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  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١  اپريل٠٤

  

  
  مارک توين  افغانی

  يک طنز دفاعی از مارک توين افغان

  ديوانه بگريز که مستانه آمد

٨ 

تال و آن عده از خوانندگان عزيزی آغاز می نمايم که ھميشه بر من باز ھم سخن را با تشکر از ويراستاران پور

 اسپنتا را تا سرحد افشای نقش –لطف داشته اند و کوشيده اند با فرستادن معلومات، افشاءگری عليه باقی و رسول 

ماتی را وعلمن باشند که ھيچ يک از نامه ھا و خاينانۀ شورای دموکراسی تکامل بدھند؛ اين دوستان می توانند مطمئ

زيرا من مجبورھستم . که فرستاده اند بدون استفاده نخواھند ماند، فقط اندکی تحمل از اين دوستان عزيز تمنا دارم

برنامه کار خود را ھمان طوری که در آغاز اين سلسله نوشته ھا طرح ريزی نموده ام به پيش ببرم و از معلومات 
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در غير آن شما می توانيد خود حدس بزنيد که با .  می رسد استفاده نمايمدوستان ھم وقتی زمان و محل مناسب آن فرا

دھا نوشته و ورق معلواتی که به دستم می رسد اگر به برنامه کار خود وفادار نمانم سرانجام اين نوشته به چنان نا 

  .برخورد نمايندکجا آبادی خواھد کشيد، که مردم به نوشته ھای بی مايه و بدون ارتباط باقی نيز با مدارا 

  : کرده است، اين قسمت نوشته اش می باشد"قی" خشم "با" گونه "سمندر"يکی از مواردی که باقی سمندر 

شکنجه دادن و  داده است که قلمداد کردن و انواعتجربه تلخ افغانستان و پيش از افغانستان نشان 
 در افغانستان برای اعتراف ھمين حاال.زندانی نمودن و کشتن تاحال  از افغانستان خالصی ندارد

گرفتن از متھم  سوديم اميتال ومشتقات اش را نتنھا تزريق مينمايند، بلکه توسط چای ونوشيدنی 
وخوردنی ھا ھم به فرد متھم ميدھند وبعدن پيش رويش قلم وکاغذ ميگذارند وميپرسند و جواب 

  .ھای خود را چنانچه مايل اند، ميخواھند دريافت دارند
رايشما در اين مورد استنطاق بنويسم ، موھای جانتان راست ميگرددولی در کانا دا و يا اگر من ب

متھم به جرمی باشد و  يی وقتی يک انسانحاالنکه از نگاه منطق ساده و ابتدا. امريکا ويا اروپا
 ترين  ياگردد ، در اروپا ويا کانادا و يا اياالت متحده امريکاو يا در پس مانده ترين و پس نگھداشته

و از حق خود دفاع نمايد ، مگر  ھمين  باشد ق دارد برای خود وکيل دفاع داشتهکشورھا  متھم ح
  )١ (طور نيست ؟

  

اولين نوشته ام يعنی آن نوشته ای را که زير نشمينگاه  گردانندگان مخفی سايت گفتمان خار مغيالن کسانی که 

که اين بحث باقی، ھيچ ارتباطی به بحث من نداشته تا با آوردن به دقت خوانده باشند به خوابی می دانند را گذاشت 

زيرا من در آن بحث نه از تاريخ افغانستان و شکنجه ھای موجود صحبتی نموده بودم . آن بخواھد من را مجاب نمايد

ک قاضی که عکس آن از منظر ي. و نه ھم مستقيماً و يا تلويحاً به انکار از شکنجه در افغانستان حرفی نوشته بودم 

ده ھا دوسيه  جزائی را مشاھده نموده ام به خوبی می دانم که در ادارات افغانستان چه می گذشت و اکنون چه می 

نمی کرد و منطقی برخورد می نمود بايد اين قسمت را عليه نوحه سرائی " قی"لذا اگر قرار می بود که باقی. گذرد

می نمايد تا موجوديت شکنجه را در يکی از سياھترين دوره ھای اربابش صمد ازھر می نوشت که مسلسل کوشش 

مگر اکنون که اين قسمت را . ھای تاريخ افغانستان يعنی حاکميت مزدوران روس در دوران پرچمی ھا انکار نمايد

  : تا انگيزۀ اين تذکر را بيابيمنوشته است اولتر از ھمه ايجاب می نمايد

 خاطر انسان خطور می نمايد آن است که باقی خواسته است بدين وسيله مرا اولين نکته ای که به مثابه انگيزه به

