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 Political سياسی

  
  محک باستانی

  ٢٠١١ اپريل ٠٧

  

  پاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گفتمان

)٨(  
  

  
 دوباره ـ وھمزمان با آقای سمندربعدازھفته ھا سکوت سرانجام با سلسله تصاويری ازيک درمسال درشھرکابل

وفاداری تا پای جان آن جفت . پديدارشدن بخش تازه ای ازچرنديات وتصويرصمدازھرـ درسايت گفتمان نمايان شد

اما آقای سمندربايد بداند که ھمان طوری که افغانان پيرودين . نمی گذارد" باقی"خوشبخت ديگرشک و شبھه ای 

خائن و مردم فريب را تحويل نمی گيرند بلکه ھمراه با باداران اسالم وسرشارازعشق به وطن ، ھرگزآن عنصر

امريکائی وحواريون آنھا باقی را ھم نفرين نموده به زباله دان تاريخ حواله می کنند ، افغانان غيورھندو و سيکھه که 

ولی ھيچگاه بدترين و وحشتناک ترين مظالم را دردوران فرمانروائی جنگ ساالران تنظيمی و طالبان متحمل شدند 

شرايط تشويقی کشورھندرا برای ترک دائمی خطۀ آبائی خود قبولدارنشدند ، به عين شکل به ريش باقی 

  .سمندرخنديده وخائن بودن و ھمدست و خادم اشغالگران بودن وی را ناديده نخواھند گرفت

ھرجام ملت  َسم اندرمی کرد ، آقای سمندرکه سال ھا ُسم اندررکاب متجاوزان اشغالگر و جانی غربی نموده بود ودر

بودن " انسان"حال با پناه بردن به درمسال می خواھد ھموطنان ھندوی مارا به شفاعت بطلبد تا عده ای خوشباورکه 

وی آفرين وصدآفرين گفته و به ھرآنکسی که " جھان وطنی مذھبی"وی را از روی ظواھرقياس می نمايند ، به اين 

اين ھمه تالش ھا . ھای ديرينش رسوا سازد ، با خشم و اعتراض برخورد نمايندباقی سمندررا به خاطرخيانت 

آگرآقای سمندرمی خواھد . مذبوحانه بوده وھيچ گونه راه گريزی برای گردانندگان پشت پردۀ گفتمان شده نمی تواند

د ازآنھائی که نخ ھای وی را دل افغان ھای ھندو وسيکھه را واقعاً به دست گرفته و با آنھا غمشريکی نمايد ، اوالً باي

تکان می دھند بپرسد که چگونه ممکن است که رنگين سپنتا و ھمسرشتان خودفروختۀ وی با قاتلين ھندوھا و با 

درزيريک سقف نشسته و حتا سپنتا برای ... ) و... ربانی ـ مسعود ، سياف ، خليلی و(متجاوزان به ناموس آنھا 

. خارجه خفت تضرع به موجود کثيف و پستی چون رسول سياف را پذيرا شودانتخاب دوبارۀ خود به عنوان وزير

آنگاه که درپھلوی ھندوھا و سيکھه ھای مظلوم افغان قرارگرفتی وواقعاً سربازی برای دفاع ازخاطرۀ ! آقای سمندر

انی انتظارداشته شھدای آنھا و اعادۀ حقوق و آبرو و حيثيت آنھا را صادقانه درعمل به اثبات رساندی ، آنگاه ميتو
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درحال حاضرآنچه را تو انجام داده ! ياد کنند» انسان«باشی که ھموطنان ھندو و سيکھه ما ازتو به صفت انسان ونه 

ای ، جواسيس گوناگون غربی در دھه ھای شصت و ھفتاد ميالدی صدھا باردرافغانستان انجام دادند ؛ يعنی درجمع 

وازھدفمندانه نفوذ نمودند ، بارھا رفتند و آمدند ، ھی عکس ھای خندان و مردم مظلوم ، نادارولی صميمی و مھمانن

شفقتبار و فلم ھا گرفتند و مردم را درتارخام دوستی مغرضانه و بی بنياد بستند ؛ ازآن عکس ھا کتاب ھای زيبا چاپ 

ھرھای بزرگ و کوچک کردند و پول ھا را به جيب خود زدند و فلم ھا را با دعوت بلند رتبه ھا و مردم عادی درش

ولی عاقبتش چه شد؟  ...  به نمايش گذاشتند و خودرا درتماس تنگاتنگ و برخوردارازاعتماد کامل مردم ما نشان دادند

تجاوزنظامی ، اشغال افغانستان ، کشتاربيرحمانۀ باشندگان آن ، تاراج ذخائر زيرزمينی و تالش شباروزی برای 

