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 Satire طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١  می٢٧

  

  
  مارک توين  افغانی

  يک طنز دفاعی از مارک توين افغان

  ديوانه بگريز که مستانه آمد

١٣  

  !يزتر از آنھا سالم ويراستار و خوانندگان عزدوستان نھايت عزيز

 تا اکنون قسمت دوازدھمنشر در جريان چند روزی که از . ، شاد و سربلند باشيددمندم تا ھمۀ تان صحت منوآرز

 ديده و ،ا به صد ھا مطلب ، فلم و مقاله شنيدهھگذشته است، اين که در جھان چه اتفاقاتی افتاده است، حتماً در مورد آن

 آنچه .ار طوطی وار شان فضل نمائی و دانش فروشی نمايمر تا من ھم بار ديگر با تکخوانده ايد و ھيچ نيازی نيست
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 رسول است که باز -امروز در اين قسمت نوشته می خواھم خدمت تان عرض نمايم، از کلوخ آتش پريدن باند سپنتا

  .ارندھم باقی جان را پيش انداخته و می خواھند به وسيلۀ وی ميدان باخته را باز ھم داغ نگھد

ديروزی و " شوربای دموکراسی"قضيه از اين قرار است که بعد از چند تالش مذبوحانه از طرف باقی و باند 

گفتمان امروزی که می خواستند از يک جانب جلو لگد پراکنی ھای باقی را بيش از اين سد نشوند و از طرف ديگر 

الش داشتند، تا باقی جان مطالب خود را در جای ديگری  و تپای گفتمان و درنتيجه رسول و اسپنتا را از ميان بکشند

 آنجا حواله دربه اصطالح پاسخگوئی به اين قلم را " مير ھزار"به نشر برساند، سرانجام موفق شدند، با غوالندن 

انند زد من کامالً باز شده و نمی توی نمايند که خوشبختانه مشت شان نآنھا از اين حرکت چند ھدف را تعقيب م. نمايند

  :مرا از مسيری که پيش گرفته ام بازدارند، آنھا می خواستند

 به نيکوئی می دانند که با وجود آن که در تمام  آن ھائی که از طيف جنبش دموکراتيک نوين برخاسته اند-١

يک پای ثابت فساد، تفرقه و تخريب بوده است، " رسول رحيم"انشعابات و توطئه گريھای داخلی آن جنبش داکتر 

اين برخورد توطئه گرانه .  برکرکتر مرموزی که دارد در ھيچ يک از آنھا نام وی برسرزبانھا نيفتاده استءبنا

نوعی از شخصيت حقيقی را به رسول رحيم بخشيده است که با وجود صد ھا خباثت بتواند خود را بی گناه و حتا بی 

صيت حقيقی رسول، گفتمان را نيز چنان عيار نمايند، خبر جلوه دھد، گفتمان اکنون می خواھد با نقل برداری از شخ

که با وجود دست داشتن در تمام توطئه ھا، کسی از بيرون نتواند آن را ببيند، فقط در اين جا يگانه مشکلی که دارند 

موجوديت من در طرف مقابل آنھاست يعنی کسی که نه تنھا خود به تمام شيوه ھای کار آنھا آشنائی دارد، بلکه 

معروف " بزاخفش" من ھم زجزانه و صميمانه از تمام دوستان نيز استفسار نموده نمی گذارد، تا چنين سگھائی اعا

  .بسازد

 منحرف ساخته در با طرح مسايل نو از طرف باقی، اين قلم را از بحثی که پيش گرفته ام، به سمت مسايل جديد -٢

يری باخته اند، دوباره به دست بياورند، آنھا باز ھم در اين که از ھمان نخستين روز آغاز درگرا  واقع ابتکار عمل

که خودم باشم آنقدر " ھستی. "در بين است" ھستی"راه يک مشکل دارند و آنھم موجوديت انسانی به نام 

قابل دوست و يا خودم عار دارم تا مھرچند . ھا به خيالش ھم نمی آيد" گوساله موری"را ديده که اين " گاوموری"

احمقی در سطح باقی ھم نيستم تا کسی آنھم " اپن" و تفتين کار بگيرم، مگر اين را ھم بگويم که هاز توطئدشمن 

  .بتواند به جانم زده مرا از مسيرم باز دارد

يا به گفتۀ .  آنھا با اين حرکت می کوشند، باقی را از گفتمان جداساخته، با قربانی دادن باقی، گفتمان را نگه دارند-٣

 خاطر يک شبش پوستين را نسوختانده ھمان شبش را زير پا خرد نمايند، باز ھم مشکل آنھا اين است که عوام از

  :نوشته بودمرو از ھمان . طرف شان من ھستم و با اين مانور ھا فريب نمی خورم

  " نشانه استنباقی بھانه است، گفتما"

