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  محک باستانی

  ٢٠١١ مارچ ٢٢

 

  پاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گفتمان

)٦(  

  

انجمن زنان  «ديده شد که زنان شريف مسئوول» پاسخ به سخن گوی سايت گفتمان«متعاقب نشربخش پنجم 

چسب نشان آن انجمن را درصدرعکس وطنفروش وجانی معلوم الحال ـ صمدازھرـ ننگ و » دموکرات افغانستان

سياسيون . ھتک حرمت دانسته و مسلماً ازسياسيون سايت گفتمان خواسته اند تا آن نقيصۀ شرم آوررا تصحيح نمايند

، اينبارعکس آقای باقی " مال بد ريش خاوند"چاربه فحوای سايت گفتمان با تعھدی که دربرابرصمدازھر دارند ، نا

ازخوانندگان ارجمند خواھشمندم تا اين نکته را به عنوان شوخی . سمندررا برفرق عکس صمدازھر ِِسرش نمودند

  :واما ادامۀ زيرذره بين گذاری چرنديات آقای سمندر. برای آغازنوشتۀ حاضربپذيرند 

  

ھمپنان ھمه آنھايی که تا حال مورد . ورت دارد ونه من وکيل مدافع وی ميباشم صمدازھرنه به دفاع من ضر")١

من وکيل مدافع شخصيت خود ميباشم و مدافع آزادی . حمله شما قرارگرفته اند ، ميتوانند ازخود دفاع جانانه نمايند

  )١"(.گفتاروبيان بودم و ھستم

ين پورتال موجوداند و خوانندگان ارجمند می توانند بدون نوشتۀ شما و نوشته ھای جوابيۀ من ھمه درھم! آقای سمندر

آنھا حتماً ملتفت خواھندشد که آنچه رادرسطورباال وانمود می کنيد ، درست . مشکل به خواندن دوبارۀ آنھا دست يابند

فقت دست صمدازھرنظر به سابقۀ شنيع وپرازفسادی که دارد آنقدردررذالت و منا. نه بلکه بازھم ديده درآئی می باشد

طوال دارد که ممکن به جزازبلند گوساختن شما ضرورتی به دفاع توسط شما نداشته باشد ولی اينکه شما وکيل مدافع 

عاری ازتعقل سالم وعاری ازمسؤوليت می تواند عکس » انسان«وی نباشيد بزرگ ترين دروغی است که فقط يک 

سرسپردۀ جنايتکار و » وکيل مدافع«ن می دھد که شما يک سراسرنوشتۀ شما ازآغازتا انجام نشا. آن را ادعا نمايد

تان حاضريد به عنوان " توان فکری"وطنفروشی چون صمدازھر وھمپالگان وی ھستيد وباتمام نيرو و
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اين ھم دروغ محض است که من به جزازشما ، صمدازھرومحبوب . ازوی تا پای جان دفاع نمائيد» سربازآزادی«

ی را گويا بدون موجب مورد حمله قرارداده باشم ؛ واگربه نظرشما چنين است پس هللا کوشانی ، اشخاص ديگر

آنھا؟ راجع به شخصيت تان من قبالً اشاره نموده ام و مکث بيشتر را الزم نمی دانم ولی " دفاع جانانۀ"کجاست آن 

. س بايد احترام نمايدتان باشيد و اين حق را ھرک» وکيل مدافع شخصيت«اين حق مسلم و انکارناپذيرشما است که 

اما اينکه شما مدافع آزادی گفتاروبيان دُرکل و بدون قيد و شرط بوده و ھستيد ، من کامالً شک دارم زيرا ازيک 

طرف شما بدون اينکه درنوشتۀ اول من کوچکترين ذکری ازشما شده باشد ، ديوانه وار وارد معرکه ای شديد که 

ديگراينکه حملۀ انتقامجويانۀ شما به نفع سايت گفتمان !  نه جناب شمادرآن بايست صمدازھربا من طرف می بود

