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 Political سياسی

  

  محک باستانی

  ٢٠١١ مارچ ١٣

  

  پاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گفتمان

)٥(  

  

ئی که شواھد نشان می دھد، تاجا.  من تا حال شايد حدود يک ھفته يا ده روز بگذردۀاززمان پخش قسمت چارم نوشت

وليت دفاع ازمواضع مسؤ گفتمان بدون آنکه شھامت داخل شدن به ميدان را داشته خود ۀدست اندرکاران پشت پرد

را داشته باشند ، بازھم ھمان دلقک بی حيا را پيش نموده اينبارگويا با خبرنگارساختن وی يش  خوۀدشمن نوازان

. اين مانورراغربی ھا خوب بلند اند. بسازند» اعتماد«قابل » انسان«، يک خواسته اند ازآن عنصرھمه روزرسوا 

 خصوصی درافتضاحی زبانزد عام و خاص و مضمون پول ۀزمانی که يک عضوحکومتی ويا ماشين سرماي

درآوری مطبوعات مربوطه می شود ، آنگاه يک فرد يا مرجع بلند مقام آن کشورگويا اعتماد خودرا به آن 

 تلويزيون ظاھرشده و ۀ رسماً و علناً اعالم نموده وآن رسوای معلوم الحال ھم با کمال وقاحت درپردعنصررسواشده

 تفاھم بوده و يا وءدررسانه ھا اعالم می دارد که به صورت قطع درآن افتضاح دست نداشته ، آن موضوع يک س

خود به ھمان " سنگينی"ھم برای حفظ نخبگان گفتمان . ن می باشد و امثال اينچنين عوام فريبی ھاۀ مخالفاتوطئ

مانورباداران غربی خود توسل جسته ، آقای سمندررا که دررسوائی ديگرھيچ چيزی برای ازدست دادن ندارد ، به 

بين المللی اخالق حرفه يی  اصول"ۀھمچنان مانورھائی ازقبيل نشرترجم. به کارمی گيرند" سپربال"سان 

درمقاالت سايت گفتمان ، تالش ھائی اند تا ازيک طرف " دژخيمان خاد"يل وکاربرد کلماتی ازقب" درژورناليزم

را به زعم خود ازسايت بلندگوی وطنفروشان بشويند  کثافت متراکم ازپشتيبانی وطنفروشانی چون صمدازھر

 ه گذشته بۀی ازھموطنانی را که ظرف چند ھفت، آن عده ا" دژخيمان خاد" مصلحتی وازطرف ديگربا محکوم نمودن

مزورانه . ولين گفتمان مظنون شده اند ، بازھم دچارترديد و دودلی نمايندصداقت ملی و اخالق خبرنگاری مسؤ

 جانی بدنام ـ صمدازھر ـ به جای عکس نيشخند دراکوالئی وی درسايت ۀترازھمه نصب عکس جدی و اخم کرد

پرچمی ، اين آغازگران بدبختی ھای  جنايات وطنفروشان بی وجدان خلقی ـ ۀگفتمان است زيرا به زعم آنھا ھم

بوده و با تغييرعکس آن " لحاف مالنصرالدين" ما ، گويا برسرھمين ۀ مردم رنجديده و حرمان کشيدۀاضافه ازسه دھ
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ولين سايت گفتمان ھم تغييرکيفی نموده ديگراعتراضی دربين ؤخائن به مردم ووطن ، مواضع و ديدگاھھای مس

  ! تحميقاين را می گويند. نخواھد بود

ی رضاکارانه به چنان تحميق وقارزدائی تن درداده اند و با وجود ھمه افشاگری ھائی که درمدت ولی متأسفانه عده ا

به عمل آمده است ، ھنوزھم به مشاطه » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان« گذشته درسايت وطنپرستان غيورۀچند ھفت

که معلوم » انجمن زنان دموکرات افغانستان«ازاعضای محترم . دمه می دھناگری يک سايت خائن پروروضدملی اد

 مارچ پشتيبانی تان را اززنان ٨نيست کی ھا درترکيب آن سھم دارند ، بايد پرسيده شود که شما به نام روززن در

