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 National Personalities         شخصيت های ملی

        
  

   مقاالت سابقربه سلسلۀ نش
  

  )م چارمقالۀ سی و ( 
  

  
  

 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  2007 فـبروری 16برلين، 

  

 
  سيد جمال الدين افغان"  ان بودنافغ"

  

  و پيشنهاد
  

  »پوهـنتون سيد جمال الدين افغان « 
  

" دو خبر و دو تبصره"زير عنوان " افغان جرمن آنالين" تبصره ای بر اعالميۀ پورتال 2007 فـبروری 9به تاريخ 
ر حق اين کمين دارند، آن را ايشان نيز از سر لطفی که د. نوشته و به متصديان عـزيز اين پورتال گرامی فـرستادم

  :در آن تبصره  بر دو نکته مکث کرده بودم . خويش کردند" تحليالت"بالفاصله و بی درنگ درج صفحۀ 
  افغانستان" ولسی جرگۀ"ی ملی يا  شورا" منشور ُمصالحۀ ملی" بر منشور فـضيحت باری  بنام ــ 1
به " پوهـنتون کابل"مال الدين و پيشنهادی مبنی بر تغيير نام سيد نا، سيد افغان، عالمه سيد ج" افغان بودن"ــ  بر 2
  "پوهـنتون سيد جمال الدين افغان"

بر موضوع اول فعًال نمی خواهم چيزی بيفـزايم، چون وطنداران آگاه و بادرد ما در هـر گوشه و کنار جهان پهناور  
من نام اين : فـقـط ميگويم که. را نشان دادند" کارانتبه"و داخل افغانستان عـزيز، بسيار گفـتند و بسيار نوشتند و حد 

آن فـفـط مصالح اين گروه در نظر گرفـته  ميگذارم، چون در" صالحۀ تردامنان و جنايتکارانمنشور م"مصوبه را 
نۀ خا"افغانستان ، سزاوار استمالت  اند و تيمار، نه اينکه از  مردم دردرسيدۀ و جفاکشيدۀ . ما" مصالح ملی"شده، نه 

  .خنجری بر پشت  ايشان حواله گردد هم  " ملت
 يتدرين نوشته تأکيد من بر موضوع دوم است، که همان را فـراکشيده و با پيشنهادی آراسته، به مقامات ذيصالح

  :نخست قـسمتی از همان  مضمون ياد شده  را عـينًا نقـل ميکنم . تقـديم مينمايم
    

ست،  که بخاطر بزرگداشت از يکصد و دهـمين سالروز وفات سيد افغان، عالمه بسيار مايۀ خوشی و افـتخار ا... « 
سيد جمال الدين، در بهار سال آينده  سيمينار بزرگ عـلمی هم در کابل و نيز در زادگاه سيد، اسعد آباد کنر، برپا 

ـند کرد، يا نه؟؟؟ من سؤال جالب درينست، که آيا نمايندگان کشور ايران در اين سيمينار اشتراک خـواه. ميگردد
دليلش . حدس ميزنم، که ايرانيان اين بار نيز بمانند دو بار گذشته از اشتراک در اين سيمينار خودداری خـواهـند کرد

من شخصًا آرزو ميکنم، که ايرانيان اين دفعه در سيمينار شرکت جويند و . هم کامًال روشن و اظهر من الشمس است
داشته باشند، در سيمينار ارائه نمايند و گپ " ايرانی بودن سيد"بر ادعاهای خود مبنی بر اگر مدارک متقـن و استوار 

  .و ادعای خود را به کرسی بنشانند
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 هـ ش و در دورۀ 1355به مناسبت بزرگداشت سيد جمال الدين افغان، هـشتاد سال پس از درگذشتش، به سال 
کوهی در کابل برپا گرديد، که در آن نخبگان فـرهـنگی و جمهوريت سردار محمد داوود خان مرحوم، سيمينار باش

. اداری افغانستان و نمايندگان ممالک متحابه اشتراک نموده  بودند، از جمله نماينده های کشور های مصر و عـراق
ر را ب" انتساب سيد به ايران"مگر از کشور ايران کسی در اين سيمينار شرکت نکرد، چون ايرانيان که هميشۀ سنگ 

