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  سيد موسی عثمان ھستی
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  مارک توين  افغانی

  يک طنز دفاعی از مارک توين افغان

  ديوانه بگريز که مستانه آمد

١٢  

گرامی پورتال و تمام دوستانی که لطف نموده طی اين مدت بارھا خوانندگان و يراستاران و با عرض سالم خدمت 

  :  مطلب گرديده اند بايد بنويسمۀاز روی ذره نوازی خواستار ادام

فکری ديگر و از ھای من ھم دلم می خواھد تا ھر روز مطلبی در آن مورد بنويسم، مگر از يک طرف مشغوليت 

ت گفتمان از رسول و اسپنتا گرفته تا تا مداحان تره کی ، تواب  موش مردگی که باقی و در مجموع تمام سايسوئی

سگ اين ، پيش گرفته اند، مرا گاھی به اين فکر می اندازد که تا چه زمان بايد باز ھم  و قديمھای جديدبچه ھای 
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 عزيز می توانند خواھد يافت، بلکه خوانندگانادامه نالبته اين بدان معنا نيست که ديگر اين سلسله . مرده را لگد بزنم

به خاک نسپرده ام، آنھا را رھا نمی کنم؛ مگرنمی توانم قول دھم که به را مطمئن باشند تا جسد گنديدۀ اين سگ مرده 

  .مانند روز ھای نخست وقتم را بيشتر به اين سگان امپرياليزم اختصاص خواھم داد

و اين بخش نوشته به وجود ) سوم می(مت قبلیطبق معمول اول می پردازم به مسايل مھمی که در مدت وقفه بين قس

  ":شوربای دموکراسی"آمده و بعداً می روم به دنبال 

بعد " باقی سمندر" حتماً متوجه شده اند که  شده انددچاردوستانی که به مانند من به مرض بی درمان سايت پاليدن  

و من جمله اھانت و تحقير " ايزم ھا"خودش تمام ۀ از مدتھا دو و دشنام دادن با اسم اصلی و اسم مستعار عليه به گفت

و حدود ده سال خدمت مستقيم به دشمنان پرولتاريای افغانستان و پرولتاريای " فرياد امپرياليزم"انديشۀ پرولتاريا در 

ی، بين المللی يعنی اشغالگران امريکائی و شرکاء، امسال بارديگر فيلش ياد ھندوستان نموده، با نوشتن چرند نامه ا

به جای ياددھانی از روز کارگر ، به مانند آن که نزد مسلمانان ليس زدن سگ چيزی را مردار و نجس می سازد، با 

يزم مگر اين سگ ديده درای امپريال. ياد آوری از چنان روز با عظمتی خوست آن روز را نيز نجس و مردار بسازد

س زدن سگ دريا را مردار نمی سازد، ياد آوری وی نيز از ريکه به اعتقاد مردم، لياين نکته را نمی داند ھمان طو

فقط سؤالی که در ذھن می ماند ضرورت تشبث به چنين ديده درائی و بی . اھميت آن روز به ھيچ وجه کم نمی کند

  .شرمی را دانستن است

ن طبقۀ کارگر ضرورتی که بايد خودش توضيح دھد، زيرا در شرايطی که اين نوکر امپرياليزم، ده سال با دشمنا

  .ھمکاری علنی و مستقيم داشته، چه شد که باز ھم به چنين بازی ھائی آغاز نموده است

ديده درائی ھايش ارتباط می گيرد، تشبثات فعلی اين به نکتۀ دوم که باز ھم مانند نکتۀ اولی در پيوند با باقی سمندر و 

ان در شھر ھامبورگ و يکی دو شھر ديگر المان انسان شرافت باخته به منظور جمع و جذب عده ای از روشنفکر

  .است

زيرا تا جائی که دوستان از المان نوشته اند گويا باقی سمندر باز ھم شروع کرده که از طريق کار و فعاليت برای 

 چند سؤال اھم سازد، به اين ارتباط می تواندانجمن ھا و اتحاديه ھای ھنری و ادبی، برای خودش دم و دستگاھی فر

  :رح گرددمط

ھای ديروز که به " کته بازی"اول آن که آيا اين اقدام باقی سمندر را بايد به مثابه ندامت و احياناً بريدن از خط کار 

وسيلۀ اسپنتا، رسول رحيم و نجيب روشن نظريه پردازی شده در عمل سگان مثل باقی را نيز به دنبال خود کشيد 

مجدداً به راه انداخته اند و باقی سمندر " کته بازان"بازی جديدی است که بدانيم و يا اين حرکت نيز قسمتی از يک 

