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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 عزيز نعيمی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠٣
  

  خشم نواله خوران نتانياھو
  

 شناخت شاعر يا ناظم و!! زمانۀ پر فتنه« معنون به اسير اگست متوجه مقالۀ ملک الشعراء استاد ٢٩وقتی به تاريخ 

گرديدم، از آنجائی که عنوان به خودی خود پيامی از پوليميک را با خود داشت و از جانب ديگر، تا جائی که » کلمات؟

 سال فعاليت پربار کمتر وقت ۶٠ شناخت داشته و دارم، ايشان در طی بيش از  اسيراين قلم از فعاليت ھای ادبی جناب

 اند، اين تضاد باعث گرديد تا نه تنھا زودتر از ساير مقاالت به مطلب ايشان شان را به بگو مگوھای بيھوده سپری نموده

. مراجعه نمايم بلکه با پرس و پال مقاله ای را که جناب شان خواسته اند، پاسخ آن را بگويند، نيز يافته و از نظر بگذرانم

  . دست داريداين جست و جو نکاتی را در ذھنم شکل داد که اينک شما فشرده ای از آن را در

  

  :اسم نقاد

 آزاد -افغانستان آزاد «ھمکار شجاع و نترس پورتال » ھستی«اگر اشتباه نکرده باشم برای اولين بار اين آقای 

به تعقيب وی . بود که عليه مستعار نويسی موضع گرفته، ھويت و شرف برخی از آنان را زير سؤال برد» افغانستان

وارد بحث مستعار نويسی شده، با داليل و » موسوی«و » پغمانی«تال آقايان حدود دوسال قبل ھمکاران ديگر پور

براھين مقنع به اثبات رسانيدند، که استفاده از اسم مستعار در ھر مبارزه ای الزمه و ضرورت بنيادی بحث نيست، بلکه 

 جھت ادامۀ مبارزۀ شان از اين شرايط اجتماعی فوق پوليسی طبقات حاکم است که مبارزان را بدان وادار می سازد، تا

اسم مستعار استفاده نمايند، آنھا ھمچنين افزودند با در نظرداشت ھمين اصل، در کشورھائی که امپرياليزم تيغ از نيام 

نکشيده و به صورت علنی به جان قلم به دستان مخالف نيفتاده اند، نه تنھا استفاده از اسم مستعار ديگر ضرورت ندارد، 

ن، در واقع يک گام به عقب بوده، چيزی به جز رھا کردن ميدان مبارزات علنی به دشمنان مردم معنای بلکه تشبث بدا

  . ديگری ندارد

اين بحث در ھمينجا محدود نمانده، گذشته از آن که طرفھای مقابل بحث که چيزی به غير از اتھام و فحش در چنته 

در کل نمودند، از طرف آنھا پای افراد تازه ای نيزبه ميان کشيده نداشتند، سيل دشنام شان را حوالۀ نويسندگان پورتال 

جھت جلوگيری از تشديد خصومت تا آن زمان بر می آمد که » موسوی«شد که از فحوای برخی از نوشته ھای آقای 

  .بود» توخی«يکی از اين افراد، مبارزه نستوه آقای .  ندحيثيت سپر دفاعی آنھا را نيز داشته ا

با درک عميق شان از مناسبات حاکم بر جھان و تشبثات استخباراتی امپرياليزم، قبل از آن که فردی به » توخی«آقای 

کوس رسوائی جھان به اصطالح آزاد و مصونيت ارتباطات آن را از بام بيفگند، بسيار عالمانه توضيح » سنودن«نام 

ابعاد ديگری يافته، خود را در عقب نامھای مستعار دادند در شرايط حاکميت سرمايه ھای امپرياليستی، اصل مخفيکاری 
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از مخاطبان را مخفی کردن، به جای آن که خود را از پوليس امنيتی امپرياليزم مخفی داشتن باشد، در واقعيت امر خود 

 و با و آنھم بدان دليل که امپرياليزم و نھادھای امنيتی آن، با کنترول مطلق مکالمات تيلفونی. مخفی داشتن می باشد

فرد فرد کاربران انترنيتی، ھرگاه خواسته باشند مخالفان شان را در کمتر از چند ثانيه به صورت » آی پی«دسترسی به 

  .کامل شناسائی می نمايند

ش بارھا ثابت ساخته است که ظرفيت  اکه طی مدت فعاليت ھای نشراتی"  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "پورتال 

 نتيجه اصالح و قانونمند ساختن کارھای خودش را به حد اعلی داراست، با آن که از آغاز فعاليت تکامل بحث ھا و در

  :ھمين خط را دنبال می نمود، از مجموع بحث ھا نتيجه گيری نموده  مقاالتی را با اسم مستعار به نشر سپرد که

  .طرف مقابل قادر باشد، به نويسندۀ مقاله آسيب برساند: الف

بل ھر چند در مقطع کنونی توان آسيب رسانی را نداشته باشد، مگر از چنان گذشتۀ ننگينی برخوردار طرف مقا: ب 

