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  مارک توين افغان
   

  ازطرف مارک توين افغانطنز دفاعی يک 

 ديوانه بگريز که مستانه آمد

۶ 

شم ا سمت ش ودم، ق وده ب ده نم ه وع ان طوری ک ۀ ھم اط ترجم ه ارتب ب را ب ن مطل ان "ي ايت گفتم ۀ س ت تحريري ھيئ

ران " اصول بين المللی اخالق حرفه يی در ژوناليزم"زير عنوان " دموکراسی برای افغانستان که از طرف نواله بگي

ل از بحث در آن " شورای دموکراسی" متوفا، پاسخ عليه نوشته ھای من قلمداد می گردد، اختصاص داده ام؛ مگر قب

  :ورد باز ھم تذکر چند نکته را الزم می بينمم
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ه  تانی ک ال و آن عده از دوس تاران پورت ان و صميمانه ام را خدمت ويراس ی پاي اول باز ھم مثل ھميشه، تشکرھای ب

ان  د وطنفروش ه بان ارزه ام علي ل از مب رايم، در عم ازه ب امالً ت البی ک ال مط ا ارس م ب وز ھ پنتا–رسول "ھن ه "  اس ک

  .ماش باقی را نيز در خدمت دارند، پشتيبانی می نمايند، می فرستمسگھائی از ق

تقامت  ه اس ه"نکتۀ دوم پياميست صريح، آشکار و جدی ب ر از خودش " فتن ی شخصيت ت ار خپ "و ھمکار ب رياک

شکر جمع ". گير ياھی ل ا و س ه گريھ ه توطئ ه ب نم ک به ھر دو نواله خور شورای دموکراسی در کانادا، اخطار می ک

دائی " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ھا عليه من و در نتيجه کردن ه دست گ ائی ک ام آنھ ا تم ن ج د، در اي ه خاتمه دھن ب

، تقريباً ھمه به من مراجعه نموده و اظھار داشته اند که آنھا دعوت اين گودی ھای کوکی شده استدراز طرف شان 

ی خواھ د، و نم ه ان ی نپذيرفت رای ھمراھ ول را ب ر رس سی داکت ران را ک ات ديگ ه ای کثاف گ مغلوب ين جن د در چن ن

ر " رسول و اسپنتا"بردامان آنھا پاک نموده و به قيمت آبروی آنھا  اين دو سر خاين برخاسته از طيف چپ را از زي

ا . ضربه نجات دھند د ت ه رؤسای شان باشدھيچ ارزشی ندارن اين دو نمونۀ غدر و ريا، ھر چند خودشان در جائی ک

ه ديگر را متوجه آنھا سازمنوک قلم  دم " مگر در صورت پافشاری به پيش انداختن نوبت از طرف خودشان، حاال ک

د ر را نم ل " تب ای ضرب المث ا معن ه آنھ د، ب ان دوام بدھن ای ش ت ھ ه رذال م ب از ھ اه ب ت، ھرگ ه اس از زور "نگرفت

  .را از نو معنا نموده درس خواھم داد" کاکاست که انگور در تاکھاست

ال آنھا ه پورت د، ک ستان ازاد" نبايد به اين دل خوش نماين ستان-افغان ا خود "  آزاد افغان ورد آنھ شر نوشته ام در م از ن

ار نداری خواھد ورزيد، زيرا در صورتی که پورتال اين کار را نکند؛ اوالً سايت ھای ديگری وجود دار ن ک ه اي د ک

رۀ را خواھند کرد، از آن گذشته خودم می توانم باشرکت د ا و مکر را از چھ اب ري و نق ر محافل افغانھای مقيم تورنت

  .آنھا برداشته، ماھيت اصلی وطنفروشانۀ شان را افشاء نمايم

ا سرتخته می آورد ... مرده را که خدا می شرماند : گفته اندسومين تذکر آن است که  ان ب را از يک طرف گفتم ؛ زي

ا کسی پشت سر بيچاره بزک ، ادعای باقی "ھيئت تحريريه"اقرار به موجوديت ه گوي دارد و " اخفش"را ک وجود ن

ائی ھای وی " بزک"استعمال گردانندگان پشت پرده از جانب من، اتھاميست عليه آن  ه توان و می تواند ظلمی باشد ک

ا! دروغ به اثبات رسانيدند و در عمل ابراز داشتند که بلیرا انکار می نمايد،  رای پوش ه ب ندن ما يک جمعی ھستيم ک

