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 Political سياسی

  
  حسين فکوری

 ٢٠١٢ سپتمبر ٢٧

  

  محمد محقق؛

 ري تدبیا پھلوان مأب بياست مدار مدبر يس
 ی او توانست برا.است شديت محروم ھزاره وارد بازار سيانه و دفاع از حقوق اقليگرا  قومیمحمد محقق با شعارھا

دگان ھزاره، و ادامه يِن در خون تپيرا خود را وارث پرچم خونيانه بسازد؛ زي، در دل مردم آشیاندك زمانخودش در 

ر ي بصۀكه به گفت خبر از آنيب.  او شتافتندی به سویمردم ھزاره با ارادت به مزار. كرد ی می معرفی راه مزارۀدھند

دانست و  یخاطر محقق مه تمام مشكالت سمت شمال را ب محقق متنفر بود وی از آقاداً ي شدی، مزاریاحمد دولت آباد

  i.دي سمت شمال بر كنار نمایمصمم بود او را از رھبر

ران يھا كودك و و ھا انسان، به گلوله بسته شدن ھزار  كله منار شدن ھزاریھا  زخمی مرھم گذاریمردم ھزاره برا

 شان یك زندگي تاریھا كردند که شب یآنان فكر م.  شان، عاشقانه و غافالنه محقق را در بغل گرفتندیھا شدن خانه

 لوكس وزارت یھا به كرس ھا و باور ن آروزياو از آدرس ا. ك استي صبح و سال نو نزدیده و آرزويبه سر رس

م نه يك تصمي مردم محروم ھزاره، در ی در آن بدون كدام دست آورد مثبت برایدن چنديبعد از لم. افتيپالن راه 

ن عمل نابخردانه و ي او توانست با ھمی كرد، ولی خدا حافظین چوكي بر احساس، با ای بلكه مبتن بر خرد،یمبتن

  . دي مردم ھزاره را به خودش جلب نمایاش احساس عاطف یاحساسات

 آن ی كه برندگیقمار.  كردیاست جمھوري ری كسب چوكی برای قمارۀ خود را آمادیشيسپس بدون عاقبت اند

خته بود و يچ عرق ري ھیشه برايمحقق چون ھم.  بودی و قطعی اول حتمیھا  از ھمان روزمتصور نبود و باختنش

او با شوق و عالقه . چ وارد كارزار انتخابات شدي ھیكرد و برا یش فرق نميز برايبار ن نيده بود، ايچ جنگي ھیبرا

وار و كوچه و پس ير و دماند، به د یم» مارمولك«تر به   به سر و چپن به دوشش را، كه بيشینگی لھا عكس

دان ي وارد میشير اندي عدالت، انكشاف متوازن، قانون و خیھا با سردادن شعار. ن چسپاندين سرزمي ایھا كوچه

 از یزي و قانون گری عدالتیرا بيشتر است؛ زيز بيخ نين تا مرياش با محقق از زم  كه فاصلهئیھا شعار. انتخابات شد

 در یو» ك شبي ھزار و ۀكاخ سبز و دارالخالف«امروز . درخشد ید و ميدرخش ی محقق مین چپن آقاي زریھا تار

  . كند یت مين مسأله را آشكارا حكايكابل ا
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 و كشتار و قتل ی و بربادیراني، ویگر  و غارتیگر چور و چپاول، دزد تيخش حكايمعلوم است در كشوری كه تار

به .  افكندیه ميچون ظلمت بر نور سا  ھمیك و مدنيكرات دمویھا  بر ارزشی و مذھبی قومیھا ، ارزش]١[عام باشد

 یجان ھزاره، ناآگاھانه به پاير زنان پارسا و جوانان پر شور و ھيده، پير مردان قامت خمين خاطر بود كه پيھم

  . دادندیأ  محقق ری رفتند و به آقایأ ریھا صندوق

او بعد از .  شدی بزكشین بازي اۀ برندی كرزیاند، آقا می می بزكشیشتر به بازيج انتخابات، كه بي شدن نتائیبا نھا

 و یش، ارتجاعينه اش را با  افراد جزم اندي كابی و مشاركت قومی با شعار مشاركت ملیاد نمودن حلف وفاداري

  .ديھا، سر و سامان بخش یھا و احد ست پشتونی چون خرميوناليناس

ه نظام ي را علئیھا  مانده بود، پر و پاگندیكار باق ین و بران، سرگرداين شكست كه تنھا، حي محقق بعد از ایآقا

او .  كردی سپری سرگردانی را در فضای سخت زندگیھا مجبورا روز. دي نبخشی سودی سر داد، اما به ویكرز

تش تمساحانه اشك ي حفظ محبوبیشد و برا یان مردم ظاھر ميز از اشك در مي دل با چشمان لبری تسالی برایگاھ

