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 محک باستانی
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  پاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گفتمان

)٧(  

  

ست، مدت نزديک به يک ازآغازروياروئی قلمی حاضرکه آقای باقی سمندرموجب دوام يکجانبۀ آن تا حال شده ا

باوجودی که سايت گفتمان به سلسله مانورھای مذبوحانه ولی خام و رسوا متوسل شده ولی . ونيم ماه می گذرد

شده و کلمه ای " سنگک"گردانندگان اصلی و پشت پردۀ گفتمان چه که حتا ھمان باقی پرطمطراق ھم به اصطالح 

خ ھای وی را درانگشتان خود دارند ، به صفحۀ گفتمان نياورده درين مدت برای دفاع از خود ويا حاميانی که ن

البته اين تذکربه معنی آن نيست که من ويا ھموطنان ديگری دل شان برای چرنديات آقای سمندرتنگ شده . است

است؛ به عکس عدم واکنش وی ويارانش به من فُرصت داده که با وجود تراکم کارھای شخصی و مسلکی ، با 

مسؤولين اصلی سايت (دون ضياع وقت ، آن زمانی که وقت کافی داشته باشم ، سلسلۀ پاسخ به وی خاطرجمع وب

  . را ادامه بدھم) گفتمان

  

رسول . ازرسول رحيم تا حال مقاله ھايی درفرياد و درگفتمان بقلم ونام وامضای خودش منتشرگرديده است") ١

ورد اختالفات اش با ھيچ فردی بنام مستعارجمله ای رحيم ھمين شرافت را دارد و داشته است که تا حال درم

  )١(."ننوشته است

درمورد ضرورت استفاده ازنام مستعاردرمطبوعات و به خصوص درارائۀ مسائل سياسی و ! آقای سمندر

وھم درجائی درھمين بحث اشاره شده است » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«ايدئولوژيک قبالً درپورتال 

اما شما با حمق چشمگيری که باربارازخود .  محترم اين سطورمی توانند بازھم به آن مراجعه نمايندوخوانندگان

نشان داده ايد ، اگرازيک طرف ادعای دفاع ازشرافت نموده ودربرابرآقای رسول رحيم سپرمی شويد ، درعين حال 

عارمجبورشده اند ، مورد اھانت ھمۀ آن ھموطنان پاکطينتی را که روی ملحوظات موجه به استفاده ازنام مست

  :اين توھين زنندۀ  شمارا بايد چنين جواب بگويم. قرارمی دھيد
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که تا حال با تکيه برھمدستان جنايتکارداخلی و " ھمين شرافت را داريد و داشته ايد"رسول رحيم و خودت!  آری

ی ازضربت خوردن، باداران فاشيست و وحشی خارجی تان با خاطرآسوده و بدون کوچکترين انديشه ا

و اين را اضافه می نمايم که ازين نگاه ميزان شرافت تان ." درمورداختالفات تان با ھرفردی بانام اصلی نوشته ايد"

  .مساوی با شرافت صمدازھراست زيرا وی ھم بدون دغدغۀ خاطربا نام اصلی می نويسد

  

وياھم لودگی " ذکاوت"قعيت ، گفتاروی می تواند  آقای سمندربا شارلتانی خاصی که دارد ، يعنی اينکه نظربه مو)٢

به اين . ناشی ازاحساسات تلقی شود ، ھربارقضايا را ازمتن آن بيرون نموده به عنوان ثبوت وتوجيه ارائه می نمايد

ترتيب ، شناخت احتمالی نزديک به چھل سال پيش آقای رسول رحيم با شھيد مجيد را که درجو کامالً متفاوتی ممکن 

ده باشد ، به عنوان ھم نظری و ھم موقف بودن آن بزرگمرد با يک فرد مشکوک و خائن پروری چون رسول رخ دا

گيرم که رسول رحيم برای مطرح ساختن خود درآينده، درآن زمان که خطوط . رحيم استناد می نمايد

ودند ، با آن شھيد تمايزايدئولوژيکی بخش ضدروسی و ضداخوانی جنبش روشنفکری افغانستان ھنوردرشت نشده ب

قھرمان سالم وعليکی پيدا نموده بود، آيا امروز به پاس ھمان سالم وعليک ، جوانمردانه است تا قاتالن وی را 

، آن نوکران شرفباختۀ » دموکراسی«درآغوش گرفته و ضمن راه دادن آن جنايتکاران به بھانۀ محيالنۀ تعميم 

شويق نمايد؟ حتا درمعاشرت ھای عادی کشورما رسم جوانمردی حکم ازمجيد ت» ستايش«سوسيال امپرياليزم را به 

پاس نمک و دوستی را به جا نموده ، با قاتل دوست خود، دوست و يار ) يعنی انسان وافغان واقعی(می کند که انسان 

  !و ياورنشود

ی کشورما ـ مجيد کلکانی ـ افتخارشناخت و صحبت با بزرگمرد افسانه ئ» ھستی«من مانند آقای سيد موسی عثمان 

را نداشته ام ولی اين را با اطمينان کامل و حتا با قاطعيت می توانم ادعا نمايم که با آنچه ازياران واقعی و 

