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 Political سياسی

  
  محک باستانی

٠۴/٠٣/١١  

  

  پاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گفتمان

)٤(  
  

  
  !آقای سمندر

اک طينت و باوجدان ھم درارتباط درفاصلۀ دوبخشی که من درپاسخ شما می نويسم ، خوشبختانه ديگروطنداران پ

موضوع ، آنھم برای باراول به عنوان ھمکارقلمی به پورتال می نويسند ؛ که اين خود بايد سروشی برای شما و 

که می توان ازمحترم دگروال طالب، محترم : ھمپالی ھايتان ، دال برکارآئی حرف پورتال و عملی نمودن آن باشد 

. نام برد» آزاد«و محترم » پغمانی«ھمچنان ازھمکاران دائمی پورتال چون محترم نيشام، محترم داوود فريد و 

ھرکدام ايشان به نوبۀ خود سھمی درافشای جنايات صمدازھربی وجدان ، ميزان ددمنشی و خون آشامی وی ، وھم 

ً مايۀ افتخاراست و اميد  که بازھم وطنداران ميزان تبانی و ھمسوئی سياسيون سايت گفتمان ادا می نمايند که واقعا

» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«وفاداربه مردم وسرنوشت آنھا ، دست به قلم برده ، سنگرمبارزان نترس پورتال 

  .را بازھم به ضد خائنان ، جنايتکاران رسوا وبی وجدان و قاتالن فرزندان مردم ، مستحکم ترسازند

  

  :واما درمورد شما

سياسيون و تئوريسن ھای عوامفريب سايت گفتمان ھرروزبيشتر و بيشترمی شود و رسوائی شما ودرعقب شما ، 

شما ودرواقع پروسه ھای راه انداخته شده برای تطھيروتبرئۀ » دموکراتيک«مردم به ُکنه سياست ھای به ظاھر

 و ھرآنچه خائن ، وطنفروش ، شکنجه گروجالد است ، بيشترازپيش مطلع شده ، به شما و باداران متجاوز

  .اشغالگرتان، ننگ و نفرين می فرستند

  ! کجا اما شما کجا و شرم و آزرم

 پيش پای آنھا ، خودت آقای سمندر، اينست که شما ا گفتمان ، ودرپيشۀ علت آنھمه بی حيائی گردانندگان پشت پرد

راتی و مطبوعاتی  افغانستان دريافت می کنيد ، سياست ھای نشۀمطابق دستوراتی که ازاستخبارات دول اشغال کنند

تان بربخورد ، شما به عنوان مجريان » ننگ افغانی«به ھمين دليل حتا اگرموضوعاتی ھم به . تان راعيارمی نمائيد
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 اشغالگران ، به عنوان خود فروخته ھائی که ھستی و نيستی شان بسته به تارخدمت به بيگانگان ۀ ارادۀ،بی اراد

مل داشته آنچه را به دفاع ازخود ممکن ارائه نمائيد ، ازترس برآشفته شدن متجاوزاست ، نمی توانيد ازخود ابتکارع

البته ھدف چرنديات وحرف ھای يک پشيزی شما ، آقای . به زبان قلم بياوريد» نواله«ولينعمتان تان و ازدست رفتن 

ئرکردند ، سالھا خودرا لمان کنفرانس و سيميناردااباقی سمندر، نيست بلکه روی کالم من به آنھائی است که سالھا در

برای » شورای دموکراسی« دروغين » فرياد«محورروند روشنفکری درخارج وطن جازدند ، وسالھا با برآوردن 

» زنده بودن«جای ھرگونه واکنشی که ممثل ه اما ب.  افغانستان بذل مساعی نمودندۀسربازگيری برای اشغالگران آيند

 فقط دلقکی را روی صحنه می آورند که ازيک بحث به ، باشد؛ انديشندشان به عنوان افرادی که با مغزخود می 

اينست خيزی که وی . بحث ديگری ، به سان ميمون ، ازيک شاخ به شاخ ديگری خيززده چيغ و پيغ راه می اندازد

  :متعاقب يادآوری ازخواندن نشرات بيشترازچھل سال قبل و شاھد بودن چندين کودتا به شاخ ديگری می زند

  

