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  م٢٠٠٧فروری                   سيدهاشم سديد

  

  "جواب پرسشنامه آقای ميرزائی " 
  

 .دادند، خواندم آن اطالع  هم بعد از اينکه يکی از دوستان از نشر ، آن تان را سه روز قبلبسيار آشفتهپرسش نامه 
  . به دو دليل خوشم آمدخواندن آنبودن سخن، از  درشتکه با  وجود کنيد باور
!   واقعًا. دارای ارزش انديقت پی بردم که نوشته های بد نيزيک عمرمطالعه بالخره به اين حقبعد ازست که  آنلودليل ا

؟ وجود شما و امثال شما برای ما برد می پی به ارزش نوشته های خوبچطورانسان ،  بودنداگرنوشته های بد نمي
  !خداوند برای تان عمر دراز بدهد. غنيمت است

وش ساختن يک که هدف آن ر ،دیجهای روشنگرانه و  من شخصًا خواهان گفت و گوست که اايندليل دوم آن 
ها و تاخت و   با سوال و شما؛، هستمبازو نشان دادن و زورکشتن وقت ث برای بحث کردن ونه بح  ومهم باشد،امر

    !ممنون. يدتاز های تان اين زمينه را فراهم نمود
ل آن چه بوده بحث ـ حال دلي ، رکود فکری تاريخی طوالنی مواجه بوده ايم بخصوص، چون با يک،ها ما افغان

" ديالوگ" گو به معنای  و گفت مبرم به  نيازی سازنده و حياتیبرای دست يافتن به واقعيت ها ست،جداگانه ای ا
اثر در روشنگرانه وهای روشنفکرانه و  و گفت و گو های هدفمند راه مفاهمهاز  فقط  همواره و واقعيت هازيرا. داريم
ميشويم يا   اتهام ميبنديم يا توهين و تحقير،ها درشت انداينکه بعضًا حرف .درخشتدميميشوند وظاهر طکاک نظريه هااص

 و از   و تو و ما و شمامن ت و  زيرا هنوز ديو تعصب و نفر يم،و بگذر  و ببخشيم  وصله داشته باشيمميکنيم، بايد ح
 و برخورد نقد پذيری  و تحقيق و فرهنگ بحث سازنده سوی ديگر از   و  . استنه مرده در ما ها  اين  قبيل حرف

 به  باال شدن بر شانه ای يک ديگر را  بد عادت ما .انه رواج نيافته استــان ما ها بدبختـمي  دران وار نيزـای انسـه
ای يک هروی شانه  انديشه برانکه بزرگان جه درحالی. هنوز از دست نداده ايممنظور کوچک نشان دادن همديگر

شد که شما  چطور :هگل پرسيدنداز . ببينندای دور و آينده ای نا آمده را بهتر و روشن ترهميرفتند تا گذشته الباديگر
. بزرگ مينمايم، چون برشانه های کانت و دکارت نشسته ام.  من بزرگ نيستم : بزرگی شديد؟ جواب دادچنين انسان

 تمام بزرگان  افکار تراکم ازخودش نبود، بلکه  فيلسوف بزرگ تنها افکار بلند اين افکار ت کهمعنای اين سخن آن اس
که جائی اينب. ما برعکس آنها روانيم. در آميخته و به آن يزرگی رسيده بود  با هم که،بودتا آن زمان جهان انديشه 

م  نويسنده های خود و و حال و مقصد کال ت کلمات کوچک و ظاهرًا بی معنا جستجو کنيمپشـدنيای گفته ها را در
 بياميزيم و صحيح و نا  هم خويش باظرف ذهندرا دريافت های مستقيم و عقالئی ببا حوصله و همراه بيگانه را، 

بدهيم و را غنی تر ساخته و اين سلسله و جريان را ادامه  دريافت های شايسته و درست   جدا نمودههم  را از صحيح
، روشن و روشن تر گرد حقيقت  بيشتر و بيشترهر چه بسايم تاتکرار در تکرار قيقت به محک ح  رابازهم يافته ها 

 ، آشفته گل آلود، گاهی هم تيره و ذهن پيش داوری هایبا، غالبًا بدون تعمق و تآمل با شتاب و،بی حوصله گیبا
  افکار کسی را بشناسيم يا با کسیکه بدون اينگاهی هم  مهرها ميزنيم؛ و  و مينويسيم ميخوانيم، داوری ميکنيم

اديب، محقق  نويسـنده ينمرحوم طه حس .کنيم  متهم میبد گفتاریبدکاری و  وع به صد ن وی را  بدرستی آشنا باشيم
 ئیبزرگواری يکی از کتاب هايش را به چنين انسان ها ها داشت، با اين نوع انسانی که دل پرخونی ازنابينای مصر
  . ه ديگران را ميگذارندنه خود شان کاری انجام ميدهند و ناين کتاب را به کسانی اهدا ميکنم که   :تـ نوش اهدا نموده

  نوشته های ارزشمند که آقای خليل اهللا معروفی در يکی ازبودن سيد جمال الدين افغان، همانگونه  در رابطه با افغان
 اب را در اين باره در مقاله ای شان درج کرده اند، کتابچندين کت  ضمنًا لستی ازرتوضيح نموده اند،شان در اين اواخ

داقل چند  من مطمئينم که شما هم ح .است ها و مقاالت زيادی، چه در افغانستان و چه خارج از افغانستان نوشته شده
هرنفرت ما چون تمام وجود شما را ايرانيان و نوشته های ايرانی با زا .ها را خوانده ائيدعنوان از اين قبيل کتاب

 هيچ  و.  که سيد افغان است نميخواهيد قبول داشته باشيد افغان مسموم نموده اند با وجود اين همه نوشته افغانستان واز
 برخورد نموده با افغانيت وی   ـپرستانه  نژاد ایـ زاويه  ديگری  زاويه ازانديمنم راه ديگری که برايتان باقی

 عربی همان آقا و بادار معنا ميدهد در سيد را کهب تبار نبود؟ اگر نی چرا واژهعرآيا سيد جمال الدين  : " مينويسيد
  ..."من سيد نه افغان است و نه ايرانی اگر چنين باشد، به نظر، پيشوند نام شان قرار داده شده؟ 

 در ايران   تقليدعمورد آيات عظام، مراج نظر تان در ريخت است، بسيار بد که جمله از لحاظ ادبی  گذشته از اين
ۀ اهللا العظمی امام سيد روح نظرتان درمورد حضرت آي ،همه باالتر ی خامنه ای، سيد محمد خاتمی و ازآقای سيد عل

وری شما تئ اگر عرب اند، مطابق . بايد عرب باشندچون سيد اند، و .کدام سيد اند اينها هراهللا موسوی خمينی چيست؟
 نيستند، در ايران چه ميکنند؟ به نظر شما مردم ايران با اينها چه بکنند؟ شما ايرانی اگر. اين ها نبايد ايرانی باشند

دوستان ايرانی تان با اين  . حاضر نيستيد  که يک عرب تبار را حتی به عنوان يک شهروند عادی کشور تان بپذيرد
شما که برای  ای بايد بکنند؟مله اشان جا خوش کرده اند چه معـ سياسی کشور دينی   های  مقام که در بلند ترين هائی

   يا عرب؟ ايرانی؟   ؟اين ها چه هستند! همه مشکلی بزرگی آفريديد
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 که  هائی انسان ."  ديگ نشينی سياه شوی با ما نشينی ما شوی، با " : ما يک مثل بود که ميگفتدر افغانستان عزيز
حتی اگر در حلقه های  ؛کنند  پيدا مییپرست د نژا  خوی و عادتد بالخرهنکار داشته باش و پرستان زياد سر با نژاد

  .دنآمد وشد داشته باشگاه گاه روشن فکری 
اسی عمًال نشان ها را در اينجا رديف نميکنم چون مردان سي سياسی( ده ها نويسنده و فيلسوف و اخالقی و انديشمند و 

ه جريان های  مردانيکه ب )بزندا سرآنه زکاری ميتواند اهر هستند و خوب باشد يا بد، به هرامری، داده اند که قادر
 و ريشه ای شان از اروپا بوده است،  اما  نه عيسوی بودند و نه منشآ، در اروپا،فکری و انديشيدن اشتغال داشتند
به هيچ .  بر خورد نشده با آنهاو روشنگری به عنوان يک يهود يا يک غير اروپائی هيچگاه در حلقات روشنفکری

 ...  اسپانيا يا از  از از ايتاليا يا.کنید عيسی نق  از مسيحيت و از حق نداری نيستی که چون تو مسيحیکدام گفته نشده 
داده های   حق نداری ازاروپائی نيستی  يا، داری... يا  چون ريشه ای يهودی يا،ميکنی چنين يا چنان فکريا  هستی،

ولی  ها و سخن های بوده، جريان های فکری حرف ا واز حلقه هدر خارج . سخن بزنیپا وار فکری ـ ادبی ـ تاريخی
 به  مستقيم، روی تعقل و مطالعه مستدل و از و مواضع استوار  ازبا انديشه ها،  ها،فکربا در رده های باالی فکری 

چون می دانستند که هر انديشمندی که .  اشخاص  شخصيت  و هويت باند؛ نهشکل سازنده بر ميخوردند و نقد ميکرد
 به آن نظر رسيده  و تحقيق و دود چراغ خوردنه و مطالع بعد از يک عالم انديشه و صرف وقت گويد  میچيزی
قدر انديشمندان خود را ميدانستند، زيرا . باشد  نداشته آن وجود از واقعيت در اصریندارد که عن ان  و هيچ امک؛است

  . قدر انديشه را ميدانستند
به انديشه ها و تفکرات فيلسوفان کالسيک   اروپائی امروزر،  ولی چقداند پيش قدميونانی ها در انديشيدن در اروپا 

که در اروپا تاريخ يا فلسفه يا علوم سياسی ميخوانند تفکرات قتي و د؟نگير دی میـها را ج  و آن،عتقاد دارنداروپا ا
ميکنند  مرور ها هستند الئی انسانرا بخاطر اينکه سرآغاز رشته تفکرات عق... کالسيک اروپا و هند و چين وفالسفه 

 نه افکار ست ای امروزي آموزش شان تفکرات و انديشه های غنی شده اساسیمقصد تآمل اصلی و .موزند آیم و
 در   امروزی اروپائی ها تفکرات . انسانی بوده باشد  افکار سازنده ای  افکار بنياد اگر چه اين ابتدائی مردمان قديم، 
 . ده است شان بوجود آم  نادرست بوسيله خود درست از انديشه های گذشته و جدا کردن  بامستقيم  اثر نقد و بر خورد
 و گفته اند برای ما گفتند که همان که يونانيها فکر نموده  مي٢٠  و١٩ و ١٨ و ١٧ و ١۶ن  قرو اگر اروپائی های

فکر  جای خود انگلستان ب.  ميداشتندقرار ن  هر لحاظ ـاز ـ  قرار دارند اروپائی هاجائيکه امروز در ست، هرگزکافي
 مقام يک ديگر گرفتند و و به يک ديگر دادند و از ديشيدند همه ان. فرانسه و ايتاليا بجای خود و  آلمان بجای خودکرد،

هر کشور به  نوبه ای خود کار .   حتی کتاب مقدس شان را  نيز زير سوال بردند. و ارج انديشه را تعالی بخشيدند
  که  پيش از آن،نده بود اروپا گرفتخوان رنگين  از جويده بيگانه ها را که خود های نامثل ما ها نبودند که لقمه. ردک
 در حدی و خود را  ،ها را ببلعيمآن قاپيم و ناجويده  از دهان آن ها ب، طبق عادت،لقمه ها را هضم کنند نها آ آن

   .وطن و وطندار هم بپردازيمتحقير طندار دفاع نکنيم، که به توهين وو و که نه تنها از وطن ها بدانيممرهون احسان آن
در . ست دوم و گاهی دست سوم هستنددترجمه ها آثار. دتان مراجعه کنيد، به منابع اصلی آن خواگردرپی دانش هستيد

  !  بايد تأمل نمود،، يا صالحيت ترجمه را نداشته باشدها، خصوصًا وقتی که مترجم غرضمند باشدمورد  برخی از آن 
برخورد  ،يمـ توجه کن يا احساساتی  و نقد های غرض آلود ای خصمانهـهاگر به عوامل روانی  و تاريخی  برخورد 

 ملت  ای همه،گستره وسيع ترای افراد در حدود کمال رسيده، درهمه . ستيعي يک موضوع طبشما هم با نوشته من
اين مرحله ما هم بالخره از .عبور نموده اندل  از اين مراح گری به تدريج و يکی پس از دي، جهانی مترقیها

