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  محک باستانی

١۶/٠٢/١١  

  
  ن و جنايتکاراناني اميد خاۀسايت گفتمان يا روزن

  
 سلسله عواملی ازھمۀ آنعده ھموطنان شريف و وطندوستی که بی توجه به سرشت سياسی سايت گفتمان وياھم روی

ازجمله شناخت ھای شخصی باآن سايت ھمکاری دارند ، صميمانه معذرت خواسته خواھشمندم تا آنچه رادرپائين 

درعوض انتظارمی رود . می خوانند به خود ويا انديشه ھای بی شايبۀ خود درمورد وطن ومردم ما فوراً ربط ندھند

جدان شان ، اين سؤال را ازخود کنند که آيا درخورشأن و که آن ھموطنان پاک طينت ، باقرارگرفتن دربرابرو

وقارشان است تا آنچه رابا دقت درتراوش درک واحساس ملی و وطنپرستانۀ خود روی کاغذ آورده اند ، درپھلوی 

ھای لفافه شدۀ جانيانی چون صمد ازھردرسايت گفتمان قرارداده شده و ھموطنان خوب ما ـ " دفاع نامه"چرنديات و 

البته ھموطنی . تماع تصويری ـ دوشادوش رذيل ترين جنايتکاران واوباشان سياسی درانظارمردم ظاھرگردنددراج

  .که با قاطعيت وشعوربالغ سياسی درنقد مواضع سايت گفتمان به آنجا نامه يا مقاله می فرستد، ازاين امرمستثنا است

و باالخص سواد سياسی ندارند تا ) کافی( سواد آن جمع ديگرھموطنان شريف بايد  ملتفت باشند که ھمۀ مردم ما

بدون شک بيگناه و وطنپرست است و روی " الف"بعدازمطالعۀ دقيق ھريک ازنوشته ھا به اين نتيجه برسند که 

که به جنايت ، وطنفروشی و خيانت به " ب"و يابه اساس نوبت نشرمقاله ، تصويرو نوشته اش درپھلوی ... تصادف 

مردم با يافتن چھره ھای مترادف ، اولين واکنشی که می توانند داشته باشند . ، قرارگرفته استمردم شھرۀ دھراست 

. سايت گفتمان به کارمی افتد" تيغ دولبھۀ"اينست که اين ھا راجع به ُملک و وطن چه می گويند؟ درين جاست که 

ً اگرنوشتۀ  برائت داده شده " الف"مال راحتی توسط است که با ک" ب"به عنوان مثال گرفته شود ، اين " الف"احيانا

، باشناختی که مردم ازاو و گذشتۀ ننگينش " ب"و درذھنيت جمع معدود موقتاً نجات داده خواھدشد ؛ ولی اگرنوشتۀ 

بازنده بوده ، بدون آنکه به اصطالح ازجان خود خبرباشد، " الف"دارند ، نمونۀ طرزفکرقلمداد شود ، درآنصورت 

درآنصورت ھيچ " ب"آقا يا خانم . خائنان ، وطنفروشان و اوباشان سياسی قرارداده خواھدشددررديف جانيان ، 

" گدوله"اين سياست . نزد مردم ھنوزھم حفظ باشد"  مجمع آلوده"تضمينی نخواھد داشت ازينکه نام نيک شان درآن 

کريه " فرياد"رسوای شان ، از" تازه انديشی"سياست خواسته ومدون گردانندگان سايت گفتمان است که با تکيه بر

باوجود سابقه داربودن اين سياست مزورانۀ تقلب و . حريربرقی انتريت تکامل يافته است)ت(درگذشته به پردۀ 

. فريب، تيوريسن ھای سايت ھيچگاه جرأت برآمد آشکارودفاع شجاعانه ازمواضع منحرف خودرا نداشته اند
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مثالی ازھمين نزديکی ھا . ا نام مستعاربه چنان دفاع می پردازندآنھا ازطرف شخص ديگری وب" بھترين حالت"در

  .برگزينيم

 دراولين" ثاقب"نامۀ پرمحتوا ، کوبنده و منطقی ھموطن گرانقدر، با شھامت ومردم دوست ما آقای نجيب 

يت درسا" خنجرزھرآگينی است برقلب مردم افغانستان» گفتمان«خندۀ نيش دارصمدازھردر"روزامسال، زيرعنوان 

