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                                                        :سريزه

 پوهان، ) دهيواد زيات شمير عالمان، ينا دوکتور محمد سعيد (سعيد افغانمرحوم موال
دی کوچنی  ي.ه پيژنول شخصيتونه نوراو نور ملی او زده کوونکي  استادان،ليکواالن، 

لاو باالخره سپين ږيرتوب ته ورس لوی شو،  هو   دين په  ييد خود هيواد والو اواسالم سپي
خه يله  ېالره ک لو اومبارزو  ې د يو  ستر پراخ وړاندې ليک سره، د کورن او هلو 

خه ياته برزده دخپل ژوند . الس وانه خيست نړٻوالې تجربې سره  د ژوند په هي پړاو کې
زيات افتخارات السته  ېي ېالره ک ېره کړه اوپدٻوعظ او ارشاد ت، مقالو ليکلو ،په کتاب
ړ تياو په برخه کواښ او نو، تيريو ظلم،ډول  دی دهر  . راوړل ولنيز و نيم کله رو ې هٻ

ان يې د راتلونکي خطراتو  او د نه شو ېچپ پات هم  ولنې نور مخک . خپلو دوستانو او د 
اخيستو په صورت کې دافغان ملت او ولس د خطراتو ته  د مواجه کيدو په  غلط قدم د

اوالهياتو په  ېه دفلسفصورت کې په مستندو داليلو او تفاصيلو انظار او خبرداری ورکاه. د
 ي په ياد د ېه م ،ترالسه کړهه نپوهنتوشريف له خپله دوکتورا د مصر داالزهر  ېبرخه ک

ه چ ېکب دمياشت کال دهجري شمسي  1369د  ېچ  ېور د ېدمړين مرحومي  د ېاومه ني
 ېچ ېحال ک ېپخپل قلم په داسپروف  او ليکنې خپل وروستی اثر ه  دسره مصادفه ده د

 يرسوله ترآخره نه و ېد کتاب پروف ي ال اصالح کول، ېباند ېستی هم نه شو په مالستناٻک
ی ي د ېچ   ان وسپاره  ېکړه اوحق ته يوداع و ېنه سره يژوندا يل او دنيويپ ېمرګ سل
خه يو نو موږهم دده دلوی درياب ه  عالم و يدی يودين ېچا د .»انا  وانا اليه راجعون«

ک ا ولو لوستونکو تنده پر عالمانو يددين ېچ هيله لرو . راواخيستل يو  يو  ېاود نورو 
عالم  ياوپيژندل شو مشهوردهيواد  ېدده په ژوندانه باند ېلنډه رساله ک ېپه دي. ه ماته ش

ه لنډه ليکنه کړيده يمرحوم مولو بيا دافغانستان جمهوريت  . محمد هاشم کامه وال يو
لوی رئيس الحاج مولوی غالم سرور منظور دده په  ءشورا يو روحانيونو دعالدعالمانو ا

تو نشراتو اوتبليغاشؤون اسالمی د  چاپ شوو آثارو يوه لنډه تبصره کړيده او وروسته د
غوره  ېو مقال ي،يو چاپ شو يالتر اوسه نه د ېخه چ ېنمرحوم هغه ليک رياست د

رانو لوستونکو ته وړاند ېپه ترڅ ک ېرسال کوچن ېدادی ديو ېچ ي کړيد   ي.کيږې تاسو 

  اال با يوماتوفيق
  » ييوسف« محمد رحيم 

  رئيس نشراتو اوتبليغاتووزارت شؤون اسالمی د افغانستان د  د
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  تذکرمختصردرباره شخصيت
  مرحوم الحاج دوکتور محمد سعيد (سعيد افغانی )

مولوی محمد سعيد صاحب که پسر ارشد جناب موالنا عالمه عبدالمجيد مشهور به خطيب 
که فعال به شهر  مولوی صاحب (خطيب مسجد جامع شهر تيگری مرکز واليت لغمان )

  . ميباشد، مهترالم شهرت يافته
رساله های علم  صرف ونحو و ،عبادات ،تعليمات ابتدايی از نظم ونثر دری ومبادی فقه

عمرزائی از قبيله  خۀ به شاامجد خود تحصيل کرده بودند. درمليت پشتون  منطق را از والد
 رعالی دا ۀدر مدرس تحصيالت رسمی را  .پشتون انتساب داشتند - وقوم مشهور صافی 

  .بل به انجام رسانيدندلعلوم عربی کاا
س آن رِ مدَّ  قضات عدليه و بعداً سۀ که محصل مدر .ش هـ. ،  1329 - 1328 سال بنده در

 . دوست و هم مسلک گرديدم، آشنا سعيد  محمد مدرسه بودم باشخص محترم مولوی صاحب
در آنوقت  .جناب شان بعد از فراغت درهمان مدرسه در دارالعلوم عربی استاد مقرر شدند

استادان  .دارالعلوم جهت بديهی عالم بودن شخص بشمارمی رفت سۀاستاد شدن در مدر
جامع علوم منقول ومعقول بودند که  ،علمیۀ بزرگ مرحوم اين مدرسه شخصيت های برازند

فارغ التحصيل اين مدرسه رامولوی  . و ذوندرت است نظير ومثل آنها کنون در حجاب شد
 . مولوی رانوشته ام مۀدرمقدم اسم نامی دوکتور صاحب کللهذا  .گفتندمی خطاب ميکردند و 

دارالعلوم نجم المدارس واليت ننگرهار که درقريب ۀ به حيث مدير مدرس جناب شان  بعداً 
 ۀ قادريه درقري ۀ يقشيخ طر ،نجم الدين مشهور به صاحب هدهجوار مرقد مبارک عالمه 

رهار ) هـډه  که  گرديدندمقرر  ،موقعيت داشت درجنوب شهر جالل آباد (مرکز واليت نن
دند تبديال به حيث عضو مسلکی رياست تدريسات ثانوی مرکز وزارت معارف مقرر ش بعداً 

بنده . درين مدت عالی استقالل وظيفه تعليمی نيز داشتنديسۀ درين مرحله در عين حال در ل
تدريس بودم.  وظيفه مصروف کابل استقالل ۀعربی و دينی درليسنيز به حيث معلم مضامين 

تفريح به مالقات همديگر و احيانا مباحثه علمی کيفيت فراغت و هنگام طبعا دردرين مدت 
نجم المدارس مقرر  ۀمرحوم بارديگر به حيث مدير مدرس . راحاصل می نموديم مسرت آميز

  .گرديدند
ثانی چنان اتفاق افتاد که ماه مبارک رمضان رسيد و پادشاه وقت در جالل  ۀ درهمين دور 

آباد بودندودر مسکن شاه باغ کوکب سرشته ختم قرآن کريم در اثنای نماز تراويح که در 
مشهور ننگرهار  یبعضی از علما .گرفته شده بود ،مذهب حنفی عبادت های مسنونه است

مولوی  مدير صاحب نجم المدارس .اشتراک ورزند قرآن کريم دعوت شده بودند در آن ختم
در شب  با چند نفر استادان مدرسه نيز در آن ختم شرکت کرده بودند. محمد سعيد افغانی
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و اخير ختم طوريکه تعامل است سخنرانی های اجتماعی و موعظه دينی ايراد ميگردد 
ور پادشاه آيه نيمت دانسته بحضصاحب فرصت راغمولوی صاحب محمد سعيد سعيدافغانی 

وطن و بهبود آن  امور از اثر درد دل که با .تفسيرنمودند ترجمه و  ،ن کريم راتالوتآقر
 ً خطاب به پادشاه گفت: اگر چه  برای بهبود اهل وطن داشتند به جرئت حق گوئی ضمنا

ول اند آيا شما فرمانی مسؤحترام و غير درقانون اساسی ذکر گرديده پادشاه شخصا واجب اال
بنده خدا (ج)  ۀواهش کرده ايد که به يادداشت کلمو خطبا خ ءدر کرده ايد و از علماراصا

ً ۀ درخطب ً  بشما دوعا بکنند و بنده طبعا مسئووليت داشته می العالمين د خالق رب به نز شرعا
خواهش ميکنم شخصا  .باشد بلکه در ذهنيت عامه کافه ملت و رعيت نيز مسئووليتی داريد

جلو خود سريهای  ،وده به امور اداره عامه وطن توجه داشته باشيدنيز قبول زحمت فرم
  .گرفته باشيد بعضی مامورين بزرگ را

آن مولوی صاحب را وزارت معارف خواسته و به حيث معلم مکتب ابتدائی در شهر  یفردا
  .کابل مقرر شدند

کوشيدند تا شرايطی مهيا  ين امر اطاعت کردند و مولوی صاحب به صبر و استقامت از
 - شريف به کشور جمهوری عربی مصر  هربرای تحصيالت عالی به پوهنتون ازشود و 

ً   عسی ان تکرهوا«که به مقتضی آيه کريمه  ندقاهره اعزام شو باالخره » وهو خير لکم شيا
اعزام  جهت تحصيالت عالی به پوهنتون ازهر شريف   آورده شد و به قاهره بر رزوآاين 
   .شدند

سوابق و اسناد تحصيلی علمی مولوی صاحب که عبارت از شريف  در پوهنتون ازهر
کتب  یشهادتنامه دارالعلوم عربی آن وقت کابل بود مالحظه نمودند اين شهاد تنامه براسما

  از علوم و فنون عقلی و نقلی مشتمل قرار ذيل بود.                      
  صنف پنجم :

  ،عبد الرحمن جامی برمتن کافيه ابن حاجب در علم نحو شرح مال - 1
  ،معامالت –درعلم فقه  –فرايض  اخير از بيع تا کنز  - 2
  ،رساله علم منطق ارسطو –الميزان  بديع 3
  ،جذری درعلم تجويد لۀرسا -  4
   ،صلی هللا عليه وسلمقصيده برده درعلم ادب و نعت آن حضرت  -  5

  صنف ششم:
   ،در علم صرف و خطشافيه ابن حاجب  - 1
  ،قطبی علم منطق -  2
   ،نورالنوار علم اصول فقه - 3
   ،سبعه معلقه از ادب -  4
   ،شرح نخبته الفلر از اصول -  5

  صنف هفتم:
  ،هدايه اول تا کتاب وقف از فقه شريف - 1
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   ،وصول فقهاامی از ج - 2
  ،سلم العلوم وميرزاهد قطبيه از علم منطق - 3
  ،مقامات حريری از ادب - 4

  صنف هشتم:
  ،ميبذی شرح هدايته الحکمت از فلسفه طبيعی والهی -  1
  ،مختصر المعانی شرح تلخيص المفتاح از معانی وبيان وبديع -  2
   ،هندسه، تحرير اقليدوس - 3
  ،منطق ،ميرزاهد مال جالل - 4
  ،تفسير مختصر ،جاللين شريف - 5
   ،درادب ،ديوان متبنی - 6

  صنف نهم:
  ،ا و صا يا                فقه کامل معامالتهدايه اخير از بيع ت -  1
  ،مشکوه شريف                                علم حديث -  2
  ،علم کالم و عقايدخيالی حاشيه آن شرح عقايد نفی و                            -  3

  صنف دهم:
   ،جامع صحيح ترمذی و جامع الداوود        علم حديث -  1
   ،انی                                 معانیمطول تفتذ  -  2
  ،حمد هللا                                         شرح حصه تصديقات سلم العلوم -  3
   ،تصريح االفالک                               علم رياضی وهيت -  4

  صنف يازدهم:
  قاضی مبارک    - 1
   ،شرح چغمينی                                   شرح حصه تصورات سلم العلوم - 2
   ،علم رياضی وهيت صحيح مسلم شريف                            - 3
  ،لم حديثعـمدارک التنزيل                                   - 4
   ،مسلم الثبوت                                     تفسير - 5
  اصول فقه  - 6
         ،تاريخ الخلفا از عالمه جالل الدين سبوطی - 7

  صنف دوازدهم:
  ،بيمار ی                                            علم تفسير - 1
   ،صحيح بخاری کامل                              علم حديث - 2
   ،تلويح و تو صيح                                   اصول فقه - 3
                        ميرزاهد برامورعامه  - 4

  علم کالم وعقايد. از شرح مواقف
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  اين سند عالی ومهم  ۀبه هر حال به مالحظشايد بعضی از کتب را فراموش کرده باشم .