ً با آن محروم اعالم نموده ايد ويا ازسايت درمانده و رسوای گفتمان؟ ازجانب ديگر، آيا با تمام شرافتی که مطمئن ا

ً خودرا مدعی مدافع مردم تان می دانيد ، آيا ننگ نيست که نشان انجمن شما درسايت گفتمان  مزين ھستيد و حتما

درجبين عکس صمدازھر، اين وطنفروش و قاتل صدھا و شايد ھم ھزارھا ھموطن بيگناه ما  ِِسرش شده است؟ شما 

ن ھا به دست اشغالگران فاشيست غربی و تاراج دارائی درفردای اين شام تاريک تجاوزبه خاک وطن ، کشتارافغا

ھای ملی ، چه گونه وبا چه توجيھی به مردم پاسخ خواھيد گفت؟ اميد است حداقل يک يا چند فرد معدود ھم که شده 

  . ازجمع شما به عاقبت موضعگيری تان بعدازاينھمه رسوائی ھای سياسيون گفتمان به تعمق و تعقل بپردازد

که ھمه به تجاھل ، تبانی و ياھم پرروئی متوسل نمی شوند و ما ديديم که دوتن از افراد آزاديخواه و خوشبختانه 

 انترنيتی افغانھا ، شجاعانه و قاطعانه نام و تصويرخودرا ازسايت ۀ سياسی و فرھنگی جامعۀ صحنۀشناخته شد

واکنش شريفانه را ، با ھمدردی با قربانيان خدمتگاران استعماروارتجاع حذف نمودند ؛ که اميد ھموطنان ديگرما اين 

وطنفروشان ديروزی و امروزی وطن ما ، سرمشق قرارداده بيشترازاين داوطلبانه خودرا شريک دفاع ازجنايت و 

  !خيانت ملی نسازند

ومانورھای مشابه " اصولبين المللی اخالق حرفه يی درژورناليزم"ۀھمچنان بايد خاطرنشان سازم که نشر نشرترجم

ً معطوف ساختن توجه به موضوع ديگرودورساختن بحث ازتقبيح و محکوم نمودن صمد  آن درسايت گفتمان دقيقا

  ...و ھمدستانش درسايت گفتمان را ھدف قرارمی دھد ازھر

 فبروری خود بازھم به شاخ ديگری ١٧ مؤرخ ۀ چرندنام٩ ۀبازھم برمی گردم به ميمون گفتمان که درپايان صفح

  :می پرد

درگذشته ھا ... انندگان گفتمان تا حال درمورد زندان وياد داشت ھای زندان درگفتمان زياد خوانده اند خو) "١

. درمورد شادروان مجيد نتنھا ثريا بھا نوشت بلکه حتی نوشته ھای مستنطق شادروان مجيد نيزپخش شده اند

اخت وتازمينمودند و چه کسانی نميدانم بخاطرداريد که درسايت افغان جرمن چه کسانی به شادروان مجيد ت

  )١("درگفتمان ازشاد روان مجيد دفاع ميکردند؟

 سترگ ابرمرد حماسی کشورما ۀمانده باشد ، به پاس خاطر» باقی«ی شرافت و وجدان درشما ه ااگرذر! آقای سمندر

ن ـ قادرنخواھد ـ که ھيچ کرگس مداحی ازقماش خلقی ـ پرچمی و ازقماش خلقی ـ پرچمی ھای امريکائی قماش گفتما

 توجيه ۀبود وی را به نفع خود مصادره نمايد، آن شھيد واال مقام راه آزادی و ھزاران شھيد گمنام ھم مقام اورا وسيل

اين را ھيچ عقل سليم نمی تواند باورنمايد که مستنطقان و !!! وطنفروشی ھای رسوا و سازش با قاتالن آنھا نسازيد

ريخته و مردم ھم اين عوامفريبی رسوا " اشک تمساح"د ازشھادت وی به ياد وی قاتالن مجيد ، بيش ازسه دھه بع

" انسانی"و " اخالقی"را يک امرعادی !) شما آقايان(وسرھم بندی شده توسط ھمدستان وطنفروشان خلقی ـ پرچمی 

. ارندف ھستيد، کورکورانه صحه گذوتلقی نموده برتحريف تاريخ ، آنچنان که به کمک صمد ازھربه آن مصر

