د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست !
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نشرمجدد 26 :فبروری  2029م

موالنا داکتر دمحم سعید « سعید افغاني » عالم مشهور  ،شخصیت برجسته دیني  ،ملي  ،فرهنگي و
مبارز راه « صلح و تفاهم  ،عدم تشدد و سعادت بشریت » بود ؛ که سی و چهار «  » 34سال قبل ،
به روز دوشنبه مورخ « هفت حوت سال  2363هجري شمسي » مطابق «  26فبروری
 2991م » به عمـر شصت و سه سالگی  ،چشم از دنیای باقی بست و به درگاه حق تعالی پیوست .
إنا هلل وإنا إلیه راجعون
صفحه » 1 « :

محمـد سعید ولد مـولوی عبدالمجید ولد مال سید امیر ولـد صالح دمحم ولـد مـولوی آقا دمحم ولد شیر
دمحم ولد لگر ولد پاینده دمحم صافی ولـد خیر الدین ولـد عمـر بابا است .که در سال « ۰۰۱۱هجري
شمسي مطابق «  2922م » در ده خـیر آبـاد  ،قـریـه عمـرزئی والیــت لغمـان دریک خانوادﮤ
روحاني چشـم به جهـان گشود .
محـمد سعید دورﮤ ابتدایه را در مدرسهء محل به کسب علوم متداوله عصر خویش از پدر بزرگوارش
غازی عبدالمجید « رحمهّ هللا علیه » و دیگرعلما و روحانیون مشهورعصر ومنطقه ازجمله هریک:
مال عبدالوکیل  ،مولوی سید دمحم  ،مولوی عالم  ،مولوی عبدالعزیز  ،مولوی دمحم عالم  ،مولوی
عبدالرحیم  ،مولوی صاحب نوری و دیگران آموخت و افتخار شهرت لقب « مال دمحم سعید » را در
منطقه آبائی خویش حاصل کرد .
مال دمحم سعید در سال «  ۰۰۳۱هجرې شمسی» بنابر توجه پدرش  ،غرض فراگیری علوم دینی
در دارالعلوم کابل که یکی از مراکز مشهور دینی وقت در منطقه بـود  ،شامل شد و با اخذ
شهادتنامه درجه اعلی و کسب لقـب « مولوی »  ،از دارالعلـوم کابل فـارغ التحصیل و بنابر
استعداد خارق العاده و نمرات عالی که داشت به حیث استاد « کادرعلمی » در آن مدرسه مقرر
گردید .
مولوی سعید افغانی در سال (  ۰۰۳۱هجری) به حیث مدیر مدرسه دارالعلوم نجم المدارس والیت
ننگرهار که در قریب جوار مرقد مبارک عالمه نجم الدین مشهور به « هده صاحب » که یکی از
مشهور ترین مدرسه دینی آن وقت در افغانستان بود ،توظیف شد .
او برعالوه پیشیبرد امور مـدرسه نجم المدارس به کارهای فـرهنگی ،امامت و موعظه ای دینی
و کار وسیع وطنی ؛ برای تنویر جامعه پرداخت و همچنان جریده قلمی را بنام « النجـم » که
بیشتر از نیم قرن قدامت تاریخی دارد  ،با شعار« خدمت به مردم و وطن » تأسیس کرد و خود
منحیث مدیر مسوول؛ کار نشراتی آنرا به پیش میبرد و حضرت خان شاگرد صنف دوازدهم آن وقت
مدرسه به صفت معاون جریده با استاد سعید افغاني همکاری داشت ،که در مورد پروفیسورعبدهللا
بختانی « خدمتگار» در کتاب بنام ( د سولی او تفاهم د لیاري مبلغ دوکتور سعید افغانی ) چنین
نوشته است :
موالنا دمحم سعید « سعید افغاني »  ،لس کاله د نجم المدارس د مدرسی مدیریت کړی او د ننګرهار
د اد بی شاعرانه ویښ چاپیر یال د هډی په تاریخي کلی کښی او سیدلی دی  ،چیرته چه د هیواد د
مشهور عالم موالنا نجم الدین اخونزاده ( هډی صاحب ) مزار دی .
مولوی سعید افغاني د مدرسی شاګردان لیکوالي  ،شعر او ادب ته هم تشویقول او هغــوی روزل .