  .را می نمايد" اکت خمير کردن"بوزينه وار مثل ھميشه در اين ميدان 

ھرگاه باقی سمندر واقعاً خواسته باشد با گذشته اش نقادانه برخورد نمايد در قدم اول بايد اين شرافت را پيدا نمايد که 

 نه اين که بعضی چيز ھا را زير - و وقتی ھمه چيز راکندل گذشتۀ نکبت بارش را برای ھمه باز گو با صداقت کام

 بدون پرده پوشی به ميدان انداخت شايد بتوان در آن حالت عطف توجھی به کارھايش از طرف انسان ھای - بزند

م به اتن آغاز می نمايند، يا ندر بازھکه به اين ساز باقی سمرا می توان تمام آنھائی آن شريف صورت بگيرد در غير 

 که بعد از اينھمه افشاء گری ھنوز فرق کاه و يونجه را ندانسته ھر دو را ھمزمان قورت می دانست ی احمقمشت

  .و يا اين که آنھا نيز از ھم قماشان باقای سمندر بوده وسر در آخور امپرياليزم دارنددھند 

بخش ھای " شوربای دموکراسی"ش که يک بار با ساختن خيانت خانۀ سؤال دوم آن است که باقی ھا و مربيان

وسيعی از جنبش دموکراتيک نوين را بعد از تغيير محتوای آنھا به دامن اپرياليزم انداختند تا خود به نام و نانی 
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بين کسی آنقدر اين اميدوارم در . برسند، اين بار از به وجود آوردن چنين انجمن ھائی چه ھدافی را دنبال می نمايند

دمت به فرھنگ و ھنر مردم ما را دارند، زيرا چنين تصوری چشم خود را مقابل نباشد که بگويد آنھا قصد خاحمق 

اين باند وطنفروش از اسپنتا تا باقی و از رسول رحيم تا کوشانی به تنھا چيزی که نمی . تجارت قبلی آنھا بستن است

 قرار ان آنھا شته ثابت کرده اند که به منظور مقابله با مردم در کنار دشمنانديشند، خدمت به مردم است آنھا در گذ

  .گرفته اند

:  پاسخ به سؤال آن عده از دوستان بی خبر و تا حدود غبيی است که ھميشه می پرسيدند،سومين تذکر قبل از آغاز

  قاضی از اين افشاء گری چه ھدف داری و چه دست آوردی می توانی داشته باشی؟

 سری به گفتمان زده و ببينند که در آنجا چه "مغز"دوارم اکنون اين احمق ھای سياسی فرصت داشته باشند تا با امي

اگر از موجوديت عده ای معدودی که روی داليل خاصی برای آنھا قلم می زنند بگذريم، با يک نظر . می گذرد

 را که تا ديروز حاضر نبودند اسم شان در کنار اسم اجمالی متوجه خواھيد شد که با اين کار توانسته ام تمام خاينان

ک را ادا م، به منظور جواب دادن به قاضی، خانه شھر نو وادارشان ساخته تا حق نمثالً مداح تره کی قرار گيرد

اين بزرگترين دستآوردم می تواند باشد که ھرچه خاين است از زير . نموده برای آن مرکز جاسوسی مطلب بفرستند

  .و ھمه را در يک الشخورخانه جمع نموده امرون نموده و به ھمه کس آنھا را معرفی لحاف بي

ھمان طوری که است بگذرد، سخن کوتاھی است با پورتال نکتۀ چھارم که اميد وارم از سانسور ويراستاران 

گی سياسی اش آغاز شنيده ام که در اين روز ھا اين جرثومۀ کثافت که از لو دادن ميوندوال زند". رياکار خپ گير"

ادامه يافته در يکی دو جای، بی حيائی را از حد گذرانيده و گفته است که مثالً من به "  شرقۀنابغ"يافته و با تقديس 

ھر چند من برای آورندۀ اين پيام عکس اين ادعای آن . نمی روم" قاضی"فالن سايت به خاطر موجوديت نوشته ھای 

، مگر الزم می دانم به خودش نيز گوشزد نمايم، که از تخريب و پشت سرگوئی انسان فاقد شرافت را ثابت ساختم

دست بردارد ورنه من کسی ھستم که اگر يک بار دھن باز کردم، باز مراعات ھيچ کسی را نکرده برای تمام 

ت، نقش باشندگان کانادا و مردم جھان، به عالوۀ آن که سوانح خود اين خاين را از دوران کودکی باز خواھم گف

آخرين اين . در سرکوب مردم کوھدامن و اعتصاب شکنی ھای پدرش را نيز به ميدان خواھم ريخترا خاندانی آنھا 

