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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ٠۶
  

  !ًنقدی که واقعا و به تمام معنا نقد است
  

مندی می ه سر بخورم، با عالق را به ھر نوع و در ھر کجا که باشد، اگر با آن ھا "محمد داؤد مومند"نوشته ھای جناب 

 "مومند"زيرا ــ از برخی استثناء ھا که بگذريم، چون ھيچ انسانی صد در صد کامل نيست ــ نوشته ھای آقای . خوانم

ًتقريبا ھميشه بر مبنای نوعی از بررسی و تحليل مبتنی بر واقعيت ھا تحرير می يابند؛ نوشته ھائی که احساسات، يا 

  . و تاب ھای جانبدارانه و يا عصبيت ھا به ندرت در آن ھا ديده می شونداقسام ديگری از تب 

  . برای کسانی که تشنۀ نقد واقعی ھستند، چنين نقد ھای ارزشمند، مانند نوشيدنی گوارائی ھستند، بعد از ساعت ھا تشنگی

ر ميان ما افغان ھا رواج بيشتر اميد اين گونه نقد ھا د. نقد واقعی، ھمان است که ھم حسن چيزی گفته شود و ھم قبح آن

  . و بيشتر پيدا کنند

 در دوران زعامت خويش پيشه نموده بود، به يک قوم محدود "امير"استبداد و وحشتی را که .  حق دارند"مومند"آقای 

گويم که کوتاھی از قلم من بوده است؛ منتھا من سخنم را تکرار می کنم و می . ھمه از اين ناحيه متأثر شده اند. نمی شد

يک قوم، از ميان سائر اقوام، طوری که تاريخ گواه است، و مؤرخين مختلف آن را نوشته اند، بيشتر از ديگران از بيداد 

  . امير متأثر شده است

 افغانی معاش مستمری که از ماليات مردم برای ھر يک از زن و مرد يکی از ٣۵٠ً صاحب حتما از "مومند"جناب 

بلی، : " را ھم شنيده اند که"امير"ًو حتما اين سخن ! ھانه به آن ھا پرداخته می شد، اطالع دارنداقوام کشور ما، که ما

 با القيدی کامل به زبان آورد، به جای اين که به داد آن قوم "امير"سخنی را که ". رينی نتيجۀ آن تلخی می باشدياين ش

 و خواسته "امير"نم به خاطر شکايت از کارگزاران قومی که من از آن صحبت می ک! برسد و به فرياد شان گوش نھد

اقوام ديگر، ولی به دالئل جاه طلبی . ھای اقتصادی و اجتماعی و مدنی و محروميت ھای رنگارنگ شان سرکوب شدند

  !!"امير"ھا و  رقابت ھای سياسی با 

بخش اول توضيحات . دکد ساختن بخش اول بوؤبخش دوم ھم در واقع مربوط و برای م. نوشتۀ من دو بخش داشت

 بود؛ يکی شاه و ديگری صدراعظم؛ يکی با تمام اختيارات "بيسمارک" با "امير" بيجای ۀضروری پيرامون مقايس

داخلی، که ھيچ قانون و انسانی برتر از او در کشور وجود نداشت، و ديگری شخصی که برتر از او، ھم قانون قرار 

انی که از لحاظ اختيارات، ھمچنان از لحاظ خدمت و خيانت به خاک خويش دو انس. داشت، ھم رئيس جمھور و ھم مردم

نمی خواھم دو باره روی آن چه آن نکرد و اين کرد؛ يا آن چه اين نکرد و آن کرد، صفحاتی را . ًقطعا قابل مقايسه نيستند
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 خشک به ديوار خشک می نه خاک"و " فتاب به دو انگشت پنھان می شودآنه "تنھا ھمين قدر می گويم که . سياه کنم

  ".چسبد

 سعی می کرد شخصيت ھای باارزش با ديدگاه "امير"در آن مقاله جمله ای بود که گويا " سيد"انگيزۀ ياد آوری از نام 

ھای وسيع، افکار مترقی و ادراک بھتر در کشور به وجود آيند و در اجرای وظايف مھم و پر مسؤوليت دولتی سھم 

  .بگيرند

 دعوت ننمود که در امور "سيد" از "امير"ين نظر اين بود و است، که اگر اين گفته راست است، چرا اعتراض من بر ا

 در آن زمان در تمام کشور ھای اسالمی و تمام کشور ھای "سيد" آيا نسبت به .کشور داری به وی کمک کند

