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ور                    سيدهاشم سديد  م٢٠٠٧ یجن

 "خودش چه ميگفت ؟ " 
 

و افغان ها از سوی ديگر، از هر گاهی مقاالتی در باره سيد جمال الدين،  ازسال ها بدين سو ايرانی ها از يک طرف
حاد  ئلمصلحين دين که با پرداختن بمسا ترين مبارزين ضد استعمار، و يکی از بر جسته ترين يکی از بزرگ

های پرشورش در کشورهای هند و  اجتماعی، سياسی و فرهنگی ـ ازجمله مسائل اسالمی ـ با قلم و قدم، و با سخنرانی
مسلمانان اين کشورها را بر ضد سلطه و استعمار بيگانگان  ... مصر و ترکيه و ايران و سوريه و مراکش و سودان و

هر يک ادعا دارد  و دست نشانده آنها را به لرزه درآورد، نشراستعماری و حکومات  برانگيخت و پشت اشغالگران
ايران بود و به سال  ايرانی ها ادعا دارند که سيد از. تبعه يا به اصطالح امروز شهروند کشورآن ها ميباشد که سيد
ه بيگم پدرش سيد صفدر و مادرش سکين. است درکوچه سيد ها در اسد آباد همدان چشم به جهان گشوده. ق.  هـ١٢٥٤

م در قريه کوچک ١٨٣٨مطابق . ش.  هـ ١٢١٧ميکنند که سيد در سال  و افغان ها از سوی ديگر ادعا... نام داشت و 
منتهی ) ض ر( سيد علی ترمذی به امام حسين ۀسلسله نسب او بواسط و کنرافغانستان چشم بدنيا گشود اسعد آباد
 درحديث ترمذیبنام  حديث است که کتاب صحيحی در نظر برخی همان مصنف بزرگ  ترمذیسيد علی. ميشود
پيش خود را ترتيب داده بود سيد علی ترمذی از  اما بنا به قول حاکم وقت سوات که تذکره ای از رجال دور و. دارد

ث سر درازی دارد که پرداختن حاز آجائيکه اين مب. ميرسد) رض(حسين  بزرگان بنير است که سلسله نسبش به امام
نيزبـه نظر  جزئيات، و چه گفتند و چه گفتيم ها بــه جای نخواهد رسيد، و ياد آوری و تکرارمکررات هبه آن با هم

به ارائه چند نظر از چند منبع غير ايرانی  صاحب اين قلم مثل آن ست که پنبه لحاف کهنه را به باد بدهيم، می پردازيم
 و هم اين که خود سيد در اين مورد چه ميگفت؛ اما کدام کشور بود، و غير افغانی در خصوص اينکه سيد متعلق به

   : قبل از آن
هيچ شخصی را که متعلق به  تاجائيکه راقم اين سطور به خاطر دارد در افغانستان هيچگاه و هيچکس، هيچ چيز و يا

يچ جای مضمون و مقاله و سندی را هيچ وقت و در ه شما يک نوشته و. خود شان نبوده است، از خود نه خوانده است
گاهی گفته باشد که سعدی يا حافظ يا کاشانی ياعراقی يا غنی کشميری يا مسعود  نخواهيد ياقت که حتی يک افغان هم

از تسلط ايران  چندين قرن، خيلی ها بيشتر... الهوری، با جود اينکه سوری ها و لودی ها و غوری ها و سعد
يکبارنشنيده باشيد که يک . خوانده باشد ودند، از افغانستانبرافغانستان، برسرزمين هند تسلط داشتند و حکومت نم

نويسنده برجسته، محبوب و صاحب نام، يا رابندرانات تاگور يکی  افغان هم گفته باشد که کالی داس شاعر و
 انديشمندان هند در زمان خودش، که اولين جايزه نوبل را درادبيات نصيب اولين شاعر و ازبزرگترين شاعران و