يک  های ديگران و حرفگوش دادن به ازاکثرًا  کهطفالنه وکم عمق وبرخوردهای سطحی وفرهنگی صغارت فکری و
 و   تحليل  و تعمق و  و نه از مطالعه عميق و سنگين و گسترده ای توام با انديشه ،کردن منشآ ميگيرند جانبه فکر
  !فردا  امروز نخواهد بود. نممطمئي .گذشت  خواهيم  ل،ؤوداور مس  يک  داوری
به پاسخ همه جان .  حوزه فهم و محدوده کاری و تحصيلی من خارج هستندها ازغالب آن.  های تان خيلی زياد بودسوال

زندگی و  نوع فرهنگ و پيشه و  و دين و زبان و ها و سرزمين و قلمرو و تاريخ  پيشينه ها و نام و درست به  دقيق و
  ، دور های   در ازمنه ایميان اين دو کشور  مشترک  وجوه  و  افغانستان و ايران...  خيز ووش و خفت وخورد و ن

 غرض و مرض از و نظريات گوناگون و اکثرًا پرآنقدر نوشته ها   باره گذشته اين منطقه در . ساده ای نيست کار
 و   کتابی سودمند من خواندن هيچ فکر  ولی برای شما به .مشکل است از ناحق بسياردارد که تفکيک حق  وجود 

ها باشد و کتاب را برای  پيش داوري، که عاری ازب خوانايک ذهن کت  زيرا برای خواندن کتاب مفيد نخواهد بود،
  !با تأسف فاقد آن هستيد که شما باال بردن سطح دانش اش بخواند و نه برای آمادگی برای نبرد قلمی، الزم است؛

   :هم  آنبا 
 لوئی دوپری آقای .  پنهان است ابهام پشت پرده های ضخيم  در  منطفه ای که ما در آن زندگی ميکنيم  تاريخ کهن

 وجود و ،داشت اشتغال  افغانستان به کاوش های باستان شناسی  درازی را درهای  که سالباستان شناس امريکائی
اين  در را شانه وغيره وسايل کار آمد انسانهان و قيضه و رکاب و ديگ و کاسه و آئينه و، و زيهاحضور انسان

برخی نوشته ها بنابر. سال قبل تخمين نموده است تا پنجاه هزار) کش و دريای آمووبين کوه های هند (سرزمين 
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 وجود داشته که يکی از  ـ دريای آموو اين منطقه ـ بين کوه های هندوکشپنجصد سال پيش دری ازشش هزاروهائشهر
   .ـهر بلخ مرکز ان بوده استهمچنان نام سرزمينی بود که ش بلخ .شهر بلخ بودهمين شهر ها 

تواند درست  ميکنم که اين نمیاما من فکر. شاهان کيانی ميدانند يکی از پاد لهراسب سازنده ای بلخ راداکتر معين 
بخشيده باشد،  تخت و پادشاهی را کيخسرو به اواگر. د داشته بودشهر قبل از به پادشاهی رسيدن لهراسب وجو. باشد

 يا پادشاهی زمانی معنا پيدا پادشاه. ه باشدداشت، هم وجود يا کشوری که الزمه ای تخت و پادشاهی است پس بايد شهر
ها  در کتاب.اين شهر قبل از پادشاهی لهراسب وجود داشته است.  وجود داشته باشدیکند که شهر و کشور و مردم می

  پردازد، خود به نوبهار رفته و به عبادت می ،لهراسـب زمانی که پادشاهی را به گشتاسب واميگذاردآمده است که 
وجود داشته و  زرتشتیحال اگر شهرقبل ازظهور زرتشت و دين .  پذيرفتآنرا  زرتشت دين خود را آورد و او چون
   قبل از پيدايش بلخ بايد شهرتخمين بزنيمپيش ا چهار هزار سال  پيدايش زرتشت را از شش هزار و پنجصد ت تاريخ

  :طرف در آن.هزار سالقل قبل از چهار وجود داشته باشد؛ يعنی قبل از ششهزار و پنجصد سال، يا حدا زرتشت
. يگری استچيزی که در آن منطقه هست از مردمان دقبل ازآن هر. شروع ميشودها  ازمادن ايرا  پادشاهیتاريخ
ها  مال سومريکشور سومر. بابل مال بابلی ها بود کشور. ودها بورآشورمال آشوريـکش. ها بودرايالم مال ايالميکشو
فارس هم  .  بود آشور هایخاک سرزمينهای که ماد ها در آن هـا جابجا شده بودند جزء از .آکد مال آکديها بودو. بود
  از راه هلمند و بعد از عبور از گرمن  ه بهزادــبه قول داکتر رقيکه   ،قبايل ده گانه آريائی زير شدن  ه بعد از سراک
 نام فارس را  آمدند،به اين منطقه )ن شدـبايل ده گانه آنجا ساکاين ق زکرمان امروزی، جائی که قبيله گرمن يکی ا(

  سال قبل از اران هزکه  بلخ،  به شمول،ها رااين کشور که ايرانيها امروزاين.  کشور ايالم بودقلمروبخود گرفت 
آقای ميرزائی هم برای  ، و کسانی مثلخود ميخوانند از ماد ها استقالل و تمدن درخشانی داشتند  بوجود آمدن پادشاهی

گويند و بدهن هموطنان خود ميکوبند، حرف است و هر کسی ميتواند يک  شان نوکر صفتانه کف ميزنند و واه واه می
   !حرف بزند

ا يا خراسان حرف ميزنيم، آريانا و خراسان نميگوئيم، بلکه  زير نام افغانستان  تاريخ آن دوره ريانآ چرا وقتی که از
افغانستان امروز نه همه ای آريانا است و نه  خاطری از افغانستان نام ميبرم که اوالً، ه من بها را بررسی ميکنيم؟ 
بخش های از آن در افغانستان کنونی قرار  .ران در خود دارد و چيزی از آزی از اين راـچي. همه ای خراسان قديم

 و مؤخر و و هم  خاک های در افغانستان فعلی  وجود  دارد  که  در آريانای مقدم  . و بخش های هم از اين ندارد
  قاعدتاً  بايد حرف ميزنيمباستانی يک منطقه يا سرزمين يا کشور  تاريخ  ازوقتی، ثانيًا  .دخراسان بزرگ شامل نبودن

 آن منطقه،،  آن سرزمين يا آنکشورباستانی، آن منطقه تاريخ سخن زدن از يا  نوشتنزمان در هـ ک بريمکار بب را امین
آزتک معلومات داشته باشيم،  باره تمدن مايا و الميک وخواهيم دراگرمي. آن واقع استدر، ن و کشور باستانیسرزمي

که من از  دليل آن.مراجعه کنيم  استالميکرتمدن کهن آزتک و مايا و براب  درخ مکزيکو که نام تقريبًا نویبايد به تاري
، مت های از خراسانـاين است که افغانستان کنونی قسمت های از آريانا، قس آريانا و خراسان حرف به ميان نميآوريم 

بناميم، بايد قسمت کوچک  آريانای قديم  افغانستان را اگر .  دارد نه همه را خود  در را... قسمت های از گنداهارا و 
بخشی از چترال،  امير و به عالوه  بلخ قديم که شامل واخان و پاز چين، قسمت از تاجکستان و قسمت از ازبکستان را

 دارا باشيم؛ ولی ، ميشودديگر درهمين نواحیيکی دوشهر خود شهربلخ و ترمز و باميان و بغالن و قندوزو خان آباد و
اخير آن  اگر آريانای در دوره های نسبتًا . دهار و جنوب کوه های هند کش منصرف شويماز تمام هرات و غور و قن

 به .کنيم جنوب کوه های هندوکش صرف نظر غور دارا باشيم و از  به عالوه هرات وياد را ، بايد قسمت هایبناميم
فعلی شکل   .هائی را بدهيم يزچ ممکن باشد، و بگيريم، اگر را بايد چيزی ،را خراسان بناميم آن همين ترتيب اگر

 .، يا شکل خراسان و آريانا با شکل فعلی افغانستان هيچ شباهتی ندارديا با شکل خراسان شکل آريانا،  افغانستان با
 گذاريم به نيست و نا  موجود را میهست و. م زد که بود و نيستـحرف خواهييک چيزازخراسان حرف بزنيم، ازاگر

  ارتباط  ها  آن بامخواه   که خواه   جهانی جامعه ی ما خوش آيند باشد، ولی برای ارب شايد. پردازيم موجود می
 ما به نام انسان های خيال  به ريشنًاييق . چندان دلچسپ نباشد وقتی از چيزی که نيست صحبت کنيمخواهيم داشت

 هستند که از کرمان ايران تا اين، مگر ايران و ترکمنستان و ازبکستان و تاجکستان حاضرغيراز. خندندميپلوخور
ترکمنستان و ازبکستان و تاجکستان صرف نظرکنيد اول شما با دوستان  تان را به ما بدهند؟ ازـ تاجکسفرغانه ای

 در بدل خوش خدمتی های اگر آن ها حاضر شدند  که. جاناجانی تان اين مشکل را حل کنيد و رضايت آنها را بگيريد
 من  هم  به افغانستان ان بگذرند، و آنها را به شما واگذار شوند، من حرفی ندارم؛شما از قسمت های خاک های ش

جنوب کوه های .  مشکلی خواهيم داشت وقت بازهم اگر چه در آن  .خوانم خراسان ميگويم، و خود را خراسانی می
  ! هندوکش

. ان نبودند از خراسان جدا کنيدخراس بايد مناطق جنوب کوه های هندوکش را که شامل  ميخواهيد"سچه"اگرخراسان 
کنيد که راهی را پيدا کوشش . دي و به پيش نگاه کنيد و به پيش برو  روی تان را برگردانيد نه آن ممکن است و نه اين؛

  . خود را نجات بدهيدخانه جنگی هاو  ها بدبختی ها و مصيبت ها و ناتوانياين همهکنيد که از
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تمدن ايران  بنام ... تو ورن و ايالم و تپه سيلک و اورا سيستاژمرده و مرده ایايرانی ها از تمدن هائی شکفته و پ
 از  قبلها ورهر ـ کشـها و شتمدن يک مثال ـ هر کدام اين  منحيثـحاليکه ايالم و سيستان و اورارتو حرف ميزنند، در

  . بودندی مستقلبوجود آمدن پادشاهی ماد ها تمدن ها و شهر ـ کشور های
 و نوشته های انديشمندان مسيحی کشتی نوح  و منابع  روايات  بعضی بر بنا. ستان استن جزء خاک ارم ًالاورارتو فع

 به اين حساب اين کشورـ شهر حداقل بايد . های اورارتو به زمين نشست بلندیوفان نوح درـبعد از فرونشستن ط
قبول داريم  . ميگذرد ود دو هزار و هفتصد سال از پادشاهی ماد ها حد در حالی که.باشد مدن پنجهزار ساله دارای ت

 قبل از آمدن  آنجائيکه اورارتو هم و به تعقيب آن ها هخامنشی ها اين سرزمين را اشغال نمودند، ولی از که ماد ها 
ا منطق و محاسبه ب اگر . ايران باشد ، نميتواند از نيست ها کشور مستقل بوده و هم امروز جزء خاک ايران ماد
ايران حکومت   که درغيرايرانیپنج ـ بيست و شش سلسله   از بيست و قضايای تاريخی برخورد کنيم يان باايران

. مال خود بخوانند دارند ايران را حق های غيرايرانی   سلسـلهتای آن  يک و  بيست کشورهای فعلی حد اقلنموده اند
  و عباسيان امويان و  خلفای راشدين وتبار،  آريائی  اشکانياننی،يونا هخامنشيهای آريائی تبار، سلوکيانماد ها و 
، صفويان ها، نيموريان تبار، مغولغزنويان ترک نژاد، سلجوقيان ترکمن ، ازبک تبار سامانيان  عرب تبار،مرعشيان

خود  ايران را از   ميتوانند کدام هرکشور های اصلی اين دودمان ها ، عرب تبار خامنـه ای   اهللاآيت تا ترک نژاد، 
مربع کيلو متر هزارپنجصد و سی از شترحوزه ای با وسعت بي (ينطورمردمان فعلی مناطق حوزه اباسين  هم.بخوانند

  های باميان و قندوز و نواحی آنها و بخش هائی از ازبکستان تا شهر چين، بخش های ازتاجکستانل بخشی از شامکه
جا   از آن و ساسانيان و هخامنشی و اشکانيان ی آريائی مادکه سلسله ها)  سرزمين اصلی آريائيها بوده استميشد و