ماعی و فرھنگی و دينی کسی مستعمره شخصی فھيم تر، جسورتر، رسيده تر، آگاه تر در امور سياسی و امور اجت

   وجود داشت؟

 و سودان تا مصر و ا را در آزادی خيلی از کشور ھا از مراکش و الجزيره و تونس و ليبي"سيد"تأثير افکار و مبارزات 

ھمينطور تأثير افکار و مبارزات وی را در ايجاد . ھيچ انسان منصفی نمی تواند ناديده بگيرد... ھند و رنگبار و غازان و

  ! ظام ھای مشروطه و مترقی در برخی از اين کشور ھان

 به اين دليل بوده است که آقای "سديد" در مقالۀ آقای "سيد"يکی از ھموطنان محترم ما نوشته می کنند که يادآوری از 

  .  تحرير نموده است، اختالف نظر دارد"سيد"ً، که اخيرا مقاله ای در مورد "ھاشميان" با آقای "سديد"

 اختالف نظر دارم و تا حدودی از او خوشم نيز نمی آيد، اما نوشتۀ من ھيچ "ھاشميان"ست که من با آقای درست ا

 "سيد"شايد باور نکنيد، من تا ھمين لحظه نوشتۀ ايشان را در مورد .  نداشته است"ھاشميان"ربطی با نوشتۀ آقای 

 فقط "ھاشميان"ھمزمانی نوشتۀ من با نوشتۀ آقای . است چه گفته و چه نوشته "سيد"نخوانده ام و نمی دانم او در مورد 

  . يک تصادف است

 به فکر انسان ھای باارزش "امير" نمی رسيد؛ اگر "سيد"در آن زمان، در ھيچ يک از کشور ھای اسالمی کسی به پای 

  !!  پيدا می شد؟ خواست من تنھا توضيح ھمين يک مسأله بود"سيد"می بود، آيا بھتر از 

سيد "، که در کتاب "سيد" در مورد علم و دانش "صالح الدين سلجوقی" بود در اينجا به بخشی از نوشتۀ آقای بد نخواھد

  . تدوين شده است، توجه کنيم" صديق رھپو"، که به اھتمام آقای ٩۵، صفحۀ "جمال الدين افغانی

 "سيد"يا يک صد و دھمين سال تولد  در محفلی، حدس می زنم در صدمين "سرور گويا"وسيلۀ آقای ه در اين مقاله که ب

  :آمده است" خلق و ذات سيد"بوده، قرائت شده بود، و معنون است به 

  :بوده و ميگويد] برجسته[يکی از نويسندگان عرب مينويسد که سيد افغان مجموعۀ صفات جسته «

  : در اصطالح و عوائد

  مانند لوتر،

  :در حکمت و قدرت بر پيدا نمودن رجال

  ،مانند سقراط

  :در علم اتساع دائرۀ معلومات خود

  مانند ابن خلدون،

  :در فصاحت و خطابت خود

  مانند ديموستين،

  :در سماحت و کرم و جوانمردی خود
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  مانند معن بن زائده،

  :در بالغت و شھامت خود

  مانند سحبان،

  :در فلسفه و حکمت خود

  مانند ابن رشد،

  :در حريت فکر و صراحت خود

  مانند ژان ژاک روسو،

  :درسياست و عشق به آزادی

  .مانند واشنگتن بوده است

و بنده ميگويد، بمانند ابن سينا در جرأت فکری، و «: و خود آقای سلجوقی در ذيل اين ھمه مقايسه ھا نوشته می کند که

  ] پورتال-قول ويراستاری نشده استھای نقل [ -».مثل رسطو در حقيقت نظر

آب در کوزه و ما تشنه لبان : " می شنويم، به ياد ھمان مثل معروف می افتيم که"سيد"وقتی اين گونه سخنان را در باب 

  "!!می گرديم

 چنين چيزی را نمی "سيد"تصور اين که «: در اين خصوص واضح نوشته ام که.  نيست"سيد"اعتراض من باالی 

 رفاه ديگران باشد، با ھيچ خواست، بسيار مشکل است، زيرا از کسی که در فکر آزادی و آبادی و ترقی و پيشرفت و

منطقی نمی شود انتظار داشت که به فکر خود نباشد، و کسی که برای رفاه و آزادی ديگران مبارزه می کند و با دشمن 

