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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  

ه             داکتر اکرم عثمان:ليکوال  ١٢-٠١-٢٠١١  ني
                                                                                                                   

 شرکاء بازهم پاسخی به سپهساالر نبی عظيمی و
  

و  رسايل در وصف تو کتابها،. من کمتر کسی را می شناسم که چون تو با اقبال ومحبت عمومی مواجه شده باشد
می آيد که تو  فحوا بر از. ترا برجسته کرده استمقاالت زيادی نوشته شده است که هريکی بخشی از شخصيت جليل 

! ، صد آفرينآفرين. پاسخ داده ای  -  مثلث بی عيب - با حجم يک کتابو در پاسخنامه ای  خود بخشی را خوانده ای 
  چه عجب؟. و ننگ می باشی اين قضايا ميرسانند که توهم يک نيم نخود تلخه داری و جويای نام 

 قصاب درنخاس )کارد(گردن کلفت ترا هيچ کاردی به شمول  .هم کلفت تر است" کرگدن"می بينی که پوست تو از 
نميدانم اطالع داری که نام معلم . تو راندۀ پروردگارهستی ! ولی چوب خدا صدا ندارد. کابل بريده نمی تواند

و را ما دام العمر لعنت است اما غره شد و در مقام سرپيچی از پروردگار برآمد و خداوند ا" )يلزعزا(" " شياطين"
  .کرد

  تکبر عزازيل را خوارکرد        به زندان لعنت گرفتار کرد
 

از خدا بترس و !   داریيلزعزاتو از بس حيله گر، گپ ساز ومفتن هستی که به نظر می آيد سرنوشت مشابه با 
  .ابل شویسرپر از کينه و کنه وکرم وعنکبوت را برخاک بمال تا مگر با غفران ايزد متعال مق

  
وچند نفرآدمکش بی فرهنگ و بی معيار، قاتل نينواز، مهدی ظفر، احمدظاهر، مجيد رشيد و ) شما(شنيده ام که تو

همچنين سيزده هزار نفر روشنفکر ديگر . اسماعيل مبلغ هستيد وگلهای سرسبد بوستان اين سرزمين را نابود کرديد
به اين معنی که جالد و جالدها بی توجه به اينکه نقد زندگی . می باشند!" نخبه کشی"اين جنايات، : به قول ايرانيها. را

نبايد تباه کرد، آن سرمايه های گرانبها را با چنان بی  گرامی ترين سرمايۀ انسان است وبايد آنرا حرمت گذاشت و
 همه معاشرت ريشه با همه عزيزان من بودند وآنها . فتی علف هرزه درو می کنيدسبکسری تباه کرديد که گ پروائی و
تيغ جهل  گفتی خداوند آنها را بخاطری آفريده بود که زير. شما آن ريشه ها را با کمال بی رحمی پی کرديد. دار داشتم

  .جبروت شما هالک شوند و
 .اين درست، شايد نشايد .مالی و با بی شرمی ميگوئی که آنها را نه تو و نه رفقايت کشته اند لبهايت را بخاک می و تو

  .ليکن آن تيغ کين را يک ايديولوژی آدمکش از آستين برآورده است که تو هم بگونه ای از آن بهره برده ای
  

سرشار شمالی به شهادت  وحتی پائين تر از متوسط که حبيب الرحمن جدير و" متوسط" آيا در زمان رهبر کبير يا
من با  آن دو شهيد جوانمرگ  ! پاسخ بده ا کس ديگری؟ يا تو ي آنها را من کشته ام  رسيدند چگونه ابرای ذمه ميکنی؟ 

  .شهادت شان ضايعه ای بزرگ بود و روابط صميمانه ای داشتم 
بلکه آنرا  دست و پا بريدن ميشود،   قصاب نه تنها معتاد سالخی و .ميخواهی بگوئی که قصابی يک حرفه است

ين جا ناشی ميشود و شما نه تنها آنرا يک عمل هم مشکل ايديولوژی شما از و. طبيعی وحتی ضروری می پندارد
  .انقالبی می پنداريد بلکه به آن افتخار می کنيد

نميخواهم قوانينی وضع : " ، کميسارعدلی حکومتش دستور داد"کورسکی" به  پيشوای زحمتکشان جهان،   - لنين
  ."اجرای ترور را نفی کند شود که ضرورت و