سينه ميکوفـتند، يارای شنيدن حقايق را نداشتند و جرأت نداشتند بشنوند، که تمام عالم اسالم و دانشمندان جهان اسالم، 
  .سيد اتفاق نظر دارند" افغانی االصل بودن"بر 

رئيس برپا شده بود، با پيام مرحوم سردار محمد داوود، " راديو افغانستان"اين سيمينار عـلمی که در تاالر بزرگ 
سيد افغانی حتی در دل سرزمين های باختر برای ... « : درين پيام می خوانيم . جمهور وقـت افغانستان افـتتاح گرديد

آزادی و سعادت  مردمان ميهنش افغانستان و کشور های ديگر مسلمان مبارزه کرد،  در عـين حال او نخستين رجال 
ين و شرايط حيات و سابقۀ پرشکوه مردم آنرا به ملت های بزرگ شرقی بود، که خاورزم) از نخستين رجال ( 

  )1(» ....اروپائی شناساند و وجدان بشريت را متوجه مظالمی کرد، که استعمار در کشورهای اسالمی روا ميداشت
 کشور مصر در آن مقـطع زمان همين نام( در پيام انور السادات، رئيس جمهور فـقـيد جمهوريت عـربی متحد مصر

  :اص او قـرائت گرديد، چنين آمده که توسط استاد توفـيق عـويضه، نمايندۀ خ) ود اختيار کرده بود را بخ
اگر سيد جمال الدين افغانی از لحاظ زادگاه و از نگاه نسب  فـرزند کشور شما بود، او : برادران و خواهـران ... « 

  )2(» ....قاطبۀ ملت اسالمی است او فـرزند . ما از برادری وی بر خود ميباليم. برادر همۀ ماست
در پيغام احمد حسن البکر رئيس جمهور فـقـيد عـراق، که توسط استاد عـبدالقادر الحديثی سفـير کبير عـراق در کابل 

  : عـبارات آتی جلب توجه ميکنند  خوانده شد،
از بزرگترين رهـبران تفکر از مساعی جميلۀ شما بخاطر يادبود آن دشمن سرسخت استبداد و استعمار و يکی ... « 

اسالمی و شجاع ترين داعـيان اصالح و تجدد و آزادی و عـدالت اجتماعی ، يعنی سيد جمال الدين افغانی اظهار 
استقـبال و تجليل پر حرارت بدين مناسبت تاريخی، تعبير راستين و صادقی از اعـتراف به عمل . شکران می نمايم

دوست جهان اسالم و سرزمين عـرب، روزی نابغۀ شرق و مصلح بزرگی را تقـديم نکو شمرده ميشود، که افغانستان 
»  ....داشت، هـديۀ گرانبها برای ملل اسالمی و ملت عـرب، تا عـقـل ما را به زندگانی آزاد و شريفانه رهـنمونی بنمايد

ميجويد، ملت عـراق پيش از اين ملت عـراق بمناسبت اين احتفال پرشکوه  با ساير اشتراک کنندگان شرکت ... « و يا 
 سيد بحيث مهمان گرامی در خانقـين و بغداد و کاظميه و بصره وارد شد، در زندگی از 1891، روزی که در سال 

 هـنگامی که تابوت سيد از موَصـل  و  بغداد و بصره  بسوی کابل 1944وی تجليل بعمل آورد و هـمچنان در سال 
بال شاندار نمود و مخصوصًا در اين روز با تجديد تذکار از آن دو احتفال عهد پيشين،  به انتقال مييافـت ، از آن استقـ

  )3(» ....  ملت افغان آرزوی پيشرفـت و ترقی می نمائيم که سيد جمال الدين را به جهان هـديه آورد
  :چاپ و نشر گرديد و ديگر نشرات،  در کابل " نشرات بيهقی"به تقـريب همين احتفال کبير ، کتب آتی از طرف 