ست ز از اھميت کمی برخوردار ني رار ني ن اق ه خود اي م؛ ک ه اي يش انداخت را . ھويت اصلی ما اين بز بيچاره را پ زي

مظلوم توجيه می نمودند حال در صورتی " بزک"آنھائی که تا حال ھمکاری با گفتمان را زير نقاب خط دھی به يک 

ا ارسال م ه ب د ک د بفھمن ند می توانن ته باش ه وجدان داش ا يک شعبۀ وزارت خارجه دولت ک ان، عمالً ب ه گفتم ه ب قال

زی نيست مگر  و يابھتر است گفت يک شاخه سی آی ایپوشالی ز چي ا ني  ھمکاری نموده، تحليل ھا و قلقله ھای آنھ

ی آشيان ا . ھمان خپ خپ رفتن صياد برای صيد مرغان ب د ت د بفھمن ادره باي د م ا چن ادره و حت اله ھای دوم ن گوس اي

ه زمانی ک ن ک ا اي سته ام و ي ر نب شانده در يک زنجي ه يا آنھا را بدون نقاب و به مانند رسول و اسپنتا با دولت دست ن

  .آنھا را وادار به انتقاد شريفانه از خود نساخته ام ماندن واال نيستم

د منظورچھارمين نکته، تالش مذبوحانه ايست که گفتمان در ظاھربه  واب" ارضای خاطر چن ا در ب"ت اطن خاک  ام

شر . است"صمد ازھر"اين تالش تغيير عکس . به چشم مردم پاشيدن انجام داده است ا ن تند ب آنھا که در اول می خواس

ون  د، اکن ه وی جذب نماين عکس خندان آن قاتل فرومايه و شکنجه گر بی رحم، ترحم و خوشبينی ديگران را نسبت ب

 که گويا اين فقط خنده ھای را به نوعيت عکس محدود سازندبا تغيير عکس می خواھند از يک طرف تمام اختالفات 

ا شده راد آنھ ا تعويض صمد ازھر بوده که باعث بر آشفتگی اف ون ب زار شده است و از آ و اکن ا گل و گل ن ديگر دني

 که صرف از نمايش دندانھای ازھر شاکی بودند، حالی کنند که گفتمان به حرف شان گوش "توابانی"طرف ديگر به 
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  .زرده خاطر باشندآه و نبايد بيش از اين داد

ه صمد ازھر  وط ب ا مطلب مرب شر عکس و ي ه ن ا ب اين سگان امپرياليسم اشغالگر نمی خواھند بپذيرند که مشکل تنھ

 گفتمانی ھا است چه به مناسبت ھمکاری با مزدوران روس باشد ی گفتمان ونيست، بلکه در اساس بررسی خيانت ھا

  . و چه ھم سھم در به گير انداختن و يا شکنجۀ ميوندوالاشغالگرانو چه ھم نوکری برای 

  :مصوبه آن ۀو اما به ارتباط ترجم

ستقيمی "  اصول بين المللی اخالق حرفه يی در ژوناليزم"بناء به ادعای چوکره ھای گفتمان گويا ترجمۀ  پاسخ غير م

رده آماھيت است برای من، تا باشد از آن طريق بعد از اين به افشای  ا ک ر پ د آن مصوبه را زي ا نکن زنم ت نھا دست ن

  .باشم

  !ھيأت تحرير گفتمان

ه  سته ام ن ه درست ندان زی ک ه چي دگی خود ب اين که چه نوع فکر می کنيد باشد برای خودتان، زيرا من در طول زن

ا از تنھا احترام نداشته ام بلکه به شدت عليه آن مبارزه ھم کرده ام، می خواھيد يک مصاحبه ترجمه  کنيد و يا ھزار ت

  :ھمين نوع، برای من وقتی با تشخيص و درک خودم در مغايرت قرار گيرد، يک توت ارزش نداردزيرا

ن  -١ ا از اي ه تنھ ه ن اھيمی است ک اتی باشد، اخالق يکی از آن مف د طبق خالف زبان که به مثابه يک ابزار نمی توان

ۀ  اعی تاطبق ه اجتم اعی کشور تا آن کشور و از اين طبق اوت در ديگر اجتم ه وجود آن تف ين يک طبق دارد بلکه در ب

د او حتا ھمان طبقه با ديد متفاقشار متفاوت آن به ارزش ھای حاکم در جامعه  وت نگريسته، آنچه برای يکی می توان

