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سيدھاشم سديد
 ٠٩اپريل ٢٠١٧

از سر و روی ھر سندی ابھام می بارد!
نوشتۀ ھذا حاوی نظريات آقای "سيد خليل ﷲ ھاشميان" پيرامون يکی از نوشته ھای من ،و جواب ھائی می باشد ،که
من به ايشان ارائه نموده ام .برای اجتناب از تکرار نام ھا فقط به کلمات "می گويند و می گويم" اکتفاء شده است .گويندۀ
اول آقای "ھاشميان" است ،و گويندۀ دوم نگارندۀ اين مرقومه.
می گويند» :آقای سيدھاشم سديد ھميشه در نوشته ھای خود با شک و ترديد متوسل می شوند و يا نظر خود را بھتر و
باالتر از نظر ديگران می شمارد ،که ھر دو مورد بيانگر خود خواھی و غرور است«.
می گويم :شما چون اسير تخيالت خود ھستيد ،ھيچ گاه عادت به ھمه جانبه فکر کردن نداشته ايد .اگر عادت به ھمه
جانبه فکر کردن می داشتيد ،می دانستيد ،که شک و تريد ھميشه از غرور و خود خواھی پديد نمی آيد .گاھی از حيرت
منشأ می گيرد و گاھی وقتی انسان با صحبت ھای ضد و نقيض رو به رو می شود و گاھی ھم که گفتار کسی با
کردارش يکی نباشد و...
شک و ترديد من ،شک و ترديد دستوری يا شک و ترديد دکارتی است ،که در ھر چيز شک می کرد .ولی در تنھا
چيزی که شک نمی کرد ،خود شک بود .شکی بود برای رسيدن به يقين ،نه شکی برای نفی امر يا چيزی .بنابراين ،من
ھيچ وقت نخواسته ام و نمی خواھم به چيزی که ھنوز به درستی ثابت نشده باشد ،يا امری که در آن اظھارات شبھه ناک
وجود داشته باشد ،يقين کنم.
در باب "سيد" از سر و روی ھر سندی که ارائه می شود ،از ھر شخص و ھر مرجعی که باشد ،خواه ايرانی خواه
افغان ،باران ابھام می بارد .با چنين يک وضعيتی ھر انسانی صاحب خرد و مسؤول در برابر خود ،در برابر عقل و
دانش ،در برابر مردم و در برابر خدا که نعمتی به نام خرد به او اعطاء نموده است ،می کوشد نظرش توأم با احتياط
باشد.
من در ابراز نظر در مورد مليت "سيد" ،تا برای ھمۀ اظھارات شبھه ناک موجود جوابی پيدا نکنم و تا وقتی اين
موضوع به تمام معنا برای من روشن نشود ،بھتر می دانم نظر قطعی ابراز ننمايم .نه برای اين که از خودکش بيگانه
پرستم ،بلکه برای اين که حقيقت را باالتر از ھر چيزی دوست دارم! به ھمين دليل گفته ام :نه او را ايرانی می دانم ،نه
افغان؛ خصوصاً وقتی خودش می گفت» :خوبست! افغانی مرا افغانی نگويد ،ايرانی مرا ايرانی نداند ،ترکی مرا ترکی،
اروپايی مرا اروپايی«...
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اين پيام حکايتگر آن است ،که "سيد" خود را به يک کشور و به يک ملت متعلق نمی دانست .بنابراين ،گذشته از وجود
انبوھی از ابھامات در مورد مليت او ،من ترجيح می دھم به آرمان ھای انسانی و شريفانۀ اين بزرگ مرد ،که عالوه به
داشتن دغدغۀ تمام مسلمانان ،جھانی فکر می کرد و خود را متعلق به ھمۀ بشريت می دانست ،احترام بگذارم.
احتياط من ،که ناشی از شک سازنده است ،از روی غرور و خود خواھی نيست؛ بلکه از روی وسواس و توجه به
جزئيات مسائل و بنابر پيروی از يک قاعدۀ علمی ـ فلسفی ـ آفرينشگر و يک حرکت مسؤوالنه می باشد ،که بھتر و
بيشتر انسان را در يافتن حقيقت ،شناخت درست تر و دست يافتن به زندگی بھتر کمک می کند.