سيدهاشم که از منسوبان ميرسيد قاسم  يک دپلومات افغان، بنام  و در باکو  اشا از همينجا بزرگمردانی چون جمال پ
مدت زمانی گرايش هايی به  که از بزرگ مردان ترکيه بود و" جمال پاشا. "تاشکند ترور شدند در خان بود، 
 و برزبانهای م داشت آنقدر معروف است که حاجت به معرفی ندارد، اما سيد هاشم دانش آموختۀ غرب بودزمارکسي

بعد از ترور جسد آغشته  .آلمانی مسلط بود و به عنوان فرستادۀ سياسی افغانستان در تاشکند خدت ميکرد فرانسوی و
اندرين ره کشته بسيارند قربان . در زيارتگاه خواجه عبداهللا انصاری بخاک سپردند بخونش را به هرات انتقال دادند و

  !شما
  

است ! و وسيله ! در ايديولوژی شيطانی تو، انسان ابزار اين قرار است که  داستان از ميدانی عيب مساله درکجاست؟ 
ميدهد  جسيم نظام مسلط، کار و تا وقتيکه به مثابۀ مهره ای ناچيز در گوشۀ يک ماشين عظيم  . نه مبداء و ! نه اصل

اين جنايت را در حق . دازند ميکنند و چون خاکستر سگرت دورش می انشـُفـتدرغير آن . آنرا تحويل ميگيرند
م فرار کرد و بعد از زز ايران به اصطالح به بهشت کمونياز جمله ابوالقاسم الهوتی که ا. آدمهای زيادی مرتکب شدند

، دادندلقب " مرتد"او را ايديولوگ های حزب حاکم . تذليل مواجه شد که در خواب هم نديده بود چندی چنان با تحقير و



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

استالين : شد در سروده ای بسيار بی مزه از استالين به نيکوئی ياد کند باالخره ناگزير . يف نميکردچه از استالين تعر
  !!جان تو ما را رهنمائی

  :اما وقتی تنها ميشد می سرود
  ای گرامی تر زجان و بهتر از جان من   مرا از دور ای ايران من          زاآوبشنو             

  يا
  غمم را بلبلی کاواره شــد از النه ميداند   ه  ميداندـــــرا در جهــان  پروان فقط سوز دلم 
  م يارم مرا بيگانه ميداندــ نه نالم چون غ  نـم زغيرت غير ميسوزد به حال نگريم چون 

  
قرآن   بعد از فراغت از تحصيل نظامی در مراسم تحليف به  - که نماندی به شاه؟  اما توبگو به کی وفادار ماندی؟ 

، بازهم به کتاب ١٣٥٢ سرطان ٢٦بعد از مشارکت در کودتای  . که به شاه وفادار ميمانی که نماندیسوگند ياد کردی 
سپس با داکتر نجيب اهللا عهد و پيمان  . که نماندی ! وفادار ميمانی  دخانوداوخدا سوگند يادکردی که به جمهوريت 

برآستان ربانی و احمدشاه مسعود و  دل کردی و سرسپستر قبله ب . که نماندی ! نظامش وفادار ميمانی بستی که به او و
  .منکه باور ندارم! شايد وفاداری رشيد دوستم سائيدی که معلوم نيست در حق آنها چه کردی؟ 

  
تاريخ کسی به بی  در . اجرای مقاصدت ارتکاب هرعملی را مجاز ميدانی بخاطر دوران هستی و! تو ماکياول 

را از عقب "  تزار "هستی که ولينعمتش " بروتوس" عينًا  تو .  نيامده استوفائی، عهد شکنی و رفيق فروشی تو
خطاب از آن مقوله هايی است  و اين مقوله  ؟ !بروتوس توهم: خنجر زد و وقتيکه تزار او را ديد، بهت زده پرسيدش

  . هيچ نامردی آنرا زدوده نميتواند و دل تاريخ حک شده است  که در
محکم   از فرط خجلت به سربازی دستور داد که نوک شمشيرش را در برابر او سخت وبروتوس" آورده اند  که 

به . ن شمشير فروکرد  نداشت در آيدنپتو قلبش را که ديگر ارزش  بروتوس در مقام مجازات خودش برآمد  بگيرد و 
خود . مانند ندارد و ثل در جهان م از جنس خودت هستی که . اما تو از آن قماش نيستی !" خود آگاهی" اين ميگويند

