نظر او مسئلۀ مصر به 
مسئلۀ افغانستان مربوط است و هم تهدید کرده بود که اگر دولت برتانیه درین موضوع اقدام عاجل و اطمینان بخش 

چنانچه پس از این مکاتبات و اطمینان . او در افغانستان برای انگلیس ها مشکالتی را روی کار خواهد آوردنکند، 
گذاشت که به دوایر حکومت  هایی که توسط ولفرید بلنت داده شده مؤافقه نمود تا به لندن مسافرت نماید ولی شرط

                                                           

 (Revue Française sous la direction de Monsieur Marbeau). بود فرانسهۀ مجل مسئول ریمد ماربو ویموس (۵۶)
 شودی م نوشته نیچنی سیانگل زبان به که( ۶۸۷۲–۶۸۱۷)  است" لیچرچ سپنسری هنر َرندولف" الرد ه،یبرتانی امپراتور متفذ مرد نیا مکمل نام (۵۵)
(Lord Randolph Henry Spencer Churchill )لیچرچ رندولف" او نام ستین درست که شده نوشته لیچرچ راندولف" مقاالت و ها رساله" کتاب دری ول "

 دارند مشکل کدام (ا  ) تلفظ بای هنجرو مشکل کدام بنابر های رانیا چه. باشد شده نوشتهی رانیاۀ سندینو کدام طرف از شکل نیا به راندولف اسم دیبا. است

 .کنندیم تلفظ و سندینوی م کایآمر وی زلما ،یکرزای عنی. کنندیم تلفظ و سندینوی م غلطی نوشتار روش با و( آ) با هم را( کایامر) و( یزلم) و( یکرز)

ۀ السلط نائب" مارلبوروگ" هفتم وگید" لیچرچ گالدستون میلیو الرد" فرزند بوده، هیبرتان آنزمانۀ جامع زادگان اشراف ازی کی" لیچرچ َرندولف" الرد
 .باشدیم( ۶۸۸۲-۶۸۹۱) رلندیا در هیبرتانی امپراتور

 .(۶۷۲۱تا۶۷۱۲) جهان دوران نیتری بحران در ریکبیۀ برتان نیآهن صدراعظم .است بزرگ" لیچرچ نستونیو الرد" پدر همچنان" لیچرچ رندولف" الرد
 لیوک)ی اسیس مرد نیا قتیحق در. کرده ادی هند ریوز ثیح به" لیچرچ رندولف" از« نیالد جمال خیشۀ بار در مقاالت و ها رساله» کتاب ناشر( ۵۷)

 از کمتری زیچ را مقام نیای ول است شده شامل هند امور ریوز ثیبح( Lord Salisbury)ی سازلسبر الردۀ  نیکاب در ۶۷۸۲ سال در و بودهۀ جرگی ولس

 .نموده مالقات لندن در افغان خیش با که است وقت نیهم در.  است داشته عهده بر دوسال
 دری نقش چه و بوده کاره چه وی ک بلنت دیولفر که نشده داده معلومات خوانندهی برای ول است رفته سخن" بلنت دیولفر" بنامی شخص از نجایا در (۵۱) 

 از تن کی نامبرده (Wilfred Scawen Blunt.)شودی م نوشته نیچنی سیانگل به که است" بلنت سکاون دیلفریو" شخص نیا حیصح نام است؟ داشته نجایا

ۀ بار دری معتبر و ارزش بای ها راپور و معلوماتی اسیس وی فرهنگی ها تیفعال گرید کنار در و بوده خود عصری اسیس نظران صاحب و آگاهان

 م۶۸۸۲ سال نیهم در. است شده شروع سودان از افغان نیالد جمال خیش با اوی دوست. است کرده هیته داده، رخ سودان و آنزمان مصر در کهیا اتفاقات

 که شودیم فکر. نمود دعوت مصر اشغال هیبرعل اتحاد به را سودان مردم و نمود اعالن" یمهد" را خودش عبدهللا ابن محمد بنامی سودان نیمبارز ازی کی

 دیلفریو با خیش شناخت فلهذا. باشد داشته نقش افغان خیشی هایی رهنما و غاتیتبل همی سودان عبدهللا ابن محمدی اسیسی ها تیفعال و حرکت نیا عقب در

 (ایدیپی کیو. )شودیم شروع نجایهم از داشت، تیفعال" یمهد" ظهور خاصتاً  و سودان و مصر واقعات رامونیپ معلوماتی آور جمعی برا که هم بلنت

