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  ٢٠١٤/ ١/ ٣کانديداکادميسين سيستانی                                                                                       

  آقای جھانی، من بشما توھين نکرده ام

  !صرف کاستی ھای مقالۀ تان را برشمرده ام 

ستی ھای مقالۀ شما را برشمرده ام وشماھم نبايد آقای جھانی من در مقالۀ خود ھرگز بشما توھين نکرده ام و صرف کا
از انتقاد برمقالۀ خود، آزرده شويد وبجای اعتراف برکمی وکاستی مقالۀ تان، مرا متھم به توھين به خود نمائيد وازاين 

آقای جھانی در نوشته اخير خود چنين . طريق ترحم خواننده را نسبت به خود و نفرت اورا  نسبت بمن برانگيزيد
بايد از آقای سيستاني خواھش نمايم که در وقت مضمون نګاشتن و انتقاد نمودن از استعمال کلمات توھين « :يگويدم

عياران و صفاريان خويش و قوم کسی نيستند که نوشتن در باره آنھا سيستاني صاحب را چنان . آميز بپرھيزند
ھر ادم بيسواد و باسواد نميداند که عيار يعنی چي و  که غضبناک سازد، که کلمات توھين آميز استعمال نمايند و بنويسند

  ».کسانيکه شخصيت و حيثيت خودرا دوست دارند به شخصيت و حيثيت ديګران ارج ميګزارند ..... .مرامش کدامست

ًبه حضور آقای جھانی احتراما به عرض ميرسانم که من به شما و شخصيت فرھنگی تان عميقا و از صميم قلب احترام  ً
ھيچ کلمه يا جمله ای را بغرض توھين کردن شما  بکار »  مکثی برمقالۀ پالوچان وعياران«ًرم ومخصوصا در مقاله دا

شما ميتوانيد پراگراف آغازين مقالۀ مرا به يکی از دوستان خود نشان بدھيد وبپرسيد که آيا دراين پرگراف .نبرده ام 
زيرا من از يکی از ھمکاران بافھم افغان جرمن آنFين خواھش نسبت به شما کلمۀ توھين آميزی گفته شده يا خير، 

نمودم تا اين پراگراف را بخواند و درک ودريافت خود را از آن برايم بگويد،وی خواھش مرا پذيرفت وآن پرگراف را 
ت نادرست خواند واظھار نمود که دراين جمله   ھيچگونه توھين وتحقيری به آقای جھانی نشده ولی جھانی از آن برداش

  :اين پرگراف  را تکرار ميکنم.کرده است

خواندم، اين مقاله ھم انتقادی است »  پايلوچان اوعياران«مقالۀ آقای محترم باری جھانی را در مورد  «
وھم تحليلی وھم تحقيقی،ازاين جھت دلچسپ است،ولی از چند لحاظ دارای کمی وکاستی است که درک 

مغشوش ميکند وبه نظرميرسد که نويسنده پيام اصلی " پايلوچ"و" ددز"از " عيار"انسان را در فرق 
ھرآدم بيسواد وباسوادی ميداند که دزد .واساسی مورخان نامورکشوررا در مورد عياران،در نيافته است

يعنی چی ومرامش کدامست " عيار"يعنی چی وکارش چيست؟ ولی ھرآدم بيسواد وباسوادی نميداند که  
، راست گو است،راست کاراست ، نمک شناس است،يار وياور مظلومان است؛ ؟ عيار، جوانمرد است

دزد ، دروغگواست،پنھان کاراست ،چشمش . درحالی که دزد چنين نيست و با اخFق نيک بيگانه است
  » .دنبال مال حرام وباPزدن ازجيب مردم است

 ولی ھرآدم بيسواد وباسوادی کارش چيست؟ ،ھرآدم باسواد وبيسواد ميداند که دزد يعنی چی و«:          در جمFت
 منظورومخاطب من شما نيستيد، زيرا ھرخواننده ميداند که شما  »يعنی چی ومرامش کدامست ؟" عيار"نميداند که  

