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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١  اپريل١٩

  

  
  مارک توين  افغانی

  يک طنز دفاعی از مارک توين افغان

  ديوانه بگريز که مستانه آمد

١٠ 

ی و تقديم تشکرات فايقه حضور ويراستاران پورتال و آن عده از  با عرض سالم خدمت خوانندگان گرامباز ھم

  :دوستانی که قبول زحمت نموده، مطالبی برايم ارسال داشته اند، بايد بنويسم

در فاصلۀ بين قسمت نھم اين سلسله و بخش حاضر، سه نکته به ارتباط موضوع مورد بحث ما از اھميت خاصی 

  :برخوردار می باشند
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و ھواداران سايت گفتمان به سلسله " باقی ھا"م عاليقدرم آقای باستانی، به دنبال به چھار ميخ کشيدن اول آن که ھمرز

از آن جائی که تا حال اين مبارزه با تمام استقالل افراد و عالم ناشناسی تقريباً به کمک . نوشته ھای شان خاتمه دادند

اميدورام ھرگاه احساس نمايند که من . احساس می نمايمھمديگر پيش می رفت، در ادامۀ بحث ھا جای شان را خالی 

  .به کمک شان احتياج دارم، از کمک دريغ نورزند

در حق ما تبارز داده و به دشمنان مردم " ل.آزاد " آقای  بود که نويسندۀ توانا و محقق شجاع کشورمانلطفیدوم، 

.  وی نيز در بحث ھا و تکامل آن سھم خواھد گرفت چلينج داده بود که اگر پا پيش نمايند،صريحافغانستان به زبان 

  .بيشتر از دو جھت قابل مکث می باشد." آزاد ل"از نظر من نوشتۀ آقای 

 مبارزه  سايت گفتمان را که می خواھند اينجھت اول آن است که آقای آزاد با ابراز آمادگی شرکت در بحث، توطئۀ

خته به ھمگان فھماند که اين بحث فراتر از عاليق دو فرد قرار محدود بسازند، خنثا ساسمندر را بين من و باقی 

داشته و شرکت در آن می تواند تا سرحد يک وجيبۀ ملی ارتقاء نمايد؛ که بايد از اين بابت بار ديگر از ايشان ابراز 

  .امتنان نمود

مين به ھ. ير سؤال بردنجھت دوم ، تذکر ايشان است به ارتباط بی ارزش بودن باقی و در نتيجه ادامۀ بحث را ز

می ماند من ھم با " باقی"زيز بنويسم؛ اگر واقعاً طرف بحث باقی می بود و يا تا آخر ارتباط بايد خدمت اين ھمکار ع

واقعيت قضيه آن است که به مصداق گفتۀ ايشان می توانستم ھمنظر باشم که باقی ارزش ادامۀ بحث را ندارد، مگر 

  :مظاھره چيان ايرانی

  "بھانه است، گفتمان نشانه استباقی "

ای بصرف با مالحظۀ اين نکته که بحث ھا به گفتمان نيز محدود نمانده، به عالوۀ آن که بستر خيانت آن يعنی شور

دموکراسی را به ارتباط مواضع خاينانه اش مقابل خلق و پرچم در بر می گيرد، می توانيد مطمئن باشيد که برخی 

  . ھم پيشتر رفته، چلوصاف خاينان را از آب خواھد کشيد سال٤٠ و حتا ٣٠موارد از 

را آماده نموده غرض " پوينده" است که لطف نموده و نوشتۀ ارزشمند آقای " متيناميد"نکتۀ سوم، قدردانی از آقای 

 با آن که تا ھنوز از محتويات آن اطالع ندارم مگر به اساس ضرب المثل وطنی ما. چاپ برای پورتال فرستاده اند

  .می توان حدس زد، که آن نوشته چقدر بر غنای اين سلسله خواھد افزود" سال خوب از بھارش پيداست"که 

  : واما 

مبارزاتی !!" ورق زرين"رسانيديم، اکنون می پردازم به اين " شوربای دموکراسی"در قسمت قبل بحث را تا ايجاد 

  .آقای سمندر و ساير ھمکسوتان شان

نی شدن، بدون آن که وارد مقدمات و پيش زمينه ھای ايجاد شوربای دموکراسی گردم و به به خاطر اجتناب از طوال

خصوص نقش ھر فرد و سازمانھای مختلف را در پروسۀ شکل گيری آن نھاد تذکر دھم و بر اين نکته انگشت 

ک جلسه کدام بگذارم که چگونه گاھگاھی در مقاطع معينی از تاريخ، حضور و يا عدم حضور افراد معينی در ي

را در سه بخش " شوربای دموکراسی"عواقب مثبت و يا منفی را در آينده باعث می گردد، در خطوط کلی آن بحث 

الزم به ياد آوريست که تمرکز بر اين سه نکته نبايد به معنای انکار و يا بی توجھی به . مورد مطالعه قرار می دھم