 به  از آن جا بر خاستند، کوچ کردند،زمين اصلی ماد ها و هخامنشی هائيکه، سرستها  آريائیزمينسر برخاستند
نرا گشتند و آعنوان مهاجم به کشور اصلی شان بربه   پادشاهی ها تشکيل دادند، تسخير نمودند،  ايران رفتند، آن را

که چندين سال پيش آن را . ار. دی.  يکی از راديو های وینوشته ها و يک تبصره ازاساس بسياریبر. دنداشغال کر
   .همين حوزه  بوده استسرزمين آريائی ها شنيدم، 

  و سنگ نوشته هایبودائی و جينی واريخی هندی دينی و ادبی و ت کهنمتون  درها و خاستگاه آن هادر رابطه با اريائي
 سال پيشهزارچهار هزارو پنجصد تاه بنا به رواياتی بين شش  ک اويستا  در، همچنان و متون کهن چينیهخامنشی ها

   . من است  ازحوصلهجن بيان شده است که پرداختن به آنها خارعقايد گونه گوها و  نظر،نوشته شده است
زمان  که در بود مستقل ديگری   سرزمين جنوب هندوکش ها افغانستان را اشغال نمودند درزمانی که هخامنشی 
حی شمال دريای کابل و  و شامل نوا،گنداهارا ميگفتند را  آن   ـما دادگرانـ به قول ششی ـمنايورش يورشگران هخ

.  کشته شده است–  کاپيسا -يکی از شهر های همين کشور   تاريخی کوروش در قرار نوشته های .ندميشدوادی پشاور
های  شهريک تعداد همراه باها شهر  اين . قرار دارند  امروز در افغانستان کنونی،ياد شدهمناطق حال هره ب

 بابل و طوری که همانهستند،کنونی يائی جديد جزء ازافغانستان سی وحدود جغرافهای سيابا وجود مرزامروزديگر
 و کشور جزء    اکنوندند،بو  با آن که روزگاری کشور ها و تمدن های مستقل و شکوفائی  ...  و سومر وآشور

 و  و تمدن ايالم که قبل از بوجود آمدن ايران کشور مستقل با مرزهای سياسی و جغرافيائیتاريخ عراق امروز، و
که شامل    موهنجوديرو کهن تمدن يا    است، امروزی  تاريخ ايرانکشور و   جزء، بود خودش  دولت و نظام خاص 

  . ها مثال ديگر،  و صدتاريخ موجود پاکستان است
خاستگاه  .دين مشترک دارند .  زبان مشترک دارند .هر دو کشور يا ملت آريائی هستند. ما وجوه مشترک زياد داريم

 . نيستند  واحدملتکشور و  يک   امروز آن ها، ترکمش  ولی با  وجود اين همه مسايل و وجوهمشترک دارند، 
 سياسی ـ اقتصادی واحدی را –   تاريخی– هنری –ی فرهنگی شود که ارزش هاميهيچکدام اين مشترکات سبب ن

ان انگليسی بايد سبب بوجود بز ميبود، های فرهنگی و تاريخی ملت  ها زبان سبب اشتراک ارزش اگر.يآورندبوجود ب
 واحد  ملتايکشور   زبان عربی سبب ايجاديا  . های انگايسی  زبان می شد کشورواحد ازملت  و يک کشورآمدن 
 ، با وجود زبان، حتی غرب چين تا شمال غرب ترکيهترکی زبانان از  .ور زبان ترکیط همين . زبان ميگرديدعرب

  .  تاريخ و ارزش های خود را دارندملک،نژاد مشترک، هر يک 
ن،  و يک   و تاجکان  و ايرانيا ديوان های  شعرای  فارسی زبان امروز زينت  طاقچه های افغانان گونه که  همان
ت بخش کتابخانه های شخصی زين...  گو هستند، آثار شکسپير و گوته وهندی های فارسی ها وداد از پاکستانیتع

  هایميراثواز  د؛ـميباش...  و امريکائی ها و آسترليائی ها وهاانگليسيها و آلمانی ها و سويسی ها و اطريشی 
گليسی های ديگر اروپائی که انسياری کشوری انگليس و آلمان و بها مشترکات زبانی کشور يا، ـ ادبیفرهنگی
 شکسپيررا انگليسی ، می بينيم کههويت ملی اين اشخاص پرداخته ميشوددانند، هستند؛اما وقتيکه به تاريخ ياميياآلمانی 

د که ،  دعوا نداررف های از اين دستشوری برای داشتن وجوه مشترک، يا حيک کهيچ .آلمانی ميخوانند گوته راو
 و مذهبيون أادبی ـ دينی ـ فلسفی ادب اراين آثار، و اثها انديشمندان اين کشور  همه .ها بوده استگوته مال آنيا  شکسپير

نقد   ها را  و چيزی قابل نقد در آن ها بيآبند آن  آن را داشته باشندوانائی نقد تخوانند و اگرو فالسفه های شان را مي
  . ميکنند
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 جامی  سروده ها و اشعار نظامی وموالنا و نوعی  مثو خيام رباعيات   عدی،س  و گلستان  بوستان  ديوان حافظ،
 محدود به يک محيط نيستند، اما شما بخواهيد يا نخواهيد  همانطوريکه شما ميگوئيدهمه... عطار وانصاری وو

د به آن اين شخصيت ها را محدو خود ،ستها محصول دست خود انسان  متآسفانهکهجغرافيائی ـ سياسی تقسيماتی 
  . ميسازدمکانی که آن ها در آنجا بدنيا آمده اند،

 ودجوا به  که نه ما اين تقسيمات ر موافق هستيد  کنند  شما با کسانی که مانند من فکر می خود که  من يقين دارم 
از تو، گذشته از شروع اين از من و .  و نه اولين انسان های بوده ايم که از من و از تو را شروع نموده ايم ،آورده ايم

کشور های پيرامون شان از جمله  به ها ايرانی  يامنشی ها، با حمله هخاکردند ها آن را آغاز ی که ايرانزمان معاصر
 بيرون گذاشتند  همدان فعلی ایی بودند که پای شان را از منطقه ها اولين کشور و ملتيرانیا  . رقم خوردافغانستانبه 
های قبل از آمدن ماد ها  جنگ. ر کنيم انکا توانيم  اين را نمی.ه و فرات را اشغال کردند حوزه دجل خوزستان فعلی وو

و آکد بوده سومر و ايالم  و  و آشوربل کوچک همين منطقه مثل باهایاين منطقه محدود بکشور در ها و هخامنشی
از . کشيد هارا از طرف ديگر ازيک طرف، و به بلخ و گندها سرحد شان به ليديه و يونان و مصرولی ايراني است،

  دين هم سبب بوجود آمدن کشور و ملت  ی اين از من و از تو را شروع کرد؟ک. همين وقت از من و از تو شروع شد
 و عراقين و لبنان و سوريه وفلسط های اردن وشورهای شمال افريقاست، دين کشور دين تمام کاسالم. واحد نمی شود
حدود و ثغور و مرزهای سياسی و کدام اين کشورها گذشته از  اما هر...ايران وه و   و اعراب ترکيکويت و امارات

 اسالم استپيامبراسالم پيشوای دين . دارند  فرهنگی و افتخارات خود شان راث های تاريخی ـ جغرافيائی خويش ميرا
 نه دين نه پيامبر باشد، ولیشمال غرب افريقا تا اندونيزيا مي ازهای اسالمیتمام کشوروجوه مشترک ازاسالم يکی و

، پيامبر همه ای اين مردمان  پيامبر .نميشود  ميان آنها  ـ فرهنگی های تاريخی  سبب اشتراک خاک يا ارزشهيچکدام
يان هم ميتوانيم همين استدالل  درمورد مسيح.عربستان و از قوم قريش است، اما هويت ملی و قومی وی ازاست

 خود ...تاريخ و  وهستند، ولی هرکدام کشورودنديک مکتب و يک آيديالوژی بوپيشوا،کمونستها دارای يک . رابکنيم
 از برق، اختراع  ای جهانهمه. کشورهای که دارای نظام دموکراسی هستند همينطور.  و دارندشان را داشتند

امريکائی  و،ند بود تنها امريکائیادبی شخصيت علمی و ولی اين دو ،کنند رسن استفاده میما  و آثار ادبیاديسون،
ها تنها  های آلمانی زبان استفاده می کنند، اما خود اين کشورکانت همه  آثار مارکس و هگل و  از.باقی خواهند ماند
 بودن آن ها  سويسی  بودن يا های اطريش و سويس دعوای اطريشی يده باشيم که کشورهرگز نشن. ارندمليت آلمانی د

 که درتمام جهان  شان، های خود  در کشور ها انديشمند ديگر امروز نه تنها   آثار صدها و آثار اين.  نموده باشندرا
 ئی چينا تو چينائی بودائی:، ولی يک آلمانی را نبينيد که بگويد نقداين نوشته ها هم تمجيد ميشوند و هم. خوانده ميشود

  .يا کانت يا مارکس ما نقد يا انتقاد کنی حق نداری از هکل هحبشه ای مسلمان حبشه ای زبان عقب ماند يا تو، زبان
عرب بودنش افغانيت او ازی نخواهد کرد زيرا شما به خاطرچه برای شما نقش ب ، گر و زبان اول سيد  زادگاهدر باره

نوشته " تبصره بر اعالميه پورتال افغان جرمن آنالين  " اله ای در مقیمعروف به کتاب هائی که آقای را قبول نداريد،
  .راجعه کنيداند م

م اين است که او ، اگر غلط نفهميده باششد  وی چطور و از کجا تآمين می منظور شما از اين که خرج يا هزينه زندگی
های بيمار چنين تصوری تنها از مغز. ين ميشدکرد و از همان کشور مصارف اش تأم کار می يک کشوری برای

همه جا مورد گردان و سرکشور کشور به آن اينسـيد از ، بود اگرچنين تصوری درست می. ميتواند تراوش کند
 بدون ، در زمستان سرد راآميز ویجريان اخراج بسيار تحقير.  نميشدکشوری اخراج قرارنميگرفت؛ و ازهرتعقيب

رفت يد بهرکشوری که ميـاين بود که سها   و سرگردانی   علت اين  همه اخراج ها. حتمًا شنيده ائيدتوشه راه از ايران 
مردمان همان کشورعليه استعمار بوجود مييآورد و مردم را عليه دولت های شان که با  ای را ازسازمان مخفی

اين سازمان ها در گستره وسيعی با هم ارتباط داشتند و به فعالين و رهبران  . استعمار زد و بند داشتند تحريک مينمود
يار ارجمند تر از آن بود ـ سيد بس. بی نصيب نبوده استهاکمک اين  سيد هم از .شان که در تبعيد بودند کمک مينمودند

وعربها برای ما چيزی نيآورده حتی اگرعرب بوده باشد  !افغان نباشدو است که درموردش چنين فکر کنيم؛ حتی اگر
  . دباشن

.   گفت؛ نه سيد رااگر امويها بد کردند، بايد اموی ها را بد. و تفصيرخودش مواخذه نمود هرکسی را بايد برای کوتاهی
  .ملتی، به استثتای استعمار، نرسيده است و بدی سيد به هيچ کشور

ـنگر دفاع از يک کشور بيگانه سبد بوده باشد ـ البته به قول شما ـ مانند شماعليه منافع کشورش، و در قدر سيد هر
 يا شوروی رب زده ها، عزده هاغرب ه ايران زده ها، پاکستان زده ها،بزرگ نسبت ب خود يک امتيازاين.نگرفتقرار

که از به پيروی از ايرانيان ان يا با اعراب  مسلمان باها ، و امروز برخیعرب مسلمان بوده ياکه سيد اين.زده هاست
خصومت ميورزند ردم سلب ميکنند، ر حق داشتن دين يا انديشه را از ميک طرف دعوای آزادی دارند و از سوی ديگ

  .را ايجاب ميکند جداگانه ای  ما چه آورده حرفی ديگری است و بحثگويند که اعراب برایو مي
 از کنيد، تقاضای من  اسالم محمدی جدا می را به افغانستان اوردند  از   را که اسالم مسلمان هائی که خط شما  و
تان  راجع به اسالم محمدی غرض معلومات اين کمترين  کمی  يک  که  است  همين   شناس بزرگ  اسالم اشم
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نوع .  درهرکشور نوعی از اسالم را ميبينيم. نشان بدهيداسالمی به من کشور۵٣ازآن را دربنويسيد و يک نمونه ای 
  .پنجاه و چهارم آن را ميخواهيم شما به ما نشان بدهيد

