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  ازطرف مارک توين افغانطنز دفاعی يک 

 ديوانه بگريز که مستانه آمد

۴ 

  :تذکر

د و . عذرت آغاز می نمايماين بار ھم نوشته ام را با تشکر و م ول زحمت می کنن ه قب ال ک تشکر از ويراستاران پورت

ن بحث ن ه از اي زی ک دگان عزي ده از خوانن ين آن ع د و ھمچن ی نماين ی ام را برطرف م ايپی و امالئ ای ت ائی ھ ارس

نيکی پورتال را نيز ران تخارا منت دار ساخته اند بلکه وقت ھمکماستقبال کرده و با فرستادن ايميل ھای شان نه تنھا 
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  .می گيرند

  :معذرت باز ھم از ويراستاران پورتال و متصديان آن به دو دليل

تاده  رای من فرس داء ب د ابت اول آن که گرفتن ايميل ھا وقت آنھا را می گيرد درحالی که طرف مستقيم من ھستم و باي

رای ويراستاری نآشوند تا بعد از مطالعه  ا تأسف نچه را خود الزم می دانم وب تم، ب ال بفرس ه آدرس پورت از است ب ي

اً وقت ھمک ار واقع ن ک ه اي تند ک ه ھردو آدرس می فرس سمتی از آن را ب ا ق ه و ي زمن ھم ران تخنيکی ادوستان عزي

  .پورتال را گرفته و مرا نزد آنھا شرمنده می سازد

اميدوارم . به اين نزاع خاتمه دھندعلت دوم، فشاريست که بر آنھا از طرف دوستان وارد می شود تا به گفتۀ خودشان 

  .از ھردو بابت معذرتم را بپذيرند

 :مقدمۀ اين بخش

ه " بز اخفش" از ھمان نخستين باری که لقب -١ د، ک يده ان ا پرس ار ھ نايان ب ذکر دادم دوستان و آش ز اخفش"را ت " ب

  ؟باشد چه نسبتی دارد" شير پنجشير"که ھمان " بزکابل"است و با " بز"کدام نوع 

ا لوالء،خوارزمی "١٠٧وستان نھايت ارجمند، به استناد فرھنگ معين جلد پنجم صفحه د ن مسعدۀ مجاشعی ب سعيد ب

ھمچنين به ارتباط موضوع بزاخفش .  بوده استه اینحوی برجست" بلخی،مکنی به ابوالحسن و ملقب به اخفش اوسط

  : چنين آمده است٢۶٧در ھمان کتاب و ھمان جلد صفحۀ

ود و .  زشت چھره بود، و درزمان تحصيل کسی با او مباحثه نمی کردگويند که اخفش" رده ب ناگزيربزی را تربيت ک

د ز سر می جنباني د، و ب ل شده و کسی را گوي. دروس خود را بر وی می خوان ا مث ن معن ده اي ه مطلبی را نفھمي د ک ن

  "دتصديق کن

 کار بردم، واضح است مقصودم تحريک آن جوان به" اسدهللا الم"اين که من چرا چنين اصطالحی را در مورد آقای 

ه شمار می رود، سايت به عکس العمل نشان دادن عليه آن انحرافاتيست که در  گفتمان که در ظاھر وی مسؤول آن ب

زوده شده، خالف . وجود دارد د اف ر آن اطالع ده چن ا ب ه ھ ا رسيدن نام ون ب تم و اکن بالً اطالع داش چه تا جائی که ق

ه در  صورت زشت داشت اکنون در پشت چھرۀ آرام اين جوان،  اخفش که فقط د ک رده ان ان ک اشخاصی خود را پنھ

ارز و  ه ھای ب ه نمون د ک ه شمار می رون ا ب ردم م ماھيت و کرکتر، تجسم زشتی و پليدی به شمار رفته از دشمنان م

ردۀ سايت  آن را می توان در وجود اسپنتا ھا، داکتر رسول ھا، باقی ھا ، کوشانی ۀبرجست ھا و ساير رھبران پشت پ

  . گفتمان معرفی نمود

  :آنھا به دو دليل از اين جوان بزاخفش ساخته اند

يکی آنکه مردم با شناختی که از ماھيت کثيف و وابستۀ آنھا به اشغالگران دارند، نمی خواھند به دور آنھا جمع شوند 