  .پرداخت یاھو ميو به ھخت ير یم

 رحمت خواب آلود حركت ی زد، اما ھمائیگر دست به  بخت آزماي بار دیك شدن انتخابات پارلمانيمحقق با نزد

نان يه نشي از بادیأ ھزار ر۵٣او با اخذ . ه افكندي سر او سای باالش به انحراف رفته، تصادفاً  ایر اصليكرد و از مس

 را تجربه یروزي پیھا او كه بعد از شكست، تازه روز. ه زديق پارلمان تك پر زرق و بریغرب كابل، به كرس

اف خون آشام يچ، به سيك قمار، در بدل ھيمجنون وار و مستانه مردمش را در . ديبال یكرد و از شوق به خود م یم

رحمانه جوانان  ی كه بیمجاھد.  كرده بودئی افشار افتخار مجاھد بودن را كمایھا افی كه با قتل ھزارهيباخت؛ س

ھا، و  با نواختن شالق. شان را با به گلوله بستن كودكان شان آتش زد  مادرانۀد و دل افسرديافشار را سر بر

 ۀران شدي ویھا د كه از درون خانهي آفریا او فاجعه. ديتمان شان آرامش  بخشي پر ضرب، صورت یھا یليس

ھا، از   كه حتا تا امروز سبزهیا د؛ فاجعهي خروشیشنده م خرویايدان ھمچون دري افشار، خون سرخ شھیھا ھزاره

  .كشند یزار افشار خجالت م دن در شورهيئرو

م ي تعمیگر براياو بار د.  شدید مردم ھزاره نسبت به ويجاد نفرت شدي محقق باعث ای آقاۀدي ناسجی معامله

 یھا، خود را از گرسنگ ن ھزارهي سزمھا در یافتن حمالت كوچي زد و با شدت یگر لهيروابطش با مردم، دست به ح

رنگ ين نيبا ا.  وارث خلف عبدالرحمان خان استیكرد كه كرز یاد ميغش انداخت و با ظاھر گرسنه و تشنه فر

 عبرت نگرفته ی وۀاباني عوام فریھا استيمردم ھزاره كه  از س. توانست خود را دوباره محبوب مردم جلوه دھد

 ی صادق است و راستیش نسبت به كرزيھا فكر كردند او در گفته.  استقبال كردندی گرمز از او بهين بار نيبودند، ا

 ی محقق نسبت به كرزی آقایھا د كه مردم متوجه شدند پروپاگندئي نپایري وارث عبدالرحمان است، اما دیكرز

م او در انتخابات را بازھي خودش بوده است؛ زیصادقانه و از ته دل نبوده، بلكه به خاطر روابط و منافع شخص

شه عاشق قمار يك سفره قرار گرفت؛ چون او ھميز و يك مي، در پشت ی با كرزیگري، در قمار دیاست جمھورير

 ۀبه گفت.  او مطرح نبودی به نام منافع مردم برایزير از قمار چيغ. گر را در سر داشتي مجال قمار دیبود و آرزو

  : موالنا

  بودشخنك آن قمار بازی كه بباخت آنچه 

  گرـار ديـــوس قمـــچش الی ھـــبنماند ھي

او با . چ به دنبالش كشانديك قمار بدون ھي او را به ی، كرزیاست جمھورين خاطر در انتخابات دور دوم ريبه ھم

ھا   خان را، به پشت بسته و به كوهیدار كرز یقول  چپن به دوش و قرهیھا  راه افتاد و عكسیل به دنبال كرزيكمال م
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 غلبه نموده ی چنان بر ویقول كرز  قرهینيسنگ. دن آغاز كرديج و خم ھزارستان حمل كرده و به دوي پر پیھا هو در

ك چشمك ھمراه با تبسم به يز مردمش را در بدل ين بار نياو  ا. ختي رین چپنش مي عرق از آستیھا بود كه قطره

 یسوگمندانه بود؛ بو.  او را با لگد به دور انداختیروزي انصاف بود، بعد از پی واقعا بی باخته بود، اما كرزیكرز

  . اثر نكرده بودی كرزی در مشام آقایا  محقق ذرهی آقایھا عرق

او در . دي خارج گردیاسي سیدان بازي قدرت رانده شد و از مۀي به حاشیاست جمھوري محقق بعد از انتخابات ریآقا

است شناور يالق ستوار در با او قورباغه. زند یدست و پا م نجاتش ی فرورفت كه تا ھنوز برایك باتالق سردرگمي

ك ي كه تمام افراد آن از ئیھا جبھه. دھد یل ميھا تشك است جبھهي به قدرت و ثروت در بحر سیابي  دستیبرا. است

