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  مکثی برمصاحبه سياه سنگ با اسد کشتمند

   عثماناکرموسوء قصد بر» دراکو' وھمزادش« پيرامون مقالۀ 

  

، مدير روزنامه )برادر سلطانعلی کشتمند(تمندآقای سياسنگ با اسد - کش
  پس از تھاجم شوروی به افغانستان،،در ماه ھای اول»حقيقت انق7ب ثور«روزنامه 

از نويسنده يی بنام » دراکو' وھمزادش«گفتگويی کرده پيرامون نشرمقالۀ بنام 
ر ومدير مسئول روزنامه اسد کشتمند، برای جلب توجه ھرچه بيشت.»برمک کابلی«

پيشانی مقاله   تره کی يا سروری را نيز بر-خواننده گان، تصاويری ازحفيظ - امين 
خودش از ]  ١٩٨٠ مارچ ٢٩در تاريخ  [افزوده، که بعد از نشرقسمت اول مقاله 

)  داکتر اکرم عثمان= برمک کابلی(مديريت روزنامه سبکدوش ميشود ونويسنده آن 
 ی قرارميگيرد و شش گلوله تفنگچه براوچند روز بعد، مورد يک حمله تروريست

 تا دو سال در بستر ميرد، مگرمدت يک ونيمميشود،ولی نويسنده نمي) آتش(فير
  . لتيده بود، تا زندگی دوباره به او بازگشتبيماری غ

  . زمبا طرح چند سوال خواننده را از غلط فھمی برحذر سا می بينمم دراين مصاحبه چند نکته است که 'ز

خشن که ھدف اساسی آن بيان تنفرمردم از برخورد  [»دراکو' وھمزادش«ن، آقای اسد کشتمند درنشر مقالۀ به نظرم
، از دقت 'زم کار ] در کشور،بدستور رھبران رژيم بوده است٨ و٧ و٦دولتی در نحوۀ تطبيق فرامين و تشدد آميز کارگزاران 

اگر مقاله با درنظرداشت وضعيت متشنج درون  .  نشر آن گرفته استنگرفته و حتی يک صفحه از نوشته را ناخوانده، تصميم به
اگر با نشر مقاله  حزبی، در بورد مشورتی روزنامه  قرائت ميشد و بعد تصميم به نشر يا عدم نشرآن گرفته ميشد، وباز

 ريفان حزبی خود نمیحزير پای   خار در )تره کی يا اسد - سروری(کاريکاتور حفيظ - امين، ويک رفيق مھم ديگراو
  . وکارتونست و خود اسد کشتمند با خطر مرگ وترور مواجه نميگرديدگذاشت،احتمال داشت، که حيات نويسنده 

کرد که توانائی نميدر آن زمان درميان جناح خلقی حاکميت، کسی را سراغ  منطق  آقای اسد کشتمند اين است که
 پس اين عمل  تروريستی از سوی عوامل حزب . داشته باشد اشده گیشناخت اصل نويسنده را از روی سبک وروش نويسن

بر اين طرز ديد آقای بزودی  مگر حوادث بعدی !اس7می حکمتيار صورت گرفته، نه از سوی جناح خلق حزب بر سر اقتدار؟
 ، کشف گرديد و در ی تره ک- نويسنده مقاله توسط يکی از طرفداران امينت که اصلياسد کشتمند خط بط7ن کشيد وثابت نمود

 وسابقه افتاده بود،» برمک کابلی«دنبال کشف نام اصلی ه يکی ازکسانی که بًاتفاقا  .اختيارمقامات جناح خلق گذاشته شد
او امور .  در شھر لشکرگاه آشنا شده بودم١٩٧١ درسال اين شخصمن با  .تماس گرفتنيز  با من مطبوعاتی ديرينه داشت،
بعد از .  احترام ميکردی انجمن تاريخ بخاطر نشر  مقا'تم در مجلۀ معتبرآريانامرا را بدوش داشت ومطبوعاتی و'يت ھلمند 

  .اکادمی علوم افغانستان عضو مسلکی وھمکار داکتر اکرم عثمان شده  بود دربکابل آمد وکودتای ثور  او 