سايت گفتمان نمی توانست آن را نشرنکند زيرا درآنصورت ارسال عين نامه به يک سايت . گفتمان به نشررسيد

ادعائی آن می بود ولی تا جائی که ديده می شود " دموکراسی"ديگرمساوی با رسوائی برای سايت گفتمان و

آنھا را " صداقت ملی"نوشته ای را که گردانندگان سايت ھفته ھا ازنشرآن نامه به خود می پيچيدند تا چگونه 

  . معرفی نمايند" دل پاک"زيرسؤال برده است درانظارخوانندگان بی اھميت و نويسندۀ آن را فقط يک آدم 

ً يک " راشد. ق"بعدازقريب به يک ونيم ماه ، تيوريسن ھای سايت گفتمان با نام مستعار وبا تظاھربه اينکه صرفا

باوجودی که دفاع کننده ازمواضع گفتمان با .  دفاع ازموضع منحرف خود برخاستندھوادارسايت گفتمان ھستند به

را مخاطب قرارداده است ولی اين جمع ديگری اند " ثاقب"آقای نجيب " خيرخواھانه"رعايت ادب و لحن دوستان و

 فرد با درکی چون گردانندگان سايت گفتمان خوب می دانند که ھرقدرھم با. اند" راشد. ق"که درواقع مخاطب آقای 

که با آن احساس " ثاقب"مشاجره راه بيندازند به نتيجه نخواھند رسيد زيرا شخصی چون آقای " ثاقب"آقای 

وطنپرستانه وبا فھم کامل ازجنايات پرچمی ھا و ھمدستان خلقی آنھا نوشته است ، ھرگززيربارعناصرمردم فريب 

آن عده ازھمکاران و خوشبينان " دل آسائی"، به " ثاقب"آقای پس آقای دفاع کننده ازطريق خطاب به . نخواھدرفت

مبادا ازدام گفتمان " ثاقب"سايت گفتمان می پردازد که ممکن دراثرمتانت موضعگيری و لحن صريح وبه حق آقای 

  .برھند

افع آقای راشد درنامۀ خيلی کوتاه ولی ھدفمند خود چنان ماھرانه عمل می کند که می توان درسنگردفاع از من

ھرگاه . را درسطح فکری و ملعبه ساختن افکارعامه داد" عمليات کمائدوئی سپيتناز"غيرمردمی به حرکت وی لقب 

فردی پاک دل و بی خبرازآنچه دراساس انديشه و سياست نشراتی گفتمان نھفته است نامۀ آقای راشد را بخواند، 

ھمين آدم راست ! ببين الالجان: "ھم خواھد گفت" قبثا"بدون شک نه تنھا وی را تحسين خواھد کرد بلکه به آقای 

دل "آنقدرفتنه و " دل پاکی"درحاليکه دراين مانور" بگذارکه جانی و خائن ھم اجازۀ گپ زدن داشته باشد. می گويد

  .پنھان است که فقط چشمان تيزبين يک عنصرآگاه می تواند آن را شناسائی نمايد" چرکی

ھمنوا " ثاقب"خودرا درمورد جانی بودن و وطنفروش بودن خلق و پرچم با آقای آقای راشد درحاليکه سالوسانه 

به توجيه ازانعکاس " پابندی به اصول دموکرات ھا"نشان می دھد درضمن چنان با وقاحت وبا علم کردن 

. افکارحساسيت زدايانه و گمراه کنندۀ صمدازھروعکس خنده داروی برمی خيزد که حتی خررابه خنده می آورد

ھای مردم دربارۀ قتل ھاشم " آوازه"متعاقب آن طوری وانمود می کند که ازطريق نوشتۀ صمدازھربه حقانيت 

را به اصطالح " ثاقب"نشان دادن خود ، با اين کلمات می خواھد آقای " دل پاک"وبرای ... ميوندوال پی برده است

وليسی تقالکرده که شانه اش را اززيربارلت و ازھرپرچمی ـ پ\طوری که خودجناب ثاقب ھم متوجه شده است: "ببافد

  ."کوب و قتل بيرون بکشد

ازآقای راشد بايد سؤال شود که زمينۀ آن تقال را کی ھا برای ازھرپرچمی با بازی ھای پرچمی ـ پوليسی اش مساعد 