  عـروة الوثقی)) 4)( پوهاند سمندر غـوريانی ( ــ سيد جمال الدين افغانی ترجمه از عـربی ــ عـبداهللا سمندر 1
  )باهـتمام دوکتور سيد مخدوم رهـين( گزيدۀ آثار :  ــ سيد جمال الدين افغانی 2
   ــ نسب و زادگاه سيد، اثر پوهاند عالمه مرحوم عـبدالحی حبيبی3
   ــ سيد جمال الدين و افغانستان ، اثر مرحوم سيد قاسم رشتيا4
   ــ سيد جمال الدين پيشوای انقالب شرق ، اثر مرحوم محمد عـثمان صدقی5
   ــ تالشهای سياسی سيد جمال الدين، اثر مرحوم پروفـيسر دوکتور عـبد الحکيم طبيبی6
   عـربی موالنا بشار ــ ندای سيد جمال الدين، محمود ابو ريه ، ترجمه از7
   ــ سيد جمال الدين در مطبوعات افغانستان، باهـتمام صديق رهـپو8
   ــ رساله ها و مقاالت در بارۀ سيد جمال الدين،  به اهـتمام و تدوين حبيب الرحمان جدير9

   ــ محمود طرزی ، مقاالت باهـتمام داکتر روان فـرهادی10
  )ترجمۀ پشتو از قاضی عـبداهللا ( الوثقی  ــ سيد جمال الدين افغانی ، عـروة 11
   داکتر سعيد افغانیمال الدين د شرق نابغه، اثر ــ سيد ح12
   ــ شمارۀ خاص مجلۀ افغانستان انجمن تاريخ حاوی ترجمۀ اثر فـوق پوهاند مرحوم حبيبی13
  )پوهـنتون (  ــ سيد جمال الدين افغانی در مطبوعات جهان 15
  )پوهـنتون  (  ــ انتقال تابوت سيد16

 در تمام اين آثار سجل و سوانح سيدنا، سيد جمال الدين افغان، به روشنی و صراحتی چون آب  مقـطر و آب طهور، 
بايد با قاطعيت و صراحتی تمام گفـته . ، ثابت گرديده است"اسعد آباد کنر"بيان گرديده و شجرۀ نسب و انتساب سيد به 

 تبجيل از شخصيت عالمه سيد حمال الدين افغان، که به مناست هـشتادمين شود، که در مراسم باشکوه يادبود و
 سيد "پرروئی"ايرانيانی که از روی . سالروز درگذشت  او در کابل داير گرديده بود، کسی از ايران شرکت نجست

نسوب ساختن سيد را منسوب بخود ميدانند، کجا يارای شنيدن حقايق ثابته را دارند؟؟؟ ايرانيانی که سالهاست برای م
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و " افغان"به ايران در تگ و دو و جعل و ساخته کاری اند، کجا ميتوانند ببينيند، که تمام جهان اسالم سيد را بحيث 
  ياد کنند؟؟؟" افغانستان"فـرزند 

 ، چون ايشان به شخصيت و کارنامۀ سيد ارج"ايرانی"باشد و يا " افغان" برای اعـراب هـيچ تفاوتی ندارد، که سيد 
بود، ديگر جای " افغانستان"و از " افغان"اما وقـتی تمام جهان عـرب و دنيای اسالم ميگويند، که سيد . ميگزارند

را مدار " بيطرفان"اگر از عـقـل سليم  و وجدان منصف کار بگيريم، بايد نظر . هـيچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند
ور های افغانستان و ايران را بحيث جوانب ذيدخل قـضيه بشماريم  يعنی اگر درين مناقـشه، کش. اعـتبار قـرار بدهـيم

نظر اندازيم و رأی " بيطرفان"بدانيم، بايد به رأی و نظر " طرفگيرانه"و " يکجانبه"و سخنان هـر دو طرف را 
 در حهان عـرب صدها اثر در مورد سيد نشر گرديده، که در هـيچکدام  ويرا. ايشان را از دل و جان بپذيريم

هـيچگاه نميخـواهـند " مرکب دروغ و جعل"اما ايرانيان که مرغـشان يک لنگ دارد و از سر . نخوانده اند" ايرانی"
  پائين گردند، کجا يارای ديدن و برمال گشتن حقايق را دارند؟؟؟

وشت، و اين نويسند و خـواهـند ن  در اين هـيچ جای شک و ترديد نيست، که ايرانيان بسيار کتاب نوشته اند ،  می
کار ايرانيان دانشمند مگر بی غـش  و صد در صد سزاوار تمجيد و بزرگداشت . خرسند کنندهپسنديده و امريست بس 

  :ميبود، اگر دو نکته را فـرو ميگذاشتند و فـروگذار ميکردند 
  .منسوب به تشيع کنندــ  يکی اينکه اگر به مـذهـب نمی چسپيدند و نمی کوشيدند، که بزرگان متقـدم را حق و ناحق  