را به دليل اين که افغان ها مدت  ده و فيلسوف آسيا نمود، يا ديگر علما و متفکرين و شعرا و ادبأ يا فالسفه هندینويسن
اما در ايران و در ميان ايرانيان برعکس . يا افغانی بخوانند های طوالنی بر آن سر زمين حکومت نموده اند، افغان

 آنست که ايرانيها، البته نه همه، به مرض از خود خواندن ملک ووجود دارد که نمايانگر  نمونه ها ومواردی زيادی
ازکم و . توجه کنند، گرفتار اند ملت و مردم و افتخارات ديگران، يا بد گفتن ديگران بدون اينکه به کارنامه های خود

ده ام که مثًال و نشريات ايرانی با موارد گوناگونی برخور بيش چهل و پنج سال به اين طرف در روزنامه ها، مجالت
. سگ جهان انتخاب شده است، نژاد و پدر و مادر اين سـگ سر از ايران کشيده است اگر سگی بعنوان قشنگ ترين

عنصری بلخی، . آيد گاگارين به فضا می رود نسب نامه، يا فهرست اسامی نياکانش از ايران و ايرانيان برمی وقتی
ابوالحسن شهيد بلخی، موالنا جالل الدين محمد  يد الدين بلخی،سنائی غزنوی، ناصر خسروی قباديانی، قاضی حم

با وجود اين که اسم زادگاه يا محل تولد شان در پشت ... حکيـم و متصوف و  بلخی و ده ها شاعر و اديب و عارف و
در که  سغدی اسمی است با مسمأ ازشاعری. ذکر شده است به اصطالح خود شان مال ايران ميخوانند نام های شان

آسيای مرکزی تا سرحدات چين   خود زمانی سرزمين وسيع بود کـه مستعمرات آن در همه سغد بدنيا آمده بود، وسغد
همانطوريکه از اشعار خودش هم پيداست درالهور پا به  مسعود سعد سلمان شاعر توانی زبان فارسی. امتداد داشت

ار اشغال نمود، ولی هيچ لطان محمود اينشهر را بار باگرچه س. خاک هند بود هستی گذاشته بود و الهور بخشی از
روستا های  رودکی سمرقندی از رودک، يکی از. تا امروز نه گفته است که اين شاعر افغانی بوده است نيک افغا

ايرانيان باوجود نسبت آن ها به ممالک  همه را... سمرقند بود ـ ، دولت شاه سمرقندی، عراقی، ترمذی و کشميری و 
هم ازجمله همين کسانی است که ايرانيان او را از ايران و ايرانی  سيد جمال الدين. دمان ديگر از خود ميدانندو مر

بلکه شامل  خود خواندن ها تنها به ادبآ و شعراو انديشمندان و متفکرين و فيلسوفان منحصر نميشود، اين از. ميخوانند
سکندرمقدونی به قول . ايران است امام حسين مادرش از. دپيشوايان دين وسالطين و فاتحين نامدار نيز ميگرد

که به قول مؤرخين اروپائی سکندر مقدونی يا سکندر سوم پسر  در حالی. فردوسی از پدر ايرانی و ازمادر يونانی بود
شاه  قوسداراب پادشـاه ايران فيل: فردوسی ميگويد. اولمپيا بود؛ نه آن چه فردوسی ميگفت فليپ دوم بود و نام مادرش

ميخورد با سپاهيانش از  فيلقوس بعد از اينکه در جنگ روم شکست. روم را در روز چهارم جنگ روم شکست داد
فيلقوس بعد ازشکست درجنگ با . اسارت ميگيرند زنان و کودکانشان را ايرانی ها به. ميدان جنگ فرار ميکنند
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اب را ميپذيرد و دختر خويش را که داراب از او و پيروزی و پادشاهی دار تحايف زياد به دربار داراب ميرود و
قول فردوسی  دخترفيلقوس، يعنی مادراسکندربه. ميکند و او را در بدل صلح ميخواهد، به داراب ميدهد زيبائی او ياد

