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  موسوی

  ٢٠١١ نومبر ١٠

  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢  
  

  :يک نظر کلی بر شبنامه

ان خود را خدمت تمام ھمکاران قلمی اعم از متصديان پورتال و ساير بزرگوران، دوستان و قبل از ھمه سپاس بيکر

 نارفيقخوانندگان عزيزی که ھريک با يک و يا دو جمله ضمن ابراز حمايت از من، خواستار افشای ماھيت پليد آن 

لی شان نيز پاسخ داده ام، ھمان اميدوارم اين دوستان ھمان طوری که به ايميل ھای ارسا. شده اند، ابراز می دارم

آنچه را از طرف من به . قدر صبور بمانند تا من برنامۀ کار خود را ھمان طوری که خود تنظيم نموده ام جلو ببرم

  :مثابۀ وعده می توانند داشته باشند اين است

چنين سبکسرانه و خاينانه با به دنبال بخش اول اين سلسله مقاالت، حتماً فرد مورد نظر را معرفی می دارم تا نتواند 

  .تاريخ مبارزاتی نھاد ھا و حيثيت و آبروی افراد بازی نمايد

 در صد فرستندگان، ھويت شبنامه نويس را ھمان کسی نوشته اند که، ٨٠رسيده حدود که از مجموع ايميل ھائی 

بنا  حتا برخی ھا پيشنھاد اسناد، مدارک، شواھد و  تحقيقات ما را ھم در عقب درب وی رسانيده است بر ھمين م

، "رحيم غالم بچه محمود بريالی"، "ديوث"، "قواد"نموده که من بعد در نوشته ھا از وی با صفت ھائی از قبيل 

باز ھم ضمن تشکر از اين دوستان گرامی و قدرمند . نام برده شود... و " سگ شورای نظار" ، "يھودای ميوندوال"

 تا مغز استخوانم را می سوزاند و ترسل چنين پيامائی  نارفيقات خاينانۀ آنبه خصوص در اين شرايطی که اتھام

می تواند به معنای دفاع از ارزش ھای واالی جامعۀ ما به شمار رفته به صورت مستقيم پيام زنده بودن وجدانھا را 
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ديم و از معرفی زود با خود به ارمغان می آورد و اين ھمان وجه مثبت تمام اين تراژيدی است، بايد عذرم را تق

  . ھنگام وی معذرت بخواھم

عکس آن، ھرفرد، اعم از موافق و يا مخالف که خواسته باشد به ارتباط موضاعات مورد بحث نظری ارائه دارد، 

باز ھم از تمام آنھائی . بادر نظرداشت تطابق با اھداف نشراتی پورتال، ھيچ ممانعتی در نشر آن به وجود نخواھد آمد

  .ن قضيه سھم فعال گرفته اند جھانی سپاسکه در اي

  :واما

 سطر نگارش يافته، با يک عنوان استخباراتی آغاز و با ٣٢ در ١١ در ۵,٨شبنامه که بر روی يک صفحه کاغذ 

ختم می   "البته چند گپ مخصوص ديگر ھم موجود است که در عمل نامه ی آينده گنجانيده خواھد شد"جملۀ 

چه از آن جائی که شبنامه .  شبنامه نويس جھت تھيۀ آن زحمات زيادی را متقبل شده استشود، نمايانگر آن است که

به ناگزير از جانبی زحمت کنکاش در زندگانی " گل خشک را به ديوار بچسباند"نويس عزم را جزم نموده بود تا 

ره به قاره طی طريق نموده بيش از سه دھه عمر اين قلم را به خود داده است و از سوی ديگر، منزل به منزل  و قا

  .تا بتواند چند اتھام را سرھم بندی نمايد

اين زحمت شبنامه نويس که از ھمان آغاز خود را می نماياند و دوستان ديگر ھم بر آن اشاراتی نموده اند، وی را بر 

 سياسی و از به پرچمی جنايتکار و خاين گرفته تا داعيان اسالم - آن داشته تا دست تکدی نزد ھمه کس از خلقی 

