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 آقای سديدانتقادات جواب در
   

 ويا ميشود متوسل وترديد شک به يا ھميشه خود ھای درنوشته سديد سيدھاشم آقای

 آقای. وغروراست خودخواھی بيانگر وموردھرد که ميشمارد، ديگران ازنظر وبا+تر بھتر نظرخودرا

 او -ندارد را تحقيق +زمۀ ومدارک ص6حيت درحاليکه ميخواند،" تحقيق"را خود ھای نوشته سديد

 دريک) ماھويزم-مارکسيزم (ايديالوژی از ودفاع معرفی ازطريق که است ساخته خود نويسندۀ يک

 شعله ازرفقای غير را سديد سيدھاشم آقای -ندخواند استاد را واو پيداکرد شھرت ايديالوژک ويبسايت

 . نميشناسد کسی درافغانستان اشن، ای

 بايد که اينست محقق يک خصلت ترين ازضروری يکی ميخواند،" محقق "را خود سديد آقای

 من. کند تبصره آنھا بنواقص وراجع بخواند باشد، ولوبنظراوناقص را ديگران وتحقيات ھا نوشته

 گرفته کار من درمورد ھميشه وناسزائيکه وازحقارت ميخوانم درپورتالھا را يديدس آقای ھای نوشته

 کلکين درين امرور آنجه باب در -سپارم می بخاطر را دريا بودن پاک المثل وضرب مستحضرم،

 : که ميسازم خاطرنشان نوشته،

 راجع ددارن حق وافغانھا نشرکردم، اسناد با تحقيقی سيدجمال زندگی وجوه بھمه راجع من

 آقای -بياورند دليل و راردکنند موارد بعضی دارند حق حتی نظرکنند، واظھار تبصره آن بخش بھر

  .کارميگيرد ھم" علج "ازکنايۀ و ميسازد شريک درمباحث خودرا ناخوانده، را مقا+ت آن سديد

 وبيکی قوم اين به خودش چونکه ميکند، دفاع ھزاره قوم مظلوميت از ھميشه سديد آقای 

 دوبار چونکه کرده، ظلم ھزاره از بيشتر پشتون قوم به عبدالرحمن امير اما داشت، تعلق آن ازمذاھب

 پاکستان غ6م را) کنونی سرشماری باساس( پشتون مليون سی فروخته انگليس به را آنھا ووطن خاک

 . است انداخته چاه سياه در يا بسته بدرخت خود بحکم ديگررا پشتون وصدھا ساخته

 دشمنی اصلی علت از وبيخبر ناخوانده) نشرشده که(را انگليس ھيات اسناد سديد آقای

 چندبار تاحال بود، تبارزکرده خان اميرمحمداعظم سلطنت دردورۀ که سيدجمال با اميرعبدالرحمن

 اين به گويا -  نگرفت اوکار از و نخواست بکابل را سيدجمال اميرعبدالرحمن چرا که کرده پرنويسی

 .بقبو+ند مردم با+ی را نظرخود ميخواھد قطاوف ترتيب

 سيدحسين مرحوم اش اثراصرارعموزاه به نوشته اين نوشته، پشتو به سيد کاغذيکه دربارۀ

 دربارۀ ھم سطری وچند خونوشته بقلم خودرا خاندانی وسيدشجرۀ بود شده نوشته دراستانبول پاچا

 نرد خوگيانی درمحال وکاکايم پدرم را ذکاغ اين -بود کرده ع6وه پاچا سيدصفدر پدرخود شخصيت

 جنرال شھيد نزدپسرش کاغذ اين پاچا سيدحسين بعدازوفات -بودند وخوانده ديده پاچا سيدحسين

 ضبط اش اوراازخانه اسناد احوا+ت ضبط دھمزنگ، اودرزندان شھادت ھنگام بود، شيون سيدحسن
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 مرحوم - خبرداشت پاچا نزدسيدحسين غذکا اين نيزازموجوديت خوگيانی خان محمدامين مرحوم- کردند

 وحرمت باعزت پدرم درخانۀ ھميشه محترم موسپيد وآن ميگفتند کاکا مادرما پدرو را پاچا سيدحسين