ا  با آنھا را قبول دارد که خود يا  کاسگیو فقط کسانی ھم ر او"وابسته باشد و يا در کدام قضيه نزد آنھ داشته " دھن پ

  .باشد

ق ُک ا دوم آن که اين رفي ه در سايت گفتم ائی را ک د مسؤوليت اخالقی خيانت ھ ادا نمی خواھن رای روز مب  نشان، ب

  .در نتيجه به چنان بزاخفشی ضرورت دارند. صورت می گيرد به دوش داشته باشند

ای  ھمان طوری که قبالً -٢ سمت جواب آق ين ق ه اول ين روزی ک ان اول اقی سمندر"نيز نوشتم از ھم تم " ب ه را نوش ب

ر عالوۀ  وم را ب اس کالن ق د لب بعضی از دوستان بسيار عزيز و محترم يک عده افسقال ھا که در ھمه جا می خواھن

ه زعم  ا ب ه تن نمايند، ھم از اروپا و ھم از کانادا، به صورت مسلسل تالش می نمايند ت ن جنگ را خاتم خود شان اي

آنھا که نمی دانم آگاھانه اين حرف ھا را برايم می زنند و يا نا آگاھانه مرا به سکوت و درنتيجه خيانت به مردم . دھند
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  :، بايد اين نکته را بدانند که به گفته برتولد برشتافغانستان دعوت می نمايند

ه حق " س ک تي آنک د بی را نمق تی دان ا.  شعوراس ه حق آام س ک تينک ان می را مق را پنھ ا آن د ام د،ي دان  کن

  ".تبھکاراست

ه جرأت اخالقی محکوم نمودن سياست آاين افراد که اگر الزم افتد در  دون آن ک رد، ب ز خواھم ب ا اسم ني ينده از آنھ

ۀ  را داشته باشند و يا اين که حد اقل به صورت رسمی و علنی حساب خود را از باقی ، گفتمننشراتی گفتما ان و خان

اً ۀشھر نو جدا نمايند، چنان بحث می نمايند که گويا اين يک قضي ا احيان  شخصی بين موسی ھستی با باقی سمندر و ي

ه يک موضوع شخصی . با بيچاره گفتمان است" افغانستان آزاد"تصفيه حساب  ن ن ه اي د ک آنھا نمی خواھند قبول کنن

شه يافته است و نه ھم به ارادۀ اين و يا آن فرد آغاز  ه دادن تا يک شبه سپر انداخته به رسم ھمي ه نام د از توب از بع

  .دنسنگر دشمن آتش نماي

ز از طرف يک عدۀ  ا ني د آنھ ذکر داده ان اين فشار نه تنھا باالی من وجود دارد بلکه تا جائی که گردانندگان پورتال ت

ه ب ن ب ان در يک جوی خاصی که برخی از آنھا واقعاً انسانھای شريفی اند که از اي ا گفتم د آب شان ب د نمی خواھن ع

ه ھرچه وروان شود  د ک رار دارن شار ق ر ف د، زي ه شمار می رون و ب ۀ شھر ن م خان  تنی چند که خود از مشتريان داي

  .زودتر به اين نزاع خاتمه دھيم

ه خصوص د ب ه می نماين ر"برای تمام آنھائی که در عقب ما توطئ ار خپگي د سگ جان" رياک ه مانن ه ب ا ک د ت  می کن

  :انسانھای ديگری را بزاخفش ساخته به جنگ ما بفرستد، می نويسم

 و  را با افعی ھا، کبچه ھای سفيد، مار ھای عينکی، مارھای زنگوله دار و اين مارک شاخدار"خانهمار"تا زمانيکه 

ا محصول و به ھمه کس ثابت نساخته ام که اي انده ام  شان نرسۀ به سزای اعمال خاينانامثال آنھا  يچکش "ن خانه ھ پ

ذارم" و پالس ه است، نمی گ ه و . نه؛ بلکه نتيجۀ کاسه بخشی ھائيست که از مارخانه صورت گرفت ران فتن ه گ توطئ

