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 ۲۰۱۷/۰۴/۱۶                                                                  انیهللا هاشم لیدخلیداکترس
 

 در باب یک سند مهم و تاریخی

گاهگاهی  را مقاالت دیگر یشه ومراه نگارکر راهفتۀ یکی دوبارمیخوانم، مقاالت محترم استاد پورتال وزین )آریانا(
افغان است" بقلم  جمال الدین افغان بود و کاپی گرفتم: یکی "عالمه سید خواندم و مقاله را دو دیروز -مرورمیکنم

 حوم عالمه پوهاندعبدالحی حبیبی.قدیمتراست ؟" بقلم مر نوری، ودیگری "آیاهزاره کلمۀ آقای ولی احمد

 به آقای ولی احمد 1992هدف من ازین نوشته تحقیق بیشتر دربارۀسندیست بزبان فرانسوی که من آنرا درسال 
جوالی -مورخ جون 26شمارۀ 163-162نوری برای ترجمه فرستادم و همان ترجمه دری بنام آقای نوری درصفحات 

آقای ولی احمد  -نشر شده 166تا 164متن فرانسوی آن نیز درصفحات  -دمجلۀ آئینه افغانستان نشرشده بو 1992

توضیحات جالبی هم بارتباط سرقت همان  نشرکرده و )آریانا( پورتال در 2017اپریل  4نوری همان مقاله را بتاریخ 

 درمقدمۀ ن(جریدۀ   )له کورسپاندانس پاریزی مدیر میالدی عالمه سیدجمال الدین با 1885می  20سند)مصاحبۀمورخ 
این موضوع را  و خوش شدم، زیرااین سند درپورتال)آریانا( بسیار نشر آن مقاله باز مقالۀ خود افزوده است. من از

معلومات  مهم و مجلۀ آئینه نشرشده بود، بکلی فراموش کرده بودم و اکنون میخواهم این سند سال قبل در 26که 

جمال الدین درهمان مجلۀ  بارۀ عالمه سید در هنیارپو مسعود شمس الدین مجروح، سید دیگری که بقلم مرحومین سید

 دیدی که نشر شده، اضافه کنم.جتحقیق  تحت عنوان بخش هفتم در این معلومات را نشرشده، همۀ 26شماره 

فشارآوردم که آن  قدر بحافظۀ خود همان متن فرانسوی که به آقای ولی احمد نوری ارسال کرده بودم، هر درمورد

 کتابخانۀ من موجود است، اما یقین دارم آن سند در -ست آورده بودم، حافظه قد ندادبد کجا سال قبل از 26متن را 

 من مسلط است، ناممکن میباشد. لهذا شرایط جسمی که اکنون  بر کتاب در ن کاغذ وم   ها بین صد جستجوی آن در
نوری  بدسترس من قرارگرفته بود،ازآقای ولی احمد چطور کجا و که از روشن شدن منبع این سند بمنظور
 میکنم بچند سوال ذیل روشنی اندازند:تقاضا

بدسترس من قرارگرفته،  منبع آنرا که چطور مرجع و ارسال کردم، بشما سال قبل آن متن فرانسوی را 26(وقتی 1

 تذکرداده بودم یا خیر؟

راثابت  )کورس پاندانس پریزین(  38که سرقت  شمارۀ کتابخانۀ ملی فرانسه(-)لوفغ  موزیم در (این کشف شما2

آیا کاپی همان متن فرانسوی را که من بشما ارسال کرده بودم، به اولیای آن کتابخانه ارائه  -است تقدیرساختید، قابل 
 یا خیر؟ نمودید

 میبردند، اما جمال بد لقب افغانی سید (اینکه این سرقت توسط ایرانیها صورت گرفته، جای شک نیست، زیراآنها از3

چه طریق بدسترس من قرارگرفته بود، قابل  از و وراز دسترس ایرانیها چط که این سند جانب دیگراین معما
 اوی میباشد.ککنج

 اسناد سید جملۀ در داشته، و فرانسوی رابا خود 38جمال خودش شمارۀ است که عالمه سید قرار ( تصورمن ازین4

بارۀ سیدجمال الدین شهیر به افغانی"" توسط  مدارک چاپ نشده در اسناد و در ""مجموعۀ و که درایران مانده بود

 1989هنگامیکه من درسال  نیز برمال شده باشد، و شده، این سند شمسی، درتهران نشر 1342افشار،  آقای ایرج

فرانسوی نیز درآن  38شاید شمارۀ  کتابخانۀ پوهنتون نبراسکا کاپی گرفتم، اسناد..." ایرج افشار را از "مجموعۀ

ان طریق  از رانسه گزارش دهید تاجمله بوده باشد. اگرخواسته باشید میتوانید این منبع را به کتابخانۀ ملی ف
 کولکسیون خودرا تکمیل کنند.

مجلۀ آئینه افغانستان نشر شده بود،  26شمارۀ  مهم که قبال در بهرحال، پیشنهادمن اینست که متن فرانسوی این سند

مومند که  داود آقای محمد -نشرشود جرمن آنالین( -)افغان پورتال وزین )آریاناافغانستان( و دو در هر دیگر یکبار
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 –من کرده است. با احترام  از همین تقاضا را نیز خوانده بود، او پورتال آریانا در ولی نوری را آقای احمد مقالۀ

 اپریل 17 –سیدخلیل هللا هاشمیان 
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