. بزرگان منطقه را پيشۀ خويش نميساختند" ايرانی تراشی"کار نميگرفـتند  و " ايرانيگری"ــ  و ديگر اينکه اگر از 
  . واقعًا اگر دانشمندان ايرانی در هـردو مورد از تعصب کار نميگرفـتند، کار شان بی عـيب و بی غـل و غـش ميبود

اين دو کار ايشان . قـلمداد نمايند" ايرانی"و " شيعه مذهـب"شيده اند، که بزرگان پيشين را دانشمندان ايرانی هميشه کو
  .بر برجستگی کار ايشان سايه افگنده" سياهی پای طاووس"بمانند 

  بعضًا ديده ميشود که دانشمندان. اين را نيز بايد بگوئيم، که همه دانشمندان نخبۀ ايرانی چنين متعصب نبوده اند
  را گذاشته، " راست"برند از اينکه ايرانيان  ايشان رنج می. ف ايرانی از چنين کار هموطنان خود رنج  ميبرندباانصا
مرحوم رشيد ياسمی، مرحوم ملک الشعراء بهار ، ( اثر پنج استاد " دستور زبان فارسی"در . ميروند" دروغ"دنبال 

در دو جای، اين جمله را )   و مرحوم جالل همائی مرحوم بديع الزمان فـروزانفـر ، مرحوم عـبدالعظيم قـريب
ببينيد، که پنج نفـر از استادان نخبه و زبردست ايران ) 5.(»ايرانيان قـديم دلير و  راستگو بودند «  : ميخوانيم 

ته چنين جمله چه نکته ای را ميرساند؟؟؟ اين نک. »ايرانيان قـديم دلير و  راستگو بودند «  صريحًا ميگويند ، که 
   " ....راستگو"اند و نه " دلير"نه " ايرانيان کنونی"بصراحت ميرساند ، که 

خاکسپاری آن نيز به  و 1323مال الدين افغان از استانبول به کابل بتاريخ دهم جدی  در مراسم انتقال تابوت سيد ج
و منسوب به " ايرانی"ـلب من ميگويم، که اگر ايرانيان سيد را از صميم ق. هـيچ کسی از ايران شرکت نکرده بود

 انتقال "خاک ايران"ميدانستند، به کسی اجازه نميدادند، که عـظام رميم سيد را در جای ديگری غـير از " ايران"
به هـفـت قاضی "عـربی را به اصطالح زنان کابلی ترکيه و افغانستان و ممالک ، ايرانيان . بدهـند و بخاک بسپارند

قـلمداد گرديده و در پايتخت  " افغان"بود و به ناحق " ايران"، اگر مطمئن ميبودند، که سيد از "ساختند کور آشنا می
ايرانيان که هـيچ مدرک ثقه و متقـن بر ادعای خود نداشتند، در آن هـنگام هـيچ . بخاک سپرده ميشود" کشور افغانان"

  .  از سنگ صدا برآمد و از ايرانيان نیهـنگامه ای را برپا نکردند، و باصطالح خِپ خود را زدند،
ــ که درينجا چهار بند ترکيب بند غـرائی را می آرم که از طبع بزرگترين شاعـر ُمعاصر وطن، استاد خليل اهللا خليلی 

ميخواندند ــ  " خليلی افغان"ميناميد و ادباء و شعراء و دانشمندان ايران نيز او را " خليلی افغان"خود را با افتخار 
پوهـنتون "مگاه سيد در محوطۀ ا بعد از مراسم تدفـين، بر آر1323) ه روز شنب( تراويده و به تاريخ دهم جدی 

  )6.( قـرائت گرديد"کابل
   

  دهـر بی اهـل نظر عــرصۀ جانفـرسائيست         سهمگين غـمکــــــــدۀ رنج فـضا صحرائيست
  هـل انصاف نگوينــــــــد که سينـــــا جائيستشور حـق گر نشدی مشتعل از سينــــۀ طور        ا

  آفـرينش چو تن و چشـم وی ارباب دل است        چشم اگر نيست جهـــــــــان پيـــکر نابينائيست
  نيست گــر قافـله ساالر شناســــــــای طريق        کاروان رهـسپــــــــر منـــــــــــزل ناپيدائيست

