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گارش : داود سیاو  شوتلخیص و ن

 خبار( هب کوشش فضلسراج االروزهن ده سید رد سهک هب مناسبت صدهمین سالروز استقالل افغانستان هب چاپ رسیده ، رساهل ی تحت عنوان )  رد شمار کتابهایی
 . میباشدالرحمن افضل  حاوی مطالب دلچسپ و متفاوتی اندر باب تخلص سید جمال الدین 

سال از وافت  19ی بعد از سپری شدن ن سید جمال الدین افغانی رد مطبوعات افغانستان هب یک سده قبل رب میگردد ، یع  تخلصپیشینه ذکرانم  وهب نوشته افضل 
نوشته شده و  دانزیبقلم جرجی  از وافت سید  بعدبیست روز زبان رعبی    . اصل مقاهل هبتوسط سلطان محمد کابلی بی هب افرسی رعاز  مقاهل یی افرسیسید و آنهم رتجمه 
 هجری 1295 سنبله22خبار رد هک رتجمه افرسی آن هب شماره سوم سال ششم سراج االهب چاپ رسیده رد اقرهه م 1897بتارخی اول ارپیل   ردجریده الهالل

 م هب چاپ رسیده است. 1916سپتمبر  13مطابق  خورشیدی

گارش بخش اهیی از رتجمه ی مقاهل ی جرجی  رد آغار ومتعاقب آن )عالوه معلومات محمودبیگ  جلب می نمایم  زیدانتوهج خواننده گان را هب تلخیص ون
 :هب توهج خوانندگان رسانده میشود(طرزی 

 :نسب و پیدایش عالهم 
م رد قصبه اسعدآباد هک از داریه کنر است متولد گردیده ... رد دوره امیر دوست  1839مطابق  جریه  1254سید صفدر بود ، رد سنه  انم پدر سید جمال الدین ،
، اترخی ، رد حالیکه هشت سال داشت هب کابل آمده علوم متداول و مروهج افغانستان را رد سن ژهده سالگی هب پایان رسانیده  صرف ، نحو  ،محمد خان با خانواده اش

هب ردهج را طب و تشریح  ،جغرافیا، تفسیر ، حدیث ، فقه ، کالم ، تصوف ، سلوک ، منطق ، فلسفه ، طبیعیات ، الهیات ، حساب ، جبر و مقابله ، ریاضی ، هیئت 
 ید. ان امکل رسا

 :سفر هب هندوستان و حجاز 
 .هب طرز اروپا آموخت و از آنجا هب حجاز رفت و یکسال و چند ماه علوم ریاضی را  هبعد از فراغت علوم هب هند رفت 

 هند و حجاز : ازسید پس از ربگشت  تحوالت  سیاسی



شیر علی خان و  چون سید از سفر ربگشت رد زمره اراکین حکومت امیر دوست محمد خان ربگزیده شد . پس از امیر دوست محمد خان رد اختالفی هک  میان پسرانش
هب حمایت دولت  وقتی محمد اعظم خان ات ردهج صدراعظم  ارتقا یافت . حکومتید هب طرفداری محمد اعظم خان موضعگیری نموده و رد س ، محمد اعظم خان ربوز نمود 
گلیس شیر علی خان  هب خواست هک از افغانستان خارج شده خیر و سالمتی خود را رد آن دید ،  محمد اعظم خان پیروز گردیده هب قدرت رسید . رد این وضعیت سید  ربان

م عازم 1869هجری مطابق 1285ن  سید رد ا بنارب ،ربود  طریق اریاناز کشور  امیر شیر علی خان بدون مالاقت با محمد اعظم خان رد اریان هب خارج 
 هندوستان شد . 

  :سفر هندوستان و مصر
گلیس اه هب ااقمتش رد هند رضایت نشان نداد از اینکه هب جامعه االزره مصر هب نظر ااقتندی میدید  اما ،س از یک ماه هب مصر ربودمجبور گردید پ  ند وچون سید  وارد هند شد ان

 واز جانبی دانشجویان شام با سید رابطه  دوستاهن پیدا کردند شرایط طوری انکشاف نمود هک سید باید از مصر هب قسطنطنیه ربود. 

