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  محک باستانی

٢٧/٠٢/١١  

  پاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گفتمان

)٣(  

  !آقای باقی سمندر

ا  ِرند و چاالک به نظرخواھيد آمد درحاليکه شما که نادان ھستيد ولی به کسانی که ازشما شناخت نداشته باشند ، گوي

آنھا غافل اند ازينکه شارلتان ھای خزيده درپشت سايت گفتمان ـ که خودريشه درباطالق قوای اشغالگرواستخبارات 

اين درست چيزيست که . غربی دارند ـ درلحظه ای که ايجاب می کند ، ُرخ صحبت را به سوی ديگری می چرخانند

عين چرخش بی مقدمه را من .  فبروری شما درسايت گفتمان مشاھده می شود١٧نديات منتشرۀ  چر٨دروسط صفحۀ 

به . راشدی به غيرازخود شما وجود نداشته باشد. بسيارممکن است که ق. راشد ھم متوجه شده بودم. درنوشتۀ ق

ان ھستی و محک باستانی ھرحال، شما خود می بينيد که به مجرد ختم جملۀ تان راجع به اينکه چرا سيد موسی عثم

  :دربارۀ معبود جالد شما نمی نويسد ، اينچنين مبحث زندان ، شکنجه و استنطاق را به يک بارگی بازمی کنيد

تجربهء تلخ افغانستان و پيش ازافغانستان نشان داده است که قلمدادکردن و انواع شکنجه دادن و زندانی نمودن . "٨

ھمين حاال درافغانستان برای اعتراف گرفتن ازمتھم سوديم اميتال و . رداشته استوکشتن تا حال ازافغانستان دست نب

مشقات اش را نتنھا تزريق مينمايند ، بلکه توسط چای و نوشيدنی و خوردنی ھا ھم به فرد متھم ميدھند و بعدن پيش 

  )١( ." دريافت دارندرويش قلم وکاغذ می گذارند و ميپرسند و جواب ھای خودرا چنانچه مايل اند ، ميخواھند

شما اينھمه جنايات مروج درفرمانروائی امريکا درافغانستان را آگاه بوديد و لی تا زمانيکه نقاب ! آقای سمندر! به! به

شما و سايت گفتمان درمورد خوشخدمتی تان به صمدازھرازطرف آقای عثمان ھستی و اين قلم درانده نشده بود ، 

شخصی که خود سرانه و بدون کوچکترين ! رای خود نگه داشته بوديد؟ للعجبآنھمه واقعيت ھای ھولناک را ب

را داده است ، چگونه ممکن بوده که برحذف " سربازآزادی"تطابقی به واقعيت ، خودش به خود لقب خنده آور 

ً افغان ھای مظلوم ولی تسليم ناپذيرا فتاده دردام آزادی آن زندانيان قربانی استنطاق با مواد کيمياوی ، که مسلما

اشغالگران و ادارۀ مستعمراتی آنھا است ، سکوت نموده و ھنوزھم به زعم خود گويا " تروريزم"و " طالب"

سؤال دراين است که شما چگونه با اين جزئيات ازشيوۀ شکنجه ومواد مورداستفادۀ . بالمنازعه است" سربازآزادی"
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درافغانستان است " ترقی و پيشرفت"و" دموکراسی"، " آزادی"جالدان عصرحکمروائی امريکا و متحدين که عصر

  :آگاه شديد؟ پاسخ به سؤال فقط می تواند يکی ازين حاالت باشد

 يا اينکه شما خود حاضرصحنه بوديد و ھمه مسائل را با دقت و کنجکاوی ازنظرگذشتانده و به حافظه سپرديد، چون 

با عين ) وخلقی(زھر وموجوديت عناصرکثيف پرچمی دوستی بی شائبۀ شما با يک شکنجه گر و جالدی چون صمدا

صفات درساختار قدرت استعماری فعلی درافغانستان ، اين زمينه را برای شما به راحتی مساعد ساخته است تا شاھد 

اعمال زجروشکنجۀ ھموطنان تان باشيد ؛ يااينکه دردوران خدمت دراردوی اشغالگران و مولود استعماری آن ، 

ل شنيع به دست نظاميان فاشيست قوای ناتو و ايساف بوده ايد ؛ وياھم اينکه اززبان ھم پيمانان جنايت شاھد اين اعما

ولی . پيشۀ تان اعترافات ننگين شان را شنيده ولی به پاس تعھد خائنانۀ تان با آنھا ھمه چيزرانزد خود نگه داشتيد