ا  ی حساب ب ه وقت د ک ن را بدانن د اي رايم دشمن تراشی نماين خپگير که در اين ملک پخته و چراغ گرفته می خواھند ب

  . ی رسدمارخانه تصفيه شد نوبت آنھا نيز م

ری را  ن درگي ام خود اي ا اسم و ن د ب د ھستند می توانن اور من د ب اين مردم اگر واقعاً جرأت دارند و به آنچه می گوين

  ھر جا می رسند اين تفاله را نشخوار می کنند؟" رياکار خپگير"شخصی معرفی نموده محکوم نمايند، چرا به مانند 

زمين ما مشترک است : مپنتا، چه دعوای شخصی و خصوصی داريا اسمن با باقی سمندر و يا داکتر رسول رحيم و 

اريز ،  ردی، در يک ک ب ک را تخري را سمت م ويم چ ه بگ شترک است ک وان م ائيم، پل سيم حاصل جور ني ه سرتق ک

   و اختالف ما را شخصی قلمداد نمايد؟فابريکه، دکان و يا سرای شريک ھستيم که حاال کسی بيايد

يش ازفتنه تا خپگير علنی و مخفی اکتر رسول، کوشانی و رفقای شان از باقی سمندر، اسپنتا، د ه ٩ب ه ب  سال است ک

تعماری ام اس ار  خاطر تقويت نظ ا ک د، آنھ ده ان غ نورزي ائتی دري ستی و دن يچ پ شانده از ھ  و حاکميت دولت دست ن

انيد ا جائی رس اه اخيانت به مردم من جمله قشر روشنفکر را ت ر خ االی قب ر ب ه ب د، ک ۀ يکی از ن ه گفت ا ب ی و ي ين مل

د" ارشد الخاينين"دوستان  از خواھيم -قشقه تازه نموده و خواھان اعمار يک خانقاه در آنجا شده ان ن موضوع ب ه اي  ب

ت ور صورت گرف دام منظ ه ک ه و ب ت از ک ه نياب خاوتمندانه ب شنھاد س ن پي ه اي شت ک ا -گ ته ب م گذش ن ھ ا از اي  آنھ

د، شدن در عمل رقص" افغانستانی" د، ھماھنگ ساخته ان ستان ان  شان را به موزيک آنھائی که خواستار تجزيه افغان

د آدر ايجاد خانۀ شھر نو و  نرا به مثابه مارخانه مورد استفاده قرار دادن پيشگام و نقش ھمکار و تعيين کننده داشته ان

  .و ده ھا دليل ديگر از ھمين قبيل

ه حال کدام يک از اين موارد شخصی است تا من زاع خاتم ن ن  به نوشته ھايم ادامه ندھم و به خواست افسقال ھا به اي
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رده خون . دھم چنين پيشنھادی به ذات خود می تواند اھانتی باشد عليه تمام آنھائی که برای آزادی افغانستان مبارزه ک

ستان داده اند و ھمين اکنون با از جان گذشتگی و با وجود فقر مسلط بر افغانستان آنھمه مطلب ر ا برايم از داخل افغان

  .می فرستند

ه خصوص ا ب سقال ھ ارخپگير"اف انی ودورو " رياک ال ش ا نھ رده ام و ب ع نک اخھا را قط ا ش ند ت ئن باش رش مطم  ب

د . جنگلزاری از آنھمه شاخ نساخته ام، اين نوشته ھا ادامه خواھد يافت زان دوام خواھن د چه مي ه بداني وبه خاطری ک

ال لطف اه پورت ه دار را کرد ھرگ ن داستان دنبال ا يک سال ديگر اي د شما ت شر نماي بم را ن ه دو مطل وده فقط ھفت  نم

 نبرده ام ، ھنوز در مقدمه مطلب باقی مسلکمرسفتن ھای باقی سمندر را زير ذره بين  من ھنوز دُ ازير. خواھيد خواند

اقی پھن ه ب افتی را ک د و کث شر ھستم و در متن داخل نشده ام و با ھر نوشته گن ه ام، ن ه يخنش نريخت اره ب رده دوب  ک

پنتا، رسول، کوشانی . مقاالت و معلومات دوستان باشد سرجايش ه اس تازه وقتی از باقی خالص شد نوبت می رسد ب