هيت تدريسی و ممتحنه  ،شنيده ام علمی طوريکه از زبان فصيح البيان مولوی صاحب
پوهنتون ازهر را تحصيل کرده ايد اما  مرادفپوهنتون ازهر فرمودند که شما نصاب تعليمی 

لسان عربی به متحان گفتند که محاوره و مذاکره بعد از موفقيت در ا، ما امتحان می گيريم 
 کمال شريف به  وارد نمی باشيد شمارا در صنف سوم فاکولته شرعيات پوهنتون ازهر

  .داريم بعد از آن موفق شد که درجه دوکتور را حاصل نمود رضايت و استحسان قبول
شايد بابعضی افراد  ،مقصد فيض تحصيل نصاب تعليمی دارالعلوم آن وقت برايش رسيد 

ديگر از محصلين افغانی فارغ التحصيل دار العلوم کابل نيز اين رويه در پوهنتون ازهر 
 »شيخ عبد هللا الهروی االنصاری االفغانی «ستيز دوکتورای آن مرحوم کتاب  شده باشد در

 وارايه به عربی بعد از تتبع مطالعات که در اطراف شيخ االسالم هرايتی نوشته بودند و لقب 
 

ان در تر مينل ميد 1966سپتمبر سال  17فوتو هذا از محصلين افغانی جامعه االذهر مصر ميباشد که در ( روز شنبه 
ربانی ، استاد جوهر   استادشهيد برهان الدين(از چپ به راست ( قطار ايستاده .اخذ شده است هوايی قاهره کشور مصر )

صديقی، استاد حبيب الرحمن جدير ، مرحوم دکتور محمد سعيد سعيد افغانی ( پدربزرگوارم ) ، استاد مرحوم وفی هللا خان 
 سيد جان بيانسميعی ، استاد حبيب هللا غالب ، داکتر 

 ته ؛ از چپ به راستقطار نشس
استاد عبد الحکيم خان ، استاد نعمت هللا شهرانی ، استاد محمد اکبر ضيايی ، استاد عبد الرشيد مالخيل ، استاد مرحوم  

 .محمد صديق سيالنی ، استاد داکتر احمد خطيبی ، استاد ياقوت؛ استاد محمد حبيب سراج واستاد عبد الجيلی يوسفی
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  .سعيد افغانی ياد می شدمحمد سعيد علمی دوکتورا راکسب کردند که از آن بعد به دوکتور  

هنوز به مصر تشريف نه برده در کابل در مدرسه دارالعلوم مدرس بود ند که در ان هنگام 
رخين ايران به کابل تشريف آورده بودند و به سعيد نفيسی شهرت مؤکشور  یيکی از علما

ازينکه نام شان سعيد بود خودرا تخلص سعيد افغانی اختيار کردند من  داشتند مولوی صاحب
  هم  در يک مالقات برايش گفتم چه خوش است که اگر ايران سعيد نفيسی دارند افغانستان

به تبسم گفت خداوند توفيق خدمت علمی بدهند که به مردم خويش د.  سعيد افغانی را بروز دا
  .خدمت کرده بتوانيم

داشتن چنان سرمايه هنگفت علمی و ذوق مطالعه خصوصادرباره افکار و جناب شان با
تاليفات شيخ عبدهللا االنصاری شکی نه مانده است که دست طوالنی درمعلومات عرفانی 
وتصوف پيداکردند و موجب وسعت افق نظر علمی گرديده و گاهی درضمن مقاله ها به 

  نه عالمانه و عامالنه می پرداخت . تداوی درد های اهل وطن به تذکر از مطالب صوفيا
بعد از عودت به وطن عزيز باو جود آنکه معقول و مناسب به صاحبان قدرت اداری وقت 

خصوصا معارف و پوهنتون آن وقت بود که از دفاتر علمی دوکتور صاحب در فاکولته 
المه نح عاما به دارالمعلمين عالی مقرر شد جناب شان کتابی در سوا نندشرعيات استفاده ک

آقای سيد مرحوم مايه افتخار علمی افغانی و  .ليف کرده اندتأسيد جمال الدين افغانی نيز 
طبعا قسمتی از خصائص نيک علمی  .پيشوای نصيحت آزادی بخش عالم شرق و اسالم بود

مت قلمی علمی خود به ترتيبی وکيفی که . خداودر مغز بيدار دوکتور صاحب جا گرفته بود
ی پسنديد نقش قدم عالمه سيد افغانی را تعقيب می کرد کسيکه می فهميد می ميدانست  وم

د که دوکتور عبد المجيد وزير ؤفهميد ورنه ...جناب دوکتوررا در دوره جمهوريت محمد داو
عدليه ومتصدی اداره قضا بودند و دوکتور صاحب را از سابقه داری زمان وزير معارف 

ند که درعين حال تنظيم اداره الی قضا مقرر کردبودنش معرفت داشت به عضو شورای ع
رابه صداقت و امانت بدست داشت واز توجه به حقايق و آثار  ت عالی محاکمه قضا حکمۀم

عاطفه بشری که خاصيت طبيعی اش بود بامتهمين قضايا صرف مطابق قانون معمول رفتار 
   .کرده می شد

استيناف مرکز ودر عين حال رئيس  بنده به حيث رئيس ديوان حقوق عامه درمحکمه عالی
روزی به معيت  .ديوان محکمه مرافعه مماثل تجارتی و استيناف مماثل جزائی نيز بودم

محترم محمد انور واحدی رئيس عمومی استيناف مرکز بمنظور تقديم استهدا در يک 
موضوع حقوق عامه به شورای عالی قضا رفته بودم شورای عالی داير شد رياست آنرا 

ضور بهم اراکين شورای عالی ح .ترم دوکتور عبدالمجيد وزير عدليه تنظيم می کردمح
سای دوائر قضا نيز حضور داشتند البته به اجازه وزير صاحب رؤرسانيده بودند بعضی از 

قبل از آنکه پيشنهاديه موضوع حقوق عامه راتقديم مجلس کنيم روی يک   .می آمدند
استمدا کرده  موضوع ديگر آغاز گرديد رئيس رياست محکمه ابتدائيه مامورين (عبدهللا حاتم)

ارنوال بود که يک نفرتحويلدار مستخدم هوتل متهم بوده که بوتل الکهل دار راتلف نموده و 
 جبران خساره الکل کرده والکل نظر به مقررات شرعی و در دعوی خويش از او مطالبه
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تمليک آن ممنوع است وزير صاحب تمام مجلدات قانون مدنی راکه  . قيمت ندارد ،فقهی
يکنفر از اعضا  .تازه نافذ شده بود مطالبه کرد ولی از مالحظه آن حل مطلب کرده نشد

ه متهم به جبران خساره مجلس که عضو اصلی شورای عالی نبود گفت مال دولت تلف شد
محکوم شود دوکتور صاحب در برابر او گفت که حکم شريعت و مذهب دارايی خساره 

تر گرديد آن  لنددولت متروک العمل کرده نه می توانيم روی اين مباحثه صداهای جانبين ب
يکی شيدا ترصبغه طبعيت وزير صاحب بود و دوکتور صاحب عالقه تحکم حکم مذهبی 

درينصورت حکم جبران خساره خمر ضايع شده گويا باالی آن متهم   .وشرعی داشت
رامالحظه کردند از الفاظ شرح هدايه ) 3جلدکتاب هدايه اخير( فروخته شده تلقی می شد
بکمال وضوح ثابت شد که نظر يه دوکتور صاحب موافق  45 فحه تحت عنوان بيع فاسد ص

که حکم قانون وضعی واضع نباشد از فقه حنفی بوده و به حکم قانون تعاملی در موضعي
محکمه به آن تمسک  ،هدايت اصول کلی فقه اسالمی خصوصا حنفی استفاده بعمل می آيد

نظر انداخته که درآن نوشته بود خمر مال  45 فحهدر ص 5اما نفر ديگر به حاشيه  ،کند 
نوشته  کلمه هم 8 فحهاست مطلقا عند البعض ای اهل الذ مته وخارج سطور حاشيه اين ص

بود که ( ای عند نا ايضا) حواله به رمز حرف کاف که کتاب کافيه از آن مراد باشد نوشته 
 .بود باز هم دوکتور صاحب به عين الفاظ هدايه تمسک کرده گفته اوراثر ديد می کرد

مسايل متذکره درمتون  .اينجايک رمز علمی است که در اصطالحات رسم المفتی ذکر است
يت قابل ترجيح بودن برای عملی شدن دارد ومسايل حواشی در درجه وباز درشروح اهم

  .سوم است
تغيرات در رنگ به داللت خشم آلوده  .يعنی دوکتور صاحب به اين قاعده افتا متوجه بود 

جناب وزير صاحب طرفداری نفر مستشار عندی خود را کرده به دوکتور صاحب  .پيدا کرد
در اين مرحله من گفتم که محکمه در  .نه ميکنيد گفت بحث را خاتمه بدهيد شما گذاره

صدور حکم از مائعات  الکلی هيچ تذکری را ندهد وبوتل هائيکه از شيشه بوده و مال دولت 
است ضياع آنرا فقط مدنظر گرفته متهم را تعزيرا به جريمه نقدی وقيمت بوتل ها محکوم 