د د ه په توجه او پالنه به د ننګرهار د ورځپاڼی او مجلــی پاڼی د نجم المدارس د شاګـردانو او
استادانو په مقالو او شعرونو ډکیدلی  .په دغه وخت کښی مولوی سعید افغاني د ( النجم ) په
نامه  ،د مدرسی لپاره  ،په پښتو ژبه  ،یوه اوه نیزه قلمي جریده هم چلوله چه مسولیت یی د ده
په غاړه و .
د دی جریدی لو مړی ګڼه د(  ۰۰۰۱هجري شمسي ) کال د میزان په  ۰۱مه خپره شوی ده .
دا ګڼه او ځینی نوری ګڼی یی هم دا اوس زمونږ په الس کښی دی او د قلمي جریدو ډیر ه ښه
بیلګه ده .
استاد سعید افغانی زمانیکه به شهر کابل تبدیل شد  ،در آنجا نیز برای تنویر اذهان ملت و خاصتا
جوانان کشور در پهلوی کارهای فرهنگی  ،تنویری و خطابت ؛ جریده قلمی تحت نام « اخالق »
را در لیسه عالی حبیبه شهر کابل تآسیس و به دست نشر سپرد که محترم خلیل « زمر » خاطرات
شان را تحت عنوان « یک معلم و یک رهنمائی خوب » چنین نوشته است :
صفحه » 2 « :

( دقیق بیاد دارم که سال «  ۰۰۳۰هجری شمسی» بود و من در صنف دهم لیسه حبیبیه درس
میخواندم  .مردی بلند قامت  ،با وقار و سنگین که دارای لباس منظم و پاک و تمیز بود  ،یکجا با
محترم دمحم یعقوب سر معلم مکتب وارد صنف گردید و یعقوب خان موصوف را اینطور معرفی
نمود :
او دمحم سعید افغانی نام دارد و پس از این بشما مضمون تفسیر را تدریس خواهند نمود  ،پس از
این معرفی مختصر استاد سعید افغانی به تدریس آغاز نمود .
او با سایر معلمین علوم دینی که تا آن دوران من دیده بودم تفاوت کلی داشت  ،موصوف شمرده و
حساب شده حرف میزد  ،با حوصله و با تمکین بود و در طول دو سالیکه او معلم بود یکروز
هم حالت عصبانیت و بی موازنگی را از او ندیدیم .
استاد سعید افغانی یک معلم مهربان بود و به همه گونه سواالت شاگردان پاسخ میگفت و
این حرفهای استاد تا کنون در گوشم طنین انداز است  :دین اسالم  ،دین اخوت و دین برادریست ؛
عفو و گذشت بر انتقام و خشونت در آن برتری دارد و. ) ..
سعید افغانی درسال «  »۰۰۳۳هجری شمسی مطابق «  »۰۶۹۳میالدی غرض تحصیالت عالی
به پوهنتون « االزهر » مصر اعـزام گردید ودر آنجا بر عالوه تحصیالت عالی  ،به امورفرهنگی
نیز مصروف شد و بحیث مسوول امور نشراتی « بخش افغانستان » در رادیو قاهره به معرفی
کلتور مـردم افغانستان و روابـط تاریخي دو ملت « افغـان و مصر » با نوشتن و نشر مضامین و
مقاالت مختلف پرداخت و بعدآ به پاس خدمات شایسته شان در این عرصه به صفت امرشعبه نطاقان
بخش پشتو « کبیرالموذ عین » در رادیو قاهـره تؤظیف شد .
سعید افغاني برعالوه اینکه درآموزش علوم ذکاوت خاصی داشت ؛ شخصتی « مهربان  ،دلیری
و شجاع » توام با عواطف و احساسات بشری ،خیر خواه  ،مردم دوست  ،صلح و امنیت پسند،
طرفدار سرسخت در مقاومت و دفاع از عقاید حقه اسالمی واقعي بـود  ،که بنابر این صفاتش
در شب حمله نظامی باالی کشور مصر ۰۶۹۱میالدی  ،با قبول تمام خطرات حیاتی ؛ به رادیـو
قاهـره رفت و برعالوه نشرات پشتو ،نشرات عـربی رادیو قاهره را با « فصاحت زبان  ،خالقیت
ژورنالستی و توضیحات عالمانه » فعال نگهداشت و از آنطریق مردم و قوای مسلح را به نفع
مردم مصر  ،جهان اسالم ودولت فـقید جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقـت جمهوری عربی
مصر به اتحاد  ،متانت و پایداری دعوت کرد که به پاس این شجاعت تاریخی شان از جانب
فقید جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر رسمآ به حضور پذیـرفته شده ومورد تمجید و ستایش
شان قرار گرفت.
