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 داکتر اکرم عثمان
 »کابل ناتهـ « سايت انترنيتی 

  ما و مصالحهء ملی
  وای به روزيکه بگندد نمک             هرچه بگندد نمکش زنند        

 
 هموطن گرانمايه جناب آقای محمدابراهيم اسکندری

   
ن جانب را در سايت           س » توطئه و توطئه انگاری در پارلمان افغانستان      «نوشتهء آن برادر عزيز در انتقاد از         ياه مشق اي

ـ    « انترنيتی   تم                      » کابل ناته اور نداش ز ب ه هرگ ا مطالبی برخوردم ک ام ب رت تم ا حي دم و ب راوان خوان ه ف ا عالق خالف  . ب
الهای   ان در س رادر کماک ويه آن ب ه سن و س وانی ب ه ج ردم ک يچ فکر نمی ک ا 1343انتظار ه  شمسی هجری1357 وي

 !! گلزار می بيندزندگی می کند و دنيا را گل و
  

تا جايی که به ياد دارم در آن سالها احزاب چپ در جهان سوم از جمله در کشورما، بازار گرمی داشتند و هزاران جوان            
  .خود را به آن جريانها می چسپاندند و چپ نمايی می کردند! آرامانگرا به پيروی از مد روز

   
ادی  . بود که تا حدودی واقف پيدايی و زوالش می باشم    » جريان دموکراتيک خلق  «يکی از اين سازمان های چپ        در کوت

سيم                               1357ماه ثور    زودی برسر تق ار است ب ول روزگ ه معم ان طور ک ق گرفت و هم ه آن سازمان تعل  قدرت سياسی ب
ه خود را مبتکر و                    ق ک سيون خل ا شد و فراک ری رونم ان درگي ه آن جري وط ب اح مرب ين دو جن مناصب حزبی و دولتی ب

ام                  ! ن کودتا ميدانست به منظور تاسيس رژيم تک حزبی و توتاليتر          مجری آ  د و در گ ا دست يازي ع پرچمی ه ع و قم به قل
ا             رد و ي دانی ک اح را زن نخست سرکرده های آن گروه را به عنوان سفير تبعيد کرد و بعد از آن کثيری از کدرهای آن جن

  .به جوقه های اعدام سپرد
   

ه مقتضای               ! است که نظامهای تماميت خواه    مراد از اين تذکر مختصر اين        د و ب هيچگونه مخالفت سياسی را برنمی تابن
اين و           ايديولوژی و ساختار شان هرگونه صدای مخالف را به عناوين سکتاريست، هرج و مرج طلب، بی انضباط و يا خ

اد شوروی         . جاسوس امپراياليسم خفه می کنند     ران احزاب کمونيست اتح هء رهب ای    عملکرد ظالمان ر رقب  و چين در براب
  .شان گواهء اين مدعاست

   
ال                         ا کم ا را ب ست آنه رد و ل الش ک ل زيرب نفکر را در کاب زار روش ما نخست سردوازده ه حزب رسالتمند و دورانساز ش

ستيد    !! حتما از ماجرای دراماتيک استاد بزرگ و شاگرد وفادار        . خونسردی در ديوارهای وزارت داخله آويخت      ع ه مطل
رد             درضمن مي  الی ک ر نجيب اهللا را خ دانيد که کارمل با چه ترفندی مجبور به استعفا شد همو با چه زرنگی زير پای داکت

  .و مجبورش نمود که به دفتر نمايندگی ملل متحد در کابل پناهنده شود
اليتر            : به قول معروف   ات و احزاب توت درت در حکوم ه ن يده است           !يک رهبرب ان پوش ه مرگ طبيعی چشم از جه  و ، ب

  .!!هشتاد در صد آنها از تخت به تابوت افتاده اند
   

د                  ار واقفن ه در ننگره افزونتر از اينها يقيين دارم که آن جناب از قتل عام باالحصار، چنداول، هرات، باميان و قريه کرال
ردم م                    د    و ميدانند که جالدهايی بنام انجينر ظريف در قندهار، هاشمی در بدخشان، سروری در کابل برسر م . ا چه آوردن

اه از                        سان بيگن داد ان ه چه تع ه ب د ک ر دارن د و خب ده ان ا دي حتمأ تصاوير مربوط به گورهای دسته جمعی را در تلويزيونه
  .خانه و النهء شان آواره شده اند و شنيده اند که چندصدهزار نفر جوان، معيبوب شده اند

  
ان می              » !چشمان بسته «اگر آدم بی غمباش از کنار اين جنايات با           ان همچن ای بيگناه ه خونه بگذرد متوجه نخواهد شد ک

  .جوشد و آن همه شهيد و هردم شهيد طالب استيفامی حقوق خويشند
   

ايع اعم از چپ و                رده و مسوؤالن آن فج ايع داوری ک ارهء آن فج ی در ب ين الملل ديرگاهيست که تاريخ و سازمان های ب
  .کيفربرسانندراست را نشانی کرده اند تا روزی روزگاری به 

   
ه از  . من مخالف مصالحهء ملی نيستم ولی با دخالت جنايتکارهای معلوم الحال نمی توان به مصالحه رسيد              چه خوبست ک

