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  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١ مارچ ٣٠

  

  
  مارک توين  افغانی

  يک طنز دفاعی از مارک توين افغان

  ديوانه بگريز که مستانه آمد

٧  

براز امتنان از ويراستاران پورتال به خاطر زحمتی که حين  گرامی و ابعد از عرض سالم خدمت خوانندگان

  :ويراستاری نوشته ھايم متقبل می شوند، بايد بنويسم

حتماً داستان مسافری را که با پسرش به وسيلۀ االغ از يک جا به جای ديگر می رفت شنيده و به خاطر داريد که آن 

اده و در کنار االغ به راه ردو سوار شدند و يا ھر دو پيد، ھمسافر اگر خود سوار االغ شد، پسر را سوار آن کر

خود را برھانند؛ اکنون کار من ھم با آقای سمندر ھمان شکل را به خود " حاشيه نشين ھا"افتادند، نتوانستند از انتقاد 
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ر يعنی ھرگاه به صورت منظم مطلب غرض ويراستاری بفرستم، حاشيه نشين ھا شروع می کنند به غ. گرفته است

 اگر چند روزی مثل اين مرتبه ؛می سازد" انسان" از وی ،قیبانسبت به بيش از حد با توجه " قاضی"زدن که گويا 

، چق چق روی بعضی مشکالت نتوانم به وقت الزم مطلب را بفرستم، از طرف بردارخوانده ھای حاشيه نشين ھا

 اين که لحن قاضی چنين است و يا چنان و از را خفه ساختند و يا" قاضی"شروع می شود که باقی و باندش صدای 

  .ھمين قبيل حرفھا

  :اول بايد برای حاشيه نشينھا گوشزد نمايم

اين که من باقی را بزرگ می سازم و يا کوچک گذشته از آن که بايد قضاوت خوانندگان را در مورد شنيد، اگر از 

د ھايش سالھا برروشنفکران اخته و بی خاصيت حق نگذريم باقی توانسته بود با ديوانه بازی ھا و چرند و پرن

 سال بدين طرف ھيچ کسی به ياد ندارد که باقی ٣٠چنانچه از . حکومت مطلقه از نوع عبدالرحمان خانی قايم نمايد

ش را الی پايش پنھان کرده و صدايش بلند نمی شود اين چنين مفتضحانه به سکوت پناه برده باشد، وقتی اکنون دم

برای خود نام و " انسانی"را گير آورده ام و می خواھم با کوبيدن ھمچو " لنگ والشی"د که من آدم نبايد فکر کر

 چيزی برای پنھان کردن نمی داشتند، تا "باقی ھا"باور کنيد ھرگاه حق به طرف من نمی بود و . نشانی کمائی نمايم

بادر . به کرات ديگر نيز می رسيدآن ک حال چنان خاک بادی از باقی و يارانش به راه می افتاد که گرد و خا

روياروئی با باقی را ندارند به کار من نظرداشت ھمين واقعيت انتظارم از حاشيه نشين ھا آن است تا اگر خود ھمت 

ھمان طرف و جلب مداخله نکنند، چون می دانم که اين چنين بزرگ سازی ھای يک طرف، می تواند به نيت زدن 

  .يز انجام يابدترحم برای طرف مقابل ن

ما اين که لحن نوشتۀ من چنين است و يا چنان، از حاشيه نشين ھا خواھش می نمايم تا نسبت به تمام اين سلسله او

ھرگاه با محتوای آن مخالف ھستند لطف نموده ھمان قسمت را . مقاالت بدون کمترين ترحمی برخورد انتقادی نمايند

 تقديم بدارم، ھرگاه با محتوای آن مخالفتی ندارند و فقط با طرز  اب آنھا چيزینقد نمايند تا من ھم در حد توان به جو

 بحث شرکت نمايند در غير رنوشتۀ اين جانب موافق نيستند، خود ھمت نموده با نوشته ھای زيبا و نثر عالی شان د

  .خود را ببندندآن بھتر است قبل از آن که خود و يا دوستان جانی جانی شان آماج حمله قرار گيرد، دھن 

. و اما اين که زير فشار گفتمان دوسيه باقی را بسته ام، از آن حرفھائيست که خود گوينده اش نيز بدان باور ندارد

آنقدر " شده ام، به اصطالح مردمزيرا کسی که ار من شناخت داشته باشد اين را می داند که در زندگی تسليم فشار ن

اين که باقی و گفتمان است، اگر تمام حاميان پنھان آنھا نيز ". خيالم ھم نيستو موری ديده ام که گوساله موری گ