تا ديده شود که دال می . اخطار است بار ديگر جواب در عقب سرم جف زدن را با افشاء گری ھای علنی خواھم داد

  .پرد يا چپاتی

  ":شوربای دموکراسی" صحبت گذشته و نقش و اما به ادامۀ

يعنی ھم خلق و پرچم و ھم اخوان، افغانستان ھر دو دشمن مردم " شوربای دموکراسی"نوشتيم که در آستانۀ ايجاد 

در عمل آنچنان رسوا شده بودند که نه تنھا کمترين جايگاھی بين مردم افغانستان نداشتند بلکه به واقعيت امر آماج 

 و تمام مردم ق نفرت مردم افغانستان و انسانھای شرافت مند در چھار گوشۀ جھان قرار گرفته بودندحمالت و محرا

چنان موقعيت حساسی، پا پيش نموده ضمن راھکشائی در افغانستان از بقايای شعلۀ جاويد انتظار آن را داشتند تا 

  .کشتی در خون نشستۀ افغانستان را از تاالب خون بيرون بياورند

که منتظر چنين روزی بودند به نوکران رخنه کردۀ شان " شوربای دموکراسی"غز ھای متفکر و پشت پردۀ مگر م

در صفوف بقايای شعله جاويد دستور دادند که از موقعيت استفاده نموده، عطش مردم را به يک جريان فکری سالم 

در مسير شناخت را  به عوض آن که مردم يا به عبارت ديگر. و سازنده با ارائۀ دموکراسی امريکائی فرو بنشانند

 رھنمودن شوند، بکوشند تا جنبش را ... و دوست از دشمن، درست از نادرست، ترقی از ارتجاع، آزادی از بردگی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

ای بشور"و اين درست ھمان کاری بود که . در بيراھۀ وابستگی، انقياد و مزدوری امريکا و شرکاء غرق نمايند

  .بارش آن را انجام داد تب ننگين و نک در جريان حيات"دموکراسی

 نا ميمون شان را ابراز داشتند به تأسی و در ھمسوئی با جاسوس شناخته شدۀ که تولدآنھا در ھمان اولين اعالميه 

، که برای رسيدن به منافع شخصی تمام جنايتکاران را عفو نموده بود، "مجددی صبغت هللا"امپرياليزم انگليس يعنی 

يد تلويحی آن عفو، شعار تسامح با آنھا را نيز برافراشته از آن تاريخ به بعد ، کمترين تماسی با جناياتی به عالوۀ تأئ

  .که از طرف آنھا در حق مردم ما صورت گرفته بود، گرفته نشد

 و  رھبران ھجاما،اعم از رھبران اتحاديه عمومی، جناح ھای مختلف فازا " شوربای دموکراسی"ميھن فروشان 

ماليدن با " رھبر" بسيار آگاھانه و به گفتۀ زنده ياد ن پشت پردۀ آنھا که در واقع رھبران اصلی ھمانھا بودند؛متحدا

طشتی از قير بر روی شان، به عوض افشای سياست ھای خلق و پرچم و افشای سياست ھای اخوان اين دو دشمن 

از .  و به دور از واقعيت ھای خونين افغانستانتمام فصول مردم ما، شروع کردند به نوشتن مقاالت انتزاعی، مجرد

بيابی، مگر از " فرياد امپرياليزم"زيمبابيوه گرفته تا ساحل عاج و از مريخ گرفته تا مشتری را می توانستی در 

  .واقعيت ھای موجود در افغانستان، نقش نيروھای امپرياليستی در ايجاد و تداوم خونين آن وضع کمترين خبری نبود

اد از مارکسيزم لنينيزم دست زدند احمق ھائی  و اسپنتا به صورت تلويحی به انتقرلتان ھائی از قماش رسولاگر شا

  .است سر دشمنی و خصومت داشتن" ايزم"مانند باقی سمندر، لگام را از دھن برداشته شروع کردند به ھر آنچه 

زم افتد حاضرم برای اثبات تمام ادعا ھايم بخش اين نه اتھام است و نه ھم کسی می تواند آن را منکر شود، ھرگاه ال

 نموده به سايت ھا بفرستم تا ديده شود که نه اينجا پای دشمنی شخصی "سکن"را " فرياد امپرياليزم"ھای الزم از 

  .چيزی داشته که بشود بر وی افتخار نمود" شوربای دموکراسی"احمد و محمود در ميان است و نه ھم 

  :در اين ميان چه بود" شوربای دموکراسی"ۀ خاينانکارانه و ريانتيجۀ اين سياست 

در قدم اول آنھا توانستند با اين اعمال خود حساسيت منطقی و معقولی را که عليه نيروھای خلق و پرچم در بين 