  .اين خيال خام هرچه زودتر منصرف شويم
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ما           ! درباره زند گی شخصيم خوب کاشته ايد       ه حال من            توضيحا عرض کنم که من هرگز عضو حزب ش دا ب وده ام و ب نب
  .اگر به چنين منجالبی می لغزيدم و غرق می شدم

   
ه          1359به جان من در سال      ! بعد از سوء قصد توطئه گرها      د ن ستر معالجه کردن فاخانهء چهارصد ب ر های ش را داکت ، م

نبه   يا تا! اگر محبوب القلوب حکومت وقت می بودم، بيدرنگ مرا به دارالخالفهء مسکو       . کسی ديگری  شکند يا شهر دوش
  .می فرستادند، در صورتيکه با فروش خانهء موروثی، به هندوستان به مداوا ادامه دادم و به وطن برگشتم

   
م                   ای خونين      . من مستخدم شخصی هيچ سرکردهء حزبی نبودم وخود را رهين نان و نمک هيچ فردی نمی دان داز کودت بع

دم    يکسال تمام از وظيفه سبکدوش شدم،      1357ثور  7  بعد از آن در مديريت فرهنگ خلق در بست رتبه پنج توظيف گردي
  .چنان موقفی در تمام دوران زعامت ببرک کارمل ادامه يافت.  بودم3در حاليکه خودم کارمند رتبه 

   
د                مدت . در اواخر دوران حکومت داکتر نجيب اهللا که بالنسبه فضای بازی حاکم شده بود از من اعادهء حيثيت به عمل آم

ه      . زمانی به عنوان قونسل در شهر دوشنبه و کاردار سفارت افغانستان در تهران خدمت کردم               هر دو ماموريت با توجه ب
ند                 ران س شگاه ته ل، از دان وق کاب ه حق ام فاکولت ر اتم زون ب سوابق تحصيلم عنايت بزرگی به حساب نمی آيند، چه من اف

  . تمام، آن رشته را در اکادمی پوليس کابل تدريس کرده امدکتورای دولتی در رشته علوم سياسی دارم و سه سال
ساندوستانه داشت     ار ان ن رفت ا م ود و ب ن ب وانی م ب اهللا دوست دوران نوج ر نجي وم داکت ه هررنگ مرح دا او را . ب خ

  !بيامزرد
   

اری   . يماگر چشم بينا و گوش شنوا داشته باشيم، تاريخ خود به ما ميگويد که چه بايد بکنيم و چه بايد نکن                     زبان هيچ آموزگ
يد؟ آن     . به قدر زبان تاريخ گويا نيست      پرده باش آيا گاهی اتفاق افتاده است که فارغ از حب و بغض گوش به ندای تاريخ س

ندا انجماد جسم و جان آدم را برطرف می کند و به شنونده می آموزد که حقايق را بی پرده ببيند و برخطا و غلط انديشی                          
  .ر نمايدهای خود تجديد نظ

   
ار آخر     . ديرگاهيست که شيپورچی تاريخ نفحه اش را به خاطر بيدارکردن ما دميده است             ته      ! اگر پ ای سمبوليک داش معن

حسب معمول خروپف ميزند و عيار سنجش های او  » !گل محمد ما«باشد ديگر حتی مردگان از خواب بيدار شده اند اما      
ا     » !گل محمد های ما   «آن فرا نرسيده است که      مگر زمان   . است» نظريهء خطی تاريخ  «کماکان   د و ب تکانی به خود بدهن

  .زمانه همگام شوند
   

ما                                   ول ش ه ق ن مخلص ب د در گذشته اي أ ثابت کني ه تلويح توصيف های صميمانه شما از نوشته هايم به سببی بوده است ک
  .شده است» !بد اخالق«خوش اخالق بوده است و حاال 

   
ان    از دل و جان عرض ميکنم        ی  «که من هم د اخالق دهم  » !ب رجيح مي زی    . را ت ول شمس تبري ه ق ی باشد و    : "ب ر گفتن اگ

  ."!!هزار کس از ريش من در آويزد که مگر نگويم، بعد از هزار سال اين سخن بدان کس رسد که من خواسته باشم
   
ه  در اثب. در پارلمان افغانستان از هرنظر آدم های متوسطی هستند! وکيل جنرالهايی ما    ات سادگی آنها همين بس که دنبال

د و          .  و ربانی شده اند     از جمله سياف  !! رو آدمهای عصر حجر    اهم جور نمی آين يچ نظر ب ستها از ه ا و کموني اخوانی ه
د    . دلبستن به آن جماعت ضياع وقت است     . جوش نمی خورند   ه اصالح ناپذيران ا هم ی، ملنگان و مرچ    «. آنه از دارچين

  !کاری بوزينه نيست نجاری» !ت کردسرخ نميتوان پدين درس
   

  .باقی آرزومندم که آموزه های تاريخ را جدی بگيريد و از بيراهه برگرديد
   
د                                 « ه دوری اش نمی افزاي تابش جز ب ه ش ه ک ه کجراه ه ب ست ک ده اي د پوين د مانن صيرت عمل ميکن ام   »!!کسيکه بی ب ام

  جعفرصادق
 