ايد سخن کی را ب. اسکندر است نه پدر اسکندر به اساس افسانه های فردوسی فليپ پدر کالن. ناهيد نام دارد و نه المپيا
را يا سخنان محققانه ای مؤرخين خود يونان و ديگرمؤرخين  پرداز باورکنيم؟ سخن يک شاعرتوانا، ولی خيال

منحصربه  اين خيالپردازی و افسانه سازی و اسطوره بازی ها تنها. را پسر فليپ دوم ميدانند اروپائيان را که سکندر
ايران و چه در مصر و چه در يونان،  چه در چين و چه درفارس آن زمان نبود، بلکه در ادبيات آن زمان درمجموع 

دريونان دوران حيات سکندر هم نظريات موهوم و سخنان . بود درهمه جا از اين نوع سخنان پريشان و بيهوده زياد
 سکندر و اين که او گويا پسر زئيوس آمن يکی ازخدايان يونانی است که در نتيجه ای يک پريشان و باطل در مورد

هرودوت مؤرخ يونانی که  همچون حرفهای پريشان در اثار.  وی در بطن المپيا بسته شد، مروج بودۀ و برق نطفرعد
تاريخی شان قرار می دهند، به وفرت بچشم می خورد  ايرانيـان معموال نوشته های وی را مبنای نوشته ها و مباحث

وقتی يک مؤرخ، يک محقق، يک نويسـنده، يک . ردساير گفته های وی واميدا که خواننده را گاه گاه به تأمل به
است  شاعر در يک جا چرند نوشت و سخنان بيهوده و پراگنده گفت بنيان فکـرش آن چنان که الزم متفکر، يا يک

مبنای شاهنامه فردوسی و تاريخ  تاريخ ايران بيشتر بر. بنًا ميتواند همه جا چرند به نويسد. مستحکم و استوارنيست
افسـانه و اسطوره است و نه حقايق مسلم و تحقيقی و مطلق  شته شده است که هفتاد و پنج در صد آنهاهرودوت نو

 شکايات و شکوه های. خروار بدانيم ، در همه جـا اعتبار گفته های آنها درهمين حد است اگر مشت را نمونه. تاريخی
، "دو آنشه " درداستان کوتاه  و" قيات ما ايرانياناخال" طويل و انتقادات گزنده و نيش دار جمال زاده مرحوم درکتاب 

سر آمدن حوصله خود ايرانيان را نيز از اينهمه از خود  به" دوازده قرن سکوت" يا تحليل تحقيقی نويسنده کتـاب
 وقتی با ايرانيان در اين باره صحبت. نشان ميدهد" ايران و از ايران است و بس  هر چه است در" خوانی هـا و 

شما افغانستان می ناميد در  ما اين شخصيت ها را ايرانی می خوانيم برای اين که آنچه را که:" يم، می گويندميکن
افغانستان در گذشته ها ميشود، چون افغانستان مربوط به ما  بنًا هر آن چيزی که مربوط به. گذشته ها مال ايران بود
ازبکستان و  ميکنند که نه تنها افغانستان، بلکه تمام ترکمنستان ودوســتان ايرانی ما اضافه  .بود، مربوط ميشود به ما

همين دليل است که ما مثًال بيرونی و  و به. هم جز خاک ايران بودند... تاجکستان و عراق و قسـمت های از هند و 
ازمواردی . نيمرا مال ايران ميدا... سينا و سيد جمال الدين و  سغدی و رودکی و عراقی و کشميری و الهوری و اين

بودن  پدرسکندر، و مادر و پدر امام حسين، و زرتشت و سيمرغ و ديو سياه و ديو سفيد و خدا مثل سکندر و مادر و
اسطوره پردازی های مروج در جهان  که قسمًا مربوط به يک دوره افسانه سازی و... يکی از پادشاهان پيشدادی و 

است ميگذريم، و آنها را بعنوان تلقينات و تلقيات و تصورات ابتدائی  ی امروزآنروز بود و قسمًا نتيجه نيشناليزم افراط
اسناد دست  زمان يا جنون نشناليستی امـروز ميپذيريم، اما درمورد سيد جمال الدين، ازآن جائی که انسان های همان