بايست داليل و براھين ھردوطرف را خواند و خودرا قناعت داد که جرم چيست؟ مجرم کيست؟ : کوتاه اينکه) "١

جرم شناسی چيست؟ حق اثبات جرم راکی دارد؟ ھرفرد به نوبهء خودش يا قانون؟  قانون چيست وکی ھا خودرا 

  )١(..." مدافع حاکميت قانون می دانند؟

سؤاالتی را رديف می کنيد ، آيا  شما که طوطی وار! تخصص علم حقوق ھم شديدشما به يکبارگی م! آقای سمندر

ً انتظارداريد که خوانندگان گفتمان شما را دانشمند متبحر وآگاه ازحقوق بپذيرند؟ شما بدون شک درتحميق  واقعا

 آن وطنداران، اين به پاس کرامت انسانی. خوانندگان و ھمکاران سايت مردم فريب گفتمان بسيارزياده روی می کنيد

بيچاره را حداقل قائل شويد » انسان«کوشش کنيد به خود حيثيت ووقاريک . عوامفريبی ھای رسوا را کناربگذاريد

نمائی ھارا شما به دفاع ازمعبود تان، " وکيل دعوا"زيرا ھيچ کس بی عقل و کودن نيست که نداند اينھمه 

وی ختم  ن به ھمان شخص و دفاع مذبوحانه و مردم ستيزانه ازنموده ايد و کالم تا» ازبر«صمدازھربه اصطالح 

داليل و براھين دوطرف «ازطرف ديگرموازات خواندن نشرات چپ وراست تظاھرات زمان ظاھرشاه با . می شود

دليل آنھم اينست که شما با تمام نيرو و وجود تان می . کامالً ناجورومضحک است» ...را خواند و خودرا قناعت داد

يد يک بحثی را که درسطح ملی است، به بحثی درسطح فرد پائين آوريد که درنتيجه با دوباره تعريف نمودن خواھ

که معبود تان ، جانی و شکنجه گررسوا ـ صمدازھرـ ...  و» حق اثبات جرم«، » جرم شناسی«، » مجرم«، » جرم«

ما مساعد برای قبول و ھضم چرنديات تان ، به شما ديکته نموده است ، طوطی وارتکرارنمائيد تا عده ای به زعم ش

)  مردمۀبخوانيد حق راه گريزازمحاکمھ(وی دردفاع ازخود » حق«و مشروع بودن  صمدازھر» بيگناھی«ازآن به 

  .متقاعد شوند

درست اند ولی نه اززبان شما و گيريم که  آنچه را شما راجع به جرم و مجرم و غيره می گوئيد ۀھم!  آقای سمندر

جا اند درمورد يک انسانی که درقسمت مجرم بودن ه  آن نکات درست وبۀ بلکه ھم؛ ازيک جانی شناخته شدهدردفاع

وی شک موجود باشد و بيم آن برود که مبادا وی دراثرعدم دسترسی به وکيل دعوا ودفاع قانونی ازخود ، بی جھت 

تنھا صدھا نفربه ه ن! نين بوده نمی تواند محکوم شود؛ درحاليکه درقسمت صمدازھربه ھيچوجه چاءو ظالمانه به جز

ولی شما . مجرم بودن وی شھادت می دھند بلکه قربانيان مستقيم شکنجه ھا و ددمنشی ھای وی ھنوزھم موجوداند

و به قاتل صدھا ...  رفتارکنيد» انسانی«غربی تان می خواھيد » دموکرات« پدران ۀ، به شيو» دموکرات«آقايان 

عمالً پامال نمودن حق آنھا برای بازخواست ازمظالمی که برآنھا روا داشته شده است ، می وھزارھا افغان و با 

  .دست آوريده خواھيد ازمردم مظلوم ما سند برائت صمدازھر را ب
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اين آرزو را شما و باداران فاشيست واشغالگرتان با خود به گورخواھيد برد زيرا شما با ازميان !   آقای باقی سمندر

 روس درافغانستان و بعداً درجريان راکت ۀدرشب وروزسقوط دولت دشت نشاند(د وشواھد جرم و جنايت بردن اسنا

و اختراع سند وشواھد واھی و ) ربانی ـ مسعود و گلبدين ـ سياف و سگان ديگر: پرانی ھای ھمدستان مسلمان شان

