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 Social اجتماعی

  
  موسوی

  ٢٠١۵ می ٠۴
  

   گر ابله پف کند ريشش بسوزد     برفروزد* دامُچراغی را که خ
  

 يافتم که با تأسف يک تن از وقتی بعد از چند ھفته مسافرت و دوری از منزل، آخر ھفته به منزل برگشتم، اطالع

فرھنگيان کشور ما که به مانند ميليونھا انسان ديگر از آغوش پر مھر وطن و جمع اقارب و دوستان پارينه به دور مانده 

در . ھمکاری دارد، بيمار و در شفاخانه بستر است» آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«است و از مدتی بدين سو با پورتال 

انسانی که می بايد در چنان مواقعی عيادت بيماران را از ياد نبرد، عالقه مندی شخصی به زندگی فرھنگی کنار وظيفۀ 

پر بار شخص مريض و مسؤوليتی که در قبال خانوادۀ پورتال به مثابۀ يکی از متصديان آن احساس می نمايم، باعث 

  .به عيادت بيمار بروم» دهعرق پايم خشک نش«گرديد تا در کمترين زمان ممکن يا به گفتۀ مردم

ھمکار عزيز ما با آن که از لحاظ جسمی در شرايط خيلی دشواری به سر می برد که می توان گفت، تالش دارد با ھر 

نفس، عفريت مرگ را از خود براند، از لحاظ روانی به مانند ھميشه استوار و عالقه مند به زندگی اجتماعی مردم خود 

ديدار، بدون آن که از روند مريضی اش شکوه سردھد، به مسايل کشور و حيات مردم آن با بوده، در جريان يک ساعت 

  .دقت و توجه خاصی می خواست چيزی بگويد و بيشتر بشنود

در جريان صحبت ھا، در حالی که عوارض ناشی از درد جسمی از ھر بشرۀ صورتش فرياد می زد، با نوعی صدای 

روانش بود، تذکر داد که فردی برايش تيلفون نموده و وی را به خاطر نشر مطالبش گرفته و حزن آلود که بيانگر درد 

با آن که . »ما ديگر با ھم ديگر نيستيم«در پورتال، سرزنش گونه استفسار نموده و گويا در مورد اين قلم گفته است که 

وده بود و می شود گفت برای اتکاء نم» لکه ونه مستقيم په خپل مکان يم«شخص بيمار در پاسخش به گفتۀ معروف 

انسانھائی از آن قماش ھمان می تواند کافی باشد، باز ھم الزم ديدم از جانب خود نيز اندکی به موضوع تماس بگيرم، 

ًشايد نوشتم، چون برخی ھا اساسا ظرفيت بھتر . شايد ھم برای آن ابله و ھم برای ساير دشمنان پورتال، مفيد واقع شود

  .شدن را ندارند

ز قبل بايد بنويسم، چون ھمکار بيمار ما، ھويت فرد تيلفون کننده را افشاء ننمود و به گفتۀ خودش نخواست نھال نفرت  ا

بين دوستان غرس نمايد، نا گزيرم در نوشته به جای يک مخاطب مشخص، طيفی را مد نظر گرفته، برايشان تذکراتی 

بی می دانند که نه در دوستی و نه ھم در دشمنی، فردی نيستم که به آنھائی که با من آشنائی دارند به خو. تقديم بدارم

مجامله و کلی گوئی روی آورده، با تفنگ چره ئی به طرفی فير نمايم، بلکه ھرگاه دشمن جرأت نگاه کردن در چشمم را 

امتی طرف نيستيم حال که با چنان انسانھای با شھ. داشته باشد، روياروی و چشم در چشم با وی تصفيه حساب می نمايم

که ظرفيت و جرأت ندارند تا مسؤوليت حرفی را که از دھن شان بيرون می شود، بگيرند، با اجازه می پردازم، به 

  :تيلفون کننده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  :از فحوای کالم  ھمکار بيمار ما نکات آتی استنباط می شد