ًشخص تحصيل کرده وبا دانش وصاحب قلم وصاحب انديشه استيد،وطبعا با مطالعه ايکه در مورد تاريخ و خصوصيات 
منظور بيان يک .  ن داريد، معنی کلمه عيار را بخوبی وبھتر از ھرباسواد بی مطالعه ميدانيداخFقی گروه عيارا

. در افغانستان تنھا شما آدم باسوادی نيستيد که موضوع را به خود متعلق بدانيد. واقعيت عام وکلی جامعۀ ماست
سوادی چنين برداشتی که شما ازاين پراگراف  باسوادان ديگر ھم ميتوانند آنرا بخود بگيرند ولی تا کنون ھيچ خواننده با

نزد طبقۀ باسواد وآگاه جامعه ما، بارمعنايی مثبت دارد، وکلمه » عيار«چون  کلمه . وآن جمله کرده ايد ، نکرده است
بنابرين يکی شمردن يعقوب ليث ونادرافشار وحبيب T کله کانی،از نظرمن برداشت درستی . بار معنائی منفی» دزد«

می بايد از بحثی که در مورد عياران در ميان .  وبه نظرم اين نوع برداشتھا ذھن جوانان را مغشوش ميکندنيست
نويسندگان انجام ميگيرد، جنبه ھای مثبت کارکرد ھای شان را برجسته کنيم وبه نسل ھای بعدی انتقال بدھيم، زيرا در 

شت شمار بودند، رواياتی که از زبان آنھا به مارسيده است، جامعه ما که در گذشته تعداد باسواد واھل دانش و فضل انگ
می بايد به جنبه ھای تربيتی وآموزشی آن نظرداشته باشيم  وآن جنبه ھا را با عبارات وجمFت مثبت ومناسب به 

بوده چنانکه  مرحوم حبيبی، ومرحوم غبارمورخين دانشمند اين وطن بدرستی متوجه اين نکته ھا .جوانان انتقال بدھيم
  .اند

  بايد بھانه جوئی را کنار بگذاريم ودر پی اصFح نواقص کار خود باشيم، اگرمنھم مانند شما دنبال بھانه بگردم ،ميتوانم 
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ادعا نمايم که اين آقای جھانی است که ميکوشد مرا تحقيرکند وآدم کم سوادی نشان بدھد که در سمينارھا اشتراک 
   :نداشته ام چناکه مينويسد

در . ، که در افغانستان بودم، جوان ترين عضو پنج سيمينار علمي بين المللي بودم١٩٨٠ تا ١٩٧۴ ز سالھای من ا«
سيمينار بين المللي پير روشان،سيمينار بين المللي  آثار چاپ شده پښتو در دو صد سال اخير، سيمينار بين المللی 

 سيمينيار بين المللی ابن سينا، که مارګينشټرن، کFوس خوشحال خان، سيمينار بين المللي ميا فقيرT جFل ابادي،
يوف، عثمانوف، عبدالقادر ما نيازوف، ډاکټر شاه حسيني، خديو جم، مولنا عبدالقادر،  فرديناند، دوريانکوف، حيدر علی

ګاشته مولنا عبدالقدوس قاسمي  و ده ھا علمای خارجي و داخلي عضويت آنرا داشتند اشتراک ورزيده و از مضامين ن
در آن سالھا کسی اسم سيستاني صاحب را نه شنيده بود و حتی در زمره شنونده ګان اين . خود خود دفاع نموده ام

از ھيچيک از استادانيکه در آن سيمينار ھا اشتراک ورزيده بودند اسم سيستاني را نشنيده .سيمينار ھا تشريف نداشتند 
طرز ديد من و آقای سيستاني در باره وقايع . ټيکه داري کسی نيستيعني نګاشتن مضمون در باره تاريخ کشور . ام

من ھيچ وقت در باره مقاله يا کتاب سيستاني صاحب چيزي نخواھم  ولی .تاريخي کشور از ھر جانب تفاوت دارد
  »نوشت