در آن زمان من بحيث مديربخش  . آمد» کابل ننداری«، نزد من در)١٩٨٠اواخر مارچ (بعد از نشرمقاله مورد بحثاو 
قرارگرفته بود که  قبل از ظھرھا چمن حضوری وخلوت دنج کابل ننداری در يک گوشۀ .  کارميکردم ھای کابل تياتردرامه

درشمال  تولنه در انتھای جاده ملک اصغر  اکادمی علوم افغانستان در تعمير پشتوو .ًمعمو'  کسی به آنطرف دور نميخورد
از وی پرسيدم چطور که مانده نباشی، بعد از  کمی متعجب شدم ویقندھار من از ديدن آن آشنای .ارجه قرارداشتوزارت خ

شما ھميشه در دل وخاطرما جای داريد، از اينجا ميگذشتم خواستم  احوال : احوال ما غريبھا را گرفتی؟ باخنده به پشتو گفت
فتر را برای آوردن چای صدا بزنم، او روزنامه يی را از بکسش بيرون آورد تشکر کردم وتا خواستم پياده د. شما را ھم بگيرم

  وپيشروی من گذاشت و پرسيد ايا اين مقاله را خوانده ايی؟  گفتم کدام مقاله را؟ 

چی در آن نوشته شده ؟جواب داد به اين مقاله : گفتم. با انگشت عنوان مقاله را نشان داد را ومقاله گفت اين 
بعد از يک نگاه کلی به عنوان مقاله ونام نويسنده وتصاويرکاريکاتور، شروع بخواندن مقاله نمودم، ! ر بيندازوتصويرھا نظ
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گفت اين مقاله . نه: را می شناسی؟ گفتم) برمک کابلی(پرگراف اول مقاله را تمام نکرده بودم که از من پرسيد، آيا  ھنوز
يک پياله چای از جا بلند شد وگفت من فکر ميکردم شما نويسنده اين مقاله  بعد از صرف وا .جنجالی بزرگی بوجود آورده است

   .را می شناسی،ولی خير، با'خره معلوم خواھد شد

 و اخ7صمندی خود را به رھبران يت برمک کابلی را پيدا خواھد کردًبعد از رفتنش به اين فکر افتادم که او حتما اصل
شنيده بودم که او راپورفعاليتھای ويش زلميان را يکی دونفر از اعضای ويش زلميان ان ًچون قب7 از زب. نشان خواھد دادحزب 

ديری نگذشت که خبرسوء . مگشتموضوع ندنبال  من ھم ديگر ی ويش زلميان از او خوش نمی برند،اعضا به دولت  ميداده و
تا آنزمان من داکتر اکرم عثمان . وی گرديدپخش شد وسبب تاثر من وساير دوستان کابل قصد برجان اکرم عثمان از تلويزيون 

ولی ھنوز کتابی از او به نشر نرسيده بود تا با  نوشته  ھايش را صرف با آواز خودش شنيده بودم، را از نزديک نمی شناختم و
  .سبک وشيوۀ نگارشش آشنائی پيدا ميکردم

در  با'خره مراجعه کردم تا خانه برای کاربه چند وزارت  از وزارت اط7عات وکلتور موافقه گرفتم ومنتر مدتی بعد
درماه عقرب . مشغول شدممردم راجسترکردن نامه ھای   ماه بکار٨من در آنجا برای  پوسته خانۀ خيرخانه با من موافقت شد و

در بحيث نامزد محقق ، به اکادمی علوم افغانستان مراجعه کردم و بعد از طی مراحل امتحان سويه، )١٩٨٠اکتوبر(١٣٥٩
قبل از سوء قصد عثمان دراينجا از زبان ھمان آشنای قندھاری شنيدم که داکتر اکرم . انتستيوت تاريخ واتنوگرافی پذيرفته شدم

ی به ديدنش و اکنون در شفاخانه چھارصد بستر اردو بستری است، يک روزينجا در انستيوت تاريخ کار ميکرد عليه او درا
با چند تن از اعضای انستيتوت  تاريخ به عيادت يک ھفته بعد  .نيد تا به عيادتش برومميرويم، گفتم خوبست که مرا ھم خبر ک

