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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  ميرحسين مھدوی

 
 ...شھروندان درجه يک، شھروندان درجه دو

  
  "ما باشندگان ديرينه اين سرزمين" شتابزده به کتاب نگاھی

  
. کتابی است که می تواند خواننده بی طرف را ھم خوشحال کند و ھم اندوھگين"  سرزميناينۀ ما باشندگان ديرين"

خوشحالم از اينکه سرانجام . اين اولين کتابی است که از يک ھموطن خود در باره ھموطنان ھندو و سيک می خوانم

است تا نوری، ھرچند کم اين کتاب در تالش . لب به سخن گشوده است" منشی نندالل گويا" نوسينده ای از تبار 

تولد اين نور عزيز را تبريک بايد .  اجتماعی کشور ما بتاباند- رنگ، به سمت  تاريک ترين بخش از تاريخ سياسی

  .گفت و حضورش را با صدا و سرود گرامی بايد داشت

 در جھان –اگر کتاب ديگری . است که در اين خصوص می خوانم از يک نويسنده افغان گفتم که اين اولين کتاب

نا  و از ھموطن ديگری نيز در ھمين موضوع منتشر شده است و من از خواندن آن محروم مانده ام، از -معاصر

ی که اين حقير می داند اما تاجائ. نوشته عذرخواھی می کنمبه خدا پناه می برم و از خوانندگان خوب اين آگاھی ام 

 عزيز را در آغوش گرفته "ايشر داس"ين دليل و با تمام وجود به ھم. اين نخستين تالش مکتوب در ا ين وادی است

  . مسلمان و نا مسلمان کشور تبريک می گويم– سيک -و کتاب زيبايش را به او و به ھمه بيدار دالن ھندو

گذشته ھندوان و سکھا، . تنظيم شده است) بخش(ھار فصل  بوده که مطالب آن در چ صفحه١٨٢اين کتاب دارای 

سال ھا، برخی از ناموران ھندوان و سک ھا و سرانجام فصلی با عنوان تصاويربرخی از رھبران معابد و درم

  . افغانستان معاصر

  .لف اين کتاب عزيز و شما خوانندگان گرامی در ميان بگذارمختصر نکات چندی را می خواھم با مؤبا اين مقدمه م

لف  تاريخی مؤدر رويکرد.  مذھبی است- ب تاريخیيک کتا..." ما باشندگان"چنان به نظر می رسد که کتاب  -١

کتاب می کوشد تا با ارايه اسناد تاريخی وشرح وقايع و حوادث گذشته ھای دور و نزديک، حضور تاريخی برادران 

رويکرد مذھبی اين کتاب نيز تالشی است برای معرفی اين دو . و خواھران ھندو و سيک  در افغانستان را ثابت کند

  .و شعاير آن و معابد و زيارت گاه ھای آن در سراسر افغانستانمذھب، آداب 

لف محترم رويکرد تاريخی به اين قضيه را نيز نشان می دھد که مؤ" ين سرزميناۀ ما بشندگان ديرين"عنوان کتاب 

آقای . له را ثابت کند آنست که در سراسر کتاب به يک مسأله اشاره کند و يک مسأبسيار پر اھميت می داند و در پی
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.  حتی وقتی نام زيارتگاھھا و توضيحات مربوط به آن را می آورد، سعی می کند صرفا يک زائر ھندو نباشد"داس"

سک ھا را بيشتر و زود تر از ارزشمندی ھای مذھبی - او تالش می کند شبيه يک باستان شناس، قدمت معابد ھندوھا

آيا " نه ھا به اين پرسش پاسخ مستدل و منطقی بدھد که وی می خواھد به کمک معابد و زيارت خا. شان نشان دھد

  ".ھندوھا و سيک ھا باشندگان اصلی افغانستان بودند؟

ن درست به ھمين دليل يک پرسش ديگر ممک.   تمامی اين کتاب پاسخ مستقيم و غير مستقيم به اين پرسش استًاصال

 "داس"آيا حساسيت آقای ". لف اھميت دارد؟ؤچرا پرسش نخست اينھمه برای م"است در ذھن خواننده مطرح شود 

  در برابر پرسش نخست را می توان صرفا يک حساسيت علمی در مورد بيان واقعيت تاريخی دانست؟

 عالوه براينکه می تواند يک حساسيت علمی باشد، حساسيتی است "داس"به نظر من حساسيت فراوان آقای 

سيک از -به عبارت ديگر قدمت زيست اقوام ھندو. و قومی ايشانبرخواسته از نگرانی شان نسبت به ھويت جمعی 

حق برابر زيستن ( دفاع از حق زيستن. آن روی اھميت خاص يافته است که با زيست امروزی آنان ربط مستقيم دارد