 به فشار آنھا باعث تحريک بيشترم گريده در عوض. صف ببندند، نمی توانند به ارداه ام کمترين خللی وارد نمايند

  . ھفته يکی دو مطلب روز يک مطلب خواھم نوشتجای

  :برگرديم به چرنديات باقی

در دفاع از سايت گفتمان و سياست نشراتی اين النۀ زاغ و زغن، به مثل ھميشه با کلنگک و جرت و " رباقی سمند"

فرت شروع به سخن نموده، ضمن آن که مسؤوليت راه دادن صمد ازھر را در آن سايت به گردن می گيرد، 

رانش که از طرف ازھر توھين شرمگينانه و خجالت زده انگيزۀ عمل خود را مقابله عليه وی و دفاع از مھرين و يا

  .  وانمود می نمايد،شده اند

در حالی . ندباقی با اين عمل خود به ذکاوت تمام خوانندگان اھانت می نمايد زيرا فکر می کند که ھمه مانند خودش ا

  :که ھمه کس به خصوص آنھائی که پيرھنی چند در سياست کھنه نموده اند به نيکوئی می دانند
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 يعنی داکتر "ھيأت تحرير گفتمان"باط گفتمان و گردانندگان پشت پرده اش و يا به اصطالح خود شان وقتی کار و ارت

 افغانستانی پرچم من - رسول، داکتر اسپنتا، باقی و سايرين با محبوب هللا کوشانی و از آن طريق با بخش خراسانی

يد که ضرورت ھمکاری علنی بين آنھا در جمله نجم الدين کاويانی و فريد مزدک به آن حدی از پختگی و قوام رس

دستور روز قرار گرفت، اين گردانندگان پشت پردۀ گفتمان بودند که تصميم به ھمکاری علنی گرفتند و اين که خود 

  :پيشقدم نشده و از باقی استفاده نمودند، می تواند بر مبنای داليل آتی باشد

و جانشين وی و ختم نقشی که در تقسيم " بوش"حاک زمان  بارگاه ضدربعد از ده سال آستان بوسی و سجده  -١

وظايف برای اين چاکر بيخرد و زبون قايل شده بودند، باقی برای باز گشت مجدد در طيف روشنفکران به اصطالح 

ه اين محمل ضرورت داشت تا وقتی در اخير مقاالت صمد ازھر چند کلمه ای بيرون داد، ھمان کلمات درب چپ، ب

 باقی را تحويل شدن" انسان"اين ضرورت وقتی بيشتر محسوس گرديد که ھيچ کسی .  ورودش را مجدداً باز نمايد

 .نگرفت

 به وجود آورده بود و ھرکس آمادگی !!تباری سال برايش اع٣٠پر روئی و بی حيائی باقی که در مدت بيش از  -٢

آن را نداشت تا با وی طرف قرار گيرد و ھريک برای اين امتناع از روياروئی با باقی بھانه ای در دست داشت، 

 به دوش باقی گذاشته شد، در حالی اصل قضيه چيز ديگريست که مطمئن هعامل ديگری بود که انجام اين وظيف

 .ا ضريب ھوشی که دارد در ميان گذارندنيستم آن را با باقی ب

  !آقای سمندر

اخفش سود جسته باشند بلکه با ادبيات بز با ميزان حماقتی که در تو وجود دارد می ترسم از تو نيز نه تنھا به حيث 

. ی شودداکر رسول اگر بنويسم از تو به مثابه کاندومی استفاده نموده باشند که بعد از انجام وظيفه به دور انداخته م

 سال قبل از امروز اتفاق افتاده است مگر تو دير به دنيا ٣٠احمق جان، آنچه را تو می خواھی مسؤوليت بگيری، 

  .آمده تازه متوجه شده ای

  !اگر باور نداری پس بخوان

تماس داکتر رسول با سازائی ھا و بخش ھای ديگر خراسانی ھا به عالوۀ آن که در زمان پوھنتون وجود داشت و 

مين خود موجب می گرديد تا از طرف نيروھائی انقالبی با شک و ترديد نسبت به وی برخورد صورت گيرد، ھ

بلکه بعد از ختم تحصيل، از طريق مامايش که ھم با داکتر يوسف و از آن طريق در خدمت شاه قرار داشت، و ھم 

اکتر اسحاق کاوه داشت، با سازائی ھا بھترين رابطه را با طاھر بدخشی، بشير بغالنی، محبوب هللا کوشانی و د

