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 Political سياسی

  
  مير حسين مھدوی

  
  دراين جا چار زندان است

  
  

دوی باشم١٠ ساعتی را که در طول شبانه روز بيدارم ، شايد فقط کمتر از١٨-١٧تقريبا از ھر  ه ميرحسين مھ .  دقيق

ده وديگران را . نه ببخشيد عبدالرب رسول سياف.  عبد الرسول سيافمساعتی را آفري ا م د تنھ تصور می کنم که خداون

ا. از سمت چپ ويا چه فرقی می کند ازسمت راست من آفريده است م واشرف آدم ھ الم می دان . من خود رامرکز ع

ه تم. خيال می کنم که خداوند ديگران را آفريده است تا من تنھا نباشم يافی اينست ک ن ساعت ھای س ام ھمت من دراي

نم الوت می ک ردار خود ت ار وک نم.. آيات مبارکه روشنفکری را به تائيد گفت سطه می ک افم. سف ات می ب ن . کلي وازاي

ائی خودم  شاخه به آن شاخه می پرم ودرتمامی اين حرکات نا متوازن سعی وھمتم ، اثبات يگانگی ، يکتائی وبی ھمت

  .می باشد

رای نشستاندن وی دارم اگر ادی ب تھم می . کسی در برابر من ايستاد شود، سالح ھای زي ی سوادی م ه ب اول اورا ب

و . اگر ديدم که باز نفس می کشد، بالفاصله او را به درد تحجرو عقب گرائی متبال می دانم. کنم ه ت ويم ک ه او می گ ب

مما تاريخ داريم وبه آن ھم. درده ھزارسال پيش زندگی می کنی م دوست می .  احترام داري اريخی را ھ ره ھای ت چھ

شريف داری ادی است خواب ت ه در . داريم اما تو يک جنس موميائی شده ھستی که ده ھزارسال متم ی ک و نمی دان ت

دارد م کمک نفس . بازار نيويارک ، تورنتوو پاريس ، سکه ھای عھد خلفای عباسی چلش ن ازھم ک ه او ب دم ک ر دي اگ

نممی کشد اين بار  ه تحجر وواپس . اورا ضربه فنی می ک تھم ب يش م ا يک لحظه پ ه ت اه گردن آن آدمی را ک ه ناگ ب

زی را : با صدای بلند درصحن ادبيات وھنر فرياد می زنم . گرائی کرده بودم با شمشير تکفير می زنم مردم ما ھرچي

ر من . ل نيستتحمل می کند اما کسی که دين ما را مورد بی احترامی قرار بدھد ، قابل تحم ه در براب بدين سان ھرک

زرگ وکوچک علمی در دست . تمام آيات وروايات دينی در خدمت من اند. ايستاده شود کافر می شود تئوری ھای ب

  .ودامن من اند ومن با اين اسباب رنگارنگ از خودم محافظت می کنم

ای کرزی .  گلخانه چکر می زنمدر قصر.  ساعت باقی مانده ، ساعتی محمد کريم خليلی ھستم١٨-١٧از آن  رای آق ب

فکاھی می گويم ووقتی به خانه آمدم ليست دارائی ھايم را دربانک سويس می شمارم وزمانی ھم که در دشت برچی 

ده ، اشک در  وم ودرمان ردم مظل ه م تن کلم ا گف ويم وب ھيد می گ ر ش برای سخنرانی رفتم با ھر جمله ام يک بار رھب

اور چشمانم حلقه می زند وچن ا باشد ب م آنج ان  دلم به حال بيچارگان به سوزش می آيد که اگر رئيس بانک سويس ھ
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دا . نمی کند که سرمايه ھای خوابيده در آن بانک مال من باشد ه خاطر خ ا را ب ه من روز ھ د ک مردم ايمان می آورن

ين می روزه می گيرم وشب ھا را به احترام گرسنگان گرسنه می مانم ودرنماز شب از شدت ضع ف چندين دفعه زم

  .خورم 

ستم زاره ھ رر ھ اعت مک دين س اال چن ده احت اقی مان ای ب اعت ھ ده . از آن س يچ آفري زاره ،  ھ ز، ھ ه ج زاره ای ک ھ

تاريخم را جدا می کنم، جغرافيايم را قطعه قطعه . شعر وشرع ام ھزارگی می شود. ديگری را به رسميت نمی شناسد

