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 نظری به کتاب نابغه شرق
 

ه کتاب با آنککتاب نابغه شرق، اثر خواهر عزیزم ماریا دارو را، که مملو از معلومات مفید است، از نظر ګذشتاندم. 
معلومات بس ارزشمندي را به عالقه مندان تقدیم میدارد، مانند هر اثر دیکر تاریخي خالی از نواقص نبوده که توجه 

الي خ« تمت البیان فی تاریخ افغان» شان را به بعضی از آنها مبذول میدارم. اګرچه اثر ارزشمند سید تحت عنوان 
مضمونی که چندین سال قبل در همین پورتال وزین به نشر سپرده بودم  از اشتباهات فاحش نبوده و بنده در یک

 صرف از بعضی از آنها یاد آوري نموده بودم.
کتاب یامضمون دیګر سید، که به وسیله خواهر عزیزم با آن آشناشدم و باید اذعان نمایم که اسم این کتاب را نشنوده 

کتاب چنین  ۴۱خواننده ګان به آن متوجه باید باشد. در صفحه  بودم، هم خالي از اغالط و اشتباهات نیست که باید
 میخوانیم:

وقتي انګلیس ها اطالع حاصل کردند تیمورشاه درانی به هند لشکر می کشد، فتح علی شاه، پادشاه ایران را واداشت » 
 «تا نیروهایش را به خراسان فرستاد و مانع لشکر کشی تیمورشاه در هند ګردد

در زمینه هیچ سندی وجود ندارد و انګلیس ها در این زمینه، برای بار اول، در اواخر سلطنت زمان شاه، فرزند 
وفات یافته و فتحعلی شاه قاجار  ۱۷۹۳تیمورشاه، با ایران تماس ډیپلوماټیک برقرار نمودند. ضمناً تیمورشاه در سال 

 ان بود.پادشاه ایر ۱۸۳۴به سلطنت رسید و تا سال  ۱۷۹۷درسال 
سید جمال الدین افغاني دراین مقاله اش می نګارد که » به یک پراګراف عجیب و غریب برمیخوریم  ۴۲در صفحه 

امیر محمداعظم خان به قدرت رسید، انګلیسها احساس کردند که امیر دوست محمدخان به روس میالن دارد. مراسالت 
و سلطه بر سراسر افغانستان اورا به ازسر ګیري عطیه  را با امیر شیرعلی خان آغاز کردند و درصورت کامیابی

  «مالی ای که قبالً به او میپرداختند وعده دادند، وی را به انباله دعوت کردند و از وی استقبال باشکوهی نمودند. 
، کامالً داګر این عبارات از سید باشند، معلوم مي ګردد که سید با وقایع افغانستان، که در زندګي جناب شان رخ میدا

ناآشنا بودند. در زندګی دوست محمدخان، محمداعظم خان به قدرت رسید!! انګلیس ها تمایل دوست محمدخان را به 
روس احساس نمودند، شیرعلي خان را به امباله دعوت نمودند.!! وقتی امیرشیرعلي خان په امباله دغوت میشود 

ن میګذرد. و وقتی امیردوست محمدخان زنده باشد مسله به چندین سال از وفات برادر شان محمداعظم خان در ایرا
 قدرت رسیدن فرزند شان محمداعظم خان مطرح شده نمیتوانست.

 در حالیکه انګلیس ها« حمله بر افغانستان، آتش انقالب درهند شعله ور میګردد» در اخیر همین صفحه میخوانیم: 
ا جنایات بشري ګردیدند، در هند خبری از عکس العمل بر افغانستان هجوم آورد و مرتکب هزار ه ۱۹۷۸درسال 

 عادی مردم در برابر انګلیس ها نبود.چه رسد به آتش انقالب در هند. 
با وجود این همه از امکان دورنیست، افغان ها به اساس کراهت و عقده یې که » میخوانیم  ۴شماره  ۴۳در صفحه 

ودرا به روس ها تسلیم نمایند و درآن حالت انګلیسها با هم پیمان نه، با انګلیس ها دارند اګر نیاز پیدا کنند کشور خ
 «بلکه با شیطان روبرو خواهد شد

این ادعا و یا تحلیل شا ید از نفرتیکه سید از انګلیس ها داشتند ناشي شده باشد ولی متاسفانه هیچ نوع اساس تاریخی 
و دفعه آشکارا بر خاک افغانستان تجاوز نمودند و در هر و واقعی ندارد. انګلیس ها، قسمیکه پیشتر یاداور شدیم، د

دودفعه سه سال درین خاک ماندند. افغان ها جواب تجاوزهای شان را، به نحوی که انګلیس ها ابداً انتظار آنرا 
 .دنمیکشید، دادند ولی هیچ وقت، در جریان مقاومت و یا بعد از کامیابي جهاد برحق شان به روس ها مراجعه نه نمودن

که درباره پالن اشغال بلخ از طرف روس هاست محصول خیال بافي سید میباشد. این پالن هیچ وقت موجود  ۵شماره 
 نبوده و یا حد اقل سندي در زمینه نیست.