در مورد وی مصداق نيابد، مانند جنايتکاران جنگی، ناقضان » شخصيت افراد از تعرض مصون است«باشد که اصل 

  ...حقوق بشر، ميھنفروشان و 

  نھادھای دولتی : پ

  : موارد آتی، از پذيرش مقاالت با نام مستعار پوزش خواستعکس موارد فوق، در ارتباط

آنھا را از » مصونيت شخصی«مورد حمله قرار دادن فرد حقيقی و يا يک نھاد حقوقی که عملکردش در گذشته، : الف

  .بين نبرده است

ين جمعبندی را از نامه ا...(زير نام افشاءگری و در پناه اسم مستعار، دامن زدن به تعصبات قومی، زبانی، مذھبی و : ب

  )ھائی که بين من و پورتال رد و بدل شده است، مختصراً نقل نموده ام

با در نظرداشِت نکات تذکار يافته که در واقع قانونمند ساختن يک روند مبارزاتی سالم را پيريزی نموده است، حال بر 

  .اسيرلشعراء استاد و نقد ايشان از نوشتۀ آقای ملک ا» نديم«می گرديم به نوشتۀ  آقای 

 صاحب، يکی از شخصيت ھای شناخته شده و با سابقه در عرصۀ ادب و ھنر می اسيراين را ھمه می دانيم که جناب 

بازھم تا جائی که از طرز زندگانی ايشان بر می .  سال می رسد۶۵باشند، سابقه ای که به استناد برخی از اشعار شان به 

وده بوده و يا است و نه ھم در ميھن فروشی ھای باندھای حاکم بر سرنوشت مردم اعم آيد، نه دست شان به خون کسی آل

 طالبی و يا تکنوکراتھا سھمی داشته اند، گذشته از آن در تمام اين مدت، تا جائی که -  پرچمی و يا ھم جھادی-از خلقی

ه تجاوز، عليه ظلم و عليه ارتجاع برايشان مقدور بوده متناسب با درک و برداشت خودشان از اوضاع افغانستان، علي

داشته ھای ذھنی شان را با مردم در ميان گذاشته اند، نفس ھمين حرکت به ايشان اين حق را می دھد تا وقتی مورد انتقاد 

 بشناسند، تا در صورت وارد بودن نقد، تشکر شان به حساب ھوائی نباشد وارد و يا ناوارد قرار می گيرند، ناقد شان را

  .و در صورت وارد نبودن، بتوانند فرد مورد نظر را قناعت بدھند

بر می گردد، يعنی فردی که خودش را در عقب اسم مستعار پنھان نموده، ھيچ معلوم » نديم « حال وقتی مسأله به آقای 

نتانياھو و ساير جالدان صھيونيست و يا ھم شورای نظاری ھائی از قماش عبدهللا و چه کسانی است، » نديم«نيست 

توان ھيچ گونه آسيب رسانی به نامبرده را ندارد تا ضرورت » اسير«سايران، از آن جائی که آقای ملک الشعراء استاد 

 يا انسان ترسو، جبون و بی شھامتی است استفاده از اسم مستعار در ميان باشد، منطقاً انسان می تواند حکم نمايد که ناقد

و بدان سبب نمی خواھد با اسم اصليش وارد يک بحث ادبی گرديده مسؤوليت اخالقی کالمش را به دوش گيرد و يا ھم 

آن که ريگی در کفش دارد و می داند که در صورت افشای ھويتش، ھمگان خواھند دانست که در اينجا پای خرده گيری 

پاسخگوئی به اين امر ما . صالح فردی در بين نيست، بلکه انتقام گيری سياسی از فرد مخالف می باشدادبی به منظور ا
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بی ھويت عاجز مانديم، برويم و انگيزۀ ناقد را از حملۀ گستاخانه به » نديم«را وادار می سازد، تا وقتی از کشف ھويت 

  . دريابيماسيرملک الشعراء استاد 

  

  :انگيزۀ ناقد

و با »  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  تنھا در پورتالاسيرعۀ عادی به آرشيف آقای ملک الشعراء استاد با يک مراج

 اين که در جريان - قطعه شعر و نثر منتشر شده است ۵٠٠يک حساب سرانگشتی ديده می شود که از آن استاد بيش از 

 نشر اين تعداد -عداد منتشر شده است باشد، سرجايش ھنری در ديگر نشرات به چه ت- سال فعاليت مستمر فرھنگی ۶۵

شعر، از يک ناقد با وجدان و آنی که ھدفش تخريب شخصيت طرف مقابل نباشد و مقام ملک الشعرائی فردی را زير 

 در ۵٠سؤال بردن، طلب می نمايد تا ناقد ھرگاه قادر نبوده تمام آن اشعار را در نظر گرفته حکم صادر نمايد، حد اقل 