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lord_Salisbury
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نیه مایل به مذاکره با او باشد باید خود در انگلیس نخواهد رفت، بلکه هر گاه کدام یکی از رجال دولت برتا
باالخره فیصله شد که شیخ افغان در منزل ولفرید بلنت اقامت اختیار کند و الرد . اقامتگاهش به دیدن او بیاید

 .رندولف چرچیل در آنجا با او مالقات نماید
ف بود با بحران پنجده در م صورت گرفته، یعنی مصاد۶۸۸۲نا گفته نماند که این جریانات در تابستان سال 

تا آنکه به میانجگری .)افغانستان که در اثر آن قریب بود دولتین روس و انگلیس علیه یکدیگر اعالن جنگ نمایند
موضوع بین مملکتین فیصله شد و دولت روس تعهد نمود که از پیش قدمی مزید در سرحدات ( پادشاه دنمارک

نین اوضاع مصر پس از شورش فالحین به سرکردگی اعرابی پادشا همچ. افغانستان بطور قطع خودداری نماید
مغشوش، و در سودان فاجعۀ خرطوم و شکست قوای برتانیه وکشته شدن جنرال گاردان توسط محمد احمد سودانی 
مشهور به مهدی، دولت برتانیه را دچار اضطراب سختی نموده بود و چون شیخ افغان توسط نشرات و تبلیغات 

از پاریس این آتش را دامن میزد، مطابق عادت دیرینۀ کشورهای استعماری که در مواقع اضطرار به  پیگیر خود،
دشمنان خود متوسل شده و از آنها چاره جویی میخواهند به شیخ افغان رو آوردند و حتی بطوریکه شهرت دارد 

افغان بعضی از آنها از جملۀ  پادشاهی سودان را دربدل دفع خطر مهدی و اتباع او که به قرار گفتۀ خود شیخ
مردی که تخت »رجوع شود به مقالۀ مجلۀ مصری آخر الساعة تحت عنوان .)شاگردانش بودند، به او پیشنهاد کردند

و شیخ با بی نیازی ایکه داشت این پیشنهاد را ( م۶۷۹۱شمارۀ اول سپتمبر  -به قلم نصر« .سودان را رد کرد
ه خواهد شد از برکت ذکاء خدا داد خود و مهارت سیاسی خاصی که داشت نه تنها نپذیرفت بلکه چنانکه در پایان دید

. پخته کار برتانیه بقبوالند( ۵۷)زیر تأثیر سیاست برتانیه نرفت بلکه بلعکس مؤفق شد تا نظرات خود را بر وزیر
طۀ دلچسپی حقیقی نق)مخصوصاً خوف و سوء ظن دولت برتانیه را علیه امپراتوری روسیه در مورد افغانستان که 

 .تحریک و تشدید نماید( او بود
از روی روزنامچۀ " الرد رندولف چرچیل"اینک رویداد این مالقات تاریخی و مذاکرات سیاسی شیخ افغان را با 

 .م نشر شده است، عیناً از نظر خوانندگان عزیز می گذرانم۶۷۵۲ولفرید بلنت که در سال 
 :  چنین مینگارد ۶۸۸۲جوالی  ۶۱ریخ در روزنامچۀ خود بتا" ولفرید بلنت"

او اظهار اندیشه نمود که آیا امیر افغانستان در جریان فعلی . برای دیدن الرد رندولف چرچیل به وزارت هند رفتم
چه رویه ایرا اتخاذ خواهد کرد؟ در جواب گفتم شیخ جمال الدین افغان را از پاریس دعوت میکنم تا در این موضوع 

رندولف از شنیدن این سخن بسیار خوش شد و قبول کرد در منزل من با . مصر با او مذاکره شودو هم راجع به 
 .شیخ افغان مالقات نماید

در انگلستان کابینۀ . شیخ در این وقت در پاریس اقامت داشت و مد و جزر سیاست برتانیه را مطالعه میکرد
ینۀ جدید مربوط محافظه کاران به رهبری الرد از جریان حزب لیبیرال ها سقوط نموده و در کاب" گلیدسن"
بنا بر آن از شیخ افغان دعوت کردم که باری به لندن . الرد رندولف چرچیل بحیث وزیر تعیین شده بود" سالسبری"