ز ، از خود و بيگانه به نام مبار"سيد"از !... شان دشمن است، نمی تواند با دشمن خود دشمنی نورزد و مبارزه نکند

 "سيد"بنابراين . خواه و ھوادار اتحاد کشور ھای اسالمی و مشروطيت ياد می کنندسان آزاديو ضد استعمار و يک ان

  »؟!، اما به گواھی تاريخ، چرا"امير". نبايد انسانی دو رو و نابابی بوده باشد

ر  را يک شخصيت ملی ـ مترقی، آزاده و صاحب تدبي"امير"ھمۀ اين سخن ھا و اشارات در واقع برای کسانی است که 

و کاردان، شخصيتی که گويا در صدد تربيت اشخاص باارزش در کشور بوده است، معرفی می کنند ــ در حالی که 

  . چنين نبود

 بود، و من برای اين که مستند ترين و متقن ترين مثال را از يک شخصيت "سيد"برجسته ترين انسان در آن زمان 

وان کسی که در فکر تربيت اشخاص باارزش است، ارائه کنم، از  به عن"امير"باارزش برای کسانی که به پشتيبانی 

  .  ياد نمودم"سيد"

او می توانست برای افغانستان مصدر خدمات بسيار بسيار ارزشمندی گردد، اما .  فھم و ادراک بسيار بلندی داشت"سيد"

عالوه بر اين . ود نزديک کند را به خ"سيد" نزديک شود يا "سيد" چون از انگليس ترس داشت، نمی خواست به "امير"

 شخصی خود پسند و مطلق گرا بود، کسی که خود را از مشورۀ کسانی ديگر بی نياز می دانست؛ و ھيچ وقت "امير"

  !حاضر نمی شد کس ديگری را در قدرت با خود شريک بسازد

 کتاب ۶٩٢رحوم در صفحۀ  م"غبار". خدمت به وطن برای او چندان مطرح نبود.  تنھا در فکر تاج و تخت بود"امير"

فقط به غرض استقرار تاج و تخت شخصی خود از ) ١٨٨٠(امير عبدالرحمن در سال «: معروفش نوشته می کند

 باز برای حفظ تاج و تخت خود عمل سابق را ١٨٩٣استقالل و خاکھای افغانستان در برابر انگليس گذشت و در سال 

  ]پورتال -نقل قول ويراستاری نشده است[» .تکرار کرد
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 اين کار را برای آن کرد که اگر جنگ سوم افغان "امير" مرحوم در ادامۀ اين نظر خويش نوشته می کند که "غبار"

 از مظالم او رنجيده و از او متنفر و منزجر شده بودند، "امير"انگليس شروع شود، مردم که طی چھارده سال حاکميت 

  .يام خواھند کرد و اين به ضرر او تمام می گرديد ضد او قهنه تنھا او را کمک نمی کنند، که ب

، بعد از امضای معاھدۀ ديورند مردم پشاور، ديره جات، "غبار"بر وفق نوشتۀ مرحوم !  مرد تدبير ھم نبود"امير"

ًبه مقابل انگليس ھا جھاد اعالن کردند و عمال به مخالفت ھای مسلحانه ... يوسف زائی، سوات، کاکرستان، حليم زائی و

که بعد از امضای معاھدۀ ديورند و [، بعد از اين قيام ھا "امير" اضافه می کند که "غبار"آقای . عليه انگليس دست زدند

در صدد فعاليت برآمد و توسط پول و اسلحه و تبليغ و اعزام گماشتگان خود در ] در اعتراض بدان به وجود آمده بودند

  . ش مقاومت ھا را دامن زدسرحدات آزاد، به مردم مجاھد کمک نمود و آت

 چقدر می تواند عاقالنه و مبتنی بر درايت و تدبير و دورانديشی و سياست و "امير"خوب ببينيد و بگوئيد که اين کار 

  پختگی پنداشته شود؟ 

 از آزادمنشی و پايمردی و تعصب ملی و از غيرت و بلند ھمتی مردم کشور خود، آن وقت که به سوی کابل "امير"آيا 

 ء کرد، و آن وقت که معاھدۀ ديورند را امضاء به تاج و تخت معاھده ای را با انگليس امضانوان بود، و قبل از رسيدر

می نمود، بی اطالع بود؟ آيا نمی دانست که مردم ما در ھيچ حالت و تحت ھيچ شرايطی تسليم بيگانه نمی شوند؟ آيا دو 

