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 Satire طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١  جون٠٩

  

  
  مارک توين  افغانی

  يک طنز دفاعی از مارک توين افغان

  ديوانه بگريز که مستانه آمد

١٤  

ھمچنين سالم و عرض سپاس خدمت .  مندان نوشته ھای اين قلمباز ھم سالم خدمت خوانندگان گرامی و عالقه

  . می سازندنشرويراستاران پورتال که با حوصله مندی نوشته ھايم را آمادۀ 

 بخشھای مختلف اين نوشته را تکميل نمی نمايم، آيا ترعده ای از دوستان و عالقه مندان پرسيده اند که چرا زود

را نيز دارد باعث ترسم شده و يا . ای. آی. ارجۀ افغانستان و در عقب آن سیتھديد ھای باقی که حمايت وزارت خ
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اين طور آھسته آھسته می خواھم اين که از خوان نعمت و يغمای استعمار چيزی ھم به طرف من انداخته اند، که 

  دقضيه به فراموشی سپرده شو

نی ھم از يال و يع.  ھم اين و ھم آنيعنی. که حدس شان درست است: در جواب اين خوانندگان عزيز بايد بنويسم

  .کوپال آنھا ترسيده ام و ھم از خوان نعمت چيزی برايم فرستاده اند

  !از شوخی که بگذريم، دوستان عزيز

من را شناخته باشيد که نه آدمی ھستم که از چيزی بترسم و نه ھم مالی ھستم تا خريد و بايد اين مدت شما طی 

 ،سمندر نمی روم صرف نظر از مريضی ھاباقی ند روز ھای اول بدون وقفه به سراغ فروش شوم، اين که به مان

ديروز و " شوربای دموکراسی"گرفتاريھای سن وسال و انتظاری که بايد برای ويراستاری بکشم، سکوت مرگ باند 

 ننگينی که در  گردانندگان پشت پردۀ آن از قماش سپنتا و رسول رحيم و من جمله اعمال به خصوصگفتمان امروز

و اين اواخر از باقی سرمی زند، ھمه دست به دست ھم می دھند و مرا تا حدود زيادی نسبت به ادامۀ بحث به شک 

  .می اندازندترديد 

 و گفتمان امروز اين ارزش را دارند که عليه آنھا  ديروز"شوربای دموکراسی"والً آيا باند بدان معنا که اصشک 

اين مرگان سياسی بايد گذاشته شوند " سگ مرده را کسی به لگد نمی زند"بر ھمان منوال چيزی نوشت و يا اين که 

  . را با خود متعفن بسازندءتا بپوسند و ضمن پوسيدن فضا

  :، لطف نموده اين متن را بخوانيداگر باور نداريد که من چرا به چنين حکمی رسيده ام

  باقی سمندر>>> 

 ھمه شھدای حادثه المناک تخارستان را برای بازماندگان و اعضای خانواده و من بنوبه خود شھادت جنرال داود و

دوستان شان از صميم قلبم تسليت گفته و از بارگاه ايزد متعال برای شھدا بھشت برين را آرزو نموده و برای 

اکمه در دار بازماندگانشان صبر جميل خواستار بود ه وبرای جنايت پيشگان طالب و طالبيسم کيفر ومجازات ومح

  .دنيا وآخرت خواھانم

  باقی سمندر

بخوانيد، تا متوجه شويد که چرا تمايل من به نوشتن عليه باقی سمندر نيز لطف نموده اين نوشته را يک بار ديگر 

  .کاھش يافته است

داشت که وقتی من نوشته را آغاز نمودم و می خواستم باقی سمندر را سر جايش بنشانم، ھمان باقيی در نظرم وجود 

با انورخواجه بر زمين و زمان تاخته گاھی سرش از اخگر بيرون می شد " چپی"با پناه گرفتن در پشت انديشه ھای 

افاده می فروخت که اگر او انقالبی نمی بود چرا مورد " امال"اش و زمانی ھم به عنوان يک تن از بنيان گذاران 

اشک " داوود داوود"؛ مگر امروز وقتی برای ند نھاد را می ساختتأئيد بزرگان قرار می گرفت و با وی آن تشکل نام

  :می ريزد، به ھمه کس نشان می دھد

ديروز است، باقيی که به مناسبت پرمدعای  تفالۀ باقی که در بھترين صورت آدمی مقابل ما قرار دارد، مرده -١

مرتد شده " ساما"ب نامه می فرستاد که گويا زمين را دندان می کند و از شرق و تا غر.." بسم هللا"استفاده از کلمۀ 