  .مطلع نمی شد تيلفون کننده به پورتال مراجعه می نمايد، در غير آن از ھمکاری آن دوست -١

  .می باشم، روابطی داشته استمن ً گويا سابقا با پورتال و يا ھم با يکی از متصديان پورتال که به احتمال اغلب -٢

  .»می درنگاند« اکنون ديگر با ھم نيستيم و ھريک از ما برای خود -٣

  . غرض از استفسار سرزنش گونه، ممانعت از ادامۀ ھمکاری شخص بيمار بوده است-۴

  .پيشنھاد را رد نموده است» لکه ونه مستقيم په خپل مکان يم« بيمار با تذکر-۵

به پورتال مراجعه نموده و در آينده نيز مراجعه خواھد نمود، نخستين سؤال » ايکس« ھرگاه بپذيريم که آقا و يا خانم -١

را اصل قرار داده بنويسم که از طرف به ارتباط انگيزۀ نمی خواھم از ھمان آغاز گمان بد . انگيزۀ آن مراجعه می باشد

کس، کسان و يا نھاد ھائی وظيفه دارد، تا فعاليت ھای پورتال را در نظر داشته، عليه آن دوسيه بسازد، بلکه با حسن 

. نيت می نويسم که انگيزه اش از مراجعه به پورتال، اطالع از محتويات پورتال و فراگيری نکات جديدی از آن است

 حتا با ھمان حکم ادب از -می پرسم، ھرگاه انگيزۀ مراجعه فراگيری باشد» ايکس«وانندۀ عزيز و شخص حال از شما خ

، آيا چنين فردی شامل آنھائی نمی باشد که می گويند، نمک می خورند و نمکدان می شکنند؟ آيا چنين افرادی - بی ادبان

  بودن وی است؟» دارشاگرد وفا«در ذات و نھاد خود چيزی بھتر از حفيظ هللا امين و 

ِبر می آيد که گويا قبال با پورتال و يا شخص» ايکس« از فحوای کلمات آقا و يا خانم - ٢  اين قلم آشنائی داشته که اينک ً

جھت ايضاح کامل مطلب به . - ما که خبر نداريم- با تغيير خط، آن آشنائی ھا به دشمنی و تخريب کشانيده شده است

  .را اندکی باز می نمائيم» ايکس«ز اين بند ادعای آقا و يا خانم اجازۀ شما خوانندگان عزي

  : در رابطه با پورتال- الف

يکی بين ًبرای ھمگان روشن است که پورتال فعاليت ھای مبارزاتی اش را در عرصه ھای رسانه ئی و قسما پل نزد

ه عليه امپرياليزم و ارتجاع، تجاوز  ھای انقالبی و رزمنده به ويژه آنھائی که در مبارزافراد، گروه ھا و سازمان

امپرياليستی و اشغال کشور به وسيلۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکای دور و نزديکش و ھم چنان ارتجاع ھار 

 به ھمت چند تن از ٢٠٠٨ اگست ١٨مذھبی در تمام اشکال و بر آمد ھای آن، با نشر اھداف نشراتی مشخص خود، از 

 و فداکار ميھن آغاز نموده و تا اينک به گواھی تمام حيات مبارزاتی اش، حتا يک قدم ھم از فرزندان شجاع، صديق

اھداف اعالم داشته اش نه تنھا عقب ننشسته، بلکه در حد توان کوشيده است تا سقف انتظارات مردمی را از خودش به 

مان  سياسی است و نه ھم می تواند به جائی برساند، که برخی ھا فراموش می کنند که پورتال نه يک حزب و يا ساز

  .جای آنھا تصميم بگيرد

دم از تغييرات و اختالفاتی با پورتال زده اند که ما خبر نداريم، می » ايکس«حال با نظرداشت اين که، آقا و يا خانم 

روی چه دليلی تواند لطف نموده راجع به ھويت سياسی اش اندکی بنويسد و بگويد که وی چه زمانی با ما کار کرده، 

