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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 محک باستانی

  ٢٠١١ اپريل ١٠

 

  پاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گفتمان

)٩(  

  

 چند تن تاخت وتازمينمايند من ميدانم افرادی نيازدارند تا خودرا مطرح سازند وبرای مطرح ساختن خود به) " ١

  )١(."تا توجه را به خود جلب نمايند

به اساس (وی به چه خفت وذلتی درين ھمه سالھا . آقای سمندرناخود آگاه ازتجربۀ عقدۀ حقارت خود يادآورمی شود

 اخيردرمورد درھفته ھای" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"استناد وافشاءگری ھائی که درسلسلۀ نوشته ھا درپورتال 

تن درنداده است تا گويا مطرح شود ولی به عوض مطرح شدن به ) وی صورت گرفته ووی قادربه ردآنھا نيست

عنوان يک شخصيت دراک و چيزفھم صحنۀ سياست ، ھرروز وھردم رسوائی و به اصطالح خيله خندی َدرو می 

سرآغازدفاع ازھمه جانيان : چون صمدازھردفاع ازعنصرجانی و بدنامی (کند ؛ وچون خود درموقف دفاع ھدفمند 

قراردارد ، ھرواکنش انتقادی و اعتراض خشمگين ولی به ) ووطنفروشان درصورتيکه تيرگفتمان به ھدف بنشيند

  . وانمود می نمايد" به چند تن تاخت وتاز"حق را 

ھدی که بين آنھا ووطنفروشان خيمه شب بازان پشت پرده به شما ھدايت داده اند که به اساس تبانی وتع! آقای سمندر

صورت گرفته است ، بايد تا آخرين توان و آخرين امکان ، اظھارخشم دربرابرصمدازھر و ) وخلقی؟(پرچمی 

ھمدستان وی درسايت گفتمان را اختالفات ديرينۀ شخصی و خصوصی وانمود نمائيد تا عده ای ساده لوح وياھم 

روشنفکران اتفاق ندارند ، پس "ھم بيخردانه  ُحکم کنند که گويا فرصت طلب آن ادعای شان را باورنموده ، باز

تالش شما ازاول تا آخربه ھمين خواست استواربوده که يک مسألۀ عميق ملی، تاريخی، !" ازمردم ديگرچه گله است

را اجتماعی و قضائی را به يک خصومت شخصی دونفرويا چند نفرپائين آورده وبه اين ترتيب نه تنھا صمدازھرھا 

مدد رسانيد تا تاريخ سه يا چاردھۀ اخيرکشورمارا به نفع " سربازانه"ازتيررس خشم ملت دورسازيد بلکه وی را 

  .تحريف کند) درسايۀ باداران مشترک امروزی تان(باند خود وباداران ديروزی خود 
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 است، به ھيچوجه آن طوری که درمخيلۀ بيمارشما منعکس» مطرح شدن«تا جائيکه به خود من مربوط می شود ، 

. ھدف من درزندگی نبوده است؛ ونه ھم به چکمۀ زورمندان داخلی و يا آستان باداران خارجی آنھا جبين سائيده ام

را داشته باشم ، به " مطرح شدن"ھرگاه روحيۀ مبارزه و آزاديخواھی به نفع توده ھای مظلوم ، بدون آنکه ھدف 

 مردم به من محول سازد ، درآنصورت چه بخواھم چه نخواھم مطرح صورت کامالً طبيعی نقشی را برای خدمت به

وبا آماج قراردادن يک دشمن » محک باستانی«ھمينکه فقط دردومين نوشته ام با نام مستعار. خواھم بود

، البته با شليک برسپر فرسودۀ وی به نام باقی سمندر، تا امروزمی نويسم و )صمدازھر(سوگندخوردۀ مردم ما 

يم متکی بررنج و منطق عدالتخواھی قربانيان صمدازھرھا است ، ھمين خود نشان می دھد که من به شکل نوشته ھا

من ھيچ نيازی به حملۀ شخصی . آبرومندانه، پرافتخارودردفاع ازاکثريت شھيد دادۀ کشورمطرح ھستم و خواھم بود