ای باقی سمندر، بھتراست ازملعبه ساختن ھموطنان شريف ھندو وسيکھه ما نه آق! زيرسلطه کشيدن مردم غيورما

دست برداريد زيرا اين خيانت آرام به فھرست خيانت ھای گذشتۀ تان مسلماً اضافه خواھد شد و ھيچ درد تان را دوا 

  !نخواھد کرد

 کدام ازاين دوبرادرشھيد تا جاييکه من ميدانم ھيچ گاه نه شاد روان مجيد و نه شاد روان قيوم رھبرھيچ") ١

من تا . گلگون کفن با مخالفين شان چنين برخوردی نداشتند که شما با رسول رحيم ويا کوشانی ويا گفتمان داريد

حال کدام مقاله يا نوشته ای يا اعالميه ای ازشادروان مجيد با شادروان قيوم را نخوانده ام که بافحش و ناسزا 

  )١(."ھمراه بوده باشد

دانسته و اتھام به کاربرد آنھا را به من نسبت می دھيد نه تنھا واضح " فحش"ندراينکه چه کلماتی را شما آقای سم

نيست بلکه من اطمينان کامل دارم که درتناسب با اھداف آنی ومصلحتی تان ، کلمات کوبندۀ سياسی و مبارزاتی را 

 که طرف گويا فقط دلش می خواھد ـ وغيرازين ناميده تالش می ورزيد تا به بيخبران طوری حالی نمائيد" فحش"

پيشنھاد من اينست که دربرابرانظارخوانندگان سايت تان . بدھد" فحش"گويا ھدفی ندارد ـ که شما وھم پالگان شمارا 

می پنداريد و به شما حواله شده اند يکايک برشمريد تا من معانی شان را ، انگيزۀ به " فحش"ھمۀ آن کلماتی را که 

دشان را درمورد شما توضيح و توجيه نمايم ؛ درغيرآن بسيارعوامفريبانه است که با قيل و قال ، جھت کاربر

اما درمورد اينکه شھيد مجيد و شھيد . گوئی را پيش کشيد" فحش"انحراف توجه به مسايل ثانوی و بی ارزش ، اتھام 

فقم ولی درينجا موضوع مخالفين يعنی مخالفين رھبربه مخالفين خود فحش و ناسزا نثارننموده اند ، من با شما موا

  .سياسی نه بلکه موضوع دشمنان و قاتالن مردم و ھمدستان ديده درای آنھا دربين است

آنھا با زشتی ادبی و کنايه ھای ُبران برخورد ننموده بودند ) مسؤولين امروزی گفتمان و خودت( اينکه درقسمت شما 

 ديگری ازاوضاع و شرايطی بود که با اوضاع و شرايط امروزھيچ انطباقی دليلش بازھم تکرارمی نمايم که متن

ھرگاه درآن زمان آندوشھيد گلگون کفن راه آزادی ازاين خيانت آشکارشما خودفروختگان که ازيکی ازبدترين . ندارد

 بودند ، بدون دشمنان مردم ما ـ صمدازھرـ حمايت و پشتيبانی نموده و برای وی آبرو به وجود می آوريد مطلع می

آرمان . کوچکترين شک و شبھه، آنھا دربرابرتان سکوت ننموده بلکه به ضد تان قاطعانه وخصمانه سنگرمی گرفتند

آنھا ازريشه با طرح ھا و اعمال خائنانۀ شماھا درتضاد بوده ھيچ گونه تمسک به خاطرۀ فنا ناپذيرآنھا نمی تواند شما 

صادق بودن و مردمی بودن شما شود ؛ به عکس ھرقدربه ذکرازآن رھبران را ازخشم به حق مردم نجات داده سند 

جانبازمردم ما متوسل شويد ، به ھمان اندازه وجوه تمايزتان با آنھا آشکارترشده ، خود به دست خود به اصطالح 

  !خودرا بيشترمی کنيد) سياسی(قبر

که بخاطرانقالب مردم فلسطين برپاشده من با شادروان قيوم اززمانيکه ازمصربازگشت ، دريک جلسه ای ) "٢

 کسی نميتواند بمن نوشته ايرا . بود تا حاال سی وھفت سال ميگذرد١٩٧٤بود ، آشنا شدم وازآنوقت که سالھای 
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لطفن برخورد ھای . ازشادروان مجيد يا قيوم نشان دھند که مانند شما دوتن به مخالفين خود برخورد داشته باشند

  ."يد نه بنام آنھاخودرا بنام خود بنماي

خود و امثال خود " انحصار"ھم می دھند تا ياد ازشھيد مجيد وشھيد رھبر را " اندرز"ماشاءهللا آقای سمندرحال 