د هستند، نميتوانيم حرف الدين موجو اول و معتبر و تاريخی طرف سوم، يا کشور های سومی، و بيانات خود سيدجمال
تذکراست که بربنياد اسناد و شواهد و مدارک موجود، ازجمله شواهدی که  الزم به. های بی بنياد و بی پايه ابرازبکنيم

 پذيرفت و اجازه  دور و دراز، دولت ترکيه سر انجام ادعای افغانستان راۀارائه ميشود، بعد از مفاهم در همين نوشته
عراق و کراچی و پشاور به افغانستان انتقال  ، ذريعه طياره از راه١٩٤٤، درسال  الدين افغانداد که خاک سيدجمال

بدنيا نيآمده بود و در جائی هم نخوانده است که آيا ايران که ادعای ايرانی   صاحب اين قلم هنوز١٩٤٤در سال . گردد
يکی : داشته باشد   آلترناتيف می تواند وجوددو شق يا! اين مذاکرات سهيم بود يا نه را داشت و دارد در بودن سيد

ديگر اين که ايران در اين مذاکرات اشتراک  ايران به نوبه خود در اين مذاکرات و مفاهمه ها اشتراک داشته، و
دولت ترکيه به افغانستان اجازه ميدهـد که خاک سيد را به افغنستان انتقال  اگر اشتراک داشــته و با وجود آن! نداشته
اندازه مدارک و  مدارک و شواهد و اسنادی که دولت ايران مبنی بر ايرانی بودن سيد ارائه داشته است به د پسبده

اگراشتراک نکردند، دليل آن چه می توانست  .شواهد و اسناد ارائه شـده به وسيله دولت افغانستان معتبر نبوده است
مانند ايرانی بودن سيد، چرا دولت ايران در زميــنه موضوع مهمی  باشد؟ در روز امتحان و بر مال شـدن حقيقت

طرفين  يکی اسناد کافی و معتبر وجود نداشت که برطبق آن: دليل می تواند وجود داشته باشد غفلت نمود؟ بازهم دو
 و شوق امروز که دررگهای دوستان دعوا را قناعت بدهند و ديگر آنکه احتماًال در آن زمان عالقه و دلچسپی، يا شور

توجه به نوشته های تاريخی ايرانيان درهمچو موارد بعيد به  چون شق دوم با! ايرانی ما موج ميزند، وجود نداشت
سيد  : از بيانات طرف های سوم، منطقًا شق اول را مدار اعتبار قرار ميدهيم و ميگوئيم که نظرميرسد، بنًا ما، گذشته

البته ما منکر اين واقعيت نيستيم که   !بود" افغان"ودش هم ميگفت جمال الدين از افغانستان بوده، و همان طوريکه خ
ميالد مورد هجوم ايرانيان قرارگرفت و سرانجام بعد از سی و سه سال   قبل از٥٤٥افغانستان برای اولين بار در سال 

هفتمين پادشاه  راما شش سال مقاومت در براب. دوران پادشاهی کامبيز، بوسيله ايرانيان اشغال شد  م در٥١٢درسال 
مقاومت درمجموع در برابر ايرانيان   قبل ازميالد، و سی و سه سال٥٣٩سلسله هخامنشی ها يعنی کوروش، تا سال 

و توسط چه کسانی کشته شد؟ اگر مقاومتی وجود دارد،  توسط چه کسانی صورت گرفت؟ و بالخره کوروش در کجـا
و اگر اداره و نظام و دبوان و لشکر و عسکر و ! وجود داشته باشدو لشکری هم  بايد نظام و اداره و ديوان و عسکر

را که امروزآن  خاکهای اشغالی آن زمان ايرانيان! وجود دارد، بايد خاک و کشوری هم وجود داشته باشد رهبری ای
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آن زمان بوسيله ايرانيان هيچ حقی دائمی برای  اشغال موقتی افغانستان در! را افغانستان ميخوانيم، بی صاحب نبودند
آن وقت به خاطر يورشهای پيگير مهاجمين شمال کشور فاقد حکومت مرکزی  افغانستان در. آن ها را تثبيت نمی کند

