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 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 می ٠٨

  !از سر و روی ھر سندی ابھام می بارد
  قسمت سوم و آخر

   ديگر ناتمام مانده بودینوشتن اين مقاله دو يا سه ھفته قبل آغاز شده بود، اما بنا به مصروفيت ھا

  

 يا ملت، که واقعاً مورد ظلم قرار گرفته باشد، تنھا وظيفۀ افراد خود آن قوم يا ملت است؟ مگر آيا دفاع از يک قوم

محرک آن يھود اسرائيلی که در برابر بيداد اسرائيل . شرافت و عاطفه و وجدان از صفحۀ کيتی معدوم شده است

 ھا بر می خيزد، به دليل فلسطينی يا نسبت به فلسطينی ھا َعلَم اعتراض بلند می کند و به دفاع از حقوق فلسطينی

مسلمان بودن وی است؟ يا به دليل خائن بودن به اسرائيل و دشمنی با يھوديت است؟ محرک آن فرد فرانسوی يا 

 يا امريکائی و ھندی که از حق و حقوق مردم ستم ديدۀ فلسطين دفاع می کند، چيزی و انگليسلمانی و ايتاليوی ا

  .شرافت و مھر به نوع انسان و پيروی از حق و حقيقت و داشتن عاطفه و وجداننسيت غير از انسانيت و 

، يکی عيسوی و ديگری "آلفرد دريفوس" و "اميل زوال" گاھی نامی از "مسعود فارانی" و "ھاشميان"نمی دانم 

 ۀ بی بنياد و محکميھود، شنيده اند يا نه؟ ھيچ بعيد نمی دانم، که اين دو ناانساِن نژاد پرسِت بی عاطفه از اتھام

 از وی، که باالخره بعد از سه سال زندان منتج به رھائی و تثبيت بی گناھی "اميل زوال" و دفاع "دريفوس"

چرا باوجود اين، اين دو گمان نمی برند، که ھر دفاعی، در ھرصورتی و از ھر کسی .  شد بی خبر باشند"دريفوس"

متبار و ھم مذھب و ھمشھری و ھمزبان و ھموطن بودن باشد؟ حتمی و ضروری نيست، که به دليل ھمنژاد يا ھ

 و دار و دستۀ شان ھنوز در آن حدی از انسانيت و "مسعود فارانی" و "ھاشميان"چون : جواب روشن است

  !  بزرگمنشی و نجابت نرسيده اند که حق و حقيقت را معيار داوری قرار دھند

مانند اين دو نفر، ميليون ھا ھموطن پشتون ما بيدادگری .  ھستند، ھر دو پشتون"نوری آزادی"و " مومند"آقايان 

 در حق ھزاره ھا را به حکم ايمان و وجدان و انسان بودن ھم قبول دارند و ھم تقبيح و "نااميرعبدالرحم"ھای 

 با آن که اين ھا نه به دليل ھزاره بودن، که به دليل شرافت و نجابت و تعھد در برابر واقعيت ھا،. محکوم می کنند

  .در قوم پشتون ھستند، آنچه را که واقعيت بود، می گويند

 در برابر ديگر اقوام کشور از "امير"من ھيچ گاه به اين اعتقاد نبوده ام و آن را تبليغ نکرده ام و نخواھم کرد، که 

 معين و محدودی ـ ی انسان ھای به ھر انسانی ـ به استثنا"امير"واقعيت اين است که . شدت عمل کار نگرفته است
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 نژادپرست و مسلمان افراطی "امير"که دستش رسيده ظلم کرده است، منتھا بيشترين و بدترين نوع جفاء ھا را اين 

  . و ساديست در حق ھموطنان ھزارۀ ما روا داشته است

ک از اقوام اين به ھر ي. افتخار می کنم که افغانم! من افغانم، باوجودی که اجداد من از جای ھای ديگری می آيند

خطه احترام دارم؛ ھر يک را دوست می دارم؛ خود را از ھيچ يک جدا نمی دانم؛ به ھزاره، به پشتون، به تاجيک، 

اسماعيله و سيک و ھندو و يھود و مسلمان و عيسويی اين خاک . احترام دارم... به ترکمن، به پاميری و بلوچ و

را ھمين ھويت ھا پديد می ن ھويت ملی م. ان اينھا وجود ندارندبرای من يکی ھستند؛ ھيچ فرقی از نظر من مي