رئیس جمهور مصر  ،با حضور داشت وزیر ارشاد و فرهنگ از شجاعت و دلیری سعید افغانی
قدردانی کرده و چنین گفت  ( :این ابتکار شجاعانه شما کارنامه های عالمه سید جمال الدین
افغانی را درخـاطرات مردم مصر دوباره تازه ساخت  ،فلـهذا ؛ دولت مصر از شما عال مه دوم
و از مردم افغانستان قلبآ ابراز سپاس مینماید ) .
صفحه » 3 « :

سعید افغانی در مقابل از حسن نظر و اخالص جاللتماب فـقید جمال عبد الناصر سپاس و تشکر
کرده و بر روابط تاریخی بین مردمان دو کشور تاکید نمو د و همچنان جمال عبد الناصر به
وزیرارشاد و فـرهنگ اسالمی هدایت داد تا به پاس خدامات سعید افغانی و تحکیم هر چه بیشتر
روابـط مردم « مصر و افغانستان» ؛ دو جلد کتاب شان را بنام های  « :شیخ االاسالم عبدهللا
االنصاری الهروی و نابغهّ ءالشرق السید جمااللدین االفغانی » چاپ نماید .

دانشمند محترم فضل الرحمن « فاضل » سفیرافغاني در کشور مصر « قاهره » ؛ در مقدمه کتاب
بنام « د شرق نابغه سید جمال الدین « افغاني » چنین نوشته است:
( لکه چې پوهیږو د شلمي پیړۍ په دویمه نیمایې کښې  ،افغانستان د ازهرپوهنتون ته محصلین د
زدکړو لپاره لیږل پیل کړل ،که په دقیقه توګه د هغو محصلینو ترمنځ بررسي ترسره شې  ،د همغه
محصلینو په ډله کښې د دکتور دمحم سعید افغاني نوم په سر کښې راځي ،چې د زدکړی په وخت کښې
پدې هیواد کښې په عربي ژبه د ده لیکنی هم چاپ شوئ .
د لیږل شوي محصلینو ترمنځ ځینې نومورو هم شتون درلود چې وروسته د افغانستان په سیاسي
او علمي ډګرونو کښې ښه و ځلیدل چې :پوهاند غالم دمحم « نیازې»  ،استاد برهان الدین « ربانې » ،
استاد عبد الرب رسول « سیاف »  ،حضرت صبغت هللا « المجددې»  ،پوهاند عبدالسالم « عظیمې» ،
پوهاند وفی هللا « سمیعې»  ،دمحم موسی « شفیق »  ،دمحم صدیق « سیالنې »  ،عبدالقیوم « رهبر » ،
سیف الرحمن « سایف»  ،عنایت هللا « رشید »  ،پوهاند دمحم کبیر ،پوهاند غالم صفدر« پنجشیرې» ،
جوهر« صدیقې »  ،پوهاند نعمت هللا « شهرانې »  ،ډاکټر سیدجان« بیان »  ،دمحم ګالب « بشار » ،
پوهاند عبدالعزیز ،پوهاند غالم محی الدین « دریز» او په لسګونو نور چې د خپلې دورې الیق
محصلین ؤ .د دی ځلیدلی کسانو په جمله کښې راځې  ،مګر د خپلې تحصیلې دورې په موده کښې چې
په مصر کښې اوسیدل د عربي او مصري مخاطبانو ترمنځ یې د خپلو آثار و او تالیفاتو نشر کولو ته
پاملرنه ونه کړه .