 :پذریایی از سید رد قسیطنطنیه 
ز وی هب گرمی استقبال نموده پس از ششماه وی را هب مقام عضو مجلس تعلیمات ربگزید . سید میخواست رد نظام تعلیمی رتکان داریه رد قسطنطنیه صدر اعظم عثمانی ا

 رث گردید . امین را وسیع رت سازد و رد این زمینه یک سلسله پیشنهادات را مطرح نمود هک دوستانش با آن موافقت نکرده و شیخ االسالم نیز از آن متاضم 

اما بنارب اصرار زیاد ،است مهتمم ااظتنمیه دارالفنون عثمانی از سید خواست رد آن موسسه علمی سخنرانی کند . ره چند سید هب دلیل عدم تسلط هب زبان رتکی معذرت خو 
اما عده ی هک سخنان سید از سطح  ،ضار قرار گرفتهک صدراعظم دولت عثمانی نیز حاضر بود لکچری اریاد کرد .  سخنرانی سید مورد استقبال گرم ح  دارالفنون رد مجلسی

و این مخالفت اه هب اطالع سید االسالم رسیده با اصدار فرمانی مجبور هب رتک بالد عثمانی شد بناربان رد اول محرم  ردک شان بلند بود با نظریاتش هب مخالفت ربخاستندو و سوهی 
 شده هب مصر رفت . م از قسطنطنیه خارج  1871مارچ  22هجری مطابق  1288

 :سید رد مصر ااقمت 
کلیفی مقرر نمود ضریا سید بطور عجیب و تفگش انگیزی  .پاشا رد مراجعت سید هب مصر ربایش مبلغ یک زهار قرش معاش مااههن طور مستمری و بدون مطالبه هیج ت

 رعبی می آموخت .  أنشرد مصر هب شاگردانیکه زبان ماردی شان رعبی بود مضمون رعبی تدریس میکرد و ا



گام خالف عده ی از علمای مصر از روی حسد و عداوت هب سید اتهام بستند هک گویا کتب فلسفه را هب شاگردان تدریس میکند و رد حالیکه این کار را رد  آن هن
یکی از دالیل اخراج سید از مصر رد این دوره مخالفت سید با باید عالوه نمود هک  .شرعیت میدادنتسن شرایط را طوری آوردند هک سید بار دوم مجبور هب رتک مصر گردد

گلیس اه رب مصر بود هک هب این منظور خوااهن یک انقالب رد آن کشور بود . سید شامل تشکیالت مخفی بنام ) فرامیشن ( شد و بعد تشکیالت جدیدی هب این  تسلط ان
گلیس اه نوشت و گلدهدف ایجاد نمود هک تعداد اعضای آن هب هس صد نفر میرسید .  گلیس ا سید رد مطبوعات مصر مقاالتی رد مخالفت با حضور ان یستون صدر اعظم ان

گلیس رد مصر خدیو محمد توفیق پاشا را مجبور نمودن د هک فرمان اخراج سید را از مخالفت خود را با ااشتنر چنین مضامین رد مطبوعات مصر نشان داده  حاسدان و سفیر ان
 م مجبور هب رتک مصر گردیده راهی هندوستان شد .  1879هجری مطابق  1296سید جمال الدین بار دیگر رد سال  مصر امضا نماید و

 ااقتنل سید از حیدرآباد هب کلکته 
که پس از اخراج سید از مصر رد آن رد حیدر آباد دکن  ااقمت گزیده رد آنجا رساهل نیچریان را هب زبان افرسی نوشت هک رد بمبهی هب چاپ رسید . با توهج هب این ابتدا سید 

گلیس سید از حیدر آباد هب کلکته ااقتنل یافت و فرمان داده شد هک ات خاموش شدن ان آرامی اهی مصر رد  کشور وضعیت هب وخامت گرادیی  بنارب مصلحت دولت ان
  .کلکته بماند

 سفر سید هب اروپا
مالاقت  فت و پس از مدت کواته ااقمت رد آن شهر رواهن رپوس شد . رد رپوس با شاگردش شیخ محمد عبدهُ از هند هب لندن ر، سید بعد از اجازه یافتن ربای خروج 