  ! و گر نيستند، نيستم. آورند؛ ھستم، چون ھستند

در حق ھزاره ھا .  شخص ظالم و خونريزی بود"ن خانااميرعبدالرحم". بيزاری من از کسی علت شخصی ندارد

  . بيشتر از ھمه جفاء کرد

انسان ھای شرافگن و فتنه گر .  از ھزاره ھا يا ضديت با پشتون ھا نيستدفاع من از ھزاره ھا به دليل جانبداری

ھميشه برای فتنه گری و شر اندازی دنبال موضوعاتی که می توانند چند انسان کم سواِد حساِس متعصِب مشتعل 

ی وجدان و  از جملۀ ھمين انسان ھای فتنه گر و شرانداز، ب"ھاشميان". المزاج را ناراحت و عصبی کند، می گردند

دروغ گوی است، که به جای بيان حقيقت سخنی را از درون گنديدۀ خود ابداع می کند، تا آب را گل آلود بسازد و 

  !خود ماھی مراد بگيرد

اما اميرعبدالرحمن خان به قوم پشتون بيشتر از ھزاره ظلم کرده، چونکه دو بار خاک و وطن آنھا را به «: می گويند

را غالم پاکستان ساخته و صد ھا پشتون ديگر را ) باساس سرشماری کنونی(يون پشتون انگليس فروخته سی مل

-اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[ - ».بحکم خود بدرخت بسته يا در سياه چاه انداخته است

  ]پورتال

  : می گويم

 که اصالً اين "مسعود فارانی". ھا فروختـ خوب است که اعتراف می کنيد، که دوبار خاک و وطن را به انگليس ١

 را ناديده گرفته با بی حيائی يک بی حيای تمام "ن خانلامير عبدالرحم"گونه جنايت ھا و خيانت ھا و جنايات ديگر 

  . بھترين شاھان افغانستان معرفی می کند و به آسمان ھا باال می بردۀعيار او را از جمل

افغانستان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، و ھر . وط به يک قوم نبودـ خاک ھای از دست رفته تنھا مرب٢

چيزی که در آن است، از ھر يک از افرادی که در خاک افغانستان به دنيا آمده و به دنيا می آيند، زندگی می کنند، يا 

د چه تاجيک و ھزاره و به نحوی خود را منتسب و متعلق به اين خاک می دانند، تعلق دارد؛ چه اين قوم پشتون باش

  ... ازبک و

 تنھا ظلم بر قوم پشتون می نامند، ظلمی بود بر فرد، فرد اين ملت، که "ھاشميان"آنچه را ياران غار 

  .  با بی غيرتی کامل محض برای رسيدن به قدرت و حفظ آن، بر آن ھا روا داشته است"اناميرعبدالرحم"

نسبت به رنج و اندوه قوم پشتون به خاطر ... ھزاره و ايماق و پشه ئی وفکر نکنم که رنج و اندوه ازبک و تاجيک و 

  .  کمتر باشد"ن خانااميرعبدالرحم"اين عمل زشت و خائنانۀ 

اشته باشيد، نه به  و ياران غار بيگانه با شرم شان، بايد به تمام ملت نظر دء و وکال"مسعود فارانی" و "ھاشميان"

، يا چھار تا انسانی آکنده از نفرت و تعصب، مانند ...نگ و بوئی، مانند پدرام و بی خاصيت و بی رچھار تا انسان

يون، که مسألۀ پشتون و تاجيک و از من و از تو را به رھنمائی و ارشاد بيگانه ھای طماع و بدنھاد و بدکار علم 

  .  کرده اند
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 ھا از تعصب دينی ـ قومی و از افکار  با ھزاره"امير"ـ و ھم، اين واقعيت را نبايد فراموش کرد، که برخورد ٣

 بر ديگران، يا به خاطر رقابت ھا بر سر قدرت بود، يا به "امير" ناشی می شد؛ درحالی که ظلم "امير"ساديستی 

خواه وطن ما بود؛ خواھان سرکوب لمای دينی آزاديھدايت انگليس، که خواھان سرکوب شخصيت ھای ملی و ع

  !تعمارگردشمنان انگليس ھای مھاجم و اس

م پشتون را به بازار آورده در معرض فروش قرار د يک خانوار از مر"امير"ـ يک سند به من نشان بدھيد، که ۴