بازھم بايد به آقای سمندربفھمانم که . تلويح نموده و فقط عناصری مثل خودرا مستحق ذکردوستی با آنھا وانمود نمايد

 فردی وخصوصی بلکه برمسألۀ ملی و ميھنی َدورمی خورد که درآن خون بيش ازيک روياروئی ما نه برمسألۀ

مليون شھيد و سرنوشت صدھاھزاربيوه ويتيم مطرح است ؛ پس سخن ازمخالفين نه بلکه دشمنان سوگندخورده 

جيد ملت ما و شھدای گلگون کفن آنھا چون م(ازما ) به شمول شماھا(دربين است که سيل خون و آتش آنھا را 

شما می توانيد سالھا به اين چرنديات تان ادامه بدھيد ولی ھيچ انسان عاقل ُپله . جدا می سازد) کلکالنی و قيوم رھبر

ازينرو ادعای دوستی شما با شھيد مجيد وشھيد رھبر ھمين شباھت را می . و صخره را ھم وزن تلقی نخواھد کرد

با ) خاطرۀ مجيد ورھبر(ه به اينجا و آنجا پرت می شويد ، صخره رساند و زمانيکه با اندکترين وزش باد به ھوا شد

  .سنگينی برجا می ماند

 من آدرس ارتباطی جديد را که ازطرف ١٩٨٠ بسپارم که درسوم جنوری سال  بايستھمچنان بخاطرتان") ٣

. سال ميگذردازھمان روزتاحاال بيشترازسی . شادروان مجيد تھيه شده بود ، دراختيارشادروان قيوم قراردادم

دراين سی سال ھيچ کسی نميتواند سندی ارايه دارد که گويا شادروان مجيد يا شادروان قيوم مانند شما دوتن 

  ."برخوردی به رسول رحيم داشته بوده باشند

ازآنجائيکه شما موضوعات را بازھم وبازھم تکرارمی کنيد ، من الزم به تبصرۀ دوباره را نمی بينم و ! آقای سمندر

ارا به ھمان استعارۀ ُپله و صخره درباال راجع می سازم با اضافۀ اينکه حتا کورھم می تواند ببيند که ازنگاه شم

. شخصيتی آقای سمندرنمی توانست ھم وزن مجيد وقيوم بوده و محرم رازھای سياسی وآدرس ارتباطی شان باشد

ا نصيب شديد ، محال است نتيجه گرفت که آنھا  افتخارچنان يک رازداری رتصادفاً گيرم که درشرايط آن زمان شما 

البته تشکيالت عمومی محصالن ضدروسی آن (شمارا ازروی ذکاوت و درايت تان ھمواره و به صورت تشکيالتی 

به عکس وقتی به سال . به آن ارتباطات حساس می گماشتند) زمان دراروپا ونه تشکيالت سازمانی چون نھاد ساما

 مجيد قھرمان و اعدام وی توسط روس ھا و سگان پرچمی آنھا فکرمی کنم و اينکه  يعنی سال گرفتاری١٩٨٠

توسط " آدرس ارتباطی"جريان گرفتاری و قتل آن خارچشم روس ھا و نوکران شان تا امروزمبھم است ، آن انتقال 

يسۀ مستقيم دولت به خصوص اينکه ده سال بعدازآن پروفيسرقيوم رھبربا دس...  خودت مفھوم ديگری پيدا می نمايد

نکند باقی جان پاس . المان ازپا درآورده شد و چگونگی قتل وی ھم تا امروزکامالً مبھم و مسکوت مانده است

به ھردوی آنھا را خودت و ياران ازھرپرستت درست به جا نموده باشيد؟ به ھرحال ، آنچه را حسن " دوستی"

و ممکن خود نا خودآگاه  دردام خود ...  رانگيزو مشکوک استاعتماد آن دوابرمرد وانمود می کنيد ، خيلی سؤال ب

به عين شکل عمل " اخگر"گيرافتاده باشيد؟ اين را به سببی متذکر می شوم که قرارشواھد ، شما با ياران سازمان 

  .نموديد

دانم ؛ واين درقسمت شناخت احتمالی رسول رحيم با شھيد مجيد قبالً تبصره نموده ام و تکرارمکررات را الزم نمی 

را ھم اضافه می نمايم که اگرپروفيسررھبر با رسول رحيم ھيچگاه با زشتی برخورد نکرد ، باشد به جايش ولی 

مطمئن باش که برداشت شھيد رھبر ازرسول رحيم کامل بود و سرشت اين مبارز کاذب را ازديرزمانی درک نموده 

