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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 اپريل ١۴
  

 !از سر و روی ھر سندی ابھام می بارد
  بخش دوم 

ًيد و حتما خود را يکی از شما که دارای صالحيت تحليل و تحقيق ھست. مطابق فرمودۀ شما، من محقق و متفکر نيستم

خواھش انگليس از (بزرگترين متفکران دنيا نيز می دانيد، ما را روشن بسازيد، که در ھمين مورد خاص و يگانه 

  غير از دو دليلی که من ارائه نمودم کدام دليل ديگری موجود است؟ ) "سيد"فرانسه برای تبيين شھرت 

 نيندازيد و يکبار از سدنی و بار ديگر از تورنتو و توکيو و وين و جاگارتا  سنگ را در دبه"مسعود فارانی"مانند آقای 

بر سر يک سخن و يک مطلب بمانيد و راست و صريح به اين پرسش جواب بدھيد، که کدام يک . سخن به ميان نياوريد

ريح شما نصف مشکل ما از اين دو پندار و گفتار حقيقت دارند، چرا و به استناد کدام يک سند معتبر؟ جواب راست و ص

آيا در اين مورد مشخص ابھامی . انگيزۀ تالش من تنھا و تنھا حل اين چنين ابھامات است! را در زمينه حل می کند

  !! وجود دارد، يا نه؟ اگر دارد، مانند موارد متعدد ديگر، پس جنگ بر سر چه است؟

 را بپرسيد، يا نه؟ کدام يک از اين دو سخن را بايد باالخره، و اگر چنين سؤالی در ذھن کسی پيدا شود، حق دارد آن

تعمق و بيان اين مطلب را شما ھم ايران . ديگری را نقض می کند) اتوماتيک(پذيرفتن يکی به گونۀ خودکاربپذيرم؟ 

، برای اولين بار در چندين نوشته و از سال ھا "جالل آل احمد"مرحوم " غرب زدگی"من اين کلمه را از روی [ زدگی

می ناميد؟ چرا شما به جای يک جواب مختصر آسمان و ريسمان را به ھم می بافيد، مانند آقای ] بل به کار برده بودمق

 که چون ھيچ مطلبی انسان پسند برای نقد نوشتۀ من نمی يابد، گاھی مسألۀ دين و بی دينی را عنوان می کنند، "فارانی"

ز لوتر و پوپر سخن می زند، گاھی چپ و چپ نما و مجاھد و گاھی موضوع روشنفکر و روشنفکر نما را، گاھی ا

سخنی را که ايشان در نوشتۀ خويش به من نسبت داده اند، استفاده (مجاھد نما را می کوبد و گاھی ھم به شکل سخيفانه 

  . به اتھام سنگين ايران پرستی و ايران زدگی متوسل می شوند) کرده ام

 در کجا مطرح شده بود، "سيد"تی، بی مسؤوليتی و مبارز و ضد استعمار بودن موضوع بی دينی، بی علمی، بی اھمي

که اين اودر زادۀ شما آن را در نوشتۀ خويش پيش کشيده است؟ از آن ھمه مطلبی که او در نوشتۀ خود آورده است، تنھا 

اب و جزوه و رساله بحث روشنفکری را با تاريخ طوالنی معمول شدن، و ھزاران ورق نظر و بحث و ارزيابی و کت

اما اين . که در آن رابطه وجود دارد، اگر مورد مداقه قرار بدھيم، به صد ھا و ھزار ھا صفحه توضيح نياز داريم... و

از اين اصطالح و چند جملۀ بی ربط پيرامون آن فکر می کند بر قلۀ بلند پيروزی بر اين مسأله ه آقا با سه بار استفاد

  !برآمده اند
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اين عمل ايشان فقط و فقط برای مغشوش کردن بحثی است، که از سر و روی آن باران ابھام می بارد و به فکر من 

ًشما، که به نحوی خود را در آن درگير نموده ايد، و اينک درمانده و به کمک محتاج ھستيد، وظيفتا و برای ادای دين، و 

به خاطر داشتن رابطۀ خونی، سمتی، ھمکاری در يک منتی که شما بر او با استاد خواندن وی گذاشته ايد، ھمچنان 

  . سايت اينترنتی و ضرورت نياز به داشتن حمايت متقابل، بايد به کمک شما می شتافتند

 "کانت" شايد نمی دانند، که کار روشنفکر واقعی ابھام زدائی و روشن ساختن قضايا و به پيروی از آنچه "فارانی"آقای 

باشد،  اما روشنفکر نمايانی، مانند ايشان، کسانی می ی گفته است، پرسش از پی پرسش در مورد روشنفکر و روشنگر

