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احب نګارش پـُر بار جناب سیستانی صخواندم که با قلم نقد عالی جناب  داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی  تائیدرا در  ه ایمقال

 .  یافته بود

معیار های که الزمه شروط نقد نویسی است  ازمانی ،  درست بداکتر صاحب عبدالرحمن  قبل از همه عرض شود که نقد 

 "نقد ویرانگری است بمنظور آبادگری" :که آمدهدر یکی از تعاریف نقد . تحریر یافته است

  .ریګی در کفش دارد اینکهیا. آن نقد نیست  بلکه بغض است وکینه  ،ویرانگری باشدفقط   نقداگر منظور 

نه  .دنآشکار گردبیشتر یرد تا حقایقگبلکه برای تجلی حقایق تالش صورت  ،نشوندباید حقایق کتمان ـُل وظیفه دارد که درک نقد 

به این اساس می . دل دشمنان را خشنود سازد ، وبا قربانی حقایق  در پای دشمنان  کنداینکه  نویسنده  عمدا ًحقایق  را پنهان 

 نوع ویرانګری است که دورۀ امانی برزارش جعلی و مغالطه کار یک اجینت انګلیس گبه یک کاکر  حسن استنادبینیم که 
دست نزدیک ترین ارکان دولت که خواسته  خنجر دشمن را برقلب مهم ترین عناصر نهضت مشروطیت وارد کند بدین معنی 

س این نوع برسی پ .نمایدرا در بر افروختن شورش مشرقی  دخیل وانمود کند ونقش انګلیس را در مشتعل ساختن غایله کتمان 
  شان   ای در البالی نوشته کاکرحسن صداقت وامانت داری، زیرا داکتر از نه محسوب میشودبرخاسته از بغض وکینه  ،تاریخ

شعر وآفتابی ستم قل محافل ،ـُ نحضورش تا کنون در جامعه ملموس ، اهمیت که  جلوه دهدرا کم ارزش  ینکاتخواسته  بدبختانه

  .است

. باور  پیدا کرده استریشه محکم در باور های مردم  این ارزشهاکم بها سازد. زیرا نمیتواند  بیداری این اسناد را هیچ وجدان
درین راه آرمانی از خون خود دریغ  ،های که با نقد جان بدست آمده اند. مشروطیت دوم که تداوم مشروطیت اول است

واضح که آب در  ،جلوه دهد نکردند. پس کسیکه تالش دارد تا این همه ارزشهای ملموس وشناخته شده  و آفتابی را کمرنگ 
یش اند، زیرا کسی که به حیثیت یک جامعه خواینچنین اشخاص غافل از عاقبت کار آسیاب دشمن ریخته است و از جانب دیګر

 ، نمی شود استوار پا برجاست  و هرگز متأثر سلسله جبال همچونمتوجه باشد که وقار یک جامعه باید  د، کنبازی   میخواهد
 شخصیت مغالطه کار را زیر سوال ببرد.  دار و نداری د که نمیشواما مغالطه کاری ها سبب 

ر گبیان ، متکی بر اسناد  دارند ،از قضایا  که شناخت بسیار عمیق  زمانی عبدالرحمن  جناب داکتر صاحبسازنده و نقد زالل
که ویرانگری را بمنظور کاری کرده است زمینه یابد که جناب زمانی صاحب دری خواننده درمپس   ، حقیقت  ملموس میباشد

 ،کشور تاریخبهترین دورۀ کردن  کاکر برعکس ویرانی را برای ویرانحسن در حالیکه  . آباد گری اجازۀ گردش قلم داده است

شکوک   ،برای چه؟ جواب این سوال .است دور از انصاف دست به تخریب زده (  نهضت مشروطیت دومنهضت امانی یا )

 .حسن کاکر در ذهن خواننده ایجاد می نماید شخصیتمختلفه را نسبت به 
م که جناب داکترصاحب  عبدالرحمن زمانی  با زحمات قابل قدر اسنادی را برای تثبیت حقایق در خدمت جامعه ینا گفته نگذر

ایشان با بسیار صداقت دین شانرا در برابر مردم ، جامعه و  ومورخین راستین قرار داده اند که با ارزش و انکار ناپذیرند.
 ده اند.کرادا مسؤالنه وطن 