 صبح ھم باالی من چيزی بنويسد، مگر می ٨انيس و ھنوز ھم به قول خود وفادار می باشم، باقی می تواند از طريق 

 وطنفروش را به خاک نماليده ام، به ھيچ جای ديگر و با ھيچ کسی ۀ گفتمانی که پوزانتواند مطمئن باشد، تا زم

  .ديگری خودم پيشقدم جنگ نمی گردم

ی از ھمين حاال بايد متوجه ھرچند چنين سايتھائ. ر دھند به عوض گفتمان، سايت ھای ديگر را در تقابل بامن قرا-٤

کردار شان باشند و اين را ھم بدانند که من نه تنھا حق برخورد مستقل عليه آنھا را برای خود محفوظ نگه می دارم 

 وقت محاسبه با ايشان مطرح نمايم،  دروپودينۀ گردانندگان آنھا را جمع و بلکه حد اکثر تالش خواھم نمود تا سير 
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تالش و رزيدم تا عوامل نزديکی گفتمان و کابل پرس را در محراق کارھای آينده ام قرار  چنانچه از ھمين امروز

  . داده معلوماتم را در مورد شخصيت اصلی و پشت پردۀ کابل پرس نيز تکميل نمايم

ر من اين درگيری افشاء گرانه از حمله گفتمان بکه  باقی جان و باند گفتمان می توانند مطمئن باشند، ھمان طوری -٥

 اسپنتا، معراج و ساير افرادی که در به وجود رسول،. و پورتال آغاز يافته، از ھمين جا نيز ادامه خواھد يافت

و فعالً ھم گفتمان سھم داشتند بايد بدانند، از ھر جائی که بخواھند به مغالطه کاری و " شوربای دموکراسی"آوردن 

فقط و فقط "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" پورتال زنجير گسل ما تفتين ادامه دھند، من از ھمين سنگر واحدم يعنی

  .عليه گفتمان و بنيانگذاران خاين آن از قماش رسول، اسپنتا،معراج، باقی و ديگران خواھم نوشت

  !و اما تذکری ھم به ارتباط نوشته ھای اخير باقی جان

خدمت که در مذھب نيز راه يافته يک داستان اساتيری را بحث خود را آغاز نمايم، اجازه می خواھم تا که قبل از آن 

  :خوانندگان تذکر داده بعداً به موضوع برگردم

در مورد اصحاب کھف و سگ شان شان  آشنائی دارند، حتماً چيزی به گوش آنو داستان ھای قرآن آنھائی که با 

 مردم  غار وقتی خواستند دوباره بينر يک سال خوابيدن د٣٠٩خورده است و اين را شنيده اند که آنھا بعد از 

به خاطر . برگردند، آنقدر خود را بيگانه يافتند که فرار را بر قرار ترجيح داده برای ھميشه از انظار غايب گرديدند

رتباط داستان را ضروری می دانم اميد است با حوصله آن را جلو گيری از ھر نوع سوء تفاھمی تذکر چند نکته به ا

  :تعقيب نمائيد

 از ايمان یمسلمانان فرض عين و اعتقاد به آن بخشتمام که پذيرش آن بر در اين جا آوردن داستان اصحاب کھف 

ش اين اي، نمی خواھم در مورد پيدنيست به ھيچ صورت به معنای قبول و يا عدم قبول آن ھر مسلمان را می سازد،

  .داستان و چگونگی نفوذ آن در اسالم و قرآن نظر بدھم

شده اند از ديد مذھبی انسانھای موحد و در زمان خودشان " اصحاب کھف يا رقيم"ت ھائی که موسوم به  شخصي

، که نبايد ذکر داستان را به مثابه تأئيد تلويحی اين قلم از گردانندگان اصلی گفتمان تعبير نمود، مؤمنين صالحی بودند

 در مثل مناقشه نيست و با جھال ھم وقت ندارم تا سر واصل را بر آن قرار می دھم که بين عقالء جا چه من در اين 

  .کله بزنم

  .روف شدند، من فقط به سگ آنھا کار دارمی که به اصحاب کھف معاز جمع تمام افراد

يکی از خصوصياتی که در داستان اصحاب کھف نھفته است، بی توجھی به گذشت زمان نزد فرد فرد آنھا من جمله 

 سال دوباره از خواب ٣٠٩ت قرآنی و روايات اسالمی وقتی آنھا بعد از سپری شدن طبق آيا. سگ آنھا می باشد

و چگونگی آن نشده بودند، حتا سگ آنھا نيز زمان بيدار شدند، ھيچ چيزی را به ياد نداشتند و اصالً متوجه گذشتن 

