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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  محک باستانی

٢۴/٠٢/١١  

  

  پاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گفتمان

)٢(  

  

  

  !آقای سمندر

نستم تا بعضی قسمت ھای آنرا دوباره چندلحظه قبل زمانی که خواستم جواب به نوشتۀ شمارا دوام بدھم ، الزم دا

ازسالھا بدينسو درمجامع چپ  ھيچ نمی توانم باورکنم که فردی که حتا به نام واز روی بوالھوسی. ازنظربگذرانم

ً و بدون کوچکترين نشانۀ شرم ") چپ"و( لوليده باشد ، به اين اندازه پست و بی وجدان ازآب درآيد که واضحا

ربانی جنايات روس ھا و نوکران شان و ھزاران ھزار ھموطن ما که به وسيلۀ آن فاشيست ازصدھاھزاريتيم و بيوۀ ق

شھيد شدند ، با اينھمه جديت ، صداقت و سرسپردگی از يکی ازگستاخ ترين " سوسياليزم"ھای خونريزملبس با قبای 

زحالت جنون زدگی تان بيرون شما خود تان اگر کمی ا. جانيان و شکنجه گران رژيم داوود ـ خلق ـ پرچم دفاع نمايد

  :آمده باشيد ، به اين سطورنوشتۀ خودتان توجه نمائيد

  

صمد ازھرعمدن بافرستادن عکس خندانش بما ازپيش خنديده است و حاال زمينه بيشتربرای خنده اش ."١

  )١( !"ميسيرگرديده است

صد فيصد مؤيد آن است وبا وی برغم  می يابد زيرا موقف و گفتارشما باماتعبير" عکس خندانش بما" بدون ترديد 

  .واندوه قربانيان جنايات پرچمی ھا وباداران روسی شان يکجا قھقھه سرمی دھيد

  

  ."صمد ازھرمقاله ھائی برای انتشاردرگفتمان فرستاده است و ھمه تا حال بدون کم و کاست منتشرشده اند. "٢
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شما درواقع ازاعتماد آن عنصرکثيف و !  وش تان باد بازھم مبارک شما و ديگرياران خائن ، مردم ستيز و وطنفر

بدنام ترين و . سراپا جنايت به خود می باليد و ھمه مقاالت اورا صاقانه و مخلصانه بدون کم وکاست منتشرمی سازيد

  .رسواترين خائنين به وطن و مردم بايد دررقابت دون صفتی با شما ، ازخجالت آب شوند

وق العاده ای که ازخود بروزمی دھی ، نه تنھا سند خيانت بلکه سند اعتراف به خيانت با حمق ف!  خودت آقای سمندر

ات را برای محاکمۀ آتی تان ازحال به دسترس مردم قرارمی دھيد ؛ که ازاين ناحيه ") دموکرات"خود وھمدستان (

 را به طرح سؤاالتی ازآنھا شماھا کوبيدن بردھان خائنين پرچمی. بايد آن را دستاوردی برای مردم ستديدۀ مادانست

خالصه می سازيد ، آنھم درموردی که ھيچ ارتباطی با جنايات جمعی آنھا نداشته بلکه به قتل يک فردی که 

  .فردسرشناس يک دولت درگذشته بود مشروط می شود

  

ھا تا حاال درکابل نات حاال بيشترازده ھزارکلمه درمورد صمد ازھرنوشته است ودرگفتمان نيزاين مقاله . "...٣

  ."منتشرشده است

اين اگرتبليغ بی ريا و ارادتمندانه برای يک پرچمی خائن و يک جانی کثيف نيست ، پس چيست؟ من !  آقای سمندر

با خلقی ھا و پرچمی ھا خواھيد زد؟ شما بايدسالھا پيش وقبل ازآنکه " ضديت"نميدانم شماباکدام روی بازھم دم از

می پيوستيد " دموکراتيک خلق"تان به تارخام ببنديد ، به حزب نامنھاد " فرياد"و " یشورای دموکراس"عده ای را با 

بودن " دموکراتيک"امروزشما با ثبوت حمايت ازبقايای تاريخزده و متعفن خلق و پرچم ، با " دموکراسی"زيرا 

وزيکديگررابازيافته شما درواقع برادران تنی ھمدگرھستيد که امر. يعنی ضدمردمی بودن ھمان حزب گره می خورد

بگوئيد زيرا نقاب " مگر"و" اگر"دراين مورد ضرورنيست . و محبت تانرا نمی توانيد ازانظارپنھان سازيد

خودراخود دريديد و ھمه اعترافات تان درھمين صفحات انترنيت ازبرابرچشمان مردم ما می گذرد و ثبت حافظۀ 

  .آنھا و حافظۀ تاريخ می گردد

 

ی يا سيد موسی عثمان ھستی ، کينه شخصی به افرادی نداشته باشند ، می توانستند درھمان اگرمحک باستان. "٤

سايت افغانستان آزاد يا گفتمان يا کدام سايت ديگرتا حال به نقد ديدگاھھای صمد ازھردرمورد قتل يا خودکشی 

