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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ مارچ ٢٨
  

   را به دادگاه" خانعبدالرحمان"، امير"سيد"محروميت ھای 
  ! می کشاند

  "ً واقعا افغان بود؟"سيد"آيا "  

  قسمت دوم و آخر

ست که عنوان فرعی اين مقاله خيلی از وطنداران ما را، به خصوص آن عده از وطندارانی را که بيشتر ًکامال واضح ا

با مسائل قومی و ملی از روی احساسات بر می خورند، يا با رقابت ھائی بجا و بيجا، و چشم و ھمچشمی ھا حتی اجازه 

  . ده است مطرح کنند، ناراحت می سازدنمی دھند انسان تصوراتی را که بنابر برخی دالئل نزد شان پيدا ش

ًاز اين که من با نوشتن چنين مطلبی اين عده از وطنداران را ناآرام، دلگير و يا عصبی می سازم، قبال معذرت می 

 مالحظات و اعتنائی که بايد به ديگران می داشتم، سبب شد که جرأت کنم و خود را باز ھم ۀخواھم، اما سه مسأله با ھم

يکی از اين سه مسأله بحث ھائی است پيرامون شخصيت، : نقيد و شايد پرخاش و عتاب برخی ھا قرار دھمدر معرض ت

 که به طور وسيع و از زمان ھای دور در مطبوعات وجود دارد؛ "سيد"فعاليت ھا و تعلق مذھبی يا قومی ـ ملی 

ابر وی پيش گرفته بودند؛ و سوم، عالقۀ  در بر" خانعبدالرحمان" و امير"شيرعلی خان"ديگری، بی اعتنائی که امير 

ی که خود را بيشتر مصروف سياست و  ايران، کشور به افغانستان، نسبت به مصر و ترکيه و ھند و"سيد"اندک تر 

در اخير قسمت اول اين " مگر اين که حکايت ديگری در ميان باشد"دليل نوشتن . مسائل اجتماعی ـ فرھنگی آن نمود

  .ه ھمين دغدغه بودمقاله، نيز اشاره ب

مند است و به ه طبق معمول، ھر انسانی اول تر از ھمه به خود و به خانواده و قبيله و قوم و ملک و ملت خود عالق

فتد که فردی در وقت  ابسيار نادر اتفاق می. ملک و ملت و قوم و قبيله و خانواده و خود فکر می کند، تا به ديگران

يت به خود و ديگری، کس ديگری را برای دريافت امتياز و سود يا بھرۀ بھتر و بيشتر به تعيين نفع و ضرر يا دادن اولو

  .خود ارجحيت بدھد و برتری ديگری را بپذيرد و به شادی و آرامش و برتری ديگری نسبت به خود راضی گردد

، آن گونه که ١٨٩٧ در سال "سيد"، تا زمان مرگ ١٨٣٨ متولد می شود، سال "سيد"افغانستان ازھمان زمانی که 

طی اين مدت دو . برخی از منابع نوشته می کنند، به گونه ھای مختلف زير تأثير و مورد تھاجم انگليس ھا قرار داشت

 ھمراه با ١٨٣٨قبل از آن که انگليس ھا در سال . بار افغانان با انگليس ھا برای گرفتن آزادی و استقالل خود جنگيدند

 برای دفع مداخالت انگليس در ھند "شاه زمان" و آنگھی که "شاه زمان"يند، از زمان سلطنت شاه شجاع به افغانستان بيا

، با انگليس درگير بود، انگليس ١٧٩٩ تا ١٧٩٣و در مناطق تحت نفوذ خود در ملتان و پنجاب و کشمير در سال ھای 
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تماس ھای انگليس . لطۀ خود درآورند کشور ھای زير سۀھا به اشکال مختلف تالش می نمودند تا افغانستان را در زمر

معاھدۀ سه فقره ئی دوستی . يد اين سخن استؤ ريختند م"شاه زمان"و توطئه ھائی که اين دو عليه " رنجيت سنگھـ "با 

 در پشاور اولين تشبث ھای انگليس برای مداخله به امور داخلی ما و راه يافتن به "الفنستن" و "شاه شجاع"ميان 

برخی از اين مداخالت، که تا امروز به انواع گونه گون ادامه دارد، در زمان حيات و فعاليت ھای ضد . افغانستان نبود

 به کابل برسد و تخت "امير"پيش از اين که .  را انگليس ھا به قدرت رساندند"امير".  نيز وجود داشت"سيد"استعماری 

 بر اساس آن افغانستان حق نداشت با ھيچ کشور خارجی  کرد، کهءو تاج را به دست بياورد، سندی را با انگليس امضا

  ! ، مانند گذشته يک کشور مستعمره بود"امير"افغانستان در دوران . غير از انگليس روابط سياسی بر قرار کند

 ء به امضا"ديورند" و "امير" ميان "سيد" و در زمان حيات و اوج فعاليت ھای ١٨٩٣ در سال "قرار داد ديورند"

ًه در نتيجۀ آن در حدود تقريبا نصف خاک افغانستان امروزی از افغانستان جبرا جدا شدرسيد؛ ک ً.  