  .  آن را می بايست از نظر می گذرانيد و بعداً به خود حق می داد تا توانائی شاعر را زير سؤال می بُردصد

 قطعه قابل نقد يافته است، انسانی با وجدان ۵٠٠ھرگاه ناقد تمام آن مجموعه را از نظر گذرانيده و فقط يکی را از بيش 

 را به رسميت شناختن، نقطۀ ضعفی را که خود تشخيص داده سالم به يقين ضمن ابراز تأئيد آن مجموعه و حق استاد

. بود، بر می شمرد، می شد تصور نمود که انگيزۀ ناقد، صرف يک بحث ادبی و اصالح معايب کار در آن زمينه است

در صورتی که ناقد ھيچ يک از آن مجموعه را از نظر نگذشتانده باشد و صرف با ديدن ھمين يک مورد، به نفی مقام 

 نخستين سؤالی که به ذھن انسان خطور می -  تا جائی که ديده می شود ھمين طور شده است - ری شاعر حکم نمايد، شع

  .نمايد، دانستن انگيزۀ اين گزينش است

از کدام ويژگی برخوردار است که باعث شده ناقد را بر  اسير در اينجا ھمه کس بايد از خود بپرسد، اين شعر استاد

ملک «و » ملک الشعرای«م ناقدی که در ھمان آغاز نقد و انتقاد بر امالی طرف مقابل، تفاوت بين آشفته بسازد، آنھ

را در عنوانی که گزيده است، نمی داند و اولی را به جای دومی نوشته، از فرط عصبايت به جای آقای » الشعرائی

  . خود را تسکين می دھد» ی«اسير، با خوردن يک 

 بادر نظرداشت نوشتۀ ناقد واضح -رسيم، می بينيم که انگيزۀ ناقد، نه يک بحث ادبی استوقتی به اينجای مطلب می 

 و نه ھم غرض شان از بحث -  امالئی جدی گرفته شود–است که فھم وی محدود تر از آن است که در يک بحث ادبی 

 به خاطر سنگی اسيرستاد  است، بلکه پاسخی است به ااسيراصالح کاستی ھای احتمالی در شعر ملک الشعراء استاد 

  .که به خانۀ صھيونيزم و ارتجاع مذھبی زده است

  

  :تشکر از ناقد

از سالھا بدين طرف، از ھمان آوانی که به اصطالح لشکر جھاد طلبان را، دولتھای پاکستان و ايران و نھادھای امنيتی 

، زمزمه ھائی وجود داشت که يکی از آنھا، در جھت تأمين مناقع ستراتيژيک خودشان سازماندھی و تسليح می نمود

پيش شرط ھای تسليح احزاب اخوانی، سجدۀ برده وار سياسی شان به ھر دو قبلۀ مسلمانان می باشد، قبلۀ بيت المقدس 

  .که اينک از طرف اسرائيل اداره می شود، و قبلۀ مکه

وشش به عمل آورده اند تا ضمن تبليغ اين نيروھای دست ساخت امپرياليزم و ارتجاع در تمام اين مدت با تمام قوا ک

  :مگر ھمان که گفته اند. برخورداری از پشتيبانی مکه، نقش اسرائيل را در تسليح شان منکر بگردند

  » بر زمينت می زند نادان دوست«

در اين جا مصداق صد در صدی يافته، کابل پرس که رابطۀ بنيانگذاران و گردانندگان آن در سويدن و کانادا با 

 از خطوط قرمزی که صھيونيزم اسيريونيزم بين المللی، زبانزد خاص و عام است، وقتی آقای ملک الشعراء استاد صھ
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ش را نسبت به  اتعيين نموده، از يکطرف اتحاد عبدهللا را با زلمی رسول نقد می کند و از طرف ديگر احساس انسانی

 در وجود نتانياھو، تبارز می دھد، بايد سرجايش نشانده جنايات صھيونيزم و نماينده و محور خشونت نظامی فعلی آن

  . شود

اينجاست که به جای توپ و تانک و طياره ھای بمب افگن صھيونيستی که خلق فلسطين را به خاک و خون می کشاند، 

 می يراسصھيونيزم از موضع نواله خوران نتانياھو، با رگبار کلمات و اتھامات به جنگ ملک الشعراء استاد » نديم«

 باشد به تمام آنھائی اخطاری؛ به عالوه شتابد، تا شاعر من بعد حق خود را شناخته و پايش را از گليمش فراتر دراز نکند

  .که می خواھند عليه اسرائيل و جنايات آن قلم بردارند

اصالح طلبان ايران و وقتی من از ناقد، ابراز امتنان می کنم، واضح است که دليل آن نشاندادن مثلث شوم شورای نظار، 

چه اين نوشته رازھای پنھان . نوکران آنھا در وجود بنيانگذاران و گردانندگان کابل پرس و صھيونيزم بين المللی است

  .زيادی را برمال نمود، که در آينده بيشتر بدانھا خواھم پرداخت

  

  

  

 
 
  