هرګاه انګلیس به افغانستان استیال یافت، در انصورت با روسها هم مرز » میخوانیم ۶در هیمن صفحه در شماره 
د جمال الدین افغانی می افزاید اګر چنین شد افغان ها ملت جنجګو که مصمم به قصاص و انتقام خواهند شد.... سی

 « است وسیله آماده ی در دست روس ها خواهد شد...
 ګویا افغان ها دارای هیچ عقل نبوده و از باران خاسته زیر ناوه مینشستند. این هم محصول خیال و خواست سید است. 
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بلې، انګلیس ها، به حمایت مسلمانان دست می یابند به ګونه ای که قصاب » حه عجیب تراست: پراګراف آخر این صف
ګوسفند را از ګرګان نجات دهد تا او خودش ګوسفند را ذبح نماید شګفت انګیز است که مسلمانان این همه را فراموش 

س ها سرزمین های مسلمانان را میکنند و ګمان میبرند که روس ها دشمن اصلی شان هست.... در حالیکه اګر رو
صدسال هم اشغال کنند باز هم این همه غنمایم ای که انګلیس ها آن را برخود حالل می پندارند، حالل نخواهند 

 «پنداشت.... 
ګویا سید خودشان خواسته اند که ګوسفند را از چنګال ګرګ رهانیده و به دست قصاب بدهد. نه تنها افغانها بلکه همه 

آسیای میانه استعمار و جنایات روس ها راآزمودند و زهر همه غارتګري ها د بشرکشي های آنانرا چشیدند. مسلمانان 
روسها نه بر سر، نه برمال و نه بر ناموس مردم صرفه نمودند. و نمیدانم مطلب سید کدام مسلمان ها بودند که روس 

 ها را دشمن مي پنداشتند و انګلیس را دوست؟
ی ام. کتاب مخزومی محمدشاه، که شما به آن بسیار زیاد اشاره نموده و استناد ورزیده اید، متاسفانه خواهر نهایت ګرام

اصل آنرا ندیده ام ولی ترجمه پشتو از محمدشاه ارشاد نزدم موجود است. این کتاب پر از غلطي های است که اصالً 
انګلستان سالیزبوري به سید پیشنهاد نمودند که  مینګارد که صدراعظم ۳۵نباید به آن مراجعه نمود. مثالً در صفحه 

ما قدر مبارزه های تو را میدانیم. به شما پیشنهاد مینماییم که در رفع غایله مهدی در سوډان با ما همکاري نمایید و 
ما درنظر داریم که شما را به حیث سلطان سوډان مقرر نماییم. سید جواب بسیار شدیدالحن میدهد و سالیزبوري 

 وس میګردد. مأی
 آیا این دروغ شاخدار محصول کدام خواب پریشان نخواهد بود؟

مخزومی دریک جای دیګر مینویسند که شاهانشاه ایران ناصرالدین شاه قاجار، سید را به حیث وزیر حربیه و مشاور 
 که باید در سسټمخاص خود مقرر نمودند. سید مشوره های احسن خود را دریغ نمیورزیدند ولی به شاه پیشنهاد نمود 

اداری ایران اصالحات بیاورید،عناصر کهنه را از میان بردارید، مردم را بیدار باید نمود و به مردم در امور حکومتی 
 ۳۸سهم باید داده شود. ص 

 سید چه وقت وزیر دفاع ایران بودند؟ 
بودند و درجراید همان وقت مینویسند که سید در وقت پادشاهی محمداعظم خان صدراعظم افغانستان  ۳۹در صفحه 

 در باره سیاست های افغانستان، عثماني ها، ایران، روسیه و انګلستان مضامین مفید به رشته تحریر آوردند.
 سید صدراعظم امیرمحمداعظم خان بود؟

 .نیمازین قبیل غلطي های را دارند که خیال بافي ها نه بلکه مجموعه دروغ های شاخدار مرحوم مخزومي شمرده میتوا
خواهر ګرامي! خدا کند که آزرده نشده باشید و ضمناً چون زحمت کشیده اید اګ بار دیګر نوشته پر بهای تان را از 
سر یک مرور نمایید و اغالط ټایپی که نهایت زیاد هست اصالح نمایید تا خواننده ګان استفاده خوبتر بتوانند بهتر 

 شما.  خواهد شد. به امید پیروزي های بیشتر و بیشتر
 خداحافظ تان باد.
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