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  عارف گذرگاه
  فرانسه ــ انجمن فرهنگ افغانستان

  

  
   الوثقية عروجريدۀ

  اثر
  سيد جمال الدين افغان

  
  !برادران و خواهران هموطن

از عربي به فارسي " سمندر غورياني"هاي پيش محترم   اثر سيد جمال الدين افغان را آه سال"وثقي الةعرو" جريدۀ
 خوانده و از آن استفاده هاي زيادي نموده ام، و گرديده بود، چندين بارترجمه آرده و از طرف انتشارات بيهقي نشر 

ته بودم تا باشد روزي آنرا به هموطنان گرامي الزم ديدم آه آنرا دوباره باز نويسي آرده و به آرشيف خود نگه داش
  . تقديم آنم

كه از دروازه بيرون آمد و از پنجره دوباره داخل شد، وطن ما افغانستان را هميشه پامال امروز آه استعمار همچنان
 دادند و  انجامآرده و آنچه آه ناروا بود در حق اين مردم غيور آه در طول تاريخ براي آزادي خويش مبارزه ميكند،

صورت مقاالت ه پس الزم افتاد آه اين آتاب را از طريق سايت هاي انترنيتي ب. هم آشتار و ويراني دوام داردهنوز
  . متواتر به نشر برسانم تا باشد آه همه از نظريات اين ابرمرد تاريخ و مدافع حقوق انسان مستفيد گردندۀجداگان

  عارف گذرگاه !با ابراز تمنيات نيك
  
  

  اولقسمت 
  
  

  مقدمه
                                                        

و يا عصر ايدولوژي بسرميبرد و در پاريس به ١٩لدين افغان يگانه متفکر بزرگ مشرق زمين درقرن سيد جمال ا
روف شرق روزگاري که دانشمندان اروپايي دربارۀ انسان اروپايي مي انديشيدند، او يکسر غم و انديشۀ خودرا مص

اينکه سيد مشکل انسان شرقي را به طور خاص محور انديشه هاي خود قرار داده و آنرا حرفۀ   .وشرقيها کرده بود
خود ساخته بود، از نظر ما گذشته از اينکه چه انگيزه هاي مقدسي او را به اين کار واداشته، صرفًا بروي يک منطق 

پس از وي نيز ديگران . کار را منشأ ثروت گفت» آدم سميت«زکار ازهمان آغا. سياسي و عقالني استوار بوده است
ادعاي او را فارموله کردند و منطق عقالني بهتري برآن دادند، و در واقع پاسخ مناسبي براي کارگراروپايي بود که 

يگان در اين تحليل مواد خامي که از کشورهاي شرقي بطور را. انديشه هاي اقتصادي را مصروف بخود ساخته بود
و در يک محيط استعماري تهيه ديده ميشد، بحساب نمي آمد و حقوق هزاران هزار انسان شرقي ناديده گرفته ميشد، 

 راست است که حقوق  .چونکه تنها کاِر کارگر اروپايي بود که منشأ ثروت بود و نه مواد خام انسان هاي شرقي
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وبي برآنست، مگر انسان اروپايي بروي تحليل همين گواه خ» ارزش مازاد«کارگر اروپايي ضايع ميگرديد واصل 
که به عنوان کارگر، انساني بود که نيروي کار خود را با پول مبادله  چون. بحساب مي آمد» انسان«ارزش مازاد، 

شد، بلکه به ضرب شالق و با زور و   مگر يک انسان شرقي نه تنها به عنوان يک طرف هم ارز معامله نمي .ميکرد
گذشته ازين يک . وي کار استحصال مي گرديد که هيچ نوع شباهتي با استخدام يک انسان اروپايي نداشت تهديد از

  .انسان شرقي حتي بواسطۀ رنگ جلد و پوست خود، نفرتي را در نظر انسان اروپايي سبب شده است
رايگان، عرضه کند و يا براي يک کارگر اروپايي اين امکان هست که طبقۀ خود را ترک گويد و يا کار خود را به 

مگر انسان شرقي کار وي به روي جبر و اکراه است و نميتواند که کار نکند و هم جلد و رنگ موي وي مايۀ . نکند
و اينهم همان . لعنت و نفرين وي شده است که نميتواند آنرا از خود دور کند، اينست تفاوت مشکل انسان اروپايي