  :دآن نکات قرار آتی ان. موارد ديگر تلقی گردد

  . فضائی که شوربای دموکراسی و فرياد امپرياليزم در آن به وجود آمد-١

   نيروھای ترکيب دھندۀ آن نھاد خيانت پيشه-٢

  . مسيری را که در پيش گرفت و وظايفی را که انجام داد-٣
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  : فضای ايجاد-١

" پوينده"ای نوشتۀ آقای نيز در مقدمه ای که بر" متين" نزديکی طلبانه، ھمان طوری که آقای ھرچند اساس حرکت

که از جوانی با وی شناخت داشتم و " قيوم رھبر"نوشته اند، به دنبال به خون تپيدن آن سرو بوستان آزادی زنده ياد 

بر مبنای ھمان شناخت، شھادتش را فاجعه ای برای وطن داغدارم می دانم، آغاز يافت؛ مگر تا جائی که از تعقيب 

 نشيب ھائی که طی دوسال دوام پروسۀ نزديکی ھا بر می آيد، در صورتی که انتقال رويداد ھای تاريخی و فراز و

 ايکاش -، چه بسا آن حرکت رو به خاموشی می نھادقدرت از نوکران روس به نوکران امريکا صورت نمی گرفت

 نه فريادی به  و- اين طور می شد و نسل پاکباز جنبش دموکراتيک نوين به لجن مشتی خود فروخته آلوده نمی گرديد

  .وجود می آمد و نه ھم از شوربای دموکراسی کسی چيزی می شنيد

اما وقتی، قدرت دولتی از نوکران روس به نوکران امريکا، پاکستان و ايران انتقال يافت و آنھا نيز مشغول کشت و 

ن مردم تبديل نمودند، کشتار ملت افغانستان گرديند و ھرخانه، ھر باغ، ھر کوچه و ھرسرکی را به گورستان عزيزا

  .فضائی که به وجود آمد فضای نفرت از دو دشمن ديرينۀ جنبش دموکراتيک نوين بود

مردم ھم خلق و پرچم را دشمن سوگند خوردۀ خود و قاتل عزيزان شان می دانستند و ھم احزاب و تنظيم ھای 

ھم خلق و . تند و ھم احزاب اخوانی راھم خلق و پرچم را نوکر روس و سرسپردۀ اجنبی می دانس. مختلف اخوانی را

يعنی در خطوط کلی خود شرايط . پرچم را غارتگر ودزد دارائی ھای عامه می دانستند و ھم احزاب اخوانی را

 نه تنھا آماده بود بلکه به آرزوی برای ايجاد يک قدرت سوم که بتواند بديل آن دو نھاد جنايت پيشه و رسوا باشد

حتا به ياد دارم آنھائی را که از خودم که ھيچگاھی ھم روابط تشکيالتی با کدام . مردم دربند افغانستان مبدل شده بود

پس اين شعله ئی ھا کجاھستند؟، چه وقت "  پرسيده اندسازمان برخاسته از جنبش دموکراتيک نوين نداشتم، بار ھا

آنھائی که بيشتر از من کتاب ..." را از زير چنگال ھای خونين اين حيوان ھای درنده نجات دھند؟ می خواھند ما 

خوانده اند خود می دانند که پيدايش چنين جو و فضائی در طول تاريخ کشور ھا، آنھم در چنان مقطع حساس، به 

 عدم توجه به آن و يا آن را از مسير عالوۀ آن که ھميشه اتفاق نمی افتد و می تواند ھميشه نادر و کمياب باشد،

درست آن به بيراھه کشانيدن، چنان خيانت بزرگيست که مسببان آن را در پيشگاه تاريخ ھيچ نوع تالشی برائت 

  . نخواھد داد

 سال فقط نامردمی و جنايت ديده، به اساس نفوذ سازمانھای جاسوسی رقيب، دست راست ١٤مردمی که طی بيش از 

اعتبار نمانده تا چه رسد به برادر باالی برادر و يا ھمرزم باالی ھمرزم، در تحت شرايط خاصی را بر دست چپ 

که گويا باالتر از سياھی رنگی نيست و ھيچ کسی نمی تواند بر مصيبت ھای آنھا بيفزايد، به رقيب تاريخی آن دو 

مگر سالوسان وطنفروش خزيده در جنبش  می بيند، آنھای احيوان درنده دل بسته، اميد نجات خويش در بازوان توان

 می "فرياد" جام بلورين اعتماد مردم، نانقالبی، با ديده درائی از آن جو مساعد عليه آن استفاده نموده، با شکستاند

  . باشد، راه نجات است و طريق سعادتآستان بوسی غرب که ھمانا "آخور سگ"د که گويا نکش

ی دموکراسی به جای يک بديل ملی و انقالبی بر آتش اشتياق توده ھای در نتيجه می توان نوشت، ايجاد شوربا