نمی دانم دوستان ما ،عالوه بر آقای "ھاشميان" کسان ديگری که می گويند "سديد"" ،سيد" را ايرانی می خواند و يکی
خودکش بيگانه پرست می نامد ،معنای شک را بدرستی می دانند يا نه؟! فکر می کنم ما
از ھموطنان ديگر که مرا از
ِ
بايد به اين نکته توجه داشته باشيم ،که ميان شک و يقين تفاوت قابل مالحظه وجود دارد و شک سازنده وسيله ای است
برای دريافت حقيقت!
چرا اين دوستان ،يا ھموطنان عزيز برای اثبات گفتار شان مبنی بر اين که من گفته ام "سيد" ايرانی بود ،حداقل يک
جمله از نوشتۀ مرا ،که حاوی اين پيام باشد ،به عنوان مدرک ارائه نمی کنند؟ وقتی من مدرک ارائه می کنم ،از
دوستانی که کار مرا نقد می کنند ،يا به من ايراد می گيرند ،توقع و تقاضا دارم ،که برای تقويت گفتار خويش مدرکی
ارائه کنند.
ــ احمد :من کاغذی به قلم سيد ديده ام.
ــ محمود :اين کاغذ کجاست؟
ــ احمد :در يک صندوق .صندوق را از  ...به  ...می بردند؛ در راه موتر چپه شد و صندوق را با اسناد آب برد.
ــ محمود :چه کسی چنين چيزی را گفته است؟
ــ احمد :شوھر خاله بچه کاکايم که از جمله کاکا زاده ھای من و سيد نيز است.
آيا چنين ديالوگی را می توانيم برای امری مھمی ،مانند تثبيت مليت "سيد" ،به حيث يک سند مدار اعتبار قرار بدھيم؟؟
نوشته ھای مرا ،که در نکوھش مرض از خود گفتن ھر چيز خوب و ھر کس مھم توسط ايرانيان است و ازساليان دراز
درھمين پورتال "افغان جرمن آنالين" وجود دارند ،مرور کنيد .آيا چنين حرفی در آن ھا ديده می شود؟
شعر "ھمه کس ايرانی ست" از جناب "اسير صاحب" وقتی سروده شد که من مقالۀ "زير چراغ ھميشه تاريک است"
را نوشتم .در مقدمۀ اولی که برای شعر شان نوشته بودند ،از نوشتۀ من ياد نموده بودند .بعداً مقدمه را تغيير دادند و به
جای اشاره به نوشتۀ من به نوشتۀ )فکر می کنم پرتونادری( اشاره کردند .اگر در اين مورد از مسؤولين پورتال
"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پرسيده شود ،مطمئن ھستم که آن ھا با آن صداقتی که دارند ،اين مطلب را تصديق
خواھند کرد .من ھنوز ھم ھمان انسانم .فرقی در افکار من به وجود نيامده است.
پيرامون بخش دوم نظر آقای "ھاشميان" بايد گفته شود :من ھيچ گاه کسی را برای پذيرفتن نظرم تحت فشار قرار نداده
و قرار نمی دھم .اوالً من با افرادی بسيار بسيار محدود تماس دارم ،که تأثير شان در جامعۀ افغانی برابر با صفر می
باشد .ثانيا ً دنيای ما دنيای زور و زور ورزی نيست؛ عالوه بر اين که من در خود چنان نيرو و توانائی را نمی بينم .ھر
انسانی توانائی ذھنی الزم برای درک واقعيت ھای نھفته در يک نوشته را دارد و نوشته ھا را ھم به کمک ھمين نعمت
بزرگ مطالعه ،تحليل و سبک و سنگين می نمايد.
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من نمی گويم ،که ھميشه و در ھر بحثی ذی حق ھستم .ولی می دانم که رگه ھای از حقيقت ،ولو بسيار نادر ،در نوشته
ھای من ھم وجود دارد و کسانی که با سعۀ صدر و منصفانه به خواندن نوشته ھای من اشتغال می ورزند ،متوجه اين
رگه ھا می شوند.
