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 صفحه 7 از 1  ه  شمار
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 13/04/2016         الیق جان خوستی

 په یاد تلین 120د  سلجوقيصالح الدین استاد د 

ي موالنا محمد سلجوق او سراج الدین زوی چې نسب یې موالنا محمد سلجوقي ته رسیږي مفتيصالح الدین سلجوقي د 

م کال کښې په 1896جوقي په صالح الدین سلم بلل کیدو، د احمدشاه بابا په وخت کښې په افغانستان کښې شیخ االسال

 ته سترګي غړولي. نړۍلرغونې قلعه ترڅنګ د اختیارالدین په یوه علمي کورنی کښې کښې  هرات

ره د مور په خبدارسو کښې خپلی زدکړی ترسره کړي، صالح الدین سلجوقي د هرات په دینې م

حمد عمر ته په هرات کښې شیخ االسالم مال م سلجوقيصالح الدین کلنۍ کښې  12چې په یې 

صالح الدین د شیخ االسالم سره د لږ وخت سره خپلی زدکړی سرته ورسوي،  هغهچې د  ،ولیږلو

 .تدریس پیل او شاګردانو ته به یې درس ورکولوتیره ولو څخه وروسته په ډېر کم عمر کښې 

ه هرات څخه کابل ت علوم پای ته ورسول او پالر سره داو متداول صالح الدین سلجوقي په پنځلس کلنۍ کښې مروج 

وروسته د امیر حبیب هللا خان د فرمان پر اساس د پالر سره  امتحان ورکولو څخه "ءافتا" په کابل کښې دوالړ چې 

 .تي صالح الدین په نوم پیژندل کیده، او پدی کالونو کښې د مفکل شواوټ ای د هرات محکمی د غړي په حیث یوځ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیکې، کیمیایې او طبي برخه کښې څیړنی ترسره کړې، همدا وو، چې  دین سلجوقي په علمي څیړنو بوختصالح ال

په عربي ژبه او عربي جوقي د ژبو پوهنی په برخه کښې کار درلود، سل واسره هم سر  هیئتاو  یاتود فلکراز یې 

ي سلجوق صالح الدین استاد، جرمني او اردو ژبو هم پوهیدو، ادب کښې بی ساری و، همدا راز په انګریزي، فرانسوي

ښ و، همدا مخکچې د فلسفي علومو په ټولو برخو کښې  ،طبیعه کښې آثار لريالء ماورا تصوف، الهیات اوپه فلسفه، 
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د )آثار هرات( په نوم کتاب کښې لیکې: قي شاعر هم و، وتلی شاعر استاد خلیل هللا خلیلي رنګه صالح الدین سلجو

 .دیدل کیږې، چې د قوي روح او مقتدر قلم خاوند په شعر کښې نوښت لیچې  دیېر پوخ شاعر ډسلجوقي 

کال کښې د هرات محکمی شرعي مفتي وټاکل شو، د هغي  ،ش.ـه129۶په لومړي ځل په صالح الدین سلجوقي 

.ش، کال کښې ـه 1297او په وټاکل شو،  ښوونکیحبیبیې په لیسه کښې د دري او عربي ژبو وروسته په کابل کښې د 

ق االسالم( او )اتفاشو او په هغه وخت کښې یې د  په حیث وګمارلو د چارو مدیر طبوعاتمبیرته په هرات کښې د 

ه استقالل ورپسی د کابل پ، رسیدوو یت تهمدیر ڼیاورځپچې وروسته د اتفاق االسالم لیکنی کولی،  تهپرونو خ)فریاد( 

په  شاه امان هللا خانکال کښې د  .شـه 130۵په  او شو،مقام باندی ونازول  مقدس او سپیڅلي ،ښوونکی د لیسه کښې

لیت مسؤ مطبوعاتود مدیر وټاکل شو او د هغي څخه وروسته د بهرنیو چارو په وزارت کښې  اتود تحریردربار کښې 

په حیث چې ډېره مهمه وظیفه بلل کیده، ډهلي کنسل جنرال د افغانستان هندوستان کښې  پهشو، وروسته  ورپر غاړه

 شو.ته ولیږل 

مطبوعاتو کیل او ورپسی د ود هرات خلکو منتخب په پارلمان کښې .ش کال کښې ـه1328سلجوقي په  صالح الدین