 : شیخ چنین جواب داد.   تشریف بیاورد
به شنیدن وعده . گذشته میباشد من مشاهده میکنم که سیاست کابینۀ جدید در مورد مسئلۀ مصر و سودان مانند کابینۀ»

معاملۀ . تا جاییکه من میدانم مسئلۀ مصر به مسئلۀ افغانستان ربط دارد. های چرب و نرم، گرسنگی رفع نمیشود
 « . . . ازین جهت میخواهم هفتۀ آینده بطرف افغانستان حرکت کنم. 25افغانستان تماماً در دست من است

همان است که . باید به لندن بیاید. ل مطابق خواهش او حل و فصل خواهد شددر جواب به او اطمینان دادم که مسائ
جوالی الرد رندولف چرچیل در  ۵۷جوالی به لندن رسیدند و به روز  ۵۶شیخ افغان با شیخ محمد عبدو بتاریخ 

 .منزل من با شیخ افغان مالقات کرد
آنها بزبان فرانسوی شروع به صحبت . ل آوردالرد چرچیل با شیخ افغان پیش آمد اخالقی و احترام کارانه بعم

 .نمودند لیکن چون دیدم رندولف زبان فرانسوی را کم میداند، ازاین سبب خودم وظیفۀ ترجمانی را بعهده گرفتم
اگر . شیخ افغان گفت یقین ندارد که این خبر حقیقت داشته باشد. رندولف اول در بارۀ خبر مرگ مهدی سوال کرد

در . )اوضاع فرقی وارد نخواهد کرد، زیرا سودانی ها بالفاصله جانشین مهدی را تعیین میکنند صحیح هم باشد، در

                                                           

 افغانستانۀ معامل»: دیگویم لیچرچ رندولف الرد و او انیم واسط س،یانگل استمداریس" بلنت دیولفر" مخاطبش به نجایا در افغان نیالد جمال خیش (۵۲) 
 موجودی برحالی دولت و حکومت پادشاه، افغانستان در کهیحال در چگونه که باشدیم زیبرانگ سؤال نگارندهی برا هم موضوع نیا! «است من دست در تماماً 

ی واقع نیمؤرخ و دانشمندان کندیم جابیا هم موضوع نیا باشد؟؟؟یم کشور خارج در افغان خیش دست در افغانستان معامالت وی اسیس موضوعات است،
 .گردد برمال امر تیواقع تا ندینما شتریب قیتحق و تجسس باره در افغانستان
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شاید شیخ از آن اطالع نداشت و یا اگر اطالع هم داشت الزم نمیدید آنرا تصدیق  .اینوقت مهدی واقعاً وفات یافته بود
( عثمان دگنا)جانشین او هرکی باشد : جانشین او کی خواهد بود؟ شیخ جواب داد: رندولف پرسید( مترجم. کند

ممکن است قیادت عسکری به دگنا . بلکه پیروان مهدی کدام شخص مذهبی را انتخاب خواهند کرد. نخواهد بود
عثمان دگنا قوماندان قوای ملی سودان بود که انگلیس ها از روی کار آمدن او .)تفویض گردد اما خلیفه نخواهد شد

انتخاب خلیفه به همان طریقه صورت خواهد گرفت که از رحلت پیغمبر اسالم صورت  (مترجم. خوف زیاد داشتند
 .بهر صورت جانشین او یک شخص مذهبی خواهد بود  -گرفته بود 

 .رندولف چرچیل در بارۀ روابط افغانستان و روسیه سوال کرد
اما آدم . لیکن سیاست دان نیست امیر عبدالرحمن خان یک جنرال الیق و ورزیده است،: شیخ جمال الدین افغان گفت

. اکثر مردم افغانستان از او طرفداری میکنند اما بوجود آوردن بغاوت کار مشکلی نیست. بی عقل هم نمی باشد
روس از بین پسران . مردم افغانستان صاف و ساده و از سیاست ناواقف اند و هر وقت برای جنگ آماده میباشند

اما روس ها امسال جنگ با افغانستان را اراده . ۀ کدام یکی میتواند بغاوت برپا کندمتعدد امیر شیرعلی خان به ذریع
ندارند، بلکه از بین شهزادگان با کدام یکی طرح دوستی افگنده میخواهند بذریعۀ او بد امنی ایجاد شود و بعد به 