  .کنند
شارات و منبهات تاليف شيخ ابوعلی دوکتور صاحب بخود تکلفآ فرصت پيدا کرد و کتاب ا

را به دری ترجمه کرد و به پوهنتون تاشکند تقديم کرد و از آن پوهنتون مستحق  )رح(سينا 
جائزه اين سينا شناخته شد که وسعت معلومات او را در فلسفه طبيعيات والهيات به اثبات می 

را نيز افغانستان  ون و روحاني ءرساند مدتی در عين حال سرپرستی و رياست شورای علما
علما به تشکيل جداگانه مربوطه به  ءوارسی ميکردند بعدا به توجه دولت رياست شورا

رۀ مستقل اداوزيران منظور گرديد و دوکتور صاحب به حيث رئيس آن  یرياست شورا
مقرر شدند وبه رياست شئون اسالمی مولوی عبدالولی حجت که يکی از شاگردان دوکتور 

  .مقرر شد ،صاحب اند
ضعيف و توان جسمی اش که عايد حالش بود  مريضینسبت باالخره دوکتور صاحب به  

بمناسبت را  »جنگ ذروی رخط«با وجود مريضی و عاللت مزاج کتاب  ضعيف شده و
 ١٣۶٣در سال و به نشر ميرساند. تحرير   و روحانيون ءعلمايدومين کنفرانس عمومی شورا
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صلی هللا عليه را بنامی آنحضرت  »هللا عليه وسلم  صلی مختصر حضرت محمدۀ سير «
توزيع  ،ش هـ ١٣۶٣سال  صلی هللا عليه وسلم ليف نموده که در سالگرد ميالد النبی تأ وسلم 
در که برای دوکتور صاحب مريضی قلبی نيز عايد گرديد  ۶٣اخيرا در حوت  .گرديد

  .بستری شدکابل  -چهارصد بستر  شفاخانه نظامی 
ظف و توجه مقامات عاليه دولت متبوعه مؤوجود صرف مساعی جميله دوکتوران  با

  .جمهوری افغانستان داعی اجل را لبيک گفته جان را به جان آفرين سپردند
  »انا هللا و انا اليه راجعون«

مراسم تشييع جنازه مرحومی با توجه مقامات صالحه دولت و صدر محترم هيئت رئيسه 
در مسجد جامع پل خشتی جنازه شان  با اعزاز تمام  .غاز وانجام گرديددولت بکمال اعزاز آ

در مقبره  ) مطابق وصيت خودشرح(ا گرديد و در جوار مرقد حضرت تميم انصار اد
   .شهدأ صالحين تدفين شدندمشهور و عام شهر کابل بنام 

مندان مرحوم القه عاحبأ و  ،عده کثيری و جمع غفيری از اقاربتشعيع جنازهء مرحومي  رد
باالی مرقد مبارک او نخست  .و امران بزرگ دولتی و کارمندان رسمی حضور داشتند

قرآن ۀ افغانستان قاری الحاج محمد عمر خان امام ارگ جمهوری سور  نالقراجناب شيخ 
بعدا مولوی محمد سالم علمی به نماينده گی از جبهه ملی پدر وطن  .پاک را تالوت نمودند

ايراد خطابۀ مفصل ر صاحب يکی از معاونين رياست جبهه ملی بودند که جناب دوکتو
در  دولت افغانستان  ون اسالمیؤيس شئمولوی عبدالولی حجت ر. به تعقيب آن کردند

ايراد فرمودند و وفات او را يک ضايعه ب و اطراف شخصيت علمی دوکتور صاحب خطا
داشتن  اب . مرحومی منطقه خواندند علمی در حلقه روحانيون نه تنها در افغانستان بلکه در

حب وطن و سعادت خواه اهل وطن مانند ، و استحکام رابطه ديانت و مدنيت پيشروافکار 
. خوانده شدمرحومی سوانح بعد آيت هللا مرحوم سيد محمود تالقانی ايرانی تشخيص کردند و 

رفته شد.  در مسجد جامع شيرپورفاتحه و دعاء خوانی در حق مرحومی برای دوم روز 
معاون رياست شورا مرکزی از يشان هييت قبول فاتحه به روح مبارک ا دردر روز دوم 

ون اسالمی و ؤاز شآقای مولوی حجت به نماينده گی  ،جبهه ملی شاغلی بارق شفيعی
و روحانيون و نيز  ءعلما یو روحانيون به نماينده گی از رياست شورا ءين شورا علمامعاون

و  سعيدی لديناو نجم  )پشتون سعيدیامين الدين سعيدی (فرزندان ارجمنداش از جمله 
ه يس  محکمئمحترم جنرال متقاعد عبدالقهار خان مامايش و محترم مولوی نقيب  هللا سابق ر

  .اشتراک داشتندواليت بادغيس و برادران ديگرش 
اينکه مجلس فاتحه خوانی انجام يافت بنده جرئت بعد از  )١٣۶٣حوت (در روز دوم فاتحه  

اخالقی نمودم بپاس لطف دوکتور مرحوم که با من داشتند نسئات مخلصانه و صادقانه او را 
که در خدمتگذاری خصوصاً در امور دينی به اهل وطن عزيز داشتند و در صحن صحبت 

وم مختلفه اظهار اتی های علمی که گاه گاه از بسا اسرار دقيق در مسايل غابضه از عل
ميکردند و به همين منظور خدمت در امور اجتماعی ودينی اينجانب به اثر جاذبه روحانی و 

فضيلت علمی خويش وادار تا به صفت معاون اقالً برای مدت يکسال همراه او در رياست 
ان الزم دانستم سخن چند مختصراٌ به حضار محترم بي ،و روحانيون کار بکنم ءعلما یشوراً 
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صاحب ومعاونان شورا علما و اعضاً مسلکی آن لهذا به زوات محترم بارق شفيعی  .نمايم
اقارب مرحومی خطاب نموده بعد از استيذان در حاليکه جمعيت بزرگی از عالقه مندان 

فاتحه کنند گان استاده بودند گفتم حضار محترم من جناب دوکتور صاحب را عميقاً معرفت 
مردم جهان سابق تا حال به دو دسته خصيت جامع الکماالتی بود و داشتم دوکتور صاحب ش

تقسيم شده اند برخی از هدايات و نصائح حضرات انبياءعظام پيروی ميکنند و برخی ديگر 
حله تکاملی جسم طبعی موقعيت از افکار طبقه فالسفه ــ از نگاه فلسفه انسان در آخرين مر

ل در مرتبه هيواليی شده بعداً به تدريج به قوه مرتبه عق ءو آفرينش خود دارندهو در بد  دارد
به استفاده از علوم می رسد و کسيکه به مرحله نهائی اين  مجولعقل عدم بالملکه (تحصيل 

نيز در او معلوم و  ءمرتبه عقلی برسد او را صاحب قوه قدسيه می نامند که اکثر حقايق اشيا
   )مشعر باالفعل می باشد.

  
قدسيه بود او از نفس خويش بر آمده و گذشته  ءنظر من صاحب قوهدوکتور صاحب در 

الخصوص برای اهل اسالم بدائماً در فکر حصول سعادت و آرامی برای کافه بشر بود .بود
او تحليل ها ، صحبت ها وساير نوشته  های  ، آثار ،واهل وطن محبوب خود از تاليفات 

   .ه درجه وضوح ثابت استچه در فلسفه چه در تصوف و چه در اجتماعيات ب
  

اسباب موجبه دو جنگ عمومی گذشته را درآن  ،کتاب خطر جنگ وی را که تحرير کرده
 و بيان واز خطر جنگ سوم که در آن حتماً سالح ذروی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

ريت ازين فاجعه بزرگ نشان عالقه شديد او را به حفظ بش ،موجب تباهی نسل بشرمی گردد
به فضل و کرم خود عالم انسان را از آن نجات بدهد و از نگاه پيروی ) ج ( خداوند. ميدهد

از اصول و فروغ دين مقدس اسالم و در احکـــام فروغ از مذهب حنيفی رح شخص به مقام 
ی نفس مطمئنه باشد ارسيده به نظر می رسد که داری نفس مطمئنه شده بودند مومنی که دار

دگی مترقی ديگری اوست که بفضل و مرحمت باری تعالی واجب الوجود او آغاز دوران زن
روح چنين  ،که اهل تصوف و عرفان از ذات اقدس و به کلمه علت العلل تعبيــر کرده اند

  :من متوفی را لطفاً مخاطب می فرمايند ؤم
 اْدُخلي وَ   َمْرِضيَّةً فَاْدُخلي في ِعبادييا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ اْرِجعي إِلى َربِِّك راِضيَةً   «

نی انسان موقنه يعنی انسان اگر چه مسلمان باشد گاهی دارنده نفس اماره عي (»  َجنَّتي
(سرکش و طاغی) و گاهی دارنده نفس موقنــه می باشد واصيان نشيــب وفراز تنازل و 

حق تعالی ،ترقی را ديده داری نفس لوامه می شود و آنانيکـــه منعوم به نعمت هدايت حقه 
  ئه می رسند. ضيه و مرضشده به مقام راکردند از حالت مطمئنه روبه ترقی 

من بشما به عرض ميرسانم چندی قبل در همين مسجد جامع شيرپور از طرف رياست 
مساجد  ای و خطب ءمحترم شئوون اسالمی به بذل عاطفـــه مقامات صالحه دولت به علما

 جامع يک ماهه معاش طبق معمول همه ساله توزيع شد من هم درين جمله بودم بعد از
فراغت به دفتر دکتور صاحب رياست شورای علماً و روحانيون به غرض مالقات او رفتم 

حينکه مشرف شدم دو به دو بوديم من هم مريضی گرده ها و غيره داشتيم مدتی در شفاخانه 
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علی آباد بستری شده بودم از من پرسان کردند که صحت شما چطور است خوب هستيد من 
يضی ام سپری شده آثار ضعف آن باقی است اما کيفيتی عارض گفتم دوره تکليف دهنده مر

حال من است که به مريضی ام شدت هم پيدا کند متاثر نمی شوم ازاينکه بيشتر توجه بنده را 
به سفر آخرت به ميان می آورند و خداوند(ج) توفيق اظهار توبه ميدهد ايــن زحمت 

وت هيچ خوف در دلم وارد نه ميگردد مريضی به نعمت عرفانی برايم مبدل ميگردد و از م
  : ــ چه صحابه بزرگ جليل القدر دوعا می فرمودند

جناب دوکتور  » الهم حبيب الموت الی من بعلم ان سيد نا محمداًعبدک ورسولک بالحق «
صاحب فرمودند که مدت دوهفته می گذرد که من وقتی بعد از نماز خفتن به بستر می روم 

و خواهش سفر  ،را بياد می آورد )ج(يم اما قلب روح من خداوند گرچه بزبان حرفی نه گو
عقبی ميکند اما وقتی از طرف صبح برای وظيفه رسمی به دفتر می ايم به مجرد آنکه درين 