در حقيقت واقع،  .  انسان اروپايي را از پرابلم انسان شرقي از بن جدا ميکندمنطق عقالني و عاطفي است که مشکل
و . راه حل مشکل استعمار با طرق و معالجۀ پرابلم کارگر اروپايي تفاوت هايي دارد که نبايست آنرا ناديده گرفت

شکل همان طوري که حتي بايست ويژگيهاي هر يک ازين دو را بر مال  ساخت و عنوان کرد و هر چنديکه اين دو م
.  روي آن تاکيد ميکند، دو مولود ناميمون دوران سرمايه داريست که خود از حل آن عاجز آمده است١)امه سه زر(
سيد جمال الدين افغان ازهمان رادمردانيست که بيشتر به روي اين اختالف تکيه ميکند و در دوراني که ديگران به  

انتشار » الوثقيعروة «بودند او منشور ضد استعمار خود را درپاريس بنام فکر تدوير انترناسيونال هاي کارگري 
سيد آن پاکمرد افغان در کشوري بدنيا آمده بود که نخستين ضربت کاري ! آري. ميداد وهنر وي نيز در همين جاست

ازه اي را ايجاد را بر پيکر استعمار کهن زد و سرآغاز نهضت هاي ضد استعماري در آسيا و افريقا گرديد و دوران ت
او نه تنها استعمار را خوش . سيد از ريشه با استعمار در تضاد است و به تبعيت از آن با غربت در افتاده است . نمود

غربي را به مسخره بگيرد و شرق را به باز گشت به خويشتن خويش ميخواند » تمدن«نمي بيند، بلکه ميخواهد افسانۀ 
آنچه را . سند خوبي عليه غرب زدگي است» گذشته و حال ملت و عالج دردهاي آن«در واقع مقالت  . و دعوت ميکند

و ديگران آنرا در " البر ممي" و ٣"امه سه زر" و ٢"فانون"که سيد مطرح کرده، همان مطلبي است که بعد ها 
رسوم است باهم درتطبيق آخرين مودي درممالک بيگانه م« : درين گفتار ميخوانيم که . روزگار ما عنوان کرده اند

، ازين »و درميان ملت خود بمثابۀ مخلوط ناهمگوني اند«  و شکل خانه ها وعمارات را تبديل ميکنند .»رقابت ميکنند
قبيل، در حقيقت اين رسالت سيد بود تا که بت غرب زدگي را درهم بشکند، تا مگر انسان شرقي بار ديگر بخود آيد و 

همان طوري که در غرب امر از خود بيگانگي درين روزها سخت مطرح است و  . داز نو ايجاد گردد و تولد تازه بياب
در آنجا کارگر از جهاني که خود ساخته پاک بيگانه است، در مشرق نيز استعمار نه تنها مال و ثروت شرقيها را به 

رهنگ خود را تحقير غارت برده، بلکه دل و دماغ شرقي را نيز شيدا و شيفته بخود ساخته تا بحدي که خود را و ف
و بيک سخن بيگانه با . ميکند و هستي خويش را انکار ميکند و گذشته و تاريخ خود و رزمندگي و خالقيت خويش را

خويشتِن خويش گشته است و سيد به عنوان پيام آور عصر، در سرآغاز منشور ضد استعماري خويش چنين دستور 
 گذشته ازين دو اصطالح  .)يک غربي را در پايان کار اختيار کنديک شرقي در آغاز کار نبايد وضع (: ميدهد که 

غربي و شرقي که بيانگر دو طرز ديد جداگانه و دو فرهنگ متفاوت و دو شاخص متناظر است، سيد همانند هر 
در  . جنبش انقالبي ديگري که تعريف بخصوصي از انسان بدست ميدهد، خواسته است که انسان را تعريف نمايد

 هم از آغاز بحث مفصلي را داير بر اينکه انسان يک حيوان صنعتي است، »اسالم و نصرانيت وپيروان آن«گفتار
 سيد در  .اين تعريف که انسان حيوان صانع و سازنده است با دکترين انقالبي سيد کامًال سازگار است. مطرح ميکند