ايرانيان  پراگندگی ها و وجود حکومات محلی متعدد مردم اين کشوربا سرسختی تمام دربرابر ولی با وجود. بود
به همين دليل بود که . پذيرفته بودند مقلومت نمودند و شکسـت را هم بعنوان شکست قطعی و مطلق نهمهاجم سال ها 

والی نشينهای شمال وغرب افغانستان  شدند مقاومت مجدد آغازشد و وقتی که ايرانيان دو باره به طرف غرب متوجه
يکی  سکندر شکست می خورد و بعداً  بدستافتدار نمودند تا اين که داريوش سوم در جنگ با  به تدريج دوباره کسب

پرسپوليس يا تخت به اصطالح  .سکندر ايران را اشغال ميکنـد. ازهمين حاکمان محلی بنام بسوس به قتل ميرسد
و بعد از جنگ ها و مقاومتهای بسـيار اين کشور را نيز  جمشيد را به آتش ميکشد و به طرف افغانستان به پيش ميتازد

 ايرانی ما حمله سکندر به ايران، به ويژه به آتش کشيدن تخت به اصطالح جمشيد را حمل دوستان.. .تسخير ميکند و 
آتنی های يونان که در  به خشونت و وحشيگری سکندرميکنند، بدون اينکه ازآتش زدن آکروپوليس زيارت گاه مقدس

پيشتر از آتش زدن تخت به اصطالح جمشيد سال  ١۵٠  قبل از ميالد، به امر خشارياشا پادشاه ايران، تقريبًا٤٨٠سال 
ها، برخالف ايرانيان، يک سال بعد وقتی که ايرانيان را از خاک شان بيرون می  يونانی. به آتش کشيده شد يادی کنند

ديگر آن زيبائی يگانه و  آکروپوليس را دو باره آباد می سازند، اما اکروپوليس جديد و بنا های قشنگ پيرامون آن کنند
ايرانی درافغانستان نيز کمتراز وحشت و درنده خوئی آن ها  وحشت مهاجمان. انند آکروپوليس اوليه را دارا نبودبی م

بر می ! است نام سلطان محمود به تنهائی، و به ناحق بد. هم اينها از کله ها مناره ها ساختند درافغانستان. در آتن نبود
افغانستان خالی از سکنه و بی صاحب   در زمان حمله ايرانيان بهگرديم به همان حرف اول که سر زمين افغانستان
صاحبش باقی ميماند، مگر اين که آنرا بر اساس توافقات معتبر و  نبودند؟ و چيزی که صاحب داشته باشد هميشه مال

بومی و  يا خاکی که به اشغال دائمی مردمی در آيد و سکنه. ديگری واگذار شوند؛ مثل آالسکا اصولی و قانونی به
ميکنيم ـ همان چيزيکه وجود دارد،  وقتيکه به تاريخ کهن افغانستان مراجعه! اصلی آن کًال نابود گردد؛ مثل امريکا

پرداختن درهمان حدی که الزم و مربوط به خود شان است، دارند و نه  زيرا مؤرخين ما تنها عادت به نوشتن حقايق و
بينيم که  يف نمودن، همچنان در تاريخ دوستان ايرانی ما آمده است ـ میخواندن و تاريخ را تحر هر چيز را از خود

کشورش ملت و مردمی نيست  خوب، اگر در شرق. کوروش از تنها چيزی که ترس دارد سرحدات شرقی اش است
ب کوه و دشت و دره و بيابان و دريا که به طرف غر از چه چيز ترس دارد؟ از کوه و دشت و بيابان و دره و دريا؟

ترس ندارد؟ اين ترس از کوه و دشت و دره و بيان و دريا و جنگل نيست،  چرا از آن ها. کشورش هم قرار دارد
اين ملت و  اگرملت و مردمی درجای زندگی می کنـد که کوروش از آن ها ترس دارد، بايد. سرزمين است ازمردم اين

