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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  موسوی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢١
  

  چيست؟" چوبک ِرَگوه س"پاسخ به سؤال 
  

که در ..." نادان پرمدعا و " تجسم کاملی از يک" ھاشميان"" نشر مقالۀ مختصرم تحت عنوان ھایاز ھمان نخستين روز

قسمتی از آن نوشته بودم کس و يا کسانی از سايتک پرچمی زادۀ رسوا با تحريکات مستقيم و يا ھم غير مستقيم ادارۀ 

اخته به جنگ ديگران می س" چوبک گوه سر"از وی " باری جھانی"مستعمراتی کابل و وزير اطالعات و کلتورش 

چيست؟ ھمچنين برخی از " گوه سرچوبک"ه تکرار پرسيده اند، که فرستند، تنی چند از خوانندگان عزيز، بار ھا و ب

با تفصيل توضيح را که ھر اصطالحی " معروفی صاحب"خوانندگان عزيز پورتال، با ستايش از سبک کار استاد سخن 

معروفی " اند که اگر خود اين اصطالح را باز نکنم، آنھا از داده تذکارمی دارند، ضمن انتقاد از اين قلم، به نحوی 

  .توضيح بدارند را ن آخواھند خواست تا " صاحب

  :در پاسخ به مقايسۀ اين جمع از خوانندگان عزيز بايد بنگارم

شناختم از خودم به آن حدی است که بدانم خود را با چه کسی و در چه موردی می توانم مقايسه کنم و درکدام مواردی نه 

ر صراحت می نويسم که در بخش ادب و مطالب مربوط به ادب و فرھنگ با بسيا. حق آن را دارم و نه ھم توان آن را

يکی از استادان مسلم اين رشته بوده بيشتر از تمام دوران تحصيلم از " معروفی"ھمان طوری که بارھا نگاشته ام، آقای 

ا رويدست بگيرم؛ ايشان آموخته ام به ھمين اساس ھيچ گاھی به خود حق نمی دھم تا من باب مقايسه با ايشان کاری ر

  : و اما به ارتباط آن اصطالح.عکس آن جای بسا افتخار خواھد بود تا ثابت قدم در مسير ادبی  آنھا گام گذاشته بتوانم

در قديم يعنی آن گاھی که اطفال و نوجوانان و حتا در برخی از موارد جوانان برای تفريح و سرگرمی خود امکان 

 فضای خنده برای خود و گاھی ھم تحقير اين و آن را ،نوعی از مردم آزاریبا د تا ديگری نمی يافتند، تالش می کردن

  :و آنھم بدين شکل. بود" گوه سرچوبک"فراھم بسازند، يکی از آن موارد ھمين مسألۀ 

افراد کوشش می کردند تا يکی از بچه ھا و يا ھم نوجوانانی را که در شرايط عادی، بازيچه و مسخرۀ ھرکسی می 

 تا با ديگران خود را طرف سازد، پيدا نموده يک شاخۀ چوب را که ه باشدداشتنن را آت باشد و ھيچ گاھی توانائی توانس

  .بود به دستش داده و از وی بخواھند تا با آن چوب فرد ديگری را بزندآلوده " گوه"يک سر آن  به 

مگر ھيچ کسی حاضر نبود تا لباسش با چوب مسلم است که در اين بازی نه کسی از چوب می ترسيد و نه ھم چوبدار، 

به اين وسيله گذشته از آن که آن آدمک رويھرفته . آلوده گردد، به ھمين اساس ھرکس از مقابل چوب آلوده فرار می نمود
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 گردانندگان اصلی ماجرا که زمينه ای ، ديگران را به فرار وادار می ساخت، دلش خوش می شد،حقير که با چوب آلوده

  .، از کار شان لذت می بردندبرای خنديدن و حتا تمسخر برخی به وجود می آوردند

به کار بردم به نيکوئی می دانستم و می دانم که اگر نقش تحريکات " ھاشميان"را در موردفوق قتی اين قلم اصطالح و

نمی ساختند، خودش به تنھائی اگر به جای چرب " گوه سرچوبک"فت ديگران در ميان نمی بود و آنھا از اين آدم خر

مک "و سناتور" عمر"مال داخل کرده، دو صد تعويذ و شويست " تيل سياه" سرش را ده ھا بار در ،کردن پيشانی

و " معروفی" آقايان ما به خصوصنيز بر گردنش می آويختند، جرأت اين را نداشت تا با ھيچ يک از را " کارتی

با قلم توانمندش افرادی در ادر است که ھريک ق"  ازاد افغانستان-افغانستان آزاد"و ساير ھمکاران قلمی پورتال " يدسد"

  .خود را مقابل نمايدد، را به ده ھا بار دفن ادبی نماي" ھاشمان"سطح وسويۀ 

رايشان اھميتی دارد، در اين بی آبرو ب" ھاشميان"گردانندگان پشت پردۀ اين درامه که نه خود آبرو دارند و نه ھم 

نھم عکس العمل خالف انتظار ھمکاران قلمی پورتال آتحريکات خود يک چيز را به درستی نمی توانستند درک نمايند و 

که در ديده درائی " ھاشميان"شخص و انسان بی آزرمی مانند آنھا حدس زده بودند که به مجرد ورود .  اين قلممن جمله

ما ھمه فرار کرده ميدان را در اين ميدان؛ به شمار می رود، " مک کارتيزم"ردان نخبۀ مکتب ان زنی از  شاگھتو ب

رھا خواھيم نمود، آنھا نمی خواستند بدانند که در اين جمع کسانی وجود دارد که می داند، " سگ ھر سوار"برای اين 

 چوبدار آن قدر شخصوده در دھن آلوقتی چوب چوب را می توان شست، به خصوص با آلودگی لباس ناشی از تماس 

  .خوردگی سال ھای پارينه اش را استفراغ نمايد....  که ده شودفرو بر

می بايست " ھاشميان" و اين درست ھمان کاری بود که ھمکاران قلمی پورتال مقابل انسان بی آزرم و تھمت گری مانند

  .انجام می دادند، که انجام دادند

 آزاد - افغانستان آزاد "پرده ام، تا زمانی که درست نويسی آنھم سبکی را که پورتال من در نوشتۀ قبلی خود تعھد س

نقبوالنده ام، نوشته ھايش را از لحاظ محتوائی مورد مداقه قرار نخواھم " ھاشميان" بر می نمايدمراعات " افغانستان

از گور برخاستۀ "ام در اين اواخر اين شأن خود نمی بينم، ھر چند شنيده در داد، زيرا بحث با يک انسان کم سواد را 

، در نوشته ھايش قواعد امالئی را بيشتر از گذشته در نظر می گيرد، از "ننگ جامعۀ روشنفکری افغانستان"و " تاريخ

با بررسی را چين ھايش، نمی خواھم وقتم لی کار خودش است و يا ھم کار قابآن جائی که مطمئن نيستم که چنين عم

، ايکاش استًاگر اين اصالح امالئی در نوشته ھايش و اقعا کار خودش . لحاظ محتوائی ضايع بسازمايش از ھنوشته 

ط التال سپاسش را بيان می داشت و آنھم به دليل اصالح اغوراينقدر شرف ھم می داشت تا از من و ساير ويراستاران پ

  کجا و شرف کجا؟؟" ھاشميان"مگر . امالئی و انشائی اش

 
 