در باب "سيد" تنھا کاری که من کرده و می کنم ،ارائۀ يک تعداد اسناد است .قصد من اين است ،که خواننده خود در
روشنی اين اسناد ،که مشتی از خروار ھا سند است ،به جعل کاری ھا ،به دروغ ھا ،به ديده درائی ھا و ...التفات پيدا
کند؛ و در البه الی ھمۀ گفته ھا و نوشته ھا حقيقت را جست و جو نمايد.
می گويند» :آقای سديد نوشته ھای خود را تحقيق می خوانند ،درحالی که صالحيت و مدارک تحقيق را ندارد«.
می گويم :چه کسانی صالحيت تحقيق را دارند؟ و کدام مدرک برای تحقيق پيرامون زندگی يک انسان به کار است؟ چه
کس يا چه مرجعی اين مدرک را صادر می کند؟ و در کجا چنين چيزی گفته و نوشته شده است ،که برای تحقيق
پيرامون زندگی کسی شما به مدرک نياز داريد؟
اگر برای تحقيق در قلمرو تاريخ به مدرکی به خصوص ،و آموزش تاريخ نياز است ،پس اين ھمه انسانی که زراعت و
مالداری يا طب و اقتصاد و و ادبيات و زبان و ...خوانده اند ،با کدام صالحيتی به تحقيق و نوشتن تاريخ می پردازند؟
برای تحقيق ،در زمينه ھای کامالً اختصاصی ،مانند فزيک و کيميا و زيست شناسی و زمين شناسی و امثالھم ،داشتن
مدرک الزم ضروری است ،اما در باب ادبيات ،تاريخ ،اديان ،فلسفه و دانش ھای از اين قبيل ،که انسان از روی اسناد
ِ
و مدارک يا کتاب ھا و به کمک عقل و خرد و تجربۀ مستقيم می تواند به کشف جزئيات مکتوم و ناگفته در رابطه با اين
مسائل دست پيدا کند ،کسی به مدرک و اجازۀ اين يا آن بنياد يا مرکز علمی احتياج ندارد .مدرک انسان ھا حاصل کار
آن ھاست .آن گونه استاد و سندی چه به درد مردم می خورد ،که انسان چھار کلمه را نتواند بدرستی بنويسد و دو جملۀ
کامالً ساده را نتواند به خوبی بفھمد؟
معنی کلمۀ "تحقيق" جست و جوی حقيقت ،کسب اطالع و بررسی يک نظر يا يک موضوع است .ھر انسانی که توان
مطالعه و سنجش نظريات و دريافت جزئيات يک قضيه را از البه الی نوشته ھا داشته باشد و بداند که ارزيابی ھايش
بر پايۀ دالئل و منطق و بينات استوار می باشد ،می تواند به کار تحقيق بپردازد.
اين نظر که کار تحقيق در مسائل تاريخی يا ادبی و يا دينی و ...تنھا به يک عده از انسان ھا محول شده است ،پايۀ
علمی ،منطقی و اصولی ندارد .وجود صد ھا سياستمداری که يکی ھم علوم سياسی نخوانده است ،ولی عمالً در
جوالنگاه سياست ،مانند شواليه ھای اروپای قديم شمشير به دست ،سوار بر پشت اسب ھنگامه جوئی می کنند ،دال بر
اين است ،که برای بسياری از شعب دانش شما احتياج به داشتن مدرک مخصوص آن شاخه ای از علم نداريد!
به فکر ناقص من ،کسی که اين چنين يک نظری را ابراز می کند ،خود بيشتر به گروه انسان ھای مغرور و خود خواه
ضمنا ً نادان تعلق دارند ،تا کسانی که کار تحقيق را کار ھر انسانی که توان آن را دارد ،می دانند!!
با يک بار چرخاندن چشم خواھيم ديد ،که در ميان ده ھا نويسندۀ صاحب نام ما ،نويسنده ھائی که چندين کتاب نوشته اند
و ھر روز به نام تحليلگر و صاحب نظر به راديو ھا و تلويزيون ھا دعوت می شوند و به تحليل اوضاع و مسائل می
پردازند ،يا ما ھر روز و ھر ساعت به آثار شان به صفت يک منبع معلوماتی معتبر مراجعه می کنيم ،کسانی وجود
دارند ،که درس شان را به سويۀ بکلوريا ھم تمام نکرده اند!