نزد آنھائی که به " غوله مالی"اصطالح تازه انديشان ديروز گرفته تا انقياد طلبان امروزی و از آن ھم گذشته با 

ی معروف اند و در بھترين صورت فقط می توانند مدافع ارزش ھای فرتوت فيودالی باشند نه چيز" حمق ذاتی"

 و دعوا جالبان حرفه ئی، با ھزاران عذر و زاری و چه بسا تحفه  رشوت خور و  فاسد"ارنواالنڅ" گرفته تا ديگر

  .ھای آنچنانی که ما از آنھا اطالع نداريم، دراز نمايد

اين برخورد توطئه گرانه در تھيۀ شبنامه از اولين جمله که ھمان عنوان مطلب باشد تا آخرين جمله که گويا من را 

از اين شاخه را يد به سکوت وادار سازد، اگر از يک سو شبنامه نويس ھم به مانند قربانيان ديگر می خواست با تھد

به آن شاخه وادار به پريدن می سازد، از طرف ديگر نمايانگر آن است که من در زندگی به چه ميزان دشمن داشته 

ندگان ارجمند آنچه را از جانب خود می توانم به تمام خوان. ھائی را شامل می گردند و دارم و آن دشمنان کدام طيف

پورتال وعده نمايم آن است که ضمن اين پاسخ بند بند آن مطالبی را که فقط من را نشانه گرفته و بازی با آبروی 

  .بنمايمديگران نيست، بدون کمترين مماشاتی، نوع اتھام، منبع آن و زمان آن را نيز تقديم خوانندگان 

 تمام دشمنانم را در يک صفحه عليه من گنجانيدن، بيچاره ھمان طوری که متذکر شدم تکدی نزد ھمه کس و افکار

ھيچ   - .شبنامه نويس را که بدون آنھم از سواد کافی برخوردار نيست، وادار ساخته تا سخت پراکنده اتھام زنی نمايد

 قصدش ،ھانهآگاو از امکان بعيد نيست که اين کار را بدان خاطر انجام داده باشد تا با انديشيدن با مغز استخباراتی 

در اين جا بازھم به دوام خدمات فرھنگيی که طی ساليان طوالنی  -  اين قلم را به پراکنده گوئی بکشاندکهآن باشد 

برايش انجام داده ام، پراکنده گوئی وی را در چند زمينۀ مشخص نظم داده، با در نظرداشت ھمان نظم خواھم کوشيد 

  .تا بر تاريکی ھا روشنی الزم بيندازم

 آن جائی که در دفاع از خود ناگزيرم بر واقعيت ھای تاريخی گذشته استناد نمايم، از ھمين اکنون، از تمام آنھائی از

در واقعيت امر . که به شکلی از اشکال ضمن اين پاسخدھی خود را توھين شده احساس می نمايند، پوزش می خواھم

 اين شبنامه نويس بی وجدان است که آنھا را در زير ساطور اين من نيستم که چماق را به جان آنھا برمی دارم، بلکه
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فکر می کنم اين نوع اشخاص به جای آن که با من سرعناد پيش گيرند و يا حد اقل آزرده شوند، بھتر . قلم آورده است

  .تخواھد بود تا خشم و نفرت خود را عليه شبنامه نويس ابراز دارند، که طرح مسايل ناخواسته را باعث شده اس

  : بخش می باشد۶شبنامه در خطوط کلی خود  

 با مغز يک فرد جاسوس و نھاد ھای استخباراتی سنجيدن و از آن طريق به عوض افشاء گری سياسی به – ١

  .جاسوسی دست يازيدن

   مسايل و موضوعات خانواده ھا را با اجازه و يا بدون اجازۀ آنھا به رسانه ھا سپردن-٢

   اتھامات اخالقی چندی را به پای من بستن-٣

   دھه عملکرد مبارزاتی  اين قلم و نھادی را که آن موقع عضو آن بودم، زير سؤال بردن ۴ حدود -۴