روشنفکران به خصوص طيف برخاسته از جنبش دموکراتيک نوين وجود داشت، به بی توجھی ، ال مباالتی گری و 

س زدن و تماس گيری شخصی و سازمانی با آنھا تغيير داده به مرور زمان زمينه و امکان ايجاد احزاب خاين حتا ال

  .را فراھم نمايند" حزب آزادگان"و وطنفروشی از قماش 

نتيجۀ دومی که از اين خدمت صادقانه به امپرياليزم گرفتند، تغيير وجدان برخی از اعضای جنبش دموکراتيک نوين 

خود می دانستند، به بيطرفی و و شخصيت  از وجود یديت با امپرياليزم شکل گرفته و آن را بخشکه در ض

آنھا با اين عمل عده ای از جوانانی را به دامن امپرياليزم امريکا و شرکای . جانبداری از امپرياليزم در کل بود

ندۀ را برای آنھا نشان داد، با اطمينان ا آيشت ت اين امکان وجود می دا٨٠ و ٧٠جنايتکارش انداختند، که اگر در دھۀ 

يسم بودند در بين آنھا عناصر شريفی که ھمان لحظه به حيات خود خاتمه می دادند تا به چنان ننگی نوتوانم بمی 

  .آلوده نگردند

ن حملۀ مدار، قادر شدند حيا سياسی و تشکيالتی دو–آنھا با خدمت صادقانه به امپرياليزم از طريق کار ايدئولوژيک 

آحاد جنبش دموکراتيک نوين را از سنگر بقايای ترين بخش از انۀ امپرياليزم بر افغانستان بيشغارتگرانه و وحشي

امپرياليزم " و نشخوار" انتخاب بد از بد تر"مقاومت و مبارزه عليه امپرياليزم اشغالگر دور نموده با طرح ھای علنی

تفاله ھائی که به فرض نيت نيک . فاله ھای امپرياليزم مبدل بسازندا به ت، در عمل آنھا ر"از ارتجاع بھتر است

 از وزارت و معينی گرفته -چوکی" داشتن ھم نمی توانند غير از آن باشند که ھستند زيرا با ھزار و يک امکان مادی

  .نندنمی توانند خودرا از آن بند ھا برھا" ؛ انجو بازی ھا و پول سرشار حاصل از آن- تا وکالت و واليت
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قتی به گذشتۀ برخی از افراد نظر می اندازم و می بينم که آنھا در زمانش چگونه صادقانه برای وطن اکنون و ھمين 

مبارزه می نمودند و امروز آنھا را از نظر می گذرانم و می بينم که چگونه حقارت تاريخی را قبول نموده به مثابه 

، چيزی برايم باقی نمی ماند به غير از آن ندغالگر قرار گرفته ايک سگ درگاه امپرياليزم، در خدمت نيروھای اش

  .نمايم" شوربای دموکراسی"که ننگ و نفرين خود و تاريخ کشور را نثار بينان گذاران 

  !آقای سمندر

اميدوارم اين قدر عقل و ذکاوت داشته باشی تا بدانی که نفرت من از رسول ، اسپنتا، دادفر و ھمقطاران آنھا در 

به عالوۀ آن که داد خواھی در کل عليه يک نھاد خيانت است، به صورت خاص به خاطر آن " ربای دموکراسیشو"

اگر نمی نويسم به خاطر تو نيز است، اميدوارم معذرتم را . افرادی نيز می باشد که قربانی اين کالشان گرديدند

افشای آدرس زنده ياد کلکانی توضيح نداده ای، زيرا تا زمانی که از نقش خودت در لو دادن رفقای اخگر و . بپذيری

 می دھم تا تو را ھمچنان در جمع خاينان و که به خود حقنمی توانم تو را در رديف فريب خوردگان بدانم، بل

  .وطنفروشان به شمار بياورم

القه ای بوده و به خاطر و به تناسب ع" شوربای دموکراسی"اما اين حقيقت را نمی توانم تذکر ندھم که نفرت من از 

است که به فرزندان صادق و جانباز اين وطن داشته و دارم و تا زنده ھستم اين نفرت را عليه آنھا در ھرکجائی که 

" رياکار خپ گير"حال می خواھد اين عملم مورد تأئيد کسی قرار بگيرد و يا مانند . باشند حفظ نموده دامن می زنم

  .از ھيچ کدام آن مرا باکی نيست. مايدبه مانند يک سگ ترسو از عقب حمله ن
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