  "اما چرانمی نويسند وياچراننوشتند؟. ميوندوال بنويسند

ساختن طرف " فام".. بعضی نکات به تکرارمطرح شده اند ولی باکی نيست زيرا برای   گرچه ازآغازاين نوشته 

حقه بازانی ازقماش باقی سمندروياران پشت . ازآنجمله است مسألۀ کينۀ شخصی. مقابل ، چارۀ ديگری وجود ندارد

صی داده وآن را پرده اش با اتھام کينۀ شخصی می خواھند تضاد خلق ما با وطنفروشان را جنبۀ کينه توزی شخ

 ناتو، ايساف ، دھھا و صدھا ۀعالوبه خباثت بايد تفھيم شود که اگر: نوابغ"به اين . ازاھميت تاريخی آن تھی سازند

درعقب تان داشته باشيد ، ھنوزھم قادرنخواھيد بود که حجم حجيم جنايات شرکای  قوت فاشيست و اشغالگررا

 ديگر، گويا ۀلمسأ. تنزيل دھيداريخی به يک کينه و عداوت شخصی  ملی و تۀپرچمی توطئه ھای تانرا ازيک مسئل

  : مشھوراست که می گويندۀھمان گفت...":  نقدديدگاھھای صمدازھر"

  ": ملک می بنددۀدزد را درقلعه نمی گذارند ؛ اسپ خودرا درخان "

" ائی خدمتگارانخد" صمدازھرجانی و شکنجه گررا کسی حق نظردادن درمسائل ملی و وطنی نمی دھد و شما 

، به وی آبرو واھميتی به !) وما(خودفروخته وی را عنصربا اعتباری جلوه داده می خواھيد با فراخواندن ديگران 

  .وجود آورده و چرنديات يک وطنفروش شناخته شده و پوچ را پراھميت و قابل نقد جازنيد
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تان بايد آگاه باشند که با " ازخودآگاه" گرھستيد ولی ياران توطئه" ازخودغافل"شما که يک شخص !  آقای سمندر

جھت سرھم بندی " اصول دموکرات ھا"و رعايت " دموکراسی" مندرس ۀ قاتالن مردم درپردۀموقع دادن بيشرمان

 کشور، به ۀطورآگاھانه و عامدانه ، دربرابرچشمان ملت و نسل آينده مباحث و توجيھات من درآوردی ، آنھا ب

 حق ۀتئوريسن ھا و سياسيون گفتمان ھرقدرھم سعی نمايند تا خيانت آشکارخودرا درلفاف. تحريف تاريخ می پردازند

ن و غيره و غيره پنھان نمايند ، اين واقعيت را ازچشم تيزبين مردم نمی توانند کتمان نمايند که با مخالفابه  ابرازنظر

  . کشورما مصروف اندۀ گذشتۀکمک جالدان مردم ، آگاھانه به مسخ تاريخ چند دھ

  

  ."من يکی ازسرسخت ترين انسانھائی ھستم که مخالف سانسوروخودسانسوری می باشم. "٥

ھرگزقادرنخواھيدشد ) مسؤولين واقعی گفتمان(شما ". را با عطسه پنھان نمود... نمی شود "می گويند !   آقای سمندر

جنايات حزب بدنام خلق و پرچم و باداران سوسيال که خيانت آشکارتان به ملت و به خصوص به قربانيان مظالم و 

 مردم با ادا درآوردن ۀفاشيست آنھا را دربازگذاشتن دھن کثيف وقلم فرسائی پرچمی ھا وديگردشمنان سوگندخورد

توجيه نمائيد ؛ ودرضمن قسمی وانمود بسازيد که اشخاصی چون اين قلم ، دربه راه " مخالفت با سانسور"مضحک 

 تان را ۀاين عشوه گری ھای کاسبکاران. متوسل می شوند" خودسانسوری"به !  با پرچمی ھای کثيف!نينداختن بحث

 چترخيانتی که شما برای شان آماده می سازيد ، به هبرای تشجيع آنھائی به کارببريد که آلوده ھستند و درپنا

  .دورمعبود پرچمی شما جمع می شوند

  

ارواژه درمورد کودتای ھفت ثور، ششم جدی وتجاوزشوروی و قتل و درگفتمان تا ھمين حاال بيشترازصدھز. "٦

قتال و شکنجه و اعدام ھای فردی و جمعی ازطرف بسياری ازنويسندگان نوشته شده است و خوشبختانه درگفتمان 

  ..."موجود می باشد

ه نموده بودم که ھستند راشد ھم به اين نکته اشار. من قبالً درجواب آقای ق!   کامالً درست می گوئيد آقای سمندر

کودتای ھفت ثور، ششم جدی  "عده ای پاکطينت و صادق به وطن و مردم که به سايت گفتمان به ضد 

نوشته اند ؛ پس اين موقف و نظرات آن " وتجاوزشوروی و قتل و قتال و شکنجه و اعدام ھای فردی وجمعی

