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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د
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دوستان عزیز ، خواننده گان گرامی ، همکاران محترم سایت وزین ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا 

:افغانی ، ضمن عرض سالم و ادب سعید   

بروز  است  مصادف   که  « میالدی  ۵۸۹۱  فبروری  ۴۲» یعنی   از امروز  قبل سی و یک سال   

  و اجتماعی   شخصیت ادبی ، فرهنگی گرامی ،  دانشمند  « خورشیدی  ۵۱۲۱  سال  حوت  هفـتم» 

 نویسنده ،   عالم ،  «سعید افغانی » موالنا دوکتور محمد سعید  محترم استاد   الحاج  زنده یاد کشور 

 طبی  اکادمی علوم  شفـاخانه در  در اثر سکته قلبی همانروز  شاعر و سیاستمدار کشور در عصر 

.شتافـت   و به دیار جاودانی گفت   را لبیک  داعی اجل  به عمـر شصت و سه سالگی افغانستان    

 

 «   میالدی ۵۸۹۱  فبروری  ۴۲»  در روز سعید افغانی یک روز بعد یعنی » محمد سعید  پیکر استاد

تمیـم االنصـار  در جوار مرقد حضرت   پل خشتی شهرکابل  در مسجد جامع  جنازه بعد از ادای نماز 

و  ردان گفرهنگیان ، استادان دانشگاه ، شاتعداد زیادی از دوستان ، اقارب ،   به اشتراک« رح »  

 . شـد سپرده  خاک به  ترمانه در شهـدای صالحینمنسوبین لیسه حبیبه و خانواده های مرحومی مح
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 فرزند   مال سید امیر فرزند   عبدالمجید  مـولوی فرزند استاد محمـد سعید  طوریکه قبال خوانده ام 

صافی   محمد پاینده فرزند لنــګر  فرزند  شیر محمد  فرزند   مـولوی اقا محمد فرزند  محمد   صالح

    مطابق   شمسی هجری  « ۵۱۱۱  »   در سال که    است، عمـر بابا  ولـد  و   خیر الدین  فرزند  

  گشوده جهـان  چشـم به  والیــت لغمـان   در ده خـیر آبـاد ، قـریـه عمـرزا ئی  میالدی  « ۵۸۴۴  »

 .میباشــد «   صـافی»  قـوم   به  و متعلق

                                                         : شامـل   دوره علوم متداوله را که استاد موالنا محـمد سعید

تجــوید ،    بــیان ، معـانی ، بدیــع ،   ، منطق ، اصول حدیث  فـقه ، اصول فـقه ، تفسیر ، حـدیث، 

 یجناب غاز پدر بزرگوار شان   از  ـود ه استب   وغـیره   جامی ، شرح  نحـو ، فلسفه   صرف ، 

را  قـادریه ، مجاهد  طـریقه مشهور   مشایخو   علما»   از جمله که«  علیه رحمهّ هللا» عبدالمجید 

  .فرا گرفت «   لغـمان  بود  والیت تیگری   جامع مسجد   و خطیب  ستین ، مدرس

 در سایت وزین ارگان نشراتی صلح و تفاهم نشر شدهیکی از سخنان زیبا موالنا استاد سعید افغانی که 

 : اند فرموده   چنین و خوانده ام 

نیت ،    باخلوص  پس برهــر فـرد مسلمان واجب است تا  !است   مسلمانی  رکــن اساسی عبـاد ت ؛

پرستش    را  رب العالمین  صلی هللا علیه و سلم، فقـط  اکــرم  رسول  بــر ارشادات   متکی  محبت و

 «موالنا سعید افغانی  ». نماید   و عبادت ، خالصانه

و  ساعت مراتب تسلیت  ۴۲سایت  اینجانب مسؤول   کشور  شناخته شده  یاد بود از این فرهنگی به 

محترم سعیدی تقدیم میکنم و برای مرحوم موالنا سعید   خانواده  همدردی خود را به دوستان عزیز و

صبر  م مرحو  دانشمند آن  مغفرت و به بازمانده گان شان بخصوص فرزندان رحمت و  افغانی طلب

داکتر  موالنا  مرحوم   خانواده محترم  بخصوص ،  دوستان تقدیم   و چند سطری جمیل آرزو میکنم 

 .و روحش را شاد میخواهم  نموده و یاد استاد را گرامی تقدیم  « سعید افغانی » 

