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  محک باستانی

٢٠/٠٢/١١  

  

  پاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گفتمان

  
  !محترم آقای باقی سمندرسالم

گرچه . ايت گفتمان و سياست نشراتی آن نموده ايدشما به خود زحمت فراوان داده به زعم خود دفاع جانانه ای ازس

" رئيس جمھور"اين حق مسلم شماست اما من تعجب می کنم که چگونه سايتی که قراربود برگردۀ ملت ما گويا 

تحميل نمايد ، برای دفاع  از خود دررابطه به موقع دادن به خائنين رسوای باند خلق و پرچم ، به عضوی اتکاء 

توپ را ( خنگوی خود معرفی نمودند که به جز بروز پرتی حواس و ضد و نقيض گوئی و اوتوگول نمودند و اورا س

  .، کاری از وی ساخته نيست) درگول خود و حاميان خود شوت کردن

آقای سمندرازھمان آغازسخن با اطمينان کامل به کجراه می روند ومرابا ھموطن محترمی که من ازوی شناختی 

وردی که آقای سمندربه ايشان حواله می نمايد ، سخت مورد احترام من قرارگرفته اند، به اشتباه ندارم ولی با آن بد 

به اطالع آقای سمندرمشوش بايد برسانم که من آقای سمندررا ازدور و به خصوص درسال ھای . می گيرند

با صدا و شخصيت ... « : آقای سمندرمی گويد. اخيرازديد مردم که ديد بی رحم و غل وغش ناپذيراست می شناسم

محک باستانی ازسالھا بدينسو آشنا می باشم و چندی پيش وقتی دربرگزاری شصتمين سالگرد دوستی شرکت نموده 

اينکه چرا به دنبال چنين نام ھای مستعاريست ، برمن پوشيده . بود ، به من تيلفون نمود وباھم صحبت ھائی داشتيم

بگذاريد که بانام مستعارش « : اشد يا پوشيده نمی باشد؟ بعد اضافه می نمائيدپوشيده می ب! آقای سمندر» .می باشدن

آنيکی که (اين تناقض گوئی ديگری است که چنين می رساند که با آقای محک باستانی » .بازھم با من طرف باشد

، ) وآشنا ھستيدشما درذھن خود داشتيد وبا صدا ـ اميد بدون چھره اش نبوده باشد ـ وبا شخصيتش ازسالھل بدينس

ازقبل دشمن بوده و بارھا با نام اصلی برخوردھائی نموده ايد ؛ ويااينکه آن آقا نسبت به شما چيزی دردل نداشته ولی 

دوست به ھرحال اينکه چند روز پيش وقتی درمحفل سالگرد . اين شما بوديد که دردل دزدکی خصومت می ورزيديد

اين آقای محک ! پس آقای سمندر»  ... فون نمود و صحبت ھائی داشتيد اشتراک نموده بود ، به شما تيلمشترکی

باستانی ذھن شما دوست تان است يا دشمن تان؟ زيرا درتناقض گوئی تان ، خواننده ھای محترم گفتمان 
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با آنھم ، يادآورشده ايد که باوی کينۀ شخصی نداشته و نداريد که صحت و سقم . دچارسرگيچه و ابھام می شوند

باھرانسانی و «ی تان کدام تاثيری دربحث فعلی ندارد زيرا ھمان طوری که خود گفته ايد که برخورد تان ادعا

بدين صورت فردفرد نفوس افغانستان ، » درمورد ھرانسانی به خاطرموضع و موقف سياسی اش بوده و خواھد بود

ولی اين خبط . و موقف سياسی آنھاستبه اساس فرضيۀ شما ، سياسی اند وبرخوردشما با آنھا فقط به اساس موضع 

را ھم با دوباره جادادن موضوع درمتن خودش اغماض نموده و به اين نتيجه می رسيم که دوستی يا دشمنی شما با 

ً درحدود موضع و موقف سياسی اش بوده و بيشترازآن ، شناختی باھم نداريد تناقض . آقای محک باستانی صرفا

  .صحبت تيلفونی کامالً آشکاراست اما شايد شما ھنوزھم به آن پی نبرده باشيدگوئی با داشتن دوست مشترک و 

وتجربه ثابت خواھد ساخت که کدام نوع سياست درخدمت کدام « به دنبال آن سخنان ، شما به يکبارگی می فرمائيد 