  .و احياناً آن بز ھائی که خود بخواھند نان چوپان را بخورند

 کاری که مطمئن ھستم می کنند و حتا مقاومت -دواما ھر گاه افغانستان آزاد نتواند زير فشار ھای وارده مقاومت نماي

  .و بيخانه را صد خانهخانه  خانه دار را يک -آنھا ده ھا بار بيشتر از من است

سته اقی جان را . نه قلم من شکسته است و نه ھم دروازه ساير سايت ھا ب د ب م نکن دا ک ه خ در ک اتش آن ق در طول حي

ايتھای سنگ به شيشه مردم بيچاره زده است که اکنو ا آخر بجنگم از دل و جان درب س ن وقتی ببينند، من حاضرم ت

شنھاد آن را داده است. بگشايندخواھند ي ممشان را برروي د سايت پي ون چن ه . کاری که تا ھمين اکن د ک ا خواسته ان حت

ستان زاد اين نوشته ھا را آضر اند دو روز بعد از افغانستان اح شر نماينزاد آبا ھمان آرم افغان ه از . دن دی ن ه من عالق

و در کجای شھر . قلم من نشأت می کند و نه ھم به خاطر باقی جان است بلکه ھمه می خواھند بدانند، آن خانه شھر ن

  مالکيت کسيت و آيا مالک آن می داند که از آن خانه استفادۀ استخباراتی صورت می گيرد و يا نه؟در نوواقع شده و 

  : امريکابرگرديم به بحث سگ امپرياليزم

 سال خدمت ٩دوستانی که نوشتۀ اين سگ زنجيری امپرياليزم را خوانده اند حتماً متوجه شده اند که باقی جان بعد از 

شده از افغانستان برگشته و اکنون می خواھد به ھمه " انسان" "دپلماتھا"به امپرياليزم امريکا و نشست و برخاست با 

سان"اين . س کندتدريدرس اخالق، عفت قلم و عفت زبان  ای اصلی آن در " ان ه معن ه خود وجدان ب ی شخصيت ک ب

ه وی را آ تازه وارد و ۀعربی که حافظه ترجمه شده است و متداول آن در فارسی ندارد، می خواھد به خوانند نھائی ک

ه می نمی شناسد چنين وانمود نمايد  که گويا معلم اول اخالق در مقابل چند فحاش و پوچ زب ان قرار گرفته و اکنون ک

  .خواھد بحث را پيش ببرد در قدم اول خواستار آن است تا عفت قلم و زبان مراعات گردد

اگر تنھا پای باقی در ميان می بود و اين زمزمه ھا را از جا ھای ديگری نيز نمی شنيدم متيقن باشيد به ھمان جوابی 

ا آمگر از .  بسنده کرده، دنبال اين بحث نمی رفتم در زمينه ارائه داشته بود" باستانی"که آقای  ن بحث ھ ه اي نجائی ک

ه در زمان افتتاح ان ساز کھن م ھم  ماھنامه بينام نيز مطرح شده بود که در زمانش جواب خود را يافت و اکنون باز ھ

ن نوشته " اتن پشپو مرينه"را گذاشته به دورش  د از اھميت اي درا آغاز کرده اند تا مگر بتوانن ا بکاھن  الزم است ،ھ

ا تکرار  اين بار از زوايۀ ديگری به بحث ادامه دھم باشد آنھائی که عقل شان بيش از ادعا و دنباله روی شان است ب

  .ن اراجيف، اعتبار خود را نزدم از بين نبرندآ

وژی را بلد ھستم تا در يک بحث اجتماعی بروم از انترنت ساخ" انسان"از آن جائی که من نه رياکاری  تمان و فزيول

اری وادار می  ين ک ه چن را ب اقی م د ب ر فکری مانن م فق ه ھ دھم و ن جھاز صوتی را کاپی نموده و به خورد ديگران ب

  .نمايد در نتيجه صحبت را از اين نکته آغاز می نمايم که زبان چيست و به کدام منظور به وجود آمد
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يلۀ اف ان وس ه زب سلمات است ک ن يکی از م نم اي ات و پراتيک فکر می ک ان حي سانھا در جري وده و ان يم ب ام و تفھ ھ