  .جا به خواب رفته بود، نمی دانست که چند سال از عمرش گذشته است که با صاحبانش يک

يث سؤال و جواب در کابل پرس به نشر می رساند، انسان را به اين فکر نوشته ھائی را که فعالً باقی سمندر به ح

می اندازد که اين سگ امپرياليزم غرب، آيا واقعاً خود به مانند سگ اصحاب کھف متوجه گذشت زمان و چگونگی 

  ندگان توھين نمايد؟نشده است و يا می خواھد با اين جمالت به ذکاوت خواآن گذشت 

وقتی . ايم لذا بروی تھمت می بندمتخطئه نمرا  باقی جان می نويسد که گويا من، تصميم دارم شخصيت مبارزاتی وی

انسان چنين جمالتی را می خواند اول از خود می پرسد که آيا اين سگ امپرياليزم ھنوز ھم در خواب است و به 

افراد بيگانه در داخل غار ممانعت می نمود در خواب حرف می زند مانند سگ اصحاب کھف که خرخرش از ورود 
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بعد از ده سال خيانت آشکار به مردم ، کشور و و يا اين که نمی خواھد بداند که ديگر برای اين سگ امپرياليزم 

  .شخصيتی نمانده تا کس و يا کسانی بخواھند آن را تخريب نمايند آنجنبش انقالبی 

  !باقی جان

تخريب را  ديگری نداری تا از بيرون آمده و با صرف وقت آن خودت تو ھيچ نياز به کس شخصيت برای زودون

نمايد، ھرقدم و ھرگامی که در زندگی پر از ننگت برداشته ای، ذره ذره از وجود شخصيت و بقايای آن در وجود تو 

  .را با خود برده است

 ای تماس بگيرم لذا نمی خواھم به اصطالح جواب ھای نمودهطرح  که در کابل پرس یچون تصميم ندارم به مطالب

  : بحث گيرم، مگر چند نکته را به صورت اجبار بايد متذکر گردمخاينانه و چرند ھای رسوايت را به

 با وجود آن که در بخش ھای نخستين اين مقال، برخورد زن ستيزانه ات را که از قضا بيشترين حمايت -١

پيش کلۀ خر و  " ضرب المثل ار دادم مگر ھمانرراه داشت، به شدت مورد انتقاد قخوانندگان را نيز با خود ھم

باز ھم در مورد تو انسان غبی صدق می نمايد، زيرا در جوابھايت بار بار بر مرد بودن و مردانگی " نياسين خواند

الر من را به اين فکر می اين اتکای بيش از حدت بر استفاده از فرھنگ مرد سا.  تکيه نموده ایو امثال اين حرفھا

يا دليل اين نشخوار از نفھمی تو ريشه می گيرد و يا اصوالً در مناسبت مردی و مردانگی از لحاظ جنسی آاندازد که 

وقتی به کن ھرگاه پای مشکل جنسی در ميان باشد، کوشش . ھم کدام مشکلی داری که اينھمه بر آن تأکيد می ورزی

 اين را ھم نداری تا زنی با شخصيت باشی، تاجور معروف را الگو قرار داده به مثابه مرد چيزی نشدی و ظرفيت

  "شخصيت را مھمتر از ھمه چيز بدان"مانند وی 

 با آن که من ھيچ گاھی ننوشته ام که در کابل ھستم و فقط آقای باستانی بودند که فکر می کنم از داخل افغانستان -٢

خواسته ای که بيا مردی و نا مردی را در کابل به اثبات برسانيم، در اين ادعا مطلب می فرستادند، تو چند بار از ما 

ا را از کابل ھديده درائی وقتی به اوج آن می رسد که می خواھی به خواننده چنان تلقين نمائی که گويا تو اين پاسخ

  .فرستاده ای

رم و حياء به فرھنگ باشتان تعلق می ھرچند برای افرادی از قماش تو، رسول و اسپنتا کلمات و مفاھيمی چون ش

گيرد، مگر باز ھم اندکی شرم و خجالت خوب چيز است، تو که ھمين اکنون در المان و در شھر ھامبورگ ھستی و 

از ھمه مھمتر ھمسر تمام کسانی که از تو شناخت دارند ھميشه تو را در کوچه و بازار در فاتحه و سرور می بينند، 

چرا اينھمه خود را حقير می سازی و با تمام لباس و کاال به چشم را در خانه متوجه ھستند، و دخترت نيز وجود تو 

  ھمه درآمده و ادعا می نمائی که گويا از کابل نامه می فرستی؟

فکر می کنی ھيچ کس نمی از آن گذشته اين ھمه عربده کشی و رجز خوانی به منظور آمدن در کابل برای چيست؟ 

دولت پوشالی کار می کردی؟ فکر می کنی مردم آن قدر نادان اند که نمی " امنيت ملی"فغانستان با داند که در داخل ا