فته ايد ولی اگرقسمی اين را صد فيصد معقول و به جا گ! آقای سمندر.  »طبقه يا طبقات اجتماعی بوده و خواھد بود

حالی بسازيد که گويا سياست شما درخدمت طبقه يا طبقات محروم وپائينی جامعه بوده وازين ناحيه فخرفروشيد ، به 

سياست شما . نظرمن بزرگترين دروغی خواھد بود که حتی خوشبينان سايت شما و ياران تان را به گريزوادارساخت

 جامعه نبوده بلکه تجربۀ سالھا نشان داده است که با وجود ھمه چپ به ھيچوجه درخدمت محرومان و مظلومان

نمائی ھای تان ، ثمرۀ زحمات تان را  سخاوتمندانه و ارادتمندانه دردامان دشمنان مردم می ريزيد ؛ که تمام مناقشۀ 

به خاطرداشته اين را ھم بايد شما و ھم دست اندرکاران گفتمان .  لفظی فعلی ھم برسرھمين جفا درحق مردم است

شماھارا ھم افشاء و برمال » غش«و رنگ چھره و » به ميان آمده«ازمدت زياديست که » محک تجربه«باشند که 

به «نموده است ولی اين شماھاھستيد که با لجاجت خيره سرانۀ تان دربرابرآن نابينا مانده ايد و به اصطالح عاميانه 

  .»خود نمی گيريد

درزيرنام مستعارخودراپنھان نمودن و دشنام نوشتن ويا «: ن اين را اضافه می کنيددرادامۀ جفنگ گفتن ھای تا

اين ازخصوصيت شناخته شدۀ .  »رکيک ترين کلمات را سرھمبندی کردن نه نشانۀ مرديست و نه ازمردانگی

و چلنج » تورداده«آنھا را » رگ غيرت«جواسيس است که برای زيرضربت زدن عناصرمبارز ، به اصطالح 

چندی پيش بحثی روی ضرورت نام مستعاردرزندگی مبارزاتی دريکی ! آقای سمندر. ردی و مردانگی می دھندم

دوسايت افغانی راه افتاده بود و درآنھا ھموطنانی واضح ساختند که استفاده ازنام مستعارنه به سبب جبن بلکه به دليل 

 استخباراتی داخلی و خارجی می باشد تا ازجانب جواسيس و دستگاھھای) بيموقع(ضربت نخوردن غيرضروری 

را به ضد دشمن مردم گرم نگه داشته و ) فکری و قلمی(شخص مبارزبتواند تا آخرين فرصت سنگريورش معنوی 

اينکه شما و امثال تان ضرورت استفاده ازنام مستعار را احساس نمی . به اصطالح مفت طعمۀ دشمنان مردم نگردند

قوای اشغالگر، ادارۀ  مستعمراتی کابل ، ائتالف خائنين به خصوص (پشت شما به کوه کنيد به اين دليل است که 

؛ و چون سياست ھای تان نه به نفع مردم بلکه به ضدآنھا و به مرام اشغالگران و خائنان ) است... پرچمی ھا و

با « اطمينان کامل ادای داخلی تمام می شود ، با دشمنان مردم محرم ھستيد وازمردم بی سالح ترس نداريد ، پس با

درضمن بايد به ياد داشته باشيد که شما با زدوبندھای تان با دشمنان مردم . درمی آوريد» نام اصلی«و » شھامت

ميان مردم و دشمنان مردم درحالت » نومن لند«درنوعی از ) خلقی ھا ، پرچمی ، انواع ارتجاع و قوای اشغالگر(

اززبان شماھا خيلی ) البته به مفھوم شھامت(بزرگی ازقبيل مردی و مردانگی حرف ھای . کامالً مشکوک قرارداريد

  .ناجور و بدريخت است

پيش ازآنکه بحث به طرف نکات ديگرنوشتۀ تان راه يابد ، بايد ذھن تان را روشن بسازم به اينکه ! آقای باقی سمندر

به » ثاقب« کشوربه دفاع ازآقای نجيب من ازداخل. آن شخصی که شما گمان کرده ايد نيستم» محک باستانی«من 
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) »افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«(ضد سياست پرچم پرستانۀ سايت گفتمان عنوانی پورتال وطنپرستان ثابت شده 