می خواھند، نه فقط در ارتباط ... که دشمن روشنی و شفافيت و ابھام زدائی ھستند، با اين و آن بھانه و اتھام بستن و

  !، که در ھر زمينه ای مردم ھمچنان در ظلمت و بی خبری باقی بمانند"سيد"

 ارائه می "سيد"شتۀ اين اودر زادۀ شما ھزار بار مبھم تر از اسنادی است، که افغانی و ايرانی برای از خود خواندن نو

بھترين جواب برای اين چنين اشخاص تنھا ! نوشته ای که جمع و جور کردن آن کار حضرت فيل است، نه کار من. کنند

  !خاموشی است

اينک .  تاريخ و مرجع صدور عنوانی مقامات فرانسه، در نوشتۀ قبلی اشاره کردمبه نامۀ مقامات انگليس با ذکر نمبر و

سيدجمال الدين افغانی پيشوای انقالب  " به بعد، در کتاب ١٧به برشی از اولين مقاله ای که بعد از پيشگفتار، از صفحۀ 

انستان سپری نموده است، می  در افغ"سيد" نشر شده است، در مورد سال ھائی که "محمد عثمان صدقی"نوشتۀ " شرق

  : پردازم

يکی (بافغانستان بر گشت، و بزادگاه خود در کنر رفت و در آنجا سيد فقير پاچا )  ھجری١٢٧٧ (١٨۶١سيد در سال «

  .بر شخصيت وعلم او آگاه شد، و او را در جالل آباد به امير دوست محمد خان معرفی کرد) ازصاحب نفوذان

درھمين سال با امير بسوی ھرات .  داخل شد، و بحيث مربی شھزادگان وظيفه دار گرديدسيد در سلک مصاحبان دربار

در تمام مراحل اين جنگ، از . برادر زاده اش روی داد غالب آمد" سلطان احمد خان"امير در جنگی که بين او و . رفت

ل ارتباط پيدا کرد، ولی خود امير که سر ھرات، دوباره بمرکز کاب. فراه تا ھرات، سيد با امير بود و به او مشوره می داد

و شيرعلی پسرش بنابر توصيۀ خودش، ]) باشد١٨۶٢بايد [١٨۵٢ ھجری ١٢٧٩(سلسلۀ خاندان سلطنتی بود وفات يافت 

  .بامارت رسيد

دورۀ امارت محمد ... سيد در اوائل اين دوره، با شيرعلی خان بوده، سعی ميکرد او را در آرامش اوضاع کمک کند... 

سيد که در تھران مراقب اوضاع بود، . پس از وی برادرش محمد اعظم خان امير شد. ضل خان يکسال و نيم بوداف

. امير شير عليخان ھنوز در ھرات سلطه داشت. بسوی وطن حرکت کرد، و از راه مشھد به طوس و سپس به ھرات آمد

دف او آن بود که کاری شود که در بين برادران، ھ. چھل روز در آن شھر باقی ماند. سيد بار ديگر با او مالقات کرد

سيد پاره يی از فکر ھای مھم خود را در قيد قلم آورد ... مصالحت بر قرار گردد، و مملکت از وضع بحرانی نجات يابد

  :نيکی کدی مينويسد. و از قندھار براه غزنی به معيت محمد اعظم خان بکابل آمد

... زندگانی خود را نوشت، که بسيار بزندگانی بزرگان دين بمانند غزالی ماناستسيد در ھنگام توقف در ھرات، سوانح 

ھمين که روزگار محمد افضل خان بسر رسيد، چنانچه خوانديم سيد با محمد اعظم خان بکابل آمد و در مراسم تخت 

 مشاور او، درجمع سيد در دورۀ کوتاه حکومت محمد اعظم خان، بحيث... نشينی امير محمد اعظم خان در کابل بود

نقل [- » !الخ. مخبران حکومت انگليسی ھند در کابل، از مفکوره سيد آگاه بوده، اطالعاتی بمرکز خود ميدادند. امور بود

  ] پورتال-قول ويراستاری نشده است 
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ين ً در افغانستان در اين دورۀ نسبتا طوالنی به طور مشخص و مختص ا"سيد"مقصد از شرح گزارش کيدی از اقامت 

 جمع آوری می "سيد"ًبود، ھمانطور که قبال ھم ياد شد، که چگونه انگليس باوجود آن که مخبرانش اطالعاتی راجع به 

نمودند و اين اطالعات را به طور منظم و مستمر به حکومت انگليسی ھند می فرستادند و آن ھا ھم آن اطالعات را می 