، ورنه شکنجه او با زبان بی زبانی می خواھد به من دير فھم بفھماند که حد خود را بشناس. تھديد به شکنجه نمايد

  .می نمايدراست مت در انتظارت است که نه تنھا تصور آن را کرده نمی توانی بلکه شنيدن آن نيز مو بر انداھائی 

  !باقی سمندر

 دارد تا بازھم خود را در  در يک کالم ، کور خوانده ای من نه تنھا بچه ترس نيستم بلکه تھديد و فشار مرا بر آن می

می توانی نام و نشانم را به ھمان دستگاھی که از آن اطالع داری ! بسم هللا. اين گز و اين ميدان. آزمون قرار دھم

  ".شکنجه ھای شما قويتر است و يا ھمت افغانی" تا ديده شود که به گفتۀ زنده ياد مجيد کلکانی. احوال دھی 

با آن که دلم می خواھد ساير انگيزه ھای باقی سمندر را نيز در اين مورد به بحث بگذارم، مگر به خاطر جلو گيری 

  :ينکهاز طوالنی شدن نوشته، آن را می گذارم به زمان ديگر و می پردازم به ا

  !باقی سمندر

  می توانی بگوئی که

  اوالً اين معلومات در مورد انواع تحمل ناپذير شکنجه را از کدام زمان اطالع داری ؟-١
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   از چه طريق به اين که در افغانستان شکنجه وجود دارد، اطالع حاصل نمودی؟-٢

ی که شنيدن آن مو را براندام انسان در مورد سؤال اول ھرگاه معلومات تو در مورد موجوديت شکنجه آنھم به شکل

 کند، به سالھای قبل برگردد، می خواھم بپرسم که آيا فقط تو از اين راز اطالع داشتی و يا دوستان ھمکاسه راست

نمی بايست آن با خبر بودند؟ ھرگاه تنھا تو از آن با خبر بودی آيا به حکم وظيفۀ وجدانی آن ھای گفتمانی ات نيز از 

ھايت در چوکی قدرت و  مشورت يعنی، اسپنتا ھا، دادفر ھا و رسول ھا نيز به ميان می گذاشتی؟ و اگر را به قبله 

  آنھا نيز از آن اطالع داشتند، ھمکاری تان را با ھمچو دولت شکنجه گری چگونه توجيه می نمائيد؟

م به مخالفت سياسی، به وحشيانه شمائی که از سرک تا پچک می دانستيد که در زندان ھای افغانستان با زندانيان متھ

ترين شکلی برخورد صورت می گيرد، آيا ادامه ھمکاری تان را با ھمچو دولتی نبايد به مفھوم موافقت ضمنی با آن 

  اعمال دانسته و شما را نيز شريک جرم در آن جنايات دانست؟

  !باقی سمندر

تو . اين جا صد در صد در مورد تو صدق می کندمی دانی که ضرب المثل خدا شرماندگی مرده بر باالی تخته، در 

 از زشتی و ،بودن شکنجه در ادوار تاريخنشان که می خواھی به ھر انگيزه ای بحث را به زندان بکشانی تا از عام 

  ". سر تخته خاکباد به راه می اندازد"پليدی آن کم کنی، نا خواسته به ھمان مرده ای شباھت پيدا می نمائی که گويا 

تو و ساير ھمقطاران وطن فروشت که از بام تا شام می خواھيد دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی را آخر 

نشخوار نمائيد، مگر آنھائی که در زير چنان شکنجه ھائی که شنيدنش قابل تحمل نيست، شکنجه می شدند، انسان 

رخورد صورت می گرفت؟ از آن گذشته آيا من  که با آنھا چنان وحشيانه ب- انسان نه از قماش باقی انسان شده- نبودند

 ندارم فکر نمايم که تو و صمد ازھر  را به عالوۀ ھمنظری و اشتراک منافع، عمل مشترک تان که قموسی ھستی ح

  ھمانا شکنجه گری می باشد، نيز به ھم پيوند زده است؟

  !!رسول رحيم، اسپنتا، دادفر و ساير کاسه ليسان نيروھای اشغالگر

 که پادو حمام تان از بی عقلی چه رازی را بيرون انداخت؟ او نوشت که در دولت مورد تأئيد و قبله آمال تان خوانديد

 - اگر باقی راست می گويد. شکنجه وجود دارد، آنھم چه شکنجه ای که شنيدنش مو را بر بدن انسان راست می سازد

