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  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١  جون١٧

  

  
  مارک توين  افغانی

  يک طنز دفاعی از مارک توين افغان

  ديوانه بگريز که مستانه آمد

١٥  

 که اولی ھا رنج مطالعۀ اين نندگان و ويراستاران گرامی پورتالخدمت تمام خواو ابراز امتنان با عرض سالم 

 من را به نوشته ھای چنين منظم تبديل  در حالی که دومی ھا با ھزار زحمت، يادداشت ھای سريع، قبول انوشته ھار

  :نموده اند، می پردازيم به آخرين بخش قسمت اول اين سلسله نوشته ھا
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سيم نموده  قسمت عمده تق٣ا از اول آن را به اين سلسله دارای چه نظمی است، امھرچند برای شما ننوشته بودم که 

پيش دست ھای  معرفی -٣ بررسی محتوای فرياد نشريه شوربای دموکراسی و - ٢ پاسخ به اراجيف باقی، - ١: بودم

  .پشت پردۀ شوربا و گفتمانو 

 رسول و توله سگ آنھا باقی از خود نشان -سپنتاھمان طوری که تا اينجا آمده ايد، به نسبت سکوت مرگی که باند ا

دادند و اين تقابل قلمی را که باقی از اول با بسيار طمطراق از آن ياد نموده بود کامالً به يک جنگ يک طرفه مبدل 

را برای خود محفوظ می دارم، در باقی شائی مطالب مطرح شده از جانب ، ضمن آن که حق تبصره و باز کساختند

  . آخرين تذکر مختصر را ارائه می دارم،اين قسمت

شمندان ارجمندی چون نبه ارتباط بخش دوم يعنی محتوای انقياد طلبانۀ فرياد و ادامۀ آن در گفتمان، از آن جائی که دا

امکان "در نوشتۀ  " قراگوز لو" آقای  ديگری چوننشمنداناز يک سو و دا"فرياد امپرياليزم"آقای پوينده در نوشتۀ 

زندگی و مبارزۀ مردم مکزيک در برابر "و خانم ھاله صفرزاده در نوشتۀ " ان دفن نئو ليبراليسميابی مک

" جل و پوستک"که ھمه در ھمين پورتال پر افتخاز به نشر رسيده و می رسند، به گفته مردم کابل " نئوليبرايسم

جالتاً بحث در آن مورد را کافی می ، عندمکتب فکری و اعتقادی شوربای ديروز و گفتمان امروز را از آب کشيده ا

 اميد است ، گيران جلو پردههدانم، و اما به ارتباط معرفی افراد متشکلۀ شوربا و گفتمان اعم از پشت پرده و معرک

مجبور نباشد، در از اين بتوانم از شمارۀ بعد ھريک را به تناسب شناخت از آنھا معرفی دارم تا آقای سمندر بيش 

 مطمئن ھستم .دی چون من، ھر لحظه در عقب آنھا خود را پنھان نموده به اصطالح سنگر بگيردجريان بحث با فر

از قسمت بعد به بعد اين سلسله بيشتر جذاب می شود، زيرا بسياری از افرادی که تا حال در ظاھر جای نماز آب 

ظاھر سازند و از آنھا بيشتر کنند در ھيچ مجلسی خود را اھند گرديد که ديگر جرأت نکشيده اند، چنان رسوا خو

برای آنھا تربيون می خاينين را يار و مددگار اند و بين البين که با سياست ھای رياکارانۀ شان عناصر و نيروھای 

  .، نيز ديگر به چنين کار شنيعی دست نزنندسازند

  :واما قبل ازآن

 منطقه و کشور ما، دو اتفاق ديگر ، جھاناقعه در سطحتا حال در کنار صد ھا و ھزاران واز بخش قبلی اين نوشته 

ارتباطی باھم ندارند، اما با اندکی تعمق ه نيز در دو گوشۀ دنيا به وقوع پيوسته است که با آن که در ظاھر ھيچ گون