چوکی بنشينم و کس در نزد من نباشد از باالی من نيز اين سئوال حسن خاتمه حيات اين 
   .مان کامل  برمی آيدجهان فانی با افتخارات عقائد حقه و نور اي

) روز پوره نگرديده 15اميدوار هستيم واينک مدت () ج (هر حال به رحم و کرم خداوند به 
  .که دوکتور صاحب جان را به جان آفرين تسليم نمودند

عواطف و احساسات بشری خير خواه و مردم دوست صلح وامنيت  ۀشخصيتی بود دارند
اسالمی چنانچه در موقعی که برای ۀ پسند طرفدار سرسخت در مقاومت ودفاع از عقائد حق

رسمی آن جمهوريت اسالمی در  زابن سينا به تاشکند رفته بودند در يکی از جوائ ۀاخذ جايز
وسيع علمی از  ۀ ی احاطاسعيد افغانی دارکتور وباره شخصيت او ارقام داشته بودند که د

  . اجتماعيات و اخالقيات می باشد
در دفاع ، ديانت اسالمی و اقتصادی برای رفاهيت جامعه هستند و معتقد طرفدارجناب شان 

اش  از حقايق و متعقدات اسالمی مقاومت سر سخت دارند در يکی از سفرهائيکه از نزد
تا فزيک (ماوراء لطبيعه) چه حاجت ضرورت است ت مـپرسان کرده بود که به موجودي

بمن مکاتبه بيان نمود که من در جواب آن شخص گفتم به اينکار از ماوراء الطبيعه چه 
حاجت و کدام ضرورت است نفر مذکور در حالت بهت وحيرت ماند و گفت من فکرميکردم 

خت اما تو سوالی دشوار است همچو تو عالم به من روشنی خواهد اندا که جواب سوال من 
کردی که پاسخ آن برای من نيز بسيار مشکل و صعب است لهذا به عرض می رسانم که 
جناب دوکتور به زنده گی نوبتی و مترقی آغاز کردند طوريکه حضرت مولنا جالل الدين 

  می فرمايد:)رح  خی(بل
  زدم از جمادی مردم و نامی شــدم                  مردم از نامی به حيوان سر 

  کی کم شدن  مردم از حيوان ومن آدم شدم                   چون بترسم من زمردن
  بارديگر سر برارم از بشـــر                  تا برارم از مالئک بال و پــر

   کل شئی ها لک اال و جـــــــــهه             جو   جستنی ديگر کنم من سوی 
  

صطفی حضرت سيد نا محمد م ۀ خود را راجع به سيرليف أجناب دوکتور صاحب آخرين ت
صلی هللا عليه حيات نبوی  ۀاخالقی و طرز ادار ۀتحرير کرده و از روي صلی هللا عليه وسلم 
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ذوات طرف عالقه اين وظايف اجتماعی  .به طور مختصر و جامع تفصيالتی داده اند وسلم 
را يعنی  را به آن نصائح گرانبها مورد التفات کردن آرزو کرده است که خاصيت حميزه او

ما اميد واريم به فيض و برکت پيروی از اخالق  .مدنيت ديانيت خواستن تمثيل و تبليغ ميکند
 مکه به مرحو )ج( اهل هللا عرفا ،تابعين عظام ،عالی حضرت پيغمبر اسالم صحابه کرام

ران نموده ـفـف و مهربان او را مورد غؤحب ذوق و صميميت داشتند خداوند ردوکتور صا
  .يا رب العالمينمين آ .دـردا نبحبوحه جنان بساکن 

  
يعنی  »يتيمان ېپات ېتر ډير، هو پالر د ډيرو«بايد گفت آن شخصيت گرانمايه وفات  ۀدر بار
اهل قلم از اهل وطن افاضل دينی و همه دانشمندان  یهمه علمار وفات حسرت ناک او در اث

از صدر محترم هيئت رئيسه  و ميشناختند کسانيکه او را از نزديک مالقات کرده بودند
سف هستند ووفات أثر و متأجوانان و خوردان مت ۀدولت جمهوری افغانستان گرفته تا طبق

برای باوجود آن من  :بزرگ روحانيت وطن محسوب خوانده و گفته اند ۀعياضرا  يک شان 
سليت و اطمينان استقامت و ت ،حوصله ،صبر شان فاميل نجيب  یاقارب وساير اعضا، اننآ

نا اليه اانا  و «مبارکه که  ۀآيو در مطابقت به  خواهانماستدعا دارم وـان نقلب از رب الم
ِإنَّما يَُوفَّى « آنها  ۀتداوی کرده باشند و به مژددرد فراق ظاهری اورا » راجعون

ابُِرونَ  به نعمت اتفاق و داشتن  رب االرباب متمنی باشند و  از بارگاه  »   أَْجَرُهْم بِغَْيرِ  الصَّ
  .رويه احترام بزرگان و شفقت بر خوردان درذات البين خودها مقدم باشند

ی خآغاز کردند طوريکه مولنا جالل الدين بلاونه مرده به حيات جاويد به زندگانی مترقی 
 در جای ديگر فرموده اند: )رح(
  

  بر اميد راه باال در قيـام                            پيروسنت خيـــــــر االنـــــام  
  سوی خوان آسمان دارم شتاب                       بندم از طعام شراب لب فرو

  آب ونان رزق می افزايـــــــدم                       دمبدم از آسمان می ايــدم    
  بری پســــس چه عـجب آنجاننگرم در عجزاميدم در طلب                     تومرا 

  زآنکه هر طاب به مطلوبی سزاست     اين طلب در من گروگان خداست            
  شــــود  نچاه تن بيرو تا دلم زين            جهد کنم تا اين طلب افزودن شود    

  من بگويــــــم زنده ام ای غافالن         ن فالن          ق گويد مردان مسکيــخل
  گرتن من طاق وتنها خفته است                  هست جنت بردلم بشگفته است  

  يا نيـــت قومی يعلــمون  ۀمی زندجان در جهان آبگــــون                  نعر
  هد زيست جان بی اين بدن          پس فلک ايوان او چون خواهد شدن چون نخوا

  گر نخواهد بی بدن جان تو زيســـــت          فی السماً از قلم روزی کيســــــــــت 
  آن خدای خوب کارو برد بــــــــــــار          هــــــــــــــديه ها را ميدهد درانتظار 

  از بـــــرای خوان باال مرد وار              ار   ظــتـظار اال نــتـمسلمان ان ای
شعار او نيز ه با معرفت و عالقه مند عرفان بود ب یچون جناب دوکتور صاحب از علما

  : چنين گفتار روان قبول بايد کرد
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  دانه ها  تجلی اخدامی شــــــود نور     مرغ باغ ملکوتيم درين دير خراب         
  آشنای توام وغيره تو بيگانه مــــــا    نگ بگويم ای دوست       با احد در لحد س

  گويم آن ذات که ربوده است دل ديوان ما        گر نکيرايد و پرسد بگو که رب تو کيست
  ما  ۀآفرين باد برين همــــــت مردان   شکر هللا که نمرديم ورسيديم به دوست      

  
لذين سبقونا با يمان وتجعل فی قلوبنا اربنا اغفرلنا وال خواننا  « در آخر دوعا قرآنی ميکنم
الهم  -ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و قنا عذا بالنار - ف الرحيمؤغيرالذين آمنو ربنا انک ر

   آمين يارب العالمين  فرو ارحمه واسبق شراه واجعل الجنه مسواهغا
  

  الحاج مولوی محمد هاشم کامه وال        
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  ليفات أآثار و ت
محمد سعيد  کتوردوموالنا 
  )ـعيد افغانیس(

  
الحاج مولوی غالم  نوشتۀ:

  !سرور منظور
الشرق السيد جما الدين اال نابغه  ــ 1

زبان  ،قاهرهمحل نشر  ،فغانی
  ی، نشر شده،عرب

الم عبدهللا اال نصاری ــ شيخ االس2
زبان ، اهره، محل نشر قالهروی
  نشر شده،، عربی

، مرجع سيد جمال الدين افغانی ــ 3
، اطالعات وکلتور افغانستاننشر 

  زبان پشتو، نشر شده، 
و تحليل مواضع مهم  حــ توضي 4

  کتاب اال شارات والتنبهات اين سينا و تعليقات شخصی او.
     که از طرف وزارت معارف برای شاگردان صنوف ،يات بزبان دریآــ تفسير منتخبات  5

يرد.          يازده  مورد استفاده قرار مي
     که برای شاگردان از طرف وزارت معارف طبع  ،ن پشتواآيات بزب ،ــ تفسير منتخبات6

  ونشر شده.     
      بزبان دری از طرف پولی تخنيک کابل برای محصلين گستنر، طبع ، ــ تاريخ کلتور اسالم 7

  و نشر گرديده.     
  گرديده. ، چاپ و توذيع از طرف پولی تخنيک کابل، نستانــ مختصر تاريخ افغا 8
  به محصلين توزيع گرديده.چاپ از طرف دار المعلمين عالی  یــ روان شناسـ 9

  نر و به محصلين توزيع گرديده.ـــ (فقه اسالمی) از طرف دارا لمعلمين عالی گست 10
  از طرف جبهه  1361(صلح وآرامش از نظر اسالم) به زبان دری در سال  ــ رساله  11

  ملی پدر وطن و نشر گرديده.       
ولنيز وستونزو دحل لپاره) 12   بزبان پشتو در  ــ رساله ( پالره وطنه ملی جبهه او يا دلته د

  و نشر گرديده. ه ش از طرف جبهه ملی پدر وطن طبع 1362سال         
  ه ش بمناسبت کنفرانس علما و  1362به زبان دری سال ، خطر جنگ هستوی ــ کتاب 13

  روحانيون طبع و نشر شده.        
  ش بمناسبت  هـ 1362به زبان دری در  ــ رساله (محمد ص) رهبر ديد گاه اسالم 14
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  نيون طبع و نشر شده.او روح ءکنفرانس علما        
  طبع  .ش هـ، 1362رهبر بزرگ اسالم) بزبان دری در سال  - ــ رساله (محمد ص 15

  ونشر گرديده.        
  ــ مقاالت متعدد دوکتور سعيد افغانی، در حدود هزار مقاله در جرائد و مجالت  16

 افغانستان طبع ونشر گرديده.        
اين ارتباط مرحوم موالنا دوکتور سعيد افغانی مبلغ راه صلح وآرامش ملی در ج.ا بود و به 

محافل و مجالس در داخل کشور بيانيه های شفاهی و تحريری را  در مارش ها ميتنگ ها،
ايراد نموده است او در کنفرانس ها سيمينار ها و سمپو زيم های ملی و بين المللی اشتراک 

  ورزيده و بيانيه هايی را ايراد نموده است.
وت او داعی اجل رالبيک گفته است ولی به اساس فرموده خداوند متعال کل نفس ذائقة الم

کارنامه های اوزنده است علما،روحانيون مشايخ و همه مسلمانان مصلح وديانت شعار کشور 
  باالی شخصيت او افتخار مينمايند.