  . مندار) عکس حمله به صمدازھروھمدستان وی چون جناب شما(بی مورد به کسی 

  

من . رسول رحيم به وکيل دفاع ضرورت ندارد: من ازته دل به ھمه کسانيکه ميشناسم باصراحت مينويسم که) "٢

اما ازاعضای خانواده . فقط بخاطردوستی ديرينه که مانند برادربا ھمديگرآشنايی داريم ، اين جمالت را مينويسم

تاخت وتازبه شرف وحيثيت شان ازجانب من دفاع درمورد . رسول رحيم بدون اجازه شان دفاع می نمايم

  ."وھرنويسنده ديگرمطرح خواھد بود

اگرتا اينجا کم وبيش می شد برصحت روانی تان شک نکرد ، حال با اين ھذيانی که درمورد خانواده ! آقای سمندر

! انواده و شرافت آنھابه چه حق شما پای خ. ھا راه انداخته ايد ، در شارلتان بودن تان ھيچ ترديدی باقی نمانده است

به مفھوم افراد پاک و عاری (خانوادۀ محترم رسول رحيم . را درتجارت رذيالنه و بدنام سياسی تان دخيل می سازيد

، نه تنھا مورد احترام عميق من بوده بلکه دفاع ازحيثيت شان را به ) ازصفات بدی که به شماھا نسبت داده می شوند

عين برخورد را دربرابرديگرافرادی که درآتش متقاطع ميان . ی خود می دانمعنوان ھموطن شان وظيفۀ اخالق

شما که واقعاً دچارخلل دماغ ھستيد ، ھيچ نمی دانيد که چه می . وطنپرستان و وطنفروشان قرارمی گيرند ، ھم دارم

ت شان ازجانب من دفاع درمورد تاخت وتازبه شرف وحيثي : "توجه کنيد به جملۀ خود تان . گوئيد وچه می نويسيد

مشکل است سردرآورد که شما دراين جملۀ تان دوست آن عزيزان ھستيد ويا ." وھرنويسنده ديگرمطرح خواھد بود

  خود تان خودتان را متھم به اھانت درموردشان می نمائيد؟

  

  ."دفاع کرده ام و خواھم نمود...  ضای خانواده محک باستانی عمن تا حال ازشرف وحيثيت ا) "٣

شما دچاراشتباه شده ايد ، که اميد تاحال به » محک باستانی«با وجوديکه ازآغازدرمورد ھويت اصلی ! ی سمندرآقا

آن خبط خود پی برده باشيد، ولی اين را بايد بدانيد که موضوع شرف و حيثيت خانواده ھای شريف ھموطنان 

 من مربوط شده و حفظ نام نيک و درمجموع وشرف وحيثيت خانوادۀ آن ھموطن عزيزوارجمند به طورخاص، به

  .وقارشان را فريضۀ اخالقی خود می دانم

آن عده خوانندگان سايت گفتمان وياھم اين پورتال که تاحال صرفاً به عنوان بيطرف و تماشاگر ! آقای سمندر

ما می قضاوت درقسمت شما و ھمدستی تان با صمدازھرنموده اند ، بدون شک اين نکته را اوج خباثت و دنائت ش

يابند که درمسأله ای به سبب دفاع ازيک خائن و جانی معلوم الحال وطنفروش که ھرروزگند و رسوائی آن 

شرف و حيثيت ھيچ ! آقای باقی سمندر. بيشترشده می رود ، شما خانواده ھای شريف و عزتمند را دخيل می سازيد

ورد حمله قرارنگرفته است و ھيچگاھی چنين م) وياھم ازشما وآقای عثمان ھستی(خانواده ای درنوشته ھای من 
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پس شما به پاس اخالق و معاشرت مردم ما که به آن درسفرھا و عکس ھای .  عمل زننده ازکسی سرنخواھد زد

.  ذکربه عمل نياوريدبه خوب يا بدفرمايشی تان تظاھرمی کنيد ، من بعد درمشاجرات سياسی ازخانوادۀ کسی 