يا يک خانوار پشتون را، غير از کسانی که دعوای پادشاھی داشتند، به ممالک بيگانه تبعيد کرده باشد، يا ! داده باشد

 نوشته می کند که تنھا از "فرھنگ". ترک يار و ديار نموده باشد "نااميرعبدالرحم"يک خانوادۀ پشتون از ظلم 

 کشور را ترک نموده چيزی به آن طرف آمو دريا، "امير"زاول بيست ھزار خانوادۀ ھزاره برای نجات از ظلم 

فقط انسان و وجدان می خواھد، . سر اين قصه بسيار دراز است. چيزی به ايران و چيزی ھم به کويته فرار کردند

  !! بر ھزاره ھا گذشته است ببيند و بيان کند"امير عبدالرحمن خان"ه ھمۀ آن چه را که در زمان ک

ناخوانده و بيخبر ازعلت اصلی دشمنی اميرعبدالرحمن ) که نشرشده(آقای سديد اسناد ھيات انگليس را«: می گويند

ال چند بار پرنويسی کرده که چرا با سيد جمال که در دورۀ سلطنت امير محمد اعظمخان تبارز کرده بود، تا ح

اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری  [».اميرعبدالرحمن سيد جمال را بکابل نخواست و از او کار نگرفت

  ]پورتال-نشده است

حکايت، نظر به نوشتۀ . ، چون عقل ندارد، ھميشه ده را می گذارد و به درخت ھا می پردازد"ھاشميان": می گويم

سؤال من ھم درھمين حدود باقی ماند، .  به پرورش افراد صاحب علم و کمال بود"امير"نما ھا، از عالقۀ ھاشميان 

 می خواست اشخاص آگاه و دانشمند و عالم تربيت کند، "امير"که اگر شما راست می گوئيد و داستان چنين بود، که 

قه به اسالم و اتحاد و آزادی مسلمانان و ، که از نظر آگاھی از اوضاع جھان و عال"سيد" از وجود "امير"چرا 

  ضديت با استعمار در زمرۀ پيشکسوتان دوران بود، استفاده نکرد؟ 

 را خوب شناخته "امير"من . ن انتظاری داشته اما چن"امير" اين سؤال بدان معنا نبود، که گويا من از ،عالوه براين

نا ساختن مردم با پندار ھای غلط و غيرمسؤوالنۀ طرح اين موضوع برای آش! ام ـ با تمام اخالق و منش وی

 و رفقای کاذب او است، که ھيچ وقت دھن بی لگام شان بسته نمی شود و ھر چرندی که به زبان شان "ھاشميان"

  .آمد، می گويند

 باارزشی در کشور وجود داشته  می خواست کسان"امير"ھدف تنھا گفتن اين مطلب بود، که اين استدالل که گويا 

به عقيدۀ من ھر انسان با ھوشی می تواند ھمين مفھوم را از آن نوشتۀ من به دست بياورد، البته . باشد، درست نيست

به غير از يک تعداد انسان ھائی که از نعمت ھوش بی بھره ھستند، يا مرغ شان يک لنگ دارد و يا اين است که در 

  .پی مغالطه و اخالل و اختالل بحث باشند

انتقاد ديگر آقای سديد که چرا سيد جمال در کشور ھای خارج از زبان پشتو کار نگرفته با ضعف منطق «: می گويند

درست است که دو صد سال قبل ازعصر زندگی سيد ديوانھای رحمن بابا وخوشحال خان ختک بابا : دچار است

يد جمال در دورۀ تحصيل خود در موجود بوده و آثار و دواوين قديمی تر از آنھا نيز بزبان پشتو وجود داشته و س

باجور، صوات و بنير با يکعدۀ آنھا، خصوصا با ديوان رحمن و ختک بابا، آشنايی داشته، اما او چطور ميتوانسته از 

زبان پشتو در کشور ھای خارجی استفاده کند؟ در کدام يک از کشور ھای خارجی که سيد سفر کرده زبان پشتو 

است؟ سيد جمال از ديوان ختک بابا و افکار و مبارزات او بضد استعمار مغول، بزبانھای رايج يا قابل استفاده بوده 