  : توانددونکتۀ ديگرھم ازگفتارشما که درباال نقل شد استنتاج شده می

 اين معلومات مرگزا را معبود داراکوالئی شما صمدازھرـ ازروی آنچه خود برقربانيان خود تطبيق نموده است الف ـ

ـ به شما حکايت نموده است تا شما برای تبرئۀ تدريجی وی ازطريق نفرت زدائی و حساسيت زدائی ، اين را ھم 

ضوع تنھا شيوۀ عملکرد روس ھا و نوکران شان دراعتراف ذھن نشين خوانندگان سايت گفتمان نمائيد که اين مو

درنتيجه نبايد برصمد . گرفتن ازمخالفان شان نبود بلکه ببينيد که امريکا و متحدين ھم به عين وسيله متوسل می شوند

سخت بگيريد زيرا آنچه را وی برای شکنجه وحصول اعتراف عملی می کرد ، امرکامالً عادی و " بيچاره"ازھر

ً مورد کدام اتھام قراردادمعمو درواقع تئوريسن ھای پشت پردۀ (اگرھدف آقای سمندر. ل بوده ونبايد وی را مشخصا

  پيش نمودن چنين تبليغات نباشد ، چرا يک بحث خارج ازموضوع را بدون مقدمه و اشاره راه می اندازد؟) گفتمان

اداران امريکائی ، المانی و غيره وغيرۀ  با حکايت شيوه ھای مسموم سازی ، شکنجه و اعتراف گيری ، بب ـ

تئوريسن ھا و سياسيون گفتمان ودرپيش پای ھمۀ آنھا ، آقای باقی سمندر ، می خواھند به مردم زھرچشم نشان بدھند 

برشما تحميل " آزادی"که ای مردم سرکش اگربه قدرت فاشيستی ما سرتسليم فرود نياورديد و انقيادی را که به نام 

  . ذيرا نشديد ، درآنصورت ازقبل بايد ملتفت باشيد که چه شکنجه و عذابی انتظارتان را می کشدمی نمائيم پ

جھان ديده ای که ازکام نھنگ زنده بيرون برآمده است ، چنين به زيرتاثيرقراردادن " انسان"آقای سمندربه مانند 

  :اذھان  مساعد به قبول جفنگ خود می پردازد

اق بنويسم ، موھای جانتان راست می گردد ولی درکانادا ويا امريکا ويا استنطاگرمن برای شما درمورد  " 

  ".اروپا

سايت گفتمان به وی سپرده شده ، بدون " صداقت"  آقای سمندرکه وظيفۀ ايجاد خوف درذھن خوانندگان باورمند به 

  :مقدمه آغازمی کندآنکه موضوع را دنبال کند ، جمله رانامکمل گذاشته واستدالل ديگری را بازھم بدون 

حاالنکه ازنگاه منطق ساده و ابتدايی وقتی که يک انسان متھم به جرمی باشد ويا گردد ، دراروپا ويا کانادا ويا  " 

اياالت متحده امريکا و يا درپس مانده ترين و پس نگھداشته ترين کشورھا متھم حق دارد برای خود وکيل دفاع 

  "، مگرھمين طورنيست؟داشته باشد وازحق خود دفاع نمايد 

اين تصادفی نيست که شما ـ به اشارۀ آنھائی که ازپشت پرده تارھای شماراکش می کنند ـ به يکبارگی !  آقای سمندر

ازحق متھم برای داشتن وکيل برای دفاع خود ياد می کنيد وبرای اينکه تأکيد مکررتان برکانادا ، اروپا و امريکا 

شف شف "ھدف شما که آن را با . کشور ھا می نمائيد" پس نگھداشته ترين"ھم به سؤال برانگيزنشود ، اشاره ای 

می خواھيد درذھن خواننده بدھيد اينست که شکنجه گر ، جانی ، خائن و وطنفروش معلوم الحالی چون " گفتن

..." ع نمايدحق دارد برای خود وکيل دعوا داشته باشد وازحق خود دفا... ازنگاه منطق ساده و ابتدائی "صمدازھر
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اين درست چيزيست که دم چشمان متحيرمردم ما درسايت بدنام و خائن گفتمان می گذرد و با ! بلی آقای سمندر

ً دراول ( شما شيادان ، کامالً واضح شد که شما خود وکالی دعوای صمدازھرخواندن ميان سطور البته وی صرفا

شان ھم " حق دفاع"و ) جنايتکارن و قاتالن مردم قراردارد که شما برای نجات شان تھيه نموده ايدلست طويل 

