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  مارک توين افغان
   

  ازطرف مارک توين افغانطنز دفاعی يک 

 ديوانه بگريز که مستانه آمد

۵ 

ه به عادت ھميشه و برای اين که ويراستاران م ال ب تاران پورت ه از ويراس شمارنداولتر از ھم را ھم شامل ناسپاسان ن

ايم شکر می نم ين ازآن عده از . خاطر زحمتی که جھت اصالح و تنظيم نوشته ھايم می کشند، از صميم قلب ت ھمچن

شه را  به من کمک می نمايند تا اين باند خياتی شاندوستانی که ھنوز ھم با ارسال نامه ھای پر محبت و معلوم انت پي

تفاده  ورد اس انش م ا در زم ه معلومات ارسالی آنھ م ک ول می دھ ا ق ه آنھ ھرچه بيشتر افشاء نمايم، نيز تشکر نموده ب
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  .قرار خواھد گرفت

تا جائی که از مراجعه به سايت محبوب هللا کوشانی بر می آيد، گويا آنھا اين بار تصميم گرفته اند تا در عوض سگ 

نفکرانه "ھيأت تحرير"ديوانه  ائی روش ا بزرگنم ستقيم و ب ه  خود را به صورت غير م ه زعم ب تاده، ب جنگ من فرس

  .خودشان، اخالق مسلکی و ژورناليستی را تدريس نمايند

اقی ا، ادع"ھيأت تحرير"صرف نظر از اين که تا اينجا ھم برد با من است زيرا با پيدا و داخل شدن جمعی به نام  ی ب

زاخفش، هيک نفر ھمه کار" گفتمان"که گويا سايت  ه در عقب بيچاره ب تند ک  دارد، باطل ثابت شده خود اذعان داش

م آاخفش ھای زشت طينتی پنھان اند، از  ه ھ ن جائی که نمی خواھم نوشته ام از نشر باز ماند سلسله ويراستاری را ب

ای فاق ه دني ار ب سم غرب و نزده، اين قسمت را طبق پالن پيش می برم مگر در قسمت ششم، يک ب د اخالق ژورنالي

  : بحثۀماشرق نظر انداخته، عطای ھيأت تحرير گفتمان را به لقايش خواھم بخشيد، تا آن وقت می پردازم به اد

  : خود را چنين آغاز می نمايمۀدر اينجا به اجازۀ خوانندگان عزيز، نوشت

م  ای ال ه خواسته است آق م و ھرچند در اول تصميم داشتم تا به مانند سمندر ک د از معرفی ال ی"را معرفی نماي ا قَ " ب

رار باشد من شناخت خود را در  ی ق را وقت دھم زي ر ب دکی تغيي ن ترتيب را ان آغاز کنم، مگر بعد تر فکر کردم تا اي

 سال زندگی وی را نمايان ۴٠ به عقب برگردانم و از آن تاريخ تا اکنون يعنی بيش از ۴٠تا اواخر دھۀ "یبا قَ "مورد 

ه ساخته ، ش ه و ھم رده را يافت خصيت ، متلون و کاسبکارش را به ھمگان بنمايانم، برای خواننده حيثيت يک سگ م

  :خواھد گفتبه مانند يک دوست بسيار محترم که باقی را از نزديک می شناسد، کس 

ه وقتی چنين است که تو می گوئی و او واقعاً يک نعش بويناک سياسی بوده و است پس تو چه به مرده کشی"  پرداخت

  ".چتلی را شور می دھی تا بويش بيشتر شود

سمت ھای " بزاخفش"قای الم آبرای احتراز از چنين قضاوتی، معرفی  ه ق سمی ب اقی را ق ی چون ب و  شياد بی آبروئ

ام آن  ا جمع کردن تم ر ب شان داده و در اخي ای شخصيت وی را ن ه در ھر نوشته بعضی از زواي بعدی می گذارم ک