  ا باز نساخته بود؟ بار شکست انگليس و پيروزی افغانان عقل امير ر

اگر از ! امری که برای يک سياستمدار بی نھايت ضروری است.  حتا مردم خود را ھم به درستی نمی شناخت"امير"

ًتاريخ اين کشور و از روان شناسی و اخالقيات ھموطنان خود مطلع می بود، و عميقا به آن ھا و به وطن دوستی شان 

امضای معاھدۀ ديورند کرد، قبل از امضای آن می کرد، يعنی قبل از امضای اعتماد می داشت، کاری را که بعد از 

 انگليس به پا خيزند، به فکر مشوره و به فکر همعاھدۀ ديورند و پيش از آن که مردمان آن طرف خط فرضی ديورند علي

 از امضای معاھده ھای کمک به مردم يا کمک گرفتن از مردم و دفع فتنه و زيان انگليس و حفظ خاک می افتاد، نه بعد

  لمان بايد مقايسه کنيم؟؟ا، صدراعظم "بيسمارک" خان را با "ناامير عبد الرحم"کجای کار . شرم آور

چند بار کوشش کردم آن را باز کنم، ولی ھر بار نوشتۀ زير روی صفحه ظاھر . من نوشتۀ آقای جھانی را نخوانده ام

  : شد

   

Hier sehen Sie bald die Inhalte einer neuen Domain + Webspace ! 

 Webhosting powered by:   

!de.webspace-Webhosting by beach= Domain und Webspace zu sonnigen Preisen  

!net. toptip-Der preiswerte Webspace Provider  

   

 از "امير" دارم، انتظار نداشتم که "امير"من، با شناختی که از . از نوشتۀ من استنباط درستی صورت نگرفته است

، آنچه که گفته می "امير":  آنچه را که نوشته ام، تنھا برای اين بوده که بگويمۀھم.  برای ھمکاری دعوت کند"سيد"

  ! شود، نبود

 به کشور بر "سيد" بود که نمی خواست "امير"ھمين را می رساند که اين » ؟!اامير، اما به گواھی تاريخ، چر«: جملۀ

  .گردد
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 ھيچ وقت، از روزی که امير به قدرت رسيد و از روزی "امير"نظر بدانچه من خوانده ام، از : "سيد"و اما در مورد 

مورد، تا جائی که من به خاطر دارم،  از افغانستان خارج شد، نه تنھا به بدی ياد نکرده است، که حداقل در سه "سيد"که 

 از ھمکاری با امير نکول می "سيد"بنابراين من ھرگز و صد در صد حکم نمی کنم که . به نيکوئی نيز ياد نموده است

  ! نيز طوری که از بيوگرافی وی پيداست به قدرت بی عالقه نبود"سيد"!! کرد

  : دو نکته اشاره کنم، علی العجاله می خواھم  به"سيد"در باب افغان بودن 

نوشته ھای بی شماری به شکل کتاب و رساله و جزوه و مقاله وجود دارند، که از بس در آن ھا تناقض و تحاسد و جعل 

. و شايعه و نقل خبر و حديث وجود دارد، قضاوت را برای يک انسان محقق و عاری از تعصب مشکل می سازند

امکان نه ه شاخ و برگ آن ھا آن چنان زياد و آن چنان در ھم تنيده اند که جنگلی از اسناد و گزارش ھا و نوشته ھا ک

عبور به آن طرف نوشته ھا برای ديدن واقعيت ھا برای کسی باقی می ماند؛ و نه امکان ديدن روشنی در آن طرف 

  .جنگل را

 افغانان ھر چيز خوب و شائسته من افغان ھستم، اما آن چنان اسير تعصب نيستم که مانند برخی از ايرانيان يا برخی از

!  نابابی را از ديگرانءباشد، از خود بنامم و ھر شیو زيبا و مھم را با تمام قوت، به من تعلق داشته باشد يا تعلق نداشته 

  !ًمن شخصا نه چنين اخالقی دارم، و نمی خواھم چنين اخالق زشتی داشته باشم

 ـ مصری؛ گاھی ايرانی و گاھی رومی و اسالمبولی؛ گاھی کابلی و گاھی ھم  گاھی مصری است و گاھی افغانی"سيد"