ست و  اول من با نام اول سيد مشابهه ا که نامو اين. عجم صحبتی نکرده ام عرب و  از من اصال قبلی امنوشته  در
 ن بسياربرای تاکشفی بزرگی بود، بايد اين موضوع .  برايتان تبريک ميگويمشما متوجه اين شباهت شده ائيد جناب
  . متوجه تشابهه آن هم نشده بودماصًال که ت شده است بی تفاوقدر ن اين کلمه آنم  برای.دـ باش بوده با ارزشمهم و
 عالقه ميداشتيد، آنرا به شما شما به آناگرامکان ميداشت و. هه شدمن تشاب شما من متوجه اي ای بعد از نوشتهتنها
 آنچه.سيد بودن برای من مهم نيست.  کلمه سيد را هم سرکلمه ميربگذاريد که دوبرابربا اسالم نزديک شويد. بخشيدممي

    !ميکنم و بس افغانستان فکرم و فقط بهست که من يک افغان است، اين مهمبرای من
جاری  من يا نظرشما مهم نيست؛ مهم قوانينی است که امروز در جهان متداول، معمول و سيد، نظردر مورد هويت

، شما  تبعه همان کشور باشد يا پدر و مادر شما،  پدر صورتی که  در  شويد،کشوری که شما تولد می هر در. است
عرب بودن يا مغول بودن يا ترک  و . سازد ملی شما را همان خاک يا کشور ميهويتو، تبعه آن خاک هستيدقانونًا 

 که با گمان اغلب شما نيز   شمايا اجداد من و  ،اجداد اين يا آن بودن   ... و مسلمان و يهودی و  ترکمن و ازبک و هند
 کشورهای  ازبعضی در.  بازی نميکند را در هويت ملی تان نقشی  هيچ کجا آمده اندها از اينکه آن يا هستيد تبارعرب

مطرح ... وزن وگاه و دين و قد و زيبائی و نيستند، اصًال مسئله زاداحمقانه درگير اين بحث های مخرب و که  پيشرفته
 ١۴٠٠ ـ  سی و پنج سال اقامتيا با سی ها را که آن ،کنند  تحقير و طرد نمیاتنها خارجيان ر نه اينکشورهادر. نيست
،  گورنر يک ايالت کنند کشور را حاصل می ابعت آنکه تشان، بعد از اين  در کشورکه خيلی وقت است ـ  سال

 حاصل نموده اند مهيا کرده راکشـور  آن  که تابعتی ا اين حق را به خارجياني . انتخاب ميکنند  کاليفرنيا مثل بزرگی 
    .) در امريکا نامزد فعلی دموکرات ها   ( رياست جمهوری آن کشور نامزد کند مقام  و اند که خود را برای کرسی

  به نظر من باز هم اين آقا رگ و ريشه اش طور خورده و با فردوسی شرين کالم اين: ...  کهدنوشته ميکني
 ايران باستان را که افغانستان يخی  اين همه عظمت تار و   است صب تباريش سر کشيدهدر و ديوار تع ز ا  فرهنگ

که سروده ايای سديد ازفکر ميکنم که آق . ين کرده است سيدجمال الد ديگرفدای همتبار  ت، ـ آن اسجزکنونی و جديد 
سروده بود   و عباسی، خلفای جانی و آدمخور امویبت به اعراب وـتذکره هويت ايران زمين نسفردوسی بزرگ در

ولی به ريشه و تبار ديگران هم  دفاع نمايند  و تبار خويش براحتی   از ريشه  دارند ناراحت شده اند  که حق    است
ی اند که فهميدن نيت نويسنده شفاح اغالط   زيرا ،ات و عبارات را من خط گرفته امزيرکلم  ( .  توهين را ندارندحق
 در ، آنقدر دشوار ميسازد که وجود نويسنده داشته باشند، مثل من که يک مقدار مشکل خواندن برای خوانندگانی را 

   .) الزم ميافتدوقت خواندن
شود ريشه من، خاک من، هستی من و افتخار من همان کشور ويران افغانستان مربوط  ميکه به شخص خودم تا جائي

  حق داردکسیهر.  تعصبی دارمها انسان ها،  مليت ها و کشوررسائ اين بدان معنی نيست که من دربرابراست، اما
  يک ميليون بارمن افغانم و .حدی باشد که حق ديگران پا مال نشود اما اين حق بايد در .همين احساس را داشته باشد

 شما.  عادت من است که در قسمت از خود سخت گير ترم. يا عرب تا يک سيد  که يک افغان باشم مدهمي ترجيح 
ها چقدرگزنده و شديد بوده غانديديد که انتقادات من ازاف مي  خوانديد، می  اگر .را نخوانده ائيد مگذشته ها نوشته هایدر

من دشمن اين سرزمين و مردم نيستم، دشمن . دشمن ميخنداند؛ دوست ميگرياند: ا شنيده ائيد که اين مثل رحتمًا. است
 اين مسؤول، به عنوان فرزند وظيفه من آن است.  ضعف ها و نارسائی ها و عيوب مردم را ميپوشانيد  که شمائيد
ميخواهم مردم  من .  رام بدی های شان  که آئينه را در برابرمردم قرار دهم تا هم خوبی های شان را ببينند و هخطه،

مسايل ضايا برخورد نمايند و بازندگی وبا قعقالنی تر. ن شوند و آن ها را اصالح يا ترک کنندمتوجه کمبود های شا
زيرا يگانه سبب پيشرفت وترقی خاک و آسايش  .حال برخورد نکرده اند به خويش طوری برخوردکنند که تامربوط

  . کشيده هم نيرومند شده، هم آباد و هم مترقی رکشوری که از خرافات و افسانه بازی دسته. خود شان همين است
سيد افغان بود، :  سخن من هميشه همين است، و هميشه همين خواهد بود  که .مورد هويت سيد پرسيده ائيدنظر مرا در

  .ر و افغانستان خانه اش بود، مانند هر افغان ديگ. حتی اگرعرب تبار بوده باشد
مسلمان و يهود هندو و   عرب، و ايماق و پشه ای و کرد  وترک و پشتون و تاجيک و ازبک و ترکمن و هزاره 

 و انسان  افغان بودن اهميت دارد،  برای منچيزيکه، نيستهممن مبرای   بودن...وعه وسنی و وهابی ي، شعيسویو
  .ن جواب را برای تان ميدادين زنده ميبود شايد او هم هميد اگر سيد جمال ال.هاست آنبودن

 يک انسان دارای سه نوع هويتکرده ام  باره فکر که من در یکه تا جائ عرض شود  با تعريف هويت بايد در رابطه 
  :است 

  . که هستی شناسی به مطالعه و شناخت آن ميپردازد،به عنوان يک انسانبيالوژيکی    هويت -
  چون خصلت نيک و بد يک ، يک انسان بدنست، يک انسان نيک يالمان، يک کموـعنوان يک مسب    هويت فکری-

 .انسان ميپردازد چگونگی هويت فکری و  به تعين چيستی اخالق علم و شناسی معرفت .  اوستتفکر  زاده  فرد
، بهتر  امر زاده و محصول فکر اندواقعيت  ها هم در فرهنگ از آنجا کههويت فرهنگی ياد ميکنند، ولی بعضی ها از

  . بگويم هويت فکری، فرهنگیاست که به جای هـويت
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 قوانين ملی .ميدهد،سياسی خاصی نشان يا حدود جغرافيائی، را به يک تقسيم بندیکه تعلق انسان،  هويت ملی-
  . کننده اين هويت است يا قوانين بين المللی مشخص،اهکشور

جهت  "بهترين تعريف هويت عبارت است ازکه کنم ميمورد هويت تعارف نسبتًا زيادی وجود دارد، ولی من فکر رد
سنگ يا چوب؟  گياه؟ انسان؟   چه ام؟  من".يک شیء يا يک انسانچيستی يا چگونکی يا اساسی، درونی و پايدار

     . بيولوژيکی مرا تعين ميکندنسان بودن من هويتا. نسانا
و دين و مذهب و نسان اهان و در باره خدا و ج هر چيزی که ؟...يا ؟  يا غير مسلمان؟ فاشيستم يا کمونيست  مسلمانم

 هويت فکری را برای .به معنی مروج هويت فرهنگی مرا ميسازد  هويت فکری يا،فکر ميکنم...سياست و اقتصاد و
 کالن و جمع بزرگ که دارای فرهنگ در يک دهم که يک انسان ميتواند در يک جمع کوچک يا ـآن ترجيح مي

ن ها را قبول  يا آ فرهنک کالن موافق نباشد، هنگ هایخرده فريا برخی از م فرهنگ، با تما   جمعی هستندفرهنگ
 زندگی چنين انسانی هر چند در يک حوزه فرهنگی خاصی .فکر و دريافت های خودش باشد نداشته باشد و پيرو

    .ميکند، ولی با آن فرهنگ رابطه زنده ای فکری ندارد
 .تعلق دارم همان کشور هويت ملی مرا تشکيل ميدهد کشوری که  هره ب  چينائی؟ مريکائی ام ياايرانی؟  يا ا افغانم
  ! افغان ها ایمانند همه! ت ملی، با وجود عرب بودنش افغاننگاه هوياز و. نگاه هويت فکری يک مسلمان بود ازسيد

تواند افغانی يا ايرانی ، و اگرعرب است  نمي پس عرب است بود گويد که چون سيد جمال الدين سيد  که شما می اين 
قول دوستان ايرانی تان يک استان، استان  يا به ،يک ايالتدر   شمادر همان ايران عزيز  .نيست تـ درس،باشد

 گويند که چون اينها عرب اند نميتوانند ايرانی باشند؟ ميتوانند که بآيا ايرانيها . اند تبار همه عرب،خوزستان
 را ميتوانند  بگويند که چون اين ها آذری و ترک و لر و بلوچ و ا ده ها نژاد ديگر ي،ها ها، اکراد، بلوچ آذربايجانی

به نام بردم اگر  کههائی را  اين، شما نژاد پرستانه ای تئوری  بر وفق ؟ اند نميتوانند ايرانی باشند؟ مغولکرد و
 يا چرا ؟ئی که از آنجا آمده اند نمی فرستندين ها را به جا اخاطرزبان يا نژاد يا دين شان نميتوانند ايرانی باشند، چرا

 میا شمآن سر زمين ها  هستند نمی بخشند؟  سرزمين های شان را که در آنها زندگی ميکنند به آنها که مالک اصلی
 يا ک زبان،آذربايجان تر   يانين است، چرا خوزستان عرب زبان،چاگر. ملت استگوئيد که زبان سازنده هويت و

  اگر دين سازنده؟   دارای هويت و کشور مستقل نميباشند نيستند  يا آريائی  فارس ادران که از نژسائر اياالت اي
   کشورمستقل نيستند؟ نه وبهائيان يا يهوديان يا ارمنی ها دارای هويت ملی جداگا هويت ملی است، چرا

افغانستان مانند ايران و هند و   .ريمدا عرب تبار افغان  سيد و کمونست  ما .عرب تبار افغان داريمسيد ومسلمان  ما
يقين دارم که همه . پاکستان و صد ها کشورديگر بوستانيست که در آن هرنوع گلی با عطرخاص خودش وجود دارد

با ، به استثنای گروپ شما، ... ازبک و هزاره و ترک و و عرب و ايماق و پشتون و تاجک  وافغانی،ای اين گلها، 
و اگرالزم آيد . اندازشما افغان تر هندو و مسلمان بودن شان يا... و  پشتون و تاجيک بک ووجود عرب و هزاره و از

 درمورد مجيد کلکانی چه . باشد آن ها هم کيش وهم زباناين بيگانه حتی اگر، بيگانه، نه از ميکنند  افغانستان دفاعاز
  و چون سيد بودند بايد عرب. ميگوئيد؟ ايشان هم سيد بودند

  حال اين سيد عرب تبار ميتواند افغان باشد يا نه؟. دبوده باشن
  :حال به جواب سوال شما که سيد برای افغانستان چه کرد ميپردازم

  دائرۀ المعارف افغانستان در سال  که برای ترتيب بخش تاريخی،اساس جمعبندی کميسيون نويسندگان تاريخ بر
نشر :  هائيکه سيد  درعهد اميرشيرعلی خان کرد عبارت بودند از از طرف دولت وقت توظيف شده بود، کار١٣٣۵