نم. ران ھزاره می دانممی کنم وتمام ادبيات را سھم شاع م می ک ودنم گ . دراين ساعت ھا خودم را در ازدحام ھزاره ب

سيرم ته . تحليلم ھزارگی می  شود وتف وی ھزارگی داش ه ب اتی را می جويم ک رآن ھستم ، آي سيرآيات ق ی تف ر درپ اگ

ًمخصوصا . نفر می شوم مت٢۵٠دراين ساعت ھا از عدد . تکيه اش انسان بودن انسان باشد. از اقليت دفاع کند. باشد

  . سال٢۵٠از ترکيب 

ويم  ستم: زمانی که شما به من تلفن می زنيد ومی گوئيد با آقای مھدوی کار دارم ، بی ترديد می گ د خودم ھ . بفرمائي

ه ا کی .   ًاما دقيقا نمی توانم بگويم که شما در ھمان ده دقيقه زنگ زده ايد يا ن ما ب وانم بگويم ش ل نمی ت ين دلي ه ھم ب

  .رف زده ايدح

د ا صادق باش نفکری م ان روش ورد جري ا در . آنچه که صادقانه اعتراف کردم گمان می کنم درم روز م روشنفکر ام

دان معروف . چھار زندان بزرگ گرفتار است ار زن ا آن چھ ه و( منظورام اريخ وجامع ست...) ت ق . ني راد من تعل م

ی . که ھيچ که مغز ھای ما را نيز بسته استزنجيرھائی که دست وپا . ھای خشک وخسته کننده قومی است وم گرائ ق

  .يک ايدئولوژی بسيار استوار ومحکم. با کمال تأسف تبديل به يک ايدئولوژی شده است

ر گروھی حاضرند از جنايات مال عمر دفاع کنند وھمانند فدائيان او بمب دستی  به کمر خود ببندند ودر سرگ ھای پ

تند  . ازدحام ادبيات وشعر خود شان را منفجر کنند تا مگر چند شعر وشاعر ويا نوشته ونويسنده را به ديار باقی بفرس

شتون است ر پ ه مال عم ن است ک شت سر کرزی . تنھا دليل روشنفکرانی که دست به خود کشی می زنند اي اھی پ گ

انی د وزم ا انورالحق نماز می خوانن ی ب د وحت وا می گيرن سايل شرعی شان را فت ا شيرزوی م دھار از گل آق  در قن

ر . احدی  به ريش وريشه کسانی که سرود را نا ملی می خوانند می خندند اين گروه حاضرند حتی زبان فارسی را تي

سند شتو بنوي ه . باران کنند وبعد با خيال راحت تمام لوحه ھای  شھر کابل را به زبان پ ل ھم د مث ر بتوانن روه اگ ن گ اي

  . قومندانان کمونيست ، جھادی وطالب فارسی زبانان را در يک شھر جمع کنند وآن شھر را با بمب اتم بزنند

از . نمی خواھم مثال ونمونه ارائه کنم  ه ب روه را ک ن گ شريات اي به من ھزاره ھم چندان ارتباطی ندارد اما يکی از ن

ين ی درفھرست آن چن دکنيد حت ن روشنفکر تفنگ در ١٢پنجشيری ھای دزد ص :  می خواني ر اي ما اگ ه نظر ش ، ب

دست می داشت کاری غير از قومندانان محترم ونا محترم می کرد؟ به نظر شما نبايد اوراھم  تفنگ انديش ويا تفنگ 

ی ساالرويا روشنفکر قومندان يا قومندان روشنفکر شده ويا چيزھای شبيه آن ناميد؟ عده ای از  د حت صميم دارن ان ت آن

  .تاريخ را به نفع ظالمان وجالدان بنويسند و بعد از نماز برای سالمتی عبدالرحمن خان دعا کنند

. گروھی ديگر اما مارشال فھميم را بھترين مارشال جھان می دانند وساعت ھا ازفھم ودرايت او داد سخن سرمی ھند

ریربانی را مؤمن ترين آفريده حضرت حق می دانند و ا براب م ون ا ظل ارزه ب ان راه مب ان .  شورای نظار را قھرم آن