څیړنی څرګندوي چې یوازې دکتور سید دمحم موسی توانا خپله د دوکتورا رساله یا تیزس په  ۰۶۱۰م
کال کښې د « اإلجتهاد ومدى حاجتنا الیوم في العصر الحاضر » تر عنوان الندی او همدا رنګه دکتور
عنایت هللا ابالغ خپله رساله د « امام أبوحنیفة المتكلم » تر عنوان الندی په قاهره کې د زدکړی پای
ته رسولو وروسته چاپ کړئ ،دوه کتابونه چې په عربې نړۍ کښې خاص شهرت لرې او آن تر دی
چې د  ۰۶۱۰م کال څخه راپدیخوا چې چا د اجتهاد په هکله کتاب لیکلی هرومرو د پوهاند دکتور
سید دمحم موسی توانا اثر یې د عمده مرجع او سرچینې څخه شمیرل کیږي .
ولې دکتوردمحم « سعید افغانې » له دوي نه د مخه خپل مهم کتابونه لکه نابغة الشرق ( په  ۰۶۹۱م )
کال کښې او همدارنګه شیخ اإلسالم عبد هللا األنصاری الهروي ،مبادئه وآراؤه الکالمیة والروحیة
( په کال  ۰۶۹۱م ) کښې په قاهره کښې چاپ کړل ،چې پدی لړ کښې د نورو څخه مخکښ دي.
صفحه » 4 « :

که څه هم د شلمې پیړۍ په وروستیو او د یوویشتمی پیړۍ په لومړیو کښې خدای بخښلي
دکتور دمحم امان « صافی» خپل څو اثار په قاهره کښې چاپ ته ورسول ،ولې د ده ګټور کتابونه
د هغه دوري وروسته چاپ شول چې په مصر کښې هستوګنه غوره کړه او د عربي هیوادونو په
پوهنتونونو کښې د استاد په توګه وظیفه ترسره کوله ،مګر د دکتور سعید افغانی ښوالی پدی کښې
و چې د تحصیل په دوره کښې یې خپل کتابونه چاپ کړل او د زدکړو پای ته رسولو وروسته ،
افغانستان ته والړ .
د یادونې وړ ده چې هغه کسان چې مصر ته د زدکړو لپاره راتلل لکه :
استاد برهان الدین « ربانې » او داسی نور ،دوې په هیواد د ننه د مجلو او ورځپاڼو سره د لیکنو
او د همکارئ تجربه درلوده ولې ؛ د دوي ترمنځ یوازینې کس سعید افغاني ؤ چې قاهری ته د
تګ څخه مخکې د نجم المدارس مدیریت په غاړه درلود او په هغه مدرسه کښې د « النجم » په
نوم جریده په  ۰۰۰۱هجری لمریز كال کښې د زدکوونکو د پوهې له پاره تاسیس کړه ،همدارنګه
یې د « اخالق » په نوم نشریه هم د حبیبیې په لیسه کښې د تدریس په وخت کښې د اساس ډبره
ایښې وه تر څو زدکوونکې لیکنی او شاعری ته تشویق کړي).

در عکس  :محصلین افغانی پوهنتون االزهر جمهوری عربی مصر مورخ ( روز شنبه 71سپتمبر سال 7611
در ترمینل میدان هوایی قاهره
قطار ایستاده ؛ ازراست به چپ  :استاد شهید برهان الدین « ربانی »  ،استاد جوهر « صدیقی »  ،استاد حبیب الرحمن
« جدیر»  ،مرحوم دکتور دمحم سعید « سعید افغانی»  ،استاد مرحوم وفی هللا « سمیعی»  ،استاد حبیب هللا« غالب» و
داکتر سید جان « بیان .
قطار نشسته ؛ از چپ به راست  :استاد عبد الحکیم خان ،استاد نعمت هللا « شهرانی»  ،استاد دمحم اکبر « ضیایی»،
استاد عبد الرشید « مالخیل»  ،استاد مرحوم دمحم صدیق« سیالنی »  ،استاد داکتر احمد « خطیبی »  ،استاد یاقوت،
استاد دمحم حبیب « سراج » واستاد عبد الجیلی « یوسفی »

********
زمانیکه دوکتور دمحم سعید « سعید افغانی » در سال «  2341هجري شمسي » به وطن عودت کرد ،
ابتدا به صفت استاد در دارالمعلمین روښان کابل و متعاقبآ به صفت استاد در انستیتوت پولی تخنیک
کابل موظف شد.