.ش کال کښې ـه 1333او په ، اطالعاتو او فرهنګ وزارت سره برابره ده، مشر وټاکل شوخپلواک ریاست، د نني د 

لواک خاص استازي په توګه جمال ټو ند افغانستااو د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه  په قاهره کښې د افغانستان سفیر

رت محمد حض استاد سلجوقي په قاهره کښې د افغانستان د سفیرانو د ترتیب پر آساس د ،عبدالناصر ته معرفي شو

سیاسي،  هغه او په مصر کښې دریم سفیر بلل کیږې ،عبد الهادي داوې څخه وروستهمرحوم الصادق المجددی، او 

 .ترسره کړل چې د کوم بل هېواد سفیر هغه څه ندي ترسره کړي هاقتصادي، فرهنګي او ټولنیز کارون

والمصریة فی مرآة الوثائق والصور( کتاب چې په قاهره کښې د افغانستان سفیر ښاغلي فضل العالقات األفغانیة د )

 تد عالمه سلجوقي په وخپه عربي ژبه لیکلی چې انځوریزه برخه هم لري، داسی په ډاګه کیږي چې  الرحمن فاضل

د مشرانو او لوړپوړو چارواکو په کچه تګ راتګ زیات شوی، د بیلګي په توګه کښې د افغانستان او مصر تر منځ 

م کال کښې د کابل څخه لیدنه وکړه چې په لړ کښې یې د 19۵۵جمال عبد الناصر او ورسره محمد انور السادات په 

م کال کښې قاهری ته راغی، 19۶0محمد ظاهرشاه په ت ته والړ، همدا ډول ارآرامګاه زید عالمه سید جمال الدین 

قاهری ته په تاریخي سفر تللی و، خان د صدر اعظم په توګه خدای بښلی سردار محمد داود م کال کښې 19۵7او په 

 دکتور محمد یوسف خان پژواک،عبدالرحمن  د بهرنیو چارو وزیر په توګه، ورپسی مرحوم او سردار محمد نعیم خان

د مصر عربي جمهوریت  ابو شاديفرید ، او په کابل کښې هم ښاغلی انو د قاهری څخه لیدنی کړيو مشراو نور

 نه ګالل.د ښو اړیکو په برابرولو زحمتواستازی و، چې استاد سلجوقي غوندی یې د دواړو هېوادونو ترمنځ 

چې د مصر د ژب پوهنی  مصر د )مجمع اللغوي(د د خپلو علمي فعالیتونو په لړ کښې سلجوقي  صالح الدین استاد

 یا د ئون اإلسالمیه(شللجلس االعلی ماو همدا راز یې په قاهره کښې د )الهم تر السه کړ،  غړیتوبعالي مرکز دی، 

ي اسډیپلوم پهپه قاهره کښې ته همدار راز صالح الدین سلجوقي و لوي شورا غړیتوب هم ترالسه کړ، اسالمي چار

 د جامي او هروي لقبونه هم ورکړل شويته  سلجوقي همدا رنګهاو شوی و،  لقب ورکړل شیخ السفراء د برخه کښې

لکه ډیر ب هي یو شخص نچې سلجوق ،سره پرتله کوي د فرانسی وتلي لیکوال )اناتول(، چې ځینې څیړونکې یې وو

ازی په چې یو ،و صالح الدین سلجوقي پدی باور، د بیله بیلو اشخاصو رول یې تر سره کولو اودرلودل  شخصیتونه

دی د پامه ونه غورځوي، له هم ټولنیز مسؤلیتونه همباید شي، بلکه انسان ه باید بسینه وناو لیکوالی چارو فرهنګي 

ړ چې کد ژوند تر وروستیو شیبو خدمت ویې په حکومت کښې کبله ښاغلي سلجوقي په رسمي توګه سیاسي چاري او 
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چې  مونږ ته رارسیدلې ثارآلیکلي  12د صالح الدین سلجوقي ، خپل هېواد او ملت ته یې د قلم او فکر میراث پریښود

 په الندی ډول دې:

 تجلی ۀآیین -1

 اشعار پراگنده -2 

 از پیغام تو ایگوشه  -3 

 مقدمهء علم اخالق -۴  

 جبیره -۵ 

 نگاهی به زیبایی -۶ 

 تجلی خدا در آفاق و انفاس -7 

 تقویم انسان -8 

 االخالق ابن مسکویه ذیبترجمهء ته -9 

 نقد بیدل  -10

 محمد در شیرخواره گی -11

  افکار شاعر -12

د استاذ د پاخه عمر کتاب بلل کیږې پدی کتاب کښې د پخوانیو شاعرانو کاله پخوا لیکل شوی چې  70دا کتاب نږدی 

اب د ، دا کتزړه پوری کتاب دی هغه اشعار د استاذ سلجوقي لخوا تفسیر شوي چې ډېر پهشعرونو ته کتنه شوی او 

 .له چاپه ووتپه قاهره کښې د افغانستان سفارت له خوا په درشل کښې تلین لمانځنی  120استاد سلجوقي د 

کښې څو ساعته تیرکړي، چې  (استالف)عالم )علی اصغر حکمت( وایې د استاذ سلجوقي سره مي په ایراني وتلی 

ل ته د کابشمس الحق اریانفر( وایې: ډاکټر یاد کړل، ) ي او ابن رشد یې رافاراب ،سلجوقي راته لوي عالم ښکاره شو

، د سلجوقي سره یې دده د کار په دفتر کښې لیدنه درلودله، په خبرو کښې غلواامریکې د ژورنالستانو یو پالوی ر

لمي او علجوقي ژورنالستانو د سلجوقي د انګریزي ځیني کلماتو د ژباړي غوښتنه کوله، ځکه صالح الدین سځیني 

 ان د دی اصطالحاتو سره بلد نه وو.فلسفي کلمات استعمالول چې ډېر امریکه یې او اروپایې ځوان

اصطالح مي په لومړي  "اسالمي ادب"د وایې:  کتابونه لري۶0د مصر وتلی ادیب چې شاوخوا  دکتور نجیب کیالني

 سلجوقي د هغه کسانو په ډله کښېچې  او زیاتوي يلاوریدنه او افغان سفیر ښاغلي صالح الدین سلجوقي  استاد ځل د

 .راځي چې د اسالمي ادب دائره یې پراخه کړی

وایې:  ابونه یې لیکليتک100  چې شاوخوا سل  د عربي علومو نوماند استاذ شوقي ضیف رحمه هللادکتور  پروفیسور

دکتور او  ،قي، سید قطبوکښې د صالح الدین سلج د روانی پیړۍ په وروستۍ نیمایياسالمي ادب ته د غوښتنی خبره 

 له خوا راپورته شوی. نجیب کیالني

چې هر اقبال الهوري سره هم ښه دوستي لرله،  ډاکټر مشهور شاعرد نیمه وچي صالح الدین سلجوقي د هندوستان 

ستان افغانهوري په ځکه اقبال الکال به یې څو اونۍ په یو ځای سره تیرولی او خپل نظریات به یې سره شریکول، 

د دی کال کښې م 1933اقبال الهوري په د پاچا محمد نادرشاه له خوا  او ،مرسته کوله کښې د تعلیمي نصاب سره

علمي  داو سلجوقي په افغانستان کښې لپاره ګمارل شوی و چې د افغانستان په تعلیمي نصاب کښې اصالحات راولي، 

په حکومت کښې په همدی برخه کښې رسمي وظیفه درلودله، صالح الدین  اوجریانونو اساسي غړی و، او اکاډیمیکو 
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او  ،تأثر د تعلیم او تربیې دغه د نوښت راوستلو په ډګر کښې یو د بل څخه متاثره وو، چېسلجوقي او اقبال الهوري 

 روښانه دی.او همکاری کښې  په یو ځای کارکښې بدلون او نصاب  په د لوړو زدکړو لپاره 

ښې کونسل وټاکل شو په خپل دفتر ک جنرال سلجوقي په هندوستان کښې د افغانستاناستاد وروسته کله چې د دی څخه 

ار شعر، او فارسي ژبی په تچې دواړه یو د بل سره د فلسفی، تصوف، کتل درلودل، اقبال الهوري سره لیدل به یې د 

 چې د افغانستانر صالح الدین سلجوقي دی ځکه اقبال الهوري وایې: د فارسي ژبی اوستاذ یې سرداتړل شوي وو، 

 مشهورو ادیبانو څخه شمیرل کیږي.د 

 د له خوا د سلجوقي په درانوي "المجمع اللغوي"جوقي کله چې په قاهره کښې مریض شو، د مصر لصالح الدین س

