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    م٢٠٠٧فروری                   حميد  ادم 
 

 شاهِد چست تر از مدعی، و برمالشدن تزوير دريک حقيقت قديم
 

بلکه جهان آنزمان اگر ( درين أواخرميبينم که در اينجا و آنجا بر سر يکی از شخصيت های مهم تاريخی منطقه،
نظراتی هم از بحث و گفتگو روان است و .) بپذيريم که به امپراطوری که آفتاب در آن غروبی نداشت، در پبوند بود

اين جهت و يا انجهت در چشم خليده، که در بعضی حاالت سبب سر درگمی و حيرت خواننده کم تجربه و کم خبری، 
هردو طرف دليل مياورند، سند دارند و حتی خويشان و أقارب ! همچو من ميگردد؛ کدامش را بپذيرم؟ اينرا و يا آنرا 

، تا خانه و کوچه وشايد هم چندی بعد گهواره آن مرحومی را که در زندگی زندۀ شان را پيدا ميکنند) شايد هم عقارب( 
در هيچ جا ارامش نگذاشتند، برخ خصوم بکشند  که اينست سرير آن بنده زاده که در کنار مادرش در آن به خواب 

 ...های آرامی فرو رفته بود و
  

را ميخوانم و ميشنوم و زمانی هم ولو بخاطر ... از دير زمانی جنجال هويت ملی بزرگمرد واال گهر سيد جمال الدين 
اکنون تو ازهمه : بجايی که فعال در انجا قرارش داده اند ميرفتم و هميشه باخود زمزمه ميکردم" چکر" به اصطالح

 هنگام تشييع و بخاک سپاری ات بنا برواياتی بغير از چند نفری معدود کسی ولی آنوقت کمترکسی با تو بود ؛! هستی
 شناختند و أرجت نهادند و راه ترا در گوشه و کنار ان ديار بيغروب  در حياتت  تعداد کمی تورا. مشايعت نکردترا 

دوام دادند تا بعد از مرگت ميوه های درختی که تو بذر آنرا گذاشتی چيدند، ولی ترا خيليها  در زمانت نگذاشتند که در 
که تو از همان ) و برکت را در حرکت ميبينند ( احت متنفر استجايی راحتی گيری، که يقينا مرد ميدان از بستر ر

 .بودی مردان قماش 
  

خوانند، همه اورا در حياتش ... که امروز يکی  اورا افغانی و ديگری ايرانی و عده يی مصری و ... سيد جمال الدين 
ناخوش، مزاحم، آشوبگر، فتنه ) در آنوقت( ميراندند و نفيش ميکردند، چون درد سرشان بود و بمذاق ارباب بزرگ 

 !. و مصلحت هم  نبود تا از ميل ارباب سر پيچی شود،...  جو و 
  

 زيستن در عمل خوب کردن و در غم مردانه: امروز آن شخص که بعد از رفتنش از ميان روندگان  ثابت کرد
  .ايش ميگريندهمنوعان بودن است، در هر جا و ناجايی سنگ نسبت و نسب اورا به سينه ميکوبند و بر

! پيروزی را صد پدر پيدا شود ولی شکست هميشه يتيم باقی ميماند" شايد اين خصلت مردمان است که بگفته عده يی 
، سيد مرحوم هم بعد از شکست طوق استعمار چون جزء پسنديده ها در بين توده های مردم گشت لذا بايد آنرا بخود " 

.  و دليل وضع کنند، دست به تحريف برند، جعل کنند، و طبعا دروغ گويندنسبت دهند و از خودش خوانند و دهها سند
  ...ولی

... سيد جمال الدين دهد که ! ولی انچه جالب تر است اينست که کسی ديگری بيايد و در ميان اين گير ودار شاهدی
و اقارب وی در ايران زندگی همين حاال فاميل !... ، وی در حياتش حتی روی افغانستان را نديده بود!قطعا ايرانی بود

 !!ميکنند 
  

بنده که روی ضرورتی به يکی از مراکز علمی در هالند سر ميزدم به يکی از دانشمندان عراقی و صاحب القاب 
در يکی از مالقات ها صحبت به ان سيد مرحوم کشيد ومن گفتم که . علمی آشنا شدم و از نزدش چيزهايی ميگرفتم 