   اتھامات جنائی بر اين قلم وارد نمودن-۵

تن من و يا به  تھديد به افشای اين و يا آن سند بيشتر در زمينۀ مسايل پناھندگی، و تالش به خاطر مرعوب ساخ-۶

  عبارت ساده تر باجگيری نمودن

مواد فوق در واقع تمام آن نکاتيست که شبنامه نويس بعد از تحمل حقارت ھای جانکاه، قادر شده آنھا را تھيه و به 

  .مثابۀ شبنامه به نشر برساند

شبنامه، در حد توان من ھم ضمن اين سلسله نوشته ھا خواھم کوشيد، ھريک از موارد را با آوردن سطر مربوط از 

  .پاسخ بگويم

  :در اينجا الزم می دانم يک نکتۀ ديگر را نيز خدمت خوانندگان بنگارم و آن

 ، به نسبت آن که بررسی بخش اول کامالً به معرفی شخصيت شبنامه نويس تمام ۶خالف شماره گذاری از يک الی 

د، تصميم بر آن گرفته ام، که جاسوس مشربی و  خواھد نمورشده و اسم وی را زودتر از آنچه در نظر دارم آشکا

توسل به جاسوسی از جانب وی را در اخير اين فصل و قبل از بخش دوم اين سلسله نوشته ھا بياورم، اميد است 

 نارفيقخوانندگان گرامی با اين تقدم و تأخر تفاھم داشته فکر ننمايند که من نمی خواھم، در اخير مطلب، ھويت آن 

  :به ھمين اساس با اجازه بحث خويش را از قسمت دوم آغاز می نمائيم. ايمرا افشاء نم

  

  : مسايل و موضوعات خانواده ھا را با اجازه و يا بدون اجازۀ آنھا به رسانه ھا سپردن-٢

شبنامه نويس که چشم ظاھر و باطن وی را خشم و نفرت عليه من کور نموده است، به يقين بعد از آن که با تمام 

پال چيزی نيافته تا با تمسک به آن، عليه من اقامۀ دعوا نمايد، با برخورداری از مشوره ھای انسانھائی دون پرس و 

فه ئی می باشد،  حر"ارنواالنڅ"صفتی چون خودش و با توسل به شيوه ھای دعوا جالبانه که در حيطۀ تخصص 

 زعم خودش سنگ مالمت بار نموده است آنھم  انواده ھا را مطرح و اين قلم را در قسمت آنھا بهيک تعداد مسايل خ

شبنامه نويس به اين .  محکوم می نمايد،و در نتيجه مرگ آنھا" مبتال ساختن افراد به مرض سرطان"تا سرحد 

  :مناسبت چنين می نگارد

طان تفرقه اندازی ميان يک خانواده در کانادا و جدا سازی شوھر از ھمسر در آن فاميل تا منجر به بيماری سر" 

  "و مرگ شوھر شد

  .قبل از آن که به اين داستان غم انگيز برخورد نمايم، فکر می کنم خواندن اين داستان وطنی بی مناسبت نباشد

عادت داشت، تا وقتی کسی " مشله"در محلی که ما زندگانی می نموديم، يکی از جوانھای شوخ و به گفتۀ مردم کابل 

در چرت و فکر می ديد، با يک صدای سخت نکره که صدای حمار " و آفتابپيت"را حين راه رفتن و يا نشستن در 
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در نتيجه آن بيچارۀ از دنيا بی خبر از . به شمار آيد، به مانند يک خروس مست آذان می داد" لحن داوودی"نزدش 

را که در يکی از روز ھا آن جوانک وقتی دو سه پير مرد . خندۀ خود را می کرد" مشله"جا می پريد و جوانک 

کنار ديوار از آفتاب بھاری لذت می بردند و ھيچ توجھی به اطراف خود نداشتند، ديد موقع را مناسب ديده به عوض 