 آقای راشد می سازد و صفحات سايت خودرا سخاوتمندانه و مشتاقانه دردسترس وی وھمپالگانش قرارمی دھند؟

با تأئيد انتشاراخباروتبصره ھا درقسمت محاکمۀ اسدهللا . باکلمات وبا اشاره به موضوعات به شعبده بازی می پردازد

خواننده "سروری درگفتمان ، که بدون شک کارخوبی بوده ، چاپ نوشتۀ ازھررابا اين استدالل توجيه ميکند که گويا 
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رحم آنوقت را می بيند که امروزشرم ندارد وھرچه ازدھنش خارج می شود با خواندن نوشتۀ ازھرخوبترقوارۀ يک بي

  ".روی کاغذ راسياه می کند

 صمدازھررا ملتفت ھستيد پش چرابه وی اين فرصت را ۀواين وقت! اگراينھمه رذالت ھای آنوقته!  خوب آقای راشد

وسل ميشويد ، حقايق شناخته شده می دھيد تا با شعبده بازی ھائی که خود ھم متأسفانه درمورد وی به آن مت

راتحريف و درشرايط توطئه و اشغال که دوست ازدشمن تفکيک نمی شود ، به مغشوش ساختن ذھن مردم می 

ً مردم ما  ً يک صدراعظم ظاھرشاه(پردازيد؟ آيا ً به اين ) ونه صرفا که خودقربانی مستقيم صمدازھربوده اند ، واقعا

آنھا سالھاست که . صمدازھر، اسدهللا سروری و امثال آنھا را بشناسند" قوارۀ "شما محتاج ھستند تا" کمک اخالقی"

آن خائنان جنايتکارراشناخته اند واگرپادرميانی شما جنابان نمی بود تا درھربارراه گريزی برای آنھا مھيا نمائيد، 

  .کيفرميشدند) درغياب يک محکمۀ انقالبی(شايد تعدادی ازآنھا با دستان توانای مردم 

آقای راشد بازھم ازفن شعبده بازی کارگرفته و به تغييرموضوع می پردازد وقضيۀ مھم را اين قرار می دھد که 

يک لست نام وحشی ھای اکسا وخاد \چرادموکرات ھا تابه حال موفق نشده اند که يک لست نام شھيدان گلگون کفن"

گردانندگان (ھا می خواھد نشان بدھد که چقدرخودوی سرائيدن " ازھربدن کفنی"وبا اينگونه ..." را نشرکنند؟ چرا؟

ً که آقای راشد ازعلم تفتين خوب ...  به فکرآنھمه شھدای گلگون کفن و مجازات قاتالن آنھا اند) سايت گفتمان واقعا

 آنھا نه تنھا می خواھد نتايج کارھای... بھره برده است زيرا با َپرزدن به کاله آقايان نصيرمھرين ومحمدشاه فرھود و

را به نفع موضعگيری ھای خود و سياست سايت گفتمان مصادره نمايد بلکه چنان وانمود می کند که موضع 

محترمانی که درتمام نقاط "ھا با گردانندگان سايت گفتمان زياد فرق نخواھد داشت درصورتيکه آنھا و" سامائی"

 به يک ونيم ماه درقسمت اعتراض شجاعانۀ آقای گفتمان که قريب! آقای راشد". جھان داريم دست به دست ھم بدھند

سکوت شرمسارانه نموده بود ، بی مورد نيست که متعاقب نشرمقاالت بران و کوبنده دربارۀ آرمان و " ثاقب"نجيب 

افغانستان آزاد ـ آزاد "درين اواخردرپورتال آزاديخواه " ساما"سياست ھای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 به يکبارگی و با دست پاچگی به توجيه موضع ارتجاعی و انحرافی خودبرخاسته واززبان راشد و ،" افغانستان

ند که تمسک به نام و فعاليت ھای بايد بدا) گفتمان(آقای راشد . ندراشدھا به ماستمالی سياست نشراتی خود می پراز

ه ھم مرزدوست ودشمن مردم را را دارند ون" ساما" که نه قاطعيت موضع اصولی "ُمَشَرف به موت"عده ای 

 آن شھدای گلگون کفن ۀکه آرمان ھم" (ساما"درکنش وواکنش خود مشخص ساخته اند ، برای لطمه زدن به آرمان 