  :خوب باشد برای ديگری عين رذالت و پستی به شمار می آيد به صورت مثال

  :ستان، برای يک ارباب زميندار دھقان خوب آن استدر يک جامعۀ فئودالی مانند افغان

ه خدمت حاضر باشد-بيشتر کارکند، کمتر مزد بگيرد شه ب ز ھمي ه عالوۀ خودش زن و اوالدش ني ا - ب ان ب  ھيچ زم

د و نگوي ق ت ن و ح ق م اب ح تند -ارب سرش داش ا پ رش و ي ش، دخت ه زن شمی ب ۀ چ سرانش گوش ا پ اب و ي ر ارب  اگ

 برای ارباب حاضر باشد از آبرو، حيثيت و حتا حيات خود گذشته و -نعت به عمل نياورندھيچگاھی مقابل ارباب مما

رد ه دوش گي دانش را ب اب و فرزن ب، نمک . گناھان ارب اب لق انی از طرف ارب ه ھمچو دھق ين صورتيست ک در چن

  .شناس، باپاس، چشم سير و از جان گذشته را به دست می آورد

ارھم چنين در يک جامعۀ سرمايه دا ه مشخصات گرری از نظر کار فرما و صاحب کار، ک ان است ک م ھم  خوب ھ

  .داشته باشدرا اخالقی مانند آن دھقان 

راد  د اف اين در حاليست که چه در جامعۀ فئودالی و چه ھم در جامعۀ سرمايه داری، ارباب و صاحب کار خوب از دي

ان و در دزدیطبقۀمتعلق به  ه در خوردن حق دھق دی را  خودش کسيست ک ۀ جدي ارگر ھر روز راه و طريق زد ک  م

شه ور ککشف نموده و حا ا پي ميت طبقاتی خويش را توأم با استثمار چند اليۀ زير دستان اعم از دھقان و يا کارگر و ي

  . مستحکمتر گرداند...و 

ان وھمچو در حالی که از ديد يک انسان متعلق به طبقات ديگر ، ضمن آن که به  ادھق ارگر ي ه ی ک ا  ب سان ن ه ان مثاب

دا  الم و دزد را پي سانھای غارتگر ، ظ آگاه به منافع طبقاتی شان نظر انداخته می شود، ارباب و سرمايه دار حيثيت ان

وکران با . می نمايند در نظرداشت اين تذکر کوتاه، من به صراحت اعالم می دارم که آنچه از طرف، اشغالگران و ن

آنھا به مثابه اخالق خوب و مثبت مشخص می شود و آن کسی را که آنھا با محک ھای خود خوب می دانند برای من 

رايم نه تنھا چنين دس. وطنفروشانی اند که حاضر شده اند به ساز استعمار برقصند تور نامه ھا و نسخه ھای اخالقی ب

  . کمترين ارزشی ندارند بلکه چنان افرادی نيزبرايم کامالً بی ارزش و پست می باشند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

د -٢ ی نداشته و بع وع ارزش و اھميت رايم ھيچ ن  ھرچند مطابق به آن چه در سطور قبل نوشتم ھمچو مصوبه ھائی ب

ه انآن مصوبه نويسان کسد داشت چون می دانم که تمام ناز اين ھم نخواھ ستی ک ی به غير از نوکران سرمايه امپريالي

وم عراق و افغ ردم مظل ستان ديو امريکا را فرشته و م ستندان د، ني و و دد معرفی می نماين ه خاطر . را دي م ب ا آن ھ ب

مصوبه اجداد ھرچه آدم خاين و وطنفروش است، گفتمان  را به صورت مختصر در پرتو چند مادۀ خوشنودی ارواح 

ا اخالق دانست  ا را ب وان آنھ مقايسه نموده می بينيم که آيا حتا به ھمان ارزش ھای اخالقی مورد قبول خودشان می ت

  :و ياخير

ارائۀ يک تصوير درست مطابق با واقعيت ھای موجود را بخشی از ،  آن در يکی از مواد در مصوبۀ مورد نظر -١

  .اخالق مسلکی ژوناليستان معرفی می دارد

اده اعالم می  ين م ه حکم ھم و، ب ام در تورنت زی بين ه طن دير مسؤول ماھنام اين قلم يعنی سيد موسی عثمان ھستی م

  :دارم که گفتمان فاقد اخالق مسلکی بوده وبوئی از اخالق ژورناليستی نبرده است زيرا

و ر اشغال ق ا و شرکاء ھمه می دانيم که کشور عزيز ما افغانستان از حدود ده سال به اين سو، زي ای اشغالگر امريک