اما بـُعد انقالبي انسان درين . دني بالطبعمحيطي ميزيست که برايش گفته بودند که انسان حيوان ناطق است و م
تعريفات کامًال ناديده گرفته شده بود، و سيد در سرزمين شرق و براي شرقيها تعريف صانع و سازنده را از انسان 
بدست داد، آنهم به لحاظ اينکه انسان شرقي را عليه انسان غربي دعوت به انقالب نمايد و به تغيير محيط زيست بهتر 

درحقيقت واقع، انقالب به مفهوم وسيع کلمه ايجاد تغيير و دگرگوني  . د شرايط انساني تر دريک محيط انسانيو ايجا
در شرايط محيط و انسان به منظور ايدآل بهتر و زيست شايسته تراست و در فجر تاريخ که انسان نخستين بار به 

وده و همزمان با آن، دگرگوني را درخود به وجود اختراع ابزار پرداخت، به کمک آن تغييري را در محيط ايجاد نم
در آن لحظات تاريخ، انقالبي به مفهوم واقعي کلمه به وقوع پيوست و ظهور انسان با بروز چنين انقالبي همراه . آورد
مگر اين تعريف بدست فراموشي سپرده شد واين سيد در شرق و هانري برگسون درغرب بود که تعريف واقعي . بود

و بنظر . ا که با ماهيت انساني و بـُعد تاريخي وي نيز هم آهنگ و با مزاج زمانۀ ما سازگار است بياد ما دادندانسان ر
، و باز به تعبير »انقالب ميکنم پس هستم« بايد بگوييم که ،»مي انديشم، پس هستم«سيد بجاي اينکه بگوييم که 

« جهان را » حيوان ناطق« يکنم پس هستم چونکه من تمرد م«  نزديکتر صحبت کنيم بايد بگوييم که ٤)کامو(
دگرگون ميسازد و اما » آنطورکه بايد باشد«تٱمل ميکند و ما انسان انقالبي و حيوان صانع جهانرا » آنطوريکه هست

واز رهگذري هم هدفمندي . انقالب از جهتي نيازمند آنست که انسان توان انتخاب وآزادي بکار بردن آنرا داشته باشد
                                                 

١   
  نويسنده و مجاهد افريقائي مقابل استعمارگران:  فرانتس فانون  ٢
  :  امه سه زر ٣
  ورناليست، قرن بيستنويسنده و فيلسوف فرانسوي، ژ:  البرت آامو ٤
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و اين خود در پهلوي تعريف . انسانرا با قانونمندي هاي طبيعي و جهان هم آهنگ ميسازد و منسجم مينمايدهاي 
انسان، تعريف ديگري را از آزادي ايجاب ميکند و سيد هم اين کار را کرده و درمقالت قضاء و قدر، آزادي انسان و 

زادي را امروز تعريف ميکنند و بخصوص اين درست آن طوريکه آ. جبر طبيعت را رويا روي يکديگر قرار ميدهد
 ٥)ژان پول سارتر(برداشت سيد از آزادي، خيلي نزديک به مفهوم آزادييست که اکزيستانسياليست ها و به خصوص 

اي برادر توهمين انديشه  « :  دکارت که ماهيت انسان را انديشه ميگفت و يا به تعبير مولوي  .آنرا عنوان کرده اند
 را صرفًا به مفهوم مجرد متافزيکي آن تحليل ميکرد و نمي خواست و يا نميتوانست که آزادي انسان را آزداي  »!اي

در رابطه با انسان و جهان عنوان کند و تفسير سيد از آزادي از خصوصيات تفکر فلسفي عصرما و سخت با مزاج 
 »مي انديشم، پس هستم«: که ميگفت  ٧ در انديشۀ فلسفي دکارت٦)ادموند هسرل( در واقع  .زمانه سازگار است

 »انديشم و هر شعور هميشه شعور به شي است درچيزي مي«تصرف بجاي کرد و آن را باين صورت درآورد ، که 
و همينکه ژان پل .  تعويض کرد»حضور در جهان« را به »شعور به شي« شاگرد وي، اصطالح ٨)هايدگر(و باز 

 را گذاشت و »موقعيت« تعبير مشخصتر ،»جهان« و در بدل اصطالح  »آزادي« کلمۀ »حضور«سارتر آمد، بجاي 
 که اين همان تعبير جديدي از آزادي انسان و قانونمندي »آزادي در موقعيت است«اعالم نمود که ماهيت انسان  