راشد به . من انتظارداشتم که آقای ق.  راشد.  قنام مستعارپيام فرستادم ، آنھم به جواب شخصی ازميان شماھا با 

؟  ويانقش اورا به مصلحت ياران بازی ...راشد خودشما باشيد. ھای خود بپردازند مگراينکه آقای قتوجيه نقطه نظر

حال بيائيم برسرآنچه شما درنامۀ من دشنام يا دشنام ھای رکيک . کنيد؟ به ھرحال ، برای من کدام فرقی نمی کند

شی جواسيس دولتی و ضربه پذيری ھای مگراين را بايد با تأکيد خاطرنشان بسازم که اگربوک. تشخيص نموده ايد

ناشی ازآن درکارمبارزاتی نمی بود ، من ازھمين کابل به آدرس ايميل تان به شما می نوشتم ولی باشناختی که مردم 

ازشما درينجا دارند ، درھرحالتی نوشتن به شما معادل نوشتن به ادارات اردوی اشغالگرويا مطبعۀ اردوی ادارۀ 

 که درآنجا حدود نه سال درخدمت به قوای نظامی فاشيست خارجی و ھمدستی با نوکران آنھا مستعمراتی کابل است

درھرحالتی . سپری نموديد ؛ و نوشتن مستقيم به شما حکم ننگ را می داشت) حامد کرزی(دروجود شاه شجاع ثالث 

  .ه گرفته ايد ، معذرت بخواھيدکه باشد ، شريفانه خواھد بود اگرشما ازآن افغان محترمی که اورا به جای من اشتبا

ھرمردسياسی عاردارد تا به ضد رقيب سياسی اش دشنام يا دشنام ھای رکيک بنويسد ھمانطوری که «شما می گوئيد 

: به توجه تان بايد برسانم که تنھا کلمات زشتی که من درنوشتۀخود به کاربرده ام»  ...  درنامه ھای محک باستانی

ً درمورد صمد ازھر، داکتررنگين سپنتا . ئن و وطنفروش استرذيل ، اوباش سياسی ، خا کلمات متذکره را صريحا

نه تنھا آن کلمات . و محبوب هللا کوشانی به کاربرده ام و به طورتلويحی درقسمت مجريان سياست ھای سايت گفتمان

کرنش گران و تبانی .  ھا ھستندازآنبدترکامالً به مورد به کاررفته اند بلکه مخاطبان آنھا ھم سزاوارچنين کلمات و 

سازگار با مرام ھای تان و انگشت ماندن » دموکراسی«پيشگانی از قماش شما و گفتمان درمجموع ، با علم نمودن 

فوری برگويا عدم رعايت عفت قلم ، مردم عذاب کشيدۀ مارا حتا حق ابرازخشم دربرابرخائنان و قاتالن فرزندان 

رعايت «و » دموکراسی«، » ادب«برای شما کمال .  ۀ دشمنان مردم ، قائل نيستيدشان را درکلمات معمول وشايست

با اعزاز و اکرام ...  ، ازصمد ازھرھا ، سپنتاھا ، کوشانی ھا و) ومن جمله اين قلم(اين ميباشد که مردم » عفت کالم

ھنوزھم روا می دارند ، ازبدترين فجايعی که درحق مردم ما روا داشته اند و » کمال ادب«يادکرده و فقط با 

  .که اين واضحاً شيوۀ کارگفتمان است...  محترمانه و با رعايت خاطرآنھا يادآورشويم

اينست که نوشتۀ مرابانوشتۀ محترم آقای سيد موسی عثمان ھستی خلط » به آب داده ايد«ديگری را که شما » گل«

کن ترحم خوشبين ترين ھوادارگفتمان را به حال نموده وازآندو نوشته درذھن تان معجون مرکبی ساخته ايد که مم

شما بايد بدانيد که آن دو نوشته ازدوافغانی است که باھم ھيچ شناختی ندارند و لحن شان و شيوۀ بيان . شما جلب نمايد

 و نوشته ای که ازمن است. شان ـ مانند لحن و شيوۀ بيان ھرفرد ديگر ـ منحصربه فرد بوده وباھم کامالً تفاوت دارند

از ھمين پاسخ بايد متوجه شده باشيد که حاضرم از تمام آنچه  .شما برآن غضبناک شده ايد ، نوشتۀ دوم من است