  .دربرابرآن موضعگيری داشت
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سپارم که دراواخرماه جنوری و ھفته دوم دلو برحسب تصادف دخترشادروان قيوم ھمچنان بايست بخاطرب) "٣

بعدازسالم واحوال پرسی با يگديگرازدوستی ديگرنام برد که درھمان نزديکی ھا بود، من بعداً با . درجايی من راديد

ی نگذشته بود که چند. ھمه دوستان که شادروان مجيد وشادروان قيوم را بسيارخوب می شناختند ، صحبت نمودم

دخترشادروان قيوم با لطف و محبت ھميشه گی اش چوکی يا جای خودرا بمن لطف نمود تا بادوست ديگرازنزديک 

اين خاطره بسيارنزديک است که ھمه ياران مجيد که سالھا با مجيد وقيوم يکجا . صحبت ھای خودرا ادامه بدھيم

ھا مانند سيد موسی ويا محک باستانی برخوردی در مورد ھيچ يک ازآن. بوده اند ، چه لطف و محبتی داشتند

  ."رسول رحيم نداشتند و ميدانم که ندارند

شما چه چيزی را می خواھيد ثابت نمائيد؟ من که درتربيت واال و حسن معاشرت دخترشھيدرھبرھيچ ! آقای سمندر

 برايم آشکاروباعث افتخاراست به ھمين ترتيب لطف و محبت ياران ديرين مجيد و قيوم ھم. شک وترديدی ندارم

ولی ربط آنھا با موقف سياسی شخصی که ازيک جانی شکنجه گر دستگاھھای جاسوسی واستخبارات چندين رژيم 

ومتھم به قتل دھھا وصدھا ھموطن بيگناه ما چيست؟ شما درمستورساختن خيانت ھای آشکارورسوای تان 

 شريفانۀ مربوطين شھيد مجيد وشھيد رھبررا دربازار بدنام آنقدرمذبوحانه تقالء می نمائيد که حتا طرزمعاشرت

آن متاع تقلبی تان ، به پاس دخترپروفيسرقيوم ويا " خريد"کاسبکاری سياسی تان به حراج می گذاريد تا مگرمردم با 

ممکن . ياران آن دوبرادرنامدار، برشما اعتماد نموده ، خيانت و توطئه ھای تان را به ضد خود به فراموشی سپارند

اين نيرنگ تان ـ دراثرتبانی آنھائی که به راه و آرمان سترگ مجيد ورھبرپشت نموده اند ـ تا مدتی خريدارداشته 

ارادۀ استوار آن دوشھيد راه آزادی را که سوسيال امپرياليزم و . باشد ولی مطمئن باشيد که ديردوام نخواھد کرد

را ھم قادرنخواھند بود به وسيلۀ گماشتگان بی مقدارخود کم رنگ امپرياليزم نتوانست بشکند ، خاطرۀ تابناک شان

  .ساخته مورد سؤال قراردھند

دربعدازچاشت ھمين سال درکابل يکی ازدوستان : ھمچنان يک خاطره بسيارنزديک ديگررابرايتان می نويسم) "۴

. ه ای ازشھرکابل ببينيمکه شام ھمديگررا درگوش با من تماس گرفت وقراربراين شد بسيارنزديک شادروان مجيد

. شام ھمديگرراديديم و تعداد دوستان ای مجيد و کسانيکه با مجيد وساما ازنزديک آشنا بودند ، باھم گپ زديم

  ."رد رسول رحيم و گفتمان بمن چيزی نگفتندوھيچگاه درم

آنقدربی اھميت است شما خود اعتراف می نمائيد که پيشوای شما و سايت گدولۀ وی . جای تعجب نيست! آقای سمندر

ازطرف ديگر ، ازکجا معلوم . که حتا آنھائی که با سياست سروکاردارند ، ضرورت ياد وتبصره بر آن را نمی بينند

آنھا ! که نشديد... که آنھا نخواستند شما را خجل و منفعل بسازند و منتظربودند که خود از رسوائی تان ياد آورشويد

ولی اينکه شما واقعاً کی ھا را .  ، به اصطالح آئينۀ تان را دم چشم تان قرارندادندمسلماً به پاس رعايت خاطرمھمان

  .به عنوان سامائی و دوستان مجيد ديديد و با آنھا صحبت نموديد ، برای من سؤال برانگيزاست

                    ادامه دارد                                                                                            

  :يادداشت

امالئی نتيجه مسؤوليت کاستی ھا و اشتباھھای بدون ويراستاری به نشر رسيده است در " سمندر"نوشته ھای آقای 

  .آن متوجه شخص شان می باشد

 AA-AAاداره پورتال                        

  