 پردازم به شرح ی مبرای روشن شدن . می توان ارتباط تنگاتنگ آنھا و پيام نا نوشتۀ عامالن آن را درک نمود

  :ماجرا

 بزرگداشتی  بگيل ھای جنبش انقالبی کشور محفل ھفتۀ گذشته در يکی از کشور ھای اروپائی برای يکی ازدرآخر

جود دارد يا حضوراً و يا ھم غياباً در تاه از لحظ سياسی و وجدان انقالبی وبراگزار شده بود که ھر چه انسان قد کو

  .آن حصه گرفته بود

يک تن از ويرستاران پورتال، افتراء نامه و فحشنامه ای فرستاده شده ھمزمان با آن در طی ھفته گذشته به آدرس 

که بلد بودند، به را بود، که فرستندگان آن نامه به جز دريدکی بکارت مادر و خواھر خودشان ھر تھمت ديگری 

  .آدرس و يراستار پورتال فرستاده بودند

ن اين نوشته با من ھمراھی نمائيد تا ببينيد که اين دو خوانندگان عزيز، اميدوارم کم حوصله نشده و تا آخر در خواند

  :چقدر با ھم در ارتباط ھستند، اما قبل از آن

قی و ساير نوکران استعمار و جواسيس امريکا را بدھم، باند شوربای بااز اولين روز ھائی که خواستم پاسخ 

 ھر نوع تکتيک و چالی ار که بلد بودند به خاطر انصراف من از اين امر مقدس،امروز دموکراسی ديروز و گفتمان 
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به کار بردند تا مگر بتوانند مرا از مسير حرکتم باز دارند، اول شروع کردند به شکايت از لحن گفتارم، و وقتی 

، شروع کردند به دو و نمايم!!" نازک نارنجی ھای با ادب"نيز تقديم " اتو کشيده"متوجه شدند که می توانم نياتم را 

ی زاحمت ھای تيلفونی گرفته تا پيام ھان، آنھم نه به صورت مستقيم بلکه به صورت غير مستقيم، از مدشنام داد

چندی به وسيلۀ افراد بی مغز و نادان، وقتی از آن بابت ھم حاصلی نگرفتند شروع کردند به شب نامه نويسی و در 

زند فرستادن، و چون از آن ھم نتيجه ای آن شب نامه ھا فحش و ناسزا با آدرس اعضای خانواده از جمله زن و فر

م نمائی شروع کردند به اشک تمساح ريختن و خود را در وخط بينی کشيدن و مظلنگرفتند يکی دونفر شان ضمن 

بی گناه دانستن  و چون از اين تاکتيک نيز حاصلی نبردند، اکنون شروع کرده اند به افتراء پراکنی و جريان اين 

از ويراستاران پورتال که بر من حق استادی داشته و بيشترين زحمت اصالح نوشته ھايم فحاشی به آدرس يک تن 

را متقبل می شود که اگر از حق نگذريم با ھزار زحمت آن قسمت ھائی را که در آن پايان ناف متعلقان شوربای 

  .می سازد" مؤدبانه" حذف نموده به اصطالح لحن نوشته را دموکراسی نشانه گرفته شده

 پاسخ پرسش چرا اين مشت وطن فروش و خاين به مردم و وطن و پشت کرده به ھرچه تفکر انسانی است چنين در

  :می نمايند، بايد بالفاصله جواب داد

 وقتی .آنھا با تمام قدرت و امکانات و حيله می خواھند تا من سکوت نموده دامن آنھا را بر پشت شان باال ننمايم

من سودی به دست نخواھند آورد حاال بزدالنه و رذيالنه شروع کرده اند به اين که با متوجه شدند که از حمله بر

حرامزادگان "مگر اين . راستاران پورتال آنھا را در حمايت از من دو دل و مشکوک نماينديمورد حمله قرار دادن و

ان به در نمی نمايد بلکه متن آن يک نکته را فراموش نموده اند که چنين تاکتيک ھائی نه تنھا من را از ميد" تاريخ