چه نوع است؟ فکر می کنی کسی نمی داند که تو با اين حرفھا می خواھی از " امر هللا صالح" دانند روابط گفتمان و

اھی زمينۀ به دام انداختن مخالفان مشکل مردانگی ات را بپوشانی و از طرف ديگر می خوو طرفی ھمان عقده 

  دولت را مساعد بسازی؟

يا ھم وارث پس خوب از طرف من گوش کن، اگر زنده بودم و اگر نبودم مطمئن باش يا يک وارث شخصی و 

اضر است فردای خروخ قوای اشغالگر از افغانستان، در ھر کجائی که خواسته باشی با تو مصاف بدھيم سياسی ام ح

  . که چه کسی ترس داردتا معلوم شود
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 تو در نوشتۀ اخيرت باز ھم به نفع بادارانت پروپاگند و تبليغ نموده ای که گويا آنھا مقاومت افراد را با خوراندن -٣

 امپولی از بين می برند، نمی دانم آيا اين حرفھا را واقعاً قبول داشته به خورد ديگران می دھی و يا ای و يا تزريقچ

در ھر دو صورت اوالً که تا . ند خود پنداشته می خواھی اين چرنديات را به خورد ديگران بدھیاين که ھمه را ما

امروز ھيچ داروئی به وجود نيامده تا ارادۀ پوالدين يک انسان آزاد را درھم شکند در ثانی باز ھم اين سؤال باقی 

 و يا اين که کسانی از ور داشتیکنجه حض، آيا در اتاق ش معلومات مسلکی را از کجا فراگرفته ایماند که تو اين

  آشنا می سازد؟" پوليس جنائی"درون خانواده تو را با دست آوردھای

 ھم ھويت ساخته، مزدوری خودت و باند تان را اعم ب تو در تمام نوشته رذيالنه کوشيده ای تا مخالفانت را با طال-٤

، شمس ھا و ديگران را در پناه آن کم اھميت نشان بدھی ا، صميمی ھا، کوشانی ھھا از رسول ھا، اسپنتا ھا ، معراج

  .و برای اين منظور پای آقای روستار تره کی را نيز به ميان کشيده ای

صرف نظر از اين که ندانستم من را به آقای روستار تره کی چه وصرف نظر از اين که سگ روستار تره کی که 

 انسان بی آزرمی چون تو و امثال تو شرف دارد ر بودميق کشی ننزندان استعمار روس را قبول کرد اما چون تو رف

  .به صراحت اعالم می دارم

بر آنھا را سر داده و می دھم عليه تمام جوانب مرگ  آن که اشغالگران را محکوم می نمايم و شعار ۀاين قلم به عالو

موضع داشته و تمام آنھا را دشمنان . ..ارتجاع مذھبی نيز اعم از طالب، گلبدين، ربانی، مسعود، مزاری، سياف و 

ھمرای گوشتش آشتی و ھمراه شورابيش جنگی "مردم و آزادی کشور می دانم، مگر تو که به گفته مردم کابل 

  جيلک کرزی پت می نمائی؟چرا تنھا طالب را محکم گرفته ديگر دشمنان وطن و ترقی را در زير "استی

يعنی احمد شاه مسعود بگوئی، اگر از صميم " شد الخاينينرا"بت به وقتی از تو پرسيده می شود که نظرت را نس

قلب به آن خاين و وطنفروش احترام قايل نيستی و يا ھمان کمبود عقده مردانگی جايت را فشار نمی دھد چرا ھمه 

 مسعود در يک طرف،–رجعت می دھی؟ چرا حاضر نيستی تا تفاوت بين ربانی " ناحمد شاه فرزا"کس را به کتاب

گلبدين سياف در ديگر طرف و مال عمر در سمت ديگر را مشخص توضيح نمائی؟ چه چيزی را می خواھی از 

  ؟ و يا چه چيزمردم بپوشانی رابطۀ تان را با شورای نظار، رابطه ات را با امرهللا صالح

  :در خاتمه باز ھم برای گردانندگان اصلی و پشت پردۀ سايت گفتمان می نگارم

 مبذول نخواھم داشت، ھا اين ھر قدر در سايتھای ديگر قلمفرسائی نمايد، من کمترين توجھی به آناز باقی جان بعد

، مسافران دوره گردی که شب ھا در جا دايمی آنۀ اسناد از خانۀ شھر نو، مھمانانبلکه آھسته آھسته خود را به ارائ

ی نمايند نزديک می ن النۀ جاسوسی مھمان جمع م برای آ و دالل ھای محبتی که از اينجا و آنجاآن بيتوته کرده اند

  . آماج برھاند، انتقاد علنی و رسمی از مواضع خاينانۀ گذشتۀ تان استۀتنھا چيزی که می تواند شما را از نقط. سازم

  