ھستند مؤرخين و سياسيونی در ميان نويسندگان شھير ما ،مانند مرحوم "فيض محمد کاتب"؛ مرحوم "ميرغالم محمد
غبار" ،مرحوم "سيد قاسم رشتيا" و ،...که اصالً در رشتۀ تاريخ تحصيل نکرده اند؛ اما کتاب ھائی را تأليف کرده اند،
که باارزش ترين کتاب ھا درجای خود ھستند!
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اين نظر که فالن شخص صالحيت اين کار را دارد و بھمان نه ،در واقع نشان دھندۀ يک نوع بيماری خود بزرگ بينی
است که گوينده تنھا می خواھد خودش در يک مورد صاحب صالحيت پنداشته شود و فقط خودش در مرکز ديد و
تحسين مردم قرار داشته باشد .تنھا خودش يگانۀ دوران و يگانۀ ميدان باشد .اين گونه انسان ھا ،اگر کف زدن و آه و واه
مردم نباشد ،چھار روز ھم زنده نمی مانند!
می گويند» :او يک نويسندۀ خود ساخته است ،که از طريق معرفی و دفاع از ايديالوژی )مارکسيزم ـ ماھويزم( در يک
وبسايت ايديالوژيک شھرت پيدا کرد و او را استاد خواندند ـ آقای سيدھاشم سديد را غير از رفقای شعله ای اش ،در
افغانستان کسی نميشناسد«.
اوال ،قسمی که بارھا نوشته ام ،من نويسنده نيستم .کسانی را که از قلم شان مقاالتی تراوش می کنند ،اصوالً
می گويمً :
نبايد نويسنده خواند .اين ھا تنھا مقاله نويس ھستند .نويسندگی از خود شرايط و ايجاباتی دارد ،که آن شرائط و ايجابات نه
در من وجود دارد و نه در کسی که مرا نويسنده خطاب می کند.
يکی از ايجابات نويسندگی ھوش سرشار و تخيالت باال و ادراکات بسيارعميق است .کسانی که باوجود مطالعۀ اين تذکر
"سيد" » :خوبست! افغانی مرا افغانی نگويد ،ايرانی مرا ايرانی نداند ،ترکی مرا ترکی ،اروپايی مرا اروپايی ،«...که
در مقالۀ قبلی من نقل شده است ،می خواھند به من بفھمانند که "سيد" جھانی فکر می کرد ،کسانی که نتوانند مفھومی را
که در اين جمله نھفته است ،دريابند ،چگونه بايد در شمار نويسنده به حساب آورد؟! ثانيا ً برداشت مائوتسه تونک از
مارکسيسم را مائوئيزم يا مائوئيسم می گويند و می نويسند ،نه ماھويزم؛ و ثالثا ً کسانی که داد از "آواشناسی" می زنند،
بايد بدانند که  ،IDEALOGYبا در نظر داشت علم آواشناسی ،با کدام حروفی نوشته می شوند!! و ھم اين قاعده که
کلماتی را که دارای دندانه ھای زياد ھستند ،با ھم و يکجا نمی نويسند!!!
کسانی که ھنوز اسم يک ايدئولوگ را ،آن ھم با آن شھرت جھانی ،کسی که آقای طلوعی ،يکی از نويسندگان مطرح و
صاحب نام او را در زمرۀ چھار مرد بزرگ جھان به حساب آورده است ،نمی توانند به درستی بنويسند ،باوجود ادعا
ھای کالن کالن ،چگونه می توانند بر آقای "حکيمی" انتقاد بگيرند ،که از زبان و ادب دری بی اطالع اند .آخر کدام آدم
خانه پر پلو و آگاه از زبان و ادب دری "مائوئيزم" را "ماھويزم" و "ايدئولوژی" را " ايديالوژی" نوشته می کند؟!
تذکر اين مطلب فقط برای اشتباھی بود ،که در نوشتن نام مائوتسه تونگ از قلم يک داکتر و زبان شناس رخ داده است.
تذکر يک مطلب می تواند يک ھزار دليل داشته باشد ،غير از آنچه گاھی ما فکر می کنيم .ھدف از اين تذکر اين است
که باز فکر نکنند و نگويند که من اين جمله را برای اين ياد نموده ام ،که يک مائوئيست ھستم.