نوشته قيچی سانسور ويراستاران را در مورد نوشتۀ من کند و کوتاه ساخته من بعد با ادبياتی با آنھا تصفيه حساب 

  .درس آن را داده اندنامه خود در آن افتراء که ، خواھم نمود

 گير که از يک سو اشک تمساح می  توله سگان شوربای دموکراسی به خصوص مداح تره کی اين ريا کار خپاين

 و از سوی ديگر چنان ناجوانمردانه و از پشت می د و با توبه کشی زمين را با اشک خود نمناک می سازدريز

ی لباس بندۀ خدا را در بر نموده بايد نصرالدينخادی ترافيک که يک شبه از مال  غارش يارخواھد ضربت بزند و 

 نامه و فحش نامه بزرگترين غلط زندگی شان را مرتکب شده اند، چه بعد از اين ھيچ  که با فرستادن آن افتراءدنبدان

  .کسی نيست تا پايان ناف آنھا و خانواده ھايشان را از حواله ھای من حفاظت نمايد

که در محل تجمع به عالوۀ فيل ھای مردۀ ديگر، ھر آنچه کرگس  اما به ارتباط آن تجليل شاندار از يک فيل مرده و

 گفتار در سراسر گيتی وجود داشت در آن جا حاضر شده و برای يک مردۀ متحرک مديحه می سرودند، تمام و

  : ارسال يک پيام به من و افرادی از سنخ من استھدف برگزار کنندگان

و ھيچ اگر می خواھيد زيرپايتان فرش قرمز انداخته شود، و در ھمه جا با شأن و شوکت استاد از شما ياد شود، 

با پشت کردن به دين و آئين مبارازاتی گذشتۀ تان، خاک مرده را بر بامھای تان سی برايتان افتراء نامه ننويسد، ک

 نگوئيد که وطنفروش  راوربائیچ زمانی جنايت کار را نگوئيد که جنايت کار است، خلقی، پرچمی و شپاشيده ھي

به عبارت بھتر در . ا پذيرائی ھای شاندار صورت گيردھستند، با استعمار و ارتجاع کاری نداشته باشيد، تا از شم

  .دوران حيات فاتحه برايتان گرفته شود

، تا می توانيد برای خاينان از من برای اين خاينان و وطنفروشان خلقی، پرچمی، شوربائی، اخوانی و امثال آنھا

 و تا می توانيد من و دوستانم را با فرش قرمز پھن کنيد و تا می توانيد يکی در وصف ديگر مثنوی ھا تحرير داريد

بستن اتھام و افتراء و يا تھديد به دست پوليس سپردن مورد حمله قرار دھيد، مگر يک نکته را نيک بدانيد تا زنده 
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ھستم نه خودم و نھم ھم دوستانم ھيچ يک از ما نه از بھتان و افتراء و تھديد پوليس ترس داريم و نه ھم فرش ھای 

ما به کارمان ادامه می دھيم تا شما را به .  لحظه ای باز داردد ما را از راھی که پيش گرفته ايم،قرمز می توان

جايگاه اصلی تان که روسياھی دنيا و آخرت است، برسانيم اين را می توانيد از طرف ما به مثابۀ يک قول قبول 

اين گز و " جان برود مگر قول نه "رھا گفته ايمااگر نمی دانيد اين را ھم بدانيد که ما از کسانی ھستيم که ب. نمائيد

  .اين ميدان

قبل از پراختن به آخرين قسمت نوشتۀ باقی بايد از مداح تره کی و نصرالدين تشکر نمايم که با فرستادن آن افتراء 

  .نامه و دشنامنامه، سانسور را از باالی نوشته ھای من برداشته اند

  :اد کلکانی دراز نمودنرف زنده ي دست نياز به طو اما باقی سمندر و

ھرچند برخورد مشخص باقی را نسبت به زنده ياد کلکانی وقتی نوبت معرفی شخصيت باقی رسيد، بيشتر مورد 