  «خورشیدی ۵۱۸۲حوت  هفتم  »مطابق « م  ۴۱۵۲فبروری  ۴۲» باید اضافه کرد که امروز جمعه

 .«سعید افغانی » محمد سعید  استادبخاک سپردن   «ویکمین سالروز سی   »مصادف است به 

و روزنامه ها و سایت  در بعضی از جراید  و طوریکه  متاسفانه بنده با جناب ایشان آشنایی نداشتم 

شاد  در باره   و تفاهم موالنا سعید افغانی  صلح ان نشراتی گار  بخصوص سایت وزین  های افغانی

« سعید افغانی » موالنا دوکتور محمد سعید  تنها استاد  نه   و قرار معلوم مطالعه کردم   روان استاد

جهید  وی همچنان عالمی  بود ،  با استعداد و خسته ناپزیر در آموزش علوم عصر خود  عالم  یک  

                                                                         . در علوم فلسفه و تصوف اسالمی بود 

دانشمندی ورزیده در تاریخ و فرهنگ کشورو منطقه خویش و در تمام این عرصه ها  استاد همچنان 

 . و خلد برین نصیبش باد. را مغفرت کند  خداوند تعالی او. استاد توانا و آموزگار دانایی نیز بود 

کتابها و نوشته های زیاد ی نشر شده که تعدادی از آنها «  سعید افغانی» از استاد موالنا محمد سعید 

.را تقدیم شما عزیزان مینمایم   

.زبان عربی   شیخ االسالم عبدهللا االنصاری الهروی به ــ  0  

.ءالشرق السید به زبان عربی   نابغه االفغانی  جمااللدین     ــ 6 

. بزبان پشتو. افغانی   جمااللدین  سید شرق نابغهــ   3  
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. شیخ االسالم خواجه عبدهللا انصاری هروی بزبان دری ــ  4  

. االشارات و التنبیهات بزبان پشتو - 5  

. لیار د علم او فلسفی له نګاه بزبان پشتو دنجات او کامیابی  ــ 2  

. بزبان دری. مبادی اسالم  ــ  7  

.بزبان پشتو . تفسیر شریف  ــ  8  

.دری . تفسیر شریف  ــ  9  

.طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ بزبان دری  ــ  01  

.بزبان های دری و پشتو ( تهیه شده از خاطرات دوستان سعید افغانی )مبارز  دسولی  ــ  00  

.بزبان پشتو ( هنوز نشر نشده  ) تعبیر  ــ  0  

. بزبان پشتو(   هنوز چاب نشده. ) انقالبی افکار هڅي او هیلي ــ  6  

 :که در جراید وسایت ها نشر شده عبارت اند از  «  سعید افغانی» بعضی از مقاالت موالنا 

 . مناجات ــ ۵

.د عشق ا و محبت دین ــ  ۴  

. الهی ــ  ۱  

 . قضا و قـدر جبر و اختیارــ  ۲

 . خیر و شرــ   ۱

 . ایمان و عقیدهــ  ۲

 . و قوانین آسمانی را چه قسم فکر میکنید؟( ج)خدا ــ   ۲

 . اخالق اسالمی کدام و از ما چه میخواهندــ   ۹

 . د ژوند هدفــ    ۸

بیبه حلیسه   در صنف دهم خورشیدی  ۵۱۲۵درسال   باید اضافه کرد که استاد سعید افغانیدر اخیر  

با شاگردانش با  تفاوت کلی داشت   دینی مضمون تفسیر را تدریس می نمود و با سایر معلمین علوم 

خوش در س میداد و همه اورا دوست داشتند و از جمله بهترین   میکرد و با زبا ن صمیمیت صحبت 

.زیاد داشتند  به او احترام  و  لیسه به حساب می آمد  معلم های آن  
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شهر کابل بیبهح عالی لیسه گردان در جمع استادان و شا استاد سعید افغانی   

دانشمدان گرامی  دوستان ، فرهنگیان و را به «  سعید افغانی » وفات زنده یاد موالنابنده یکبار دیگر 

گرامی  را یعنی فرزندان استاد  و خانواده محترم شان تسلیت عرض نموده روحشان را شاد و یاد شان

.میدارم و به خانواده مرحوم استاد طول عمر با عزت آرزو میکنم  

 آمین یا رب العالمین

متبا عرض حر  

«                                                                                                     بشیر »  محمد مهدی

ساعت ۴۲ انترنیتی  سایت مسؤول مدیر     

 

 www.said-afghani.org بازگشت به صفحه اصلیـــ      
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