  
  الحاج مولوی غالم سرور منظور                                                       
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  »سعيد افغانی «دمرحوم موالنا 
خه    ېمقال يو انتخابـله ليکنو 

  
اک    :ددندو پيژندل ېداسالم په ر

ول بشر دپاره آسمان فارمول دمثبت  و دمباديو دـمکمل قانون دی. دوظايف ي آخر يداسالم د
ل عمل کول  يجد رېپ فرصت سره برابر د باور او ېحرکت نه او ورباند يسوچه  او سپپي

  .يد
 ېبلکه دد يولر ءاتکا يصرف په خوش بين ېدعوی نه ده چ ېرانو لوستونکو داکومه داس

مک نیآسما دعوی تصديق د ل ـقـخه ورسته دع ېاو مقارن ېاديانو او قوانينو دمقايس ېاو 
ه کولی ش   ... ياو تدبير خاوندان 

ه  او بد خلکو دياوامر، نواه ېه اسالم کپ تمايل په اساس  یآزاد يطبع ، حالل،  حرام،  َ
  . يعدالت راز لر يمحبت او اجتماع مينی، اخالص، د بنا او

  »يعالمه اقبال واي«                                                              
  

 اين نظام تا قيامت پخته ماند   Xگرجهان داند حرامش را حرام 
  
وابطو دمحکمو او  چه دخلکو در ينه قضاوت وشمنصفا يبايد منصفانه قضاوت وش 

 ېرحم او عاطفه او بی االيشه مرست اخالق، صلحه يپاره اسالم برابرولو د مطميئن ژوند د
ت  يحيات ېپور ېانداز ېترکوم   .يلرکه قيمت او ارز

 
و فورمولون يخه دوظايفو معقول متين او طبيع ېاسالم مقدس دين وروسته لد اساس د ېپد
ودلړي خلکو ته وضع ک ېي وظايفو  ياو اجتماع ي: دخلکو مکلفيت اوپه خپلو فرديد ياو 

 :ين کری دی لکه چه هللا (ج) فرمايتوان او قدرت سره برابر اعال د عمل دهر چا ېباند
ٌ  اليکلف هللاُ « وک په کوم کار م ېيعن »نفساً االوسعها ی نه دی مگر دهغه ړمور کأهللا پاک 
 انسان  ېيعن»  االما سعی ليس االنسانُ :  «ېمبارکه ک ۀآي ېاندازه او په د او طاقت په ېوس د

خه  خلکو دمکلفولو اساس د ېپه د .ر او مزد نشتهـخه زيات اج ېانداز د ېسع ده د لره د
کارونو  او دخلکو مکافاتونه د، يونيول ش ېنظر الند وروسته بايد کار او عمل او موفقيت د

  .يش ېاو تطبيق الند نظر دانجامولو په توازن د
که  يير دقيق وډمکافات او مجازات تطبيقول بايد  د ېو کالبته دکار په کيدو او نه کيد

ايه د ېچ يدو ټبنس ياجتماع له همدغه    .يږـنړيدو مواد برابري او يا دتقويه 
ت ورو چه انسان په پوره تائيد دعمل او کار په خوا دعو ېږ داسالم په مقدس دين کمون

 :يلکه چه هللا پاک فرمائشوی 
خدای پاک پيغمبر  ئړکار اوعمل وک »  هللا عملكم ورسوله والمؤمنون اعملوا فسيرى «

  ي. هللا تعالی بيا فرمايي:تاسو کارونه گور او ايمان داره خلک دصلی هللا عليه وسلم 
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دکونکو وکارونو  :ــ مونږ ديفرمائ ېداوعده ده چ»  اناالنضيع اجرمن احسن عمال« 
  نه ضايع کوو.  مزد  واجرا

  دی.  يې يدؤاومي کوي دالس ته راوړو طرفدار يروز ېاسالم دجائزعيش اودپاک
حرم زينة هللا التي أخرج  من قل «: يته فرمائ  صلی هللا عليه وسلم پاک خپل پيغمبرهللا 

 مواد او د يپاک رزقونه خوراک ترجـمه: ته ووايه ورته چه دا  » الرزق من والطيبات لعباده
خه ايسته  دنيا د حرامه او بنده  ېجائز استفاده چا په خلکو بانداوروا  او زينتی شيانو 

دالس ته راوړلو دجائز عيش او نوش او  يروز ېدپاک ېپه دين کاسالم  د ېيعن. ده ېکړ
خه جائز نه استفاده منع نه ده او نه د  ي وخه بند ش ېالس او وسايل له د چا ايسته شيانو 

  . يشيان الس ته راول يچه خپل حيات يد
ددنيا  »اْعَمْل ِالِخَرتَِك َكأَنََّك تَُموُت َغداً  وَ  اِْعَمْل ِلُدْنَياَك َكأَنََّك تَِعيُش أََبداً  «. لکه چی فرمايی :

واقبو عاو د آخرت او  ئل دپاره ژوند کوـت اوپاخه کارونه کوه لکه چه د يقو ېدپاره داس
  ئ.د عواقبو سره مخامخ کيږ او ېساته لکه چه سبا مر يخيال دومره قو

 ئوکړي لر ېواخل که رس« . يفرمائ ېروحي ېپه د صلی هللا عليه وسلم  حضرت محمد 
 ېدرته له د دا ېراوړ س په ال ي  خه روز ېليار ېاوله د ېکړ ېاوخرڅ ي ېرائی وړ او

دائ ه ده چه سوال او  ه درکړ ې،وکړ يخه    »ه.او که ن يوک 
وک فرمايي فرمائ ه ورکو » اليد العليا خير من اليد اسفلی :« ي    د يپاسی الس چه چاته 
خه کوم چه خيرات درباند ېالند ای ک .بهتر دی ياخل ېالس  من ؤالم « يفرمائ ېپه بل 

خه يعنی کاری مسلمان ؤضعيف مله من ؤقوی م » من الضعيفؤن الممِ  القوی خيرٌ  من 
ه دی.دبيکاره مسلمان    خه 

خه غافل  تاسو هم دروزی د د بايد يو :«ض) فرمائی رحضرت عمر فاروق ( پيدا کولو 
آسمانه خوچاته سره  چه د يږـيـپوه ېکاره خلک په د ېچه ب حال دا ي،پروا نش ېاوب

  »ياوسپين زرنه اور
ورو چه مسلمانانو په حساب الجبراو هندسه ک  ير پرمخ تک وکړه او خوارزمٻډ ېمونږ 

وک دی چه دالجبر فارمولونه ي ېپه مسلمانانو ک التين ته ترجمه  ، او اختراع کړل ېهغه 
خه استفاد ی ترشپاړسم قرنه پوری ور  چه تراوسه  ېکيدل ې شو اود اروپا په پوهنتونو ک

  الجبرفارمولونو په الجبر ياديږی. الد
ه برخوروسته بيا  ول او يا مسلمانانو دالجبر  .ژبو ترجمه شو په مختلفو  ېدغه کتاب 

خه استفاد ېفارمولو نه تحليلی هندس ول چه ترننه ور ر  ئرا ي. کيږ ېد پاره اساس و
ه مکعب ېچه دئ.  مطالعه وکړ ېپه بحثونو ک ېدهندس »ابن الهشم « تاسو د   ين

و يپه مخروط ېمعادل ومره ارزښ اود مساحه په حقله دده ي. ن ته راولٻم و ابتکارات 
   ي.لر
ود ېطول البلد درج د ېمون خليفه په عصر کأدم    ياصالح کړ ېيموس خطاود بطلې و
او اسطرالب  ېارتفاع مقايس مين ته راغل او د ېشو ېاو مجهز ېجوړ ېخانډيری رصد و

                                                                    جوړ شو ...
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خه وروسته  مد خل د آبی العباس الفرغانی د دستورو او نور ته په خوا توجه د پيل کتاب 
ی يو خااشبيلی په )هـ. لمريز 1235 ددغه کتاب په کال ( . شوه ترجمه کړو  ېالتين ژب ک
 يخوارزم .يستايش وړد معلوماتو په حقله د بيرونی مساعی دستورو دال نريحا ياب او د

                                                ابتکارات وکړل. ينکحيرانيدو ېان په واسطلدزيج او تقويم البُ 
ليفات ترننه أرازی ت د ابن سينا د (القانون) کتاب او د کې جوړولو په حقله ءدوادطب او 

کتاب ته  نن هم دابن سينا ( القانون ) ېده او په اروپا ک ېددنيا دخلکو توجه جلبه کړ ېپور
خه چاپ شوی او په مختلفو ژبو ي. ادطب چينه ويل کيږ لسو وارو   و هلته زيات د پن

تی دی دجابرجهان اورازی اکتشافات ترننه پوری د وظيفه پيژند لو  ېک ءپه کيميا.  او
  .فخر وړدی دي چې  ثبوت ورکو

ت زيات او خالصه داچه داسالم د  انه زروکار ونه او اختراعات او اکتشافات ز  د رو
دعلم  يمسلمانانو حرکت او پرمخ ت لکه چه رنيان فرانسوی مشهور فيلسوف واي يواقع

قرنه دمسلمانا نو په الس کی وه او په دی  ږـمدنيت اوادب حرکت او پرمخ ت پوره شپ
                                  »سعيد افغانی«   .مسلمانان داروپا استاذان دی   کېبرخه 

                                                                      حس خير 
مين منفعت أبه اساس ت يپيوند اجتماع. شود و تقـويه  ترزيـق  در جـوامع  ير بايد حس خ

اما اغلب خواهان تامين منفعت ايم. بميان ميايد،  
نه  گوناگون، سره و کره خود به حس خير خواهی  تنوع  منفعت به  مين أت هرگاه   ولی؛
آن بايد حس  در شروع  درانجام هر کـار و هــم  بنآ   ميگردد.  با انحـرافاتی مواجه  گردد

 خير در نظرباشد.
خير  هسته   ميگردد ،  و برکت   و موجب فيض   حس خير شوق و ذوق را تحريک مينمايد

سد که بعضی رجال بزرگ حتی باندازه ئی مير نشو ونمای خوبی دارد و  در افکار صالح 
و از انجام اعمال خير به د يگران ،    خـير ميخواهند  خير خــواه ، خــير را تنها برای تامين

باشد . بخودش خــير رسيده  انکه   مثل ميبرند   چنان لــذتی   
ميگردد به بدبختی های گوناگون مواجه ميگردند ،   در آن احساس خير ضعيف جوامعيکه 
و در صورت  مه تباهی های اجتماعی از ضعف احساس خير شروع ميشود که مبــدا ه