وشت که اين نوکر  خواھم ن،دمھائی که ھر لحظه حاضر اند شھادت دھندآبحث قرار خواھم داد و با استناد گفتۀ 

 مگر دراين قسمت بحث می روس و قاتل رفقای اخگر چه برخوردی نسبت به آن شھيد واالمقام مردم ما داشت،

خواھم توجه خوانندگان را به دريوزه گری ھای باقی و سنگر گرفتن در پشت شخصيت آن اسطورۀ زمان جلب 

  :نمايم

استه است به شکلی از اشکال خود را به مجيد و احياناً به ساما باقی نه اين که در يک قسمت نوشته بلکه بار بار خو

  .چسبانده از آن طريق برای خود و ھمکاسه ھايش نوعی مقبوليت دست و پا نمايد

 قسمت نوشته به امر رذيالنه و دور از شرافت انسانی مبدل می گردد که برای توجيه اين دريوزه گری در آخرين

  .صحبت ھای زنده ياد کلکانی با زنده ياد طاھر بدخشی ياد می نمايدرسول حيم، از خاينانۀ حرکات 

صرف نظر از آن که زنده ياد مجيد کلکانی، اين سيد الشھدای جنگ کبير ميھنی ما را با يک انسان بی ايمان، توطئه 

ه خون ول رحيم مقايسه کردن بزرگترين ظلميست که  بعد از به جاودانگی پيوستن و بوطن فروشی مثل رس و گر

کشيده شدنش به وسيلۀ جنايت کاران خلقی پرچميھا از طرف يک فردی صورت می گيرد و نمی دانم آنھائی که در 

مگر ھمه "  نگفته اندپشک روس و يا امريکا پش"کارنامۀ حيات شان ھيچ نقطۀ درخشانی از خود نداشته و حتا به 

 اين ھتاکی رذيالنه را بدھند، وابی نمايند، کجا ھستند که ج زير نام زنده ياد کلکانی خود را پوشانده گلو پاره موقت

 با گلوله سوراخ سوراخ ساختند، اين عنصر  پرچمی جسم آن شھيد بزرگوار را–زيرا در حالی که جنايتکاران خلقی 

ز يسه ای به لجن بکشد؛ و صرف نظر ااضد انقالبی و مزدور آشکار استعمار امريکا می خواھد يادش را با چنين مق

آن زنده ياد طاھر بدخشی را که يک تن از قربانيان جنايات مزدوران روس بود با محبوب هللا کوشانی از يک سنخ و 

دو موضوع که بين آنھا به عالوۀ اين ط خل اصوالً ؛تبار معرفی داشتن باز ھم ظلميست در حق آن به خون خفته

در طی آن بيش از يک که  گذشتانده است، سی سالی گذشتن بيش از سی سال آنھم سی سالی که افغانستان در قفاء

 شده، تمام زير  يتيم و بيوه،معيوب دگير انسان ميليونھا ليون انسان پناھنده، بيش از ي م٦يون انسان کشته، بيش از يلم

اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور از يک سو به سوی ديگر شده، بيش از ھفت زمامدار و ھای سياسی، ساخت 

 با تمام قوت  سال اجنبی در کشور حاکميت داشته و خون انسانھا را ريخته اند، دو ابر قدرت در طی بيستمزدور 

در نفس خود  کشور را از بن و بيخ زير و رو نمايد، ھرگاه آگاھانه صورت گرفته باشد خواسته و می خواھد، تمام

  .امريست خاينانه که بايد مورد باز خواست قرار بگيرد

  :نا انسان بايد بداند" انسان"اين 
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اوالً وقتی می گويد آنھا در تالقان ھمديگر شان را ديده و در صورتی که کسی شک نمايد باقی جان می تواند اجندای 

 به جاسوس بودن حتا صرف با ھمين تذکر يک بار ديگرتذکر بحث آنھا را نيز معرفی بدارد، بايد بداند که با ھمين 