 را به کاوش برای نشان دادن حضور تاريخی  ھندوان و سيک ھا در افغانستان "داس"آقای ) با ديگر ھموطنان

  .شته استوادا

 کتابی بدانيم که در صدد افزايش معلومات ما نسبت به ھندوھا و سيک ھای افغانستان است، ًاگر اين کتاب را صرفا

 را بايد  کتابچه ای بدانيم "داس"به نظر من کتاب آقای .  در آن صورت اھميت اين کتاب را به درستی درنيافته ايم

 آدم بسيار با حياء و متشخصی است و "داس"آقای . غانستان استکه در صدد قلقلک دادن وجدان جمعی مردم اف

تنھا خواسته است زنگ بيداری وجدان جمعی را به صدا در . نخواسته باعث شرمندگی بعضی از مخاطبان خود شود

روتنی خاص  در سراسر اين کتاب، با ھمان حياء و ف"داس"آقای . آورد تا گذشته را عبرتی برای آينده بسازند

 پاسخی است به يک صدای  متکبرانه و ًاين تالش قطعا" . ما افغانيم، ما افغان بوده ايم" نشان می دھد که خودش

  .منکرانه که زيست تاريخی اقوام غير مسلمان درافغانستان را انکار می کند

ما "کتاب لف و ھمچنين البته عوامل زياد تاريخی و اجتماعی باعث آن شده است که  فروتنی فراوان مؤ-٢

له ای که چندان تالشی  با ھدف اثبات مسأ. جلی کندبه صورت تالشی يکسره تدافعی و محتاطانه ت..." باشندگان

اين کتاب تالش می کند تا به مسلمانان افراطی توضيح دھد که ھندوھا و سيک ھا، ھر چند . احتياج به اثبات ندارد

 تالش می کند به ھموطنان مسلمانش توضيح دھد "داس"ای به عبارت روشن تر آق. مسلمان نيستند اما افغان ھستند

به نظرمی رسد نسبت بين .  اما مسلمان نباشد،يک نفر ممکن است افغان باشد. که مليت چيزی غير از مذھب است

ھمواره به مذھب . له است قرن تاريخ کشور ما گواه اين مسأ١۴حداقل . مذھب و مليت يک امر بسيار سياسی است

اين مليت، . ھزاره ھا می توانند مثال خوبی در اين مورد باشند. مطرح بوده است) مثبت يا منفی(عنوان يک امتياز 

به . ھم به مذھبی غير از مذھب رسمی کشورپايبند بودند و ھم ازنظر نژادی با پشتون ھا و تاجيک ھا تفاوت داشتند

نان بودند که ھم مليت و ھم مذھب شان با مليت و مذھب رسمی عبارت روشن تر، ھزاره ھا  گروھی از مسلما

به ھمين دليل   .ت حاکمه بدھديأاين تفاوت توانست دليل موجھی را برای اعمال تبعيض بدست ھ. کشور تفاوت داشت

  .ت ھای حاکمه افغانستان و برای حتی قرن ھای متمادی شيعه کافر و ھزاره خارجی بوديأاز نظر ھ

 ;می پرسم که اگر مالعمر، به عنوان ..." ما باشندگان ديرينه " ، نويسنده کتاب "ايشر داس" آقای از برادر خوبم

افراطی ترين مسلمان ھموطن شما، در خلوت خود مراجعه کند آيا اعتراف نخواھد کرد که ھندو ھا و سيک ھا جزو 

  .بت استال مثؤباشندگان اصلی افغانستان ھستند؟ به نظر من بی ترديد پاسخ اين س
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 ولو صورت ھم بگيرد، مشکلی از - اعتراف صداقمندانه به اصليت شما –سخن من اينست که اين اعتراف ھا 

  که در آن - طالبان در آخرين رنگ کاری شان، شما را با رنگ زرد از پيکرما . مشکالت شما را حل نخواھد کرد

  تن به - ھرچند غير انسانی و سياه و تلخ-ردن ھااما در اين جدا ک.   جدا کردند-روزگار رنگ ما نيز سياه بود

 به افغان بودن شما ًمطمئن باشيد که اگر آنان واقعا. پذيرش يک واقعيت داده بودند  که آنھم پذيرفتن مليت شما بود

رنگ زرد نشانه ! برادرم. سيک به شکل ديگری رقم می خورد-شک داشتند سرنوشت برادران و خواھران ھندو

  .  ه انکارتبعيض بود ن

ه افغانستان انکار لفظی برای قدرت حاکم. ست نه رفع انکار شما و من، مبارزه با تبعيض اۀو به ھمين دليل وظيف

به شما گفته اند .  عملی است اصلی نه انکار لفظی بلکه انکارۀلمسأ. ردمندانه بوده و نه حتی الزماصليت شما نه خ