، چون یاپي پیھا نيستند، بلكه بعد از تمري نیاسيشان نه تنھا نخبگان سيا.  محقق استی آقایھا پيقماش و از ھم ت

  .ز نخواھند شدي نی قھرمانان بزكشیكرز

 نه تنھا درس ین است كه وي چشد، ای را می محقق مدام در پرتگاه شكست، زھر ناكامیسنده علتی كه آقايبه نظر نو

است فھمان يگر او سياز طرف د. ش ناآشنا استيز تا ھنوز براياست نياست را پخته نخوانده است، بلكه مفھوم سيس

زدند، اكنون از او  ی در ركاب او قدم میھا آدم باسوادی كه روزگار راند و ده یه ميفش را به حاشخردمند اطرا

 خسک دزد و نفھم یھا ھا ارباب و داروغه  و دهیل، خنجري خلیافرادی چون حاجآن فاصله گرفته اند و خالف 

  .دارد ی نگه منند، را  پرورانده و در كنارشي آفری چون آنان، كه برای مردم فاجعه میگريد

را مردم ي شان با او فاصله دارد؛ زیھا ند قلبيامروز مردم از او فاصله گرفته است و آنانی كه خود در ركاب او

 ھزاره به قرص ۀ برند و ھزاران خانوادی رنج می و برھنگیمردم از گرسنگ. خواھند یرھبری از جنس خودشان م

 را، كه ی وی و دار الخالفه اش در سرکاريز شھر كابل ثروت قارونفي محتاج اند، اما كاخ سبز او در مزار شرینان

  .گذارد یش مي كرده است، به نمائیاز فروش مردمش كما

اش را   خانهۀ محقق در شھر كابل حتا كوچیھا باشد، اما آقا ان آنيھا باشد و در م خواھند كه با آن ی میمردم رھبر

ھا نفر ھزاره توسط  ن جرم دهيبه ھم. دياش عبور نما ش خانهي پۀز كوچب و گرسنه اي غرۀدھد ھزار یبسته و اجازه نم

  . خورده و لت و كوب شده اندیلي محقق سیافراد آقا

ده اند كه او در ي محقق رسانده اند، خوب دی خود را به آقایھا بار مراجعه و تالش  بعد از دهی كه به سختیكسان

در . » كند او خدا استید فكر ميشا«: ی خانم فالچۀبه گفت. كند یدفترش با دماغ فرعون گونه با مردم بر خورد م

ند، او  به خوردن پسته، بادام و يگو ی شان سخن میھا تيھا، دردھا و محروم دفترش ھنگامی كه مردم از رنج

ه كند، چ ی ھم به مردم نمینگاھ مي مصروف است، حتا نی كارتونیھا لمي فی خوش طعم و تماشایھا یدنيدن نوشينوش

 خرابه و ۀآن ھم در حالی كه دانشجويان ھزاره در خان. افغانستان استمردم  ی از آداب بومیكيرسد به تعارف، كه 

ان و يسنده خود بارھا شاھد بوده كه دانشجوينو. برند ی رنج میگ او از گرسنۀ درست در كنار خانئیكرا

  .  گرسنه بوده اندئیھا نند، شبك ی می زندگئی محقق در اتاق كراۀآموزانی كه در كنار خان دانش

اما . اھو به راه انداخته استيپش باز سر و صدا و ھيسطح و ھم ت  محقق با چند تن از افراد ھمیھا آقا ن روزيدر ھم

گر بعد از معامله با ي او دیھا اھو و اشكيرا ھيدھند؛ ز یت نمي محقق اھمی آقایاھويگر به سر و صدا و ھيمردم د

اثر  یارزش و ب ی، بیاست جمھوريچش در دو انتخابات ري بدون ھیھا زاره در افشار، و تجربهاف، قاتل مردم ھيس

. ند و نخواھند شستيشو یباور غرب كابل، موتر او را با عطر نم گر مردم محروم، صادق و خوشيد. شده است

دوند و  یپای برھنه نم محقق در کارته سه از دنبال موترش با شكم گرسنه و ی آقاۀ تا خانیگر مردم از برچيد

  .دينخواھند دو
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 متعفنش یخ انداخته شود تا بوي تارۀده است و بھتر است به ستل زباليخ انقضايش فرا رسي محقق اكنون تاریآقا

 و ی  مدنیھا  داند و با ارزشی مدرن را نمیاسيات سيرا او ادبي را آلوده و مردم را مسموم نسازد؛ زءفضا

ك يك بستر دموكراتي و در یا ك جھان شبكهي در یباز استيھا با س فرسخ. گانه استيو بك كامال نا آشنا يدموكرات

 با خصلت پھلوانی با یاو پھلوان نبود، ول. داند ی جھان امروز را ندارد و نمیباز استيزبان و سواد س. فاصله دارد