درست ھمان موقع دادن بدون قيد وشرط به الطايالت آنھاست تا نه تنھا واقعيت ھا را با دروغ چنان مسخ نمايند که 

اء برفاشيست ھای اشغالگر به خورد اوالد يکی دو نسل بعد ، با جازدن جعليات ، تاريخ تحريف شده ای را با اتک

اشخاص "شوند تا به عنوان " شخصيت"گويا احيای " بزرگسازی"و " ارج گذاری"مملکت بدھند بلکه دراين مانور

نزد مردم با آسودگی خاطر و با به رخ کشيدن آن طوماری که من جمله درفساد آبادی چون سايت گفتمان " با اعتبار

خود " ھمين طورنيست؟"...پايان جملۀ باقی سمندربا تذکر. ازھم به شکنجه و آزارمردم دوام دھندبه جا گذاشته اند ، ب

نيرنگی است که ازيک حقيقت جھانشمول ـ به خصوص آنچه غربی ھا درسياست تزوير و فريبکاری دموکراسی 

و حق دفاع ازخود ، آری قالبی خود به آن متوسل شده و به رخ رقبای خود می شکند ـ يعنی حق داشتن وکيل دعوا 

و بلی وياھم اشارۀ تأئيد را که ازمردم انتظاردارند ، به عنوان صحه گذاشتن آنھا به حق دفاع صمدازھرھا ازطريق 

  .سايتی چون گفتمان به کار می گيرند

ت به بازھم مداری ھای پشت پرده ، گپ ھای ديگری را به دھان ياوه گوی ملعبۀ بی خرد خود می گذارند تا توجيھا

نفع صمدازھردرپردۀ احساسات و عواطفی که نزد مردم تحريک می نمايند ، زائل شده و خوانندگان نکات پيش تررا 

آنھم يک انسان مظلوم " انسان"ازجمع آنھا و " ھزارھا انسان"سرآغازھمين استدالل دانسته ، صمدازھررا درازدحام 

  : بپذيرند

  ..."  ی سروکارداريم که درافغانستان نيست ونابود شده انددرينجا ما با يک انسان و ھزارھا انسان" 

ھزاران "پيش ازذکر" يک انسان"اگرتبرئه و نجات نورچشم سايت گفتمان ـ صمدازھرـ منظورنباشد ، ذکربی مورد 

ست تا درعين جمله نه کدام اشتباه لفظی است نه ھم اشتباه چاپی بلکه ھمان مانوررذيالنۀ پرده نشينان گفتمان ا" انسان

با تلقين جسته و گريختۀ کلمات ، درفرجام برداشت ناخودآگاھی درذھن خواننده ايجاد نمايند که به طورشرطی ، 

حزب "و " سربازآزادی("ضرورت موقع دادن به يک جانی و قاتل عزيزان مردم را موجه وانمود نموده و آزادانه 

  .و وطنفروش شناخته شده قرارگيرنددرخدمت صمدازھرھا و دھھا وصدھا خائن ، جانی ") آزادگان

  :بازھم برای اينکه دسيسۀ نجات وطنفروشان را برمردم ھضم نمايند ، باقی سمندرچنين دوام می دھد

برای اينکه درآينده چنين نباشد و نگردد ، من طرفدارسرسخت نوشتن صمدازھرو . اميدوارم درآينده چنين نباشد "

  ."وال می باشممخالفين درمورد قتل يا خودکشی ميوند

  توگوئی اگراين موضوع واضح شود که ميوندوال را کشتند يا خودکشی کرد ، ھمه مصائب و بد بختی 

بازھم ھمان مانورشخصی ساختن و ! نه. ھاازافغانستان رخت بربسته ومردم دررفاه و خوشبختی زندگی خواھند کرد

و آن جنايتکاران و وطنفروشان پررو ) چمی ھاقربانيان جنايات خلقی ھا و پر(خصوص ساختن تضاد ميان مردم 

 ملی و ھمگانی که خواھان جواب درخوروکيفرنمودن شديد جنايتکاران ۀمی باشد زيرا با پائين آوردن يک معضل

وکيل "است ، مسؤولين گفتمان ـ اززبان ياوه سرای باقی سمندرـ می خواھند درسطح فردی برخورد نمايند تا با 

 ۀ غربی شان و خدمات صادقانۀرجانی و وطنفروش يکه يکه دفاع شده به کمک باداران تازھ" حق دفاع"و " دعوا

 ننگين و ۀنجات يافته ھيچ ضرورتی به بھم پيوستن گذشت" قانونی"سايت گفتمان ، ازمحاکمه و مجازات مردم به طور