فقط تحت شرايطی ھستيد که مجبوريت ھا و » مدافع آزادی گفتاروبيان«خود ثبوت اين است که شما ) صمدازھر(

  .تعھدات سياسی خودتان آن را برشما تحميل می نمايد نه دفاع ازآزادی گفتار و بيان دُرکل

  

 يک لحظه شما درراس قدرت سياسی قرارداشته باشيد ، رسول رحيم و کوشانی را به داربسته اگربرای") ٢

ازينرومبارزه برای آزادی گفتاروبيان يکی ازارکان اصلی مبارزه برای آزادی . مينماييد ويا ھرمخالف ديگرتان را

 قلعه موتی انداختند يادرزندان درغيرآن فرق آنھايی که بفرمان شان انسانھا را درزندان. درکل است و خواھدبود

  "ارگ يا دھمزنگ ويا پلچرخی ويا درگذشته ھا درقلعه نای يا بسردارزدند ، چه خواھد بود؟

مخاطب شما کی است؟ بايد يادآورشوم که من فقط ازطرف شخص خود پاسخ می دھم وھرگاه ! آقای سمندر

اينکه شما فرضيۀ به قدرت رسيدن من . دارندمنظورشما اشخاص ديگری باشد ، آنھا خود صالحيت جواب شما را 

ومحبوب ) بازھم تکرار می نمايم که من ھيچگاه درنوشتۀ اول خود ازوی نام نبرده ام(وبه دارآويختن رسول رحيم 

هللا کوشانی را پيش می کشيد ناشی ازتصوری است که شما ازواکنش صريح و قاطع من به عنوان فردی ازجملۀ 

ھرگاه رسول رحيم و محبوب هللا کوشانی دريک محکمۀ مردمی . يده و دادخواه من داريدمليون ھا ھموطن زجرکش

متھم و محکوم شوند ، درآن صورت اين ) به سان صمدازھر امروزدرذھنيت عامۀ کشور(روزی به خيانت و جنايت 

يفرراتعيين خواھد يک فرد نه بلکه محکمۀ انقالب به پيروزی رسيدۀ يک ملت به پا خاسته خواھد بود که ميزان ک

نمود ـ چيزی که شما و ياران گفتمانی با الھام ازباداران غربی تان ھرگزبه آن اعتقاد نداشته وحتماً انقالب واقعی 

  .است» آنارشی«توده برای تان مساوی با 

ای آزادی ازينرومبارزه بر"اينکه بازھم شما به شاخ ديگری خيزبرداشته و اين بارگويا عالمانه حالی می سازيد که 

 به جايش ولی مقولۀ عام را باشد" گفتاروبيان يکی ازارکان اصلی مبارزه برای آزادی درکل است و خواھدبود

ازطرف ديگرھرگاه شما واقعاً طرفدارآزادی بيان و گفتارباشيد بايد . تراوش فکری خود جازدن نامنصفانه است

کذب صمدازھررا مشتاقانه و مرتب به نشرمی رسانيد ، درعين حالی که دفاعيۀ رسوا ، بی ربط ، مذبوحانه و پراز

بايد تالش می ورزيديد تا نه با علم کردن نام ھاشم ميوندوال بلکه با گرد آوردن ونشرسرگذشت قربانيان صمدازھر و 

ن دفاعيه ھای بازماندگان آنھا ، دربرابرتکذيب ھا و تحريف ھای عميقاً ديده درايانۀ صمدازھر، آن دفاع ادعائی تا

البته الزم به ھربارتکرارنيست که وقتی شما می گويم ، حتماً . را به اثبات برسانيد» آزادی گفتاروبيان«از

  .منظورخودشما نه بلکه سياسيون تئوريسن سايت گفتمان و اھداف و طرح ھای آنھا می باشد

ساس است که با تمام ازخود بی ازآن جائی که فرضيۀ تبدارتان آنقدرکودکانه ، خيال پردازانه و بی ا! آقای سمندر