اگزير شدند صوت آاجتماعی خويش، به خاطر  د ن ال دھن ن که نيازمندی ھای مادی و معنوی شان را به ھمديگر انتق

ه طرف  و بعد ھا کلمات ھا معينی را از جھاز صوتی خويش بيرون آورده و بدان وسيله منظور و مقصد خويش را ب

رن. ده نموده اندمقابل افا ا دو ق رن و ي م محصول يک ق ه ھ وده و ن ا يک سال ب . اين جريان نه کار يک شب و يا حت

ی  بلکه انسانھای اولی ھزاره ھای طوالنی را پشت سر گذاشته اند تا برای اشيای مشخص و افعال معينی کلمات معين

همبرھن است که . را ايجاد نمايند سانی، ب ی می ھمزمان با تکامل جوامع ان ن کلمات فزون داد اي ه تع ی ک ان ميزان  ھم

ه - منظور باقی نيست-يافت، جھاز صوتی انسان ه در اول نمی توانست ب ائی را ک  نيز تکامل نموده و قادر شد آوا ھ

  .درستی ادا نمايد در جريان تکامل و در بستر زمان تلفظ نمايد

ه ھای نفوسی اولبخشباز ھم يکی از مسلمات است که ھر ا را ادا  از کتل ا شرايط زيست خودش آوا ھ ی متناسب ب

ۀ خاصی آنموده در نتيجه متناسب با  مادگی ھای جھاز صوتی، ضرورت ھای روزمره و خوش آمد يک آھنگی، کلم

اين که به مرور زمان اين نامگذاری ھای اولی چگونه تکامل نمود تا به زبان . را بر حرکت و يا اسم خاصی گذاشتند

  .سرجايش که از بحث ما بيرون استامروز رسيد باشد 

ات  ی کلم يای معين رای اش ه ب وری ک ان ط ذھبی ھم ژاد و م ر ن ی و ھ وم و مليت ه ھرق ن است ک سأله در اي اس م اس

ه را  ان کلم د ھم دارد می توان ه آن شی صحبت ب مشخصی را نيز وضع نمودند که ھرگاه کسی خواسته باشد راجع ب

  . نيز عين عمل را انجام دادندتخيالت و افکارافعال، برای بيان دارد و به ھمين قسم 

، نمی توانيم بگوئيم سوته برای ما بياوردرا " قلم پنسلی" تا در نتيجه ھرگاه در جمعی نشسه باشيم و از احمد بخواھيم

انی حاال شايد کس. چوب را بيار و يا با اطالع ازاين که در ساختمان پنسل ذغال به کار می رود بگوئيم ذغال را بيار 

ه عوض  د ب سل"پيدا شوند که چنين نمايند، مگر آنچه مسلم است ھرگاه احم م پن ا" قل ارديگر و سوته چريک ب ب و ب

سا کننده بوجی ذغال را بياورد ھيچ کسی احمد را مالمت نکرده بلکه ھمه بر قدرت افادۀ درخواست  انتقاد نموده چه ب

  .چوب را نمی دانسته استو سوته " قلم پنسل"وی را احمقی بيش ندانند که فرق 

نم،  از کن ببي د، دھنت را ب به ھمين سان وقتی کسی نزد داکتر می رود در حالی که  تب دارد و داکتر به وی می گوي

د از کردن است مگر . ھيچ فردی به باز کردن دکمه ھای پتلونش شروع نمی کن از کردن ب ه ب را درست است ک زي

حال اگر يک . و برای جای ديگر ، قسمت ديگری از بدن رااند  نموده انسانھا برای دھن يک قسمت بدن را مشخص

ه " بواسير"شده ھای امروزی ما تصادفاً داکترشود  و بخواھد تکليف " انسان"تن از  د و ب ه کن يک مريض را معاين

د،  م مراعات شودھای امروزی " انسان"خاطر آن که عفت زبان نوع  ريض ، از مريض بخواھد تا دھنش را باز کن

د بواسير . کجايش را بايد نشان دھد ا ممکن نيست دھنش را و يا ھستند کسانی که از تذکر دھن می توانن د، ن را بفھمن