کدام زمانی به مبارزه عليه » ايکس«طريق جدائی را پيموده و اينک در کجای خط ايستاده است؟ آيا آقا و يا خانم 

امپرياليزم و ارتجاع، عليه تجاوز و اشغال کشور، عليه نيروھای تاريخزده و ارتجاع سياه مبارزه نموده، تا با ما ادعای 

ير؟ ھرگاه نموده است، می تواند لطف نموده برای خوانندگان بنويسد که به چه طريق ھمسنگری گذشته را نمايد و يا خ

ِمی توان به آن اشراف پيدا نمود؟ از آن گذشته مواضع کنونی شان در قبال ادارۀ مستعمراتی کابل به مثابۀ محصول 
 کسانی که ادعای بريدن و فاصله تبانی مستقيم تجاوز امپرياليستی و ارتجاع ھار مذھبی چه است؟ تا ما ھم بفھميم که

  .گيری از ما را دارند، روی چه دليلی از ما بريده اند

  : به ارتباط شخص خودم- ب
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ھرچند ھويت ايدئولوژيک و سياسی من، روشنتر از آن است که ضرورت توضيح و يا نگارش مکرر را ايجاب نمايد، 

  : با اين قلم آشنا می شوند، بايد بنگارمًباز ھم جھت آگاھی آن عده از خوانندگانی که احتماال تازه

به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی يا توطئۀ انقياد طلبان «ھمان طوری که در سلسله مقاالت معنون به 

 قسمت در ھمين پورتال انتشار يافته و در آرشيف نوشته ھايم وجود دارد، نوشته ام، از ۵٩که در » جبون و ننگنامۀ آنھا

بر مبنای ھمين . » انديشۀ مائو تسه دون- مارکسيزم، لنينيزم« بدين سو، فردی بوده و ھستم معتقد به ۴٠ی آخر دھۀ سالھا

 و ارتجاع ھار مذھبی به مانند ساير اعتقاد گذشته از آن که در جوانی و ميان سالی در تقابل با سوسيال امپرياليزم

ھمرزمانم تا پای جان رفته ام، اينک ھم که از لحاظ جسمی از آن توانائی ھا برخوردار نيستم، بدون ھراس از تھديد 

امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی و يا تجريد و تنھا ماندن از سوی ھمرزمان سست ايمان و يا ھم ايادی نقابدار 

نگر دفاع از ايدئولوژئی که بدان باور دارم، به ھمان جديتی ايستاده و از آن دفاع می نمايم که در سنگر امپرياليزم، در س

  .دفاع از آزادی کشور و بھروزی مردم آن می بايد انجام دھم

می توانم بپرسم که ايشان وقتی ادعای فاصله گيری از من منظور نظر شان باشد، می » ايکس«حال از آقا و يا خانم 

واند بنويسد که ديروز چگونه می انديشيد و امروز چگونه می انديشد؟ آن نقاط مشترکی که ديروز ما را با ھم متصل ت

می ساخت و اينک ديگر وجود ندارد، کدام ھا اند؟ آيا من به آن نکات مشترک که صد ھا رفيق شجاع و از جان گذر ما 

اند، پشت کرده و بر آن خونھا پای گذاشته ام و يا آقا و يا خانم به خاطر پاسبانی و حراست از آن از خون خويش گذشته 

و ھمترازان و متحدان خيانت پيشۀ شان که ديروز سر از گريبان کرزی می  کشيدند و امروز سر از گريبان » ايکس«

  غنی و عبدهللا؟

 موسوی و يا متصدی ديگری مورد  اين نکته را به خاطری مطرح نمودم تا مردم ببينند و بدانند که وقتی پورتال و يا ھم

حمله قرار می گيرند،  سنگری که از تير کش ھای آن بر آنھا حمله صورت می گيرد، آشکار گردد و رنه اين را به 

نه در گذشته ظرفيت مبارزاتی داشته اند و نه ھم » ايکس«نيکوئی می دانم که افراد و اشخاصی از قماش آقا و يا خانم 