به معنی ديگر سر زمين . باشند  ملک و کشورهممردم که در آن جا زندگی ميکنند، قاعدتًا صاحب آن سرزمين و
اگر ملک بی صاحب نيست، با اشغال آن، حتی ! نبود افغانستان در زمان يورش محمود وارانه کوروش بی صاحب

بيگانه قرارداشته باشد، نه آن سرزمين، و نه آن ملک، و نه مردم آن سر  اگر آن کشوردو صد سال هم زيرسلطه
و خوارزم و  تاريخ اين منطقه، ايران و افغانستان و ترکمنستان. راشغال گر به شمار نميروندمال کشو زمين، هيچکدام

اشغال شدند و دوره های کوتاه و دراز زير  ده ها کشور. سلسله و روندی بود از انقباض ها و انبساط ها... هند و 
يرون شدن ادعا نکرده ست که شخصيت های ای با بيرون شدن يا بعد از ب سلطه بيگانه باقی ماندند، اما هيچ بيگانه

بـه طور  افغان ها و مغول ها هر کدام. سياسی و مذهبی کشور زير سلطه متعلق به آن ها بوده است علمی، فرهنگی يا
هند حکومت کردند، ولی بعد از  جداگانه در اطراف سه صد سال، و بعد از آن ها انگليس ها حدود دو صد سال بر

انگليسها از آن کشـور، هيچکدام و هيچوقت نگفتند که گاندی و  نها و مغولها درهند و بر آمدنپايان حاکميت افغا
همه  هند با. مال آن ها بوده است... حسين و اشوکا و بودا و بابه نانک و غالب و اقبال و  کاليداس و تاگوور و ذاکر

تعلق داشت، بعد از بر آمدن اين   به هندی هاشخصيت ها و همه افتخاراتش، با همه هست و بودش، همان گونه که قبًال
انگليسها يا مغولها يا افغانان چطورميتوانند ادعا کنند که اين کشور  .مهاجمين هم مربوط و متعلق به هندی بود و است

اکبر و  افتخارات و شخصيت های علمی و فرهنگی اين کشور، گاندی و تاگور و بيربل و همايون و و مردم و همه
متعلق به آن ها بوده است؟ در واقع اين ها  ...  دهلوی و نيرج و ديرج و ويشنو و شيوا و لعل قلعه و تاج محل وبابر و

اين ها هر کدام مردمان حسابی و با انصاف و حق بينی هستند که اخالقًا  هيچکدام به چنين کاری دست نمی زنند، زيرا
انگليس برافريقای  مانديال با وجود سال ها سلطه. و بيجا کنندنمی دهند که همچون ادعا های بيهوده  به خود اجازه

تاجکستان با وجود سال ها اسارت و انقياد و  ترکمنستان و ازبکستان و. جنوبی يک افزيقائی است، و نه يک انگليسی
دی و ولی جالل الدين بلخی و جمال الدين و سغ. هستند، و نه روسی بندگی روس هنوز هم ترکمن و ازبک و تاجيک

ماد  والهوری وتاجيک و افغان و عراقی ـ عراقی ای که هزاره ها پيش از بوجود آمدن پادشاهی رودکی و کشميری
ـ هنوز ... ايالم و آشور و بابل و ها و هخامنشی ها تمدن و کلتور و سيستم و اداره و لشکر و شهر و کشور داشت، يا

سيد درزمانيکه در ترکيه تشريف دارند خود با آواز بلند . باشد تههم ايرانی هستند، بايد در يک جائی خللی وجود داش
که  دوستان ايرانی ما در اين مورد می گويند که سيد برای اين." يک افغانی و يک حنفی هستم من: " بيان ميکنند که 