 بار خط بينی می کشد تا مگر مورد لطف و مرحمت اخوان قرار ٦  امروز در سه و نيم سطر-  که شده ھم بود-است

 .گرفته، ھر نوع تاپۀ شعله ئی بودن را از خود دور نمايد 
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 دلچسپی و عالقۀ من نبوده و در آينده نيز  اين که يک نفر دين داشته باشد و يا نداشته باشد ھيچ زمانی مورد-٢

مگر اين که يک انسان وجدان، شرافت و حيثيت دارد و يا خير ھميشه طرف توجھم قرار داشته و بعد . نخواھد بود

  . از اين ھم قرار خواھد داشت

ری که با تأسف اين خصوصيات را من در باقی نمی يابم، زيرا اگر او کمی وجدان می داشت از يک جنگ ساال

  . دستش تا مرفق به خون شھدای نيروھای چپ و انقالبی سرخ است با چنان ادبياتی ياد نمی کرد

داوود داوود وجود مال عمر، مال ربانی و جنايتکرانی چون اين سگ شورای نظار بايد بنويسد که چه تفاوتی بين 

آنھم از ھمان نوع " بھشت برين"يگری داشته که بر يکی لعن و نفرين و اميد مجازات و کيفر را دارد و برای د

  .آن خواھان است" تيرانائی"

 طالب تسليم شده و سالح بر ٥٥٠ مگر اين داوود داوود نبود که در کنار دوستم جنايتکار به خاطر کشتن بيش از -٣

تناد رسی جنايات جنگی به اسھای دفاع از حقوق بشر و براز طرف کميته از محاصره شدگان قندوز زمين گذاشته 

 مگر ھمين داوود داوود نبود که در کنار ساير ؛مدارک و شواھد انکار ناپذير متھم و حتا قابل باز خواست شناخته شد

 به شرافت انسانی توھين روا  در به وجود آوردن حمام خون کابل و فاجعۀ افشارینيروھای جمعيتی و شورای نظار

مرگ در خدمت اشغالگران خارجی و جنايتکاران داخلی قرار  مگر ھمين داوود داوود نبود که تا لحظۀ ۀداشتند

 مگر ھمين داوود داوود نبود که به استناد نشرات المان به مثابۀ يک پايۀ قاچاق مواد مخدر به نمايندگی از قسيم ۀداشت

ام شواھد  مگر ھمين داوود داوود نبود که زير دستانش را با وجود تم؛به صورت دوامدار به جنايت می پرداختفھيم 

 ساله کامالً اثبات شده بود، به زور خود از زندان ٤و گواھان، و با وجود آن که تجاوز دسته جمعی آنھا بر دخترک 

  .... مگر ؛بيرون نمود

 از افرادی که در قضيۀ تخار کشته شده و به اصطالح مذھبی به جھنم رفته اند، دو سرباز المانی ھم ياد شده -٤

زم که می خواھد اکنون در خانقاه اخوان غف بزند ، بايد از لحاظ مذھبی اين نکته را پاسخ اين سگ امپريالي. است

 و عالوةً در ملک مسلمانھا به ندکه کلمه گوی پيغمبر اسالم نيستانيآنای بگويد که به کدام صالحيت مذھبی و دينی بر

  .نمايد می تجبر آمده و از نوک تفنگش ھنوز ھم دود باروت بلند است، آرزوی بھش

وقتی چنين مطالبی را انسان از باقی می خواند به اين فکر می افتد که اين سگ امپرياليزم نه در زمانی که به اميد 

و نه ھم در طول بود چيزی به گوشش خورده " تضاد ھای درونی ارتجاع"ديدار تيرانا از خواب بر می خاست از 

  . مراجعه نموده است"ل الظالمين بالظالمينآلھم اشغ"حيات ننگين و مزورانه اش يک بار به آيت

خوب وقتی طرف يک فرد، تفاله ای قرار گيرد از قماش باقی سمندر و بستر اطراق آن گفتمان که در اين اواخر 

از " امرهللا صالح"گذشته از پرچمی ھا آبشخور تمام خاينين به خصوص شورای نظار و جمعيت قرار گرفته، گاھی 

 قانونی و يا ساير وطنفروشان بنام و آشکار؛ آدم به اين فکر می افتد که اصوالً با اين ی ھمآن سر می کشد و زمان

  تفاله ھا و مرده ھای سياسی بحث و تقابل قلمی به چه منظور؟

 درجه و ميزان ، باور کنيد اگر از اولچيزی بنويسدۀ شان مگر اينھا آن ارزش را دارند که انسان بخواھد در بار

با آنھا که سقوط سياسی، اخالقی و اعتقادی اين سگ امپرياليزم و متباقی دار و دسته اش را می دانستم قبل از آن 