 و شکنجه وجود داشته است، کجا بود شرافت و - تمام چرند نامه خود ھمين يک نکته را راست گفته استاز قضا در 

انسانيتی که شما ادعای داشتن آنرا می کرديد؟ و چطور توانستيد با ھمچو دولتی ھمکاری نمائيد؟ و اگر باقی دروغ 

د چرا به وی اعتراض نمی کنيد که با بعد از می گويد و دولتی را که شما پشتيبان و نوکر آن ھستيد بدنام می ساز

  .حدود ده سال نمک خوردن از آن چنين بر نمکدان نشاشيده و آن را بد نام نسازد

  !باقی سمندر

تو که ھرکجا مفادت ايجاب نمايد خود را ژور ناليست آزاد معرفی نموده و حتا سرباز آزادی می نامی، چرا در طی 

راز مگو برنداشته و دولت دست نشانده و باداران آنرا افشاء آن الع يافتی پرده از آن مدتی که از آن شکنجه ھا اط

شرف را باخته باشی و فکر کرده ای که  با ،  ننمودی؟ کجا شد آن ادعای سرباز آزادی بودنت؟ نکند به جای سر

  ھمان ھم می شود سرباز آزادی شد؟

  !باقی سمندر

 کجاست رازی اطالع نداشتی و به تازگی ھا از آن اطالع يافته ای،اگر فرض کنيم که خودت آن زمان از چنان 

افشاء گری ھايت؟ اکنون که بيش از يک سال است که ديگر پايت به افغانستان اشغالی نرسيده و گويا از آن جا ھم 

ليه بشريت بعد از اخراج اسپنتا از وزارت ، به مانند يک سک رانده شده ای، چرا قلم بر نمی داری و آن جنايانت ع
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چيزی را افشاء نمی کنی؟ و اين چه معنا می دھد که اگر بگويم موھای جانتان راست می شود، مگر نمی گوئی؟ چه 

را از مردم پنھان می کنی و باز ھم به چه منظور؟ آيا ھمان طوريکه در دوران خلقی ھا با شکنجه گران ھمکاری 

ی اين بار ھم دولت دست نشانده در ھمان زمينه از تو کار می می کردی و بدان وسيله خون رفقايت را بردامنت دار

  گرفت؟ 

  اصوالً از چه طريقی به موجوديت ھمچو شکنجه ھائی آنھم با جزئياتی که بيان داشته ای اطالع حاصل نمودی؟ 

  .از موجوديت شکنجه در قدم اول دو نفر می تواند مطلع باشند، شکنجه گر و شکنجه ديده

 به روشنی نشان می دھد که تو ھيچ گاھی به حيث مجرم در دولت دست با دولت دست نشاندهسوابق ھمکاری ات 

 حبت با کوشانی ھا، اسپنتا ھا،انشانده مورد سؤال و تعقيب نبوده ای، عکس آن ھميشه در خانۀ شھر نو، از مص

اند حالت دوم که ھمان ار داشتی، پس می مر الموت ھا و ساير جواسيس برخوردار و مورد حمايت آنھا قرسول ھا،

  . بسو باشدبودنت شکنجه گر 

  !باقی سمندر

 راز مگو اطالع حاصل نمودی؟ در غير آن بايد بپذيری که از از آناگر وجدان داری راست بگو که از چه طريق 

کنجه ھمين لحظه به بعد برای تمام کسانی که اين نوشته را می خوانند تو ھم حيثيت صمد ازھر را يافته و به حيث ش

و اين درست ھمان علتيست که ترا با صمد ازھر شکنجه گر نزديک می سازد، چون  تو در . گر به حساب می آئی

فقط با يک تفاوت که اکنون برای نجات صمد ازھر وطنفروشان . چھرۀ فعلی صمد ازھر فردای خودت را می بينی

 را می خورند بلکه منظور گردانندگان پشت  در ھمه جا منظور بز ھای اخفشی نيست که فريب آنھا- سايت گفتمان

 نجاتش تاريخ   وجود دارد که با بی حيائی می خواھندزمينۀ دفاع از وی را مساعد ساخته برای- پردۀ آن سايت است

يک نسل را به لجن بکشانند، مگر در زمانی که توی شکنجه گر را مورد باز خواست قرار دھند چه بسا مردم 

  . را تصفيه نموده باشداند با تمام خاينان حسابشناشافغانستان قادر شده ب

  !باقی سمندر

ھمکاسه ھايت از قماش سپنتا ھا، رسول ھا و و اگر واقعاً تا مغز استخوان خود را به امپرياليسم نفروخته ای و تو 