او به شخصیت انسان حرمت میگذاشت  ،با همه با حوصله و فراخدلی برخورد میکرد  ،اهـل منطق
و استدالل بود  ،به محراب فضیلت وعلم احترام بی شایبه داشت و در اوج جاه و جالل به تواضع
زیست و منحیث فرزند صالح وطن و بمثابه محقق پرتالش و حقیقت جو  ،بعد ازغور و بررسی
همه جانبه اوضاع سیاسی و اجتماعي وطن بخاطر ایجاد یک « جبهه متحد ملی » شعار زیرا :
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« دین هرعالم  ،هرشخصیت مذهبی  ،هر وطنپرست و هر انسان صادق آنست که تمام قدرت،
استعداد و دانش خود را وقف مبارزه بخاطر آزادی ملی و اجتماعی  ،بخاطر صلح و امنیت
بشریت نماید » .
مطرح کرد و جهت تحقق آن به مبارزه صنفی همچنان در جمع جنبشهـای دموکراتیک استادان
پوهنتون کابل و محصالن (۰۶۱۳م مطابق  ۰۰۳۰هجری شمسی ) پرداخـت وبه همکاری هریک:
استاد فضل الربی « پژواک »  ،دوکتوردمحماحسان « روستامل »  ،پوهاند علـی دمحم « زهما » و
عـده یی دیگری از استادان  ،طرح هسته گذاری اتحادیه استادان افغانستان را تکمیل نموده و
در اولین جلسه مؤسسان افتخارآن را در یافت تا به نمایندگی از انستیتوت پولی تخنیک کابل به
عضویت رهبری شـورای مرکزی و متعاقبآ به صفت معاون شورای مرکزی آن اتحادیه انتخاب
گردد.
در مورد محترم استاد سرفراز « مومند » چنین نوشته است :
( جلسی روانی وې  ،تضادونه عمیق کیدل او باالخره یوه جلسه دومره هیجانی شوه چی نژدی وه
چی د استادانو اتحادیه چی د استادانو د صنفی ګټو یوا ځنی رښتنی مدافع وه جوړه نشی او غونډه
ړنګه شی او دغه کالس حق او دیموکراتیک غوښتنه په ځای پاتی شی .
درست په دغه لحظه کی استاد سعید افغانی چی د پولیتخنیک د بی طرفه استادانو څخه ؤ او
د پو هنتون اکثر ه استادانو کی د ټاکلی احترام څخه بر خورداره ؤ  ،یوه ثابته بیانه ایراده کړه ،
استادان یی اتحاد او اتفاق ته را وبلل  ،صنفی هدفونه او سیاسی هدفونه یی لنډ توضیح کړل ،
هیله یی وکړه چی صنفی غوښتنی د سیاسی غوښتنو څخه بیلی کړی  ،استادان یی په ډیر
ارام او متانت سره دغه عظیم مسوولیت ته متوجه کړل چی که دا اتحادیه جوړه نشی نو یوه
نه بخښونکی تاریخی اشتباه به مو کړی وی او راتلونکی به په مونږ لعنت وایی ) ..
همچنان محترم مرحوم محقق م  .ح  .بارق « شفعیی » در خاطرات شان را بنام « خوش درخشید
ولی دولت مستعجل بود » چنین نوشته آند :
( دکتور سعید افغانی می کوشید اتحادیه را از سوائب لغزش به « چپ » و « راست » به دور
نگهدارد  ،که الحق در آن گیرودار کار آسانی نبود  ،مع هذا ؛ اتحادیه در مسایل سیاسی به
صورت محسوسی از مرکز به طرف « چپ » اتخاذ موضوع میکرد و این یکی ازعواملی محبوبیت
بیشتر استاد سعید افغانی در نهضت ملی ودموکراتیک کشور بود  ،درعین حال او میکوشید با استفاده
از این تجربه در زمینه و سیعتری ،این اشتراک مساعی در بین نیروهای سیاسی دارای تمایالت
گوناگون را  ،با تجربه به نقاظ مشترک در اهداف عمومی شان  ،به اشتراک در یک جبهه متحد
دموکراتیک و ملی در معرض آزمایش قرار دهد ،ولی اتحاد ملی به زمینه و یا زمینه های عینی
مبارزات متحد ملی ضرورت داشت و) ...