ممکن مدت )  نيويارکۀای دوگانسالح کشتارجمعی درعراق و دست داشتن دولت طالبان درسقوط برج ھ(بی اساس 

درست نمائيد ولی » صورت دعوا«ن داخلی و باداران بين المللی تان بتوانيد دفاع نموده و برای آنھا خائنازمانی از

 زعيم زورگوی آن را به لرزه ۀ آن به کشورليبيا کشيده وکرسی نت وبولت شدۀتجربيات شاخ افريقا که امروزدامن

  !مردم را برای ھميشه نمی توان فريب داد. ستدرآورده است ، دم چشم ما

ھمان طوری که درباال اشاره نمودم ، خواھی نخواھی شما موضوعات حقوقی را به دفاع ازصمد ازھرخالصه ) ٢

چه خائنانه و چه وقيحانه و ناجوانمردانه درحق مردم ، شما ازحق آن جانی بی وجدان به دفاع برمی . خواھيدکرد

  :خيزيد

  

 حال صمدازھردربرابرمن يا نصيرمھرين وياافراد ديگرازحق حقوقی خود دردادگاه جرمنی استفاده ازينروتا" 

بايست حقيقت . نکرده ودرمحکمه به وسيلهء وکيل مدافع سخن نگفته است ، بلکه خودش وارد کارزارشده است

  ".رايافت و حقيقت يابی نمود

با آنھمه دفاع .  حرمت نگذاشته و مثل خود بی مغزفکرمی کنيدشمابازھم واقعاً خوانندگان سايت تان را! آقای سمندر

آخرين مرحله ای که منافع خودتان و  که شما ازصمدازھربی وجدان تا حال نموده ايد ، وشايد که تا سرسختانه ای

وتا اوھستيد و ا» دشمن«به آن وفاداربمانيد ، چگونه ممکن است باورکرد که شما درضمن باداران تان ايجاب نمايد 

 بعدی ۀمگرھمين شما نيستيد که درجمل. دفاع ننموده است!! به مقابل شما» ازحق حقوقی خود دردادگاه جرمنی«حال 

... می سازيد» کارزارشده استخودش وارد «ی که »رستم«وی يک قھرمان خيالی رؤياھای ننگين تان و نوعی  از

 ۀوھنوزھم درمغزحقيرتان به اين حماقت معتقد ھستيد که ھنوزھم عده ای قبول خواھند کرد که شما ھرگاه پرد

بودن کنارزده شوند ، درحقيقت مثل ديگرمردم وقربانيان گوناگون صمد ازھر ، گويا دشمن » دموکرات«الزامات 

ھرگاه ھمکاران و خوانندگان سايت گفتمان به !! وی می باشيد» قانونی«وی ھستيد و خواھان محاکمه و مجازات 

خود و کرامت انسانی خود احترام دارند ، بايد ازھمين حاال درقسمت سرشت واقعی گردانندگان گفتمان و سخن گوی 

 بينيم که ھذيان بازھم می. دلقک آن ، وموقف خود دررابطه با آنھا تعمق نموده ، خجالت دائمی را به خود روا ندارند

  : ميوندوال می کشاندۀآن موجود تبدار وی را به نشخوارقضي

  

! اگرکشته شده است ، قاتل و قاتالن اش دراين جر وبحث بايست پيدا شوند. مرحوم ميوندوال زنده نيست") ٣

  "اگرخودکشی کرده است ، بايست علل و انگيزه ھای خودکشی اش پيدا گردند؟

رفته است که به مانند سادوھا يک دست را برگوش نھاده و فقط ھمين موضوع را که  آقای باقی چون وظيفه گ

جھرمی زند درحاليکه به گمان اغلب قاتل ميوندوال را وی وھمپالگان وی » ميوندوال را کشتند يا خودکشی نمود؟«

لی بازھم بايد حالی و. دررأس سايت گفتمان درآغوش گرفته و ھمه ھم وغم خودرا دردفاع ازوی به کارانداخته اند

ھاشم ميوندوال سروکارنداريم بلکه با يک شکنجه گرمشھور، يک جانی و قاتل » احتمالی«ساخت که ما تنھا با قاتل 