 اگر سيد -عربی و فارسی استفاده کرده چونکه اين دو زبان در تمام کشور ھائيکه سيد رفته قابل استفاده بوده است
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، ھر "ھاشميان"تمام نوشته ھای آقای در . است...  تتمة البيان"ھاشميان"حتماً منظور آقای ...) [تمت البيان(جمال 

خود را درھندوستان بزبان پشتو !] وقتی که ايشان به اين کتاب اشاره می کنند، اسم کتاب را اشتباه نوشته می کنند

مينوشت، چنان شھرت و استفاده ايکه در آن زمان از آن کتاب بزبان عربی در معرفی افغانستان صورت گرفت، از 

  ]پورتال- اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[»ته ميتوانست؟؟؟زبان پشتو صورت گرف

 را نشر می کرد و در "ضياء الخافقين" در انگلستان جريدۀ "سيد"آيا مردمان انگليس و فرانسه، زمانی که : می گويم

 اين دو جريده را برای "سيد" را می کشيد، به زبان فارسی يا عربی آشنائی داشتند؟ مگر "روة الوثقیع"فرانسه 

  اروپائيان نشر می کرد؟ 

 را در ھند و به "نيچريه" کتاب "سيد".  در ھند نوشته و نشر نشده است"سيد" "تتمة البيان فی تاريخ االفغان"کتاب 

 ــ و طوری که "محمد عبده"اين کتاب، ھمان گونه که قبالً نيز ياد شده است، بعداً توسط شيخ . زبان فارسی نوشت

مگر اين کتاب در ايران يا در افغانستان .  ــ به عربی ترجمه شد"ابوتراب افغان" نوشته اند، به کمک "فاضل"قای آ

 آن را به زبان فارسی تأليف کرد؟ درست است که فارسی قرن ھا زبان رسمی "سيد"و تاجيکستان نوشته بود، که 

ه می کردند و اين زبان را می فھميدند و می توانستند آن ھند بود، اما آيا تمام مسلمانان ھند به زبان فارسی مکالم

 وقتی نوشته شد، که انگليس ھا در ھند حکومت می کردند و زبان انگليسی جای "نيچريه"کتاب را بخوانند؟ کتاب 

  .زبان فارسی را گرفته بود

تمام . می فرستادند... خفيه به ھند و مصر و ترکيه و ايران و را به طور "عروة الوثقی" و"ضياء الخافقين"جرايد 

ه می کند، بگويم، که گلحال اگر به عنوان يک افغانی که از تنبلی افغانان . اين جرايد را ايرانی ھا ترجمه نموده اند

 ما که گفتيم؛ :، استاد و شاگرد، خواھند گفت"مسعود فارانی" و "ھاشميان"ما چرا به اين کار دست نزده ايم، باز 

  ...!!اسماعليه و شيعه و ايرانی است و

آيا اين سه ـ چھار . بی توجھی به سه يا چھار ميليون پشتون در آن زمان، چيزی نيست که از آن ياد و انتقاد نشود

ن ميليون انسان در آن زمان به بيداری، به شناخت از خود و شناخت از استعمار انگليس و شناخت از شاھان و اربابا

 و "ھاشم کنری سيد" و "علی ترمذیسيد"و ملکان و روحانيت گمراه و دکاندار و منحط و مفت خور، مانند اوالدۀ 

   نياز نداشتند؟"محمود کنری سيد"

دعوا، اگر انسان بخواھد خواھی نخواھی دعوا کند، خصوصاً وقتی در کسی انسانيت و شرافت مرده باشد، آخر 

  . ندارد

، که در آن زمان زبان مکتوب پشتو در کشور ما وجود کرده بود نوشته "ھاشميان"ظر خود، دو روز پيش از اين ن

 زندگی "سيد"وقتی ديروز نوشته کردم، که رحمن بابا و خوشحال خان ختک بيش و کم دو صد سال قبل از . نداشت

ی که به وجود آوردند، يا رين پشتو به وجود آوردند، برای چه و برايمی کردند، آثار گرانسنگی را که به زبان ش

 زندگی می کردند؛ دفعتاً سخن را تغيير می دھد و نغمه ای "سيد" و نويسندگانی که ھزار سال پيش از ءسائر شعرا

  . رايج بودن و رايج نبودن زبان پشتو در کشورھای خارجی را آغاز می کند

به ... ائی ھا و روس ھا و مردمان قفقاز ودر کجا گفته شده است، که برای خارجيان، برای اعراب و ترکان و اروپ