ساخته نه موقف و نظرات تئوريسن ھا و سياسيون نويسندگان بوده که سايت گفتمان آنھارا به مرورزمان متراکم 

 ۀبا نيشخند داراکوالئی اش درسايت گفتمان و استقبال مشتاقان واگرچنين نيست ، پس حضورصمد ازھر! گفتمان

 خوب درسايت گفتمان اشاره می کنم، مسؤولين گفتمان ازوی به کدام مفھوم است؟ من زمانی که به نويسندگان

 ۀست که مواضع ضد دشمنان مردم داشته قلب شان برای ملت ستمديده و سرزمين اشغال شدی امنظورم ھمان عده ا

اعتراف شما به تجارت .  پخش نوشته ھای خود استفاده می کنندۀما می تپد ولی ازسايت گفتمان فقط به حيث وسيل

خورده و قاتالن مردم به باالی مقاالت آنھا وآن مقاالت را برای تطھيرتان دربرابرموقع دادن به دشمنان سوگند 

 دست ۀ پاکطينت را به تفکر واداشته وپيش ازآنکه خودشان و مقاالت شان بيش ازاين ملعبۀکارگرفتن ، بايست آن عد

ھرقدرآن عده ، با درک واقعيت ازآن . شماھا قرارگيرند ، بھترخواھد بود با جمع شيادان گفتمان قطع رابطه نمايند

 درخيانت گردانندگان سايت گفتمان آغشته شده و توجيھی برای سکوت و دوام ھمکاری طفره روند ، به ھمان اندازه

  . نخواھند داشت درپيشگاه مردمخود درآينده

  

  ".اگرگپ درمورد صمد ازھراست ، پس بايد در مورد مقاالت اش مقاله ھايی بنويسيد. "٧
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ً کرک است وآنچنان با تبانی و انقياد تخديرشده  که ھرچند سطردرميان ، نمی تواند عشق خود به  مغزاين آقا واقعا

وی چنين ادامه می . آن پرچمی قاتل را لحظه ای فراموش نمايد" بزرگسازی"به يک جنايتکارو " حرمت گذاری"

  :دھد

من نخستين سوال ھا رامطرح ساختم وتاھنوزمقاله ھای صمد ازھر را می خوانم و ھروقتی وی درمورد نوشته  "

رھمين مورد خاص بگذارد ، نوشته ھا و سوالھای من بازھم منتشرخواھند شد و بعدن صمد ھايش نکته پايان د

  ."ازھرنيزخواھد نوشت

" رونق"آقای سمندراوالً اعتراف می کند که صمد ازھررا برای . دست آورده اعتراف واضحترازاين نمی توان ب

 اعتراف می کند به اينکه قرارداد بايد به اين بعداً .  خاص خود دعوت می کندۀ گفتمان به شيوۀدادن به سايت جاماند

 ھرگاه صمد ازھرديگرچيزی به خورد گفتمان داده نتوانست ، اين آقای باقی سمندر. زودی ھا ختم نشود

 خود حضورناميمون آن جالد شکنجه گرخلق مارا درسايت ۀخواھد بود که با طرح سؤاالت مخلصان!" بازآزادی"...

  !درمانده و درمانده طلباين را می گويند ... ھد بخشيدننگين گفتمان تداوم خوا

اين آقای سمندرآنقدروقيح و رسوا است که نه تنھا به گند و افتضاح خود خوشنود است و به آن افتخارمی کند که حتی 

ھم دعوت به عمل می آورد که ) آقای موسی عثمان ھستی( با ھمان حمق ازخودبيخود خود ، ازمن و آن افغان ديگر

آنچه را سيد موسی عثمان ھستی ميداند ويا محک باستانی پس بايست برای خودشان نگه ندارند ، بنويسند و "

  ".بگذارند تا صمد ازھرھم بنويسد

من به نمايندگی ازآقای عثمان ھستی حرف نمی زنم ولی درين چند روزخودشاھد بوديد که حسابی !   آقای سمندر

ی شرم وحيا دروجودتان باقی مانده باشد ، بايد ديگردنبال دفاع رذره ا را کف دست تان گذاشته و اگحق تان

تاجائی که به خود ". آب تان را بخريد"نگرديد و به اصطالح مردم ما ) وياھرخائن ووطنفروش ديگر(ازصمدازھر

صوصيات ی با خمن مربوط می شود ، بايد تا حال درک نموده باشيد ـ  گرچه خيلی بعيد به نظرمی رسد ـ که افغان

  !!ويرفراخواندن ، به ريش خود خنديدن استاين قلم را دردام تز

  ادامه دارد                                                                          

  

  :يادداشت

را که به رنگ سبز مشخص شده اند، به خاطر اجتناب از سوءتفاھم بدون " باقی سمندر"نوشته ھای آقای 

اميد خوانندگان ارجمند و نکته سنج پورتال با . تاری و در نتيجه با اغالط امالئی و انشائی آن نشر نموده ايمويراس

  .اين حرحت تفاھم داشته باشند

   AA-AA                     اداره پورتال

  

  

 