 سيد چنين آيا واقعًا. ام در مسجد ايا صوفيه مقام مدرس را حاصل کند بيان داشت که من يک افغانی و يک حنفی
يک کشور شدن؟ طبعيست رياست حکومت يک  انسانی بود؟ مدرس شدن در يک مسجد مقام بزرگی است يا رئيس
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ولی سيد رياست حکومت ســـودان را که انگليس . يک مسجد است کشور به مراتب بهتر از امامت يا مدرس بودن در
 کسی" دان مال شماست که حکومت آنرا به من ميدهيد؟ مگر سو: " نمی پذيرد و ميگويد که  ها به او پيشنهاد ميکنند

رد می کند ... و مراکش و  که مقام ها و پيشنهاد های بسيار مهم و معتبر ديگری را در مصر و در ايران و در ترکيه
مسجد مذهب و طريقت اش را پنهان کند؟  چطور حاضر می شود که به خاطر رسيدن به مقام و کرسی مدرس يک

منزلت مدرس يک مسجد را به عهده داشته باشد کار آسانی  ردن مذهب و طريقت يک شخص که مقام ومگر پنهان ک
حفظ جان مسلمانان شيعه ميتوانند از اظهار عقيده و مذهب خود خود داری کنند ـ تقييه  است؟ شنيده بوديم که به خاطر

پنهان کردن و خود را هم   اعتقاد خود را، اما به خاظر رسيدن به يک منزلت ومقام مذهبی راه و روش و بينش و ـ
واقعًا سيد مرتکب چنين عملی شده باشد، يا دست به  اگر. مذهب ديگران نشان دادن چيزی نيست که آن را توجيه کنيم

دروغ گو و متظاهر بوده؛ و چنين شخصی حق و ارزشی آن را ندارد که  چنين کاری زده باشد، پس سيد يک شخص
اگر متظاهر  .پيشوا و مقتدای خود بخواند و به خاطر او اين قدر جار و جنجالی را به راه اندازد کسی او را از خود يا

سرايرانی بودن يا افغان بودن وی اين قدر  و دروغگو، آن هم به خاطريک مقام نسبتآ کوچک، بوده، چـه الزم که بر
و و متظاهر نبوده و واقعًا انسان متدين و اگر آدم دروغگ. گور کرد يخن بدريم؟ بايد رنگ يک چنين انسانی را به

به همچون  آن را داشته که ما برسرايرانی بودن و افغان بودن وی با هم دعوا کنيم پس نخست بايد مبارزبوده و ارزش
ن طوريکه سيد ميگفت، و بپذيريم که هما. کنيم يک انسانی نبايد اتهام ببنديم و ديگر اينکه بايد حرفی را که زده قبول

سيد اگرمشتاق جاه و مقام ميبود، درتهران به حاجی محمد حسن امين  ! بوده است و نه يک ايرانی يک افغاناو
 من صدراعظم نميخواهم بشوم، من وزيرنميخواهم بشوم، من ارکان دولت: " نميگفت که  الضرب با عصبانيت

همچومطلبی در واقع شايسته  اظهار. دهدف وی چيزی خيلی باالتر ازجاه و شأن و منزلت بو..." نميخواهم بشوم و 
بودن سيد به هيچ صورت در ميان بزرگان جامعه  گذشته ازهمه اين حرف ها غير حنفی. شأن همچو يک انسان نبود

و ديگر ... عبده و ابراهيم اللقانی و کريم سليمان و ابراهيم الهلباوی و  االزهر و ساير انديشمندان مانند محمد
سيد . ماند  فکری کافه ها که سيد شب ها غرض بحث و فحص به آن جا ها ميرفت، پنهان نمیحلقه های انديشمندان

دولت انگليس از ترس آن که سيد از .  به روسيه ميرود١٨٨٦سيد در سال . آدمی نبود که کلخ بماند و از آب بگذرد
يا پيمان و قرار و مداری به تعهد و کمکی دريافت نکند،  مقامات روسی برای حمايت مسلمانان و کشورهای اسالمی