زبان پشتو چيزی نوشته می شد؟ ھدف من از نوشتن به زبان پشتو، برای پشتون ھای وطن خود ما بود، که به آگاھی 

 "سيد"گی  علت بی عالق.و دريافت حقايق و رھائی از بند استبداد و استعمار و استثمار رنگارنگ نياز شديد داشتند

  !وطنان خودش چه می تواند باشد؟به قوم به ھم

  :سه نکتۀ ديگر که قابل توضيح ھستند
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 باز ھم مسألۀ نامۀ مقامات فرانسه عنوانی مقامات انگليس را پيش کشيده است، به تکرار می "ھاشميان"ـ  چون ١

ن به فرانسه و  قبل از رفت"سيد" بی اطالع بود، درحالی که "سيد"گويم، که آيا اين فکر که انگليس از نام و شھرت 

 سه ـ چھار ماھی در انگلستان زندگی می کرد، قبل از اين که به انگلستان برود خود "عروة الوثقی"کشيدن جريدۀ 

  انگليس ھا او را از ھند اخراج کردند و قبل از آن از مصر به ھند تبعيد شد، به عقل راست می آيد؟ 

نه از کسی حين سفر پاسپورتی خواسته می شد، ھم داشتن در اروپا، خالف آسيا که نه مرز معينی وجود داشت و 

 در چند ماھی که در انگلستان زندگی می گرد، بدون اسناد بود؟ "سيد"آيا . پاسپورت و ھم داشتن ويزه ضروری بود

اگر نه، پس با چگونه اسنادی و چه مجوزی در اين کشور زندگی می کرد، و چگونه انگليس ھا از نام و شھرت و 

  سوانح او بی اطالع بودند؟سجل و 

، به خصوص وجود  اسناد زير از ميان ده ھا سند ديگر، مرا وادار "سيد"بی اطالعی انگليس از شھرت ۀ در زمين

  : بدان می کند، که در مورد ابراز شک و شبھه کنم

دان بزرگی در بالد مينويسد السيد جمال الدين از خان" رد علی الدھرين"شيخ محمد عبده در مقدمۀ عربی رسالۀ «ــ 

 روز راه از کابل فاصله ٣افغان بوجود آمد، که اين خاندان، من حيث عدد افراد، خيلی فزون بوده و در خطۀ کنر که 

  »  .دارد، مسکون اند

ھوم وارد "در جريدۀ نوشت که در " البيان فی االنگليز و االفغان" سيد مقاله طويلی بعنوان ١٨٧٨در خزان «ــ 

) که مدير آن لوئيس صابونچی بود(در لندن " النحله"قسمتی از ترجمه انگليسی آن در . ی ترجمه شدبانگليس" ميل

در اين مقاله سيد موقف ضد انگليسی خود را که متجاوز از ده سال قبل در افغانستان گرفته بود، تجديد کرد . نشر شد

توروايانا، بر .از سخنرانی ن(» ...گليس خواند نمونۀ نتايج فشار ان١٨۵٧و انقالب امريکا و قيام ھند را در سال 

  ]پورتال- اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[ )مزار سيد در کابل

که قرار نوشته ھا غرض تھيۀ خبر برای انگليس در ھند و افغانستان موظف بود و من آن " کدی"ــ به سندی به قلم 

  . نيز مراجعه شودرا در نوشتۀ قبلی خويش ياد نموده ام 

  !  بی اطالع بودند؟"سيد"با موجوديت چنين نوشته ھا، چطور می توان قبول کرد، که انگليسی ھا از نام و شھرت 

اغالط امالئی و [چرا دولت ترکيه اجازه دادن عظام رميم سيد به افغانستان انتقال داده شود و نه به ايران؟: "می گويند

  ]پورتال-ه استانشائی نقل قول ويراستاری نشد

 تعصب ط را به افغانستان آوردند، قصۀ ديگری دارد، که چون کسانی از فر"سيد"اين که چرا عظام رميم : می گويم

اما اين مسأله ھم بدين معنا نيست، که من قصد . توان شنيدن آن را ندارند، از گفتن آن فعالً صرف نظر می کنم

  ! را داشته باشم"سيد"ايرانی خواندن 

سيد مخالف انگليس بود، مرد آزاده و طرف دار آزادی بيان و نظام . اخالق سيد با اخالق امير فرق داشت: يندمی گو