اگر در . ا باو وعده خواهند دادحمایت همان شهزاده بر خالف انگلیس داخل میدان گردند و دادن کشمیر یا پیشاور ر
 .هندوستان بغاوت رخ دهد این مسئله موجب حوصله افزایی افغان ها خواهد شد

 چرا افغان ها نسبت به روس ها از ما بیشتر نفرت دارند؟: رندولف چرچیل گفت
افغانها جنگ نموده روسها به افغانستان کدام نقصانی نرسانده اند، اما انگلیسها سه مرتبه با : شیخ درجواب گفت

!اند
26

 

 ؟از چه می فهمید که روسها به اسالم از ما بیشتر نقصان نرسانده اند: رندولف چرچیل باز می پرسد
و ( کریمه)روسها برچند ملک کوچک تصرف نموده اند مانند : شیخ جمال الدین افغان بالفاصله پاسخ میدهد

 .تباه و مصر و سودان را اشغال کرده اندو غیره، مگر انگلیس ها سلطنت دهلی را  27(چرگسستان)
 .را تباه کرده بودند( مرهته)مغل ها هم : رندولف چرچیل

اقوام مرهته می آمدند و میرفتند همچنین نادر افشار آمد و رفت و لیکن شما درهند پائیدید و : شیخ جواب میدهد
 .دارند سه علت دارد از شما بیشتر تنفر سبت به روسهان اینکه مسلمانان هند. چنانچه قبالً گفتم سلطنت دهلی را تباه کردید

 .اینکه شما سلطنت دهلی را به سقوط مواجه و خاتمه دادید -۶
 .اینکه شما تنخواه عمله و خدمۀ مساجد را موقوف نمودید -۵
 .اینکه شما اوقاف مذهبی را از بین بردید -۷

 .اماکن و ابنیه در آنجا را تعمیر و ترمیم هم کردیم لیکن ما بعضی مساجد و دیگر: رندولف چرچیل درجواب میگوید
آن صرف از لحاظ زیبایی بنا ها بوده نه از نقطۀ نظر تقدس مذهبی و شما عهده های بلند عسکری را به : شیخ

 .مسلمانان ندادید و روس ها دادند
 .در ریاست های هند بسا مسلمانان عهده های بلند را بدست د ارند: رندولف

 چیزیکه به معده نرفته چگونه هضم شود؟ –ت ها جزء حکومت برتانیه نمی باشند ریاس: شیخ
 پس شما مسلمانان انگلستان را از روس خطرناک تر میدانید؟: رندولف

در گذشته انگلیس ها نسبت به روس ها بما بیشتر . سخن بر سر ماضی بود. من اینرا نگفته ام و نمی گویم: شیخ
اگر روسها پنج سال در مرو باقی بمانند نه افغانستان . این وقت روسیه خطرناکتر است مگر در. نقصان رسانده اند

روس شاید پنجده را ترک گوید . ، نه اناطولیه و نه هندوستان، همۀ آن هضم خواهند شد(۶۸)خواهد ماند و نه فارس
 .لیکن در مرو باقی خواهد ماند

 بکنیم؟ این درست است اما به نظر شما ما چه باید: رندولف

                                                           

به احتمال اغلب  تا آنزمان تنها دو جنگ بین  افغانستان و برتانیه اتفاق افتاده بود، فهمیده  نشد که مراد شیخ افغان از جنگ سوم کدام جنگ خواهد بود؟ (۶۲)

شتند و یکتن از آنها باشد که در آن یک عده صاحب منصبان برتانوی نیز شرکت دا م۱8۵۳همان حملۀ ناکام شاه شجاع سدوزایی درانی بر قندهار در سال 

از طرف افغانها اسیر و اسالم آورده بود و بنام جنرال شیرمحمد خان مدت درازی در اردوی امیر دوست محمد خان به تعلیم و تربیۀ عساکر " کیمپل"بنام 

(شتۀ جناب سید قاسم رشتیا گرفته شده استاین بند تبصره از نو.)افغان اشتغال داشت و امیر عبدالرحمن خان هم تعلیمات نظامی را از او فرا گرفته بود
 

 
 ساخته قزاقستان آنرای عرب درزبان( چ)حرف نداشتن بخاطر ایآسی نواح نیدر اعراب آمدن با و بوده قزاقستان کهن وی اصل نام احتماالً  چرگسستان( ۵۹)