ميگردد. چون انحالل جامعه     مدهشی ، عــدم جلوگيری معقول از آن منجر به خطرات   
بنآ وظيفه مردم و خاصتآ رهبران اجتماعی اند که در توليد احساس خيرمساعی جميله را 

گذارند .  نه بی جلوه  به هـــرقسميکه باشد ولو  منافع را  دهند و احساس تامين  بخرچ    
و اگر تعاون و تساند دوامداری را  اگر احساس خير باشد ، تعا ون و تساند صورت ميگيرد 

و   و از آن برايش آب  گشته   عصيره و به شيوه احساس خير مختلط  داشته باشيم ، بايد
شــود .  رنگ داده  

بزرگ اجتماعی کـار   رجال  آمـدن آن بميان  بـرایفکر و انديشه که   تطهير نيت و پاکی
فکر و بعد از   اوآل تطهير تا احساس خير بميان آيد ، پس بايد   بمنظور آن است  کرده اند

بگويم : فکر و يا بهتر  تعمير  آن  
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خيــر !   اعمال  احساس خــير و بعد از آن انجــام اوآل   
و تسلط بر نفس را بميان مياورد . احساس خير انسان را اصالح ساخته ، تحکم    

تعليم و تربيه بايد به اساس منظورو مدنظر مواد و ميتود های احساس خير شروع و در هر 
بايد به  ضرورت از احساس خير کار گرفته شود و در هـررشته آن  به اندازه  رشته آن بايد 

  شود . گرفته   ضرورت از احساس خير کار  اندازه
استعمال   در مورد  و گردد  در انسان از مــرحله طفوليت شروع  خير بايدتــوليد احساس 

  احساس خير را سنجش و دقت نمايند . توليد  بايد رجال بزرگ و استادان   اندازه آن 
دسائيس   و از آن  کـند  خــير جلــوه نــه نظــر مـردم  شر بــه  شود که  بايــد کوشش  

بنـام احساس  احساس شر را   فسدين و تبـاه کــاران اجتماعیاز م   برحذرباشيم ، عده ئی
منفعت عامه سنجش نمائيم و در   خير تلقين ميکنند ، خــير را بايد در مقياس و معيار تامين

  منفعت عامه را تامين نمائيم .  ميتوانيم  شود که چطور نشان داده   عمـل و پرکتيک
 انــد ؟ کـــدام  ه خيري دقت نمــود که اعمال   بسيار بايد

  بسيار بايد سنجيد که خير چطــور بميان آمــده ميتواند ؟
اندازه آن   و استعمال  بسيار بايد غــور کرد تا در دقت و سنجش خــويش راجع به تعين خير

  نشويم !  خــطا
 اعتــدال هر چيز انــدازه خوب را نشان  هر چيز بخود حد و اندازه دارد که به اين اساس

شر بايــد  در آن بـــد و به آن   و تفــريط شـــود و افــراط   گفته   ميدهد و به آن خـير بايد 
 شـــود . گفته  

ی دارنــد وظــايف  موسسات خيــريه    تا در انجـام اعمال خــيريه علما و عمال  بس ستر
تباهی و بدبختی  متوجه که موجبات   عوامل جدا  مساعی جمليه را بخرچ دهــند و به آن

 ميگردد . واقــع 
به  ضرورت  درمنطقه و جهان اشد  صلح و آرامش  برای بميان آمدن 

  که باشد به هر نامی   خـيريه در دنيا    موسسات  بنآ !   خيريه می باشد  موسسات  تقــويه
همه بشر را   و سرمايه مشترک  انسانی را انجام مينمايند  شرافتمندانه  اعمال
صادقانه  آن بايد   آن اميدواری داشته و در انکشاف  بايد به   پس هـمه  ميدهند ،  لتشکي

 کوشيد . 
انــد !   بـــد ، بـــد و کــارهای بـــد ، بـــد  نامهای  

 نامهای خوب و کــار های خــوب ، خــوب انــد !
تعقل ، تدبير،   سلـم ،  صلح، ، هعــام از اين جهت است که نامهای خـير، تامين منفعت

   تعــاون ، تساوند و دست يــاری ضعيفان و مصيبت  منطـــق ، استــدالل، حسن تفــاهـم،
دارند.  دوست داشته و به آن اميدواری  را مردمان جهان  زده گان  

و   کــرد   خير تشويق  با انجام اعمــال  و مردم را   بنام خير بايد از خير دفاع نمود ؛
نمــود.  ياری و مساعدت  به رنج رسيدگان  خاصتآ  

  خير  راه در  آنانيکه  با  بايد   باشيم  داشته  و گرامی   اگر خير را دوست
خير پروگرام    دهيم که در راه  و با آنها موقع نمائيم   و جان مساعدت   بمال   ميکوشند
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بهتر و    به روز روز  خيــريه   تموسسا  تا  سازند  تطبيق  خويش را بهتر و خوبتر  های
و ضرورت انتشار يابد . کفايت  خير با اندازه   احساس  گرفته ،  سرو صورت  بهتر تر  

، علما و  زعما بزرګ رهــبران و   جميله انبيا ، رســل ، فــالسفه ، از بــرکت و مساعی 
انکشاف احساس خير ،    توليد  و به برکت توليد و انتشار يافته   خير  دانشمندان احساس

  داشــته ، و موجوديت  صــورت  پشرفته و روبـــه انکشاف  و مــدنيت هـــای  اجتماعات
بميان آمده و ميايند . و اجتماعی   و اکتشافات مدنی   اختراعات  
و   دوامدار  کوشش  و تعميل آن  ود تطبيق باشد  خير موجود    احساس  تا وقتيکه

فقـــدان مواد  ديده ميشود و در صورتيکه   امکان بقا و دوام جهان صورت گيرد ،   منطقی
ميگردد.  خير؛ همـــه جهان حتمآ به تباهـــی و قيامت مــواجه  

جهان است :  صلــح خـــواهان همــه  اساسی   بنآ وظيــفه  
  و عنايت داشته باشند.  اهتمام  تقويه احساس خير و تعميل کــردار خير، تا در مــورد 

  » افغانی   سعيد« داکترمحمد سعيد 
  کابل  ـ  شمسی  هجری١٣۵٢ سال

 

  :دعشق او محبت دين
ه ددغه دين اساس اوبنسټ يو تربل. دين دی ېدعشق ، محبت او جذب داسالم مقدس دين

اقت او اخالص په مباديو ،صد ې،صل ېعفو ،واخالقو تعاون، ،ېمرست ،ېذار،  ېدمين
  ي.د يدررول شو
ه چه  وون يداسالم اساسن ودعموم ېليار  دی  همدا شان حقيقت دا يلر مين رازأد ت ي 

او دده  هللا عليه وسلم حضرت محمد صلی  ېله دوره کاسالم په او چه جذبی پيمانی د
رو تينو مل  يد عمل مباديو ياخالق دعشق او محبت جذبات او د ېخلکو په زړونو ک د ر
 تاريخ او د مي احاديثو او اسال ،سيرت چه سړی دکوم وخت  . واچول  تقوی درسونه

چه  يږـوخت سړی پوهي دا يونيس ېاودقت الند ېمطالع د عليمات ت يعلومو اصل يشرع
تل لمړنيو اوداسالم  ه غو   . رهبرانو 

وون سف دی چه دأرمان ډير تآرمان آ  ه الر ر او تحول يسپه م ېزما ن د ېاسالم دغه رن
ه داسيو  د ېک يدلرلوبو کولو مو عناصر و د ېرن ً  کوم چه د ېد وکر  هغوی سره واقعا

  نه احساس کيده. اسالم دمقدس دين بوی هم   هي د
خه ناوړه دوی د اسالم  . لکړک کارونه وډاسالم په نامه د لعنت نه  پليدو عناصر و د

ونه معصوم انسانان تير ويستل يې  او د اسالم په نامه ېوکړ ېاستفاد دغو عناصرو  .په زر
ر بل نور هي د اسالم دله ظاهری دلسوزی او غ ېچه قسم په خدای ي ېحال ک ېپه داس

د  يېانله واړوله او په هيلو او پلمو يې توجه پام او د خلکو  ،خه کوم معلومات نه درلودل
وله ه ورسيد دغو په پايله کې دې ته  . مسلمانانو د مدنيت قافله په قرنو قرنو بيرته وغور

مانه شول. او که مونږ واقعـب ېن باندـچه ډير کسان د اسالم په دي ً د  د اسالم اساسی  ا
ونيسو  ېالند ېلعوک په پوره عميق ډول د مطالرهبرانو س ياو د اسالم د واقع ېنوليار

د بشر د دايمی سعادت  ېانداز ېهيږو چه د اسالم مقدس دين تر کومپو ېهغه وخت په د
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ين دی چه د واقعی د ېقدس دين د عشق محبت اخالص او جذبده دغه ممتکفل او تر کومه ح
   روابط تقويه کوی.  يضامن او انسان روغی او سالمتيا  د ېعمل په صورت ک

  :فساد او تباهی
د خپله السه په  ) (انسان  41الروم »(َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس «

انسان که له  ېچ ېحقيقت دا د ي.د يد فساد او تباهی موجبات برابر کړ ېبراو بحر ک
خه کار اخيستی و ې، عاطفعدالت، صلی وشول  ېبه نه وو شوی لکه چ ېداس ياو متانت 

و تباهيو د انسان د فسادونو ا ېسف بايد ووايم چتأ ه ډيري.  پد ېی لکه چاوه به ن ېاساو د
                                                  .يداستان ډير اوږدوالی لر

  ه فساد او تباهی نه وه چه ونه شوه.
                                                                                           دا. نور په زرهاو ېهغو. دا، دا ... او داس

اهم عبرت لږ او لغزش روان او هغومره بي ياو بيا بيا تجارب زياتيږ ېتجرب ېومره چ
يماني  ندامت  وچ  ېتش په خول ېدی او هس يجار   .يفايده نه کواو پ

  .  ده يپوهو خلکو مالمتی تعنت او کج رو ده او د يساد تيد ساده خلکو مالم 
کار ېبغيان طدود او لږ دی او د فاسدو خلکو حد صالحو انسانانو شمار م   .يپايانه 

تيامنم  ي.حق غالبيږ رباطل او کله باطل پ رکله حق پ .د حق او باطل مجادله روانه ده  ر
ه معقول تنظيم ش ېخو که د حق په لياره باند يحق غالبيږ ېچ شايد هغه وخت به  يت 

زهوقا) ن الباطل کان الحق و زهق الباطل اِ ء قرآن کريم فرمايی: ( قل جاي چې ه تنظيم و
  باطل ضرور محوه کيدونکی دی.  ،ووايه: ای محمده! حق راغی باطل محو شو