انجمن از سید تقاضا نمود ات جریده ی از انم آن انجمن ااشتنر دهد . سید هب تقاضای  ،رد مصر انجمن مسلماانن بنام ) رعوه الوثقی ( تشکیل شده بود  هاال سنموده  رد همین 
گلیس انجم  ارسال این اخبار هب هندوستان و مخالفت فرانسه هب ارسال آن هب مراکش و الجزاری و  ردن اخبار ) رعوه الوثقی ( را منتشر کرد اما بنارب مخالفت دولت ان

دی رد نشرات فرانسوی زبان رد مخالفت د.چ هب ارسال آن هب جاوا و سومارتا پس از ژهده شماره متوقف شد . سید هس سال رد رپوس ااقمت گزید ومقاالت زیا
گلیسی زبان منتشر میشد . رد این سال اه با  گلیسی رتجمه و رد مطبوعات ان گلیس نوشت هک هب ان یک عالم مشهور بنام رپوفیسور رابطه هب اوضاع روسیه ، رتکیه ، مصر و ان

چرچل از سید خواستند هب لندن رفته ردباره مهدی موعود هب رد سالسبری و الرد س مناظره نمود و رد همین سالها الن ) رانن ( فرانسوی پیرامون مطابقت اسالم و سای 
 مورد استقبال گرم دانشمندان فرانسوی قرار گرفت .   هآانن معلومات دهد . سید هب لندن رفت و پس از آن هب فرانسه رفت 



 :سید هب اریان سفر 
ر دگر عازم اریان شد . شاه اریان سید را هب مقام وزارت حرب مقرر نمود اما  ارتباطات گسترده سید با علما و امرا و با ،با ایپمیکه از انصر الدین شاه اقجار هب سید رسید

 و رابطه شاه با سید سرد شد . سید با توهج هب سردی رابطه اش با شاه ظارها تحت عنوان تبدیل هوا پیشنهاد گردیدهانصر الدین شاه  باعث تشویششخصیت اهی انمدار 
 . را نمودهب روسیه  وسفرش از اریان خروج

 :هب اریان  مالاقت سید با شاه اریان رد روسیه و ربگشت 
ک رفته رد مطبوعات روس مقاالتی رد رابطه هب اوضاع افغانستان ، اریان ، رتکیه ربوزپترت سید رد روسیه با استقبال گرم مقامات آن کشور روربو شد و از مسکو هب سن 

گلستان نوشت  ، روسیه گام تماشای یک نماانشیهم رد روسیه با شاه اریان هک قرار بود از طریق روسیه هب جرمنی ربود مالقی شد. و ان شاه از سید دعوت نمود هک هب اریان  .هن
 دی مشتعل ساخت هک وزریی هب شاه گفت :اریان تجمع اراکین ملکی و نظامی هب دور سید رکش و عناد صدراعظم و رجال سلطنت را ات ح هب با ربگشت سیدربگردد . 

 لیکن دو نقص رد آن مضمر است . ، قوانینی هک سید ربای مملکت اریان مطرح میسازد رد مفید بودنش شکی نیست 

 اول اینکه این قوانین مطابق حالت مملکت نیست . 

 دوم با اجرای این قوانین عنان اختیار حکومت از دست خواهد رفت . 

آرنا از سیمای شاه میخواند و بناربان پیشنهاد نمود هک شاه اجازه دهد ات رد محله شاه عبدالعظیم سکونت اختیار کند . شاه  آاثر هک سیدشت ا ری رب شاه ارث گذسخنان وزری طو
فت هک باز هم باعث نگرانی شاه گردیده نیروی اما مراجعه امرا و سرداران اریان رد شاه عبدالعظیم زند سید اداهم یا، موافقه کرد و سید هب محله شاه عبدالعظیم رفت 

فرستاد . افسران نظامی سید را رد حالیکه مریض بود از شاه عبدالعظیم هب تهران ربدند و از آنجا نیروی پنجاه  ویپنجصد نفری نظامی را بخاطر بازداشت و دستگیری 
سید از اریان موج ان رضایتی پیروان و شاگردانش رد اریان آنقدر غوغا ربپا کرد هک شاه تصور  نفری نظامی سید را هب سرحد امپراتوری عثمانی ااقتنل داد هک با اخراج