ق احصائيه ھای . قرار داشته و حيثيت يک مستعمره را دارد مستعمره ای که در آن ھيچ افغانی حق حيات نداشته طب

يش از  ا حال ب ان ٧٠خود کشور ھای استعمار گر از آغاز تھاجم امريکا و شرکاء ت ل ملکی  ھزار افغ ه قت ا ب در آنج

تثناء ين افراد که به صا. رسيده است دون اس ه ب ان می باشد، ھم ردان و پيرزن ال، پيرم ان، اطف ده شامل زن ورت عم

  .دنن تجاوز غارتگرانه و جنايتکارانه می باشيقربانی ا

د،  و، جراي انه ای اعم از رادي ستان، ھر ژورناليست و رس بادر نظرداشت وضعيت فعلی و واقعيت مستعمراتی افغان

ی نترنيتی ، که اين واقعيت را اروزنامه ھا، تلويزيون و سايت ھای ان د اخالق مسلکی می باشد، يعن د فاق عکاس ندھ

 آن که از مستعمره بودن کشور ياد نمی کند بلکه يکی از گردانندگانش به حيث وزير در خدمت ۀوقتی سايتی به عالو

مايد، ظرف ده سال نيروھای اشغالگر قرار می گيرد، فرد ديگری از آنھا خود را کانديد برای رياست جمھوری می ن

داختن بحث ھای  ه راه ان ا ب حتا يک روز قوای اشغالگر و جنايات آنھا را معرفی نمی نمايد و در عوض می کوشد ب

سايه را هانتزاعی و روشنفکران ا آن ھم سايه و ي ن ھم ه جای اشغالگران پاچه اي د برخی از سگان خود ب ا مانن  و حت

ان آن گيرد که تمام توجھات را بدانبچنان محکم   سمت ھدايت کند، آيا می توان ھمچو سايتی را با ھمکاران و قلم زن

د  ست؟ومتعھ د ، - صاحب اخالق دان ين خوب و ب االخره ب د ب ه دارن ز وظيف ن ني وع م ردی از ن سندگان دوره گ  نوي

  -صداقت و خيانت يکی را انتخاب نمايند

ودبه نظر من که عمری را از لحاظ مسلکی ه امر قضاوت مشغول ب ه  ب ا ترجم ه آنھ ان باشد ک وانين چن ی ق ه ام وقت

ه خاطر تحريف   ستان و ب نموده اند و متھم ھم گردانندگان گفتمان، اين گردانندگان به خاطر کتمان واقعيت عينی افغان

رده و شرکت در جرم و سرچپه نشان دادن واقعيت  محکوم شناخته شده افرادی اند که ھيچ بوئی از اخالق مسلکی نب

  .اند

ال فعاليت ھمچ تانی را در قب د و رشوت س نان در مادۀ ديگری، آنجائی که از فروش معلومات مسلکی حرف می زن

ھای نشراتی تخطی از اخالق مسلکی می داند، آيا گفتمان می تواند بگويد که خودش به چنين کاری دست نزده است؟ 

ابق رين س ق تحريف و آيا می تواند بگويد که افراد معينی از خود را بدون کمت ستان، از طري ۀ خدمات اداری در افغان

ان و سواقعيت ھا و تبليغ نادرست برای وی به مقام و منصبی نر انيده است؟ آيا می تواند بگويد که آنھا از طريق گفتم

  به يمن خيانتی که از ھمان مجرا عليه مردم ما مرتکب می شوند، وزارت، واليت و ان جی او نگرفته اند؟

ق اگر چنين ادعا اقی از چه طري د ب ود؟ بگوين ه ب ئی را می نمايند پس بگويند، نردبان ترقی يک بارۀ اسپنتا چه و يا ک
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غ  وان تبلي ر عن و زي ه شھر ن ه خان ائی را ک رانس ھ د کنف رون شد؟ بگوين شانده بي سرش از وزارت داع دولت دست ن

ا ناف رسول ن چرب کردن ضم و از آن طريق برای دموکراسی برای رسول در واليات مختلف برگزار کرد مليونھ

ن از به کدام اساسی ، دالر را نيز به سرقت بردند ون يک ت ه اکن ی را ک  سازماندھی شده بود؟ پس بگويند ان جی اوئ

ستان دارد از چه " شورای دموکراسی"رھبران  ر در افغان اقی پاچه گي ديروز و گفتمان فعلی يعنی رفيق جان جانی ب

ه ن بگويد که والی فعلی ھرات سر در آستان کدام زيارتی به غير از گفتماطريق به دست آورده است؟ و  سائيده بود ک