ً می خواھند بر . و مشکوک جلوه دادن آن سازمان پرافتخارنمی تواند کارگرافتد) است گردانندگان گفتمان اگرواقعا

يعنی آرمان انسانی و آرمان " ساما "جانباختگان به آرمان دد صحه بگذارند ، باي انديشه ھا وسياست ھای خوابطال

) ، داوودسرمد» رھبر«پروفيسرقيوم (آزاديخواھی آن شھدای جانبازاشاره نمايند زيرا خودسرانه تصاويرآنھا 

ادمردان حماسه را درسايتی چون سايت گفتمان جا دادن ، توھين بزرگيست به آن ر) حيدرلھيب(وشھيدارجمند ديگر

" تازه انديش" شان درراه مردم با انديشه و سياست ھای گردانندگان ۀآفرين کشورما که انديشه وجانبازی بی دريغان

وجه ننگ  آن شھدای گلگون کفن اگرامروزحيات می داشتند ، به ھيچ. گفتمان ھزاران سال نوری قطب مخالف دارد

 داء آن شھۀ جاودانۀبرای احترام به ياد و خاطر! خودروا نمی داشتندتبارزنمودن ازسايتی چون سايت گفتمان را بر

آنھا ھيچگاه ...   نويسندگان برداريدۀ فوتوھای شان را که خود ھرگزنخواسته اند درآنجا ظاھرشود ، ازصفحدباي

  !!نھاستآ سترگ ۀاين دستبرد به خاطر! برای سايت شما ننوشته اند

با تبليغ اتحاد صلی اش که موقع دادن ظالمانه به قاتالن مردم است ، آقای راشد بازھم برای کتمان ھدف ا

ن پرچمی و خلقی واعتراف به اينکه آنھا امروزھم به مردم خيانت و جنايت می کنند وغيره وغيره، که دربرابرخائنا
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ً با آقای راشد بايد ھم عقيده بود ولی مشکل موضوع دراين است که آقای راشد ب دزد و ھمراه شريک "سان ه مسلما

 تان می گوئيد صادق ھستيد ، پس اولترازھمه باآقای ۀاگرواقعاً به آنچه دراخيرنوشت! آقای راشد. عمل می کند" قافله

رچمی ، خلقی و ديگرجانيان و  خفاشان پۀھم آوازشويد و نگذاريد که سايت گفتمان بيش ازاين به الن" ثاقب"نجيب 

بيھوده است زيرا شما بلندگوی خائن ) گردانندگان گفتمان( چنين انتظارازشما اما. ن به مردم و کشورمبدل گرددخائنا

و وطنفروش رسوائی چون داکتررنگين دادفرسپنتا ھستيد و دررأس تان عنصربدنام ديگری چون محبوب هللا 

 سکوت النهوخج" ساما"بھترآن خواھدبود که ديگردربرابربرخاستن شراره ھای اصوليت آرمانی . کوشانی قراردارد

واگربرمواضع دفاع ازجانيان و خائنان پرچمی و خلقی اصرارداريد ، چه بھترازين که درسايت تان لِنک . نمائيد

و سايت پرچمی ھای طرفدارنجيب گاو وياھم شرکای خلقی آنھا را ھم سخاوتمندانه ) ببرکی ھا" (اصالت"سايت ھای 

  .ا احساسات پاک عده ای بی خبربازی نمائيد تان بۀبيشترازين نبايد با بازی دوگان. سفارش نمائيد

ندارم ولی به اين نکته کامالً معتقد ھستم که آنچه را " ثاقب"دراخيربايدمتذکرشوم که من ھيچ شناختی ازآقای نجيب 

و " ثاقب"آقای نجيب .  خود پيش کشيده اند ، خشم و اعتراض مليون ھا فرد مظلوم ديارماستۀ دليران دراعتراض

 راشدھا برموضعگيری خود متردد شده ويا ۀفکروھمنوابا ايشان نبايد ھيچگاه دربرابرحمالت جبونانھموطنان ھم 

بايد بدون ھراس دست به . و نه ھم خودرا تنھا احساس نمايند. ازجديت و پرشوری برخورد دشمن شکن خود بکاھند

دموکراسی يک به يک به نفع مردم ما  پادوان استعماروارتجاع  و مدعيان کاذب ۀدست ھم داد تا توطئه ھای خائنان

  .خنثی گردند

  

   

 