 بی خبر "سيد"ه می کردند، از حال و احوال و سجل و سوانح و افکار خواندند و به مقامات مربوط در انگلستان مخابر

  بودند؟ 

 در دفعۀ دوم امارت خويش، به کمک مستقيم انگليس بر تخت نشست و انگليس حسب معاھده ھائی "دوست محمد خان"

که دوروبر در چنين صورتی چگونه ممکن است، که انگليس از ھويت کسانی . بقای حکومت وی را تضمين نموده بود

 مشوره می "امير" بود، که به "امير"، که به درجه ای محبوب و مورد اعتماد "سيد"ً بودند، خصوصا از ھويت "امير"

   از او مشوره می خواست، چيزی نداند و به او توجه نکند؟"امير"داد و 

 صدارت را دارا بود، از او  ھمکاری می نمود و کرسی مشاورت و"امير محمد اعظم خان" با "سيد"يا در دوره ای که 

چطور امکان دارد انگيس ھا در افغانستان به چنين يک کار سھل انگارانه، با آن . چيزی نشنيده يا  او را نشناخته باشد

که افغانستان برای انگليس از اھميت زيادی برخوردار بود و ميليون ھا پوند را برای نگه داشتن وی با خود به مصرف 

   گردد؟می رسانند، متھم

  :"سيد جمال الدين افغانی پيشوای انقالب شرق" کتاب ٧٣يک سند ديگر از صفحۀ 

موضوع ديگری که سبب شدت نظارت حکومت بر سيد شده بود، مرگ کيوناری سفير انگليس بود در کابل، که در اثر «

ت ھند ارتباطی در بين حکوم. ھيجان ھنگام قيام عسکر افغانی، قصر خود را آتش زده و خود را معدوم ساخته بود

 -نقل قول ويراستاری نشده است [- ».انقالبيون کابل و سيد جمال الدين در يافته، و او را آنی از نظر دور نداشت

  ]پورتال

اين .  قبل از قيام مردم در افغانستان و خودکشی کيوناری خبر می دھد"سيد"از وجود نظارت بر " شدت نظارت"کلمات 

  .  وضع نموده بود"سيد"يداد ھای که در مصر رخ داده بود، بر نظارت را به خاطر رو

با اين ھمه تماس، عالئق، رفت و آمد و با آن ھمه خبرچين و خبررسان و نظارت ھا چگونه انگليس از شھرت و افکار 

 و نوشتن مکتوب به مقامات  بی خبر بوده می تواند؟ آيا وجود اين ھمه ارتباط و نزديکی انگليس با افغانستان،"سيد"

   حيرت برانگيز نيست؟"سيد"فرانسه برای کسب معلومات در بارۀ شھرت 

 ده ساله است، می "سيد" با پدرش به ھمدان ايران بعد از دو سال اقامت در کابل، وقتی "سيد"موضوع ديگر رفتن 

 "صدقی"نويسندۀ مقاله، فکر می کنم آقای .  افغان آن را خوانده امۀباشد؛ چيزی که من فقط در يک جا، و از يک نويسند

باشند، در ارتباط به اين مسأله، که از کجا و چگونه به چنين معلوماتی دست پيدا کرده اند، نه چيزی می گويد و نه سندی 

  .ارائه می کند

قاله را به فرمايش  اين م"صدقی" بيان می کنيد، آقای "ھاشميان"مھمتر ازھمه اين است که بنابر داستانی که شما، آقای 

ه ، وزير اطالعات و کلتور وقت می نويسند، بدون اين که در آن رابطه معلومات موثقی داشته باشند يا ب"نوين"آقای 

  !عجيب نيست؟. دست بياورد

مطلب بسيار مھم ديگر، وجود احساسات شديد خصمانۀ ايران نسبت به افغانستان بود، که از پی آمد ھای شکست و از 

ناصرالدين "درست در زمان درگيری ھای ايران و افغانستان، و در زمان سلطنت . ن ھرات منشأ می گرفتدست داد

چطور ممکن است شاه ايران، که ھنوز جراحت زخم از دست دادن ھرات و ذلت تحقير شکست ايران التيام .  قاچار"شاه

 بود و "امير"سيار مھم، کسی که يکی از ياوران  را، که يک فرد افغان است، آن ھم يک فرد بسيار ب"سيد"نيافته بود، 
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 افغانستان رھنمود ھای در رابطه به جنگ و کشور داری می داد به ايران دعوت کند و به دربار راه بدھد "امير"به 

مداران ايرانی فکر کرده است؟؟ روابط ايران و ت و سائر سياس"شاه"؟ آيا گاھی کسی به احساسات ضد افغانی ...و