 .وا باعث سقوط حکومتش خواهد شد ل میکرد این  ضوضا و غوغا و ب 

گلستان سفر   :سید هب ان



گلستان سفر نمود ابتدا  سید از اریان گلیس سید را هب جلسات دعوت مینمودند ات رد باره مسایل مختلف رد ا .هب بصره رفت و پس از صحت یاب شدن از بصره هب ان ن

گلیس را تشویق مینمود ات شاه اریان را از حکومت معزول کند .   سخنرانی کند و سید رد بیاانتش دولت ان

 :سید هب قسطنطنیه  سفر 
گلستان انهم ی را رستم پاشا سفر دولت عثمانی هب سید سپرد هک رد آن تقاضا ش ده بود هک سلطان عثمانی میخواهد رد قسطنطنیه با وی مالاقت نماید . ره چند سید از رفتن هب رد ان

با رسیدن هب رتکیه مورد استقبال گرم سلطان قرار گرفته هب مقامی امگشته شد هک رد نهایت  . انهم دوم مجبور شد راهی قسطنطنیه شود ناما با رسید، رتکیه معذرت خواست 
اش ( هک طدارافنی را وداع گفته هب حق ویپست و رد گورستان محله ) نشان  م1897تا هب سرطان گلو مبتال شد و رد مارچ ع سایش بسر میبرد. اما دف زعت و احترام و آ

 بنام ) شیخلر مزار لغی ( مشهور است هب خاک سپرده شد . 

( میزیست هک سلطان آرنا ربایش طور تحفه اهدا نموده بود ربای گشت و اش طنشان )سید رد آخرین روز اهی عمرش رد دارالخالهف هب یک قصر شاندار و گنشق رد محله 
گلیسی ربایش رپداخت میشد. 1225گذار سید ، یک رعاده دو اسپه با رتتیبات الزم احتشامی  اختصاص یافته بود و مبلغ هفتاد و هفت پوند معادل   روپیه کلدار ان

*** 
 :دری مسئول جریده سراج االخبار پیرامون مقاهل جریده الهاللو اما نظریات اتریخی محمود بیگ طرزی م

را پیرامون زندگیناهم سید جمال الدین از رعبی هب افرسی  نزیدا اری از سلطان محمد خان کابلی هک نوشته جرجی ز محمود طرزی بعد از سپاسگ  ، هب نوشته فضل رحمان افضل
اج االخبار هب شکل تکمیلی  رتجمه نموده رد تیتر ردشت تحت عنوان ) سلسله مشاهیر افغانستان( عالوه رب معلومات رتجمه شده ی احوال سید الجمال الدین افغانی رد سر

 مینویسد: قرار ذیلیا تصحیح آن 

وده راج االخبار افغانیه سوانح عمری عالهم مشهور شرق) السید جمال الدین افغانی( را از قلم یک افضل هموطن زعزی خود ردج صحیفه افتخار نم س  6سال  3رد شماره » 
 «.ام خواهد نمودن کر ی ئ ررد آخر وعده کرده بودیم هک رد شماره آینده چیزی هک خود سراج االخبار افغانیه هم رد این خصوص خبر دارد آن را نیز رعض انظار اق

 محمود طرزی رد اداهم می نویسد:
 الیه هب دو واسطه معارهف و شناسایی دارم: ر اینست هک رب ایفای وعده خود مسارعت ورزیده میگویم هک خود این مدری و سرمحرر عاجز با جناب سید مشا» 



 «یکی دینشگی، دیگری دیدگی 

 طرزی رد اداهم می نویسد:
گامیکه خواندن و نوشتن افرسی را آموخته ام اگر بگویم هک این عاجز»  ود.، انم جناب عالهم را از هن واهد ب  «ورد زبان کرده ام مبالغه نخ

گامی  طرزی هب قصیده ای اشاره میکند هک سردار غالم محمد خان طرزی پدرش رد مدح سید جمال الدین   که از روم آمده بود سروده شده: هن

 رپور جمال الدین انم آور سخن فهم سخن»

 «خردمند، هنر گستر، فلک قدر ملک سیما

 طرزی رد اداهم مینویسد:
رسی رتجمه کرده،عالوه اسرار اهی رغیبی رد سوانح عمری حضرت سید هک جریده )الهالل( رد مصر آن را هب زبان رعبی نشر کرده و سلطان محمد خان کابلی آن را هب اف» 

 هک جناب سید رد افغانستان هب )سید جمال الدین رومی( مشهور و معروف بوده است، هن )سید جمال الدین افغانی( . مثال چون یکی یکبار بگومییکردن الزم می آید
 آیا سراسر مسأهل را یک تبدیل انگهانی نمیدهد؟...