در " کوه بابا" به اندازه عمر .  افغان ھای اصيل ھم ھستيدًاتفاقا. ستيدھندوھا و سيک ھای محترم شما افغان ھ"که 

سفانه مسلمان نيستيد نمی توانيد حقوق برابر با ديگر افغان ھا را دارا أاما چون مت. افغانستان تاريخ و ريشه داريد

  ". باشيد

  -رکسی که ھندو يا سيک نباشد ھ- ، کسی ديگر"داس" گاھی اين پرسش ذھنم را می آزارد که چرا به جای آقای -٣

 می فھمد من نمی توانستم بفھمم؟ آيا تھيه اسناد "داس"ليف نکرده است؟ آيا قضيه را آنچنان که آقای أاين کتاب را ت

 ممکن و ميسر؟ آيا برای نوشتن در مورد ھندوھا و سيک ھا "داس"تاريخی برای من ناممکن بود ولی برای آقای 

 سيک بودن در افغانستان را به درستی نمی توان فھميد -  يا سيک؟  آيا واقعيت ھای ھندو بودن بايد يا ھندو باشیًحتما

 سيک ھا مرا به عکس العمل جدی وا نمی دارد اما آقای -مگر اينکه ھندو يا سيک باشی؟ چرا مشکل ھويتی ھندوھا

به آن بينديشيم کمتر از خودمان ال ھا ھم سمج اند و دشوار و ھم  احتماال ھرچه بيشتر ؤ را بله؟  اين س"داس"

  خوشمان می آيد؟ 

يک ويراستار خوب می توانست اين کتاب را بسيار زيباتر و پرحالوت تر ازآنچه که ھست به خوانندگانش . -۴

ی الزم برای ايجاد جرح و تعديل  فاقد توانائًنويسنده به دليل دلبستگی شديدی که به اثر خود دارد عموما. عرضه کند

يعنی .  يک دست و خودی نفس می کشدًنويسنده در سراسر کتاب يا اثر خود، در فضای صرفا.  آن می باشدادبی در

لف بگذارد تا او بتواند چيزھا را ؤينه ای روبروی مکسی بايد بيايد و آئ. تابش تنھاستلف در تمام طول و عرض کؤم

 -و سيک ھا در افغانستان موضوع ھويت ھندوھا "سدا" در کتاب آقای –ديدن چيز ھا بر اثر ديدن دايمی اثر . بببيند

  . لف ناپديد می شونداز ديد مؤ

در اين زمينه به سه مثال بسنده . به يک ويراستاری بسيار جدی ضرورت دارد..." ما باشندگان" به ھر حال کتاب 

  :مثال يک: می کنم 

  :مثال دو). ازمقدمه پاراگراف دوم" ( ديزم معتقد ماندندر آن ھنگام يک گروھی به آئين اصلی شان يعنی ھندوئ"

).  پاراگراف سوم٢١صفحه ..." ( ی قرار داشت، از گزند سالم ماند که در آن ھنگام به قله کوه آسمائیمعبد آسمائ"

  :مثال سه

   ).۵٠ص " ( ماداميکه به سن بيست و چھارسالگی رسيد، گذاشتش، با دوستانش بيرون بيايد " 

وقتی ھردوی ". گروھی"وحدت را از آخر کلمه " ی" و يا را حذف کنيم" يک"يد ل اول يا باناگفته پيداست که در مثا

خشی است در بخش نخست در مثال دوم نيز که يک جمله دو ب. آنھا باھم در يک جمله بيايد يکی شان اضافی است

ی آن آسيب ائ زيبحذف شده و اين حذف ھا به سياليت و" حوادث"و در بخش دوم کلمۀ مانند" ویر"حرف اضافه 

  .در مثال سوم نيز ساختار جمله بھم ريخته است و بايد جای ارکان جمله به دقت مراعات شود. وارد کرده است
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يک ويراستار می توانست تمامی اين ايراد ھای کوچک را برطرف کند و شيرينی خواندن اين کتاب را در کام 

  .خوانندگانش صد برابر نمايد

ب نيز تنھا می توانم بگويم که فصل چھار اين کتاب بود و نبودش ھيچ تاثيری برکليت کتاب  بندی کتادر مورد فصل

ھندوھا و سيک ھا را ... ی از زندگی، عبادت و ای اين فصل بی ربط، می شد عکس ھائبه ج. و موضوع آن ندارد

  .نشر کرد که مرتبط با موضوع اصلی کتاب نيز بود

ی ھايم، بايد صادقانه اعتراف کنم که اين کتاب آغاز مبارکی است برای  گوئتلخ با ھمه اين سخنان  و با تمامی -۵

  .اين آغاز مبارک را بايد جدی تر بگيريم. ھمه روشنفکران افغان

  با احترام

  ميرحسين مھدوی

  چھاردھم فبروری دوھزاروده

  ھميلتون کانادا

 

 