افغانستان و ، سگان قالده به گردن امپرياليسم نيستيد، چطور به خودت جرأت می دھی که اوالً آنچه در ھا دادفر

مخفی در اين کشور ھا می علنی و ا زندان صدھغريب، قندھار، پلچرخی، مزار و بوعراق اعم از زندانھای بگرام، ا

گذرد می خواھی آنرا با يک قلم از کارنامه بادارت خط بکشی؟ مگر ديروز و امروز در زندانھای بگرام و 

 از گوشت انسان به ھنگام استنطاق تغذيه می نمودند؟ اگر ابوغريب ھمين امريکائی ھای متمدن نبوده و نيستند که

  چنين نيست پس ادارۀ آن زندانھا به دست کدام نيروئيست که چنان فجايعی را باعث می گردند؟

  !باقی سمندر

 ننگين خويش چيزی به نام شرافت نداشتی و نداری تا با چنين مزدور منشی آن را از حيات دوران تو که در در تمام 

  :ارزي.  بدھی، حد اقل با شرافت نسلی از بھترين انسان ھائی که به غلط ترا با آنھا پيوند می زنند نيز بازی نکندست

لکرد اوالً تمام آنچه در بگرام، ابوغريب و ساير زندانھای علنی و مخفی غرب می گذرد فقط و فقط نتيجۀ عم

  .نايتکارش می باشدامپرياليسم امريکا و شرکای ج

تی از داشتن حق وکيل و دفاع از خود در اروپا، امريکا و کاناد نام می بری و آنرا به مثابه پرسش تأئيدی ثانياً وق

  مطرح می سازی، می دانی با اين عملت باز ھم چه ننگی را بردامان پر از ننگت می چسبانی؟
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فشای آن، بوی گندش مشام مردم مگر تو نمی دانی که اوالً سی آی ای در تمام اروپا زندانھای مخفيی داشته که با ا

 ٢٠٠١ سپتمبر ١١عادی اروپا را نيز آزرده ساخت؟ مگر تو نمی دانی که امپرياليسم حدود يک ھزار انسان را از 

به بعد بدون اثبات جرم و صرف به اتھام ھواداری با القاعده و يا طالب و يا نمی دانم تروريست و چه و چه در 

ه تا نيوريارک، ويرجينيا و تکزاس به شديد ترين وجھی زير شکنجه قرار داد است؟ زندانھايش از گونتانامو گرفت

مگر تو که ادعای ژورناليست بودن داری ھيچ به گوشت نخورده است که تنھا در زندان گوانتانامو بيش از ده تن از 

اده اند، مرگ آنھا به نام خود گرديده اند و يا اين که وقتی زير شکنجه جان دخود کشی وادار به زندانيان تا حال يا 

  کشی تبليغ شده است؟

  !ياقی سمندر

 باخته زياد فمن در طول عمرم به خصوص در دورانی که به حيث قاضی و يا مستنطق کار می کردم انسانھای شر

ز ديده ام، انسانھائی که از تن فروشی شروع کرده تا ناموس فروشی ديگران پيش رفته اند، مگر می دانی که اگر ا

  من کسی بپرسد که در بين آنھمه شرف باخته چه کسی مقام اول را دارد چه جواب خواھم داد؟

معرفی خواھم داشت زيرا اگر آنھا تن خود را از ھمه می توانی مطمئن باشی که در بين تمام آنھا، ترا شرفباخته تر 

ی چند سگ پليد، وجدان و تاريخ يک نسل  به خاطر خوشنودتو کمائی کنند، ن تا لقمه ای برای زنده ماندفروختندمی 

  .را می خواھی به فروش برسانی

  :سؤاالت

لطف نموده بنويس از کدام زمان به موجوديت شکنجه در افغانستان اطالع پيدا کرده و در قبال آن به کدام عملی -١

  دست زده ای؟

   آدارۀ زندان بگرام، ابوغريب و گوانتانامو به دست چه کسانی است؟-٢

  چه؟.                                                                            باقی دارد     

  

  :يادداشت

در نتيجه مسؤوليت کاستی ھای .  بدون ويراستاری به نشر رسيده استآقای سمندرنوشتۀ قسمت نقل قول شده از 

  .امالئی آن متوجه شخص شان می باشد

   AA-AA    اداره پورتال                           

  

  

  

  
  

  