؛ گاھی پشتون و گاھی ترک تبار؛ گاھی شيعه و گاھی سنی؛ گاھی ...کنری و جالل آبادی؛ گاھی ھم از اسد آباد ھمدان و

و گاھی با شاھان مصر مسلمان و گاھی کافر و گاھی ھم مسلمان کافر نما؛ گاھی به دربار شاھان روس تقرب می جويد 

  . و ترکيه و ايران و سران انگليس و فرانسه

، در "ولی هللا يوسفی" نام بوده است و به قول ١۶ دارای "سيد" نوشته می کند که ٨۴١، شمارۀ "دانشگاه تھران"مجلۀ 

 نام نمايندۀ دولت با پاسپورت ايرانی به روسيه سفر می کند و به.  نام داشته است١٨ "سيد"ايرانيان کانادا، ۀ نشري

در اين . را پيدا کرده بخوانيد" ضياء الخافقين"جريدۀ . پادشاھی ايران با مقامات مسؤول روسی به مذاکره می پردازد

جريده تنھا و تنھا، و با چنان حرارت و جديت به مسائل ايران می پردازد، که تنھا يک ايرانی می تواند با چنان يک 

  !  می تازد، که گوئی شاه وطن خودش است"ناصر الدين شاه"و چنان با نفرت به . عالقه به آن مسائل بپردازد

درصحبت . ًھمانطور که قبال ھم ياد نمودم، يک مقاله به زبان پشتو، که زبان مادری وی پنداشته می شود، ننوشته است

  ... ھايش اصطالحات ايرانی مشاھده می شود و

چگونه يک محقق می تواند حکم کند ... حاسد و اسناد و گزارش ھا و جعليات وبا چنين يک آشفته بازاری از تناقض و ت

   کجائی بوده است؟ "سيد"که 

، مندرج در مقاله ای ١٢٩۵ ميزان ٢١ ـ ۵به خاطره ای از آقای طرزی، منتشره در سراج االخبار سال ششم ـ شماره ـ 

سيد جمال الدين افغان "، از کتاب "د جمال الدين افغانیسلسلۀ مشاھير افغانستان عالوۀ معلومات بر ترجمۀ احوال السي"

اگر نگاه کنيد، به ] دومين يا سومين مقاله در اين کتاب["صديق رھپو"تدوين شده توسط آقای " در مطبوعات افغانستان

  :برش زير سر خواھيد خورد

 کجايی بودن عالمه در ميان شخصی از حاضرين، از بعضی اختالفاتيکه ارباب جرايد و نامه نگاران در باب که و«

براستی که از باز شدن اين بحث، بدل مسرور شدم که شايد جناب عالمه،  يک . آورده بودند، باب مباحثه را باز نمود

چيزی بگويند، تا اين شبھه که دل را نيز ھميشه در خلجان ميداشت رفع و زايل شود، اما ھزار افسوس، که اين 

. ز زبان مبارک جناب عالمه، اينچنين يک سخنی نشنيدم که رفع اختالف و شبھه نمايدآرزويم برايگان رفت، زيرا ا
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َجمع غلق به معنای دشواری[بلکه مسئله سراسر در اغالق ! نی چونکه فرمودند، . و اشکال انداخت] سديد: َ

اروپايی نشناسد اما کدام افغانی مرا افغانی نگويد، ايرانی مرا ايرانی نداند، ترکی مرا ترکی، اروپايی مرا ! خوبست"

نقل قول [-»...جمال الدين از نسل آدم و حوا نيست؟: ملت پدر سوخته يی در دنيا خواھد بود، که جرأت کرده بگويد

  ] پورتال-ويراستاری نشده است

  :ره بين واکاوی و نقد ببرمذ را زير "طرزی"می خواھم به اجازۀ خوانندگان گران مايۀ اين نوشته حکايت آقای 

١:  

  .  در زمان حياتش ھم شبھه وجود داشت"سيد"ــ در مورد مليت 

  !"سيد"ًــ مردم جدا آرزو داشتند اين شبھه رفع گردد؛ آنھم به وسيلۀ خود 

 يکی از معتبر ترين، محترم ترين و آگاه ترين انسان "طرزی" شبھه وجود داشت؟ آقای "سيد"ــ چرا در مورد مليت 

 افغان بود؟ اگرچنين کسی "سيد"ت، چرا، باوجود اين که افغان بود، نمی دانست که ھائی دوران خود، يک ژورناليس