  ]پورتال- اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[. مشروطيت، مخالف استبداد و استثمار بود

آزادی «:  سياسی از قرار معلوم از سيد استجملۀ زير در باب آزادی بيان و آزادی. حرفی به جائی است: می گويم

  » . گردد شود، آزادی و استقالل وطن به گفتار حاصل نمی  شود و داده نمی  فکری و بيان گرفته می

 صرف نظر از اين که مستبد، خشن، شديداً "امير"!  يکی باشد"امير"اخالق چنين انسانی نمی توانست با اخالق 

 درجه مطلق العنان و نژادپرست و مذھبی بود؛ نوکر و بندۀ گوش به فرمان انگليس مخالف آزادی بيان و به نھايت

نيز بود؛ نوکر کشوری که عمالً آزادی و استقالل بيشترين کشور ھای اسالمی از جمله افغانستان را نقض و سلب 

 انگليس به به کمک. از انگليس مصارف دربار، مصارف نظامی و سالح و مھمات دريافت می کرد. نموده بود
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قدرت رسيد و به قدرت ماند و بنابر خواھش انگليس با جبونی و نامردی از قسمت ھای زيادی از خاک افغانستان 

صرف نظر کرد و آن ھا را به حکومت انگليسی ھند بخشيد؛ در تعيين مرزھای کشور خالف مصالح عليای کشور 

 "امير" حاضر بود به "سيد"با اين، ... ھای انگليس بود وفرمانبردار و تسليم اوامر و فيصله ھای نادرست نماينده 

 و مراکش و الجزيره و ترکيه گرفته تا ايران و کشور ھای قفقاز و اکمک کند ـ چنانچه به ديگران، از مصر و ليبي

  .ھند عمالً کمک می کرد، تا از زير يوغ استعمار نجات يابند

 است "امير" فھميده می شود، که او خواھان کمک به "سيد"ظريات در نامۀ قبلی نوشتم که حداقل در سه نوشته از ن

  .  را رھنمائی کند"امير" به توافقی برسد و "امير" به وی موقع می داد، او حاضر می شد، با "امير"و اگر 

ش آخرين مطلبی که من با آن رو به رو شدم نوشته ای در بخ. در اين رابطه احتماالً اسناد ديگری نيز وجود دارد

با اين ھم يک نگاھی .  است، که از بس دروغ گفته است، باور کردن بدان بسيار مشکل است"ھاشميان"آخر مقالۀ 

  : بدان می اندازيم

به دربار امير عبدالرحمن خان که ... ١٨٩۵مرحوم سيد جعفر پاچا در بر گشت از زيارت بيت هللا در سنه «

گزارش داد و خواھش و پيام سيد جمال الدين را به امير سرداران و اعزۀ دربار ھم حاضر بودند، شفاھی 

کاکای من حضرت سيد جمال الدين بعد ازعرض تعظيمات بحضور امير صاحب، : "عبدالرحمن خان سپرد و گفت

امير . التجا می کند به او اجازه داده شود، که چند ماه متباقی حيات خود را در کنر گذشتانده و ھمانجا دفن شود

اين مطلب را که گفتيد ھمينجا نزد ما و شما باشد، نه آنرا : "خان سيد جعفر را مخاطب قرار داده گفتعبدالرحمن 

  ]پورتال-اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[ ».تکرار کنيد و نه بجای ديگر حکايت کنيد

 اباء ورزيد؛ يکی خواھان "سيد"رفتن ، که نمی توانست حرفی باالی حرف خود بشنود، ھر بار از پذي"امير"! بلی

آزادی و استقالل کشور بود و می خواست دست انگليس از افغانستان قطع گردد و افغانان در ميان سائر کشور ھای 

آزاد به عنوان يک کشور مستقل و آزاد عرض وجود کند، و ديگری بقای خود، بقای تاج و تخت و بقای افغانستان 

 نقش مردم را در برابر انگليس "امير" بر مردم تکيه می کرد، درحالی که "سيد".  می ديدرا در گرو الطاف انگليس

  !ھای مھاجم به صفر ضرب می زد

 جلب می کنم که "محمود طرزی" خوانندگان اين نگارش را به نوشته ای از هدر اخير اين قسمت از نوشته، توج