  !خانواده ھای افراد را آرام بگذاريد

  

ھرگاه ادعای شرافت داريد ، بزودترين فرصت ممکنه ازقصه پاليزبان و : و سيدموسی مينويسم...   برای ) "٤

  !"مقتولين اش خودرا فاصله بدھيد

ه با نوشتۀ آقای عثمان ھستی خود قادربه نوشتن و دفاع ازخود ھستند وآن را بارباردرصفحات اين پورتال دررابط

شما به اثبات رسانده اند ؛ ودرمورد آن ھموطن ديگر، من اجازۀ مداخله به نفع شان را ندارم ، با ابرازھمبستگی بی 

  .شائبه ، ھرگونه تبصره و واکنش را می گذارم به خودشان

  

  : پاسخ می گويمیجمالت بعدی تان را به طوراجمال) ٥

   

پناه بردنش درآغوش رژيم پوشالی نوکرروس و . را حال ھمه می داننداش " رگ وريشه"ـ  محبوب هللا کوشانی و

که نمود ديگری از روابط انقياد طلبانه با " سازا"وطنفروشی ھای آشکارش درچوکات سازمان نامنھاد وبدنام 

وامروزقرارگرفتنش درخدمت امپرياليست ھای (روسھا را تبارز می داد، و واقعاً مايۀ ننگ بوده است 

بيھوده کوشش نکنيد که . ، برھيچ کسی پوشيده نيست!) ربی تا سرحد کانديد شدن برای رياست جمھوریاشغالگرغ

مردم ما . بدھيد" غسل تطھيرسياسی"به سان تالش ھای تان برای صمدازھر، محبوب هللا کوشانی را ھم 

  .ھوشيارترازآنند که فريب عنصری مثل شمارابخورند

حبوب هللا کوشانی نزد مردم گردانندۀ اصلی سايت گفتمان است و استدالل ـ چه شما بخواھيد چه نخواھيد ، م

من ھيچ کدام معلوماتی ندارم » انسان جوان به نام اسدهللا الم«درمورد آن . مذبوحانۀ شما ھيچ دردی را دوا نمی کند

  .و ازاين رو حق رد يا تأئيد سخن شمارا به خود نمی دھم

شته ايد ، بازھم تبصرۀ آن مربوط می شود به آقای عثمان ھستی چون ايشان ـ ھرآنچه را د رمورد پروتوکول نو

  .ازآن يادآورشده اند

ـ شما بازھم وقيحانه وناجوانمردانه نام پرافتخارشھيد مجيد کلکانی را وسيلۀ پيشبرد مرام شوم تبليغاتی و تجارت 

! آقای سمندر. ريک شھيد قھرمان ملت مااين خيانت مکرراست به نام و خاطرۀ فناناپذي. سياسی تان قرارمی دھيد

آقای طاھربدخشی با سابقۀ سياسی ستمی شان به ھيچ وجه نمی توانند درسطح شخصيتی ھمرديف مجيد کلکانی 

به عنوان قربانی فاشيزم روس ھا ونوکرانش ، خاطرۀ طاھربدخشی قابل ارج است ولی اگرتوطئه . قراربگيرند

، اينبارشھيد مجيد را مشکوک و ) ی رذيالنۀ تشويق پرچمی ھا به ستايش مجيدبعدازمانورھا(گرانه خواسته باشيد 

شخصيت پوالدين مجيدکلکانی . جلوه بدھيد، بازھم به جزخيانت آشکار چيزديگری نيست" ستم ملی"دمسازبا 

وس ازھيبتی برخورداربوده است که حتا سی سال بعدازشھادتش ، دشمنان جبون و خودفروخته اش ھنوزھم دچارکاب

، حرف ) ورھبر(به ھمين اساس کوشش کنيد آقای سمندرکه با وجود ادعاھای بسيارناجوردوستی بامجيد . می شوند

شما طوری که بارھا درنوشتۀ تان شاھد آن بوده ايم ، جريانات را ازمتن . تان را به اندازۀ دھن تان ادا نمائيد