ھمسنگران دلير و نترس وی شنيده ام ، وھم آنچه کم و بيش از وی خوانده ام ، دال برآن است که اگرآن رادمرد 

مدازھرھای پست وکثيف درحساس ترين مرحلۀ مقاومت مردم ما عليه سوسيال امروزحيات می داشت و به دست ص

امپرياليزم روس و سگان ھارداخلی آن شھيد نمی شد ، امروزدرپھلوی من و ھم فکران و ھم سنگران من قرارمی 

ه ک...  داشت نه درکنارعناصرپست ، باربارشرف باخته ، مزدور، انقياد طلب ، وطنفروش ، خائن و جنايتکار

رسول رحيم و عده ای معلوم الحال . امروزدر کنار ساير شرف باختگان رھبری سايت گفتمان نيزازآنھا پراست

ديگرکه سابقۀ شناخت با شھيد مجيد را مزورانه به رخ اين و آن می کشند ، بايد اين را ملتفت باشند که درموقع الزم 

دربرابر مردم پاسخ گويند زيرا برای ھميشه ) رزاتی مجيدخيانت به راه ورسم مبا(بايد ازخيانت خود به آن دوستی 

من و امثال من ، با جرأت ، شھامت و اعتقاد نه تنھا : به يک کالم . اين تجارت سياسی را نمی توانند دوام بدھند

 تا ازمجيد با افتخارياد نموده بلکه درعمل به ثبوت می رسانيم که به آرمان آن سپھساالرواقعی خلق ما صادق بوده

پای جان مبارزۀ ضد استعماری و ضدارتجاعی وی را ادامه خواھيم داد ؛ وبردھان ياوه سرای تاجران سياسی 

اگررسول رجيم و ھم پالگانش . با مجيد را می نمايند ، ھم بکوبيم" ابرازدوستی"ھمرکاب اشغالگران که جرأت 

 چون وچرای قتل ۀابه عوض کنکاش دربارچرخود با مجيد اھميت قائل ھستند ، پس » دوستی«اينقدربه خاطرۀ 

  ميوندوال ، پرده ازروی چگونگی قتل مجيد کلکانی برنمی دارند؟

اينکه گويا رسول رحيم به نمايندگی ازجبھۀ متحد ملی درکنفرانس فلورانس شرکت نموده است ، ھيچ چيزی را 

ودی وترکيب جبھۀ متحد ملی افغانستان  نمی تواند ثابت نمايد زيرا علت وج"سامای آنوقت"دررابطه با مجيد وحتا 

که طيف وسيعی از عناصر ضدروسی را درآن زمان احتوا می نمود ، ممکن زمينۀآن را برای اشخاصی چون 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اگرشرايط مختلف درتاريخ مبارزات درمقاطعی . رسول رحيم مساعد نموده باشد که خودرا نمايندۀ مردم جا بزنند

وتسکی و تنگسياوپنگ و دھھا و صدھای ديگردربين نمی بود ؛ ولی آيا برشی پديد نمی آمد ، ھيچگاه سخنی از تر

  ازسابقۀ مبارزاتی آنھا ممکن است ازآنھا ھمسنگران و جانبازان ھمرديف رھبران انقالب بسازد؟

ھنوزھم به يادتان است، به چنين حافظه ای  "جلسه ھای متعدد"و" نشرات ھمان وقت"، "اعالميۀ آن کنفرانس"اينکه 

چطورممکن است که اشخاص عادی و فانی اينھمه جزئيات مغلق را بعد ازاينھمه وقتی !  آفرين گفتدرخورفيل بايد

 داکتران ۀکه ازآن زمان گذشته است، ھنوزھم به حافظه نگه داشته باشند؟؟ ولی اينکه شما به پشاوررفته ودراتحادي

 آن ۀند برای خود شما قابل فھم و قابل توجيه باشد و ثمرآن فقط می توا» افتخار«با رسول رحيم چند گپ زده باشيد ، 

 کوبی با صمدازھريفاشيست امپرياليستی يکجا و درپا و را امروزدرخيانت به مردم و ھمدستی با دشمنان متجاوز

  !می چينيد

  

ه ازينروخواھشم ازسيد موسی و محک باستانی اينست که لطفن درپشت نام سامايی ھای عزيز و جان نثارک) "٣

  ."خون خودرا در راه آرمان خود ريختند ، بيھوده سنگرنگيريد

اطالق کرد زيرا آن اصطالح زشتی گفتارشماررا نمی تواند بيان »  داغ ترازآشۀکاس«به اين نمی توان ! آقای سمندر

 توصيه شما اين! شما ديده درائی ، عوامفريبی و به معنی واقعی آن پستی و رذالت است» خواھش«نمايد ، بلکه آن 

ت می مای مجيد که شماھائيد ، جرأـ ن» دوست«ئی نمائيد که به کمک دشمنان سوگندخورده ولی را به آن پرچمی ھا

 ننگ و نفرين برشما خائنان و جنايتکاران.  خود افاده نمايندۀنمايند تا نام آن شھيد ملت مارا دردھان خون آلود و گنديد

  !!!»حزب حرامزادگان«

  ادامه دارد                              

  