  ويز وی انـــــــــــــــد        هـر که بر شاهــــــــد حـق شيفـته و شيدائيستخلق آشفـتۀ افکــار دال
  نشود دستخوش سير حوادث هـرگـــــــــــــز        ای خوش آن نقش که بر لوح قـلوبش جائيست

  ملک دلها نشود فـتح بجز فـضل خدای
  به حوادث نرود نقـش حقـيقـت از جای

  ــــــهران         سيد راست روان  ميــــــــــــر مبارک نظرانگــــُآه ای سرور و سرحلقۀ روشن 
  سنت قـــــــــــــدسی آباء ز تو روشـن گرديد         پسر نيـک  بود  حافــــــــــــــــــظ  دين پدران

  نظران از ديدۀ کوتهتوض ـــــــــــــــــپردۀ  ظلمت  ديرينۀ اوهـــــــــــــــــــام فـگند         پرتو فـي
  منکــــر مهـــــــــر درخشان نبود جز خفاش         منکر ذات تو کس نيست بجـــــــز بی بصران

      بيشتر ناز کند بـــــــــــــــر تو وطن از دگرانفـــــــــــــــرهـمند کنند    مادران ناز به فـرزند 
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        دگر از رنج  فــــــــــــــــراق تو نباشد نگرانو  ر نگــــــــــــران بود به تمهربان مادر کشو
  چاک کردند کنــــون سينۀ زيبای وطن
  تا کنی جـای در او  ای دل دانای وطن

  کوهـساری که به چــــرخ است ســر تمکينش        ننشيند ســــــر هــــــــر بام و دری شاهـينش
  ـــــــــــند        آشيانی به جهـــــان جـــــــــــز قـلل سنگينشطبع شهبـــــاز ترا نيز نيفـتـــاد پســـ

  اين همان خانۀ سنــگ است که پرداخت وطن        بهــر آسايشت اندر دل مهــــــــــــــــر آئينش
  پس ازين بر تو صبا مشک فـشان خواهـد بود        از در و دشت وطــــــــــن با نفـس مشکينش

  فـلک سا هـمــه شب ذکــــــر کنند        روزگــــــــــــــــاران ترا با فـلک و پروينشکوهـساران 
  هـر بهـــــــــــاری که شود سبز گلستان وطن        بر مـــــــــــــزار تو کند هـديه گل و نسرينش

  شمع بالين تو افکار جوان خـواهـد بود
  شور انديشۀ صاحبنظران خـواهـد بود

  اوالد وطـــــــــن منتظــــــــــرانند هـمه        روی بنمــــــــا که بسويت نگـــــــــرانند هـمه! سيد
  پيش تابوت تو کهسار وطــــــن از سر صدق        بهترين گوهــــــــــــــر خــود باز فـشانند همه

 ـــــــــــــــو کنون مويه کنانند همهرود هائی کـــــــــه به بالين تو ميگفـت سرود        در قـدوم تـ
  ـای دارد که به چشمت بنشانند همهمسند توست        جــــــــــــــــدۀ صاحبنظران ــــمنظر ديـــــ              
  ــــــو يکباره ستانند همهــدست از رخنـــــــــۀ تابوت برون آر که خلق        بوسه از دست تــــــ 

  ـــــدار توايم         قـد عـلــــــــــــــــم کن که ترا ديده توانند همهـ ای عاشق ديــــــــــدير باز آمده
  دير باز آمده ای چشم وطن در رِه توست
  آرزو هــای همه در همه جا همرِه توست

  
   )  بندهپايان نقـل قـول از مضمون پيشين( 

ان، عالمه سيد جمال الدين، هـيچ شک و شبهه ای نداريم و با هـزار سيد افغ" افغان بودن"من و همه افغانان آگاه، در 
درين عـرصه صدها کتاب و رساله از . و يک دليل و سند استوار و با هـزاران برهان قاطع، مطمئن ازين امريم

 قـرار يگانه کسانی که در جبهۀ مخالف. ميدانند" افغان"طرف ازخود و بيگانه چاپ گرديده، که همه و همه سيد را 
دارند، و گويا در سمت مخالف جريان رودخانه يا دريا شنا ميکنند، ايرانيان اند، که با هـزار و يک دليل متقـن ميتوان 