  !اين شما ھستيد که کورخوانده ايد نه مردم تيزبين و دشمن سوزما! آقايان
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شما که چندباربه عنوان شارلتان نام پرافتخارمجيد قھرمان را دردھن کثيف تان ملوث ساخته ايد ، آيا ! آقای سمندر

است و » گاو«برادرنجيب يعنی زن ) »خر«مشھوربه صديق (» راھی« ، خانم صديق ءاين را نمی دانيد که ثريا بھا

ی سرآغازدسيسه ا وطنفروشان خلقی ـ پرچمی ـ ۀ مبارزقھرمان ودليرمردم ـ دشمن سوگند خوردۀنوشتن وی دربار

 جاودانی آن ابرمرد و نفی مبارزات امروزی ياران صديق و تسليم ناپذيروی بوده است؟ به ۀبرای پوچ ساختن خاطر

 ۀ راه انداخته شده توسط استعماراشغالگروارتجاع چند سرۀھمان دسيس مستنطق مجيد ھم جزء ۀھمين ترتيب نوشت

اميد سرانجام راھيان . مزدوراست که فقط می تواند درخدمت اھداف ضدملی وضد انقالبی بيگانگان قرارگيرد

 بيشترازاين نام ، وطنفروشان و دالالن سياسی بی آزرم آنھاۀ مجيد به خود آمده نگذارند که گلدارصديق وپاي

 خود ۀ اھداف شوم تبليغاتی ، سازشگرانه ، مزدورمنشانه ، خائنانه و جنايتکارانۀپرعظمت مجيد و مجيدھا را بازيچ

 جانبازی ۀثمرۀ بسازند ؛ وبه ضد تالش ھای وطنفروشان خلقی و پرچمی و ھمدستان انقيادطلب آنھا برای مصادر

  .برده صريحاً اعالم موضع نمايندھای مجيد به نفع خيانت و تبانی نوين درکشور، دست به قلم 

 خود ، سه بارازيک موضوع به موضوع ديگرخيزمی زند ، نمی ۀ نوشت٩ ۀآقای سمندرکه درسه سطرختم صفح

چيست » درمورد شادروان مجيد«با نوشتن پرچمی ھا " يادداشت ھای زندان درگفتمان"و " زندان"گويد که ارتباط 

وی برای محکم ساختن   ازتاکه آقای سمندرانتظاردارد " مشرف به موت"مگرشخصيت بخشيدن به يک عنصر

ن ديکربه سياست ھای سايت گفتمان بھره برداری کند؟ درضمن ، آقای به ضد من و معترضاخود " سنگرريگی"

سمندربه سان غريقی که به ھرخس و خاشاک دست می اندازد ، می خواھد بازھم ازنام پرافتخارمجيد شھيد 

می ھا و استفاده نموده و برای برائت خود ازاتھام مشھود تبانی با صمدازھروديگر پرچوءناجوانمردانه س

" دفاع ازمجيد"برمجيد درسايت افغان جرمن و " تاخت وتاز"وطنفروشان رنگارنگ ، وثيقه بسازد وبرای اين کار

مگربه کرات و دم چشمان پرسشگرمردم ما به اثبات نرسيده که ! اقای سمندر. درسايت گفتمان را پيش می کشد

رواشغال سربلند می کنند؟ شما با اين بازی ھای ولين گفتمان ازيک آبشخواراستعماؤولين افغان جرمن و مسؤمس

مکارانه و عوامفريب تان ، نشسته درپھلوی وطنفروش رسوائی چون صمدازھر ، سرانجام چه چيزی را می 

شريک "خواھيد به ثبوت برسانيد؟ مردم ما ھشيارترازآنند که ماليخوليائی ازقماش آقای سمندربتواند آنھا را به سان 

  .بفريبد" هدزد و ھمراه قافل

  

اينک آنھايی که سالھا مشکالت خودرا با چند نفردرگوشه مغزشان نگھداشته بودند ، به برکت شراب ارزان ) "٢

صمدازھررابھانه ساخته و به گفتمان و کسانيکه ميدانند ازمخالفين . ھمه کينه و کدورت شان را بيرون داده اند