نگاشته ام دفاع نمايم ھمان طوريکه من نوشته ھای شما را بانوشته ھيچ کس ديگری خلط نخواھم کرد از شما نيز 

ازشما ھمچنين .  نمائيد و پای فرد سومی را به ميان نکشيدانتظار دارم تا از مغالطه خود داری نموده و با خودم بحث

ً ممنونم که لِنک يا پيوند الکترونيکی سايت  را دراختيارخوانندگان گفتمان » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«قلبا

ارند ، صداقت ملی آشنائی ند» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«قرارداده ايد تا آنھائی که ھنوزھم با پورتال پرافتخار

  !يافته ننگ ونفرين تاريخی را نثار دشمنانش نمايندو انقالبی را درآن 

درکنارتمام نويسندگان ) آقای باقی سمندر(درھردو مقاله ھای نامبرده من ھم « : شما می گوئيد که ! آقای سمندر

درکجای نوشتۀ من ذکری ! ی محترم آقا»  .... نشريۀ الکترونيک گفتمان نتنھا مورد توھين و تحقيرقرارگرفته ام 

اينکه شما به کمک توھين خيالی و . »سرتان خبرھم نبودم«ازشما به عمل آمده است؟ به گفتۀ مردم  ، من اصالً 
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ترجمه شده درذھن تان با کلماتی که خود فکرمی کنيد ، موجوديت خودرا درگفتمان موثق می سازيد ، من حرفی 

  .ندارم

  :» گفته ھارئوس«حال بپردازيم به 

اينکه کدام فردی مسؤليت تخنيکی و رسيدگی به سايت گفتمان را دارد مورد بحث وعالقۀ من نيست بلکه آنھائی ) ١

ممکن که آنھا ھيچ دست اندرکاری مستقيم درسايت . می کنند ، منظوربوده اند» توليد فکر«که دررأس قرارداشته 

 می کنند که انه کشا و نقشه ھای دشمن شادکن و مردم ستيزگفتمان نداشته باشند ولی نخ ھا را مطابق طرح ھ

 آن يقيناً ۀکه سلسل...   مستعمراتی می شوند وياھم نامزد رياست جمھوری پوشالی وۀادارۀ درنتيجه يا وزيرخارج

 ۀ تان مربوط می شود ، بايد متذکرشوم که کسی که يک نوشتۀتا جائی که به شما و يکصد نوشت. ادامه خواھد يافت

شمارا بخواند به مثل اين است که نود ونه ديگرراھم خوانده باشد ؛ ازينرو واقعاً متأسف ھستم به وقت گرانبھائی که 

. دھن تان بزنيد کوشش کنيد حرف تان را برابر! آقای سمندر. دراين مدت تلف نموده اند» الم«محترم انجنيراسدهللا 

ين خود وسراسرجھان ارج گذاشته و می گذاريم ولی حاضرنيستيم ما به کرامت انسانی خود و مليون ھا انسان سرزم

و ھمپالگان وی قائل شويم زيرا آنھا کرامت انسانی  اين حق را به خائنين ، جانيان و قاتالنی ازقماش صمد ازھر

  . کوچکترين گذشتی نمی باشندۀھزاران انسان مظلوم سرزمين مارا بيرحمانه زيرپا نموده اند و ازينرو شايست

 قاتل و ۀشما غيرشعوری نقاب ازچھره می اندازيد و چنان سرازيق» رئوس گفته ھا« دوم ۀدرنقط! آقای سمندر) ٢

شکنجه گرمشھوری چون صمد ازھربيرون می کنيد که درقسمت خائن بودن ، ضدمردم بودن و مزدوربودن تان 

وشنودی يک وطنفروش پست ، بی شما آنقدر وجدان تان را برای خ. باقی نمی نماندی ھه اکوچکترين شک وشب

عاطفه ، گستاخ و بی شرم زيرپا می کنيد که باوی يکجا برفرزندان صادق ، مبارزو جانبازمردم که شب 

ارتجاع و انقيادطلبان رسوا و توطئه گرازقماش سياسيون  و وروزخودرا دردفاع ازمنافع مردم به ضد استعمار

شما عمالً به ثبوت می رسانيد که شما نه درصف مردم بل درصف . دگفتمان می گذرانند ، خنده و تمسخر می نمائي