همچنان محترم داکتر سید خلیل هللا « هاشمیان » در مضمون تحت عنوان « شناخت من از مرحوم
پوهاند دکتور سعید افغانی » چنین نوشته است:
( صحبتها و دیدارهای بعدی من با پوهاند داکتر سعیدافغانی پیرامون اتحادیه استادان پوهنتون بود
که اکثر اوقات مرحوم پوهاند فضل ربی « پژواک» نیر حاضر میبود .درین صحبتها ما با هم بسیار
نزدیک شدیم زیرا نظرات مشابه داشتیم .
پوهاند سعید افغانی یک شخصیت اکادمیک بود و در آنزمان که جنگهای ایدیالوژیکی یگانه کانون
علوم افغانستا ن -پوهنتون را تهدید بسقوط میکرد ،سعیدافغانی برای نجات این موسسه خدمات قابل
قدر انجام داده است .

صفحه » 6 « :

پوهاند سعید افغانی از حمایت اسالم گرایان برخوردار بود ،ولی ؛ با منطق قوی که داشت کمونستها
و چپگرایان راهمیشه قناعت میداد و زمینه تفاهم را با آنها میسر میساخت که در اثر همین نوع
میانجیگریها اتحادیه استادان پوهنتون ساخته شد) .
استاد سعید افغانی قلم توانا داشت ؛ او با نوشتن بیشتر از « سی و هفت » جلد کتب و بیشتر
از« یکنیم هزار عنوان مقاله و مضمون» به زبانهای « پشتو  ،دری و عربی » البته چه در بخش
فلسفه ؛ چه هم در دنیا ی تصوف و چه هم در عالم اجتماعیات نوشته و همچنان جایزه بین المللی
هزارمین سال تولد ابوعلی سینا نابغه شرق  ،را که شامل « مدال طالئی و پول نقدی » است ،
مفتخر شده اند .

ضمنآ باید خاطر نشان ساخت که در مورد فعالیت فرهنگي استاد سعید افغاني  ،محترم پروفیسور
عبدهللا بختانی « خدمتگار» چنین نوشته است :
( دوکتور مولوی سعید افغاني  ،د خپلی لیکوالی په څلو یښت کلنه دوره کښی  ،په پښتو  ،دري او
عربي ژبو ګڼ شمیر مقالی لیکي دی  ،پخپله ده  ،دخپلو کتابو شمیر « وه دیرش» او مقالو شمیر
له « یونیم زورونه » زیات تخمین کړی دی .
هغه یو ملي  ،مترقي  ،مذهبي شخصیت و چه تل د خلکو او اولس د ضرورت غوښتنو د مالتړ په
لیکو کښی دریدلي دی .
په زلمیتوب کښی یی د ویښ زلمیانو له هدفونو څخه روحیه اخستی او دهغو ننګه یی کړی ده  .په
سفر کښی یی د خپل هیواد تاریخي او فرهنګي ویاړنی نورو اولسونو ته معرفي کړی دی .
د ژوندانه د پو خوالې په عمر یی د هیواد د خلکو د ملي دموکراتیک غور زنګ مالتړ کړی دی او
د دین د حقیقتونو د ځرګندولو په ذریعه یی هغه ارتجاعي دسیسي افشا ء او شنډی کړی چه زمونږ
د خلکو  ،وطن او نهضت په ضد وی .
د ژوند د پای په کلونو کښی یی د سراسری سولي او امنیت او ملي روغي جوړي د تامین لپاره یی
هڅه کوله  ،په هیـواد او نړی کښی یی سوله او تفاهـم غوښت او کاریی ورته کاوه ) ...
همچنان محترم انجینر دمحم رحیم « یوسفي » در خاطرات خویش چنین نوشته است :
« د کابل په دولتې مطبعه کې د ده وروستې کتاب د چاپ الندې ؤ «  »۳۱کاله تیر شوې ،ما د دغه
کتاب عنوان هیر کړې دې  .یو دوه و رځې و روسته ډاکتر صاحب تیلفون وکړ تر څو د کتاب پروف
د ځانه سره د تصحیح لپاره دغه روغتون ته یوسم او هغه دواړه تصحیح کړو .
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زه د څلورسوه بسترایز روغتون دریم منزل ته وختم د وخت څلورسوه بسترایز روغتون چهارایز
قوماندان داکتر والیت حبیبې چې زما په ګومان د قلب یا د زړه د ناروغې متخصص به ؤ د ده په
دروازه کې والړو و د ړوغبړنه وروسته ئې راته وویل :
ډیر تګ او راتګ مه کوې ،د اسړې د مرګ مریض دې شاید ډیر وخت به پکې هم نه وې !!