ست تا گرفته ا برحق بودنرا بخاطر حقبرجانب  ، ثانیا ً ًمی پردازم به  توجه ونقد جناب سیستانی که درسطح عالی وسازنده

 . نمایان شوندجلی بیشتر  ،حقایق

حقیقت سند معتبر زمانی   ،صاحب که در بخش تاریخ شخص مطرح میباشند  سیستانیب جناب ئونظر صا آگاهی  ،اعتبار

 . جلی میسازدمتصاحب را بیشتر 

درونی توأم با صداقت و بزرگی  ایشان  صفایمقاله اخیر ایشان که  برخاسته از درین  جناب سیستانیکه اذعان  فراموش نکنم

. خبر میدهد ایشاناز قوت ، مناعت و پایداری صاحب سیستانی  جنابه زیرا اذعان کردن  شریفاناست، کاری آسانی نیست  
 .آمده استبدر  ،با سربلندی آزمون  ازین موصوف اما  ،از خود را ندارد کردن بخاطریکه هرکس همت انتقاد

شده دلچسپی   صاحب زمانی داکتر ر وجنابکآشنایی دارند بیشتر متوجه دو اثر جناب کا ایشانمزید برآن کسانیکه با قلم  

اثار با ارزش جناب .  کرد ندخواهتالش سعی وحقایق یافتن  پیدا کرده بدنبال  تاریخ تحریفتعریف وبیشتر به  تفاوت بین 

را خواننده میکند. این دقت، بسیار عالی جوابگو هستند  که دقت بیشترخواننده را بخود جلب بگونۀ زمینه  اینزمانی صاحب در

 . سر احترام فرود آورد جناب داکتر زمانی قلم توانای به  وادار میسازد تا 
 هر ابجد خوان تاریخ از حقایق تاریخی که هنوز درآریشف سینۀ زیرا ،ست ناسنجیدهکاری کرده ا ،کاکر حسن  جناب متاسفانه 

که بگوش خود شنیده راپدران شان بسیاری از خانواده ها  ثبت و محفوظ است  وهمچنان بیاد دارند حکایات وروایات چشم دید 
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منحیث وبا شوق وذوق قابل وصفی ند  با امانت داری بودچیز های را که بچشم سر دیده  همه  ،ییک نسل قبل ، زیرا بودند

حضور در بین مردم زنده  منحیث تاریخ   گ هنوز هماین خبر بزر یعنی.  داده اند انتقال صادقانه به فرزندانشانمفاخر جامعه 

کاکر   کهمگرمتاسفانه  ، میباشندآگاه وقایع افغانها از   اکثریت و تا دیر نشده نیازی به کتابت مبرم نشده بخاطریکه دارد 
یتوانند که با مغالطه کاری م ستگمان کرده اوف موص  ،استاین نکته پی نبرده  و به توجه نکردهصاحب به این حقیقت 
 ؟!ندجامعه را مغز شویی ک

نهضت امانی و نهضت واالی مشروطیت دوم کنده بود تا آنهمه سربداران برای مدفون کردن  مغرض که بد بختانه چاهی را
را مثل گور های دسته جمعی زیر خاک پنهان کند وخودش آهسته از کنار آنها  و مفاخرشهامت ، دلیری و از خود گذری 

خودش را خود با  یاده کردن نیت نا سالم شان نشده بلکه پزیرا چنین اشخاص قادر به   .بیش نیست واهیتصور یک  ،بگذرد
توجه اصل اساسی تا کنون  این  بهکاکر صاحب  متاسفانه.  بودنادرست  حسن کاکر کار کار ، ایندر چاه انداخته استخفت 

   ه باشد قابل تشویش است.اما کسی راکه ملت زد  .ه دولت زده باشد قابل تشویش نیستکسی را ک :که نکرده اند 

 : شاعربقول  
 بماند زمین و نماند درخت        و سلطان درخت  رعیت زمین

نا کار  .بدر شدن امر ناممکن است  ملت زدگی  از زیرا  .ملت زده نشود ،آنچه که شدیدا ً قابل تشویش است اینست که شخص
 نام رستم به از رستم ی  را برای خواننده تداعی کند که :ضرب المثل معروف ، تاشدسبب  حسن کاکرجناب  صواب

 پایان
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