نهاي جهان است که سيد هم از آغاز آن را بي اين همه لف و نشر عنوان کرد تا منشور انقالبي درستي را براي انسا
 سيد انديشه هاي  .تبديل مينمايد، داده باشد» شي«شرقي در برابر استعمار غربي که آزادي انساني را سلب و آنرا به 

 مطرح نموده از قبيل نقش شخصيت در تاريخ و استعمار جديد و »الوثقيعروة «فلسفي و سياسي ديگري را نيز در 
ته ها استنتاج نمايد و ما برداشتي بزعم خود از آن درين مقدمه تهيه نظاير آن که خواننده خود بهتر ميتواند ازين نبش

 براي ما بيشتر از هر وقت "عروة الوثقي"ديده ايم و در دوران فرخندۀ جمهوري زمينۀ استفاده از متن و روح 
طر تفاوت بايد گفت که درين ترجمه انتخاب ها و اختصارهايي نيز بعمل آمده و آنهم بخا . ديگري فراهم آمده است

 از رهنمايي هاي دوست محترم آقاي روستا باختري که  .هاي آن روز سيد تا اين روز ماست و بايد همچنين ميشد
  .بخش هايي از متن را تصحيح کرده اند سپاسگزارم

  عبداهللا سمندر 

                                                 
  نويسنده و فيلسوف فرانسوي باني مكتب اآسيزتانسياليزم) ١٩٨٠-١٩٠٥: ( ژان پول سارتر ٥
  : ادموند هسرل ٦
  فيلسوف فرانسوي قرن هفده :  دآارت  ٧
  فيلسوف آلماني:  هايدگر ٨
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  چرا اين نامه بميان آمد؟
  
   ۶٠الممتحنه  / ۴اليک المصير ربناعليک توکلنا واليک انبنا و

  ي پروردگارما خاص برتو توکل کرديم و بسوي تو رجوع نموديما”
    .“ و بسوي تست باگشت همه

اين گفتار حق را که مربط به احوال مشرق زمين است، عنايت خداوندي مدد ميرساند و خداوند در پي روزي کار پناه 
از به گونه هايي که مردم آنرا غالبًا  آيين هاي طمع کاران تا مدت ها پوشيده بود و باز هويدا گرديد و در آغ .ماست

 ملت هاي نيرومند، ناتوانان را به تندي در مسيري که خود ميخواستند  .انکار نداشتند بروز کرد و باز به تعويق افتاد
کشيدند، مرزهاي انديشه و افکارشان را درنورديدند تا جايي که بيگانه با خويشتن شان ساختند نظم و آرامش شان را 

 مردم به آنچه که  .ند و تجاوز شان به مرحله ای رسيد که حال ديگر نفوس مردم نميتوانند تحمل شان کنندبهم زد
واهمه به آن چيرگي دارد و عفريت خيال آنرا اغواء ميکند، گرويده اند که قدرت مادي هر چندي که عامل آن اندک 

، دوام مي آورد و تصور کردند که هالک ساختن هم باشد تاثير آن بر يک مجموعه که آحاد آن همبستگي نيز دارند
اين پندار را قياس نميپذيرد و برهان باطلش ميسازد، چه جريان . يک جمعيت بزرگ در مدتي اندک امکان دارد

رويدادهاي روزگاران گذشته و نزديک گواه آنست که ميشود عشيره اي را با شمارۀ اندک، در محيط يک ملت 
ولي هيچ زمانه چنين رودادي را به ياد ندارد که . که نام و نسبت خود را فراموش نمايدبزرگ محو ساخت، تا جايي 

يک ملت، ملت ديگري را که در تعداد با آن مساوي است و يا يک نسبت نزديک دارد، از ميان بردارد، گر چه قدرت 
 بر آن حکم مي کند و سير آنچه را که عقل به روشني. آن به بزرگترين پيمانه و حتي باالتر از حد تصور برسد

اجتماع انساني به شهادت تاريخ بر اين است که اگر ملت هاي بزرگ به علت اختالف رأي و يا غفلت از يک سر 
نوشت شوم و يا فريب يک نعمت گذرا و يا تمايل به يک راحتي ناپايدار گرفتار فتور و سستي ميشوند، همينکه يک 