 خواست از افغانستان بيرون شود ٥٩چنانچه به اساس ھمين روابط وقتی بار اول در سال . نزديکی و مراوده داشت

اين روابط ھمچنان ادامه يافت تا اين که چند ماه بعد از وی . با استفاده از امکانات اسحاق کاوه به اين کار دست زد

 وقتی اعضای شورای - نيز از افغانستان به بيرون انتقال دادطنفروش ديگری را که اعظم دادفر باشداسحاق کاوه، و

دموکراسی در کانادا را معرفی نموديم به فردی که در ھر دو مرتبه به دستور کاوه اين کار را انجام داده است و با 

  -م گرفت، تماس خواھيشی  نيز داردتأسف اکنون با يکی از خانواده ھای محترم مبارزاتی افغانستان خو

ای دموکراسی می خواست به وجود رو برداران مسلمان و آن زمانی که شبعد از انتقال قدرت از رفقای حزبی به

بيايد، ھمکاری ھای مخفی داکتر رسول با سازائی ھا جايش را به ھمکاری علنی با آنھا داده  در ورق پاره ای که از 

 نام اھداف به نشر رسيد ، آنھا با صراحت کامل از مسامحه و پيش گرفتن سياست طرف شورای دموکراسی زير

 پرچمی سخن به ميان آورده، زيرکانه کوشش به عمل آمد تا حساسيت به حق مقابل آن –تسامح با جنايتکاران خلقی 

  .جنايتکاران را کاھش بدھند
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 با پرچم و خلق را از ننزديکی و ھمپالکی شددر جريان طی چنين مسيری است که داکتر رسول قدم به قدم زشتی 

آنچه امروز به نام حزب آزادگان از آن ياد می کنند و در آن داکتر رسول، اسپنتا، باقی و ديگر وطن . بين برد

 خوشخدمتی غرب  و متباقی وطنفروشان سازائیهفروشان به صورت علنی در کنار محبوب هللا کوشانی، اسحاق کاو

 باشد که از طرف باقی جان به راه انداخته یواقع نتيجۀ يک مرحلۀ کار است نه اين که گويا آغازرا می نمايند، در 

  .شده است

  !آقای سمندر

در داخل افغانستان به مانند سگ تالش ورزيديد تا حساسيت به حق مردم عليه که تو و ساير ھمقطارانت بعد از آن 

 مسير توفيق چندانی به دست نياورديد، اين بار می خواھيد خلق و پرچم به خصوص سازا را کاھش دھيد و در اين

  .  را از سرکشاد آن پوف کرده و از طريق خارج از افغانستان، برای آن جنايتکاران اعتباری بسازيدُسرنی

اين جاست که بعد از نشر ده ھا مطلب از سازائی ھای معروف که اکثراً به ياد طاھر بدخشی و باعث نوشته شده 

چون عکس العملی را از طيف حاشيه نشين ھا مشاھده ننموديد، فضاء را مناسب دانسته با نشر مطلب صمد بودند، 

  .ازھر، شرم را خورده و حياء را به کمر بستيد

  !آقای سمندر

تو و داکتر رسول نمی توانستيد از نشر مقاالت صمد ازھر و ساير پرچمی ھا خود داری نمائيد، زيرا اگر خوانندگان 

تو که می . مناسبت خانوادگی با ھم دارندچه ن خبر ندارند تو که می دانی صمد ازھر با محبوب هللا کوشانی گفتما

دانی وقتی محبوب هللا کوشانی تصميم بگيرد که در سايت گفتمان مطلبی به نشر برسد، افرادی به مانند تو نمی توانند 

  .جلو آن را بگيرند

  !آقای سمندر

 شده شرافت و وجدانت را فدای عمل ديگران ننما و بنويس که اين رذالت را تو نکرده ای و بيا برای يک بار ھم که

  .در مقامات باالتر از تو چنان تصميمی گرفته شده است

  

  :سؤال

  ان آمده بود؟ز کدام طريق از افغانستان به اير به کمک چه کسانی و ا٥٩ از داکتر رسول بپرس که در سال – ١

وشانی نسبت خانوادگی وی را با صمد ازھر پرسيده برای مردم بنويس، تا ديده شود که آيا واقعاً  از محبوب هللا ک-٢

تو تصميم گيرنده در آوردن صمد ازھر به سايت گفتمان بودی و يا افراد ديگری بنا بر مالحظات ديگری آن تصميم 

  .را گرفته اند

  باقی دارد       