وزير " گی ارس"سفير انگليس از . سنت پطرزبورگ هدايت ميدهد تا مراقب سيد باشد ميان نه آيد، به سفيرخويش در
اما جريده مورخ . گی ارس اصًال حضور سيد در روسيه را رد ميکند. روسيه درزمينه طالب معلومات ميشود خارجه
حضورسيد ! آری. اعالم و تأئيد ميکند را در ماسکو" خ جمال الدين افغان شي"  ماسکو حضور ١٨٨٧ جنوری ١٣

! ه روسيه شيخ را افغان ناميد؟ خوبچرا وزيرخارج! ايرانی را جمال الدين افغان را، ونه حضورشيخ جمال الدين
 ا به نا حقليت های سنگين و خطير و مهم اش اهمال ورزيد و سيد ايرانی رؤوباوجود مس شايد وزير خارجه روسيه

!! همچون وزير خارجه ای وای بـه حال روسيه ای آن زمان با. افغانی خوانده است؛ چيزی که نبايد اتفاق بيافتد
، سفير ايران در آرامی مردم ايران شد، محمود خان نا زمانيکه موضوع تقديم يک جلد کتاب مقدس به شاه ايران سبب

ير انگليس هم بر مبنای معلومات سفير ايران و دريافت های خودش ميکند و سف روسيه با سفير انگليس تماس حاصل
از يک پدر و  ظاهرًا شيخ اهل ايران است يا الاقل: " ... به وزارت خارجه انگليس اطالع ميدهد که  طی تلکيرافی

نی اگر در و الاقل يع. ولی نه آن چه هست ظاهرًا يعنی آنـچه به نظر ميرسد،..." مادر افغانی به دنيا آمده است 
در صفحه : و سر انجام . حداقل آن هم فکر کنيم اين شخص بايد افغانی باشد کمترين حد، در کم ترين پايه، کم از کم و

  : "ميخوانيم که  جمال الدين اسد آبادی بنيانگذار نهضت احيأ تفکر دينی نوشته محمد جواد صاحبی  کتاب سيد١٠٧
 يک نفر افغانی به نام سيد جمال ۀنامه ها بوسيل ه ميرسد و بعيد نيست که آناز قرار معلوم اين اوراق از فرانس ... 

در ادامه همين نامه ...  آقای راسل ١٨٧٩ آگست ٣٠ مورخ ٤٨٩ ۀبه نامه شمار الدين نوشته شده باشد، ومتمنی است
 امور ۀکل ادار  مدير به١٨٨٣در پی تالشها و تماس ها، سر انجام رئيس پليس فرانسه در شش ژوئيه : که  امده است

من اطالعاتی در باره آقای به نام سيد جمال  روز بيستم ماه ژوئن گذشته، شما از: جناحی لندن، چنين گذارش ميدهد
 است و خطاب به عده ای از شخصيت های ساکن مصر که حاوی تهديدات  نامه هایۀالدين که تصور ميرود نويسند

  : ميـــدارد نتايج تحقيقاتی را که در اين مورد بدست آمده، احترامًا ارسالاينک . خواسته بوديد نوشته شده باشند،
از هفدهم ماه فوريه گذشته درکوچـه  آقای سيدجمال الدين نويسنده واديب، اصلش افغانی، چهل و پنج ساله، مجرد،

       در دفتر نام خود را موقع ورود به اين منزل، . کرايه می پردازد ، اقامت و در ماه پنجاه فرانک"سنزه شانزده "
رواج دارد  اگرنسب نامه تراشی ها را که متأسفانه از قرن ها بدينسو در ايران..." نموده است  ثبت" الدين جمال " 

بيانات روشن خود سـيد در ترکيه نمايان گر  ناديده بگيريم، که بايد نا ديده بگيريم، اسناد و شواهد ياد شده، به خصوص
 ة در دايرمان طور که گروپ از محققين افغانافغانستان بوده؛ و واقعآ ه نه از ايران، بلکه ازآن است که سيد 

چشم به دنيا گشوده   شمسی می نويسند در افغانستان و در کنر و در قريه اسد آباد١٣٤١آريانا منتشره سال  المعارف
  ! روح اش شاد باد. رفته است.... است و از آنجا به هند و 

  
 پايان