آنھا از ھمان آغاز تولد نعش ھای گنديده ای را مانند بوده اند . آن ظرفيت را در خود پرورش دھنداينک در صدد اند تا 

  .که فقط در متعفن ساختن گلستان مبارزه، تعفن پراگنی نموده و می نمايند

ار صداقت اين قماش افراد از جمع آنھائی اند که ھيچ گاھی نسبت به تاريخ صادق نبوده و از مؤرخ فقط تا آنجائی انتظ

ر گردد، مگر زمانی که فردی تھای فردی و يا خانوادگی شان منجدر نويسندگی را دارند که به تأمين منافع و خواس

بخواھد جھت درس آموزی از اشتباھات و دفاع از قدسيت خون جانبازان جنبش کمونيستی کشور، دھان باز نمايد، بيشتر 

  . آن مؤرخ آتشباری را آغاز می نماينداز نيروھای امپرياليستی و با خشم مضاعف، بر

اين عناصر جبون و ابله در تمام تحليل ھای شان يک نکته را فراموش می نمايند که ھرگاه چنان شخصی با ترس آشنا 

می بود، از اول در تقابل با سوسيال امپرياليزم روس، ارتجاع ھار مذھبی و امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء قرار 

چنان شخصی را با دندان خائی ھای بچگانه ترساندن، بدان معناست که فردی را که حيات را در مبارزه با . تنمی گرف

  .خطر جست و جو می نمايد از زوزۀ چند شغال بی پای بترسانيم

ری را وقتی با بيمار تماس گرفته، گفته است که گويا آنھا از ما فاصله گرفته اند و راه ديگ» ايکس« آقا و يا خانم -٣

ھيچ نگفته است، که راه انتخابی شان چيست و آنھا را به کدام نا کجا » ايکس«انتخاب نموده اند، مگر اين آقا و يا خانم 

آبادی می رساند؟ توصيۀ من به چنين افرادی اين است که وقتی از خود حرف می زنند، خجالت نکشند نخست خود را 

ً کنند و در کدام مسيری گام می گذارند، بعدا از ديگران بخواھند تا با آنھا معرفی بدارند که چه کسی ھستند، چه فکر می

در غير آن واضح است که به شنوندۀ پيشنھاد و يا خوانندۀ آن، چنين احساسی دست می دھد که با يک . ھمگام شوند
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 ديگران فکر نموده و به انسان احمق و ابلھی طرف است که فکر می کند حق دارد در پناه اين و يا آن ارتباط، به جای

  . جای ديگران تصميم بگيرد

به جرأت می توان نوشت، ھرچند تمام انحصار طلبان به درجات مختلفی ابله و احمق ھستند، مگر افرادی از قماش آقا و 

 در ابلھی و حماقت می تواند سرآمد ھمگنانش باشد، زيرا برای ھمان انحصار طلبی و تصميم به جای» ايکس«يا خانم 

  .ديگران گرفتن ھم که شده، حد اقل زحمت را بر خود روادار نيست

سؤالش را از آغاز ھمکاری بيمار با پورتال به نحوی مطرح نموده که گذشته از سرزنش به » ايکس« آقا و يا خانم -۴

بايد » يکسا«در جواب آقا و يا خانم . قيم درخواست قطع ھمکاری نيز بوده استتمناسبت آغاز ھمکاری، به صورت مس

  :نوشت

ُاز ھشت سال بدين سو، از طرف خدام واقعی و صادق اين کشور افتتاح و تا »  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«پورتال 

اکنون در سنگر مبارزاتی اش با استواری تمام ايستاده و ھيچ توطئه و تفتين و يا ھم زور و فشاری قادر نشده تا جلو 

ُيست که به وسيلۀ خدام افروخته شده و روز تا روز با »چراغ«يرد، در واقع اين ھمان از وی بگ» به پيش«حرکتش را 