است که بد نام " کيل دعواو"درميان بوده واين "  شخصیۀکين"پرازحقه ، خيانت و جنايت شان نباشد زيرا موضوع 

اگرميوندوال بيچاره به عنوان صرفاً ! آقای سمندر...  ترين و خون آشام ترين جنايتکاران را بيگناه ثابت خواھند نمود
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 افغانستان امروزوجود می داشت و اينھمه تجارت شما و قاتل خودرا درمورد خود شاھد می ۀيک فرد عادی و تبع

  ...شی می زدبود ، بدون شک دست به خودک

ۀ قشق" مردم ما ، ۀ خود ، باقی سمندردربرابراربابان ودربرابرصمدازھربازھم ، به گفتۀدراين قسمت نوشت

  ":خودراتازه می نمايد

من ازانتشاريافتن نوشته ... ھمين طورتا حاال بادقت مقاله ھای صمد ازھر را خوانده ام وبازھم خواھم خواند. "٩

  ."ه ترس دارم ونه درگفتمان ونه درکدام سايت ديگرھای صمدازھرنه درکابل ناتھ

  يکبارديگرمتوجه می شويم که موجود منفوری به نام باقی سمندرآنقدربی شخصيت ، بی وجدان وپررو است که نه 

. تنھا ازدفاع ازصمد ازھر و امثال وی ننگ ندارد بلکه آن وقاحت صد بارقابل نفرين را عدم ترس جا می زند

مندرمی خواھد بگويد که با خوشخدمتی به موجود جانی و کثيفی چون صمدازھرگويا وی ازمردم و درواقع باقی س

وی به ... لمانی ، امريکائی وا باداران ۀ حمايۀازبازپرس آنھا کدام ترسی به دل راه نمی دھد ؛ که اين موضوع درساي

بازھم به اصطالح غلتک می زند و دلقک استعماروسخن گوی گفتمان درينجا . ثبوت رسيده وبرھمگان آشکاراست

 اخباروجرايد قريب به چھل سال قبل فرومی برد تا ۀخواندن مشتاقانه و ھدفمند اراجيف صمدازھر را درمطالع

 مقاالت و مباحث آنزمان خلط شده و ازنظرھا ۀاگرشود ، تبليغ به نفع دفاعنامه ھای يک جانی و و طنفروش درھال

  :پنھان ساخته شود

شته ھای درجرايد خلق و پرچم منتشرميشدند ، آنھا را ميخواندم و ھمچنان مقاله ھای مخالفين شان زمانيکه نو"

  ."را ازموضع چپ درشعله جاويد خوانده ام وازمخالفين راست شانرا درگھيز

  آقای سمندرموازی با دفاع ازيک موجود کثيف و جنايتکاری چون صمدازھر ، درضمن می خواھد به خود ھم گويا 

راست و مخالفين \صيتی دست وپا نموده و قسمی وانمود نمايد که نه تنھا اھل مطالعه بوده ازھرمنبع  چپ شخ

  :به اين جمالت وی توجه نمائيم. بدرآمده است" پخته" حوادث واقعاً ۀھرکدام را مطالعه می کرده بل درکور

تاھای بيست وششم سرطان و ھفت نتنھا مقاالت را خواندم بلکه شاھد مظاھرات و برخوردھا و بعدن کود "

  ." فبروری و صدھا گپ و حادثه و وقايع ديگرتا حاال ميباشم15ثوروشش جدی و 

 ھم برای وی کودتا است گذشته و برآن اغماض کنيم ، واقعاً ١٩٨٩ اگرازاين خبط آقای سمندرکه پانزدھم فبروری 

 حوادث تاريخی خونين کشوردرتکامل وقوام چيزی دربساط وی نمی يابيم که آنھمه چپ و راست خواندن وآنھمه

مگس "يگانه ُبردی که آقای باقی سمندردرطول سالھا . وی به ارمغان آورده باشد) شخصيت سياسی(شخصيتی 

 ۀبه آن نائل شده است ، ھمان خدمت صادقانه به استعماروانواع ارتجاع است که وی را با خصيص" ھردوغ شدن

  !ه استدھن گشادی و پرروئی متمايزساخت

  ادامه دارد                                                

  :يادداشت

ذا ) ١( م، ل وده اي اقی سمندر را ويراستاری ننم ای ب ه شده از نوشته آق ول ھای گرفت ل ق به مانند قسمت ھای قبلی، نق

  .می باشدنويسنده مسؤوليت اغالط امالئی و انشائی آن متوجه خود 

 AA-AA  اداره پورتال                                                                 

  