ما ورته کړل چې  :پوښتنه خو الڅه چې ما د هغه د نوې کتاب پروف ورته راوړې تر څو هغه
تصحیح کړو .ډاکتر حبیبې زما په خبره و خندل او راڅخه والړ خو دومره ئې وویل چې  :که دا
سړې نه مړکیږې ،خو بیا هم ځان وژنې !
زه د ډاکتر سعیدافغانئ د بستر کوټې ته داخل شوم  ،دهغه په سینې پورې مزې تړلې او ماشین چاالن
ؤؤ چې ما ورسره دهغه د نوی کتاب پروف ولوستل او ترې را رخصت شوم .
زه ال دفتر ته نه وم رسیدلې چې حضرت عزرائیل « ع » د ده روح قبض او د د دې فانې دونیا
څخه ئې د «  » ۹۰کلونو په عمر رحلت کړې ؤ .

دریغا ؛ موالنا سعید افغانی که به تاریخ « اول حوت  2363هجری » مـریض شده بود ؛ به بتاریخ
« هفـت حوت  2363هجری شمسی » مطابق «  26فبروری سال  2991میالدی » ساعت دو بعد از
ظهر ،روز دوشنبه به عمـر شصت و سه «  » 63سالگی ضربان قلب مهربانش در حالیکه کتاب
جدیدش را اصالح میکرد ،از حرکت باز ماند و در شفـاخانه اکادمی علوم طبی  ،داعی اجل را لبیک
گفت و بعالم جاودانی شتافـت.
جنازه استاد سعید افغاني بتاریخ «  21فبروری  » 2991با مراسم خاص از مکروریون سوم ،
شهر کابل توام با اشتراک صدها تن « علما  ،روحانیون  ،دانشمندان  ،بزرگان حکومت  ،مخلصین
 ،شاگردان  ،دوستان و اقارب » شان برداشته شد  ،بعد از اداء نماز جنازه در مسجد جامع پل
خشتی شهرکابل  ،مطابق وصیت شان در جوار مرقد حضرت تمیـم االنصـار« رح » در شهـدای
صالحین به خاک سپرده شـد .
« ا ناهلل و انا الیه را جعون »
قابل یاددهانی است که برسنگ مزار استاد سعید افغانی شعری از محترم سر محقق عبدهللا بختانی
« خدمتگار » حک شده  ،که در کتاب بنام « ویرنې » صفحه «  » ۳۱خویش از آن چنین یاداوری
فرموده اند :
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دوکتور مولوی دمحم سعید « سعید افغاني » مشهور ستر دینې عالم  ،معلم  ،د پښتو  ،دري او عربي
ژبو لیکوال او مولف او اجتماعي شخصیت  ،زما ډیر نژدې او صمیمي دوست و .
د تاریخ دغه قطعه یي ما لیکی ده او د دکتور سعید افغاني د شناختی د مرمرو په ډبره کنیدل شوی ده:
دوکتور سعید افغاني
په لــوستلو  ،لــــو لـــــو لـــــو او لیکـــلـو
دپـو هنی د ډ یــو ی النــــــدی کــــارونــه
فضــیلت او شـــرافــته سره تــــــیر شــول
په( دوکتورسعید افغاني ) دری شپیته کلونه
« دوکتور سعید افغاني » د ابجد په حساب «  »۰۶۳۳کیږی  ،چه دا د هغه د زیژبدنې میالدي
کال دی  .هغه « دری شپیته کلونه » ژوند تیر کړي دي چه د اسالم د پیغمبر حضرت دمحم مصطفی
صلی هللا علیه و سلم د ژوندانه له کلونو سره برابر دی  .چه پر «  » ۰۶۳۳باندی «  » ۹۰واچوو
بیا نو «  »۰۶۱۳تري جوړیږي او دایې د وفات میالدي کال دی .
الهی ! به فضل و مرحمت خویش موالنا سعید افغانِی ؛ این مبارز راه « صلح و تفاهم  ،عدم تشدد و
سعادت بشریت » را مغفرت فرما  ،روحش را شاد و بهشت فردوس را نصیبش بگردان .
امین یا رب العالمین
معراج الدین « شمس »
فبروری  2021ــ کابل
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