ی ې ګډون کړیوه غونډه جوړه کړه چې د مصر وتلي پوهانو پدی غونډه کښ تر عنوان الندی "سلجوقي" ،صالح الدین

او د مجمع اللغوي غړو، دوي ټولو صالح الدین سلجوقي عباس محمود العقاد، استاذ او دکتور منصور فهمي و لکه: 

ر چې تر ټولو مشهو ،هڅی او خدمتونه وستایلتقدیر مراتب وړاندی کړل او د عربي ژبی ادب ته یې د ده ته د مننی او 

نوان تر ع "اللهجات العامیة فرقت بین األمم"د ي د عامیانه لهجو په هکله کله چې سلجوق ،کچر یې هر چا یادولویهغه ل

 الندی په قاهره کښې لیکچر ورکړی و.

، څخه د سلجوقي په هکله آورو عبد الحی حبیبیپوهاند په وروستیو کښې راځو د استاد سلجوقي په هکله د ده وطندار 

وایې: ښې ( کتاریخ مختصر افغانستانپه خپل کتاب )هکله  صالح الدین سلجوقي پهاستاذ د  عبدالحی حبیبيپوهاند 

 ادیب، مفکر،لري، یو مثال یې صالح الدین سلجوقي دی چې ء علمازیات ه چې ډېر سلجوقیان هغه هراتي کورنی د

 .و څیړونکی شخصیتاو محقق 

کتابونه چاپ  ۶هکله ي په تلین په یاد د سلجوق 120صالح الدین سجوقي د استاذ په قاهره کښې د افغانستان سفارت د 

چې په قاهره کښې د افغانستان سفیر فضل الرحمن فاضل په  اإلسالم في العلوم والفنون( رأث) کتاب لومړیچې کړی، 

فاضل د افغانستان او مصر ترمنځ تاریخي ښاغلي  ،چې د کتاب په پیل کښېزیار ترتیب او چاپ ته وړاندی شوی، 

 کړی.پری ی شننه یې او په زړه پور اړیکو ته کتنه کړی

مى فوزي میرمن "د یوی محصلی دا کتاب د ازهر پوهنتون  ء وأفكاره(عالمه صالح الدین سلجوقي آرا): دویم کتاب

او  ،کښې پری ماسټری اخیستید ازهر پوهنتون د فارسي ژبی ادبیاتو دی چې  تیزسد ماسټري دوری  محمود نصار"

 .انګي له خوا چاپ شویپه قاهره کښې د افغانستان سفارت فرهنګي څ

 .یشو لژباړدري ژبی ته د استاد سلجوقي عربي کتاب دی چې فلسفه و هنر( دا کتاب  تأثیر اسالم بر) :دریم کتاب

ته  يعربد فارسي څخه  "مي فوزيمیرمن "دا کتاب مصري لیکوالی لی هللا في األفاق وألنفس( تجڅلورم کتاب: )

 ژباړلی.

حیثیت لري، او ډېر په زړه پوری صوفیانه  يیزدر آفاق وانفس، سرچې د تجلی خدا از( )راز ونی المناجاتپنځم کتاب: 

ن چې افغاد فارسي څخه عربي ته ژباړلی  "مي فوزيمیرمن "ا کتاب هم مصري لیکوالی طرز باندی لیکل شوی، د

 .پ کړیاو په قاهره کښې د افغانستان سفارت فرهنګي څانګي چاسفیر ورته په زړه پوری سریزه ښکلی، 

تاب کښې پدی کدا کتاب ښاغلي غالم حبیب نوابی لیکلی چې عالیمقام(  و ء مقتدرعالمه سلجوقي نویسندهشپږم کتاب: )

 ،و بدخشان کښې چاپ شوی ښې پهـ ش. كال كه1332 لومړي ځل په مقالي راټولي شوي چې په 13د استاد سلجوقي 

 .په دوهم ځل چاپ شورت د فرهنګي څانګي په زیار و ارځی او په قاهره کښې د افغانستان سفاللوست چې په
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د استاد سلجوقي پاڼو کښې  280وخوا د استاد سلجوقي هغه ارزښتمن کتاب دی، چې په شااووم کتاب: )افکار شاعر( 