  .زيرا دھن بسياری از افراد بواسيری ھم است

دارد باشم ھم شده اگر با در نظر داشت تذکرات فوق و به اميد آن که باز ھم متھم به عفت شکنی نشده باشم که  عيبی ن

نام، فقط  انی، دش د زب را ب ری اول آن ه آنچه سگ زنجي داستان داکتر و بواسير را به خاطر داشته باشند، می پردازم ب

  . گزيده اش خواسته به من درس اخالق دھدیناسزا و فحش دانسته و به زعم خود با اخالق نيکو

دا ن ا پي ه دوستان عزيز، آن مقاله را می توانيد در بين ھمين سلسله نوشته ھ ه  ک ا يک کلم ستيد در آنج د، اگر توان مائي

ه بيچاره طرگويا از  ف برخی ھا به جا ھای باريک مانند بواسير اشاره می نمايد، يافتيد ، می توانيد حکم نمائيد که بل

د ۶٠باقی، حاال بعد از  ازه می خواھ ی ت سانيت وقت اقی داری از ان سان" سال ب ن " ان فحاش وی را " ھستی"شود اي

دشنام يا ناسزا آن است که کسی را " موسوی" ھرچند بنا به نوشتۀ استادم آقای –.  زير دو و دشنام می گيردنگذاشته،
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  -به فعل و يا عملی که سزاوارش نيست انسان بخواھد متصف سازد

د،  ا می نماي ر پ ه زي حاال وقتی اين طور نيست و کسی را که منافع کشورش را به خاطر حفظ منافع يک کشور بيگان

درازنای تاريخ خاين گفته اند، تقصير من چيست اگر ھمچو فردی را خاين خطاب نمايم، به در ردم در طی قرون و م

  .از ھمين قماش ديگر ھمين سان جاسوس، وطنفروش، بی ناموس و ھزاران 

ين  احي؟"مزدور نه بادار، مگر عاقالن خود دانند"گرديم که نوشت " خالق داد پغمانی"مگر ھمه می توانيم  اناً اگر چن

ن تحول  د، اي ه ان ضاد يافت ۀ مت ھم نمائيم مگر غير از اين است که کلماتی که  در طول تاريخ معانی دو گانه و چندگان

  را مديون حفظ ھمين نزاکت ھا ھستند؟ 

ی  در در اينجا طرف صحبت من تنھا باقی نيست، بلکه آنھائيست که می دانند چه می گويند، اميد است بعد از اين وقت

  .مورد کسی قضاوت می نمايند، اندکی انديشيده حرف بزنند

انش  از آن گذشته شنيده ام که برخی ھا گاھگاھی با وجود ھزاران جلد کتابی که از نظر گذشتانده اند و به يقين در زم

ان شناسی"چشم شان به  اده چ" مارکسيزم و زب ا افت ار ھ ا ب ه تنھ ان ن تالين در رابطه بازب ۀ اس ر جاودان را اث سا آن ه ب

ن  رای اي د، ب تدريس ھم نموده باشند، زبان اين طبقه و آن طبقه و يا اين قشر و يا آن قشر فالن طبقه را به کار برده ان

دوباره خوانی کنند، ياد آوری می نمايم که زبان را دوستان ضمن توصيۀ بردارانه که يک بار درس ھای گذشتۀ شان 

ان اخالق و . طبقاتی باشدتواند ابزار است و نمی  م معلم دا، ھ م گ از يک زبان معين ھم شاه می تواند استفاده کند و ھ

  ....ھم از ديد آن عاليجنابان اين قلم زشت زبان و 

ا  ا وجود داشته و ب ل از م ا قب ا و ھزاره ھ ن کلمات قرنھ کلمات و مفاھيم را نه من ساخته ام و تو و يا آن ديگری، اي

ن کردن .  آن سايه می افگند باز ھم باقی خواھند ماندتمام عامل تغيير و تحول که بر ه دف ه ب پس بيائيد به عوض آن ک

م از  ا آکلمات به جا مانده از اجداد خويش مبادرت ورزي ه م ه از اطالق آن عذاب وجدان ب الی دوری بجوئيم ک ن افع