و پريشانشان ميسازد و تلخي هاي حوادث را پياپي مي بينند، شکوه و شکايت قدرت بيگانه بر ايشان هجوم مي آورد 
 سرميدهند و يا دهشت به حمايت آنچه که دارند و اعاده وضع از دست رفته ميکوشند و جز نجات خود راه و چارۀ

درين حالت است که به نيروي حقيقي خويش که ناشي از اتحاد اعضاء و همبستگي آنان است پي . ديگري نمي بينند
که در وراي اين اتحاد . ميبرند و تنها الهام الهي و احساس فطري و دستور شرعي است که ايشان را رهنمايي ميکند

 افراد انساني هرچند به علت داشتن خصلت هاي  .رندکه آسانترين کار براي شانست، به هيچ چيز ديگري نياز ندا
محدودي به فساد طينت و بدي عادت دچار گردند، در يک جامعۀ معين بيشتر از حد توان و امکان که در خور طاقت 
وي است، ظلم را نميتواند برداشت کند و همينکه ظلم و تجاوز از حدود طاقت و توانايي او درگذست به نيروي حقيقي 

از ميگردد و روباه آن در نقش پلنگ و گرگ آن در هيئت شير ظاهر ميگردد و درين تالش به بيراهه ني خود ب
 ممکن است اشتباه هم کند و در نتيجۀ اين اشتباه گرفتار مصيبتي شود و خساره مند گردد، ولي بجاي آن به  .زنميرود

 ميکند و فتح و پيروزي بار ديگر نصيب وي جبران گذشته ها توفيق مي يابد و از وقوع حادثه همانند جلوگيري
تالشيکه براي رفع تکاليف توانفرسا براه مي افتد، اگر کدام قيم و سرپرستي آن را اداره و رهبري نمايد، . ميشود

تاوقتي که علت باقي است و آثار آن بروز ميکند، قدرت اين قيم و مدافعۀ اين سرپرست در محو عاليم و يا متوقف 
 کفايت نميکند، درين حالت اگر سرپرست ديگري که تجربه بيشتر و بينش بهتري دارد، جانشين وي ساختن جريان

گردد چه پيش خواهد آمد؟ درين صورت تخفيف اين تاثير ويا ازالۂ آن تنها با از ميان بردن علت ورفع اسباب آن 
صيت و آيين شان مخالفت کند، سر  ملت ها عادت کرده اند که از فرمانبري کسيکه با اخالق و شخ .ميسر ميگردد

هر چند انجام تکاليفي را که به آنان وا ميگذارند بيشتر از آن نباشد که از کسان همانند خود آنرا ميپذيرند، چه . بپيچند
حالت چنين تکاليفي را طرد ميکنند، هر  توان را به آنان تحميل کند و در آن برسد به اينکه انجام تکاليف بيرون از

اين فاصله گيري که حاصل ه دستگاه رهبري فاصله ميگيرند وهمراه ب باين وسيله از امهم هم بپندارند و آنرچند که 
ناآشنايي است، افراد ملت با يکديگر نزديکتر ميگردند و رهبري را حقير ميشمارند و مانند سنگ پاره به دورش مي 

 حد درگذرد، ملت ها اختالفات نژادي و ديني را وقتي تجاوز گسترش يابد و از . هم نيست   افگنند و جاي تعجب
منظور رفع خطر همه گير ميشود و جدي تر از الزام به تمکين در مسايل ه فراموش ميکنند و اتحاد و همبستگي ب

 اشتراک در منافع طبيعت بشري را ۀ است که نداي وحدت نسبت به انگيزدرين حالت. نژادي و آييني جلوه ميکند
آيا پس ازين همه بايد در شگفت شويم که درين روزها چرا يک جنبش فکري بيشتر  .  قرار ميدهدبيشتر تحت تاثير

اکناف مشرق زمين را فرا گرفته است که هرکس خواستار رهايي و نجات است و تا حد توان وسايل و اسباب آنرا 
ن مي انديشند تا قدرت هاي پراگنده ايه  دانشمدان در بيشتر سرزمين هاي مشرق زمين ب .کامل و يا ناقص فراهم ميکند