صدھا و شايد ھم ھزارھا نفر ، با يک خائن ووطنفروش مزدورروس ، ودرعقب وی با ھمدستان جنايتکارخلقی و 

وجه نمی تواند به جرو بحث روی قتل يک  ھيچه جه ھستيم و اين ب آنھا مواۀپرچمی وی درزير چتربادارن امروز
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ننگ وی » آزادی«ثابت نمودن صمدازھر و » بيگناه«آقای سمندرکه سوگند يادکرده تا در . شخص خالصه گردد

وی می لغزاند و » خودکشی«ثق ۀ ناموثق ميوندوال به فرضيديگری کمائی کند، بازھم موضوع را ازقتل مو

علل و « وی را تعقيب نمايد وبرۀ فکرجنون زدۀتظاردارد که به مانند يک بی مغز و بی شعور رشتازخواننده ان

  :بازھم ميمون سايت گفتمان به شاخ ديگری می پرد. ميوندوال افکارخودرا متمرکزسازد» خودکشی«ھای » انگيزه

  

ما . م جرم شناسی می باشدتخنيک جرم شناسی ھم جزء الينفک عل. جرم شناسی ھم به علم تبديل شده است") ٤

امروزنمی توانيم با مراجعه به طب عدلی ويا اتوپسی درمورد پيکرمرحوم ميوندوال يا ھمه آنھاييکه بنام کودتا 

اما می توانيم با برده باری و حوصله مندی اين بحث را تاوقت وتوان داريم ادامه ! گرفتارشدند ، چيزی بدانيم

الکيتيک کشف حقيقت باورعلمی داشته باشيم ، درک خواھيم کرد که قضيه بدھيم و سرانجام اگربه کشف و دي

  "چگونه بوده است؟

مردم مظلوم ، زيرستم ، گرسنه ، بی آذوقه ، بيکار وبی پناه درافغانستان ، ھيچ پريشانی و چاره !  آقای سمندر

ازطرف دگر، . ميوندوال ببندند» یخودکش« قتل يا ۀ خود ندارند که تمام اميد خودرا به نتيجۀجوئيی درزندگی روزمر

شما با يک چرخش عصای جادوئی صمدازھرطبيب ھم شديد و ازتکامل علوم جنائی و تخنيک آن ، طب عدلی و 

من ازطب عدلی و امکانات آن چيزی نمی دانم و اين نکته را می گذارم . محدوديت ھای آن ھم دھن گشادی می کنيد

ً درقضيبه طبيبان حاذق و اھل دانش تا قضاوت  ميوندوال بلکه به صورت عام ، ۀ نمايند که آيا آقای باقی ، نه حتما

تا جائيکه من حدس زده می توانم ، امروزپيشرفت ھای . جانب است ويااينکه بازھم به دانستن تظاھرمی کنده حق ب

وری که يادآورشدم، و استنباط ازآن ، اسرارزيادی را ھويدا می سازد ولی ھمان ط. ای. ان.  علمی دررباطه با دی

آقای سمندرکه قرارداد دوام دفاع ننگين ازصمدازھر را با آن جانی . اين بحث را دُرکليت آن می گذارم به اھل آن

امضأ نموده ، به دوام حرف ھای خود راجع به طبابت ،  گپ ھای کالن کالنی راجع به ديالکتيک می زند و خواننده 

  ارا به صبر و حوصله دعوت می نمايد ت

ين بحث را تاوقت وتوان داريم ادامه بدھيم و سرانجام اگربه کشف و ديالکيتيک کشف حقيقت باورعلمی داشته  «

  "باشيم ، درک خواھيم کرد که قضيه چگونه بوده است؟

 البته ازقبل معلوم است که آقای سمندربا پيشنھاد صبرو حوصله ، خوانندگان مستعد به گوش دادن به چرنديات 

به ھمان جائی برساند که » شاھدان« شان را به عنوان ۀوگان می گيرد تا با تکيه بروفاداری آنھا ، ھمخودرا گر

 ھوشياری که آگاھانه حاضراست به خود و ذکاوت و آبرو ۀحال ھرخوانند! برائت صمدازھر: ازقبل تعيين شده است