يم، اگر م. دست می دھد د ، خيانت نکن ا را خاين خطاب نکن ی اگر می خواھيم کسی م ا را يعن ی خواھيم کسی م

  .وطنفروش خطاب نکند، از وطنفروشی بپرھيزيم و ھمين طور

ا  پنتا ھ ا، اس ا، رسول ھ اً ن فت،و اما اين که چرا برخی ھا من جمله باقی ھ ر دفعت ار ھای خپگي ا و رياک ه ه ھ ان ب  زب

  :ت داشته باشدمی نمايند که در حق شان صدق می نمايد از نظر من می تواند دوعلباز شکايت از کلماتی 

تثناء  دون اس ه ب ستند و ھم سان"علت اول آن است که آنھا با اين عمل می خواھند بگويند که ديگر آدم ھای قبلی ني " ان

  . نوع آنھا به غير از جان جان و قربان قربان ديگر کلمات گنجايش ندارد" انسان"شده اند و در قاموس 

ا، وطنفروشیعلت دوم تالشيست مذبوحانه به خاطر پوشاندن خ ا ، جنايت ھ ايانت ھ ه از  ھ ال زشتی ک اير اعم  و س

دھيم، .  آنھا سرزده است ذکر ن ا را ت يم، جاسوسی آنھ اد نکن ا را ي ه وطن فروشی آنھ ذيريم ک آنھا از ما می خواھند بپ

  . خيانت آنھا را يادآوری نکنيم زيرا به کاربردن چنين کلماتی عفت زبان و عفت قلم را خدشه می سازد

ۀ عج يب است آنھا از عين عمل نه تنھا خجالت نيستند بلکه به آن می بالند مگر ما وقتی ھمان عمل را از درون گنجين

  .لغات زبان خود و يا کدام زبان ديگر و اضح ساختيم، می شويم فحاش و چه وچه

 تاريک خانه ھای  خيانت به اين سگان امپرياليزم و خيانت پيشگان بار ديگر اعالم می دارم می توانيد دوصد بار در

ه خيانت و نتا  مرا بی ادب، فحاش و ھرچه در فرھنگ خاينانۀ تان وجود دارد خطاب نمائيد مگر تا زمانی که شما ب

  :جنايت اشتغال داريد از من به غير از آن کلمات چيز ديگری نخواھيد شنيد

  :سؤاالت

اه مسعود–" ارشد الخاينين " خودت و قتی خواسته ای بر قبر،آقای باقی سمندر، طبق اطالع ائی - احمد ش  طواف نم
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  :پيشنھاد ساختن خانقاه در آنجا راداده بودی لذا

ه خصوص -١  از يک جانب با در نظرداشت گذشته سياسی خودت و از طرف ديگر جنايات مدھش آن خاين اعظم ب

ردی در حق راھيان صادق مجيد شھيد که امروز می خواھی در پشت عکس وی سنگر بگيری ت د ف ا مگر حمايت چن

ر گور  ه ب را که زير نام دفاع از مجيد به خون وی خيانت کرده و می کنند، کمائی نمائی؛ چطور به خود حق دادی ک

وم است و  وز معل آن خاين وطن فروش جبين بر زمين بمالی در حالی که نه گور شھدای جبھۀ قندوز مربوط ساما ھن

  نه ھم گور شھدای کوه صافی؟

ا سايت  تو در-٢ ين آنج ه يق ری، ب اه از جائی کمک بگي ه خاطر ساختن خانق وانی ب  آنجا وعده نموده بودی که می ت

ود بگوئی گفتمان به مثابه تمويل کننده مطرح نبوده، می توانی  دام کشور حاضر ب ودی و ک با کدام کشور در تماس ب

سان"دی که اکنون در آنجا خانقاه ساخته دوام آنرا تضمين نمايد و اصوال به مثابه فر م خود را استشده " ان از ھ  و ب

م شعله رون  سرباز آزادی و نمی دان ه تحجر و حماقت ھای ق ردم را ب اه و م امی ، ساختن خانق ی و چه چه می ن ئ

  ؟ فزوده می شودبه خيانت ھای قبلی اتکه خود خيانت ديگری نيست رھنمون شدن وسطائی 

  ادامه دارد