ً که صمدازھرتا آخرعمرننگين خود ازشما !  آنھا ھستيدۀبدترين و رذيل ترين دشمنان آنھا و ھم بزم وھمخند مطمئنا

ً به خاطرفداکاری ھای سخيفان  شما برای! تان قھقھه سرخواھد داد» دل پاکی« تان ممنون بوده و دردل برۀقلبا

ه ترين دشمن است  ما سوگندخوردۀ عذاب کشيدۀصمدازھرگويا مخالف تان است ولی برای ما و اکثريت مطلق جامع

  . ی از تفاوت ھای ريشه ئی است که مرزميان ماوشمارا تعيين می کندکه اين خود شمه ا

جفای «ازوی راجع به تذکربعدازآنھمه خيانت و جنايت چه اعتباری نزد ملت دارد که شما  صمدازھر! آقای سمندر

نقل قول می نمائيد؟ شما آقای سمندربازھم خوشبختانه غيرشعوری اعتراف مينمائيد که » نابخشودنی با تاريخ کشور

آقای سمندر و يارانش ضمن اينکه ! به سايت گفتمان دعوت نموده ايد که مبارک تان باد به گونه ای صمدازھررا

ت خود استقبال می نمايند ، موضوع نشخوارراھم باوی يکجا به ساي» انهدموکرات«درسايت گفتمان  ازصمدازھر

 تفھيم شود که ھاشم د باياءبه آقای سمندربه نحوی ازانح.   قتل ھاشم ميوندوال استۀلانتقال می دھند که ھمان مسأ

 قدرت رسيدن ميوندوال يک صدراعظم سابق زمان ظاھرشاه بود و دررقابتی که ميان وی و سردارداوود بود ، بابه

درزيرشکنجه ھای شديد ) که بانام صمدازھرمشخص شده( سردارداوود ، به امروی و به دست ياران پرچمی اش 

  .  ميوندوال بدون اھداف پشت پرده نمی باشدۀساختن ازقتل بيرحمان» پيرھن يوسف«حال . سربه نيست شد

با راه انداختن ھلھله راجع به قتل سياسيی که گردانندگان گفتمان ازيکطرف می خواھند کسادی بازارسايت خودرا 

نزديک به چھل سال پيش به وقوع پيوسته است ، کم ساخته ويا به آن رونق تصنعی ببخشند و ازطرف ديگر، آنعده 

ازھمکاران گفتمان را که صادقانه و مجدانه درراه منافع مردم قلم می زنند ، به مسائل گذشته و موضوعات فوت 
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 خودشان ۀداشته وتوجه شان را ازتعمق برموضوعات داغ که منافع اشغالگران و منافع انقيادطلبانشده مصروف نگه 

ً درمورد دفاع ازصمدازھر. صدمه خواھد زد به طرف ديگری معطوف بدارند را که آقای باقی (مشخصا

دم ، درحقيقت سياست عوام ، گردانندگان گفتمان با موقع دادن به قاتالن مر)  خود آنرا به اثبات رساندۀسمندردرنوشت

يد عام وتام قوای اشغالگرفعلی راداشته و جزء سياست ميراث شکنجه گرخاد را که تأئ» ملیآشتی «فريب 

  .مزدورگيری قوای متجاوزاست ، آگاھانه و پی گيرانه به پيش می برند

يد وشرط درخدمت ما ھيچگاه ننگ نوشتن به سايتی چون سايت گفتمان را که عمالً و بدون ق! آقای سمندر

و  جنايتکاران پرچمی و قاتالن فرزندان مردم ما قرارگرفته است ،  به خود روا نمی داريم تا ماشين ُکند آن درجر

ازجانب ديگر، چگونگی کشته شدن ميوندوال کدام موضوع جالبی .  وطنفروشان ُتند گرددۀبحث ھای برائت دھند

 به ۀ شخصی ازکينۀ شخصی دارم زيرا اين کينۀ من با صمد ازھرکينشما درست فرموده ايد که.  برای ما نمی باشد

که شما مرابه آن »  شخصیۀکين«حقی که ملت مظلوم ما ازوی و امثال وی  به دل دارند ، آب می خورد و ھمين 

متھم ساخته ايد و من به آن افتخارمی کنم ، درمورد صدھا و ھزارھا صمدازھر و ازنوع مزدوران گوناگون 

  .روارتجاع صدق می کنداستعما
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