  !يک روند معرفتی است که تو از آن بوئی نبرده ای آگاهی محتاج 
  

و برمن خرده  شنود اخالقی هستند  در تقالی لغزاندن مباحثه به يک گفت و " متوسط" دوسه نفر از مريدان رهبر
 ای بد اخالقی می پندارند، اگر راست آنرا گونه و بکار برده ام  را!" جرت"مقابل سپهساالر کلمۀ  ميگيرند که چرا در

در تمام عمرم اين بار نخست بود که آن هجا را چنان به موقع، چنان بجا، و چنان کوبنده بکار برده ام که خودم  بگويم،
  تا نظرشما چه باشد؟. برخويشتن آفرين خواندم

گمراه ترين آدمها  ، بدنام ترين و ترين قلم را در مقابله با بيرحمعفت واست که مبادی اداب نويسندگی  آيا منصفانه
بيان داستانهای تباهی قربانيان دست  تا به شرح و!" بايد هزار بار قلم را بگريانم:"به گفت ابولفضل بيهقی بکار برد؟ 

  .های  آلوده بخون شما بپردازد
 انقالبی ها را با ديو و دد و واژه های نامناسب بکار برده ام  چرا " روز انقالب" تصوير داستانی در  ديگر اينکه 

گرگها وارد صحنه شده بودند که به مراتب از  گراز ها و و پاسخ اين است که در آن روز کفتارها  تشبيه کرده ام؟ 
در آن روز و شب هزاران نفر را تير باران نکردند که بازهم !" جانوران سياسی"مگر آن . اند جانوران اصلی فروتر
جناب داکتر سياه سنگ فاجعۀ کشتار بيرحمانۀ . انسانيت از بردن نام آنها شرم دارد کنيم؟  اداز آنها به نام انسان ي

خان را با امانت  واستادی تمام برکشيده است که اميدوارم مرور کنيد و ببينيد که در آن شب ظلمانی  دوداوخانوادۀ 
  .و زنان بيگناه نيز تيرباران شدند حتی کودکان گهواره 

 نقد ادبی، در سايت فردا گزينش آثار نويسندگان برعهدۀ يک کميسيون است و ما همه تابع نظر اکثريت واما در بارۀ
  شهير آنۀ رهبری وزارت امنيت بخصوص نويسندتأهيشما اينست که در اجرای چنين کاری از  حتمًا نظر. هستيم

. ه و از آسمان و ريسمان گز ميکندوزارت جناب حسين فخری مشوره بگيرم که خود را سرخيل منتقدان جهان خواند
 داستان توردسدرحالی که مجموع ماحصل توليدات داستانی او از سه چهار تا دفتر جيبی، تجاوز نميکند و از آن بلندا 

  .نويسی صادر ميکند
  

همان دستی که آدم کشته ! خربوزه را در يک دست گرفته ايد و سياسی شما اينست که شما دو پرادوکس کار ادبی 
  .نقد ادبی نيز مينويسند و چنين کاری مانعة الجمع می باشد است داستان و

آنطرف   و سپهساالر و رفقايش خپ خپ  اينطرف ونددبو عمدتًا تماشاچی ١٣٥٧شنيده ام که پرچميها در هفتم ثور 
رنگ اين  به هر. م شدندبعدًا وقتی که دور اول قتل عام به پايان رسيد، طالب حقوق مساوی در استفاده از غناي. ميرفتند

کاش شلۀ خود را . الزام آن همه جنايات را بگردن گرفتيد! مهمان ناخوانده و ! شما بوديد که به عنوان خوش نشين
  . جوان برباد نمی رفت سه هزار ، سر دوتا در رقابت بين دوجناح! ميکرديدپردۀ خود را ميخورديد و

  ل، تره کی يا حفيظ اهللا امين؟کی بيشتراست؟ کارم نميدانم در آن وسط تقصير
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باقی بقای . خدمت خواهم رسيد" کوچۀ ما"انشاء اهللا در آن بيشتر از . در راه است" بازوی بريده" رمان ديگرم بنام 
  !!شما و ايام خوشکامی مستدام 

 پايان
  
  
  

 
 