دراين جای شک نيست که . اعتقاد موجود جا می زنيدتاريخی آن بيرون نموده ، آنھا را مغرضانه موضوع روز و 

مجيد کلکانی در جريان زندگی مبارزاتی پرافتخارخود با عناصرسياسی طيف چپ ضدروسی بعضاً نشست و 
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برخاستی روی نيازانسجام جنبش انقالبی داشته است ولی آن ديد و بازديدھا را ھم فکری و ھمسوئی جازدن، چيزی 

  !نيستبه جزغرض وياھم حماقت 

را ھنوزدرذھن خود داريد ، بازھم شما را بيشترمشکوک می " آجندای سيمينارتالقان و وقت سيمينار"ـ اينکه شما 

، پس آن معلومات دقيق را ازکجا به دست " ستم ملی"بوديد و نه ھم عضو " ساما"شما که نه عضوتشکيالت . سازد

انيد به آن دسترسی يابيد؟ برای من ـ تا زمانی که ازخود آوريد که حتا امروزبعدازسی و چند سال به آسانی می تو

  !دفاع ننموده وبه دروغ ھای تان اعتراف ننموده ايد ـ شما فقط يک جاسوس ھستيد

بازھم تکرارمی کنم که بعد از شھادت طاھر بدخشی النۀ کرگسان تسليم طلب خائن ووطنفروش " سازا"ـ درمورد 

به جزنثار نفرين ضرورت .  به ضد مردم غيور و روس شکن ما قرارگرفتبود که با دولت نجيب پيوست و عمالً 

  :، حتماً نظر مرا تا حال ملتفت شده ايد" حزب آزادگان"درمورد استحالۀ آن به . تبصرۀ بيشتر برآن نيست

خاموش "به ھمين دليل ، سرشت و ماھيت آن ازقبل برای من معلوم بود و ! حزب حرامزادگان حزب آزادگان نه، 

ادارۀ " رياست جمھوری"درمورد آن ازطرف من درموقع نامزدی محبوب هللا کوشانی به کرسی پرازننگ " ودنب

که مسلماً برای کوبيدن آن عنصرخائن (مسعمراتی کابل ، نه تنھا مفھومی ندارد بلکه درصورت تبصره درآن وقت 

طرح شده " حزب حرامزادگان"آنچه درسايت . وی می انجاميد" کمپاين انتخاباتی"، فقط به تبليغ به نفع ) می بود

است، چه خاطرات بيمارشما باشد و يا خدعه و عوامفريبی ھای نوکران قوای اشغالگر، نه ازاھميت سياسی و 

  .تاريخی برخورداراست و نه ھم می تواند سند برائت مشتی معامله گرسياسی شود

  !آقای باقی سمندر

با عشق به مردم وبه آرمان آزادی و عدالت واقعی ، صمدازھروشما   نه من و مسلماً نه ھم اشخاص ديگری که

وياران تان را آماج خشم به حق خود قرارداده اند ، ھيچ کدام ريگ و سنگچلی درکفش خود ندارند ؛ ولی ازشما می 

سپرشده  رحيم ل داده دربرابرصمدازھر ، محبوب هللا کوشانی و رسونبا اينھمه جان فدائيی که ازخود نشا: پرسم 

 ـ که مانند شما رنگين دادفرسپنتا داکترازخائن رسوا ووطنفروش معلوم الحال ـايد ، چراوحتا يک بارھم که شده 

گويا درطيف چپ  اميد وطنفروشان ـ دوباره ۀسايت گفتمان ـ اين روزنۀ رددرپشت پآھسته و بدون سروصدا ، 

  !تان برای فريب چند خوشباور به ھدرخواھد رفت» زھد«ام  لطفاً توضيح بدھيد ورنه تمنام نبرده ايد؟خزيده است ، 

  ادامه دارد                                                                                                                               

  

  :يادداشت

ذا مسؤوليت کاستی ھای امالئی آن متوجه شخص شان ويراستاری نشده اند، ل" سمندر"نقل قول ھاازنوشتۀ آقای ) ١(

  .می باشد

  AA-AAاداره پورتال

  

  

       

  