ند درست است که من در آن سيمنارھا شرکت نداشته ام،زيرا من سالھای متمادی در وPيات دور دستی چون ھلم
ونيمروز بحيث معلم يا آمر مکتب در خدمت اوPد وطن بودم و برای تبديل شدن به مرکز واسطه ضرورت بود ومن 

 سيمنار علمی ملی وبين ١٥سالھا بعد وقتی من به عضويت اکادمی علوم در آمدم، در بيشتر از . واسطه ای نداشتم
مگر اين دليلی شده نميتواند که من . م، مگردر آن سيمنارھا از آقای جھانی خبری نبودالمللی اشتراک وسھم فعال داشت

من ھميشه مقاPت جناب جھانی را خوانده واز آنھا فيض برده ام ومطالبی . مقاPت ونوشته ھای آقای جھانی را نخوانم
 شان را ميخوانم واز آنھا می آموزم، وبازھم نوشته ھای. را که برای من تازگی داشته است، برای خود کاپی گرفته ام

  .خيراست اگرايشان ھيچگاھی وقت خود را صرف مطالعه مقاPت وکتابھای من نميکنند

با چنين نيت خيری آيا من حق ندارم  تا از آقای جھانی دوستانه گFيه کنم که چی ميشد اگر نوشته ھا ودريافت ھای مرا 
ديد وآنھمه زحمات مرابا صفر ضرب نميکرد ؟ آخر کتاب، ورساله ومقاله و دربارۀ عياران  يک بار با نظراستحسان مي

شعر وديگر آثار تخليقی وتحقيقی، مثل فرزند برای ھرکس عزيز ودوست داشتنی است وحفظ ونگھداری از آنھا وظيفۀ 
 حبيبی چی ميشد اگر آقای جھانی با برداشت خاص خود شان، برنوشته ھای مرحوم غبار ومرحوم. صاحب اثراست 

ومن دراين زمينه خط بطFن نميکشيد ومثل دانشمندان ديگرافغان،مارا از دانش خود در عرصۀ تاريخ کشوربھره مند 
ميساخت؟ مرحوم پوھاندحبيبی ومرحوم اکادميسين رشاد ومرحوم اکادمسين داکتر جاويد واکادميسين ميرحسين شاه و 

ًاروق اعتمادی وديگر استادان زنده ومردۀ افغانستان، اغلبا مقاPت پوھاند زھما، پوھاند ضمير صافی واکادمسين داکترف
نميدانم که چرا آقای .مرا ميخواندند و رھنمائی Pزم ميفرمودند و ازنوازش وتشويق عالمانه خود ھم دريغ نميکردند

Pت من آنقدر مزخرف وPيعنی وغيربدرد جھانی تا حال حاضر نشده  تا نوشته ھای مرا بخواند ؟ ايا نوشته ھا ومقا
بخور اند که ايشان به ھيچ وجه آنھا را نخواند ودر مورد خوب وبد آنھا اظھار نظرنکند؟ فکرميکنم که نوشته ھای من 

من يقين دارم که آقای جھانی اکثريت مقاPت  مرا در پورتال . آنقدرھا بی معنا نباشند که به يک بار خواندن نيرزند
عياران،کيھا وازکجا بودند؟ مرام ومقصد شان چی بود؟کارنامھای «مقاPت مربوط به افغان جرمن خوانده است ، حتی 

  !اما بروی مبارک خويش نمی آورد تا خود برتر نمائی کرده باشد" »شان کدام است؟

 صاحب تاريخ ګزيده ازجمله نکات ديگری که اقای جھانی در مورد يعقوب ليث بيان کرده، يکی اين است که از قول
مالھای جھان برو جمع . يافت بظلم و زور بستد  پادشاھي کرد و ھرجا که نشان مالیمدت ده ساليعقوب « :مينګارد

 ٢٦٥ ھجری تاشوال  ٢٤٧ درحالی که به استناد تاريخ سيستان، يعقوب ليث ازاواخر محرم سال  )٣٧٢ص  (».شد
تاريخ سيستان .  کرده است  سال برامپراتوری وسيعی ازمرزھای ھند تا دجله وفرات حکومت١٨ھجری مدت 