ت و عملکرد ھای شعبه ھا و فراکسيونھای پرچمی و خلقی بيشترازچھل سال حزب گويا ديموکراتيک خلق و طرحا

  ."وسايرين شان بوده اند ، تاخت وتاز می نمايند

ً آقای سمندربا ھمه حاشيه روی شان ازشاخی به شاخ ديگر، بازھم به تناب فردی ساختن موضوع  مسلما

ۀ ديگرمعترض به شما ، ھم عدنه من و نه ! نه آقای سمندر. صمدازھرخودرا آويزان نموده ، با آن گازمی خورد

کينه و "خود نگه داشته و به عنوان "  مغزۀگوش"ی ازنوع مشکالت شما داشته ايم که سالھا آن را درمشکالت مغزئ

که متوجه محترم سيد موسی عثمان ھستی بوده است ، " شراب نوشی"راجع به اتھام ! دھيم" بيرون"گويا " کدورت

" بيرون دادن کينه و کدورت"قراردادن صمدازھرجھت " بھانه" اند ولی آنچه به خودشان قبالً به شما تفھيم نموده

تنھا به حق بوده بلکه ه نادان بايست بازھم گوشزد شود که آن کينه و کدورت ن" انسان"مربوط می شود ، به شما 

خائنين گوناگون را شما و ھمپالگان تان درگفتمان سوگنديادنموده ايد که جنايات صمدازھرھا و . ھمگانی می باشد
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 که دشمنی با می دانيد مندرس عاطفی نوع خودتان بپيچانيد ، درحاليکه به خوبی ۀشخصی جلوه داده و درلفاف

دشمنی موجه و به حق مردم ما با آنھا می ) روسی ديروز و امريکائی ـ غربی امروز(وطنفروشان خلقی و پرچمی 

 شما درجھت فردی ساختن خصومت مبارزان متعھد با پس تمام ياوه سرائی ھای. باشد نه دشمنی خصوصی

، نه بودن تالش ھای سياسيون گفتمانعکس ، مذبوحاه ب. وطنفروشان رسوا ، اندک ترين اثری نمی تواند داشته باشيد

  .برای پنھان نمودن خيمه شب بازی شان با دشمنان مردم ، را برمال می سازد

به گفتمان " تاخت وتاز" ، ضرورتی به بھانه ساختن صمدازھربرای )ن ديگراونه ھم معترض(نه من ! آقای سمندر

اين ھمان احترام به حق آزادی بيان افراد ، احترام به آزادی عمل سايت ھا و حرمت گذاشتن به تنوع . نداشته ايم

ً سياسيون سايت گفتمان  ً شمای ناچيز(افکاربوده که مانع شده بود مستقيما اين . ربدھيممورد حمله قرا را) ونه حتما

 آن درچوکات سايت انۀولين گفتمان با دشمنان مردم وعملی ساختن مصممؤوقاحت غيرقابل باورـ ناشی ازسازش مس

گفتمان بود ـ که موجب شد ، من سکوت بيشتر دربرابرخيانت ، تبانی ، رذالت دفاع ازخائنينی چون صمدازھر وبه 

اينکه .  آن پيشقدم شدمای ننگ تاريخی دانسته درراه افشبه نفع وی را" آزادانه"و " سربازانه"خصوص تبليغ 

سايت گفتمان بيش ازچھل سال با خلقی ھا و پرچمی ھا مخالف بوده اند ، باشد به " ۀموردحمله قرارگرفت"ولين ؤمس

 آن ھستيد ، عکس ادعاھای تان را به ۀجايش ولی حقايقی که دم چشم ما می گذرد و شما ممثل بی شعوروبی اراد

  .  می رساندتاثبا

  

من . بنويسيد وبازھم بنويسيد: من برای شما نويسندگان چه سيدموسی و چه محک باستانی پيشنھاد مينمايم) "٣

  ."تا زنده خواھم بود نوشته ھای شما را بی پاسخ نخواھم گذاشت

ھای من من مدتھاست که برزنده بودن شما شک دارم؛ واينکه شما ازھفته ھا به اينسونوشته ! آقای سمندر