درهمين جا با شدت و تا . ت هويت ملی جنجالی است و کشمکشی بين ايرانی ها و افغان هاباالی آن بيچاره در قسم
از طرز صحبت و شيوۀ کالمش دانستم که در حرفش خيلی جدی است و . حدودی غضب برايم جملۀ باال را گفت

، وی قضيه پنداشت بايد برعکس مقام علمی اش که در مسائل احتمالی جزم کردن قبل از تکميل بحث و پژوهش نا روا
ا ايرانی ميدانند سيد ر ايرانيانی کهچون . برايش گفتم هر چه ميگفتی شايد ميپذيرفتم بجز اين. را يکطرفه ساخته است

 .هم منکر وجودش در فتره زمانی در افغانستان نيستند
  
وبسيار کسان  (مل ميکند آن شخصيت عراقی الهويت که نه افغانی است و نه هم شناسنامه ايرانی را با خود ح چرااما

 گيرند؟ شايد عوامل مختلفی باشد از جملهضعی بخود ميچنين مو)  ديگری که شايد ايرانی، افغانی ، عرب، عجم باشند
نوشته ها و آثاريست که عده يی از ايرانيان در اين موضوع سرهم کرده و به شکل سند دعوی به مردم و جهانيان : هم

جوان و و پژوهندۀ  سندی است که انديشمند انازجمله اين اسناد يکی هم. ا قبول کرده اندپيش ميکنند و عده يی هم انر
که اسمی است با مسمی، چلوصافش را از آب بيرون کشيده و دروغش را بر همه عيان کرده " اضلف"ارجمند آقای 

  .است
يا از منابع اصلی و دقيق ان اين اسناد تحريف شده در نظر بسياری چون صخرۀ شکست ناپذيری در امده که همه گو

  .بدسترس شان آنهم توسط کسی که سالها خودرا در لباس تقوی و زهد بمردم معرفی کرده، گذاشته شده است
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آقای خسروشاهی که فکر ميشد تنها در يک ناحيه سر ُدچار تعصب است، نشان داد که از ناحيه قومی هم شخص 
يف ميباشد و حاضر است تا از شخص رخصت شده از جمع   های  جعل و تحرهمتعصب و خود پرست تا ديوار

 .، با قدرت عجيبش سند بکشد و به ان إتمام حجت کند)زندگان( راهروان 
  

خيليها درين باره چنين سند کشی و سند جنگی کرده بودند ولی از شخصيتی بوزن اقای خسروشاهی در جامعۀ ايرانی 
  .چيزی بود تعجب اورتر

ورت ميگيرد از حرکاتی که در عراق توسط گروههايی در خدمت ديگران ص ( ۀ ديگر اينکه ان شخصيت عراقینکت
 ،  نظر به ارتباطات خود، خود را ملزم ميداند که از ايران دفاع کند، چه حق باشد و چه ناحق) چيزی نميخواهم بگويم 
د گذشتن از منافع ملی خود در خدمت ديگران قرار اينگونه افراد وابسته بديگران تا سر ح. درهرچيز و هرموضوع

واين چيزی است که با تأسف حتی درقسمت برخی از .ظاهر ميشوندبصفت شاهد چست تر از مدعی  غالبا .ميگيرند
) ويا به اصطالح برخی از ايشان حتی افغانستانی ( افغانان هم مبينيم که سيد جمال الدين افغانی را نميخواهند افغان 

... ،  سيدجمال الدين اسالمی،و)بدون کدام پسوندی( ، ازهمين رو در گفتارو نوشتارخود وی را سيدجمال الدينبگويند
و در مورد تمام شواهد .  بودنجا نسبت خواهند داد مگر به افغاناين عده از مردمان ويرا بهرچه  وهر. ياد ميکنند

 .ه فالن کتاب و نوشته فالن شخص ايرانی استناد ميدارند و ثابت افغانی بودن سيد مرحوم شک و ترديد نموده بمستند
  

اين نکته برای من رنج اور است که چرا عدۀ منافع برحق ملی خودرا در زير پای منافع بيگانگان به لگد ميزنند؟ چرا 
و چرا در بسياری قضايا از يک چشم کار ميگيرند؟ وچشم . بعضی ها نانش در اينجا و صدايش در جای ديگريست