 به آنرا وکاپی است نزدمن خانوادگی، درمسايل آنھم پاچا، سيدحسين بدستخط کاغذ يک -ميشد پذيرفته

 سيدحسين حج مسافرت بارۀ در پشتون شاعر يک. ما کرده ارسال فارانی سيدمسعود محترم شان نواسۀ

 ازوطن کنر سادات - ام کرده ارسال فارانی آقای به نيز آنرا کاپی يک که نوشته طويل مثنوی يگ پاپا

 پدرم خوشبختنانه - بودند بيع6قه اسناد حفظ وبه شدند پراگنده افغانستان گوشۀ چھار به خود اصلی

 پدرم داشته، کنرتماس با ھميشه ما خانوادۀ-موجودميباشند نزدم که کرده آوری راچمع اسناد يکتعداد

 درھردومرود اسناد(بود کنرھا ک6ن حاکم پاچا سيدج6ل کاکايم يک وبعدا بود کنرھا ک6ن حاکم

 خود خاندان ای ازگذشته که کنرميباشم سادات خانوادۀ عضو معمرترين من تصادفا) موجوداست

 بواقعات من که خدمتيست اين شود؟ مواجه" جعل "بکنايۀ من وشھادت روايت چرا پس خبردارم،

 احسان آقايان قبيل از ديگری اشخاص خدمات وازھمچو ميدھم، انجام افغانستان تاريخ شدۀ فراموش

 کرده ارائه وبااسناد دوستانه ھم آنرا بوده، اگرانتقادی. ام تقديرکرده ھميشه شان وامثال کاظم لمر،داکتر

 .ام

 با کارنگرفته پشتو اززبان خارح درکشورھای سيدجمال چرا که سديد قایآ ديگر انتقاد

 بابا رحمن ديوانھای سيد ازعصرزندگی قبل دوصدسال که است درست: دچاراست منطق ضعف

 و وجودداشته پشتو ازآنھانيزبزبان تر قديمی دواوين و وآثار موجودبوده بابا ختک خان وخوشحال

 رحمن ديوان با خصوصا ، آنھا يکعدۀ با وبنير صوات جور،دربا خود تحصيل دردورۀ سيدجمال

 کند؟ استفاده خارجی پشتودرکشورھای اززبان ميتوانسته اوچطور اما داشته، آشنايی بابا، وختک

 ؟ است بوده استفاده قابل يا رايج پشتو زبان سفرکرده سيد که خارجی ازکشورھای يک درکدام

 استفاده وفارسی عربی بزبانھای مغول، استعمار بضد او رزاتوافکارومبا بابا ختک ازديوان سيدجمال

 تمت (سيددجمال اگر - است بوده استفاده قابل رفته سيد کشورھائيکه درتمام دوزبان اين چونکه کرده

 آن از زمان آن در ايکه واستفاده شھرت چنان مينوشت، پشتو بزبان درھندوستان خودرا...) البيان

  ميتوانست؟؟؟ گرفته صورت پشتو اززبان گرفت، صورت افغانستان یمعرف در عربی بزبان کتاب

 افغان يک اينک اما شناختند،) افغان (بحيث ھا، امريکايی حتی دنيا، ھمه را سيدجمال

 يک از خود قصدخام اين ثبوت وبرای دارد سيدشک بودن افغان در ھم ھنور ھزاره قوم از او ھموطن

 ميخواند قبول غيرقابل را پاريس پوليس رسمی تحقيق سديد آقای ! است کارگرفته پرنويسی صفحه

" محقق"را وخود کارميگيرد مردم با+ی نظرخود قبو+ندن برای سندخود از عاری وازپرنويسی

 قلم ونوک افکار ازطريق خودرا وغرور خودخواھی که خودساخته ھای نويسنده دردنيا بلی - ميخواند

  .اولوا+بصار يا فاعتبروا! است دهنبو کم ميقبو+ندند، مردم با+ی خود

 .ھاشميان � سيدخليل خدا بندۀ 

  

  