  .دی آن را در وجود باقی مشخص خواھم ساختصفات، تجسم ما

ردم، وعده می  پنتا برگ ه رسول و اس اقی گذشته ب ا از ب ھم چنين به تمام خوانندگانی که با عالقه مندی تقاضا دارند ت

ا  ادا و ي دھم که طی اين سلسله تمام ميھن فروشانی را که در گفتمان خانه کرده اند چه در اروپا باشند و چه ھم در کان

اقی و سايت کوشانی ام ا ب ا از ھمکاری خود ب ه تنھ ه ن دھم ک رار ب ين ق ر ذره ب ان زي ال ديگری چن ريکا يکی به دنب

ن است .  خويش نيز پيشيمان شوندلداظھار ندامت و پيشيمانی نموده، بار ديگر توبه نمايند، بلکه از تو فقط تقاضايم اي

ر ر می کنندکه اين دوستان تحمل پيشه نموده و خود ھر آن چه را فک  که برای اين افشاء گری مفيد است ھرچه زودت

راد مزدور . بفرستند، تا در موقعش مورد استفاده قرار گيرد وقتی اين سلسله ختم شود شما خواھيد ديد که چه تعداد اف

ب  ه در مکت ا "ک غ زدن"شورای دموکراسی، ب دت " چي ن م د و طی اي را گرفتن شور را ف ه ک در و خيانت ب درس غ

اب را ديگرا م تحليلگر و ديگر الق ن را نيز مانند خود آلوده ساختند، ماسک ھای دروغين، نويسنده، مؤرخ و نمی دان

  .آن روز، روزی خواھد بود که ھيچ پشيمانی به حال شان سودمند نخواھد افتاد. خواھند باخت

  :باقی در ھمان آغاز حمله بر من چنين می نگارد

  :ی  متوجه ميگردم که خودش مينويسد در نوشته سيد موسی عثمان ھست. «

  !شده بود " سر ماليی اش بيش از يک سير گرم " 

  :باری از يک مردی که شراب را دوست داشت و مينوشيد ، شنيده بودم که ميگفت 
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رم نباشد، شخصيت اصلی اش . شراب مانند دستان نامريی است " تا وقتی سر انسان گ

ا مريی پنھان ميباشد ، به مجرديکه سر گرم ش از شخصيت اصلی اش را دستان ن د ، ب

  "برمالميسازد 

اينکه  شخصی بنام  سيد موسی عثمان ھستی، بمن خر خطاب مينما يد و مقتول پاليزبان 

اران متقاعد ..... و  ل جان  و ي اما حيف شراب و حيف آن سن وسال و حيف وقت  خلي

  )١(»!اش که ھمچو دشنام ھا را منتشر ميسازند 

ر استکرده " قی"را فراموش کرده فقط " با "ر در اين قسمت نوشتۀ خود فکر می کنمآقای سمند  يا به عبارت ادبی ت

وده اآھر آن چه را طی اين مدت نوکری برای اخوان الشياطين و امپرياليسم  تفراغ نم ، و ستموخته با ديده درائی اس

را ه زعم خودش م هخواسته با اتھام زنی و بستن افترای شراب نوشی ب سته ب سليم  دست ب شينانش ت ينواری و جان  ش

پنتا و نماي د اس زاحم وطنفروشی ھای بان شتر از آن م ه بي رار گرفت ورد مواخذه ق ه جرم شراب نوشی م ا باشد ب د، ت

  جاسوسی:  به اين می گويند-.رسول نگردم

را  ه اگر ت ستم ک ئن ني سان"نمی دانم ترا چه خطاب کنم، حتا مطم نم و اگر از ذ" ان و خطاب ک ره ای از شرافت در ت

ه " انسان"وجود داشته باشد ترا به ھمان ذره سوگند بدھم تا بگوئی که  رد ک سان"ھستی باز ھم ، انکار خواھی ک " ان