آنھايی که بفرمان شان انسانھا را درزندان قلعه موتی انداختند يادرزندان «خودبودن تان حداقل درمقايسه نمودن با 

" شما"أت نتوانستيد که صريحاً ازجر، » ارگ يا دھمزنگ ويا پلچرخی ويا درگذشته ھا درقلعه نای يا بسردارزدند
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شما راجع به آنچه . »خاک خشک به ديوارنمی چسبد«حقيقت است که به گفتۀ مردم ما يادآورشويد ومبين اين 

»  يادرزندان ارگ يا دھمزنگ ويا پلچرخی ويا درگذشته ھا درقلعه نای يا بسردارزدند...زندان قلعه موتی «در

دت تاريخ ومردم  ازمعبود شکنجه گروجنايتکارتان ـ صمدازھرـ سؤال نمائيد زيرا اين وی است که به شھابايست

ھرگاه شما عامالن جنايات ! شکنجه و اعدام يد طوال دارد نه مدافع و خادم مردم چون محک باستانی» فن«در

رواداشته شده درآن دخمه ھا رادرسطح مقايسه با صمدازھرقراربدھيد ، نه تنھا منطق استدالل تان ازواژگونی نجات 

  . وان يک مقايسۀ عادالنه مقبول ھمه واقع خواھدشدپيدا می نمايد بلکه معادلۀ مطروحۀ تان به عن

  

ازنخستين جلسه تاسيس شورای ديموکراسی وارگان نشراتی اش فرياد تا : درمورد نشريه فرياد مينگارم که)" ٣

ھمه . ازھمين قلم نيزمطالبی درفرياد منتشرشده است. آخرين شماره فرياد من عضوشورای ديموکراسی بودم

، چه درداخل افغانستان ويا خارج تا جاييکه من بخاطردارم نام اصلی يا مستعارشان نوشته اندآنھايی که درفرياد 

فرياد تنھا فرياد رسول رحيم ويا ازمن نبود، بلکه بسياری ازانسانھای شرافتمند . درمقاله ھا منتشرشده است

اربودند وشب وروز ديگرنيزکه مقاله ھايشان درافغانستان آزاد شما منتشرشده است، نيزازته دل با فرياد ھمک

  ."برای اشاعه فرياد زحمت ميکشيدند

اينکه شما ويا عناصرشناخته شدۀ ھم قماش شما اعضای شورای نامنھاد دموکراسی وارگان نشراتی آن ! آقای سمندر

بوده ايد ، بادرنظرداشت ماھيت آن شورای نامنھاد و ثمرۀ جانفشانی ھای اعضای آن که وزيرومشاوربه " فرياد"

الگردرافغانستان و ادارۀ مستعمراتی ساختۀ آنھا فراھم نمودند ، برابربه پشيزی ارزش نداشته وبه عکس دول اشغ

باقی مانده باشد ، آن گذشتۀ ) تان" فريادی"شورائی و(ھرگاه شمه ای ازخودآگاھی درضميرشما و امثال گفتمانی 

تا آنجائی کشيد که امروزعلناً ازيک جانی و زيرا کارخيانت تان به ملت ! بدنام را بايد ننگ بشماريد نه افتخار

بلکه به خون افغان ھای ) نه فقط يک صدراعظم معلوم الحال ظاھرشاه(وطنفروشی که دستانش تا مرفق به خون 

  !آزاده سرخ است ، با تمام نيرو وامکانات فراھم آورده شدۀ تان دفاع می نمائيد

ازانسانھای «  بلکه عده ای ازمی نوشتند" فرياد"ھائی که در آننه ھمهآنچه را با شما موفق ھستم اين است که 

شورای "ھمه درآن زمان ممکن به ماھيت اصلی سياست !  ولی آقای سمندردرفرياد مقاله بيرون داده اند» شرافتمند