  :خود اعتراف می نمايد زيرا

 ما می دانيم که با تأسف در آن زمانھا اصل پروتوکول نوشتن در جنبش انقالبی کشور ھيچ نوع جائی باز ننموده -

بود تا از جريان صحبت ھای آنجا ورق پاره و يادداشتی به دست باقی جان رسيده باشد که اکنون غرابه می کند که 

  .اجندای بحث آنھا را نيز بنگارداست گويا حاضر 

ی دانيم که در آن زمان باقی جان به ھيچ يک از دو طرف مذاکره تعلق تشکيالتی نداشته  و احياناً اگر ھم می  ما م-

 که به گزارش کامل آن جلسه - چنانچه ھمين اکنون در آن سطح قرار ندارد-داشت در سطح و سويه ای نبوده

  .دسترسی يافته باشد

طرف مذاکره حد اقل زنده ياد کلکانی زندگی مخفی و يا در بھترين  ما می دانيم که در آن موقعيت اگر نه ھر دو -

 واقعاً معدود کمتر کسی در ۀان اصل مخفی کاری به غير از عدمصورت نيمه مخفی داشته است، که بر مبنای ھ

  .جريان آن ديدار قرار گرفته است

 چگونگی عملکرد ازامای آنروز که ف مجيد و يا يک تن از مسؤولين سر ما می دانيم که جريان آن مذاکرات از ط-

طاھر بدخشی در آن بابت ياد  و ھم چنين سندی وجود ندارد که گويا زنده شده استنمجيد آگاھی داشتند، گزارش داده 

  .چيزی گفته باشد

پس سؤالی که به وجود می آيد اين است که باقی از کجا به اجندا و محتوای آن جلسه دست يافته است، آيا در ھمان 

اين احتمال به خاطری رد می گردد که . ان با استخبارات دولت رابطه داشته که بر چنان رازی دست يافته استزم

به خون می کشيد، اميد را خبارات می توانست بر محتوای جلسه دست يابد ھر دو طرف مذاکره تاساگر آن زمان 

گويا گزارش آن جلسه را از دھن رسول رحيم وارم باقی جان در اينجا رسول رحيم را دم خود نساخته و نگويد که 

داکتر  زنده ياد شنيده است زيرا اگر او خود نمی داند ھستند کسانی که می دانند در آن زمان رسول رحيم حتا با

زمان صاحب فيض ھم در تماس نبود تا چه رسد به زنده ياد کلکانی که در طول عمر به غير از يک بار ھيچ 

   پس بايد پرسيد که باقی جان به آن محتوا در کجا دست يافته است؟.نده ات نداشی باھم تماسديگری

باقی جان بدون آن بخواھد ضمن يک الف زنی در اين جا رابطۀ خود با رژيم خلق و پرچم را در زمان اقامتش در 

جا کجا بوده به  در جائی ديده، اين ران آن بخواھد اعتراف می کند که ھمچو اسنادی ودباو . کابل آشکار می نمايد

آنھم زمانی که زنده ياد بدخشی مجبور بود از الف تا يای زندگی اش را باز گويد، و . غير از ادارۀ تحقيق اکساء

برای ھر انکار روزھا و ھفته ھا شکنجه را تحمل نمايد، زيرا اگر وی اقرار ھم نمی کرد شھودی از قماش محبوب 

 باقی سمندر، پخش ھای پراکندۀ معلومات  اينک بناء به اعتراف باقی جانهللا کوشانی، بشير بغالنی، اسحاق کاوه و

را به اعتراف وادارد و اگر شده  در زنجير کشيده ری قرار می دادند تا باشد آن مردخويش را در اختيار اسدهللا سرو

  .ھم چيزی مانده بود، سلطان علی کشتمند به مثابۀ خسربره و عضو فاميل بقيه را تکميل نمايد

انورخواجه بازی اش بيرون شده و داد می ردای درازاينجاست که دم خروس روابط استخباراتی باقی جان از زير 