طرف قرار بگيرم ده ھا بار از خود ضرورت آغاز آن را می پرسيدم مگر حاال که اين تقابل به وجود آمده بايد آن را 

  .فروشانی را افتخار زيادی برای خود نمی دانمتا آخر بروم ھرچند کوبيدن چنين وطن

  :می نويسداش ر تھمت نامه دباقی 
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ھمچنان بايست بخاطر بسپارم که در اواخر ماه جنوری و ھفته دوم ماه دلو 
بعد از سالم . برحسب تصادف دختر شاد روان قيوم در جايی من را ديد
ن نزديکی ھا واحوال پرسی با يگديگر از دوستی ديگر نام برد که در ھما

بود ، من بعدا با ھمه دوستان که شاد روان مجيد و شاد روان قيوم را بسيار 
چندی نگذشته بود که دختر شاد روان . خوب ميشناختند ، صحبت نمودم

قيوم با لطف ومحبت ھميشه گی اش چوکی يا جای خودرا بمن لطف نمود 
 اين خاطره .تا با دوست ديگر ازنزديک صحبت ھای خود را ادامه بدھيم

بسيار نزديک است که ھمه ياران مجيد که سالھا با مجيد و قيوم  يکجا بوده 
ھيچ يک از آنھا مانند سيد موسی و يا محک . اند ،چه لطف ومحبتی داشتند

  .باستانی برخوردی در مورد رسول رحيم نداشتند وميدانم که ندارند
 پرطمطراق اما ميان تھی دست می زنم و نه ھم دوستان اين آدمنوشتۀ من در اين جا نه خودم به اصالح اغالط 

و رنه بايد اولتر از ھمه برای اين کالش بی ھمه چيز . ويراستار به خواست من در صدد اصالح آن بر خواھند آمد

و ترکيب آن با بسپارم آن ھم به ارتباط يک د  که بايست چه وقت مورد استعمال دارکورس زبان داير و به وی فھماند

  .يه گذشته به کدام زبانی تعلق می گيردقض

" امال"که به خصوص در زمانی " رھبر"و " ساما"من نمی دانم باقی را چه شده است که بعد از آنھمه فحاشی عليه 

رھبران جانباز ديروز آن و حتا " ساما"را تختۀ مشق خود ساخته بود، اکنون ھر لحظه می خواھد در پشت نام 

  . د را پنھان نمايداعضای خانوادۀ آنھا خو

و فرسوده شده که ديگر ھيچ انسان عاقلی فريب چنين داء سنگر گرفتن آنقدر کھنه ھصرف نظر از اين که در پشت ش

فاميل شھيد مجيد و " تربيت خانوادگی"، قبل از آغاز بحث بايد يک نکته را نيز بيفزايم و آن ھم تالشی را نمی خورد

بان زنده ياد رھبر شنيده ام برايتان زن تربيت خانوادگی داستانی را که خود از برای روشن شدن اي. شھيد رھبر است

 می نگارم، باشد با آوردن اين داستان واقعی و تکميل شناخت تان از فاميل مجيد و رھبر به ادعای باقی ارزشی قايل

  :تباه نشويدنشده در تشخيص جايگاه وی دچار اش

ندی آنھا به فاميل آنھا مرجعه اوی بودند، يک تن از روابط خويشلفر کوته قزمان شاه، ھر دو بردار دوقتی که در 

قفلی  ھزار افغانی در اختيارش قرار داده شود، و ی نه تنھا آنھا را از کوته ٣که ھر گاه مبلغ بود نموده و ادعا نموده 

  .بيرون خواھد کرد بلکه از زندان نيز بيرون شان خواھد ساخت

 و به  به ھر شکلی که بود، آن مبلغ را تھيهداز زندان و زندانی خاطرات تلخی را به ياد داشتنفاميل زنده يادان که 

  .فرد مذکور دادند

نست با ضمانت اتو ی بيرون شد و به دنبال آنفل ماه زنده ياد رھبر از کوته ق٨از آن امر ماھا گذشت، وقتی بعد از 

 آن زمان جوان خون گرمی بود زنده ياد رھبر که. وی سخن گفتندميل از آن بابت با ابالمال از زندان بيرون آيد، ف

  .يادی بااليش گران تمام شده در صدد افتاد تا نامبرده را يافته و حق شان را از وی بستانداين ش

به دنبالش است چنان ترس برش داشت که ھيچ پناھگاھی را مطمئن تر " رھبر"وقتی آن فرد فريبکار مطلع شد که 