 در پ7ستر پنھان بود، ديدم و از  او را که از بجلک پا تا بيخ بازوھام ويصد بستر اردو  رفت  چھارهداکتر اکرم عثمان به شفاخان
  . کردیخيلی اظھار خوشحالاونيز از ديدن ما . اينکه سر و کله اش سالم بود، خوشحال شدم

داکتر اکرم عثمان براثر فير گلوله تفنگچه در ناحيۀ زانو و لگن خاصره اش، يازده قسمت از بدنش سوراخ شده بود 
ومدت دوسال در'ی پ7سترھای گچ وبنداژ در بستر بيماری افتاده بود، تا دوباره زندگی بدو بازگشت و بحيث يک آدم لحيم شده 

  .ً دوعصای در زير بعل مجددا به اکادمی علوم برگشتبا آھن وگوشت،با

 انتقام خود را از نويسنده مقاله گرفتند، ولی گويا جناح خلقی رژيم) کرم عثمانداکترا( سوء قصد برجان به نظر من،با
که برای من  دراز کرده )  حکمتيارگلبدين(آقای اسد کشمتند ھنوز ھم سياست ميکند و انگشت اتھام بطرف مخالفين عقيدتی خود

 واز لحاظ خط فکری وعقيده دشمن امين وتره کی وديگر راھبران خلق وپرچم بود يک اخوانی ؟ زيرا گلبدينسوال برانگيز شد
دشمن گلبدين ، کما اينکه می بينم اکرم عثمان بخاطر اين مقاله نداکترازگلبدين دليلی برای انتقام گيری من بنابرين  .  بود

  .داودخان بود

ديد،  اسد کشمتند  بعد ازاجرای  سوء قصد براکرم عثمان بايد به عمق اشتباه خود پی برده باشد که چرا با بدون تر
وجود محتوای تحريک کننده مقاله، او تصاوير يا کاريکاتور رھبران خلقی را نيز آويزه مقاله نموده وزمينه تروريک شخصيت 

وابستگان اسد کشتمند،ص7ح او را به بدر رفتن ازکشور بھتر ديدند .  بودعلمی وادبی کم نظير کشور را نا خواسته فراھم کرده
  .کشورخارج گرديد و ديری نگذشت که او در قيافۀ يک ديپلومات ارشد از

  !سرنوشت ما را بھم پيوند زده بود

 !د زده بودسرنوشت ما را پيون:د، دو نکته است،يکی اينکه ميگويد شباعث تعجبم بازھم آنچه در گفتار اسد کشتمند 
 ھمه ميدانيم که اکرم عثمان در يک خانوادۀ اشرافی محمدزائی درکابل بدنيا آمده  وبزرگ شده بود واسد کشتمند يعنی چی؟

که چگونه  ميشود ادپي سوال  .فرزندی از جامعه ھزاره بود که از لحاظ اجتماعی يا طبقاتی متعلق به قشرفرودست جامعه بود
اجتماعی  در رفاه  شرايط از لحاظ  وند زده بود؟ آيا اين دو دارای عين خاستگاه اجتماعی بودند وسرنوشت اين دو را باھم پي

  ! فکرميکنم که نهيک طبقه قرار داشتند؟ يک سطح و

 در خانواده اکرم عثمان ممکن است  درميان زنان متعدد و فرزندان متعدد از مادران مختلف، بی عدالتی ھای وجود 
تفاوت ھای اشرافيت وضد سرانجام  از او يک انسان ضد بی عدالتی و ضد  رت وانزجاراو ميشده است وداشته  که باعث نف
درک واحساس  طبقاتی را ھای وتفاوت ھااين بيعدالتی در نوشته ھای داکتراکرم عثمان ھوشيارخواننده و. طبقاتی ساخته است

  .کرده ميتواند

   با ھم گره زده بود يا در دوران دو را در دوران مکتبآن  رنوشت،س آياھا که بگذريم،سوال پيدا ميشود که از اين
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ند؟ اگرچنين بوده باشد، چرا در سالھای وشيک سان ر و ايديالوژی تفک دارای  تا ازيک ديگر خود تاثير پذيرند و،پوھنتون
؟ چرا ھمان حمايت وصيانتی که شتنصيبی نداتی که اسد کشتمند برخودار بود،اکرم عثمان مند، از آن امتيازاتکشبرادران اقتدار 