سياسيون «: می نويسد" تاريخ مختصر افغانستان" کتاب ٢٩٧ در اين مورد در صفحۀ "عبدالحی حبيبی"مرحوم 

است خارجی وعدۀ تقويه دادند،  را که مرد آھنين بود پذيرفتند، و او را به شرط قبول اطاعت در سيعبدالرحمانانگليسی 

نقل [- ». ھـ بود که به کابل آمد و بر تخت شاھی نشست١٢٩۶رمضان ) ۵(سردار حسب ضرورت پذيرفت و بتاريخ 

 نوشته است، به موضوع اصلی اين مقاله "امير"مطلبی که مرحوم حبيبی در بارۀ  (] پورتال- قول ويراستاری نشده 

 به چه اندازه آھنين بود؟ دوم، درصورتی "امير"اول، ديده شود که اين : اين نوشتم کهآن را برای . ارتباط مستقيم ندارد

 در جنگ ھای خوست، خيبر، گرشک، قندھار، قالت، "مير محمد صديق فرھنگ"که انگليس ھا، حسب نوشتۀ مرحوم 

 را وادار "امير" ،"تیضرور"غزنه و ميوند مغلوب گرديده بودند و در کابل ھم تحت خطر استيصال قرار داشتند، چه 

 توسط سران يک لشکر شکست "امير"ساخت که بروفق آن، شروط و اطاعت انگليس را بپذيرد؟ و سوم، چرا بايد 

خورده و در حال استيصال، يعنی درمانده و پيچاره، پذيرفته شود؟ و نه رھبری که در رأس ده ھا ھزار مجاھد سر به 

  )نتظارش بود، انگليس ھا را بپذيرد؟کف و مصمم قرار داشت و پيروزی ھم در ا

  :  "سيد"بر گرديم به حکايت 

فتيد؟ و به  ا، اگر افغان می بود، کشور خود را گذاشته در فکر کشور ھای ديگر می"سيد"در چنين وضعيتی چگونه 

 استعمار جای اين که افغانستان را دوست داشته باشد و پايگاه و مرکز آزادی و تمدن کشور ھای شرقی و زير سيطرۀ

انگليس اعالم کند، مصر را دوست داشنتی ترين کشور می خواند و آرزو می کند که مصر  در آيندۀ دور يا نزديک 

  بزرگترين مرکز تمدن کشور ھای اسالمی و آزاد گردد؟

، "سيد"لی بيشتر فعاليت ھای نظری و عم.  خوانده باشم"سيد"شايد بيشتر از ده کتاب و بيشتر از صد مقاله در رابطه با 

در ترکيه و مصر و . اعم از سياسی و فرھنگی و دينی در رابطه با کشور ھای ديگر؛ بيشتر از ھمه ايران بوده است

  .ھند، ھر چند به نسبت ايران نيست، اما به مراتب نسبت به فعاليت ھای وی در رابطه با افغانستان زيادتر است

 خود "سيد" به ملک و مردم خودش چه بود؟ آيا "سيد"دليل فقدان دلبستگی  افغان نبود؟ "سيد"ًچرا چنين است؟ آيا واقعا 

 کمتر در فکر افغانستان، نسبت به سائر کشورھا بود؟ چرا ارتباط و "سيد"را به افغانستان وابسته نمی دانست؟ چرا 

 که گفته می شود در کنر و در ميان "سيد"محبت وی با افغانستان و مردم آن نسبت به ديگران کم رنگ تر بود؟ چرا 

پشتو زبانان بزرگ شده است، حداقل يک مقاله ھم به زبان پشتو ننوشته است ـ به گفتۀ يکی از عزيزان؟ درس و تعليم 

 در کجا تکميل شده است؟  اگر تنھا نزد پدر درس خوانده و درس و تربيت پدر در او اثر گذاشته و او را به يک "سيد"

ِر و نوگرا تبديل کرده است، چرا نامی از خود پدر به عنوان يک روشنفکر و روشنگر و يک انسان نو انسان روشنفک
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فاق نبود؟ و چرا خود پدر، مانند فرزند بنيان گذار نھضت روشنفکری دينی نشد و به يک مبارز بلند آوازه در آگرا شھرۀ 

  جھان اسالم تبديل نگرديد؟ 

می گويند، می گويند او چھار زبان را می دانست، که عبارت بودند از فارسی، وقتی راجع به آشنائی وی به زبان 

چرا از زبان پشتو، . برخی منابع زبان ھندی و ترکی را نيز در اين لست شامل می سازند. عربی، فرانسوی، انگليسی

   بود، کسی چيزی نوشته نمی کند؟"سيد"که بايد زبان مادری 

تانبول انتخاب شود، خود را  در اس"سلطان احمد" برای اين که به امامت مسجد "سيد"منابعی چند نوشته می کنند که 

در نوشته ھا و نطق ھای خويش نيز، چون بيشتر در کشور ھای سنی مذھب، .  و سنی مذھب معرفی کرده بودافغانی

ھا و مردم اين کشور ھا مانند مصر و سوريه و سودان بود و باش داشت، ترجيح می داد برای حفظ روابط بھتر با دولت 