  .بپردازم"  ثابت"ازينرو درين مختصر در صدد نيستم، که به اثبات . ادعاهای ايشان را باطل و مردود شمرد
سيد، مطمئن نيستند، ورنه جائی را و راه  و  " ايرانی بودن"خود مبنی بر  يقـين کامل دارم، که ايرانيان هم بر ادعای 

در ايران به اسمای . مسمی ميساختند" سيد جمال الدين"جاده  و خيابانی را و مؤسسه و بنگاهی و انجمنی را بنام 
"  ميدان بوعـلی"و " بيرانتشارات  امير ک"و " کتابخانۀ سنائی"و " ميدان فـردوسی"و " خيابان مولوی"َعـلــَمی چون 

مسجد امام "و " کتابخانۀ مطهری"و " هـوتل شاه عـباس کبير"و " انجمن دهخدا"و "  خيابان ناصر خسرو"و 
و صدهای ديگر برميخوريم، که " کتاب خانۀ شهيد بهشتی"و " چهارراه مشتاق"و " حمام گنج عـلی خان"و " خمينی

من مگر ضمن سفـرهای بيشمارم به ايران و بازديد از هـر گوشه و کنار . نام بزرگان ازخود و بيگانه را حمل ميکنند
مؤسسه ای ،  بنگاهی، انجمنی ،  اين کشور پهناور و ديدنی، يکبار هم نديم و نشنيدم،  که جائی، خيابانی ، فـلکه ای،

ــ  " افغانی"و مشهور به " ادیاسدآب"و به اصطالح خودشان ــ " سيد جمال الدين افغان"را به نام ... کتابخانه ای ، و  
  .مسمی ساخته باشند

    
دار حکومتی، به شمول  دنبالۀ مقاله را با حسن ختامی می آرايم، که در واقع پيشنهاديست به مقامات صالحيت 

 پيش از آن مگر ميخواهم .افغانستان" وزارت معارف"و" ـرهـنگ و جوانان فوزارت "، "  تحصيالت عالیوزارت"
  : تذکر بدهم دو نکته را

گرچه . ــ  تدوير اين سيمينار به  ابتکار عـده ای از فـرهـنگيان واليت کنر ــ زادگاه سيد افغان ــ  قـلمداد گرديده  است
ابتکار اين عـزيزان فـرهـنگ دوست و قـدرشناس سزاوار هـرگونه تقـدير و سپاس است، مگر سؤال درينجاست، که 

افغانستان، وظيفـتًا پيشقـدم نگرديده و چرا مقامات "  فـرهـنگ و جوانانوزارت"ين تقـريب مهم، چرا به خاطر چن
رسمی و اداری مربوطه متوجه اين امر مهم نگشته بودند، که در عـوضشان اشخاص انفـرادی وارد ميدان گردند؟؟؟ 

،  مربوطۀ رسمی وطنارات عـريض و طويلاگر فـرهـنگيان عـزيز واليت کنر عـنايتی بدين کار نميکردند، شايد اد
  .از موضوع اصًال  آگاه نميگرديد

ــ درست سی سال پيش، در عـهد جمهوريت سردار محمد داوود خان، به مناسبت تجليل و تبجيل از هـشتادمين 
سالروز درگذشت سيد افغان، مراسم باشکوه و احتفال شانداری در کابل براه افـتاده بود، در حدی که بخاطر همين 

شناسانه، شانزده کتاب و رسالۀ خرد و بزرگ استوار و متقـن پژوهـشی و روشنگرانه در زمينه تدوين و يادبود حقـ
ديده شود که اين بار چند اثر تحقـيقی و سپاسمندانه برون داده خواهـد شد؟؟؟ وقـتی در آن . در همان روز نشر گرديد

و ابتدائی صنعت طبع، اينقـدر آثار ذيقـدر چاپ و دوران گويا اختناق مطبوعات و قـحط الرجالی و امکانات محدود 
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از جابلقا تا نشر گرديد، امروز در دوران شگوفائی مطبوعات و در شرايط بسيار آمادۀ چاپ مدرن ــ و خصوصًا که 
   بوطن ما دوخته اند ــ چند کتاب  و رساله طبع و توزيع خواهـد گشت؟؟؟  جابلسای دنيا چشم 