 ، از  زندگی نمايدتا به حيث سفيريا شارژدافير به خارج از کشور فرستاده شود ومصئون ومسعودبعمل می آمد از اسد کشتمند 
داکتراکرم عثمان که ھم تحصيل کرده حقوق وعلوم سياسی بود وھم ديپلوماسی را بھتر ازھر ديپلومات ديگر آن رژيم ميدانست، 

 در قعر رنج ومصيبت قرار د، وديگریقراردارت لذ اوج قدرت ودری است که يکی پيونداين چگونه . ايت صورت نگرفتحم
رنج وغم و درد در کنج از ی  را با کوھ،  اکرم عثمانسوء قصدعمل بعد از  !؟ استجایبرگويا تا ھنوز  گرفته واين پيوند

 که بلی ما بوديم که شرايط تداوی او را درخارج فراھم دھندافاده ميطوری اکنون  خود بدر رفتند، و بيمارستانی گذاشتند و
بعد ھم ما بوديم  بلی ما بوديم که  او را به دم توپ برابر کرديم و: اکرم عثمان منت دار باشند کهداکتر يعنی که خانواده  .کرديم

   !؟کنند و برسرپا ايستاده نمايندلحيم وگوشت  را با آھن استخوانھايشکه او را  به چھارصد بسترسپرديم تا 

داشتی،به اساسی نقش اوً وکسی را که شخصا در تسريع عواقب سوء برجان  که قدم رنجه نمودیآقای اسد کشتمندآبادخانه 
ھزينۀ دولت صورت  درخارج از کشور براثر ت7ش شما با چھارصد بستر رساندی، اما اين افاده که گويا تداوی اکرم عثمان

  . ، تا آنجا که من خبر دارم با حقيقت مقرون نيستباشدگرفته 

  :  چی گفتبرای من اکرم عثمان 

دوسال مريضی و تداوی خود از خارج برگشت و به اکادمی  بعد از) ١٩٨٢(١٣٦١داکتراکرم عثمان، درنيمه  سال 
از آن تاريخ تا . ی معرفی شديمعلوم آمد ودرحالی که  دوتا عصای آھنی زير بغل داشت ،بحيث آمر انستيتوت تاريخ واتنوگراف

من خاطرات خوش .  من با داکتر اکرم عثمان ھمکار بودم ومدت شش سال در زير يک سقف کارميکردم١٣٦٨زمستان 
نقش ع7مه «وفراموش ناشدنی ازاخ7ق واطوار نيک او دارم وچيز ھای خوب زيادی از اوآموختم که درکتابی تحت عنوان 

  .از آنھا ياد آورشده ام» ... ومحمودطرزی، شاه امان - 

 سال ھمکاری با داکتر اکرم عثمان،ھيچگاھی از وی سخن وعملی را مشاھده نکردم که  گواھی بر ٨من در مدت 
 داکترعثمان، با  و رفاقت ھای شخصی يا ايديولوژيکتمام رابطه ھا: بنابرين ميتوان گفت.پرچمی بودن وی بدھدحزبی بودن ويا 

ن گرفتقدرت  بعد از  سرطان يعنی به دھه دموکراسی تعلق داشته و٢٦اتيک خلق، به زمان قبل از کودتای منسوبان حزب دموکر
   .پيوند ايديولوژيکی با راه روش حزب دموکراتيک خلق نداشترابطه و آن حزب، ديگر 

جمھوريت داودخان به نظرميرسيد که برخی از بزرگان حزب،داکتر اکرم عثمان را  يکی از طرفدران  ونظريه پردازان 
ميشمردند، زيرا که او در عھد داودخان مقا'ت و تفسيرھای سياسی ھفته را در جھت حمايت از جمھوريت سردار داودخان 

از جانب ديگر روش سياسی حزب دموکراتيک خلق، مورد پسند و قبول . مينوشت و از راديو وتلويزيون افغانستان پخش ميکرد
ی از وی پرسيدم که چرا از اروپا برگشتی و خود وفاميل خود را در زير راکت پراگنی مخالفين روز. داکتر اکرم عثمان نبود