ايران از سال ھا پيش کوشش ھای عملی و نظامی .  به دنيا بيايد، تيره بود"سيد"ان از سال ھا قبل، پيش از آن که افغانست

 ١٨۵٧تا اين که در سال . جنگ ھائی ھم ميان اين دو کشور به وقوع پيوسته بود. برای گرفتن ھرات به راه انداخته بود

يران امضاء شد، ھرات به طور مطلق به افغانستان تعلق گرفت و  در پاريس، که ميان انگليس و اه ایبر وفق معاھد

در محاصره داشتند و تالش را در زمانی که ايرانی ھا ھرات . ده آن را به رسميت شناختھايران با امضای ھمين معا

اھی که گفته  ش"ناصرالدين"ار پادشاه ايران بود؛ ھمان ج قا"ناصرالدين"می کردند ھرات را از افغانستان مجزاء سازند 

 را که منتج "سيد" آن ھمه فعاليت "ناصرالدين شاه"چگونه !!  به او و به صدراعظم او مشوره ھا می داد"سيد"می شود 

  ، در دوران پادشاھی وی گرديد، فراموش کرده بود؟؟ )به زعم ايرانيان(به جدائی ھرات از ايران 

 از اين مسأله و "سيد"است، مستوجب تحقيق و پاسخ نيست؟ مگر آيا اين مسأله، که يکی از مجھوالت بسيار آزار دھنده 

   داشت، بی خبر بود؟؟ "سيد" از امير و ھمکاران وی، به شمول خود "ناصرالدين شاه"از رنجش خاطری که 

  ».از کنايه و جعل ھم کار می گيرد] آقای سديد[«: می گويند

قتی من از جعل سخن می گويم، سخنم نود و پنج در صد و! بی جا نگفته اند که دزد در سر خود پر دارد: می گويم

ما افغان ھا در گذشته ھا از اين گونه کار ھای ناروا، غيراخالقی و دور از انصاف و نجابت، . متوجه ايرانی ھا است

ت سادگی زندگی عادبه ًاگر نگويم کامال، تا حدود بسيار زيادی پاک و مبرا بوديم؛ چون خوش قلب و باصفا بوديم و 

ولی در اين اواخر، باتأسف، کم و زياد زير تأثير فرھنگ ھذيان عظمت و دروغ پردازی ھای ايرانيان رفته ايم، . داشتيم

  . و در بسا موارد ھمان حرف ھائی را می زنيم که آن ھا می زنند

 و بار ھا، بسيار بيشتر ايرانيان ھم بار ھا! چنين عادتی بسيار زشت است ـ چه آن ھا به اين عادت مبتالء باشند، چه ما

 سخن گفته اند، ولی در عمل ھيچ وقت ھيچ سندی برای "سيد"از ما افغانان از وجود اسنادی مربوط به ايرانی بودن 

  . تثبيت ادعای شان ارائه نکرده اند

پورت به نام  ديده ام، که ايرانيان برايش صادر نموده اند، ورقی است به نام پاس"سيد"تنھا سندی که من در رابطه با 

اين سند ھيچ چيزی را ثابت نمی کند، زيرا .  خويش از اتريش به روسيه می فرستندۀ، که او را به صفت نمايند"سيد"

 خاصی که برای استفاده از شخصيت ھای کاردان و صاحب علم و انديشه در ھمچون اسناد در آن زمان و شرائطصدور

ھای شرق ميانه تا کشور ھای مسلمان افريقا در آن زمان وجود داشت کشور ھای آسيای ميانه و آسيای صغير و کشور 

ت ھای أ مرحوم اشخاصی شامل ھي"شاه امان هللا خان"در زمان ! و معمول بود، از اھميت چندانی برخوردار نيست

. دت ھای کشور ھای خارجی فرستاده می شدنأرچند افغان نبودند، غرض مذاکره با ھيھسياسی کشور ما بودند؛ که 

  !کاری که در آن زمان معمول و مقدور بود، ولی امروز ديگر نه معمول است و نه ميسور

 و اسنادی نزد ديگران سخن گفته "امين الضرب" نزد شخص به نام حاجی "سيد"] کيفی[در چندين جا از وجود بکس

  . و نه اسناد ديگر راولی نه اسناد داخل اين بکس را به عنوان حجت ادعای خويش ارائه کرده اند . شده است

 بردند، ولی بعد از "ناصرالدين شاه"ًدر اين باره، چون نمی توانند سندی ارائه کنند، مجبورا می گويند که بکس را نزد 

 ضبط احواالت "ھاشميان" را بنابه گفتۀ آقای "سيد"ھمان گونه که مکتوب !! آن ديگر از اسناد مورد نظر خبری نشد