اد مرحومم مال محمد اکرم و ربارد دینشنی اهی من عبارت از بعضی فقراتیست هک رد حق حضرت عالهم، از زبان والد زبرگوار مرحومم حضرت طرزی صاحب و است
 زبرگوارم خازن الکتب صاحب دینشه بودم: 

جله علمای روم از راه کراچی اول هب قنداهر و باز هب کابل آمده بود... قیافتش هب امی فرمودند هک رد زمان سلطنت اعلیحضرت ) امیر محمد اعظم خان( مرحوم یکی از 
گار بگویم یا شاگرد بگویم هم داشت هک رعب مصری بود... آشنایی و رافقت بسیار صمیمی رد نیب حضرت پدر و سید قیافت علمای روم بود. یک خدمت  هب زی و

انقراض حکومت امیر  مشارالیه هب هم رسیده بود. اعلیحضرت امیر محمد اعظم خان نیز گرویده فضل و امکالت عالهم گردیده مقامش را خیلی محترم میداشت. بعد از
ان از کابل ربای پیشاور عازم دیار هندوستان گردید... اما چیزی هک شایان دقت و جالب نظر اهمیت است اینست هک جناب عالهم مرحوم رد محمد اعظم خ

این معلومات  اسدآبادی همدانی می شناسند!...افغانستان رومی بوده و رد بالد روم سید جمال الدین افغانی شده است! عجیب رت اینکه اریانیانش سید جمال الدین 
ریا هب رأی زبانی هک از زبان مبارک حضرت طرزی صاحب مرحوم رد خصوص احوال حضرت سید دینشه ام از روایات موثوهق اتریخیه افغانیه شمرده می شوند. ز



کایت فرموده است ... و همین قصیده را هک چند فرد آن  رد با ال مستور گردید، حضرت طرزی رد مدح خود العین دیده و هب گوش خود از زبان شان دینشه و هب من ح
رومی بودن سید را تلمیح فرموده اند. حال آنکه رد قصیده  «هن ماه روم و شامستی الخ» نباید کرد. رد قصیده فوق هب این بیت هک  هسید انشاد فرموده نیز هب قدر رذه، شبه 

فرموده اند از بعضی بیت اهی  أاعلیحضرت سلطان ) عبدالعززی خان( مرحوم انش دیگری هک بنارب تشویق و رتغیب حضرت سید مشارالیه حضرت طرزی رد مدح
مشارالیه، عیان می آید!... قصیده رد مدح سلطان عبدالعززی مرحوم هب فرموده سید جمال الدین  نریح رت و واضح رت رومی بودص آنکه احوال سید را تصوری میکند 

 رومی: 

 سید عالی نسب، عالم علم و ادب»

 بیانش رطب ریخته از لب داهنگاه 

 ربد یمانی هب سر جبه رومی هب رب 

 از همه ادیان خبر حرف رس نکته دان

 آمد و بنشست و گفت ) طرزی افغان( تویی 

 «ر نغز شیپ من از رب بخوانع خیز و بیا ش 

 ا سید میپردازد:محمود طرزی دینشه اهیش ردباره سید را هب همینجا هب پایان رسانیده و رد اداهم هب دیده اهیش ب

بشکطاش (  مدت شش هفت ماه ... رد استانبول هب حضور آن بحر زخار علم و رعافن هب سر آوردم... هفت ماه رد مسافرخاهن ) عقارت همایونی( رد محله )» 
گاه بود، نمودم... بعضی نقاط  اثبات وجود می ااقمت نموده علی االکثر ره روزه رد محفل رعافن منزل حضرت سید هک رد ) نشانطاش( انم موقع قریب ااقمت