بمانم و درخواست پناھندگی بدھم وبزودی قبول ھم ميشدم، اما يکی از در کشور سويس رژيم قرار دادی؟ پاسخ داد، ميخواستم  
  . باره به کابل برگشتم ھم از لج برادرم دو برادارنم با من برخورد طعنه آميز کرد  ومن

با ھمه شناخت ومعرفتی  که شما با بزرگان حزبی ودولتی داريد، آيا حکومت : روزی از داکتر اکرم عثمان پرسيدم که
در معالجه وتداوی شما درخارج کمکی کرد يا خير؟ جواب داد که حکومت برای تداوی ومعالجه ام در خارج کشور يک دالرھم 

ه نمود که فقط  با پول فروش جايداد شخصی وپدری خود را  معالجه کرده ام نه با پول حکومت يا اواضاف. کمک نکرده است
داکتر گفت، يک خانه در کابل داشتم وبا يک نمره زمين درشھرج7ل آباد، ھردو را فروختم و پول آنرا در راه . مرجع ديگری

  . تداوی خود واعاشۀ فاميلم که با من بودند ، مصرف کردم

:  چھارصد بستراردو حکايت ميکرد و ميگفتشفاخانه  دردھا و رنج ھای خود در  عثمان ضمن صحبت، ازداکتر
. وقتی پرستارھا، پ7ستر وگچ ھا را از بدنم دورميکردند، درچند جای بدنم استخوان برھنه شده وگوشت بدنم را کرم خورده بود

، محل زخمھا چنان دند وقيچی تينچرزده را در بدنم فرو می بردنداوشرح ميداد،ھر باری که سوراخ ھای بدنم را پانسمان ميکر
پانسمان زخمھا چنان شکنجه .  فکر ميکردم قسمتی از بدنم را در روغن جوش داده فروميبرند وسرخ ميکنندميسوخت که 

دادم تا مگر زود تر مرا تا توان داشتم فرياد ميزدم وناله سرمي. دھنده است که صد بار بدتر از فير مرمی تفنگچه درد آور است
بعد مرا رھا نمايند، چندين ماه ھر روز چنيدن بار زجرکش  رھا کنند،ولی پرستار ھا موظف بودند تا کار پانسمان را تمام کنند و

  .شرح لحاظات درد وتداوی داکتر اکرم دل سنگ را بحالش به گريه می آورد. ميشدم و باز زنده ميماندم
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در  من خاطرۀ خود را در مورد کسی که بدنبال اصليت برمک کابلی ميگشت، وشتر شناختم،سالھا بعد که داکتر را بي
 ھرکه «:او با بزرگواری گفت کرديم، برای مرحوم داکتراکرم عثمان نيز تعريف کردم و اکادمی علوم در يک دفتر باھم کار می

درگذشته ون نمنھم از افشای نام آن شخص که اکبنابرين  ».ھرچه در حق من کرده است، من آنھا را بشمول ضارب بخشيده ام
  . ميکنمصرف نظر،است

  :دوخاطرۀ پرخطرديگر ازاکرم عثمان

 ش، سرى به کتابخانه شخصى داکتر اکرم عثمان زدم و ضمن ديدار از کتابھايش، دوسيه يى ١٣٦٨ى در سال روز

توجه ام را  »  طاعون«: مقالتى که عنوانش بود  برداشتم و باز کردم و ورق زدم، .از ياد داشت ھاى او نظرم را جلب نمود

 با شتاب خواندمش، ديدم در باره کودتاى ثور نوشته شده است و آنرا به مثابه مرض مھلک طاعون درجامعه .جلب کرد

 آن مقاله که به قلم و خط و.  ش بود١٣٥٧ تاريخ نگارش آن مقاله ماه عقرب سال .افغانستان به تحليل و تشريح گرفته است
مى افتاد ، کافى بود تا بجرم آن مقاله او را برسرقدرت ًکتابت جناب داکتر اکرم عثمان نوشته شده بود، واقعا اگر بدست حزبيان 