خواھم ناميد " قَی اسپنتا"و يا " قَی رسول"ھم نيستی، در نتيجه چه دوستانت خوش شوند و چه ھم خفه ترا بعد از اين 

  .اضی نيستی مزدور بی وجدان شايد برايت اعتبار بيشتر ببخشداگر به اين نام مانی ر

ر از تعويض لباست برای تو مزدور بی وجدان که در زندگی ننگين و پر از فساد اده ت ت عوض کردن ايدئولوژی س

ا  با تغيير محيط رنگ جلد آنھا نيز تغيير می يابد، با اخوان اخوانی ھستیو به مانند آن کرمھائی که متناسببوده   و ب

ش دموکراسی غربی جوش می زند می آکمونيست می خواھی کمونيست تر از لنين خود را قلمداد نمائی و اکنون که 

سم "قالدۀ"خواھی با   دموکراسی به مردم فريبی ادامه دھی، اين که من شراب بخورم و يا نخورم به تو سگ امپريالي

  .چه ارتباط دارد

سأله شخصی است نمی گويم که تو از عينک خود مرا دي ده قضاوت نموده ای چون در نزد من شراب نوشی يک م

دارد، در حاليکه عکس آن  ورد آن وجود ن انعتی در م ان آسمانی ھيچ مم اير ادي که اگر در دين اسالم منع شده در س

 وطنفروشی و در خدمت بيگانه قرار گرفتن و ده سال جارچی اشغالگران شدن و در خدمت وزارت دفاع دولت دست

، نه تنھا يک عمل شخصی نيست که نزد يک دين و يا يک ملت خوب و نزد ديگری بد باشد، بلکه گرفتننشانده قرار 

  .يک عمل اجتماعی و به ضرر يک ملت و خيانت به کشور است

يده ام، ب ن گمزدور بی وجدان، برمن افتراء می بندی که گويا شراب نوش ده از اي ه در اين ا خ.. ه خاطری ک وری ھ

  :ی، برايت می نويسمنکن

انی و  ال رب ا م ينواری و ي ال ش م از م ه ھ و ھراسی دارم و ن ه از ت ورم ن م بخ راب ھ ر ش ان اگ يد موسی عثم ن س م

ائی .  گوردگور مسعودت سلمان نم ا م ه ب سانی ک ام آن ک ين تم نم در ب عالوه از آن اين را ھم بدان که اگر پايم را لچ ک

ه حرمت وش بررمی خواھند سکه قلب خود را به ف ابی ک وانی کسی را بي زدم ثابت ساخته شرابسانند، نمی ت  را ن

ين .بتواند د ب ين اتھامات می توانست و می توان ن چن ه ده، اي  پس بدون آن که به فکر توطئه گری باشی به بحث ادام

شتراست ۀ. عناصری احمق تر از خودت خريدار داشته باشد نه بين آنھائی که عقل شان از خر بي را جمل امشب  " زي
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ه لحظه در  م لحظه ب ا ھ ان ھ ود مھم ده ب يش از يکسير ش ا ب ان ھ ه خاطر خوشی مھم تم سرمالئی من ب ان داش مھم

ود،  اد ب ا زي دگان سايت ھ ا، و گردانن آن ..." سياست گرم وگرم تر می شدند وحرف وانتقاد سر نويسنده ھا ، سايت ھ

ا و و ي ه حماقت ت ادانی ب و از ان شراب خوری را می قدر واضح است که فقط آدم ھای ن ی از قماش ت ه گران  توطئ

  نادان توطئه گر –. فھمد

 از قماش تو به شراب گرم می شود، سرمال از گپ گرم می شود به "ننگ روشنفکرانی"مزدور بی وجدان، اگر سر 

د. خصوص اگر مفت ھم باشد ای  -آن جمله که در درون خود يک نوع طنز ضد قشر مال را با خود حمل می نماي معن