شرم " زندگی"که شما ازقيد يک   بگيرم به جزاينم ديگری نمی توانۀوديگرھموطنان را بی پاسخ گذاشته ايد ، نتيج

  .آورآزاد شده ايد

  

اگرسايت گفتمان ازنشرمقاله ھای من بنابرھردليلی جلوگيری نمايد ، درسايت خودتان خواھم نوشت ويا ) "٤

ترورشخصيت را  که مخالف سرسخت ھرنوع تروربوده ام و ميباشم و درسايت ديگری ، اما باورداشته باشيد

  ."بدترين نوع ترورھا ميدانم

 خود داشته به سان ۀتنھا با شما ھم عقيده اند بلکه عمالً شما را درقبضه  گفتمان که نۀسياسيون پشت پرد! آقای سمندر

 مردم ما به اين می ۀشرننمايند؟  درزبان عاميانکارمی برند ، چگونه ممکن است مقاله ھای شمارا نه ابزاربی اراده ب

ھيچگاه دست رد به ") افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال پرافتخار(من مطمئنم که سايت خودما ". نخره"گويند 

دريافت مقاالت شما نخواھد زد و شما مانند ھرفرد ديگری حق ارسال مطلب را به آنجا خواھيد داشت ولی خوب 

و سايت مرده " ديگ دلده"ـ عکس سايت ھائی ازقماش " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ولين ؤتيد که مسملتفت ھس

نشرننموده و با " چشم ُپت" شمارا به اصطالح ۀو بی واکنش گفتمان ـ ھيچگاھی چرنديات وطنفروش پرستان

را به خود روادارنخواھيد " لت خوردن"منطق ُبران و دشمن افگن با آن برخورد خواھند نمود که مطمئناً شما چنان 

مقاله بفرستيد ، حق مسلم تان است و سايت ھای انقيادطلب ضدملی کم نخواھند " سايت ديگری"بود ؛ اما اينکه به 

  !چارطرف تان قبله...  بود که ازشما استقبال نمايند
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بدانيد که شما درپی ! ب هللا کوشانیاينکه بمن تاخت وتازمينمائيد يابه رسول رحيم يابه گفتمان يا به محبو) "٤

  !"ترورشخصيت افراد برآمده و صمدازھررابھانه ساخته ايد

شان به ھذيان گوئی آغازنموده اند و سخن "  مغزۀگوش"متراکم در" سالھا مشکالت«آقای سمندربازھم به علت 

ترورشخصيت را د و مخالف سرسخت ھرنوع تروربوده  و ميباشي" اينکه شما.  ازتروروترورشخصيت می زنند

با "  انسانِ " يک ۀ، بازھم اين حق شما ست ومن ھم اين ادعای شمارابه عنوان فرضي" بدترين نوع ترورھا ميدانيد

به  می پذيرم ولی اگرمنظورشما بازھم دفاع ازصمدازھرباشد ، بدانيد که آن فرضيه " از نوع باقیآزاد"تفکر

وھرگاه منظورترورشخصيت !  خواھد ماندباقی آزآن نمط بسان برف درزيرآفتاب آب شده و فقی آنصورت 

جمع باشيد که ھيچ گونه خطری ازآن ناحيه متوجه شما نيست زيرا رخودشماباشد ، اين راکامالً مطمئن و خاط

ھمچنان بايد بگويم که من تا ھمين لحظه و درھيچيک ازنوشته ھايم ازرسول . ازترورچيزی که نداريد نبايد بھراسيد

 نبرده ام و نه ھم بروی تاخت و تازنموده ام ولی اگررسول رحيم درخيانت ھا و تبانی ھا و پرچم ستائی و رحيم نام

 ۀ آنچه را به شما رواداشته ام ، به ايشان و امثال ايشان که درپشت پردۀستائی ھای شما شريک باشد ، پس ھم ازھر

  !گفتمان پنھان ھستند ، سخاوتمندانه نثارمی نمايم

  ادامه دارد                                                     

  

  :يادداشت

در نتيجه مسؤوليت کاستی ھا و اغالط آن . قسمت ھای نقل شده از مقالۀ آقای سمندر ويراستاری نشده است) ١(

  امالئی آن متوجه شخص شان می باشد

 AA-AA                               اداره پورتال

  

  

  