نشر نوشته ھای من در پورتال "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" بدان معنی نيست ،که من يک مائوئيست ھستم ـ ھرچند
مائوئيست بودن نه گناه است ،نه شرم و نه جرم .اگر نشر يک مقاله در يک پورتال معنای آن را داشته باشد ،که نويسنده
پيرو اعتقادات سياسی ـ ايدئولوژيک گردانندگان آن پورتال است ،نوشته ھای خود کسانی که مرا به خاطر نشر نوشته
ھايم در آن پورتال ،مائوئيست می نامند ،در آن پورتال بايد به مائوئيست بودن آن ھا نيز داللت کند!
من اين مطلب را حداقل پنج بار به ھمين شکل برای رفع اشتباه آقای "ھاشميان" ياد نموده ام .آيا تکرار آن برای يک
انسان صاحب ھوش و خرد شائسته است؟ و آيا فھم اين مطلب بدان اندازه مشکل است ،که صد بار تکرار شود ،تا کلۀ
برخی انسان ھا باز شود!!
فرض کنيم من مائوئيست ھستم .به چه دليل بايد از گفتن آن خود داری بکنم؟ آيا از کسی يا چيزی ترس دارم؟ مائوئيست
ھا تا ھمين لحظه نه مانند خلق و پرچم خون آشاميده اند ،نه محشر آفريده اند و نه مانند به اصطالح مجاھدين و طالب
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جوی ھای خون را جاری ساخته اند .چرا بايد از آن ھا با نفرت ياد کرد؟ صرف برای اين که انديشۀ ديگری دارند ،که

با انديشۀ ما يکی نيست؟ مگر داشتن انديشۀ ديگر جرم و يا گناه است؟ اين سؤال را تعميم بدھيد به ھر انديشۀ ديگر!!
ثالثا ً من پيش از اين که به پورتال "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" مقاله بفرستم ،يا به جای ديگری ،مقاالتم را به
پورتال "افغان جرمن آنالين" می فرستادم .قرار گفتۀ جناب "قيس کبير" مقاالتی که من در آن زمان می نوشتم بيشتر از
ھمۀ مقاالت "کليک" می شدند ،و قرار گفتۀ آقای "مسعود فارانی" ،ھمين که مقالۀ من در پورتال ظاھر می شد ،يکی از
دوستانش ،که صاحب مدرک دکترا در رشته زبان نيز ھستند ،به ايشان تيلفون می کردند و با ھيجان می گفتند که باز ھم
از آقای "سديد" يک مقاله نشر شده است.
مراد خود ستائی نيست .مقصد اين است که بعضی ھا بفھمند که تا چه وقت مغالطه کاری و ناصواب گوئی يا تکرار و
توضيح واضحات ــ به قول انگليسی زبانان :"sing and dance" :به ساز خود رقصيدن!؟
می گويند» :از حقارت و ناسزائيکه ھميشه در مورد من کار گرفته می شود مستحضرم ،و ضرب المثل پاک بودن دريا
را بخاطر ميسپارم«...
می گويم :به توھين نامه ھای خود باری نگاه کنيد .به آخرين پيام تان "درجواب انتقادات آقای سديد" که به تاريخ
 ،٢٠١٧/٠۴/٠٧يعنی ديروز در پورتال "افغان جرمن آنالين" نشر شده است ،فکر کنيد که اشاره به پاک بودن آب دريا
چه مفھمومی را احتواء می کند؟!
می گويند» :يکی از ضروری ترين خصلت ]ھای[ يک محقق اينست که بايد نوشته ھا و تحقيقات ديگران را ولو بنظر
]به نظر[ او ناقص باشد ،بخواند و راجع به نواقص آنھا تبطره کند«...