اين جريده عالوه بر اينکه در داخل افغانستان پخش ميشد به خارج نيز ارسال ".  شمس النهار" اولين جريده افغانستان 
  ايجاد و ترتيب.  احداث چند مدرسه دولتی.  طرح نظام جديد عسکری.  ميگرديد

  ... و   شفاخانه ها و افتتاح). وزرأ مشاور( تعين هيئتی از وزرأ برای مشوره با شاه پيشنهاد و . امورپستی
شفاخانه ها شايد يک تعمير کوچک با پنج يا ده بستربوده باشد،  همين طور مدارس و سيستم پستی کشور، ولی در هر 

طرح  . سيد نبود اين کاريا نهميکرد اگر شاه به مشوره وزرأ مشاورکارحال .  حال يک چيزی بود که آغازشده بود
سيد کارهای و حرف های زد، اما مانند امروز که اهل کاررا  .زمان خودش طرح نو و مترقی بود نظام عسکری در

سيد را دسيسه ها و فتنه  . به کار نميگذارند، آنروز هم توطئه ها بود و دسيسه ها و به سر و دوش يک ديگر برآمدن
  .کشور را ترک کند  مجبور ساخت تا خان لودی صدراعظم امير، خصوصًا رقابت های رفيقها

  باشد،به اين ملت يک حرف خوب گفنهدر طول تاريخ افغانستان هيچ افغانی وجود نداشته که   شما چه فکر می کنيد؟
 غير سيد که از سيد ياکی آموخته اند  از، ما ها، افغان ها اين ها ؟نند که چه بگويند و چه بک داده باشد شانيا ياد

که پيش طول همين سال هايي دوست مگر در طن  و خوش قلب و صلحجو و و انديشها افغان خير  صد بياموزند؟
   .می شنود؛ متآسفانه هيچ کس ن نيديد؟ نه گفتند؟ کی شنيد؟ شما ش،روی ما گذشتند و می گذرند

نخواهيد يافت که نشان دهنده آن  نين حرفی راآن نوشته چ  درً  شما دقيقا .باره بخوانيد مورد گاندی نوشته مرا دو در
هنوز در  و اين قدر نجابت هم   ؛جايش است سر  هنوز عقلم پير شده ام، اما . باشد که من گاندی را افغان خوانده باشم

 . از خود نخوانمل کار ديگران راثار فرهنکی و دريافت ها و حاص ها و آت ها و ارزشمن باقی است که شخصي
 از عملاز يک سو ه کسیين منطقی خواهد بود کاآيا    سر چه بود؟ ه مرا که انتقاد نموده ائيد فهميديد که براصال نوشت
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وی    ملی  انسانی را که هويت نوشتههمان درعين زمان و درسوی ديگر،  زا  وخود خوانی را عمل زشت بخواند
باشند که   فراموش نموده  آنرا که مردماستقدر وقت نگذشته م آنزمان حيات وی ه از و مانند آفتاب روشن است

شود ميتی ا که احساس وقتی انسان .نوشته را يک بار ديگر بخوانيد  آرزومندم ؟ اندبخو   خود از،بود گاندی کی 
  .همچون اشتباهاتی رخ ميدهد

ی ديگری تا جائيکه من کشور  کدام  که افغانان بر د را برای اين دادمهن  افغانان برو بيش سه صد ساله مثال تسلط کم 
ل،  نه تاج مح افغان ها،هند  تسلط طوالنی افغان ها بر وجود اين باولی. ای نداشتند دارم چنين تسلط طوالنی معلومات

 آن سر چيزی يا هيچ شخصی را که بهرا، هيچ  اين بودا و گرنگ و رام نه، نه بابه نانک ونه گاندی نه لعل قلعه،
 اشغال مؤقت باعث نميشود  هدف از تذکر اين مطلب اين بود که. انداز خود نخوانده ،رد تعلق داشت يا تعلق دازمين

اگر بلخ و . شما هم از بلخ و نوبهار سخن گفته ائيد. که يک کشور و داده های گوناگون آن را،  از خود بخوانيم
ا بوجود آورده اند و صاحب آن نوبهاری بوده، پس کشور و نظام و مردمی هم بايد بوده باشد که اين کشور و نظام ر

. نه اين مردم ازايران ميشود و نه اين خاک با آمدن و رفتن ايران، همانگونه که در رابطه با هند مثال دادم،. ميباشند
 پولند سه بار از نقشه چهان محو .  را قبًال عرض نموده امی و مصر و کشور های آسيای ميانه  مثالهای افريقای جنوب

  اگر ... و با همه ای افتخارات اش و  با همان تاريخ کهن اش وز باز هم آنرا بروی نقشه جهان ميبينيم؛ شد، ولی امر
  .شما کمی فکر کنيد، شما هم ميتوانيد چند مثالی را بيابيد

 رانی و افغانستانی بايد قايل شويم که از قلمرو فرهنگ کهن شان و اين حق را به تاجکستانی  و اينوشته ميکنيد که
آن خود بدانند و  از وخته شده اند با افتخار ياد کنند اين زبان شنا اين فرهنگ و با  جغرافيا و افراد و اشخاصی که با

...  
  :عرض من اين است که

 برای اقليت های ايران خوش آيند   که مثًال گوئيد گوئيد، ولی به ايرانی چيزی نمی چرا به افغان افغانستانی می  ـ   ١
ان معنی پشتون را  و به زعم شما کلمه افغ،اين کشور در اکثريت هستند درا برای اينکه پشتون ها ن جايدر .باشد

 ، استفاده کنيم؛ بلکه به جای آنداشته، ها در اين کشور رواج   که قرنول و تاريخی افغان رانبايد کلمه متداميدهد 
در حق بلوچ  چرا همين لطف را . ن است استعمال کنيمم افغانستاا معرف همه ای اقو بزعم شماکلمه افغانستانی را که

  اد ها يا اقوام ايرانی نميکنيد؟ و قره قويونلو و آق قويونلو وعرب و ساير نژمغول کرد و لر و ترک و ترکمن وو 
ترک آريائی ! عرب آريائی نيست! ان آريائی نژادايرانی يعنی مردم.شده استلمات آرين و آريانا مشتق ايران از ک

ها  به اين . نام ببريمايران درا ميتوانيم ر ديکر آريائی  غير  نژاد همين ترتيب چندينب  ! مغول آريائی نيست! يستن
  و به، ايرانستانیبجای ايرانی د و دار را بر صفت ايرانی  نام ايران و که دولت ايران بخواهند اجازه ميدهيد که از

  .به آنچه ديگران ميگويند ميخکوب شود  نقطه وما نبايد به يک د؟ فکرجای ايران کلمه ايرانستان را مستعمل بسازن
ما کشوری هستيد  هستی بايد ازش بپرسيد که شما نيز مانند یاگر ايرانيی  بما ميگويد  که  تو افغان نيستی افغانستان

  اد و قوم، باده ها نژمتشکل از
خود نيستيد؟ چراغيکه به خانه بسوزد مسجد را صبر چرا در فکر مردمان . زبان ها و فرهنگ ها و تاريخ های جدا

ما نبايد يکی را با چشم چپ و ديگری . ًا مهربان و انسان هستيد اولتر به مردمان خود تان مهربانی کنيدعاگر واق. است
  .را با چشم راست ببينيم

 ،به آن خود شان و افتخارای داشتن فرهنگ  برتاجکستانیو ايرانی و  رابطه حق افغانی ديگر در  ایمسئله ـ    ٢
 باره که درريم  دا رايک افغان اين حق  بعنوانمنداده شده است، پس  ها   حق براستی به افغانينااگر . ميباشد
در نوشته ای که  .کنم نظرابراز حرف بزنم، بنويسم و خود کشورو کهنه ای   نوهای و باور، تاريخ، ادبيات، فرهنگ

  شما. فروسی شاعرخوب است، اما خيال پرور: بودم کهشما آن را نقد کرديد، نوشته 
را   که من او است  آزردگی شما برای اين. نبايد قهر شده باشيد خوب گفته امبرای اين که او را شاعر.  قهر شديد

.  که قابل نقد اندرف هائی هستند ح  خيلی ادبی بودن آن، يک اثر از ظرشاهنامه، صرف ن  در!ال پرور خوانده امخي
     . ديگر حرف های زيادی اند که قابل نقد اند کهنهایازکتاب خيلیو در بيبلاوستا، درر ايلياد، در راماين، در د

يا خيال  سانی ميتواند اشتباه  کند،انما نبايد  فراموش کنيم که هر.  هم نظر و تفکر يک انسان استشاهنامه فردوسی
غرض   مثال های از شاهنامهدر ختم اين نوشتهين امر باور نداريد؟ شما به ا. شعرا غالبًا خيال پردازند. پرداز باشد

اما  . ارائه خواهد شد دارد يا نه،ردازی هائی وجودشاهنامه خيالپ و اينکه خود تان ببينيد که درازدياد آگاهی تان
  :مختصر صحبتی در اين جا الزم است

بخش سوم .  قصه های پهلوانان است بخش  دوم. ست افسانه ا آناولبخش . تقسيم کرد ميتوان به سه بخشراشاهنامه 
من يقين .  بخوانيد آن رايک بار  يا ازچيزی که سخن ميگوئيد به چيزی که عالقه دارداستبهتر .گذشت پادشاهانسر

؛ منتها چيزی که  رسيده ام خواهيد رسيد که منه اینتيج همان ه  شما هم بيک بارخواندن شاهنامه بعد ازدارم که
   .  کًال پاکيزه بسازيم بايداينست که ظرف آلوده ذهن را قبل از خواندنالزميست 
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قايلم که   اگرافغان باشد يا نه باشد، اگر آلمانی باشد يا روسی يا چينائی و گانائی اين حق راخود و به هرانسانیمن ب
من وقتی  .نقد کندل تقد باشد، قاب مذهبی يا غير ذهبی، اگرهم ميگويم هر متنی را،برای يافتن حقايق هر متنی را، باز

  که با يک عيسوی ای روشن وآزاده و معقول و درس خوانده در باره دين صحبت ميکنـم
مثال های برايش ازکناب مقدس مييآورم وميپرسم که شما ميتوانيد اين را باورکنيد؟ چون ميدانند که آن چيز ها درکتاب 

هيچگاه نه . اين حرف ها نميتوانند درسـت باشند ميکنند که قبول وجود دارند، نا خوانده و بی خبر حرف نميزنند،
شنيده ام که يکی گفته باشد که تو افغان مسلمان غيراروپائی با فرهنگ وتمدن عقب مانده ات اجازه نداری درمورد  

شنگر که با نوشتن چند جمله آن هم درست و نادرست انسان روشنفکر نميشود، رو. دين وکتاب ما چنين حرفهای بزنی
   .دي باش داشته، مستقل و آزادانه برخورد تحقيقی بايد ایبا هرحرف و کالم و نوشته!   جائی خودش را دارد

 حرف ميزند، يا ازآنجائيکه زن دراسالم شيطان وخدا مؤکل و فرشته و دوزخ و پل صراط  جنت ومحمد وقتيکه از
 مورد استهزا قرار ) ارتباط ندهيدمنسئله را به ريشه وتبارم هم با تنگ نظری بازاميدوارم  ( ميگيرد مورد ستم قرار

که همان شيطان است با نام اهريمن ،بهشت و دوزخ و پل صراط  اززرتشت گرااما . يامبرباشد پنميتواند  و،ميگيرد
نه د، ـياد کن  تقريبًا همه چيزهائيکه اسالم گفته،از ، ... وو فرشته آفرينش وو ظلمت نور   يزدان وو و اهورامزدا ديگر

 ماهوار ايام عادتها در اساس تعاليم زرتشت زن  بر.فشاری ميشود پا شود، که به پيامبر بودنش هم تنها استهزا نمی
 بر  نوع اين  !دنرا ندار مردم ميان  درحق ماندن. دن بيرون بروآبادیوشهر بايد از، پاک شدن به اصطالح تا انش

فرهنگی ـ دينی که اين کتاب يا آن کتاب جزء آثار   من به عنوان يک افغانی.روشنفکرانه نيست دوگانه کاری ها خورد
  در سطح فکر و عقل خود هاه با آن کبخود قايلم، به هر افغانی قايلم، را  حق اينـ تاريخی کشور يا فرهنگ من هستند،

نقد ميکنند،  بی پايه رالیعادات کهنه، وم و رسوکه کسانی. من نميخواهم که ديگران برايم فکر کنند. خورد کنمبر
کمی و کاستی های خويش را قص ونوا ها و د را خوب ميگويند، کسانيکه کمبودخوب خو که بد خود را بد و کسانی