ان مورد اعتماد و يکی از شاگرديکی از  محمد عبده. خود را افغان، چون بيشترين افغان ھا سنی مذھب ھستند، بنامد

 :نويسد   کتاب میۀ ترجمۀ، در مقدم کردعربیترجمه  به زبان  را"سيد" نيچريه کتاب کسی ،"سيد" ھمکاران نزديک

 کشورھای عربیکه بتواند در  يناول ا: نمود  بود ولی به دو علت خود را افغانی معرفی می"سيد جمال الدين ايرانی"

ای که خود را از دست مقررات سختی که دولت ايران بر دوم اين. ھايش برسد  خود را سنی معرفی کند و به ھدف

  ).فرھنگ دھخدا( اتباعش در خارج قرار داده بود برھاند

ايران، . انگليس ھا و فرانسوی ھا افغان. ترک ھا از کنر. بولی می خواندندتانافغانان سال ھا و تا ھمين اواخر او را اس

وست محمد د"باالخره موطن اصلی وی کجا بود؟ افغانستان؟ اگر افغان بود، چرا امير ! و ھندی ھا مصری. ايرانی

 به او " خانعبدالرحمان" و امير "شيرعلی خان" و امير " اعظم خانمحمد" امير  و"افضل خانمحمد"  امير و"خان

؟ نام "سيد محمد" يا "سيد جمال الدين": مجال زيستن و کار و خدمت به افغانستان را ندادند؟ باالخره نام او چه بود

  ؟  "ھمدانی" يا "بولیتاناس"، "اسعد آبادی"، "دیاسد آبا"، "حسينی":  چه بود"سيد"خانوادگی 

 که گفته می شود مترقی بود، با صد ھزار عسکر، در حالی که سر ده ھا مال و مولوی و شيخ و پير و مير را، "اميری"

 باقی "امير"که مخالف خودش و مخالف انگليس بودند زير بال شان کرده بود، و احدی را حوصله و جرأت مخالفت با 

 دفاع کند و از "سيد"نده بود، آيا توان آن را نداشت که در برابر دين خويان متعصب و کھنه ذھن و محافظه کار از نما

 آمال و آرزو ھايش و در راه آزادی و استقالل کشور د در راه پيشبر"سيد" و مفيد و مترقی هافکار و انديشه ھای سازند

  استفاده نمايد؟ 

 در خصوص کار و خدمت به کشورش "سيد"ورزيد؟ و اگر امير تعلل نورزيده است، چرا  در اين کار تعلل "امير"چرا 

بی عالقگی نشان داده است و عمر پر بار خود را در خدمت کشور ھای ديگر صرف کرد؟ چرا به آزادی مصر و ايران 

ودش نبودند؛ و می خواست دلچسبی نشان می داد، با آن که گفته می شود کشور خ... و ھند و ترکيه و سوريه و سودان و

  در اين کشور ھا نظام مشروطيت بر قرار گردد، ولی چنين چيزی ھائی را برای خود نمی خواست؟ 

مبارزۀ وی برای استقالل ايران، مصر، ھند، ترکيه، از زمانی که گفته می شود او از افغانستان خارج شد، کم و بيش 

، اگر اين راست باشد که چند "سيد"علت خستگی .  ادامه پيدا کردسی و پنج سال، يعنی تا اخير عمرش، بدون خستگی

 می داده است، در افغانستان، و در "شيرعلی خان" در دربار بود و مشوره ھائی به امير "شيرعلی خان"ماھی در زمان 

و در آن ھا می اين مدت کوتاه چه بوده است، که او ديگر آن گونه که الزم بود، و با مقايسه با سائر کشورھائی که ا

  زيست و مبارزه می نمود، نه دلبستگيی به افغانستان نشان داد و نه دو باره به افغانستان برگشت؟

عجيب نيست که يک افغان، يک انسان متعھد به اسالم و آزادی، يک انسان ضد استعمار، يک انسان مترقی و مبارز راه 

مند شود و به مردمان آن ھا عشق بورزد و وقت و ه  عالقمشروطيت به سرنوشت کشورھای ديگر بيشتر از کشور خود
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انرژی خود را بيشتر در آن کشور ھا صرف کند، ولی به کشور و مردم خود، که با استعمار درگير و از فشار ھای 

  رنگارنگ استبداد جان شان به لب آمده بود،  نينديشد؟ 

د زيادی از آن ھا در مورد شخصيت ھای تاريخی، فرھنگی خوب می دانم که ھمسايه ھای ايرانی ما، نه ھمه، بلکه تعدا

. وعلمی منطقه چگونه فکر می کنند و چقدر در ساختن سند و کشيدن مدرک برای ايرانی نشان دادن آن ھا مھارت دارند

ی  به افغانستان، و بی مھر"سيد"نمی خواھم بگويم که من ادعا ھای آن ھا را صحه می گذارم، اما معمای بی عالقگی 

   نيز باالخره بايد معلول علت، يا علت ھائی باشد يا نه؟؟         "سيد" به "امير"

٢۶/٠٣/٢٠١٧  

 

 