توسط اسد کشتمند به نشر رسيده باشد که خطرات حياتی برای » دراکو' وھمزادش«عنوان ا بن مقالهھما شايد .تير باران کنند
اگر .را نديده ام»طاعون«، مقالۀ داکترمرحومزيرا من درجای ديگری از نوشته ھای چاپ شده  ؟خود وخانواده اش فراھم کرد

 .ديگران ديده باشند، بد نخواھد بود اگر ما را ھم خبر کنند

 بمب کوچک نيم کيلوئى ٩٣ ش را که اولين راکت خوشه ئى کلستر که حامل ١٣٦٨ اسد سال ٢٧بخاطر دارم شب 
منفجر شد و ) کرديم من و داکتر اکرم عثمان در يک ب7ک و در يک دھليز در مکروريان سوم زندگى مي(بود ، بر بام ب7ک ما 

ًدفعتا سه نفر رھگذر در پيشروى منزل ما بر اثر اصابت چره ھاى بمب ، جان حود را از دست دادند و دو نفرخانم ھم که ھر 

زه ھاى بمب مجروح و بشفاخانه انتقال داده شدند و چند تا موتر کدام در بالکن منزل خويش ايستاده بودند ، بر اثر اصابت ري

ظفين  عدد بمب کوچک ديگر را مؤ٤٠حدود  فرداى آن شب در.شخصى از ھمسايه ھا مانند غربال سوراخ سوراخ گرديده بودند 
ز طريق تلويزيون به شھريان امنيتى در اطراف ب7ک ما پيدا کردند و با خود بردند وخبر آن حادثه با نوعيت آن راکت فردا شب ا

 . کابل گزارش داده شد

در ست از فرداى آن حادثه شوم بود که ھريک از دوستان به داکتر اکرم عثمان پيشنھاد کردند که اگر ميتواند و 
و اگربرايش ممکن باشد، بھر طريقى شده از کشور خارج شود، در غير آن خداى نخواسته يکروز نى ، يکروز با حادثه ناگوار 

بود و مقامات انتخاب شده در آن وقت داکتر اکرم عثمان رئيس انجمن نويسندگان افغانستان . جبران ناپذيرى روبرو خواھد شد
البته در آن اوضاع و احوال که ھمه راه ھاى خروج قانونى و آبرومندانه براى . حدى به حرف او توجه ميکردندتا حزبى  

ود بود، پذيرفتن قنسولگرى در تاجکستان براى داکتر عثمان از ھرکار ديگرى روشنفکران سر شناس و انگشت شمار مسد
و ھمه دوستان و ھوا خواھان داکتر از تقرر او بدان وظيفه و رفتن او از کشور مصاب به طاعون . مناسب تر و شايسته تر بود

 افغانستان در تھران بجای يرمختارتر اکرم عثمان بحيث وزداک١٩٩١در اوايل سال .جنگ داخلى، خوشحال و مسرور گرديدند
و از  ، او به کشور سويدن پناھنده شد،١٩٩٢اپريل سقوط داکتر نجيب - درسال بعد پس از  وکشتمند مقرر شد- اسد 

در قبرستانی که  رفت و  اگست امسال از دنيا١١درسوئد زندگی کرد تا اينکه در  سال با فرزندانش ٢٤مدت ٢٠١٦تا ١٩٩٢
  ! روانش شاد ويادش گرامی باد.شده بود، دفن گرديدمادرش دفن 

مردم .  که بود و نبودش يکسان تلقى شودبودداکتر اکرم عثمان از آدم ھاى عادى کشور ما ن
چيزفھم و با درک کشور ما ميدانند که داکتر اکرم عثمان محصول و ثمره نيم قرن آرامش و ثبات 

و از ميان .  دانش سياسى و اجتماعى کشور است سياسى و رونق تعليم و تربيت و کار فرھنگى و
نسته اند خود را به پايه و درجه شخصيت ھاى خوشنام اصدھا دانشجو يکى و از ھزاران اندکى تو

و داکتر اکرم عثمان يکى از گلھاى سر سبد اين دسته فرھنگيان خوشنام و قابل . فرھنگى برسانند
  . اره به نکوئى و قدر شناسى ياد آورى گردد و جا دارد که از او ھمو بودافتخار کشور ما

 پايان