 دشمن کسانی اند  . نيستند،  بد خواه اين کشورکشند خود می  برای رفع معايب،خود سازند و به رخ از جسته میبر
خود نتيجه هم   به ود پی ببرند و در يا به اشتباهات خ،خواهد کمبودات خود را ببينندچشمان شان را ميبندند و نميه ــک

غش طال را . ..ميکند ستم ميکنند؛ و همه را در دائره ای گردباد بدبختی، خرافات و احتياج گرفتارديگرانبه و هم 
  و پرداختن به، معقولنقد آميز وی هابا برخورد ژرفای داشته های فرهنگی ما و پهنا. سازد  از طال جدا میآتش کوره
صد کلمات زبان در بيش پنجاه کم و.  واويال داد و  و  د،  نه با حرفن می شو آن گستردگی مييابند و وزينضعف های

اين همه کلمات عربی در آن چه ميکنند؟  ،غنی استبقوت زبان فارسی فارسی اگر ادبيات .هستند فارسی عربی
اگر ذخيره . ز اينکه با دستورزبان اروپائی تکميل کنيم با زبان عربی انسجام  بخشيده بوديمدستورزبان فارسی را قبل ا

ا ه همه تالش وجود نتوانسته ايم، با چرالغات زبان فارسی که مؤجد ادبيات غنی است آن قدر کسترده و وسيع است، 
ها  جانشين آن وده کلماتی فارسی رانم دور فارسیزبان عربی را ازکلماتی صد  در  پنج حداقل مصارف رضا شاه، و

انيد که زبان فارسی ما با مقايسه با زبان فرانسوی و انگليسی و آلمانی ده ها برابر فقيرتراست؟ اگرحرف يد مکنيم؟
   .   کمتر بزنيم و کار بيشتر نتيجه ای بهتری بدست خواهيم آورد

 گفتم حرف .بگويم" بامداد شما خوش "  استمن گفت که به جای صبح بخير بهتر يکی ازدوستان ايرانی روزی ب
به قلم چه .شما خوشروزيمگفتم ن  ،همبجای نصف روز . شما خوش تم بامدادگف،  صبح بخيرگيرم بجای! استخوبی 

 چه بگويم؟ به تفريط  ، مکافات، استهالل و استيجاب و به کمين چه بگويم؟ به مجاراتبگويم؟ به کتاب چه بگويم؟
 ديوان حافظ در به سقآ چه بگويم؟ با هزارها کلمه ای که به ادراج و تضعيف، به تطريب،به   ويم؟تکميل چه بگکمال و
الهی نامه باون، بامنطق الطير،با مثنوی، نبا ليلی و مج ، اسکندرنامهبا بوستان، با گلستان و رفته است چه کنم؟بکار 
ی و ادبی ارجمند کنيم، شرينه درهمه ی اين آثارکلمها  هزارجانشين  ی راشويم کلماتفرض کنيم قادر چه کنم؟...ها و

 اگر    با استفاده از واژه  های نو چگونه حفظ  و بيان کنم؟راو نثر  شعربيان نازک تخيل  ولطافت و زيبائی و روانی
 توراژ و آماچرا آلي صدد آن هستيم که کلمات خارجی را از زبان خود دور بريزيم،  خواهيم و در اب می ن فارسی ما 
 گارسون و نسور ماشين و آمپول و اساه ايم؟نمودخويش وارد زبان را ...  قاشق و قاتق وکلکسيون و قراول و و

کجاست؟ ... فلسفه وعلوم جديد و زادگاه! !عرب ستيزیبرای ؟ !خورد دوگانهاين بر  چرا؟ برای چهاستوماتيت
شما هر قدرانديشمندی را که در . راب بدست آورديمونان را از طريق اعها خود اعتراف دارند که ما دانش ياروپائي

پنج تا ! حوزه فرهنگی خود نام ميبريد، در دوره تاريخی بعد از اسالم  دراين حوزه پا بجهان گذاشته و زيسته اند
 حال بپرسيد که !های شان را بنويسيدکه قبل از اسالم سراغ داريد، نامشخصيت ادبی ـ علمی ـ فرهنگی اين حوزه را 

اروپائيها برای اولين بار در زمان جنگهای . عرب ها پيشتر از اروپائی ها با ما در تماس شدند !وردندب ها چه آرع
اگراروپائيها گرفتند وساختند و خود را رساندند و ما نگرفتيم و . صليبی متوجه شدتد که چقدراز دنيا دورافتاده اند

  !  جانب قضايا را ميبينيد و جانب ديگر آن را نهنساختيم و خود را نرسانديم  تقصير کيست؟ شـما يک
  .به نظر من بودن اين همه  کلمات در  زبان فارسی ضروری است!  بحث بر سر زبان بود، بايد آن را پی گرفت

معلوماتی  شما مجله ای آموزشی ـ ميريزند؟ بدور دارندهای شان زبانخارجی را در ا کلمهه هزارکه ها اروپائی مگر
 هر در. د مطالعه کنيدــرس می ان به نشر خود ش هایهای اروپائی به زبان که برای همه کشوررا   "جستريدر داي" 

که عالقه به غنی ساختن ذخيره را برای کساني دنياهای گوناگون انزب  از حدود سی کلمه جديد  درشماره اين مجله 
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  از کلمات تازهکنند، کههای شان خارج نمي زباناز نه تنها کلمات خارجی را هااين. يرسانند، بچاپ ملغات شان دارند
 زبان وسيله افهام چون پذيرفته اند که  های شان وارد ميسازند،زبان بيشتردر  و بيشتر و های بيگانه را بازهم زبان

يق زبان و مفاهمه حل راز طرا بيشتر الت شانــها مشک انسان. ها با هم است انوتفهيم و وسيله نزديک شدن انس
 که ايرانيانی. شوند با هم نزديک ترميهاشند انسان ها، ملتها و کشورقدر زبان ها با هم نزديک تر باهر. نندميک

ميخندند، ولی ما که ترکی باهم ميگويند و.  ميتوانند ترکی حرف بزنند، با ترکان همکارما به زبان ترکی حرف ميزنند
 آن  بدانيم کهبا خنده آن ها ما هم ميخنديم بدون اينکه. يمايستاده ا در پهلوی شان و بی زبان انيم مانند آدم های گنگنميد
   .ه انديد به چه چيز خندها
  :اما در مورد استعمارو 

الح استدالل و ـاز يک موضع محکم و با س  بايد  زنيد من به اين عقيده هستم که با استعماری که شما از آن حرف می
، هرچه و رفع ضعف های خود و يافتن راه ، بيگانهانی هائی خود، و از  و تو از خود کامل شناخت و دانشمنطق و

ستان ا د  مانند، داستان های دور از واقعيت رويآ ها و بيان سخنان و نه با تخيل و خورد کنيم،بردر هر کجا که باشد، 
ميرود و ی ميکند وبه زمين ايستادگء جاذوهقبرابر در صبح تا ظهر  کمانش ازیير پهلوان کماندار؛ مردی که تآرش
  دريایکنار که در شود آتش بگيرد، تا اين  پيدا می ميان تير چوبی و ماليکول هوابا اصطکاکی که بدون اينکه ،ميرود
اين تير را . آمديميفرود  )هزار کيلو متر فاصله دارد  دماوند در حدود دو تا اين رود  نزديک ترين قسمت  (  جيحون

 هر !ن شديتوران و ايران تع سرحد اين تير  با.فگند می ا ) تهرانیشمال شرقکوهيست در( دماوند کوهآرش کمانداراز
  که سرعت آن از حد جسم متحرک

ايجاد  اجسام باز دارندجسم متحرک و ی که ميان   اصطکاک قانون عمل و عکس العمل در مطابق  کند  معمول تجاوز 
  ق شما هرچيزممکن است،زيرا فردوسیولی درمنط. ميگردد، اگروقايه نشود بايد مشنعل گردد

  .گفته است
  ! شبيه قصه حضرت موسی دريای فرات، و انداختن صندوق بهاندودصندوق چوبی قيرقصه گذاشتن داراب دريا 

سال پادشاهی   ٩٩بهمن . ست دخترش همای ا  افراسياب با  بهمن يکی از قصه های دلچسپ شاهنامه قصه ازدواج
مردن وقت  ، بايد در سالگی به پادشاهی رسيده باشد٢١ ـ٢٠  قرار بدهيم که بهمن درايناگر فرض را بر . ميکند

 بودن آن اين است اما دلچسپدرست است، .يد که کجای اين مطلب دلچسپ استشايد بپرس.ساله بوده باشد١٢٠حداقل 
 شش ماهه حامله ،عين زمان زنش هم است، دخترش که در سالگی اين مرد١٢٠ سن، يعنی در وقت مردن بهمندر که

اگر اين کارخارق العاده را ميپذيريم، چرا نبايد بپذيريم که نوخ مثًال بيشتر !  سالگی اين مرد پدر ميشود١٢٠در . است
   .کردسال عمر ٩٠٠از 

امه آمده است که سيمرغ  در شاهن! ميشود يمرغ بزرگـ که از شيرخوارگی تا جوانی در آشيانه س رايا حکايت زال
  . پرورش داد تا بزرگ شد؛ خود به آشيانه خود برداو را با. گريان ديدوگرسنه و تشنه  سنگی برهنه وزال رابرروی

از  ها اما محتوای آن يران و هند هستند، ای يونان و ا آثاری ادبی ممتاز کشورهالياد و شهنامه و راماين و امثالهم
های   و بسيار کتاب .د که کسی آن را قبول کنند نيستبخواهيم چه نخواهيم، چيزی چه ما  ،علم و منطق وواقعيت لحاظ 
  !!  راديگر

 از خوب اين عرب منفور.  بايد عرب باشد ،اول ببينيد که ضحاک چون انسان بدی است.  يدـبخوانرا قصه ضحاک 
 خوش منش و خوش کردار  پا گرفته و قویعربی دفعتًا در ميان يک سلسله پادشاهانسيار دوريک کشور کوچک و ب

 پيشدادی که به روايتی ديگراولين کسی بود که دين زرتشت را جمشيد.  ميرسد قدرت بهراه دور چطور ز آنا
سقوط ميکند و اين عرب ) ش تخمين ميزنندـبهمين دليل است که عمر زرتشت را ششهزار و پنجصد سال پي( پذيرفت

فردوسی نميگويد يا نميتواند بگويد،  که . رسد به پادشاهی مي به بلخ مييآيد واز راه های دورباديه نشين بی کلتور 
مگر درميان خود . مردمان شريف و دانا و متمدن آن ديارچرا اين مرد غريبه بی همه چيز را به پادشاهی ميگيرند

 بايد با بد ترين شکل و وجه کسانی که عقوبت ميشوند !شان انسانيکه با اين مرد همسری کند پيدا نميشود؟ بگذريم
 چه   .خورد با گناه کاران برای ترساندن عوام  رسم  قصه های اساطيری و اديان بود  اين نوع  بر.دعقوبت شون

اک با شيطان دوست ميشود و شيطان وی را به  ضح!  بگذريم. ـی بزرگت در ذهن فردوسـی بد تر از عرب اسچيز
چندی بعد از. ر و درنده می شود خونخوا،ت خور شدــخوردن گوشت عادت ميدهد؛ چون ميداند که انسان اگر گوش

 بدهد از کتف اش بوسه ای  ضحاک ميخواهد  که به او اجازه ت ازاشطان ميخواهد برود، ولی در بدل اين همه خدم
به مجرد ناپديد شدن شيطان دو مار سياه . بوسد و ناپديد ميگرددف او را ميشيطان کت. ضحاک اجازه ميدهد  .دارد بر

ضحاک ناگذير است هر شب دو جوان را بکشد و مغز آن ها را به ...  ضخاک پيدا ميشود بد هيبت بروی شانه های
  ...  هر قدر که مار ها را ميبردند دو باره ميرويدند. مار ها بخوراند، در غير آن خودش ميميرد

 اين ـم درگاهی يک مؤکل ه. در جهان های که فروسی از آن ها در شاهنامه توصيف ميکند هر چيزی مؤکل دارد
دنيای   و در،مؤکل حيوانات سودمند است  بهمن در دنيا مادی .مؤکل است   ـ جهان معنوی  هم در آن جهان ـ جهان و