استاد  د ، او دا کتابچاپ شوسفارت فرهنګي څانګي له خوا په قاهره کښې د افغانستان  په یادد لمانځنی تلین  120د 

 یږې.پیل وسید نورالحق صبا په سریزنوماند شاعر استاد او  ښاغلي سعد الدین سلجوقيقي وراره سلجو

 .ېکړ رهیې ترس د پیژندګلوی په هکلهدوه مهم کارونه یادوو چې د سید جمال الدین افغاني په وروستی برخه کښې د استاد سلجوقي 

د  کښې برلینم کال کښې په 192۶په  اني خوریه ګڼيځان د سید جمال الدین افغ چې لطف هللا اسد آباديمیرزا  1

عنوان الندی یوه رساله چاپ کړه، چې وروسته  اسد آبادي معروف به افغاني( تر جمال الدینسید )شرح حال وآثار 

 علیقاتوتم حسنین او صادق نشأت په ینعد دکتور عبد ال هاړعربي ژب د هغه رسالیم کال کښې په قاهره کښې 19۵7په 

دمه ابن أخته میرزا لطف هللا ، کما یقجمال الدین األسد ابادی المعروف باألفغاني)چې د دی عنوان الندی  زواو سری

،  چې جمال الدین افغاني ایراني االصل ګڼي په هغه وخت کښې د جمال الدین په هکله په مصر کښې شوهچاپ خان( 

راخه پبرخه کښې په ی نجمال الدین افغاني پیژند داو د دی توطئې په مقابل کښې استاد سلجوقي  ،جوړه شوهغوغا 

 ،رونه ورکوللیکچ د افغان سفیر په حیثیې مبارزه پیل کړه په مختلفو پوهنتونونو او فرهنګي غونډو او مراسمو کښې 

مال الدین په هغه وخت کښې د سید ج یې چې په نتیجه کښې ،په هکله لیکنی کولیسید پیژندنی په رسنیو کښې یې د  او

 ایراني بللو توطئه شنډه کړه.د 

 ۴چې د سید په هکله یې  ،مصري سید جمال الدین پیژندونکیشیخ محمود ابوریة م کال کښې 19۶0په کله چې  2

دهریین( )الرد على ال افغاني اولنی کتابد سید جمال الدین  چې د استاد سلجوقي نژدی ملګری وڅلور کتابونه لیکلي، 

مخونو کښې لیکلی  22سریزه په  علمياستاد سلجوقي ورته په زړه پوري  ،ه برابره کړهیا )نیچریه( تحقیق او چاپ ت

کښې  تابپدی ک او ،راخیستی یدونکي کتاب نچوړاو د چاپ د سلجوقي د جمال الدین افکارده، چې پدی سریزه کښې استا

ان في سفیر أفغانستلجوقي الفیلسوف صالح الدین سبقلم مقدمه " سلجوقي پدی ډول یاد شوید شیخ أبوریة له خوا 

 .جمهوریة العربیة المتحده"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م1960او استاذ سلجوقی قاهره کی په اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، جمال عبد الناصر 
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 سلجوقیخان نعیم  -ناصر    -استاد سلجوقی  -سردار محمد نعیم  -جمال عبدالناصر  -استاد عبدالرحمن پژواک 

 

ستاد پدی برخه کښې د اهیله ده چې ځوان کهول  ښتو ندی ژباړل شوی،ثر ال تر اوسه په پا کوم د استاد سلجوقي: وروستی یادونه

و ژبه و په پښت حث کوي،ب چې د عقائدو او فلسفی ،تجلی خدا در آفاق و انفاسره، لکه: جبی و ته پاملرنه وکړيآثار وځیني مهم

او په خاصه توګه هغه ځوانان چې دینې زدکړو او فلسفي نظریاتو  ،ګټه واخیستل شي او نظریاتو څخه یېچې د افکارو  ،ژباړي

 تر بیا! کولی شي.ه ډېر څه زدو او آثارو څخه سره سر اوکار لري د استاد سلجوقي لیکن

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 د مشهور لیکوال عباس محمود العقاد لیک عالمه سلجوقی ته   
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 مطبوعاتو کی خپره شوی خبر  چه جمال عبد الناصر د سلجوقی د حال نه پوشتنه کوی په

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد سلجوقی جمال عبد الناصر سره د مصافحه په حال کی

 