 ھم بود معلومات موثق به دست "سيد"، با آن که ھمعصر و از قرار معلوم ھموطن "سيد"نتوانسته باشد در مورد 

 "سيد"ل از زمان حيات  سابيش از صدبياورد، ما ھا در اين عصر که تپه ھائی از اسناد جعلی به وجود آمده است و 

  دور ھستيم، چگونه می توانيم آن چه را که به حق است، به دست بياورم و بر وفق آن حکمی صادر نمائيم؟

 در مورد مليت خود ھيچ چيزی نمی گويد و باز ھم آن را مکتوم نگه می "سيد"، "طرزی"ــ خالف آرزوی مرحوم 

 باز ھم حرفی نزد "سيد" در مورد مليتش چيزی بشنود؛ اما "سيد"  خيلی شائق بود از زبان خود"طرزی"مرحوم . دارد

   می خواست در عالم اسرار زندگی کند؟ "سيد"چرا . که مردم انتظار شنيدن آن را داشتند

، چون گونه گون و بسيار ضد و "سيد" نشان دھندۀ آن است که حرف ھای قبلی "سيد"پرسش پرسنده پيرامون مليت 

سر در گمی مردم شده بود؛ و ھيچ کدام نتوانسته بود قناعت مردم را در باب مليت وی فراھم نقيض بوده است، سبب 

  !کند

٢  :  

 آن را که در ايران و در بين ايرانيان "سيد"چرا . در ميان ما افغان ھا متداول نيست" پدر سوخته"ترکيب و دشنام 

  متداول است بر زبان می آورد؟ 

٣:  

 را ھم يکی از ستايشگران وی "شاه امان هللا خان".  بوده است"سيد"کی از ستايشگران  شاگرد و ي"طرزی": می گويند

ًاگر واقعا اينطور بود، چرا اين دو شخصيت سياسی مورد عالقه و معروف کشور، که از اعتبار و احترام . می خوانند

   را به کشور انتقال ندادند؟"سيد"زياد نزد ترک ھا ھم بر خورد دار بودند، در دوران قدرت خويش استخوان ھای 

 نقل قولی دارد، می توانيد به مطالب "عبدالھادی داوی"، که در ارتباط با سيد از آقای "طرزی"در رابطه با نظر آقای 

 نيز "اجرالدين حشمت" داکتر، از آقای "از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه" کتاب ١٣١ ـ ١٢٩مندرج در صفحات 

  !نگاه کنيد

را در فرانسه نکشيده بود، و تا " عروة الوثقی" جريدۀ "سيد"لب اين است که حتی انگليس ھا، تا زمانی که نکتۀ بسيار جا

  .  چه است"سيد"زمانی که نامه ھای تھديد آميزی به سران مصر ننوشته بود، نمی دانستند مليت واقعی 

 نامه ھای آزاد شده از ۀر، که از جملنامۀ زي. انگليس ھا پيرامون اين مطلب از فرانسوی ھا طالب معلومات شدند

 انگليس می باشد، از طرف مقامات پوليس فرانسه عنوانی مقامات مسؤول انگليسی به ۀآرشيف سری وزارت خارج

  : صادر شده است١٨٨٣ جوالی ۶تاريخ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

من اطالعاتی در روز بيستم ماه جون گذشته، شما از . از رئيس پليس فرانسه ـ آقای مدير کل اداره امور اجرائی لندن«

بارۀ آقائی بنام سيد جمال الدين ـ که تصور می رود نامه ھائی که حاوی تھديداتی است و خطاب به چند نفر از شخصيت 

  .ًيج تحقيقاتی را که در اين مورد بدست آمده، احتراما ارسال می داردااينک نت. ھای ساکن مصر می باشد ـ خواسته بوديد

 ١۶ Seze ماه فبروری گذشته در کوچه ١٧ ساله و مجرد از ۴۵ اديب، اصلش افغانی، آقای جمال الدين نويسنده و

  . فرانک کرايه می پردازد۵٠اقامت و در ماه 

نقل قول [ »...او از کلکته وارد شده . ثبت نموده استالدين جمال موقع ورود به اين منزل، در دفتر نام خود را 

  ] پورتال-ويراستاری نشده است

  :ً نامه تصوراتی نزد من به وجود آمده است که ذيال تقديم خوانندگان محترم می گردددر باب اين