  .زند که او مردم خاين را بشناسيد، جاسوس را بشناسيد

از تمام اينھا گذشته، در مقطعی که زنده ياد کلکانی با زنده ياد طاھر بدخشی ديدار داشتند و به گواھی تاريخ تشکل 

ساما به نتيجه ای نرسيدند در غير آن از بدخشی نيز به خاطر شرکت در پروسۀ تشکل ساما می توانست دعوت به 

عمل آيد که نيامد زيرا راه ھای آنھا چنان از ھم فاصله داشت که حتا در چوکات ھمکاری ھای جبھه ئی نيز نمی 
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يف برنامه ئی بخشی از وظارا  حزب کمونيست  و ساختنتوانستند با ھم ھمکاری نمايند تا چه رسد کار سازمانی

، ھردو در تقابل با دولت حاکم وقت قرار داشته ھيچ يک از آنھا کوھوارۀ شرکت در جنايات حزب خويش قرار دادن

 بحث ھيچ يک از آنھا ز نتيجۀدموکراتيک خلق را در عقی يدک نمی کشيدند، در نتيجه بدون چشم داشت خاصی ا

افغانستان آغشته نبود، در حالی که وقتی رسول رحيم و متباقی باند شوربای دموکراسی اعم دست شان به خون مردم 

 می نشينيد، زمان پشت يک ميز آن شرکت داشته ويا دارد، با محبوب هللا کوشانی راز خودت تا ھر کس ديگری که د

  .  وجود آورده استدر طی سی سال دريائی از خون بين مردم افغانستان و سازا به مثابۀ نوکر روس به

محبوب هللا کوشانی به عالوۀ آن که در حضور داکتر نجيب به کشتار و قلع  قمع مردم ما دست بلند نموده است بلکه 

در غياب نجيب و حينيکه وی در مسافرت بود از موضع فرد اول کشور خود دستور به کشتار مردم صادر نموده 

 و از اين قبيل جرايم که ھيچ يک از ديگری  و بدان عمل نموده استط وطن فروشانه با روسھا مقيد به رواباست،

  . بارگناه کمتری ندارد

بادر نظرداشت اين دو موقعيت جداگانه آقای سمندر خود می توانند بنويسند که جلسۀ رسول رحيم و کوشانی بر روی 

 و جنايتکار بوده و يا اين که از آيا رسول رحيم ھم به مانند کوشانی، وطنفروش: کدام وجه اشتراک داير شده است

موضع مجددی حرکت نموده، اصل مسامحه را که در آغاز ايجاد شوربای دموکراسی مطرح شده بود چنان تعميم 

  .داده است که حتا قاتل و وطنفروشی چون کوشانی نيز از آن توانسته برخوردار گردد

  : است که کوشانی گفتهايناه آن ر.  راه ديگری ھم می تواند وجود داشته باشدآقای سمندر

 سگان استعمار روس به خوشرقصی مشغول بوديم شما لهوران روس وطن را فروختيم و به مثابه توداگر ما در در 

  .ندھم در در زمان تجاوز امريکا از عين موقعيت برخودار ھستيد، اينجا بود که آنھا با ھم جور آمد

 ھمان داستان پايان نافی پيدايش حزب آزادگان را در سه ماھگی با من ھر چند آنزمان نبودم تا آن زمان به رسم

اين جور آمد را برايتان تبريک گفته با شعار يکی از دوستان  اعالم نمايم، اکنون" جملۀ بدرنگان که جور آمد"

 اتحاد نامقدس تان را تبريک عرض می" کشور متحد شويدوطنفروشان سراسر" ارجمند که در پورتال نوشته بود

  .دارم

کی تشکر می کنم که با ارسال آن افتراء نامه ه و مداح ترخاديست ترافيک در پايان اين بخش باز ھم از نصرالدين 

 نمودند، تا در قسمت ھای بعدی بند ايزار اعضای آشکار و پنھان شوربای دموکراسی و گفتمان بازبند زبان من را 

  .وطن فروشی را بکشايم

  دامه دارد                      ا