  دارند يا ندارند  مؤکل   بد که حيوانات اين  .کردار نيک اهورامزدا ميباشد معنوی مؤکل
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خوب شدن موجودات که بدست ندارند؟ بدشدن واگرندارند، چرا. اشند؛ شايدهم نداشته باشندشايد داشته ب. معلوم نيست
  بزرگی فردوسی در رفتن در عمق اين مسايل نيست، بلکه . چيزی نميگويد همباره فروسی در اين. خود شان نيست

  !! اين جاست که ما به فردوسی خرده ميگيريم .در بزرگ سازی نژاد آريائی است
 به بعد زيستمان را  قرن نزدهم   نيمه  و از  حساب نماييم  دروغينو شاهنامه را هم افسانه بی اساس ... : مينوسند که

  .ا و هويت افغانی بسنده بدانيمهاز سوی  انگريز  تعيين گرديده سرحدات چارچوب در 
، هيچ حرفی  تعين شده است–  به قول شما–ها سوی انگريز فعلی افغانستان که ازنوشته من از سرحدات در -اول
ه جواب آقای ــب  " گفت خودش چه مي " يشتر از نوشته پکه  ته ائیـنوش در خالف بر! اصًال نيامده است؛ بميان

 که بوسيله انگليس ها با روس، ايران، تان با همسايه هايش راـــتعين جبری سرحدات افغانس ، بودمپنجشيری نوشته
 تذکر اين مطلب  بنآ  .مقبيح نموده امحکوم و تخوانده   عمل يکجانبه و غيرقانونی، بودن صورت گرفتهاچين و پاکست

از مطالب نوشته شده تان از روی عادت ياری ـ بس  ماننددر نوشته ای که در اين جا به جواب آن پرداخته می شود،
    .من ندارد و ارتباط به نوشته ای ،ضروری ميباشد  غير، وبد

ميکرد، اما چون سيد و عرب  ه دارند مبارزه  ميرزائی از آن حرف و گل سيد هم با همان استعماری که آقای  -دوم 
به پدر نازی های آلمان رحمت که با وجود دشمنی با   .نه گرفت  اين کارش هم مورد عالقه و تائيد ايشان قراربود

 ؟ درد شما کجاست .  مورد التفات قرار ميدهندءاسرائيل و امريکا دشمنی دارند يک اندازه هائی را که با خارجی ها آن
  !ه ندانستيمما ک

 آن را قبول  محمود  يا   و احمد  تعين نموده  ما را که استعمار برای چارچوکات  اين ما   به نظر شما اگر-سوم 
 آمدن دو کشور از درون افغانستان   بوجود، شايدکنيدچارچوکاتی را که شما پيشنهاد مي   چه بايد بکنيم؟، نپذيريم؛دارد

واقعًا  عملی باشد؟ يا راهاين  فکر ميکنيد که  .  باشد–فارسی زبان ها   برای يکی و، پشتون ها برای يکی -کنونی 
که با داشتن اکثريت اينبه ها و عربهای ايران عزيز شما  با توجه  و آذریکرد ها  اگر دانيد؟ پرستانه می ا وطنآنر

ک تعداد فارسی زبانان ه ای را که يـهمه ای اين غايل (گاه شانس دست يافتن به قدرت را ندارند ها هيچ  ها آنآريائی
 از راه بانان در اقليت هستند وبيگانه پرست کشورما براه انداخته اند، برای اينست که چون فارسی زقدرت طلب و
 ، يا)هم جدا شوند تا امکان رسيدن اينها هم به قدرت ميسر گرددنند به قدرت دست يابند بايد ازانتخابات نميتوا

، آيا شما همين راه حل را  يا همين تقاضا را ميکردند،قاضا را بکنندتهمين   يا مراتی های هند، های پاکستان،پشتون
 و   قومداری دائره آمدن از  و بر،اسی شدن اين کشورـ حل اين مشکل جدائی نيست، بلکه سي  راه  ؟پيشنهاد ميکرديد؟

   .  جاه طلبی هاست  سمتی و و  و لسانی ادیتعصبات نژ
 وضع جغرافيائی، شرايط حدودی زيادی  در   يک کشور تا نيرومندی .ی جيوپولتيک را ميدانيداحتمًا معن
افغانستان  . استرسی به ابحار و دست وسعت خاکزياد،جمعيت جنگل ها، ها، کوه ها، زمينی، دريامنابع زيراقليمی،

 رو زمينی ه منابع زير زمينی و و با همه اش،، با جمعيت موجوده اشعت موجودـ، با وسهمين حالت موجوده اش در
 و  سر اين نيست که جرا ضعيف بحث بر   -غريب است و کم زور و  ضعيف  و ويران کشور يکوده اشموج

پارچه و سه  دو مانده و بيچاره است، بعد از  چنان در افغانستان االناگر اين است که  سر بر  بحث –است ...غريب و
 و   سينه ميزنيدهمين ايرانی که امروز سنگ دوستی آن را به دا خواهد کرد؟  چه وضع پيندپارچه و چهار پارچه ش

 که به رسم  ميدانيد و انتظار داريدهاـش خود را هديه ای آندان و عقل و هوش و دـ داري دعوای يکی بودن با آن را
را به توبره خواهد ک ما اخوقت آن برسد، اگرپاکستان،هانگويم که باالی چشم شان ابروست، مانند شکران به آن

 پای . در دوران مهاجرت و اقامت شان در ايران تجربه نموده اندا اگرچه صد ها هزارافغان دوستی ايرانی ها ر.کشيد
  .صحبت اين ها  بنشينيد  و درد های دل آن ها را بشنويد

 و هند و ايران و پاکستان   چين باشد، چه روس باشد، چهچه امريکاشود؛ چه انگليس باشد،خود نمي هيچ بيگانه ای از
هستند که واقعأ  اينها طبيب نما های بدی.  طبيب بد همه را بيمار ميخواهد!و مرامی کسی مطلبی داردهر . باشند

 قوی شانابربر در هر قدرافغانان متفرق شوند، اينها.سالمت شما دراتحاد شماست. سالمت شما را نميخواهند
.  همسايه وکشورهای بزرگ وقوی جهان بيشتر استفاده ميبرندده کشورهایپارچه شی پارچه،ازکشورها. ميگردندتر

  . دليل است که تالش ميکنند آنها را تکه، تکه بسازندبه همين 
 آباد و  هاخود آن کشور  را مردمهای آباد کشورهمه. کسی ديگری آباد نکردسه و انگليس وآلمان وامريکا را فران

 ساير  اساطير وو جدا شدن از کليسا ، البته بعد از خودتکآ به نيروی بازویعقل و ا زتفاده  اـ اسهاز را معمور ساختند؛
  آن. های  شان رفتند آن با همه تاريخ و خوبيها و بدياموی و اين ما را به ايران و توران چه؟ عباسی و . موهومات

ها  بی مروت ن و دار و دسته های اينگلبدي و داخلی، با سياف و ربانی امروز با امويان و عباسيان . ذشت گ هازمان
  بکوبيد سرخلق و پرچم مالمت و انتقام را بر پتک  .ها بکوبيد سر اين  بر بايدپتک مالمت و انتقام را. روبرو هستيد

وبيد که آشوب ها بر  بکک مالمت و انتقاد را به سرپاکستان و امريکا پت. نمودند يک عالم انسان را سياه گارروز که 
 روان طن فروش و جنايت کار و و آن،جنايت کار وطن فروش   به دنبال اين آن ایج ب !کنيدا نمياين کار ر. ندپا نمود
ی و نفاق  و حرف دهن آن ها که غير ازتحريک مردم به خصومت و دشمن آن ها ميبينيد ه طرف دهن و ب، هستيد

تون کيست؟  عرب کيست؟ ترک کيست؟ پش!بيياندازبرادر عقلت را بکار . ! می کنيدچيزی ديگری نيست، تکرار
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  !برار  و يک  يم همه افغانچيست؟  ...  مسلمان چيست؟ هندو چيست؟ عيسوی و ؟ستکي... اق و هزاره و تاجک و ايم
   !!در يک کشتی سواريم و خانه ما يکی، و درد ما يکی

 شما می  من ازرا به چه تشبيه ميداريد؟در سمنگان  تخت رستم   و خوانيد جايگاه نيد که همه را افسانه میک مینوشته 
 که حضرت   معتقد اند عوام مردم . های در يک طرف صخره وجود دارد ایرفتگی پرسم که در دره تاشقرغان فرو

چنان   هم. باشد حضرت علی می  نشانه ها نشان پای دلدلآن صخره ها باال رفته است و اين  اش از"دل دل" با  علی 
در اثر همين ضرب شمشير   تاشقرغان  ای دره و .لفقار کوه را دو شق نمودا يک ضرب ذوگويند که علی با می

 باور ميکنيد من هم اين گفته ای شما را در مورد شما اين ها را اگر کنيد؟  ها را باور می شما اين . بوجود امده است
 از است، ولی  احتماًال وجود داشتهرستمیغير آن چرا حرف های مردم عوام را ميزنيد؟ در. تخت رستم باور می کنم

تخت رستم و ساختن آن  اهنامه ازـــ، در ششود  تا وقتی که از سمنکان خارج میمنگان می رسدــزمانيکه رستم به س
  . اصًال حرفی هم به ميان نيامده است

  را بنام اش اگررستم تختی ميساخت يا تختی برايش مساختند يا تختی . رستم را ما ازروی شاهنامه ميشناسيم
  .ميکردند، بايد در شاهنامه در دوران که رستم در سمنگان اقامت داشت سخنی بميان مييآمد

 يارـبسبعضًا  و ،از باوردور  بسياریودـميش  نسبت دادهکه به وی داستانها و حکاياتيوجود داشته، اما زرتشت هم
تفکرات نژاد پرستانه شان هستند، هم خود راه را گم در که غرق شما باور کنيد که عده ای از ايرانيان .اغراق آميز اند

دوستان ايرانی تان  يکی ازاز.  تخت جمشيد، مثًال. به بی راهه ها برده اندبر ما راده اند هم افغانان ساده دل و بی خنمو
  به جمشيدزهای شيرا  در نزديکی را تخت جمشيد.نامه مراجعه کنيد به شـاه خود يابپرسيد؛ کم هم شايد نباشند، که

 که به اساس برخی نوشته ها، اگر از زمان پيشداديان  يد ساخته است؟ـ آن را جمشً آيا واقعا . نسبت ميدهنددیاپيشد
، در تمام ايران و  اين سبک معماریآنها را قبول کنيم، بيشتر از ششهزار سال ميگذرد،  يک اثر يا بنائی ديگری را با

تخت جمشيد  يانيان يک اثری به ما نشان بدهيد؟دوران ک به ما نشان بدهيد؟ ازکشورافغانستان کنونی و نواحی اين دو 
که به يونان يورش  شناس و طرف دار حقوق يشر، زمانيهای خوب و صلحجو و حق انـها، اين انس را هخامنشی

 بيگناه شدند، .. . و ايالمی و آشوری و سومری و بابلی و سوری و ها يونانی وايرانیته شدن هزارـکش و سبب دبردن
عوام  !دوران هخامنشيها درکدام بود ودوران کدام جمشيد در .آباد کردندايران دريونان کاپی نموده  ای ـه از روی بنا

 اصالح ، را اگر سخيف و ضعيف باشند،اين اعتقادات اعتقادات خود شان را دارند، اما روشنفکران وظيفه دارند تا
 فکر کنند حال زار عوام   ما هم مانند عوامرخی ها بيجا خود را روشنفکر ميخوانند ـ  ـ  گرچه باگر روشنفکران .کنند

  .زارتر خواهد شد
  :متفرقه و مختصر

  .ـ    شما باز هم اشتباه ميکنيد، قران فارسی مثنوی مولوی را ميگويند، نه شاهنامه را
شرق حرکت نمود ارسطو شاگرد افالتون دروقتی که سکندر به طرف .  ساله بود٩ـ   افالتون وقتی که مرد سکندر

 اگر حق خود،لطف کنيد؛ در .،ارسطو نميزندحرفی را که کتاب ها را بسوزانچون من مطمئينم که هم. معلم وی بود
وقتی که با شخصيت و اخالق و نظر .  بخوانيد، يک يا دو اثری از ارسـطو را و يک بار ،حق ديگران لطف نداريددر

 ارسطورا برای اخالق . به او نخواهيد زد  راجع را شديد، مطمئينًا  که ديگر چنين حرف هائیبلند اين انسان آشنا 
 همطراز  و با گاندی و سورو و انسان های از اين ردهتولستویباعيسی، با و تفکرات بلندش سرشت انسانینيکو و