عاجزانه به مجيد باز گفت و قبول نمود که به را يد نيافته مستقيماً به توقيف مراجعه و تمام جريان از ديدار مج

فرھنگ ھمان روز سخت نامردی و ناجوانی نموده است و ھم چنان از مجيد خواست تا نزد رھبر از وی شفاعت 

  .نمايد

چنان اعمالی از وی سرزند زيرا ھمه دوستان از زنده ياد مجيد بعد از اندکی نصيحت و تذکر اين که نبايد در آينده 

  .وی رو بر خواھند گشتاند، به وی اطمينان داد که از قضيه به قيوم تذکر الزم را خواھد داد
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 به چگونگی آن قضيه از وی عد از چند دقيقه مجيد راجعبه پايوازی برادر رفت، برھبر روز ديگر وقتی زنده ياد 

تشريح زياد از تمام آن که  که گويا تصميم به گوشمالی شخص مذکور گرفته بود، بدون زنده ياد رھبر. استفسار نمود

  . خواست از توضيح بيشتر خود داری نمايد" گمش کو آدم رفيق کش و بسيار ناجوان است" ، با يک جملۀقضيه بدھد

  :نموده گفت" رھبر"زنده ياد کلکانی باشنيدن اين پاسخ رو به طرف

 حاال نوبت او اينجا آمده و با قبول گناھش تقاضای عفو می نمود،. ا و شما نبايد ناجوان باشيماگر او ناجوان است م

  .ماست که با گذشتن از قضيه به وی درس جوانی و احترام به انسان را بدھيم

ن دون شنيده ام خوب دقت کنيد، وقتی آنھا آن قدر با گذشت باشند که انسا" رھبر"به اين داستان که شخصاً از زبان 

که با گذشتاندن دورۀ " رھبر"ھمتی چون فرد مورد نظر را عفو نمايند، آيا نمی توان از فاميل آنھا يعنی از دختر 

 ، استخوان بندی شخصيتی اش در ھمان زمان شکل گرفته، طفوليت در کنار عموی شجاع، قھرمان و مردم دوستش

م  معيار قضاوت نسبت به خوبی و بدی فرد کالشی يحق دارانتظاری به غير از آن داشت که انجام داده است؟ و آيا 

  از برخورد دختر رھبر اندازه بگيريم؟را مثل باقی 

 ، و صرف با پدر و کاکايش آنھم در زمان از آن گذشته، من ھرچند دختر آقای رھبر را از نزديک نمی شناسم

ه مانند برادر زاده ھايم دوستش دارم، مگر اين جوانی دوست و رفيق بودم و از ھمان بابت به آنھا احترام داشته و ب

 او ش باشم؟ ای مرجعيت کرده که من بخواھم مقلدرا به خود حق می دھم بنويسم که من را به وی چه؟ مگر او ادع

اکنون به مثابه يک انسان بالغ و عاقل مسؤول اعمال خود است، اگر کار خوبی کند که با انجام آن بزرگان خانواده 

ھفت . " ھمه من جمله خودم خواھم نوشت، که آفرين بروی که چراغ فاميل را روش نگھداشتياد شوندکی اش به ني

گانش مطابقت نداشته باشد ھمه من جمله من زراگر خطائی از وی سر زند که با کردار و گفتار ب" کوه سياه دربين

  .حيف آن خانوده که چنين جانشينی از آنھا باقی مانده: ھم خواھم نوشت

معرف شخصيت خودش بوده نه حق داريم وجوه مثبت آن را " رھبر" در ھر دو صورت اوالً اعمال دختر زنده ياد

در ثانی آقای سمندر می تواند چنين مثال ھائی را برای . به گذشته نسبت دھيم و نه ھم احتماالً وجوه منفی آن را 

  . ارزش می گذارند نه برای منپيوند ھای خونی ديگرانبه کسانی بدھند که به عوض عقل خود، 

صرف نظر از آن که مبين تربيت خانوادگی اش می " رھبر"در نتيجه گفته می توانيم که انسانيت دختر زنده ياد 

 از تصميم شخص خودش می باشد و نمی تواند، قابل تقليد برای ديگران باشد، مگر اين که باز ھم هباشد، برخاست

  .ماش باقی و يارانش باشدسروکارمان با بزھای اخفشی از ق

و اما اين که رسول رحيم مجيد را می شناخت ويا خير و در کل توجه به شخصيت رسول رحيم و آشکار ساختن 

معرفی می نمايم به آن خواھم رسيد، در اينجا نمی خواھم زود را وجوه منفی آن شخصيت، چون در زمانی که وی 

  . سخن بگويمشتر از وقت الزم در مورد

  باقی دارد                                            

  