، زيرا !يگرشان را درمقابل ان يار وفادارشان بجز درچيزی که بمفاد ان يار باشد ميبندند، و حقا که ادای حق منمايند د
و با تأسف که اينگونه افراد در .شمۀ ازانهمه پول باد آوردۀ نفت ايرانی در جيب های اين هموطنان هم ته و باال ميشود

 .مقامات دولتی هم صاحب رسوخ اند 
  

در پارلمان ما جا ميگيرد و هيچ صدای اين گونه افراد بلند نه، بلکه در ) اقال متهم ( مين اصل است که ايرانی روی ه
  .انواع دفاع و سرپوش گذاشتن به ان کوشا هم ميباشند 

اينکه به  تا  تا ثابت کند که پدر اندر پدر افغان بوده  افغانی را ميدهند جعلیاينان اند که برای ايرانيان تذکرۀ هويت
  .پارلمان هم ميرسانندش

اينان اند که درداخل کردن ايرانی ها در حساس ترين ادارات دولتی ما کوشا ميباشند، که از انجمله يکی هم وزارت 
 .خارجه ما است

  
وقتی در هنگام وزارت اقای عبداهللا بخاطر کاری که داشتم به وزارت خارجه  داخل شدم ديدم جنابی از ايران زير نام 

کارمندان وزارت خارجه در ان وزارت رحل اقامت انداخته و بهرجا در رفت و امد است و کدام ! مشاور و مربی 
محدوديتی در مقابل وی ديده نميشود، و حتی خيلی از افغانان از وی حساب ميبرند، که بيادم مشاورين دورۀ حزب 

مگر ما هيچ . ارت جا داده شده اند ؟  خدا ميداند ديگر در انوز!اينکه چند مشاور. ديموکراتيک خلق را زنده کرد
  .؟؟  تا به اين اربابان ضرورت است!تجربۀ قبلی در امورخارجه نداشته ايم

نميدانم سرنوشت وزرات خارجه بازهم در دست مشاورين است و يا اينکه اقای وزير جديد درين قسمت ميهن دوستی 
 .و وطن پرستی اش را ثابت کرده است

  
هويت سيد جمال الدين افغانی بما چيزی نخواهد داد اگر به کردارش ارزش ضوع سيد افغان برگرديم، يقينا اگر به مو

اما وقتی حرف برسر تقلب کاری در هويت .  اگر فکرش را نگيريم ندهيم، و چيزی بما کم و يا زياد نخواهد کرد
، و ! اند که شخصيتهارا می افرينند نه ديگرانفردی باشد که در ماورای ان برتر شناساندن قوميت خود و اينکه انان

به اينطريق قسمتی از راه را برای  سلطه جويی بر ديگران و گستردن نفوذ خود بر انان در پهلوی استفاده از ديگر 
 يکی از بدترين وسائلی که در افغانستان از طرف ايرانيان برای .، بايد کمی جدی بود هموار ميدارند نا جايز وسائل
ل ايرانيان و دست و زبان عدۀ  مأمول شان مورد استفاده قرار ميگيرد همان دامن زدن به قضيۀ اقوام است که با پواين
 .، که پيرامون ان بزرگانی هميشه روشنی انداخته اند و گليم شان را ببام کشيده اندافغانان  صورت ميگيرد از

  
و بررسی هايشان را در قسمت سيد جمال الدين افغانی با شرکت در پايان از محترم آقای فاضل آرزومندم  تا تحقيقات 

تا .  مستقيما و يا غير مستقيم در برابر محققين و بالخره همه مردم ما قراردهند"صدۀ وفات سيد " شان در گردهم آيی
تشهير ميشود بدانند که ان اسناد چنانی که در ايران طبع و در کشورهای ديگر و از جمله در وطن خودمان افغانستان 
 بلکه انانی که  .از کجا منشأ ميگيرد و چگونه در هر چيزی که در ان نفع شان باشد دست به تقلب و دغلبازی ميزنند

 .خودرا در دام طمع بيگانگان قرار داده اند در برون شدن از حلقۀ تزوير و حقۀ شان کمکی باشد بنام های گونه گون
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مندان واالگهر کشور در قسمت نامگذاری پوهنتون کابل به نام سيد جمال الدين چنانچه اميدوارم انديشمندان و دانش
 .افغان صدايشا نرا با صدای محترم انجنير خليل اهللا معروفی همنوا کرده انرا بگوش مسؤلين کشور برسانند
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