می گويم :راست می گوئيد ،اگر کسی خصلت مرحوم ارنست رنان فيلسوف را داشته باشد! به کسی که به حرف ھيچ
انسانی گوش نمی دھد ،پند دادن ،يا از کار وی نقد کردن ،عين حماقت است .من از شما و اخالق تند تان تجربۀ کافی
دارم .وقتی برای ما حرف حق و کمال ،ھمان چيزی باشد ،که ما می گوئيم ،بھترين کار ھمان است ،برای انسان ھای
دانا ،که سکوت کنند! بحث شھيد خواندن "مير اکبر خيبر" و اصرار بدان ،نمونۀ کوچکی از اين سر تنبگی است!! اگر
خواسته باشيد ،من اين ادعا را با بينه ھای گوناگون و خرد پسند به کرسی می نشانم ،که او به دالئلی که شما ارائه می
کنيد ،شھيد نبود!
می گويند» :من راجع به ھمه وجوه زندگی سيد جمال تحقيقی با اسناد نشر کردم ...آقای سديد آن مقاالت را نخوانده خود
را در مباحث شريک ميسازد«...
می گويم :اسناد شما در رابطه با نامۀ "سيد" که از قرار معلوم رياست ضبط احواالت وقت آن را ضبط يا مصادره کرد،
چه و کدام است؟ حرف دو انسانی که با شما و به گفتۀ شما با "سيد" قرابت دارند؟ شما که سندی ارائه نکرده ايد .قصه
يا گفتۀ دو عمو زاده را کسی سند نمی داند .از اين گونه حکايت ھا ،در ھزار ھا صفحه ای که ايرانی ھا نوشته اند ،زياد
است.
اگر قرار بر آن باشد ،که به داستان ھا و حکايت ھا اعتماد کنيم ،چرا نبايد به داستان ھا و حکايت ھای بی شمار آن ھا
باور کنيم؟
وقتی من می نويسم کوه ھائی از جعليات ،اشارۀ من قطعا ً به گفته و به نوشتۀ شما نبود .وقتی من نوشتۀ شما را نخوانده
باشم ،از کجا می دانم ،که شما در بارۀ "سيد" چه نوشته کرده ايد؟ کار يک محقق ارائۀ سند است ،نه حکايت و افسانه و
قصۀ اين يا آن فرد و جماعت يا بچه ھای اودر و سائر خويش و قوم!
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ايرانی ھا در بارۀ ايرانی بودن "سيد" آنقدر نوشته اند ،که شايد شما يا کسانی ديگر در افغانستان يک صدم آن ھا را ھم
ننوشته باشيد .نامۀ مقامات فرانسه راعنوانی مقامات انگليس که در نوشتۀ قبلی من درج شده است ،ايرانی ھا در کتاب
"سيد جمال الدين اسد آبادی ـ بنيانگذار نھضت احياء تفکر دينی" به قلم شخصی به نام "محمد جواد صاحبی" نقل نموده
اند .من اين نامه را در سه اثر ديگر ھم ديده و خوانده ام .اين نامه تعجب مرا بر انگيخت ،زيرا انگليس که از ساليان
درازی با امور افغانستان و شخصيت ھای متنفذ قومی و رجال سياسی افغان سر و کار دارد ،عالوه بر اين که در زمان
اقامت و رفت و آمد "سيد" به مصر سررشتۀ امور مصر ھم به دست شان بود ،چطور از نام و شھرت و افکار "سيد"،
که چند صباحی را در مصر ھم سپری نموده بود ،بی خبر می باشد؟ به ھمين مناسبت به دو موضوع اشاره کردم :يکی(
جعلی بودن نامه ،و ديگر( جعلی بودن ھمۀ داستان ھائی که پيرامون زندگی "سيد" در ايام امارت "دوست محمد خان"،
"شير علی خان"" ،افضل خان"" ،اعظم خان" و حکومت مجدد "شير علی خان" حکايت می کنند.
من )شايد بسياری از خوانندگان( می خواھم شما در اين مورد چيزی بنويسيد و نظر تان را ارائه کنيد و ما را در
روشنی قرار بدھيد ،نه اين که مرا به صالحيت و بی صالحيتی ام در باب بررسی و تحقيق پيرامون اين مطالب متوجه
بسازيد!
ادامه دارد
٢٠١۵/٠۴/٠٨

يادداشت:
نقل ھای قول مربوط به "ھاشميان" ويراستاری نشده اند لذا نسبت موجوديت اغالط امالئی و انشائی در آنھا ،از
خوانندگان پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" پوزش می خواھيم.
ادارۀ پورتالAA-AA
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