، اھداف پشت پردۀ آن و عواقب آن نوشتن ھا پی نبرده بودند واحتمال دارد که امروزازينکه به " دموکراسی

مبدل شده اند ، سخت " گفتمان"و اسيران امروزۀ فھرست " فرياد"و " شورای دموکراسی"انان آن روزۀ گروگ

من ازآغازاين بحث ھمواره به ھمکاران شريف سايت گفتمان اشاره نموده ام و به . متاثر، متأسف و حتا متنفرباشند

، اعتقاد خود مبنی " فرياد"و " کراسیشورای دمو"اينباربا عقبگرد شما به سوی . آن اعتقاد خود پابند ھستم

اميد ديريازود آن ھموطنان سکوت را شکسته ، . برشرافت آن اشخاص را به گذشته ھم امتداد می بخشم

را روشن " گفتمان"را الزم نمی دانند ، حداقل موقف ھمکاری امروزی خود با " فرياد"اگرذکرھمکاری خود با 

  .بسازند

  

نوقت که فرياد منتشرميشد و درافغانستان نيزپخش ميگرديد و تکثيرميشد، جمله چراآ: پرسشم اينجاست که") ٤

  ای درمورد فرياد ننوشتيد؟ چه ريگ ھايی درکفش خود آنوقت داشتيد وياحاال داريد؟ 

شورای "بخشی از بيرون داده نمی شد اين بود که " فرياد "افشای درمورد چيززيادیدليلی که درآن زمان 

به مانند گفتمان امروز که به صورت مستقيم در کنار دشمن مردم ايستاده " فرياد"آن  نشراتی وارگان" دموکراسی
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شورای "امروز، سايت گفتمان به عنوان وارث . است، اخذ موقع ننموده بود تا مبارزه عليه آن اولويت بيابد

 تقابل با اشغال و ، تضاد خلق ما با اشغالگران رامنکراست ودرجھت زائل نمودن" فرياد"و " دموکراسی

  .را آماج يورش دشمن سوزخودقرارداده ام" فرياد"ازينجاست که من امروزوارثين . استعماربسيچ شده اند

افغانستان آزاد ـ آزاد « شان به صورت غيرشعوری ادبيات پورتال ۀخوب است که آقای سمندربا بيخودی مشخص

 به دليلی که می توان به آسانی ريگ درکفش. گ درکفشري ويا اين قلماصطالح : را به کارمی برند» افغانستان

 ـ به دل آقای سمندرخيلی خوش خورده است که بی مورد ھرچند سطری درميان نمايان بودن َپربرسردزدحدس زد ـ 

» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان« مثبت است که مصاف دھندگان به پورتال ۀاين يک نکت. آن را به کارمی گيرد

  .آموزنديضمن کينه توزی ، چيزی ازآن ببتوانند 

  

 اگرشما وارد کارزارفکری شويد وقلم خودرا در .بفرماييد قلم بدست بگيريد و بنويسيد! ھنوزسروقت است" )٥

راه ترويج وتبليغ افکاربرای اعتال و پيشرفت افغانستان و بشريت بکارببريد ، من فروتنانه ازشما حمايت خواھم 

. که ھمين باقی سمندربا محک باستانی باری عضوھيات تحريريه روشنايی نيزبوده استفراموش ننماييد . کرد

من ميدانم که پوست من را درچرمگری خواھيد شناخت، اگرمرا بکشند . تصورننماييد که ما ھمديگررانمی شناسيم

  !و پوست بکشند و آرمان شما برآورده گردد

واقعيت ھای موجود ـ ولوبرای تان  م که شده ذھن تان را بری ھ به خود آمده برای لحظ ااگرکمی! آقای سمندر

 دست گرفته و وارد کارزارفکری شده امه بسياردشوارباشد ـ متمرکزنمائيد ، خواھيد ديد که من ازمدتی است قلم ب