در حق مردم افغانستان، در " شوربا" اولين خيانتيست که بنيان گذاران آن ؛مليونی افغانستان، آب يأس را پاشيدن

  .انجام دادندنھاد جريان حيات خيانت بار و خيانت آميز آن 

 در ھر کجائی که خواسته باشند و مقابل ھرکسی که غير از اين را ادعا حاضرم" سيد موسی عثمان ھستی"من يعنی 

گشھر تورنتو، سميناری رخودم حاضرم از پول شخصی خود در ھمين بز. اين گز و اين ميدان. نمايد، به بحث بنشينم

  . را برگزار نمايم که در آن صرف، ھمين موضوع به بحث گذاشته شود
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از کارنامه ات را به رخ من !!" برگ زرينی"م شوربای دموکراسی، قصد داشتی تا آقای سمندر، تو که با آوردن نا

ھم جا الزم ھم ندارد تا بترسی زيرا به عالوۀ آن که توله سگان و ابسته به آن نھاد خيانت پيشه در اين ! بکشی، بيا

 وطنفروشان را در ھستند که در زمانش رسوای خاص و عام خواھند شد، ھمان عساکر کانادائی که تو و ساير

  .کمترين آسيب برساندتو افغانستان حمايت می نمايند، در اين جا ھم وجود دارند و کسی نمی تواند به 

شوربای "صورت ادامۀ بحث را ھم قسمی سازماندھی خواھيم کرد که ھريک از طرفداران و مخالفان خط 

  .مساويانه حق صحبت داشته باشند" دمکراسی

  

  :بای دموکراسیورش نيروھای متشکلۀ -٢

  :دو طيف را می توان به صورت برجسته در آن مشخص نمود" شوربای دموکراسی"در کل حين ايجاد 

  امثالھم.... طيف عناصر استخباراتی و مشکوک مانند، کوشانی ھا، جليل شمس ھا، رسول رحيم ھا، و : الف 

 ھجاما و -  ھر دو جناح–د، اتحاديه عمومی، فازا آن نھاد ھائی که ريشه در جنبش دموکراتيک نوين داشتند، مانن: ب 

  .سازمانھای پشت سر اين نھاد ھا اعم از بقايای اخگر، رھائی و ساما

فتن آئينه مقابل چھرۀ رسوای خودش و رگبا از آن جائی که در اخير اين مقال به خاطر گل روی باقی جان و 

 ،ما را نقاب خواھم دريد و گذشته از آن در حد توانھمپالگی ھايش ھريک از افراد شرکت کننده در آن خيانت عظ

شاخکھای آن شجرۀ خبيثه را در تمام جھان به خصوص کانادا نيز رسوا خواھم کرد و خواھم نوشت که ترافيک 

خاديست در آن جمع چه وظيفه ای را به عھده داشت و نقش رياکار خپگير که از لودادن ميوند وال تا مديحه سرائی 

ه ھائی را احتوا می نمود و ھم چنين يار ديرين  اسحاق کاوه  کارنانۀ ننگينش دارد، چه ساح را درکیه برای تر

زمرد فروشان و دوستم  دستر خوان درسيری ٥چطور به نقش خاينانه اش دوام می داد و سرانجام چطور ھمه لقمۀ 

پيوند ھای خانوادگی انکشاف نمود، در جنايتکار می زدند و روی کدام پيش زمينه ھائی مناسبات با دوستم تا سرحد 

در ھمين را يعنی بحث . اين جا موقتاً معرفی افراد آنرا به بعد موکول می نمايم، عکس آن می پردازم به نقش نھاد

  .بخش ادامه می دھيم

آنھائی که با مدعيان جنبش دموکراتيک نوين بين افغانھا آشنائی دارند به خصوص اين را ھم می دانند که به 

اصطالح راھيان آن جنبش در اروپا به چند قسمت تقسيم شده بودند شايد اين تذکر مختصر ھم برايشان اضافی جلوه 

نمايد، مگر از آن جائی که ھدف ما از اين نوشته بررسی تاريخ مبارزاتی آنھا نه، بلکه بررسی نقش خاينانۀ ھمۀ آنھا 

 اطمينان به اين که بيشترين مخاطب ما را جوانان عالقه است و از جانب ديگر با" شوربای دموکراسی"در ايجاد 

مندی تشکيل می دھد که خود کمتر نقشی در آن سالھا به عھده داشته اند، به ناگزير بايد در اين قسمت بحث اندکی به 

  :تفصيل صحبت کرد

  باقی دارد                   

  :سؤالھا

 ثور ارگان اتحايه عمومی، می توانی بنويسی که چند مقاله ٢٣ آقای سمندر، بادر نظرداشت مقاالت خودت در -١

   ساما از تو در آنجا وجود دارد؟و" ھجاما" و -  سازمان رھائی-"فازا"عليه 

   چه چيزی باعث شد، که يک شبه دشمنان ديروز، دوستان و متحدان آينده ات گرديدند؟-٢

  