  .دانسته اند
ت آنها امروز در بدر و ـپرچمی که از دسن خلق ومه بيگانه پرستی شان،هماهلق و پرچم با همه جنايات شان، باـ   خ
هيچ انسانی يک سره خراب نيست، اين ما ها هستيم که همه چيز  ( يک خوبی داشتندردانيم، با همه بديهای شان سرگ

 و دانش و قدر ادبأ و شعرا و  علمکه قدرست  ا؛ وآن اين)را يا خوب يا خراب ميبينيم، جهان را سياه و سفيد ميبينيم
ها ميزنيد بزنيد، ولی اين آنهر نوع حرفی که در باره .   دانستند را می و جهانيت های ادبی ـ فرهنگی کشورشخص

  . اتهام را نبديد
بوجود بيآوريم اصيل قضايا بايد يک اصل ثابت اخالقی بررسی سالم و حقيقی و برای پيشنهاد  من اين  است  که  

   ما زياد يک. به محک سنجش بسائيم جدا، جدادرجای خودش،عمل راهرو  هرحرفی آن انوبرمب
کار  .بيائيد چندی هم بر  روی نکته ها درنگ کنيم و از اجزا به طرف کل برويم. بجائی نرسيديم. سره قضاوت نموديم

  . فيلسوفان را چند روزی پيش بگيريم
ان ها هم  مسلم . ميفرستادند هم درود خلق و پرچم .ـ   شما حق داريد به هر کسی که خواسته باشيد درود بفرستيد

 است،  سره و ناسره کردن و استفاده از عقلفرستادن نيست؛ جستجو و من درود کار اما !درود ميفرستند؛ بفرستيد
مهر باطل برهرچيزی که دعوای  چرخش دوران با شـتاب  . ميدانم که هنوز وفت درود فرستادن نرسيده استچون

در  همينگونه بوده و اين سلسله تا امروز.  فردا باطل است امروزحق مينمايدآن چيزی که . حق بودن دارد ميکوبد
  ! اين روال جاريست چون رودخانه ای مست و خروشانی.نيز همينگونه خواهد بود آينده

ـ غزه ـ مصر ـ ) غرب رودخانه اردن( فنيق ـ يوديا   اناتوليا ـ  سوريه ـ را فاتحـ   در تاريخ  يونان سـکندر 
هر نامی . جدا از امپراتوری هخامنشی ها آمده است) بلخ ( باکتريا  نام.  ميخوانند  و باکتريا ها يشری هخامنامپراتو
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را  که بلخ بعد از آنکه کوروش آننشان ميدهد اين امر. که در باال ياد شده معرف يک کشوراست که مستقل بوده است
.  بوده است و آزادمستقل يک کشور سکندر زمان حمله و در دو باره آزادی اش را بدست آورده اشغال نموده بود

 .سکندر مقاومت نمودانی ها شد، دو سال تمام در برابر برخالف ايران که با يک جنگ مختصر تسليم يون کشوری که
کشوری که اشغال ميشود و دو باره آزاد ميشود، اکر ده بار هم اشـغال شود و آزاد شود، اصالت و هويت خود را حفظ 

  !ندميک
ه های ناصرخسرو و فردوسی و ديگر مفاخر ادبی ـ علمی ـ سياسی از هر کشور و درهر کشوری ـ   ساختن مجسم

 ، ما اين کار را نکرده اند  دولت هایاگر . ايرانی ها کاری خوبی نموده اند.  استکه ساخته ميشود کاری قابل تکريم
را شود که شخصيت هائيدليل نمي  يک کشور  حکامدشاهان وولی بی تفاوتی سالطين، پا .کاری بسيار بدی نموده اند

را مجسمه ها اين .بدانيم  و ازخود،خود بخوانيمازميکنيم ، يا ميادين را بنام شان که مجسمه های شان را ميسازيم
نا نموده اند کاری نيکی است، ولی اگر برای اين ساخته اند که با  بسياسی شان مقام علمی ـ ادبی واگربخاطر

   .نکارشان ادعای از خود بودن آن ها بکنند، کاری درستی نيستاي
هر جا ببينيد کوچه ای، سرکی، خيابانی، پارک وميدانی به . کاری را که ايرانی ها نموده اند در سرتا سر جهان ميکنند

يکنند، نه  اينست که آن شخصيت ها را قدر ممعنی آن. بيگانه نامگذاری شده است يکی ازشخصيتهای ازخود و ازنام
فتخارات فرهنگی و ادبی و اعرض من اين اسـت که ما حق داريم اين بزرگان را يا . اينکه آن ها را از خود ميخوانند

  . را قدر کنيم، ولی حق نداريم که آن ها را اگر به ما تعلق ندارنـد از خود بخوانيمانعلمی جه
اخيرًا از يکی از آلمانی ها شنيدم که ايرانی ها می .  تها اين مرض را دارند؛ شما فبول نميکنيد کار شماسايرانی 

دليل ؟ چون اين . د شهير امريکائی عطأ کن گوته شاعر برجسته آلمانی و انيشتين فزيکدانواهند تابعيت ايران را بهخ
  ! را ايرانی ميدانندها

 گرا. ستی و صداقت و خوبی هاستنه موجب در نه شخصيت ميسازد ونام . د و توجه نکنيديبه نام من بی باور باش ـ   
ميبود نام اش چه افتـخاری برايش ناعرـموالنای بلخی اگر ش. کنيد، لطفًا به گفتار و کردار انسانها توجه کنيدتوجه مي

ی، قندهاری، عتاب سيستان ـنـحس  ابراهـيم فرخاری،  جامی هروی،  حافظ مزاری،  نائی غزنوی،ـس؟  آوردمی 
صد ها  د؟رو های شان چه افتخاری برای شان ميآاين ها اگر شاعر نميبودند نام... اپوری وحافظ شيرازی، خيام نيش

چرا؟ . هزار انسان مانند گوته و در زمان گوته زيستند و مردند، ولی از يکی از آن ها به استثنای گوته يادی نميشود
 اگر ،ر صفحاتی گفتمان چاپ ميشودمنی که عکسم يا نامم دنام . چون کاری گوته اخش و مرتبه ای ارجمند داشت

  کس برايم چه افتخاری خواهد آورد؟نوشته ام به پول سياهی نييارزد، آن نام و ع
ل اه گرا و ياازها يا محلبه يک تبارو يک محيط ميکنند، آنشخصيت هائی که خود را محدود : ـ   اينکه ميگوئيد که

، نه ازملک نه ترکی ام، نه بلخی ام، نه تازييم: ه ميگويدمولوی نشنيده ائيد ک از.وازفضل انسانيت بی بهره اند
  ...و ! خراسانم، نه رومی ام، نه بلخی ام، من انسانم که از اهل نکويانم

يک طرف افغانيت سيد را چون سيد وعرب است زير سوال ميبريد، از  از.تا کجا رسانيده ائيدببينيد که آشفته گوئی را
ميخواهيد به ما تفهيم و يکوکاری مثال ميآوريـدن. ما بعنوان يک سمبول از انسانيت  برایمولوی را  کالم  ديگر طرف

 ازجهانی بودن يا جهانی يد داريدأکها تکه به روی نژاد انسانشما ! کنيد که از مولوی بييآموزيم وقدر انسان را بدانيم
. کالم مولوی توجه نکرده ائيد ممفهويه  ؟ جنگ شما برسر چيست؟!حرف ميزنيد) کوزموپوليت ( فکر کردن انسان 

و دوستان ايرانی تان از شما هم پيشتر و همه بيشتر يديد که اين کالم را بايد شما ازاگر توجه مينموديد، ميفهم
موالنا انسانی . ما به ناحق گريبان شان راميگيريدـکه ش يا ديگرانیچراغ راه تاريک تان قراربدهيد، نه من بيشتر

 به سر تا ،ميکنيد و نه مانند موالنا فکر شما که موالنا نيستيد . ولی همه نميتواند موالنا باشدبافضيلت وبزرگی بود؛
آريائی ( و يک تبار ) ايران (  مگر شما از يک محيط بناميم؟، شما راچه دديگر نظر بيياندازيسرمقاله ای تان يک بار 

 محل گرا يا از اهل و از فضل  شما رااجازه داريم خود شما نوشتهسخن نميزنيد و دفاع نمی کنيد؟ آيا بر اساس ) 
 بگويد که خودش را ازخود موالنا را بهتر است به دوستان ايرانی تانقشنگ حرف های انيت بی بهره بناميم؟ اينانس

، زيرا آن ها هستند که به کالم اشخاص مانند موالنا احتياج دارند نه آنهائيکه .ميخوانند و به حرف اش عمل نميکنند
  .سر شان در کار خود شان است

 ای و نه در عرصه مفهوم، درهيچ رزمگه در قلمرو ادبيات   که نه ها بگويم" فورماليته "  ـ    بايد بدون پرده و حفظ 
  .مرد ميدان نيستيد

يد ی بمن نشان بده کشور اسالم۵٣  اسالم محمدی را درنمونه ایساده گفتم که را روشن ورفم ح. من مزمز نميکنم ـ   
 محتوا و توضيحگر و جامع  بار باپر؛ يک مقاله جاندار،بنويسيدشما مزمزنکنيد و. کنيد تعريفوسرشت اين اسالم را

  .و مانع
گرکدام سوالی ا. کنمبيش شصت ساعت بايد کار کم  و  درهفته . من هم زياد وقت ندارم .شدفکر ميکنم قصه دراز 

 فرو کنيد، ولی هر چيزی را ی خوبکتاب ها درای پرسيدن سرتان راجبه . کمی خودتان تجسس کنيدباقی مانده باشد،
اگردی که حق شاگردی  و احترام استادی را فراموش نموده  به آن شعنوان يک استادبود توصيه من باين .  نه بلعيد
  شوخی نمودم؛ چون شما ازشاگردی و استادی ياد نموده بوديد، من هم يک .است
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  !شوخی بی مزه نمودم
ال نموده بوديد که  در کجا  فردوسی  راجع  به سکندر و پيدايش وی نوسته است، توجه تان را به قسمتی از چون سو

  : جلب ميکنم و در اين مورد در اين جاشعر فردوسی
  

               همه جست جنگ اندر آباد  بوم    شد از دشت نيزه وران تا بروم 
  ی او شاه سوسيک بود با را    روم اندرون شاه بد فيلقوســـب
  سياهی بياورد بی مر ز جای    امه که پور همایـــــشتند نـنب

  نـــــار کهــاد آمدش روز گــبي    يد ساالر روم اين سخنچو بشن
  داران روز نبردــامــه نـــهم    کرد ز عموريه لشکری گرد

  بپرداختند آن همه مرز و بوم    و دارا بيامد بزرگان رومـــچ
  فروخت گيتی فروزــو بــهارم چــچ     در سه روزدو رزم گران کرده شد

  يکی را نبد ترک و رومی کاله    سپاهوس  وزان بشد فيلقـــــگري
  

******  
  همه داستان پيش ايشان براند    چو بشنيد دارا ردان رابخواند
  بجويد همی فيلقوس آبروی    چه بينيد گفت اندر اين گفتگوی

  بينا دل و پاک دينکه ای شاه      همه مهتران خواندند آفرين
  ز کار آن گزيند کجا بهتر است    شهنشاه بر مهتران مهتر است
  بباالی سرو و برخ چون بهار    يکی دختری دارد اين نامدار

  بپاليز سرو بلند آيدش      اگر شاه بيند پسند آيدش
  اگر جست خواهی همی آبروی    بدو گفت رو پيش قيصر بگوی
  ک بانوان افسرستکه بر تار    پس پردهء تو يکی دختريست
  بر اورنگ زرين نشانی ورا    ا نگاری که ناهيد خوانی ور
  چو خواهی که بی رنج مانی ببوم     بر من فرستيش با باژ روم

          
  ********  

  فرستاد بازش سوی فيلقوس    دل پادشاه سرد شد از عروس
  نگفت اين سخن با کسی در جهان    همی بود ازو کودکی در نهان

  يکی کودک آمد چو تابنده مهر    بگذشت از آن خوبچهرچو نه ماه 
  ...سکندر همی خواندی مادرش       ز باال واورند و بويا برش

  
  از حمالت، از کشتار، از زور گوئی، ازتهديد، از باج خواهی،. همين سه بخش شعر يک جهان گپ دارد

  ه شما از آن داد سخن ميدهيد؟کجاست آن دادگريی ک. از کرفتن و پس دادن و يک عالم بيداد و ستم ديگر
  

 پايان