  ...!!افغانی می برد و

مذاھب آن تعلق  بيکی از آقای سديد ھميشه از مظلوميت قوم ھزاره دفاع ميکند، چونکه خودش به اين قوم و«: ی گويندم

  ] پورتال- نقل قول ويراستاری نشده است [-  »...داشت
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ست؟ شما از کجا می دانيد، که من به قوم ھزاره تعلق دارم و شيعه ھستم؟ چه کسی به شما اين خبر را داده ا: می گويم

چرا شما در جھان واقعيت ھا اين قدر فانتازی فکر می کنيد و ھوائی سخن می زنيد؟ به اين دليل که من نوشته ام امير 

 باالی ھزاره ھا بسيار ظلم کرده است؛ بايد من ھزاره و شيعه باشم؟ سبحان هللا به اين قياس و به اين "ن خاناعبدالرحم"

  !!ندعقل است که تيرک می ز! نام خدا. عقل

 بر قوم ھزاره ھستيد؟ نوشته ھای دو ـ سه نفر از ھموطنان "ن خاناعبدالرحم"مگر شما منکر استبداد و منکر ظلم امير

چرا اين دو يا سه نفر، که . ، در اين رابطه مطالعه کنيد"افغان جرمن آنالين"پشتون ما را در کلکينچۀ ابراز نظريات 

 ايشان، مانند ميليون ھا افغان شريف ديگر، از ۀشته ام، تأئيد نموده اند؟ چون ھمھزاره و شيعه ھم نيستند، آنچه را من نو

ھر قوم و قبيله ای که ھستند، با پيروی از صدای وجدان و حکم شرافت، خود را پابند گفتن حق و حقيقت می دانند، نه 

 یز اقوام ھستيد، وجدان خود را زير پاقد و کينه و نفرت نسبت به بعضی از انسان ھا و يا بعضی اِمانند شما که پر از ح

  !! می گذارند و با حق و حقيقت ھيچ پيوندی نداريد

ذھن شما را محيط و رفقای ناباب تان آن قدر آلوده ساخته است، که شايد حتا اين دو ـ سه نفر را ھم، باوجود پشتون و 

با چنين ذھن و افکار زھرآگين بسيار مشکل . سنی بودن، و باوجودی شناختی که از ايشان داريد، ھزاره و شيعه بناميد

است که شما بتوانيد خود را در مقام قضاوت مقيد و پابند به عدالت و حق پرستی بسازيد، يا زمانی به شناخت حقيقت 

  !"ھاشميان"برای اين کار بايد دارای اخالق سالم و سليم بود، آقای ! رويداد ھا، قضايا يا انسان دست پيدا کنيد

 باالی اين قوم را مردم از روی مسؤوليت، به پيروی از ندای وجدان و ترس از خدا ھمان گونه که بوده، "ميرا"ظلم 

اگر با پشتون ھا خصومت می . بيان می کنند، نه به خاطر اين که ھزاره ھستند يا با پشتون ھا خصومت می ورزند

 "اميرامان هللا خان" و "زمان خان"ف می کردند و نه از  تمجيد و تعري"احمد شاه بابا" و "ميرويس نيکه"داشتند، نه از 

  ! که پشتون بودند...  و"محمد اکبرخان"و وزير 

اشاره و لحن گفتار شما در مورد ھزاره ھا ھميشه بازتاب دھندۀ نفرت عميق شما نسبت به اين قوم وعالقۀ مفرط تان به 

اين سخن شما که ھزاره ھا روزی پشتون ھا را از . تأسفيک خط سياسی ـ دينی و يک گروه از انسان ھا می باشد ـ با

  افغانستان بيرون می اندازند، تا چه حد مقرون به حقيقت و امکان پذير است؛ و از کجا و چه احساسی منشأ می گيرد؟؟ 

م پشتون شما ھيچ وقت، بعد از بيان چنين سخنی نمی توانيد، احساسات ضد ملی و قوم پرستانۀ تان را، ھرچند شما به قو

تنھا به پشتو صحبت نمودن و در ميان پشتون ھا زندگی کردن داللت به پشتون بودن . نسبتی نداريد، پرده پوشی نمائيد

  . انسان نمی شود

 به دليل ھزاره بودن يا ھزاره نبودن من نيست، بلکه به دليل "عبدالرحمن خان"يادآوری از ظلم امير. من ھزاره نيستم

ًجدان ملی و تعھد من نسبت به انسانيت و حقيقت است؛ ارزش ھائی که متأسفانه شما با آن ھا کامال انسان بودن، داشتن و

  !!بيگانه ھستيد

 ادامه دارد
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