و وکړاړتيا او مونږ يو دقيق حساب او د اوضاعو تحليل ته  د  ېی شو چاضرورت لرو تر 
ه او د اصالحاتو لپاره يفساد او تباهی اصل پوره غور  ېپه د موجبات معلوم کړو چی 

ه دهاساسی لياره کومه او  ېوکړو چ ه ن اکلې واو له د . په دې تو کولی  یروسته  او 
رام په کار دی چ   .يپه متداوم ډول تنقيح او تعقيب ش او يبايد تطبيق ش ېپرو

ول پوهان په د يپه نظر  اجتماع جوړولو  کار د ېمتفق دی چی د انسان پيژندن ېحساب 
ند دی او دغه کار ډير کُ  ېک ې هيوادوپه بيرته پات ېسفانه چأتدی خو م يلپاره نهايت ضرور

او نده  وظيفه  يممالکو اساسهٻوادو او  ېحساب د بيرته پات ېپه د ي. نديږپه تحميلی ډول کُ 
و د نورو په زړه پور يکړنديو پوره چاره وکُ  ېد دغه شان ېداده چ اصالحاتو لياره  ېتر 

.                                                                                                                            يهواره ش
ده خو د اصالحاتو د تشخيص  ېصحنه د اصالحاتو په خوا زياته شوعمومی  ېشک نشته چ

ت زيات ضرورت احساس اهم ته زسليم تف ېمونږ په روان متناقض ذهنيت کلپاره ز
د خلکو  او يتوجه واړوپام او  يجد او قدرت خاوندان په دغه خوا ېبايد د پوه ېچ يکيږ

او يا د تړلو مزو،  يپه عامالنه ډول بيرته وتړ يتارونه او مز يتفاهم شکيدله د   نٻتر م
  . ياو خدمت ترسره کړ ، زمينه سازیموثر کار ېلپاره په پوره حوصل ېد تقوئ
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ه شی دی؟   اسالم 
  :دیيت خه رواصلی هللا عليه وسلم  د رسول هللا ېپه يو حديث ک علوم ياسالم او نو

 مَ ن سلِ المسلم مَ  «: يد ياغلر ېپه بل حديث ک » المسلم من سلم الناس من لسانه ويده « 
  اساس  ېپه د » ويدهِ  ن لسانهِ مِ  المسلمونَ 

  ي. تجاوز نه کو ېپه وينا او عمل ک ېچه په چا باند يمسلمان هغه د
ناه بده  يکو نه تجاوز ينه واي مسلمان چاته بد    ي. او 

ولو ناوړه رويو او بام ېن په عدل، صلی او نيکو کاری باندمسلما حيايی  ېر کول او د 
 رُ مُ أان هللا ي « ي:د يراغل ېآيت ک ٩٠ ،. د نحل په سورهياجتناب او خلک منع کوخه 
و المنکر و البغی يعظکم لعکم  ِء واالحسان وايتآ ذی القربی و ينهی عن الفحشا بالعدلِ 

هللا پاک په عدالت او له دو ستانو سره مرستی پرمتعلق امر کوی او بی حايی ،  » تذکرون
خه ممانعت کو  يچه خلک پند واخل يلپاره کو ېدا نصحيت د د ي.ناوړه کارونو او تجاوز 

ول کارونه هللا پاک ته د عواقبو  يمان کار او عمل کوهمدا ډول پوه و پاک مسل مکر خپل 
  .ياو نتايجو په لحاظ سپار

 او د » أَسِلُموا لَهُ وَ  إِلى َربُِّكمْ  أَنِيبُوا  و« يفرماي ېک ) آيت ۵۴ ،الزمر په سوره د ( هللا پاک
ِ  قُْل أَْسلَْمت َوْجِهيَ  « يفرماي ېآيت ک ٢٠ ،ال عمران په سوره َّ ار ته  »ِ خپل پرورد

   .ئوويل پاک هللا نه انقياد وکړ صلی هللا عليه وسلم  رجوع وکړل حضرت محمد
ه سپارل ېاو هغه ته م جعفر بن ابی طالب د اسالم او  ېک تابن هشام په سير يد يخپل هر
 ېته ي يچه نجاش ېپه خپله هغه وينا ک . ی دیاکړ حفرق واض ېن کٻجاهليت په م

د بتانو  ېزمونږ قوم به د جاهليت په وخت ک :يواي ی د ،یاکړ ېدهجرت په وخت ک
د خپلو او دوستانو لحاظ به  ې، به مو کول ېان يحياي ېب ،وه، شراب به مو خوړلاعبادت ک

انو حقوق موهير کړ ، مونه ساتی ضعيفانو مالونه  قوت خلکو به د او د ه و يد همسايه 
ه ناوړه مرضونو تر هغه وقته مبتال و . خوړل چه مونږ ته هللا  و ترو مونږ په همدغه رن

خه پيغمبر راوليږه په راستی او امانت او  ېدا پيغمبر چه مونږ ي . پاک زمونږ د جنس 
پاک او سو چه پيغمبر مونږ( هللا پاک وحدانيت او عبادت ته وبللو دغه  دغه نو ژپي پاک

خه لکه چه پلرونه  موکول منع کړ پيغمبر مونږ د کفر او  يو مونږ ته د يبتانو د عبادت 
تيا ويلو په ادا او  يرامنع کو تويولو نه مو ېوين ی او د ناروا کارونو اوړاکولو امر ک ءري

ی له مال  يتيم د د ،دروغ ويلو ،حيايی ېد ب خوړلو او په پاکو او دده سره هي په عبادت ک
روژی په  د ورکولو او په  د ذکات ، کولو اءه په ادد لماندی مونږ ته  ي. شريک نه من
                راوړه. ېمونږ د دغه پيغمبر تصديق کوو او ايمان مو پر ي. نيولو امر کو

  ي علوم:اسالم او نو
 د نويو لق په اړه  او متعدين ومره چه د اسالم د مقدس  .اسالم د ادب او د اخالقو دين دی
تی انه شو ،علومو د انکشاف توجه او  ه د ،ی دیاهغومره دا حقيقت رو  واداب چه اسالم 

ولو طبقاتو ېپه دغه مقدس دين ک دی.  دين يتربياو  او اخالقو  حقوقو   او اقشارو د 
ه سکوک يو تربله د متقابل احترام ساتلو اي. دغه دين کې د يمحفوظ ساتل شواو مين أت و 
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او  ېد صل سره  رباوـد اق ېپه دغه دين ک ي. لر وجود  اساسونه يه او قود پاره ډير پاخ
رمزونه شته او د دوستانو او آشنايانو سره د مينی په لياره د کډو اهدافو  ېکه بار ې عالق

 يد عموم مقدس دين   اسالمد  ي. موجود د ونه راز يقو ېن ته راوستلو د پاره په کٻم
ه ژوند کولو  ي يو مکمل ادب ی دی او دقوی خيال ساتال ،اوضاعو او دعامو خلکو سره د 

ادب او ي.  داسې اساسونه، پاخه اساسونه شته د ېپاره په کلژوند د برابرولو  ياو اخالق
ول کم او  ېد اسالم په مقدس دين ک اخالق چه کيف سره د خلکو د خير او سعادت په 

د  ي. په الس نه را ېدين ک مپه بل هي کوا قوت په دغه برخه کې ي. دپاره ليدل کيږل
پالر او د مور د حقوقو لحاظ ساتل د مشرانو احترام ، دلويانو قدر او تعظيم، ورورسره صله 

ذاره د عاجزانو سره  ه سلوک او  انو سره  رو سره صداقت، د همسايه  او عاطفه، د مل
اک نورو په وخت الس ورکول، د خور مرسته او تعاون، د مصيبت او تکليف اک او 

 وتوجه او داسی نورخاص پام او  پاره ې لحقوقو د تقوي يعموم ،اعتدال ېحياتی مسايلو ک
د د اسالم په دين کې په نظر کې نيول شوي دي.  دغه اصول او اساسات  او اخالق   اداب

ی  الی. ورکو ينشالسه له بی او اخالقی اعتبار ادهي کله  کې اسالم مقدس دين په اسالم ک
ول ېد نفرت، عداوت کين او دين د محبت او همکاری د  يد يايستل شو ېري ېاو حسد 

   .ده ېپوره پوره توجه کړلپاره مينولو أت
چه خلک دو  يخه غواړ ېليار ېده او له دغ ړېالم د کبر او غرور سره مجادله کاس

  ي. وکړژوند  او ماحول کې په فضا ۍاو برابر رورول
ذشت او د بيا بيا پيوندلو په مقدس دين کې د  اسالم  د ون پاره لعفوی او  ې او زياد ليار

شيرازه بايد  ياجتماع ېچ يخه غواړرې د دی لياد اسالم مقدس دين  وجود لري. تشويق 
د  ېاو د ژب يد يپاره حدود معلوم شولد خبرو او وينا  ېپه اسالم ک ي. وساتله ش وي ق

  دی. ی اشو او پام   پاره پوره توجهلولو اصالح ک
له ده او د عقل او دليل  ېتوجه اړولپام او  يپاره عمومل ېقدس دين د علم او پوهند اسالم م

ه ون چه خلک خپل ژوند ي خه غواړ ې ليار   .ياستفاده وکړه پورته کړي او نه 
 ياو اخالق يادب تي، ، ثقاف ي، سياسياقتصادي، ی دی چه د خلکو مدنااسالم کوشش کړ 

تعداد سره برابر او د طبيعت او اس يچه هغه د انسان اصل ي ولر  ءپايو اتکا ېژوند په داس
  ي. مفيد واقع شن لپاره ميأمصالحو د ت ي د عموم
 ېارنه دی او د پوره دقت پرلياره کمانونو طرفدوسواس او بی مورده ، وهم اسالم د

انه او د خلکو حيات يغواړ   ي.ش ېمشکالت لر يچه حقايق رو
په ظاهر او  چه د خلکو ژوند ي غواړ ،او نظافت طرفدار دی ياسالم د عفت ، تقوی پاک

  ي. پاک او سوچه و ېباطن ک
ه ک ېچه خلک د يغواړ . سراف او تجاوز طرفدارنه دیاسالم د اِ   د  ېبايد په هر 

                                                              .         يوسات ياعتدال لحاظ قو
او  ويو تر بله د تکاليف ېخلک د ېچ يغواړ ، دهې م د غدر او خيانت سره مجادله کړاسال

ر وک د اسالم مقدس دين تر پوره عميقی  نو په ي. مشقت موجب ونه  دی اساس که 
خه په استفادی سره د  مطالعی الندی راولی د ادب او اخالقو کامل او مکمل دی او د هغه 
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ت لری.معلو  نننيو   و په اساس د حقيقی او واقعی ژوند برابرولو لياره پوره ارز
خه اچه مونږ د اسالم د دين دادئ  را  و اول  بو او اخالقو  ان پوره واقف کړو تر 