  وی را دربرابرخود يافته ام ؛ اينکه منظورشما ازۀوبه عوض صمدازھروطنفروش و جانی ، شمای سرسپرد

 ، من مطمئن ھستم که آنھائی که اين چه است" بليغ افکاربرای اعتال و پيشرفت افغانستان و بشريتترويج وت"

بحث را ازآغازتاحال دنبال نموده اند ، به خوبی وبه وضاحت به ُکنه افکاروگفتارشما که بدون کوچکترين شک 

دفاع بی و  مستعمراتی کابل وۀی ادارترويج و تبليغ به نفع سياست دول اشغالگردرافغانستان و مشاطه گر: وترديد 

ومطمئناً نه (ازجانب ديگر، نه من . ، حتماً پی برده اندچون وچرا وجانبازانه ازجنايتکاران ووطنفروشان رسوا است 

عنصری با " ۀحمايت فروتنان"، به ) ضد خيانت ووطنفروشی را صحه می گذارندۀ من به ھم آنھائی که مبارز

  .را به خود ھتک حرمت خواھند پنداشت" حمايت"ی ندارند بلکه آن مشخصات اسفبارشما ضرورت

بازھم خاطرنشان می سازم که ھويت  ،با اين قلم" عضوھيات تحريريه روشنايی" درمورد ھمکاری تان به عنوان

 حضوری ھمکاری نداشته ام بلکه با شما ھرگز» روشنائی« چه من نه تنھا ھيچ گاھی با  را اشتباه نموده ايداشخاص

که به جای من خواسته ايد بر وی تاخته و عقده ھای ديرينۀ خود و ھرگاه آن ھموطن محترم اما  و . تماسی نداشته ام

» روشنائی«الزم بداند ، حتماً درمورد آن عضويت شما و ھمکاری شان درھمپالگی ھايتان را خالی نمائيد، خود 

  .ته و تبصره را به خود اجازه نمی دھممن درآن باره ھيچ معلوماتی نداش. روشنی خواھند انداخت

بشناسد ، بازھم به ايشان مربوط می شود ولی يک نکته را " چرمگری"شمارا روزی در" پوست"اينکه آن شخص 

" سربازانه"شماراتشخيص نموده اند ؛ وآن اينکه شما داوطلبانه و" پوست"متيقن ھستم وآن اينکه ھمه ازھمين حاال 

ارووطنفروش ـ صمدازھرـ نموده ايد و ھمان طوری که طی نزديک به يک ماه با خودرا سپريک خائن جنايتک

گوشت وپوست خود احساس نموده ايد ، گلوله ھای آتشين منطق و استدالل ضد خيانت ، ضدجنايت و 

 صمدازھرھا اصابت می نمودند ، درپوست ضخيم شما نشسته اند ؛ حال خود ۀضدوطنفروشی که بايست به سين

به جزازنابينايان ، کدام فرد با بصيرت وباوجدان ، سوراخ يا سوراخ ھای آن گلوله ھا را :  بگوئيدبفرمائيد و
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درپوست شما نخواھد ديد؟ اما اينکه کی شما را بکشد وکی گويا پوست شمارادرآورد ، خالف آنچه شما وانمود می 

وھين به آرمان من وآنھا می باشد زيرا آرمان نبوده بلکه ت) ومسلماً افراد ھم فکرمن(نمائيد ، به ھيچوجه آرمان من 

 ما ازدام ھای پی ۀرھائی خلق بالديده وحرمان کشيد) وما(آرمان من .  ُکشی و پوست درآوری نيست»انسان«ما 

را " رقيق القلبان"را به کاربرده ايد که فقط " رقت قلب"شما درينجا مانور. درپی اشغال ، استعماروارتجاع می باشد

  ... نمناک زود خاموش می شودۀه شورآورد ولی درحد يک تالش عاطفی به سان فتيلمی تواند ب
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