اخبار ما ردج  3رد استانبول شیپ چشم من جریان یافته و رد اصل رتجمه حال شان هک جریده ) الهالل( نوشته و رتجمه آن رد شماره سوانح عمر شان هک رد اواخر عمر شان 
اب اصل و نسب سید جمال الدین ... چیزی هک من خود رد این خصوص از زبان شده از آن چیز اه بخشی رد میان نیامده کوشش میورزم هک عالوه معلومات رد ب

 مبارک خود جناب عالهم دینشه ام از قرار ذیل است:



گاه سید جمع بودند رد آن روز جناب عالهم یک قدری آتشین مزاج بود. شخصی  از حاضرین از روزی بود هک بسیاری از ارباب دانش رد داالن زبرگ خاهن ااقمت
گاران رد باب کی و کجایی بودن عالهم رد میان آورده بودند باب مباحثه را باز نمود. هب راستی هک ا بعضی ز باز شدن این بحث هب اختالافتی هک ارباب جراید و انهم ن

گان رفت... فرمودند) خوب است افغانی مرا افغانی نگوید،  دل مسرور شدم هک شاید جناب عالهم یک چیزی بگویند... اما زهار افسوس این آرزویم هب رای
مال الدین از نسل آدم و هوا اریانی مرا اریانی نداند، رتکی مرا رتکی، اروپایی مرا اروپایی نشناسد! اما کدام ملت پدر سوخته رد دنیا خواهد بود جرأت کرد بگوید ج 

شد... شایان حیرت این است هک رد خود ملت افغانستان آن ذات  آن بحث رد هم دیچیپه دت و شدتی بیان نمود هک طبعا  حنیست؟...( این سخن را هب چنان 
 و هن رد کدام کتابچه حکمت سمات مانند یک جوره ذی قیمتی هک خود کان از آن خبر نباشد غیر معروف مانده اند! آیا شایان حیرت نیست هک هن رد کدام صحیفه اترخی

 « د باشد و هن کدام نشانی از او مستند شده باشد؟ ز ی یادداشتی، هن رد السنه عمومی ، هن انمی از او زبان

ل( هب نشر رسیده می رد باره مرگ سید جمال الدین رد ضمیمه )معلومات رد خصوص بیماری و وافت عالهم( محمود طرزی رد سراج االخبار سوای آنچه رد جریده )الهال
( ... خیلی مختصر گذشته است حال آنکه رد این خصوص بعضی اسرار اهی بسیار رد خصوص سبب بیماری و وافت جناب عالهم ... جریده )الهالل» نویسد: 

چیزی هک  دیچیپه و سر پوشیده مضمر است... خود این عاجز رد اسنای صحت قبل المرض و مرض قبل الموت و عملیات جراحی و یوم وافت عالهم حاضر بودم.
از قرار ذیل است: ) فرمودند: روزی بود هک هب قرار عادت یومیه هب سواری رعاهب هب رده ) کاغذ از زبان خود حضرت سید رد خصوص سبب بیماری شان دینشه ام 

. چون از رعاهب فرود آمدم دیدم هک رد یک طرف ردوازه یک جسم خاهن( رفته بودم شام اتریک شده بود هک رعاهب من رد شیپ ردوازه خاهن من رسیده توقف نمود
گاری را هک با من بود امر کردم ات دنیبب این بغچه چیست؟ مگر آن جسم بغچه نبود بلکه یک انسان بود هک دفعتا فریاد رب آورده بغچه مانندی دیچیپه افتاده اس  ت. خدمت

 گفت: 

ردوازه ات رساندم  آاقی سید! من رضای کرمانی ام. هب مرض افلج گرفتارم. امروز وارد این شهر شده همین قدر توانستم هک خود را رب پشت یک مزدور انداخته ات
گار را امر دادم هک او را هب خاهن آرند. فردای آن با یک سفارش انهم مخصوص او را هب شفاخاهن گلیسی هک رد ) بیگ . چون صدایش را دینشم هماندم شناختم خدمت  ان

د و هب امکل صحت و تندرستی رد آمد و سالم داد... گفت: ... روز رد همین داالن نشسته بودم هک رضا هب پای خو 15اوغلی( بود رواهن کردم ات تداوی شود. بعد از 
الدین شاه هب ضرب حاال ربای وداع آمده ام... رخصت دادم، او وداع کرده ربفت... از این واقعه مدتی گذشته بود هک تمام دنیا  را ... کشته شدن ... انصر 