ان او د خلکو د سعادت په لياوکړ و ېاره کی شو د وخدمتونو  مصدر  د     .وکر
        و من هللا التوفيق                                                                                 

  ې!او هيل ېه ياو مثال ېحساس
و او هيلو سره آشنا نه وم.  ېچ ينش ېهير به م زما په خوب ويده وم د وطن او جهان د ه
ان او د ېسره يواز خو په ورو ورو  . کور او فاميل د ژوند سودا وه ييو وړوک د خپل 

خه ورک  ېچ ېانداز ېفکر د افق ساحه ارته شوه تر داس زما د ذهن او ان را اوس خپل 
منفعت او  ي د عموم ېب يورم او په هي ش ېاو جهان ک ېجامعولنه، ان په  .شو
فکر، سودا، خيال  ېچ ئباور وکړ الی. او حرکت نشم تسکينيد ېو د تامين په مفکوري

  .يچليږ ېو د ژوند د جوړيدو په پردو ککد خل ېاو هوس م
  پوره ارته ده.او  لويه  ېزه وړوکی يم خو دنيا م
انو ېزه بيچاره يم خو همت م ولو بيچاره    .يکل لرد پيدا کولو  ېته د چار او ملت  د 

وانانو سره اوږه  ېک ړولو په کاردنيا د جو يهم دلته د نو ېشيبو ک ېزه د عمر په د د 
خه لږ نه دی. انشاء هللا قدم پورته کوم او هپه اوږ   زما د کار توليد د چا 

خه ډکر ېزيات ېزه د راتلونک لرم او په دغو  ې او هيل ېه ېا د راتلو په اميد د شور 
و او هيلو ک   خيال ساتم. ېد خپل موجوديت د ساتن ېه

خه ډار زما په تصميم باندخه نه ډاريږم او نه د زه د مرګ  الی ثير اچوأت يمنف ېمرګ 
خه په ويره ک يش و په مخ ک ېيم چ ېخو د هغه مرګ  خنډ پيدا  ېزما د پاکو هيلو او ه

منان موجوده په زړه پور يکړ ه يوس ېاو يا د وطن د   .يفرصت له مين
ه نه غوارم  ان لپاره    .زه د 
ی ماته هي مه راکو ستاسو هم د ېه لرم هغه لرم هغه د ېدا چ ئرانو   ، ئوي، را

په پوره اعتماد او اطمينان د  ېچ ئخو ما پريږد ئکچکول هم واخل اوډکندا زما  ئرا
نو د ت ي   قربان شم. ېميندو په لياره کأستاسو د 

لی هم مه دروزه ک ه يارکه زه د حق لې خو چ ئ،ياد کړ ئاونه م ئه قربان شوم په ما 
  پاره لوړ مقام او منزلت وي.لزړه د تسکين  ار شم دا به زما د ېک

و او هيلو وپارولم. زما دغه هزه  ېهغه وخت چ ينش ېهير به م د وطن د  ېاو هيل ېه
و نو بيا به  کړ ېالس پور ېپه عمل او اقدام به م ېخو همدا چ ېآبادی او آرامی لپاره و پ
کاره معلوم الحال ناروا تعبيرونه به  ېو داسخنډونه پيدا کړل ا ېمقابل کزما په السونو  هاو 

خه کرکه کوله.  ېن ته راوستل چٻم ېي   سليم تعقل به ور
ان سره ويلهغه وخت  خو  ي،او يا نه غواړ يدوی نه پوهيږ ېچ ېتر ډير وخته به ما د 

ه هم واک نه غواړی او زم ېدا راته ثابته شوه چ ېتجرب ېوروسته د ډير ونږ واک که 
کاريږ ه داس ېپرد .  دنه دی ېزمونږ په واک ک يوال   ېچ ي السونه کار کو ېشاته 

د خپلو پخو مالونو  دوی زمونږ بازارونه ي.ه ډول د تل لپاره مونږ بدبخت ساتپه عامالن
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و ر ی    .يمواد په ارزانه بيه الس ته راول او زمونږ خام يپلورن
خه  ېحوز ېد پارلمان لپاره خپل  ءشورا د زه  ېک ېدور يمپه ا ېچ ينش ې هير به م

، هلته خلکو راسره ډيره مرسته وکړه، د ېوکړ ېم ېاو ه ېل هلې  ېيرډکانديد شوم، 
ودم چ ېقدرت پر يرايو له پلوه پوره موفق وم خو دولت يوه ورځ  . شورأ ته الرشم ېن

  :ېوالی صاحب وويل ېپه يوه غونډه ک ېوشوه چ ېداس
ې او موفق نش ېک ېدور ېته په د ېی دی چااته له پاسه خوا هدايت شوزه مالمت نه يم م 

او د دولت د نقشو  ېکو ې کاره تنقيد او پارونپارلمان ته الر پيدا نه کړي. علت دا چې ته 
خه  ېما ورته وويلی د ستا له د ې.خنډونه پيداکوې په مخ ک تشکر خو مننه او صراحت 

شورأ  ېی ده چړکاره ک ېله پاره داس او دوکې   د خلکو د فريب ېدولت ول ېافسوس چ
ان وراستازي او  ته د خلکو  خه مل ينمايند                      .ييږړپارلمان جو يشورأ اومل ياو ور

  یسعيد افغان                                                                                   

ه دي؟ د انبيأ   او رسوالنو اهداف 
  علم!  ياسالم او نو

ه هم ورته زيات علم او حکمت ورکړ ر بياهم د هللا (ج) علم ته نش يی شاانسان که   يم
ه نه پوهيږ يپوه کړ ېپر ېچه خدای پاک ي ېله د ېبلکه هميش ب الی رسيد  ي.په بل 

و دوی لپاره  ېونهمدا وجه ده چه هللا سبحانه و تعالی د خلکو د ليار رسوالن واستول تر
يی چه دوی پر  ١۵١ ،په سوره ې هللا(ج) د بقر .نه پوهيدل ېته هغه حکمت او پوهنه و

يُكْم َويُعَلُِّمُكُم « :  يفرماي ېآيت ک نُكْم يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويَُزّكِ َكَما أَْرَسْلنَا ِفيُكْم َرُسوالً ّمِ
ا لَْم تَُكونُواْ تَْعلَُمونَ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ وَ  ه م»    يُعَلُِّمُكم مَّ ن  ېچه په تاسو ک ې( لکه 

ه دوی لول يد يرسوالن ليږل زما آياتونه او تاسو د ناوړه اخالقو  ېپر تاسو باند يهمدارن
ودنه درته کو يدرب تاسو ته کتاب او حکمت يخه پاکو  ېچه تاسو پر ياو د هغه شيانو 

  )نه پوهيدلی.
ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ  لَقَدْ  «:فرمايی ېآيت ک١۶۴ه، د ال عمران په سور او َّ إِْذ بَعََث فِيِهْم  َمنَّ 

نْ  َرُسوالً   لَِفي قَْبلُ  ِمن َوإِن َكانُوا َواْلِحْكَمةَ  آيَاتِِه َويَُزِكّيِهْم َويُعَِلُّمُهُم اْلِكتَابَ  أَنفُِسِهْم َيتْلُو َعلَْيِهمْ  ِمّ
دوی  د ېي ېهللا(ج) احسان کړی دی چه په دوی ک ېمنانو باندؤهر آئينه په م( ضلل مبين )

د ناوړه زميمه  ،دوی باندی دده د احکامو آياتونه رپ يلول ي،د يخه رسوالن استول ېد نوع
خه ي و ياو د آسمان يپاکو ېاخالقو  ه هم دوی  ي.نه ورته کووکتاب او حکمت لياره  که 

مراهی ک کاره    ).وو ېپرخوا پر 
   :راتلنه ېاديانو پرله پس يد آسمان

ابو و د يخه پخوان ېچه کوم هغه اسباب چه د هغو له مخ ياو قيصو علم ثابتو يد ميتولوج 
صو او خرافاتو ته رجوع يدا د پخوانيو اديانو ق ېپه واقع ک ،عبادت کولوالبشر او ابليس 

خه چه انسان پيداشو ي.کو نډ روسته  ،ی دیادا علم وايی د کوم وخت  اديان هم دٻر لږ 
ای پيدا شو ار  يش يکله چه انسان احتياج د نو ي.د يورسره يو تنه وکره او پرورد غو

  .واستول اءورته ياد شو نو دا وخت هللا پاک رسوالن او انبي
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خه چه هللا(ج)  يريخ مونږ ته بيانوأت خه  ،ادم پيداکړهله کوم وخت  اديان هم له هغه وخت 
ومره چه دغه اديان يد ياو د وخت د احتياجاتو سره برابر نازل شو يراغل ېپرله پس  .

ولو آسمان ئور  .ده خوا بلنه اديانو هدف هللا(ج) ته رجوع او د نيک عمل په  يد دغو 
أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرسُوٍل إِالَّ نُوِحي َوَما  «: يفرماي ېآيت ک٢۵ ،هللا(ج) د االنبيأ په سوره

هَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُُدونِ  ر وح يليږل ي( مونږ نه د» إِلَْيِه أَنَّهُ َال إِلَٰ خه کوم پيغمبر م  یپه خوا له تا 
خه بل د عبادته وړ ېده چه نشته ب ېورته شو   ).ئدده لپاره عبادت وکړ   نه. هللا(ج) پاک 
  رمايی: هللا(ج) ف

 کله چه د )( 14كافرون  »(  تعبدوا إال هللا أال من بين أيديهم ومن خلفهم إذ جاءتهم الرسل «
خه د بل چا  ېنو وويلی چه ب يد يدوی تر په خوا او وروسته پيغمبران راغل د هللا پاک 

  ).ئعبادت ونه کړ
ْنُهْم أَنِ  َرُسوالً فَأَْرَسْلنَا فِيِهْم «  فرمايی: ېآيت ک ٣٢ ،منين په سورهؤد م َما  ََّ  اْعبُُدوا ِمّ
ٍه َغْيُرهُ ۖ لَُكم ْن إِلَٰ و وواي ېد دوی د نوع ېدوی ک ېبيام( » ِمّ د  ېخه پيغمبران وليږل تر

خه بل هللا نه لری ېاو ب ئهللا عبادة وکړ   .له ده 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   »سعيد افغانی « دوکتور محمد سعيد  دمرحوم موالنا
و  خه     © ېمقالغوره شوې له ليکنو 

خهلمړی چاپ     داسالمی شوونو او او قافو وزارت له خپرونو
   ٢٠٠٠دچاپ شمير:

ای : دآريانا مطبعه    ليږديز لمريز کال ١٣۶٩، کابل افغانستان دچاپ 
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