 یگر سنگري داشت، اما اكنون د جوالنیدانی براي محقق میك بستر جنگيدر . بان بوديھا، دست به گر یاست بازيس

اش   خانهۀك پھلوان مآبی چون محقق در كوچيد يشا. ست كه پھلوان مآبی مثل محقق در آن مركب برانديبرای جنگ ن

  . ستيگر به او ضرورتی ني امروز دیاسيدان سي در میابد، ولي جوالن بی برائیفضا

 یرھبرانی با تخصص و با تقوا. ري تدبی پھلوان مآبان بمداران مدبر ضرورت دارند، نه به استياكنون مردم ما به س

 امروز را یھا استيزبان و سواد س.  باشد]٢[ی دموكراسیھا  ضرورت است كه دموكرات و معتقد به ارزشیاسيس

 صوف، ۀگر تنھا دريد.  را داشته باشدی و چند قومیك بستر چند فرھنگي در یاسي سیتوان باز. بھفمد و بداند

 او گوش بدھند و بعد به فرمانش یھا ثي محقق بنشينند و به حدی منبر آقایھا پا ست كه ھزارهيركنت نشولگر و چھا

  . نديحركت نما

 یھا ن مورد وجدانيد كه در ايام.  محققیآقا» ی و قمار بازیپھلوان مآب «یاسيخ سين بود شرح مختصری از تاريا

  .ن، منصفانه  قضاوت كننديب قتيدار با چشمان حقيب

 

                                                 
i  -به شدت از عملكرد استاد محقق در صفحات ....  ن آمد به ايرا١٣۶٨مزاری و قتی در آخر سال :  بصير احمد دولت آبادی می گويد

روزی اين موضوع را در قم با ما در ميان گذاشت، در . وليت شمال بردارندؤشمال نا راضی بود و حتا در صدد بودند كه ايشان را از مس
 را بردارند چرا كه تمام مشكالت شمال را ايشان قصد داشتند كه استاد محقق. جلسه چھار نفر بوديم بابه مزاری، مرحوم قرين، جويا و بنده

بابه .  مخالفت نموديم و حتا به شكل اعتراض گفتيم ما ھم نيستيماما ما با حذف استاد محقق شديداً .... به نحوی با ايشان در ارتباط می دانست
 بعد از بابه مزاری فرد دوم در شمال می ھرچه اصرار كرد و نقاط منفی استاد محقق را برشمرد ما بر اساس ھمان عالقه قبلی كه ايشان را

او . وقتی زياد اصرار نموديم و از استاد محقق دفاع نموديم بابه آه سردی كشيد و گفت شما محقق را نمی شناسيد... دانيستم راضی نشديم  
ما آن روز با بابه مزاری .... د نمايدحاال قرين به رحمت خدا پيوسته است آقای جويا اگر نترسد شايد اين حرف را تائي... محقق ديروز نيست

  ]٣[.ھا پس از شھادت بابه به اين نتيجه رسيديم كه بابه درست می گفته ما اشتباه می كرديم مخالفت كرديم طرف استاد محقق را گرفتيم بعد
 - لندن آنتاريو. دولت آبادی) حمد بصير  ا( نويسنده حميد » ھای افغانستان مزاری ماندگارترين تالش در تاريخ ھزاره« متن گرفته شده از 

  .كانادا
  

  :يادداشت
دانستن، اگر ھيچ چيز " گری، ويرانی و بربادی و كشتار و قتل عام گر چور و چپاول، دزدی و غارت  حكايت"تمام تاريخ افغانستان را] ١[

ن بر مبنای مبارزات شکوھمند چه کشوری که از طرف دوست و دشم. نباشد به جرأت می توان نوشت، بی خبری از تاريخ می باشد
لقب يافته، در ھر تحليل تاريخی نديدن چنان شکوھی حد اقل بی خبری از تاريخ را می " گورستان امپراتوری ھا"آزاديخواھانه اش به 

  .رساند
 برای يک رھبر، با  کشور امپرياليستی و نوکران آنھا قرار دارد، ھيچ ويژگيی٤٤از نظر ما در مقطع کنونی که کشور ما در اشغال ] ٢[

  .اھميت تر از داشتن عرق ملی و آزاديخواھانه نبوده و نيست
موافق باشد، چه از نظر ما به " مزاری"مبرھن است که پورتال نمی تواند با طرز ديد نويسندۀ مطلب و آقای دولت آبادی در مورد ] ٣[

شان به خون خلق ما اغشته و قالدۀ اجنبی را به گردن دارند،  سياف جنايتکار بوده و دست -  ربانی و گلبدين- ھمان اندازه که مسعود
  .نيز در تمام خصوصيات با آنھا يک سان و شريک بوده و می باشد" مزاری"

 AA-AAادارۀ پورتال