ست که آدم با بصيرت اين موضوعي! چرا نه حقوق همه حمايت کند تبديل نمايند، واز ي واحدي که بتواند ئرا به نيرو
دليل ميسر نيست، الکن  اقناع طمع کاران به برهان و . تواند که صاحب طمع آنرا ديده نمي انتظار آنرا دارد هرچندي

 خداوندي در ناموس یورد و گذشته ازين آنچه را که قضاآ انه در عادات فرزندان خود بوجود ميآنچه را که زم
 ظلم به شرقيها به سرحد خود و تجاوز بر  .خلقت حکم ميکند، پندار آنانرا درآنچه که گمان برده اند، آشکار ميسازد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

و از جمله شاهاني به . را درک ميکنند ود مسلمانان آنها مصيبت خيت خود رسيده و هر مغلوبي مخصوصًاآنان به نها
عزيزان خوار و مردم جليل . آن محروم گشتند صاحبان حقوق امارت، به خشم از پائين کشيده شدند وه زور از تخت ب

و هيچ طبقه اي از طبقات نماند که ضرر . تنگدستان، بيمار و شيردالن، بزدل شدند القدر حقير و توانگران، ناتوان و
جسال گذشته  طول پن که در سرزمين مصر در  حوادثيۀبخصوص نطف.  باشداين طمع کاران را نديدهزياده روي 

ه که مردم را ب خودآوردند که ناآشنا بود با درين سرزمين آنچه را  .آن بارور شده است بدست صاحبان غرض در
که  وجود آوردنده ب الزاماتي را شگفت زده شدند و نوس نبودند وأآن م وحشت افگند و شدتي را بکار بردند که با

نام عدالت،  اين آزمندان ميخواستند تاثير زنندۀ آنرا زير. برابرآن ناتوان ماند نيروي مردم در قدرت بود و باالتر از
وقتيکه جنبش خودبخودي عرابي بميان آمد،   .بردند براي نيل به هدف خويش بکار هرنوع وسيله را بپوشانند و

 طوفاني از و برند، همان بود که موجي از ناگواري ها  براي رسيدن به آرزوهاي خود بکاره ایمخواستند آنرا وسيل
آنچه را که آرزو ميکردند به آن . ولي بخطا رفته بودند. گمان کردند که به مقصد رسيده اند و. حوادث راه افتاد

ي را امسير تازه   ديگري براه افتاد وهنوز خاموش نشده بود که بدنبال آن جنبش ظاهر امر اين جنبش در . نرسيدند
 حاال ته ماندۀ آرزوهاي شان بود و دلهاي مسلمانان داشت و خود آورد که منزلت خاصي در پيامي را با گشود و

بدون شک روزي خواهد رسيد که گردانندگان  تعقيب آن جنبش تازۀ ديگري بميان خواهد آمد؟ وه درست نميدانم که ب
آن  زقوم از آورند و بلي آزمندان چيزي غرس کردند که حاال حنظل بدست مي  .ماندب رهبري عاجز جنبش از
حرص خود زياده روي  در طمع خود غلو و اين خواه مخواه عواقب اجتناب ناپذير کساني است که در و. ميخورند
را به کارشناسان حادثه  تالفي هر قضيه را به صاحبان آن واميگذاشتند و همان آغاز، هر آنان از اگر ميکنند و
باين ترتيب . آن بهره ببرند يا ميتوانند از دارند، و آنرا شناسايي جلوگيري از بکساني که توان و يا و. ميسپرند

 يا بي آنکه پاي شان بلغزد و. که آرزو داشتند بدست آورند ومنافع فراواني را ميتوانستند مصالح خودرا حفظ کنند
ؤ  مردم که میپراگندگي آرا به اختالف افکار و که مرتکب شدند و باهي راآنان اشت  .پرچم شان سرنگون گردد

 ولي ،نتوانستند بفهمند که اين امر هرچند که تباهي آن سريع است ثرترين عامل ومهلک ترين آنها است، غره شدند و
 که سبب قوت ،لحظات شدت بحران به حامل وحدتي تبديل ميگردد در باسرعت هرچه تمامتر و دوام آن اندک است و
آن معاف باشند، سالمتي بعضي  باقي از که به بخشي از ملت سرايت کند و چه تاثير ظلم وقتي. قلب ستمديدگان ميشود