  .آذان ھميشگی قوی تر از يک سگ رمه به جفيدن شروع کرد

  :يکی از آن پير مرد ھا که انسان بذله گوئی بود، رويش را به طرف جوانگ برگردانده، گفت

  "بودی حاال سگ ھم شده ای، مرغ ...بچه "

وقتی اين شبنامه را خواندم، طبق عادت که ھر سطری از يک نوشته را در ذھنم سبک و سنگين می نمايم، به اين 

علت سرطان را کشف نمايد، " مکاشفه"فکر افتادم تا در قدم اول تغيير جھشی شبنامه نويس را که قادر شده به اساس 

برايش تبريک عرض  شدن حال می خواھد داکتران دنيا را ھم پشت سر بگذارد، "غبار"و بعد از تاريخ نويسی و 

گکی ھرچند ھم بی مقدار و خاينانه کی نموده از وی بخواھم در عوض آستانبوسی اين و آن به منظور رسيدن به چو

اری چون چه می دانيم وقتی جنايتک. باشد، بھتر است اين کشف بزرگ خود را برای کميتۀ جوايز نوبل بفرستد

که از بند بند انگشتانش خون خلقھای افغانستان، عراق و ليبيا می ريزد، از طرف آن کميته جايزۀ صلح را " اوباما"

 اسپه می خواھد به دشمنان ميھن خدمت و بر فرزندان ميھن ۴می گيرد، شايد وی ھم با راھی که پيش گرفته و 

من زياد نااميد نيستم چه . را به وی اعطاء نمايند" ف سرطانعلت کش"بتازد، مورد توجه قرار گرفته جايزۀ علمی 

جايزۀ صلح را از آن خود می سازد، ھر فردی، ھر قدر ھم کودن و نفھم باشد می " اوباما"وقتی جنايتکاری چون 

  .باشد" علمی نوبل"تواند اميدوار به گرفتن جايزۀ 

ويس آن ادعا را به اجازه و به وکالت از طرف خانوادۀ از شوخی که بگذريم؛ از آن جائی که من نمی دانم، شبنامه ن

 با آبروی يک ،متوفا ، مطرح می نمايد و يا ھمين طوری تيری به تاريکی زده و می خواھد، ضمن دعوای خودش

خانودۀ ديگر نيز بازی نمايد، نمی توانم از لحاظ پرنسيب به چنين بحث ھائی داخل شده روشنی بيندازم، حتا اگر 

  .د استنکاف من از پاسخدھی به معنای طفره رفتن از بحث نيز تعبير گرددقرار باش

مگر در صورتی که آن خانم و يا فاميل ھائی ديگری که نويسنده اينجا و آنجا برای زدن من، با حيثيت و آبروی آنھا 

يگر از اعضای به بازی نشسته است، خود بخواھند چنين مطالبی را مطرح نمايند، به خصوص آن خانم و يا تنی د

 سال بعد از مرگ آن پدر مھربان وی را به محاکمه کشند تا وجدان معذب شبنامه نويس تسکين ۶آن فاميل بخواھد 

ھم من و ھم ساير . يابد، با آن که مايل به انجام آن نيستم، مگر از رفتن پای بحث در ھمچو حالتی امتناعی ھم ندارم

نادی که به صورت عمده کست ھای سخنرانی و ثبت شده از جانب خود آن دوستان آن زنده ياد حاضريم به رؤيت اس

اينھم فقط در ھمان حالتيست که خود آن خانم . متوفاست، به دفاع از خود و دفاع از دوست در خاک خفتۀ ما بپردازيم

مسأله ای به و يا يکی از فرزندانش بخواھد مشکالت خانوادکی شان را به رسانه ھا بسپارند، نه آن که در ھمچو 

  ".ملی ريزه نمائيم"حرف شبنامه نويس به اصطالح

اين اصل در تمام آن مواردی مدار اعتبار است که به زندگی خودم ارتباط نداشته عکس آن، راز ھای زندگانی 

  .خانواده ھا و افراد ديگر را افشاء می نمايد

  ادامه دارد

  

  

  