ع و سببه پنج روز مانده از محرم سنه شن«با يعقوب ليث بيعت کردند بن نضر مردم بعد از دستگيری درھم ميگويد،
 ميFدی ٨٧٩نھم جون (  ھجری ٢٦٥سنه   تا باPخره روز دوشنبه دھم شوال ).ی ھجر٢۴٧محرم٢۵(» اربعين ومايتی

  ٢. ھجری رسيد٢٦٥روز يکشنبه دوازده روز مانده از شوال سنه   سيستان ، و خبر وفات او به ١.فرمان يافت) 

ًمثF دراين .يکی ديگراز مآخذ اقای جھانی کتاب روضة الصفا است که آميخته با افسانه وارقام غير قابل اعتبار است
ب ھيچگاھی  در کتاب تلفات لشکر يعقوب ليث در طبرستان چھل ھزار نفرنشان داده شده است، درحالی که يعقو

                                            
در ھرحال .  شوال براثر زحير واسھال خونی نوشته است١٤ شوال به علت قولنج نوشته وگرديزی در ١٤ احياء الملوک، فوت يعقوب را - ١

 . اتفاق افتاده استھجری٢٦٥مرگ،يعقوب درماه شوال 
٢
  ٢٣٣ ،٢٠٠ص ص تاريخ سيستان، - 
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حتی در آخرين لشکرکشی خود به عزم رزم . لشرکشی ھا بيشتراز ده تا پانزده ھزار نيروی جنگی ھمراه نداشته است
رکشی بردامغان ، تمام سپاه او از ده کبا خليفه بغداد فقط پانزده ھزار نفر جنگاور داشت، پس معلوم ميشود که در لش

 يعقوب مردی نبود که ھنگام ريزش Pينقطع باران غم سرپناه لشکر خود را ھزار نفر تجاوز نميکرده است، وآنگاه
افزون . نکندآنان نخورد وبگذارد که عساکرش ھمچون برگ درختان بزمين بريزند وبميرند وھيچکاری برای نجات 
نان قبل از حمله برآن افراد لشکر يعقوب از ھندوستان نيامده بودند که تاب سردی مناطق کوھستانی را نداشته باشند،آ

عبدالرحمن  کوه ھا را پوشانده بود با  برف در جنگ با خوارج در کوھستانان اسفزار که٢٥٩برنيشاپور در سال 
وب براثر سردی ھوا خبر جنگيدند و دشمن را مجبور به تسليمی نمودند، و تاريخ از تلفات جانی لشکر يعقخارجی 

 چھل براثر بارانھا تلفات لشکر يعقوب را مان يعقوب ليث  قرن بعد از ز٧  صاحب روضة الصفانميدھد،مگر
 داده تا بی خبری يعقوب را در امور نظامی نشان داده باشد، درحالی که اگر يعقوب سرشته ای از امور نشانھزارنفر

شاپور وجنديفارس وخوزستان   تاآمودرياوازبلخ نظامی نميداشت، چگونه از سيستان تا مرزھای ھندوستان واز آنجا تا 
  را زير سلطۀ خود در آورده بود؟

معلوم ميگردد که برخی منابع از اعتبار Pزم برخوردار نيستند ومحقق می بايد در گزينش وبازتاب مطالب آن پس 
  .محتاط باشد تا مايه شک وترديد  خواننده نگردد

ھيچګاه به نی ياد آورميشوم که از تبصره برنکات ديگر نوشته اخير جھانی صاحب ميگذرم و يک بارديگر به آقای جھا
 توجھم را جلب نمايد یر درنوشته ھای وی چيزگاو توھين نکرده ونميکنم وتوھين به او را توھين به خود ميدانم ولی ا

  . م کرددريغ نخواھخود از اظھار نظر  نباشدبه حال جوانان وطن مناسب فتن وبيان آن گکه  

  ایپ

  