  :حاوی ھمان پيامی است، که من دارم

 در حق سيد مرحوم، بر شنيدگی و ديدگی منحصر است، که ازين شنيدن و ديدن ما، بعضی معلومات عاجزانه،«

در مصر آنرا به عربی نشر "  الھالل"مسئله ھای عجيب و اسرار ھای غريبی، در سوانح عمری سيد، که جريدۀ 

  .کرده، و سلطان محمد خان کابلی، آنرا به فارسی ترجمه کرده، عالوه کردن الزم می آيد

مشھور و " سيد جمال الدين رومی"، که جناب سيد در افغانستان به ]واضح بگوئيم[ چون يکی يکبار بگوئيم مثالً 

  !آيا سراسر مسئله را يک تبديل ناگھانی نميدھد؟ چسان نميدھد" سيد جمال الدين افغانی"معروف بوده است، نه 

مال الدين افغانی شھرت داشته باشند، و خود در حالتی که در مصر، شام، قسطنطنيه، ھند، حجاز، اوروپا بسيد ج

ديده و شناخته باشند، و " سيد جمال الدين رومی"افغانھا، تنھا يک چند سالی آنرا ديده باشند، و آن ھم بعنوان 

سلسۀ "، ٣۴صفحۀ  (»!سيد رومی گفته، مدحيه ھا در حق او سروده باشند، آيا غريب يک واقعآ شمرده نميشود؟

اغالط امالئی [). به اھتمام و تدوين صديق رھپو" سيد جمال الدين افغانی در مطبوعات افغانستان "، کتاب..."مشاھير

  ]پورتال-و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است

  : صحبت می کند، چنين می نويسد"سيد"مرحوم محمود طرزی زمانی که از يکی از سروده ھای پدر خود در بارۀ 
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به اشاره و ايما و [الخ، رومی بودن سيد را تلميح ... نه ماه روم و شام ھستی: يت کهدرقصيدۀ فوق، به اين ب... «

حاالنکه در قصيدۀ ديگری، که بنابر تشويق و ترغيب حضرت سيد مشاراليه . فرموده اند] استعاره بيان کردن

يتھای آن که مرحوم انشاد فرموده اند، از بعضی ب" عبدالعزيز خان"حضرت طرزی در مدح اعليحضرت سلطان 

بعضی بيتھای قصيدۀ . احوال سيد را تصوير می کند، صريحتر و واضحتر رومی بودن مشاراليه را عيان می آيد

  :مذکور را نيز استشھاداً از قرار ذيل مينگارم

  رايت رومی روز، گشت ز مشرق عيان

  ت سوی قيروانـال شب، رفــزندگی دج

  قيصر رومی کاله،ساخت فلک تکيه گاه

  م سپاه، شد ز نظر ھا نھانــ انجدیـــھن

...  

  توئی؟" طرزی افغان: "آمد و بنشست و گفت

  عر نغز، پيش من از بر بخوانـــخيز و بيا ش

  زد گھر؟ـــع تو ريـــسان، طبـــدح خـــچند بم

  عت خود کن بيانـــاه ما، صنــت شـــدر صف

....  

اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری [ ).مرحوم طرزی، کتاب صديق رھپو] ، مقال٣٨ و ٣٧، ٣۶صفحۀ (

  ]پورتال-نشده است

  :  قابل مکثدو مطلب

) دو.  رومی بود يا افغانی"سيد" را از نزديک ديده بودند، دچار اشتباه بودند، که "سيد" کسانی که ااين که حت) يکی

نی خواھش سرودن شعری برای وی  افغان بود، شاه روم را شاه خود می خواند و از شاعر افغا"سيد"چگونه، وقتی 

  می نمود؟

اميد محققان، باالخره با درک مسؤوليت، نه از روی تعصب خانوادگی، تباری، قومی، مذھبی و ملی، با اسناد ثقه و 

طرف اعتماد پرده از روی اين ھمه ابھام و ده ھا ابھام ديگر، که در ال به الی تپه ھائی از اسناد وجود دارند و کسی 

 رومی بود، يا ايرانی "سيد" گونه گون بدان نپرداخته است، برداشته و آنچه را حقيقت است آشکار کنند، که به دالئل

  !؛ و اين که فلسفه را در کجا آموخته بود؟يا افغانو 

  پايان

٠۵/٠۵/٢٠١٧  

  

  

 