ه از  ذيرد ک ان نپ اه گفتم ر ساخت، ھرگ شتر و دراز ت م بي از ھ ست را ب ن ل وان اي ده شد؟ می ت امی برگزي ان مق به چن

  .اخالق مسلکی بوئی نبرده است

  !باقی جان سمندر

دان تو و ساير ھمپالگی ھايت که اين نا مه را به نشر سپرده ايد آيا از محتوای آن قبل از نشر اطالع داشتيد و يا تازه ب

  دست يافته از آن اطالع حاصل کرده ايد؟

ای  ی در نوشته ھای من و آق ه ھيچ دخل تانی"اگر از قبل آن راخوانده بوديد، وقتی فرد سومی را ک ر از " باس ه غي ب

ه دريکی نشر نداشت، مورد شماتت، اتھام و مذمت قر ن است ک ه اي ار می داديد، اخالق مسلکی تان کجا بود؟ مگر ن

  از مواد مصوبه بستن تھمت و افتراء را خارج از اخالق مسلکی می داند؟

ه " باستانی"آقای آن که و اگر آن را آن زمان نخوانده و اينک با آن آشنا شده ايد؛ به دنبال  تند ک خود به صراحت نوش

ه اگر ذره ای از شرف در شمافرد مورد نظر شما نيست د از آن  وجودند و با تأکيد از شما خواستند ک  داشته باشد باي

ل  فرد معذرت بخواھيد، کجا شد معذرت خواھی تان تا حد اقل با ھمان معيار ھای غربی نيز بتوان برايتان اخالق قاي

  شد؟

هآدر بند ديگری از  رای جنگ، خون ن مصوبه، اخالق ژورناليستی را تابع آن می سازد ک د ب  يک ژورناليست نباي

د ی را بنماي ان عمل ای چن ه تقاض د ک ه رس ا چ د ت غ نماي شتار تبلي زی و ک الق . ري اً از اخ ان واقع ايت گفتم ر س اگ

ستان را  ردم پاک شته شدن م ا ک ه تنھ ه ن ائی مجال چاپ داده است ک ه ھ ه آن مقال رده است چرا ب ژورناليستی بوئی ب

وده از استقبال نموده اند بلکه ا د مالمت نم ر آن طرف ديورن مريکا را به خاطر عدم قاطعيت آن در سرکوب خلق دلي

  ؟وی می خواھد که ھر چه بيشتر از آن جمع به قتل برساند

  !ھيأت تحرير گفتمان و يا ھمان گردانندگان پشت پردۀ اين سايت ننگين و ميھن فروش

ستچه آن مطلب را در جواب من تھيه نموده بوديد و چه کدا وده و ني م نب رايم مھ تيد، ب . م منظوری ديگری از آن داش

ر گردن خود می  ر ب شتر و تنگت ۀ محکوميت را بي ان، حلق از کردن ت ا ھر دھن ب مھم آن است که ھريک از شما ب

  .نمائيد

اگر .  شنيده ام که کابل ناتھه روی ھر انگيزه ای که بوده است از ادامه نشر نوشته ھای صمد ازھر سرباز زده است

 از جانب خود به مثابه آغاز يک حرکت مثبت آن سايتراچنين باشد ضمن ان که دست زدن به چنين عملی از طرف 

اتی از جانب شما نمی  ين تحرک ه چن ايم ک د ھيچ اوتاما ناکافی اعالم می دارم، با صراحت برای شما گوشزد می نم ن

بش روش. چيزی را تغيير بدھد ان جن سانی و چه تا زمانی که شما خاين ان ھم ه ھم ان ک اه اصلی ت ه جايگ نفکری را ب

ا ھمسرشتی با شاه شجاع ھا، ببرک ھا ، کرزی ھا، ولی محمد خان التی  ال آنھ ار ھاست و امث م از ک ن قل شانم، اي  نن

  .نخواھد افتاد

  .در قسمت بعدی برمی گرديم به چرنديات باقی خود فروش
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  :سؤاالت

  ، معنای شرافت و اخالق چيست و آيا کدام يک از شما بوئی از آن برده ايد؟ لطف نموده بنويس در لجنزار گفتمان-١

ون از -٢ ی، اکن  من قصداً نام آن شريکت را نبردم می توانی بنويسی که فرد مورد نظر بعد از رھا کردن تکسی ران

  چه طريق پول پيدا می نمايد؟

                           باقی، باقی دارد

  

  