فیر بی تدبیر اریان، هماندم رد رعاهب نشسته راه مانیب همایونی را می گیرد... مگر رضا کرمانی رد وقت گلوهل ) رضا کرمانی(رد ردون زیارت شاه عبدالعظیم رپ کرد... س 

.. سلطان مالاقت می خواهد و هب انداخت گلوهل تپانچه ... گفته بود هک : ) بگیر این گلوهل را هب ااقتنم سید جمال الدین!( ... سفیر بی تدبیراریان هب اصرار ... از .



هم طلب هک هب حضور سلطان بار می یابد... مرا هب قتل شاه متهم می کند... و هب اصرار تمام اخذ و گرفت مرا و هب سفارت اریان تسلیم کردن مرا  مجردی
شاه رد تهران میکند...)سلطان هب سفیر می گوید( آاقی سفیر!... این سخن محال است هک من بدون محاکمه حقوق دولیه، یک شخص را هک رد استانبول باشد 

گاه منوافت کند، اقتل گفته هب شما تسلیم کنم! ...  نا یک واقعه ث خفیه پولیس اهی زیادی مقرر نمودند... رد این ا ( ) بعد از آن د راطراف و جوانب ااقمت
 استانبول آمد... خواهش مالاقت مرا نمود... تصادفی دیگری هم شیپ آمد هک موجب تشدید تضعیقاتم گردید و آن این بود هک خدیو مصر ... ) عباس خلمی پاشا( هب

ت هب هوا خوری آمده بود مالاقت رسمی میسر نشد... اما یک روز هک من هب قرار عادت همه وقته ، هب هوا خوری رفته بودم. هب تصادف رد آن روز خدیو هم هب همان سم 
قب و نگرانی من، افزونی ع همین شد هک عدد خفیه اه و پولیس اه و ژاندارم اه ربای ت  هب قدر نیم ساعت، یک مالاقت مختصری با هم دست داد. هجیتن این مالاقت

گار کشیدن گرفتم... نهای  رسید هک  ییهب ردهج  )فشار(ت کارگرفت و کار از خفیه هب عالنیه کشید. چون این کاراهی فشار مغاری طبع آزادم بود ... از قهر و اندوه بسیار سی
گلیس د بعد این چنین ااهنت ... ن اخل شدم... سلطان ... همه روزه بعضی از وزرا و مقرنیب ... را زند من می فرستاد. الحاصل هب شرطی هک م هب سفارت خاهن ان

ربمن روز واپس هب خاهن آمدم اما کثرت غصه و اندوه موجب افراط سگرت کشی من شده زره فیقوتین ) نیکوتین( آن تأثیر کرده مرض را  10بعد از  ند رروا ندا 
 «مستولی نمود.

 محمود بیگ طرزی رد اداهم می نویسد: 
دند مرض حضرت سید ) سرطان( بود... شدت مرض بعد از آمدنش از سفارت خاهن رخ نمود... دوستان و مخلصان جناب عالهم همین مشورت را تجوزی نمو» 

... دو هس نفر مقرنیب را با یک مبلغ گزافی از زر اهی سرخ عثمانی ربای مخارج مداوا هک عملیات باید رد اروپا اجرا شود... ) سلطان اجازت عملیات رد خارج نداد( 
اجنبی و بومی... را ربای عملیات جراحی سید تعیین فرمود اما عملیات سرطان هجیتن نداده مرض دوباره عود نمود و رد  و عملیات )سلطان( فرستاده اشهر مشاهیر اطبا

ان ... حضرت سید را ربیدند و هجیتن آن شد هک هس یا چهار روز بعد از عملیات دوم حیات سید هب پایان رسید و مانند یک گنج عملیات بعدی نصف زبان حکمت بی
گان حکمت و رعافن   « رد خاک نهان گردید.شای

 محمودطرزی رد پایان می نویسد:

 «تحرری آمد...عالوه معلومات دیدنی ما رد خصوص سبب مرگ و وافت عالهم همین بود هک رد قید »