انگليس از زمان شاه شجاع به شکل مستقيم و جدی وارد مسائل افغانستان شد که نظر به ضرورت و تماس مستقيم با 

، طوری که از نوشته ھا بر "سيد". افغانان بايد تمام شخصيت ھای برجسته و مھم و استخوان دار کشور را می شناخت

.  با وی به ھرات رفته و نقش مشاور وی را ايفاء می کرد"امير دوست محمد خان"در زمان . می آيد، فرد گم نامی نبود

 ھمکاری بسيار "امير محمد اعظم خان"ھمچنان با .  نيز با وی ھمکار بوده"امير شير علی خان"در  دورۀ اول پادشاھی 

با چنين سابقه ای چه گونه ممکن است که انگليس وی را . داشته است] ا وزير اعلی وی راپست مشاور ي[نزديک 

نشناسد؟ يا نامۀ مقامات فرانسوی به مقامات انگليسی، که در باال بدان اشاره شد، جعلی است؛ يا اين است که حکايت 

خی از نشناليست ھای افراطی کشور ی است از سوی برئ و بودن وی در افغانستان از بيخ و بن قصه پردازی ھا"سيد"

  !دن و مغز خود، می خواھند در سايه کارنامۀ پدران الف بزرگی و عظمت بزنرما که به جای نازيدن به کار و با

گاھی اسالمبولی و گاھی رومی می ...  را در زمان امير دوست محمد خان يا اعظم خان و "سيد"و باالخره چرا 

 نمی دانستند که "سيد"، به خصوص خانواده و قوم و خويش و دوست و آشنای خانوادۀ ناميدند؟ مگر مردم افغانستان

   لباس معمول افغانان نيست؟"سيد" افغان است؟ چرا در اين باره کسی چيزی نگفته و ننوشته است؟ و چرا لباس "سيد"

و خيلی از درس ھای الزم را نزد  در چھار ـ پنج سالگی می توانست بخواند و بنويسد "سيد"در جائی نوشته می کنند که 

گفته می شود که . جای ديگر، اما می خوانيم که آموختن را در کابل آغاز کرد ــ بعد از ھشت سالگی. پدر آموخته بود

  .  ھشت ساله بود که ھمراه با فاميل پدر به کابل آمد"سيد"

 مشوره می داده است و در نتيجۀ " خانامير دوست محمد" در ھيجده سالگی در جنگ ھرات به "سيد"نوشته می کنند 

آيا اين سخن قابل باور است که يک جوان ھيجده ساله، .  بود که امير در جنگ ھرات پيروز می شود"سيد"مشوره ھای 

که در زندگی يکبار ھم در جنگی اشتراک نورزيده است و تجربۀ نظامی نداشته، به مردی مسن، جھان ديده و با تجربه 

  ؟... مشوره بدھد و" دوست محمد خانامير"ای مانند 

، "محمد عبده"من ھم در جائی، اما کجا، يادم نيست، خوانده ام که شيخ . شما درست می فرمائيد. ًمن با شما کامال موافقم

، "نيچريه"مان اغلب در مقدمۀ ھمان کتاب گ ترجمه شده است، به "شيخ"وسيلۀ ه  که ب"سيد" يکی از کتاب ھای ۀدرمقدم

  .  افغان بوده است"سيد"ست که نوشته ا

؟ حقيقت چيست؟ فکر "محمد عبده" يا شيخ "سلطان محمد کابلی"، "دھخدا"کدام يک در اينجا حرف نادرست زده است؟ 

اين گونه معما ھا را چگونه بايد حل .  در يکجا يک چيز و در جای ديگر چيز ديگری بنويسد"محمد عبده"نکنم که شيخ 

  کرد؟ 

حيث يک  کدام يک؟ من.  کسانی ھستند که حرف ناصواب می زنند و افغانه ميان نويسنده ھای ايرانیحقيقت اين است ک

ِافغان چشم بسته، قشری مسلک، اھل تعصب و گريزان از منطق، کسی که ترسی از آبرو ريزی خود نزد اھل علم و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

يد قبول کرد؛ ھمانطور که ايرانيان اصحاب حق و اعتدال و انصاف ندارد، ھر آنچه را که به نفع افغان ھا است، با

  ! خشک انديش و متعصب و ريا کار به اين کار متوسل می شوند؟

 از افغانستان باشد، اما به عنوان يک محقق مسؤول، کسی که در "سيد"مندم که ه من ھم به عنوان يک افغان بسيار عالق