و حجاب غفلت مانع آن ميشود که سالمت ماندگان آنچه را که به برادران . باعث تسليت مصيبت رسيدگان ديگراست
بجهتي  و.  آنان بسر ميرسدۀحوصل گرديد ناآرامي همه را مي پيچاند وآنها رسيده احساس نمايند وهمينکه ضرر عام 

 وجوده سرزمين هاي مصر ب حالت بدي که در  .نه به خير ديگري کشانده ميشوند که بخير خودشان تمام ميگردد و
 هيچ نظرشان سرزمين مقدس پنداشته ميشود که مصر در.  مسلمانان ديگر هم ساده نيستلآمده، تحمل آن براي عام

 ۀزيرا درواز. ه دارد، اشغال نمايدبه موقعيتي ک را دردلهاي مسلمانان نظر ممالک اسالمي نميتواند منزلت آن يک از
آسوده  مسلمانان نسبت به آن سرزمين ها آرام و امان بماند، خاطر همينکه اين دروازه در حرمين شريفين است و

. ارکان اسالمي به تشويش مي افتند المتي يک رکن بزرگ ازنسبت به س ورنه افکارآنان پريشان ميگردد و. است
وقتيکه زخم  و تا. را جريحه دار کرده است قلوب آنان اعماق به فرياد آورده و از ديده، مسلمانان را خطري که مصر
ان آن نزد زيرا عالئق همکيشي در. مسلمانان عجيب نيست اين از و. آن، آنانرا ناآرام ميسازد آن تازه است درد

 آيه هاي آن چيزي که از در ميان آنان تالوت ميگردد و که قرآن در مادامي. زبان است روابط نژاد و نيرومندتر از
 مصرغم هاي نهفته را تحريک ۀفاجع  .پس زمانه نميتواند ايشان را ذليل نمايد. وجود ندارد ۴  فهم خواننده پوشيده بماند 

انديشه هاي آنان   دره ایدر روان آنان همانند عقيد و. آيد ساب نميدردهاي نوي را بوجود آورد که بح کرد، و
فس کشيدنها نميخواهيم که اين ن ما. نگراني زمان حاضر، نفس عميق ميکشند يادآوري گذشته و سرايت کرد، ايشان از

.  بخراشدطمع، گران ساخته، مگر گوش کساني را که آز و  نفس بدل گردد، بلکه فرياد همگاني گردد تاِ به نفس
که کشورگشايي شان جز  هاييهازهمه ستم رسيدگاني که بايست ازين عواقب  بپرهيزند، تودۀ مردم اند، نه گرو مهمتر

نه هم سالحي  دشمن است و مدارا با نه هم سپاهياني که انگيزۀ تملک آنان سازش و و. سياست پيشگي چيزي نيست
مدافعان   پايتخت شاهان و اشکال همانند به عنوان حافظ ختلف وبه مصالحه بلند نميشود، اينان برنگ هاي م که جز

 شر نجات بخش حکومت ها از  بلواها وۀخنثي کنند هاي قدرت اولياي امور وپشتيبان مرکز سرزمين هاي آنان و
که مالحظه آن درين مسير حتمي است،  اولين چيزي  .نگهبان منافع شکست خوردگان ظهور ميکنند آشوب ها و
 و . ميان ميبرد هم گشودن، از يک چشم از باز با يک چشم بهم زدن و را با اعمالي است که اين مرز  ازجلوگيري
به ناتواني آن نبايد  چنان ملتي پرهيزکرد که تاريخ در لحظات اختناق شاهد طغيان آن بوده است و تشدد در بايست از
آيند  نيرومند، بميان مي متحدين قوي و و. ر نيستچون پيداست که وقتي هدف يکي شد محتاج به وسايل ديگ. غره شد

آدم خشمگين که بدشمن خود صدمه ميزند، پرواي آنرا ندارد که سالم   .که آنان را به ترويج سياست شان رهنموني کنند
فساد  پردۀ از مگر  . اگرچه خودهم خساره ببيند،ضرر ميرساند براي اينکه ضرر برساند هالک گردد، او يا بماند و

هند جريان  مکه تا از مکه و که ازهند تا  شان را نسبت به نجواهاييۀسامع ميان برده و نديشه هاي طمع کاران را ازا
 .باهم ميرسند يکديگر وه زياده رو، ب آدم خطاکار و مرزهاي صاحبان قدرت و دارد، گران ساخته است؛ که اينها در