ار شديم-گپ ساده را نمی فھمی ھنوز می خواھی خر را از خود پائنتر بدانی .  مبين آن است که ما سرگرم گپ و گفت

  .خبث باطنتاين که تو آنرا قسم ديگری درکی نموده ای برمی گردد به 

را " متقاعد شدن" روفیاين که در قسمت بعدی نوشته به گردانندگان پورتال من جمله استاد معظم و با دانشم آقای مع

ر از من می  م خود بھت را ھ رآيم زي ا ب اع از آنھ ام دف ا در مق م ت طعنه گونه به کار برده ای، من به خود حق نمی دھ

  .ادب نمايندنويسند و ھم بلدند که بی ادبان را چگونه 

مل می شود که تقاعد نموده اند نھائی را شاآنھا نبود، بلکه تمام آمگر آن جمله تنھا اھانت و توھين و يا کتره به طرف 

  :نا انسان بدانی بايد بنويسم" انسان"و برای اين که تو 

ه  ر ب ول عم ه اش را در ط أمور وظيف ک م ی ي ه وقت ر ان است ک م ب ان رس ر جھ ستان و در سراس در ادارات افغان

ف تقاعد سوق داده می درستی انجام دھد، در زمان کھولت که در ھر کشور اندازۀ آن متفاوت است، آن انسان به طر

دگی کردن  أمور امکان زن االخره آن م ار شود تا از يک طرف بعد از سالھای طوالنی ب دون ک را داشته باشد و از ب

  .طرف ديگر جائی پيدا شود برای نسل بعدی

انجام  بدون استثناء از اھميت برخوردار است اين است که متقاعد شدن در ذات خود، به معنای ھاآنچه در تمام کشور

  . دورۀ کار نيز شمرده می شودۀصادقان

ن که وقت آعکس متقاعدين کسانی ديگری نيز وجود دارند که روی ده ھا و صد ھا دليل درست و يا نادرست قبل از 

راد . طرد می گرددتقاعد آنھا رسيده باشد از طرف دولت و يا کار فرما به کارش خاتمه داده شده از کار  ين اف ن چن اي

سان اگر از آن ا ان د و ي ا دزد ان اقی ي د، بگذريم متب  عده ای که به اساس فعاليت ھای مبارزاتی از کار طرد می گردن

  .فاسدی از قماش تو که حتا ھمان اداره ھم آنھا را تحمل کرده نمی تواند

دار" انسان"بادر نظرداشت توضيحات باال، عکس تصور تو  ه ن ز و کناي د، بلکه احمق، متقاعد بودن نه تنھا جای طن

ه خاطری . در يک مناسبت اداری باالترين رتبه ای است که يک مأمور از تمام خدمات خود می گيرد ذکر را ب ن ت اي

ا افتخار  ه ای ت را نيافت اھی فرصت آن دادم که تو انسان احمق که ھميشه حتا در زمان متعلمی ات طرد شده و ھيچ گ

  . ناصر شريف جامعه اھانت روا نداریمتقاعد بودن را احساس نمائی، متوجه باشی که به ع

ر  و داغ طرد را ب نمی دانم در بين اداره کنندگان پنھان و پشت پردۀ گفتمان کدام متقاعدی و جود دارد و يا ھمه مثل ت

ه پيشانی دارند، ھرگاه کسی در آن جمع وجود داشته باشد که بعد از عمری کار و خدمت متقاعد شده است ج ا دارد ک

ردار و کثيف خواھد بازی زدن بر روی کثيف ترا ندارد و يا نمی ر توان سيلاگ و دستش را م ر رو روی ت دن سيلی ب

  .د ن، با يک پخسه تف جانانه مھمانت نمايحق استنمايد، از اين توھينی که به ھمه متقاعدين نموده بودی 

                                                    ادامه دارد                                                                        

   اداره پورتال–نوشته آقای سمندر ويراستاری نشده است ) ١(