ند بر من سخت بگيرند، تا اين که حقانيت قضيه پی يافتن حقيقت است، خواه به نفع وی باشد و خواه به نقصش، ھر چ

 افغان بود؛ ھمانطور که نمی خواھم بگويم او يک ايرانی يا ترکی يا مصری و "سيد"روشن نشود، نمی خواھم بگويم 

  ! بود... عرب و

 ھيچ کسی  در عين زمان که به ھمه تعلق داشت به"سيد"ًفعال تنھا چيزی که در مورد وی می توانم بگويم اين است که 

  !او می خواست ھمۀ مسلمانان را کمک کند. تعلق نداشت

 اختالف دارند حرف ھائی ناخوشايند در "ھاشميان" با آقای "سديد"يکی ازھموطنان محترم نوشته می کند که چون آقای 

ادفی  تص"ھاشميان"ھمزمانی نوشتۀ من با نوشته ھای آقای ! اين قضاوت درست نيست.  می نويسد"سيد"رابطه با 

 ارتباط داشته باشد، اما به نظر من آنچه انسان ھا را با ھم عميق تر "ھاشميان" از نظر قومی با آقای "سيد"شايد . ھستند

  ... و مستحکم تر ارتباط می دھد، انديشه ھای آن ھا است، نه ارتباط قومی يا فاميلی و

سيد برای خيلی از تفکرات خويش، از اين . صوفی، طوری که می نويسند، ھم فيلسوف بود، ھم سياستمدار و ھم "سيد"

، فيلسوفی "رنان"و نوشته ھای قلمی و مناظره ھای رو به رو و زبانی اش با آقای " نيچريه"يا " دھريه"ميان در نوشتۀ 

ی ، که طی نطق"رنان"با چند استدالل فلسفی و منطقی و محکم به قناعت آقای . از کشور گل ھا، از فلسفه استفاده نمود

در رابطه با مسلمانان و اسالم مطالب مبھم و شبھه ناکی ابراز نموده بود، پرداخت و برايش ثابت نمود که در مورد 

 می گويد مسلمانان نه به فلسفه احتياج دارند و نه به عرفان يا "ھاشميان"مسلمانان و اسالم به خطا رفته بود؛ درحالی که 

  . تصوف

اگر قرار باشد نوشته ھای .  استناد فرموده اند"ھاشميان" به يکی از نوشته ھای آقای "سيد"دوستی برای تثبيت افغانيت 

 در "ھاشميان" را به عنوان اسناد معتبر برای رد و تأئيد امر يا گفته ای بپذيريم، پس آن چه را که آقای "ھاشميان"آقای 

  .  وی بپذيريمهعتبر عليمورد اين دوست گفته و نوشته است نيز بايد به عنوان اسناد و مدارک م

شخصی است احساساتی که !  نه يک محقق است، نه يک تحليگر و نه يک متفکر"ھاشميان"نظر من اين است که آقای 

يا اين که وقتی يک . ًتقريبا ھميشه جلو زبانش در اختيار خواسته ھای موھوم، حساسيت ھا و دلبستگی ھايش قرار دارد

 که در "رنان"ت، سر ھمان حرف خود باقی می ماند؛ خالف کسانی، مانند آقای حرف را زد، درست باشد يا نادرس

، به استثنای يک مطلب، از روی فروتنی تمکين نموده اعتراف نمود که در مورد مسلمانان و "سيد"برابر استدالل ھای 

  !اسالم اشتباه نموده بود

عديده ای نگاه می کنم، که اگر زمانی الزم بود، گوشه  من نظر وسيع تر دارم و او را از جھات "اقبال"و اما در مورد 

  . ھای زندگی و کار ھا و گفتار ھای وی را، ھر موضوع را به ارتباط و در جای خودش، توضيح و تشريح خواھم نمود

 و ًفعال ھمين قدر می گويم که من ارزش و بھای انسان ھا را، خوب باشند يا بد، در حدود و متناسب با پندار و گفتار

ھيچ وقت چشمانم را به دھن ديگران ندوخته و نخواھم . کردار آن ھا، با استفاده از عقل و خرد خود، معين می کنم

  !ھميشه آرزو می کنمرا  صاحب "مومند"سالمتی کامل جناب . دوخت

٠۵/٠۴/٢٠١٧  

 