، دم ھمراھی و ھمسوئی نمايدمکرربه مرو حيثيت خود توھين نموده يک ماليخوليای جنون زده را درخيانت مکرر و

  ...بفرمايند راه تحميق و خيانت و بدنامی برای شان بازاست

  

اگرازپيش برای خودمفروض داريم که قتلی صورت گرفته است  ودرجستجوی پيداکردن اسباب و داليل برای ") ٥

  ." نخواھم بودباشيم ، درآن صورت اگراين عمل ازجانب من باشد ، شارلتانی بيش ثبوت گپ خود

اوالً اينکه شما آنقدرکوچک ، حقيرودرعين حال ! آقای سمندر! ازآب درآمدند" شيرالک ھولمز" ماشأ آقای سمندر

جزآنھائيکه منافع شان با ه ب(بی وجدان و خودفروخته ھستيد که کسی به رجزخوانی شما اھميتی قائل نخواھد بود 

 بحث بی  ازينوبا  َقیان به مانند تعفن عالگيرھمه را مريض ساخته بلکه شارلتان بودن ت) شما گره خورده است

  .معنی شما دورمی سازد
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در ثانی وقتی دھن باز می کنيد متوجه باشيد که به نويسندگان و محققان بزرگی که بنا بر تحقيق به چنين حکمی 

ار تان کمتر از خيانت ھمسوئی با اينک. دست يافته اند و اکنون آنرا برروی کاغذ می آورند، نسبت شارلتان ندھيد

  .ازھر زشت و ناپسند نيست

  

قانون گذارومجری قانون ھم آقای محک . پس نا با دادستان جامعه نيازخواھدداشت ونه داورونه به قانون") ٦

يا اينکه ازکشته ھا پشته خواھند ! باستانی خواھد بود و ھم سيد موسی عثمان ھستی با تئوری پاليزبان شان

  . .."آنوقت قضاوت نمودن ديرخواھد بودساخت و

 ما دادستان خلق ما يعنی دادستان بازماندگان قربانيان صمدازھرھا وباداران روسی و ۀدادستان جامع!   آقای سمندر

بی کيفرآدمکشان ، جانيان ، امروزغربی آنھا بوده ، داورھمان ھا و مجموع خلق افغانستان می باشند و قانون انقال

ً جزء آنھا » عثمان ھستی«و » باستانی«. ردم و وطنفروشان ھم توسط آنھا وضع خواھد شدن به مخائنا ھم مسلما

امريکائی ، » دموکرات«مردم ما خود قانونگذارومجری قانون خواھند بود نه باداران فاشيست . ھستند و خواھند بود

  . گر و ھم ِگل کوزه اند شما که خود کوزه و ھم کوزهۀلمانی ، انگليسی ، فرانسوی و غيره و غيرا

قتل عام می نمايند وبعدخود آنھا گويا ھيأت تحقيق خانوار  آنھا مردم را صرفاً روی شک و گمان درافغانستان خانوار

روی ھمان جنايت کامالً آشکارتعيين می نمايند تا بعدازماھھا تحقيق و کتمان حقايق مبرھن ، خود برآن قضاوت 

ۀ  شھروده کشورما به ھمين شيوۀباداران امريکائی شما و متحدين آنھا درھرگوشمگر!!! نموده و حکم صادرکنند

نيستند که پيش قضاوت ھائی » عثمان ھستی«و» باستانی« و ضدانسانی عمل نمی نمايند؟؟؟ پس اين رياکارانه

ان فاشيست ـ بسان خنجرآبدارنقاب مندرس خيانت و جنايت شما وبادارآنھا درمورد کدام انسان بيگناه دارند بلکه 

  !!!شما را می درند» دموکرات«

پشته ھا ھا   اين باداران ديروزروسی و باداران امروزغربی صمدازھرھا به سردمداری امريکا اند که ازکشته 

ولی اگرمقاومت استعمارشکن و ارتجاع سوزملت » سيدعثمان ھستی«و » محک باستانی«ساخته اند و می سازند نه 

شد و نمونمايد که ازکشته ھای باداران توومعبود پرچمی ات و باداران مشترک تان پشته ھا قھرمان ما تا آن حدی ر

  !!آن پيروزی واقعی خلق دربند خواھد بود!!! زھی سعادت...  بسازند
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