 قاسم مشترکي ازعقيده که ۀبواسط ايجاد روابط تازه و ست، بامهمترين مناطق شرق روي داده ا فجايع اخيري که در 
انظار آنان را متوجه عاقبت  را پيوست بهم ساخته است، افکار دانشمندان را بيدار و يک ديگر سرحدات دور از
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ق  حۀمطالب  در مفکوره نزديک و درًءناب. به اين مرحله رسانيده، ساخته است را بررسي عللي که آنان کارشان، با
براي چاره جويي آن علل ضعف توجه کرده اند، به اميد اينکه چيزي از قدرت از دست رفته  کرده و همبستگي پيدا
 در .حيثيت خود بکوشند  دين وۀجهت حماي  تا،براي آنان فراهم نمايد  مناسبي راۀرويدادها نيز زمين ۵   را باز يابند و

باز اگر  دست برود و خيال نمي کنند اين فرصت از ازيدند وحال حاضر اين فرصت غنيمتي است که به آن دست ي
 ي ازادر عده  تيزان هارتشکل پا  .عاقبت کارها بخداست  غيب همانند آن وجود دارد وۀخزان ضايع هم شد در

بهرنحوي  مردان عاقل است که اسباب پيروزي را مصر براي انجام اين مهم، مفيدتر از بخصوص هند و  وهاکشور
سعي خود  در تالش باز نمي ايستند و از جا توحيد مي بخشند و  حق را درهرۀانديش جو ميکند و و  جستکه باشد،

 به مخاطره انداختن حيات خويش بعنوان يک موجود زنده نيز ۀمرحل که تا هرچندي راه نميدهند و قصوري بخود
آنها دارند، فيصله کردند، تا   بایهرا مينمايد که وضع مشاب چون آغاز کارشان ايجاب همنوايي کساني و  .برسد

حامي آن بشمار ميروند و از رنج شان متحسس   عدالت مطلق وا با مردمي از اروپا که هواخواهپيوندهاي محکمي ر
 که روي آن تکيه یفرضيه هاي  سلطه را در دنياي اسالم باۀلأ خود ميدانند تا مسۀو فرض ذم. ميگردند، بر قرار نمايند

 آن ۀسال در ايام حج در اماکن متبرک هر محل يقين است و  مکرمه زادگاه دين وۀن مکچو. يندکرده بررسي نما
شرقي وغربي، از غني تا فقير، و از شريف تا عامي، با يکديگر پيمان برادري ميبندند، بهترين شهري است که افکار 

و چون . واهد به راه راست هدايت ميکندو خداوند کسي را که بخ. به ساير جهات پراگنده ميگردد در آنجا مبادله، و
رسيدن به هدف به قسمي که دور از خطر و به پيروزي نزديک باشد، ايجاب آنرا مينمايد که سخنگوي ضمير هاي 

که  راه هاي مختلفي را جهت نشر انديشه هاي خويش براي کسي.  از حق داشته باشده ایرائح سالم، دعوت راستين و
 را به ه ایدرک درستي ندارد، اختيار کردند و ترجيح دادند که درين روزها جريداز موقعيت برادران خود 

گسترش  تا بتوانند به پخش آراء و. عزيزترين لغت که زبان عربي است در شهر آزادي همانند پاريس انتشار دهند
، روي اين  زندبازگو کردن به فراموشکار بپردا محيط هاي دوردست به غرض آگاهي غفلت زده و خويش در افکار

سيس نمايد که بيانگر مشرب و گوياي أ را ته ای خواستند تا جريد"سيد جمال الدين الحسيني االفغاني"منظور از 
 وي نسبت به دين و وطن وي ۀپاسخ گفت، بلکه حقي را که فرض ذمتنها اين خواست شانرا ه سيد ن. مذهب آنان باشد

داشت، پاسخ واه آنچه که اولي را ب.  داد که رئيس تحرير آن باشد را وظيفه»شيخ محمدعبده« بود اجابت کرد، و
  .همه احوال تکيه ميکنيم به خداوند در آن وادار کرد و به اطاعت از دومي را

 
 

 