د اک کنن روه پ ن گ ياه اي م از دامن س ستر را ھ ان . سعی می کنند با انگيزه ھای قومی ، لک ھای خاک وخاک ان زب آن

اًپشتو را مثال ان شناس ه ارزش زب ان ھيچگون ن زب ه دراي د ک د و می گوين انی می دانن ی وجاپ نه  ترکيبی از زبان چين

م راحت . بايد آنرا دور انداخت. نيست شه از شر تکل رای ھمي ان را ب شتو زبان ام پ اگر به آنان ھم قدرتی دست دھد تم
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د ی کنن الوه آ. م ه ع ارات گذب ام افتخ د تم صميم دارن ان ت اری ن ا بھنج تم ون م وس ام ظل د وتم ود بدانن ته را از آن خ ش

  .ومصيبت را به پشتون ھا نسبت بدھند

روه ديگری سع تباھاگ شتونيزم ، اش ا پ ارزه ب ا ھدف مب ان وب ار تاجيک گراي ه در کن د ک ا را ھدف ًی دارن شتون ھ  پ

ا عامل اصلی عقب . قراردھند شتون ھ ه پ د ک د ثابت کنن اريخی شان ، می خواھن ان مظلوميت ھای ت ا بي م ب ان ھ آن

ارزه م. ماندگی وبدبختی افغانستان ھستند انی آنان سعی می کنند آينده را درسايه مب ه ببخشيد زب ومی ، ن سالمت آميزق

  .نشان دھند

د–عده ای نيز می خواھند پھلوانان نامدار جنبش ملی  ه حساب آورن ات ب اخر ادبي ه .  اسالمی را جزو مف ر ب ان کم آن

د  . بزرگ نمايی دوستم بسته اند وتصور می کنند اگر دوستم درمسابقه چوکی رانی پس بماند قوم ازبک تباه خواھد ش

وم ايکاش آ سابقه آخر شود ق ن م تم دراي نان قدری به اين انديشه مسلم خود شک می کردند وخيال می کردند اگر دوس

  .ازبک اول خواھد شد

کمی خود تان را در تاريک خانه مطالعه .  کمی جرايد وسخنرانی ھا را مرور کنيدًاگر با گفته ھايم موافق نيستيد لطفا

د. کنيد اده استکمی پنجره را باز کنيد وببيني ه راه افت اری ب رد وغب ار، دار.  چه گ ه مجالت واخب ا درصفحات ميان ھ

ھنوز ما . ما روشفنکران اين نسليم . ی که تنھا به جرم زبان وقوم ، سرھا را می ربايددارھائ. برافراشته می توان ديد

م.  می کنيم قتل عام. بعضی ھای ما ھمچنان قومندان مانده ايم. نديشيمتصميم نگرفته ايم انسانی بي . نه با تفنگ که با قل

ی چيزخوبی . نه يک نفر ودونفر را که يک قوم ويک مردم را يم وحدت مل ا می دان ه م ه ھم البته مشکل اينجاست ک

ی . است وھزاره وازبک وتاجيک وپشتون برابرند وبرادر ه ب يم ن دگی کن م زن ا ھ ھمه ما می دانيم که تنھا می توانيم ب

ی ھمۀ.  قومی تاريخ مصرفش گذشته استکه نزاعھمه ما می دانيم .  ھم  ما می دانيم که ظلم ، ظلم است ومحکوم حت

شيمغانستان واحد بيھمه ما می دانيم که قوم ديگر معنی ندارد بايد به اف. اگر عامل آن از قوم خود ماباشد ن . ندي ه اي ھم

ردم عادی . فاق ھمت می گماريمھا را می دانيم و بدبختی ھم دراين است که با آگاھی ودانش به ترويج ن ا م ا ب فرق م

دکه قوم گرائندازه ما نمی دانند ادر اين است که آنان به  دگی می کنن سانی زن د وان . ی بد است اما انسانی فکر می کنن

  .  تقابل ويا جنگ قومی جز دربين ما روشنفکران وجود خارجی ندارد. بی ھيچ تبعيض وتفاوت وجدالی

  .ست دراين جا چار زندان ا

  .به ھر زندان دوچندان نقب ودر ھر نقب چندين حجره ، در ھر حجره چندين مرد در زنجير

  .....از اين زندانيان ھستند مردانی که 

 