 .اند
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، با (ایرانی ها)شما باید با عالم اسالم یعنی با افغان ها، با فارس ها : شیخ جمال الدین افغان با بسیار اطمینان میگوید
برای جلب دوستی . شما باید روسها را از مرو خارج نمائید. ترک ها، با مصری ها و سایر اقوام عرب متحد شوید

شما که قبرس و . از دیگر ممالک اجنبی به مصر کدام خطری متصور نیست. مسلمانان باید مصر را تخلیه کنید
 عدن را بدست دارید از چه می ترسید؟

اگر در مصر سلطنت اسالمی رویکار بیاید از طرف مهدی کدام خطری متصور . از مهدی هم ترس الزم نیست
 28.طمینان نمایندازین رو شما باید با مسلمانان متحد شوید تا بر دوستی شما ا. نخواهد بود

 آیا ما میتوانیم بکمک افغان ها به مقابل روسها عساکر و افسران خود را به افغانستان اعزام داریم؟: رندولف چرچیل
اگر شما عساکر خود را مثالً در قندهار اعزام نمائید ولو که رضامندی امیر : شیخ باز با اطمینان کامل جواب میدهد

حق خواهد داشت که بر کوه ها برآمده خالف شما اعالن  هر مسلمانافغانستان را هم حاصل کرده باشید، باز هم 
فت که شما زیر پردۀ دوستی برای اشغال آمده اید و بسیاری حتماً امیر افغانستان به مردمش خواهد گ 29.بغاوت نماید

البته شما میتوانید چند افسر بدانجا اعزام کنید زیرا در مورد چند افسر . از مردم این گپ را باور هم خواهند کرد
پنج سال در  اما اینرا بیاد داشته باشید که اگر روس. آنهم باید مالزمین امیر باشند. گمان اشغال بمیان نخواهد آمد

در آنصورت شما از راه افغاانستان نه بلکه از کدام ! مرو باقی بماند، در آنوقت دیگر چیزی کرده نخواهید توانست
 .طریق دیگر بر آنها حمله نمائید زیرا در چنین حالت آنها بر خالف شما تبلیغ جهاد خواهند کرد

ولف چرچیل در آستانۀ در بمن گفت که جمال الدین این گفتگو سه ربع ساعت دوام کرد، در وقت وداع الرد رند
 .افغان بسیار صریح الهجه و دارای رأی صائب میباشد

 

 پایان بخش سوم
 

 ادامه دارد
 

                                                           

 چه مشوره نیاز هدفش اصل که!! دمینفهم مسلمانان با شدن متحد به انگلستان دعوت از را افغان نیالد جمال خیش منظور شخصا من میبگو راست( 23)

 .بود خواهد دلچسپ و جالب همهی برا سدیبنو باره در و باشد داشته را( آن ستیچ) نیا جوابی کس خوانندگان از اگر. است بوده
 اعالن شما خالف برآمده ها کوه بر که داشت خواهد حق افغان هر دیگوینم لیچرچ پرسش نیا برابر در افغان خیش چرا که شودی م دایپ سؤال بازهم( 29)

 افغان،ی هندو» افغان هر من نظر به چه ستمین موافق شخصاً  من نهمیا با گرچه) داشت خواهد حق مسلمان افغان هر که دیگوینم چرا اقالً  ای د،ینما بغاوت
 هم لحظه کی توانیم ایآ( . . . . «.دینما دفاع افغانستانش مقدس خاک از دارد حق باشد کهی تبار و رنگ و مذهب هر از و افغانی حیمس افغان، هودی

 خاک از و کردندیم امیق هیروس و هیبرتان مقابل به جهانی روی اسالم ممالک همه افغانستان بهی تزار ای وی برتانوی قوا هجوم صورت در که کرد قبول
 اتحاد سرخ قشون خونبار و انیعر تجاوز هنگام در داشت،ی دواریام توانیم آن بر و بودی م ریپذ امکانی زیچ نیچن اگر نمودند؟یم دفاع افغانستان

 و کردندیمی ریجلوگ« !!مسلمان افغان» ونیمل دو کشتار از که داشتند فیتشر کجا در جهان مسلمانان همه نیا( م۶۷۹۷)ی شورو ریجماه( باصطالح)
 دریۀ همسا و نژاد هم و نید هم کشوری حت که میکرد مشاهده درد با و میدید ما شدند؟یم گانگانیب کینزد و دوری ها خاک به افغان ونیمل پنج هجرت مانع

 !!!نخورد تکان شیجا از ها آخند رانیا ما واریبد