گسترش طيف ھمکارانش فروزانتر می گردد، لذا به جرأت می توان نوشت که تيلفونھا و تخريباتی از قماش آنچه آقا و 

  .را به آتش می کشدپف کننده » ريش«ی نيست که سرانجام»پف«انجام داده، چيزی به جز » ايکس«يا خانم 

نه تنھا موضع خودش را در » لکه ونه مستقيم به خپل مکان يم«  بيمار با آوردن جملۀ معروف خوشحال خان ختک-۵

ًقبال آن پيشنھاد بيان داشته، بلکه تلويجا خواسته تا درسی ھم به تيلفون کننده بدھد، مگر اين که تيلفون کننده دارای چنان 

مله درسی فرا گيرد، نمی توانم بدان باور باشم؛ چه در صورتی که آقا و يا خانم تيلفون کننده به ظرفيتی باشد که از آن ج

مانند ماش به ھر سوئی لول نمی خورد و ظرفيت ايستاده شدن بر مکانش را می داشت، تمام اين مشاکل به وجود نمی 

پاسداری از خون جانبازان خلق از مجيد ھا يعنی وقتی اين شھامت، جرأت و اعتقاد را می داشت که حد اقل به . آمد

گرفته تا پويا ھا و از رھبر ھا گرفته تا طغيانھا، ميرويس ھا و صد ھا رزمندۀ شجاع ديگر، می بايست در سنگر مبارزه 

عليه امپرياليزم و ارتجاع می ماند و ننگ دنباله روی از انقياد طلبان و مزدوران را بر جبين داغ آشنايش حک نمی 

  .کرد

  

  :يادداشت

  :بيتی را که در باال به مثابۀ عنوان مطلب انتخاب گرديده در اشکال ديگری نيز قيد شده است، من جمله-*

  : چنين ثبت شده است۶١٠در صفحۀ » علی اکبر دھخدا«نوشتۀ » امثال و حکم« در جلد دوم -١

 چراغی را که ايزد برفروزد     ھر آنکه پف کند ريشش بسوزد

  :اين بيت را از پدر متوفای شان که فردی فاضل و دانشمندی بوده اند، چنين شنيده اند» معروفی«آقای  استاد سخن -٢

   گل کند ريشش بسوزدھر آنکسچراغی را که ايزد بر فروزد     

 در ھنگام شباب که وقت مراجعه به شعر را داشته و به مانند ديگران از آن لذت می بردم، خودم از زبان دوستان -٣

  :مندی که در تمام عمر مديون آنھا ھستم، چنين شنيده امخرد

  .چراغی را که ايزد برفروزد      گر ابله پف کند ريشه اش بسوزد

در اينجا از بين تمام رواياتی که از آنھا نام بردم، روايتی را که عنوان مطلب انتخاب نموده ام، روی داليل چندی که 

  .ب نمودمنزدم وجود دارد، درست تر يافته انتخا

  : به ارتباط بيتی که من آن را آورده ام، اين قصه وجود دارد- **
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 ءمتبركه ای بود و ھمه شب شمعی در آن بقعه می افروخت تا مردمان صاحب عقيده و فقراۀ در قديم، مردی خادم بقع

تاد كه شمع را خاموش كند،  يكی از شبھا مردی طمعكار به اين فكر افءاز قضا. ی استفاده كنندئآسوده باشند و از روشنا

بدون . سر فرصت آمد شمع را از روی شمعدان برداشت.  بدزدد،كه در آنجا ھسترا بقعه تاريك شود و نذوراتی تا 

شعله زبانه كشيد . شعله به پنبه اثر كرد و آتش گرفت.  به شمع پف كرد، شمعدان مقداری پنبه ھستداخلكه  توجه به اين

   .تو ريش آن دزد طمعكار سوخ

تطابقی . نيز در تطابق قرار دارد» ۶٠ از سورۀ ٨آيت « ناگفته نبايد گذاشت که شکل انتخاب شده با معنا و مفھوم -***

 . برای گويندۀ آن بيتدکه می تواند اساسی باش

 

 