      
  : افغانستانذيصالحپيشنهاد به مقامات 

نام  فخيم سيد جمال الدين افغان ــ  همان شخصيت ممتاز وطن و فـرزند بی نظير قـرن نزدهم افغانستان، که 
بزرگترين ُمنادی و محرک جنبش های اصالح طلبی ، استبداد زدائی و استقالل خواهی در مشرق زمين و خصوصًا 

 قـرار دارد و چه بسا ممالک جهان،  و خصوصًا عالم اسالم، که شرق اسالمی، ميباشد ــ مورد تکريم شرق و غـرب
. قـدمگاِه سيد را در بالد خود گرامی ميدارند و بخود ميبالند، که سيد افغان روزی مهمان عاليشان ايشان بوده است

تقـدير و . يداننديقـين دارم، که مردم قـدردان ما نيز از شوکت و جالل سيد جمال آگاهـند و پاس بزرگان خود را نيک م
  ما نبايد تنها به گفـتار قـناعـت کنيم، بلکه مراتب . سپاس وقـتی ميزيبد و بر مسند می نشيند، که عمًال ديده و لمس گردد

بهترين تقـدير اينست، که يکی از مؤسسات بزرگ عـلمی ما، بنام نامی . سپاسمندی خود را در عمل نيز نشان بدهـيم
پوهـنتون سيد جمال "به اسم " پوهـنتون کابل"که خيلی بجاست، . ل الدين افغان، مسمی گرددسيد نا، عـالمه سيد جما

  .قـرار دارد" پوهـنتون کابل"، در محوطۀ  هم آرامگاه سيدخصوصًا کهتغيير نام بدهـد و يا ملقـب گردد، " الدين افغان
ديگری جز اعـتالی وطن من بحيث فـرزند بسيار کوچک و کهترين فـرد افغانستان، که ذکر و فکر 

و سرفـرازی مردم خود را در سر ندارم، پيشنهاد می نمايم ، که در روز تجليل و بزرگداشت از 
را بنام نامی " پوهـنتون کابل"صالح ترين فـرزند افغانستان، عاليترين مؤسسۀ عـلمی کشور، يعنی 

به اسم  باعـظمت  و فاخـر اين فـرزند گرامی وطن، مسمی ساخته و از اين تاريخ به بعد آن را 
  .ياد کنند"  پوهـنتون سيد جمال الدين افغان"

                      و السالم عـلی من التبع الُهــدی                                       
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
   ، چاپخانۀ بهمن تهران1360، به تدوين ابوالحسن جمالی، چاپ سوم " نامه های جمالی "100ــ  صفحۀ 1
   همانجا102 ــ صفحۀ 2
   همانجا105 ــ 104 ــ صفحات 2
اما . خوششان هم  نيايد" پشتو"خطاب کردم، ولو که ازين لقـب خوشنمای " پوهاند" را "ريانیسمندر غـو" ــ استاد 4

  .، ياد گردد"پوهاند"چه چاره که  شخصيتی نظير  ايشان بايد توأم با بلند ترين لقـب عـلمی مروج کشور ما،  يعنی 
 ، 1363ارات مرکزی ، چاپ جديد ، انتش" دستور زبان فارسی  پنج  استاد" جلد دوم 104 و 47 ــ صفحات   5

  چاپ پارس، تهران
 ، 1378 کليات اشعار استاد خليل اهللا خليلی، به کوشش عـبدالحی خراسانی، چاپ اول 182 ــ 180 ــ صفحات 6

  نشر بلخ وابسته به بنياد نيشاپور، تهران
  

  :نوت 
به هيچ ه اند، اما اين دامی مسمی گردي معلم، بنام نامی اين فرزند گرب و يک مؤسسۀ تربيۀگرچه در گذشته يک مکت

" پوهنتون کابل" مؤسسۀ تحصيالت عالی کشور در کابل، يعنی باال ترينبلکه شايسته است، که . صورت کافی نيست
  .افتخارًا نام شاندار سيد افغان را حمل نمايد

وقتی برآورده ميگردند، که  ديگر ملی و مردمی های فراوان مأمولاين مأمول و گفت که بايد اين را نيز به تأکيد 
  !!!ل خود رسيده و يک دولتی مردمی زمام امور را در دست گيردالافغانستان به استق

    
  
 
  
 
 
 


