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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 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 ١٣
  
  
  

  پاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گفتمان

)١٠(  
  

  
پيش ازاين آقای عثمان ھستی به آن يک ايميلی را که " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"مسؤولين محترم پورتال 

ادارۀ پورتال ھم تا آنجائيکه الزم می دانست به آن ايميل و فرستندۀ آن . جواب داده اند ، به من ھم ارسال داشته اند

است که فرستنده آن را به " نويسندگان"آنچه مرا واداشت تا به ايميل اول درينجا اشاره نمايم ، کلمۀ . پاسخ داده اند

ولی ازآنجائيکه يگانه کلمۀ محرک خشم نويسندۀ ايميل درنوشته ھای من ديده نمی شود ، وھم قبالً ـ . ه استکاربرد

 اپريل پورتال ـ  تبصره ھای کافی و صريح درمورد آن صورت گرفته است ، من ضرورت مکث ١٢درصفحۀ 

  :می گيرمبرآنھا را نديده و فقط به شيوه وانگيزۀ ارسال آن ايميل يا ايميل ھا تماس 

کافيست که جملۀ اول . نويسنده و فرستندۀ ايميل به ھيچ وجه کم سواد نبوده واضحاً به کم سوادی تظاھرمی نمايد) ١

به جزازيک اشتباه خيلی جزئی، " .دي مرا ببخشستمي مقاله نوشتن را بلد ننکهياز ا: "ايميل اول را ازنظربگذرانيم 

عداً غلطی ھای عمدی تايپی را کم سوادی وانمود کرده به اصطالح مردم ب. جملۀ  وی کامالً درست نوشته شده است

باوجودی که . می نويسد" بيسوادانه"و جمالت خودرا عمداً بی ربط و کلمات را » به دِرديوانگی می زند«خودرا 

دوباره " شدرا. ق"کوچکترين عالقه ای به شناخت نويسندۀ ايميل ندارم ولی قوياً حدس من اينست که يا ھمان آقای 

وارد معرکه شده وياھم آقای باقی سمندراز گوشۀ ديگری درنقش ديگری کله کشک نموده ويا اينکه مربيان پشت 

  . پرده سرانجام سکوت را شکستانده وبه شکل بسيار ابلھانه و خام صدای خودرا بلند نموده اند

 گفتمان حال به شيوۀ عوامفريبانه و سؤال دراينست که چرابعد ازنزديک به دوماه سکوت ، مسؤولين سايت) ٢

گردانندگان سايت . برای من موضوع کامالً واضح است". حريف را ازدست ندھند"بيسوادگرايانه می خواھند گويا 

يا » حزب حرامزادگان«گفتمان با مشاھدۀ اوج گرفتن رسوائی شان ، ھمزمان با افشاء شدن زد وبندھای شان با 

با جانی و وطنفروش مشھور، صمدازھر و سائرپرچمی ھا ، درصدد آن برآمده اند تا وھمدستی ننگين شان " سازا"

به ھرقيمتی که شده توجه خوانندگان سايت گفتمان ، وتوجه مردم را درمجموع، ازبحث اصلی که راه دادن 

کم اھميت وطنفروشان و جنايتکارن درصفوف مردم ودفاع تا پای جان ازآنھا است ، به موضوعات جانبی ، نسبی و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که حساسيت ھای معاشرتی را شامل شده و عام می باشند ، معطوف نموده وقت و انرژی آنھائی مثل اين قلم را 

  .درپاسخ به مسائل پيش پا افتاده به مصرف برسانند

را داخل معرکه نموده " با ادب"درصورت رسيدن به چنان مرام محيالنه و عوامفريبانه، خيلی ازوطنفروشان ) ٣

، ھمانطوری که باقی صمدازھررا کنار کشيد وخود سپروی گرديد ، اينبار آقای ايميل " بی ادبی"ھوی اتھامات درھيا

نويس، باقی سمندر را آھسته وبی سروصدا ازتيررس قلم به دستان وطنپرست ومردم دوست دورنموده و خود 

بال انقطاع دوام نموده ، اصل انگيزۀ که اين سلسله می تواند ...  سپرفرسودۀ دفاع ازوی را دردست خواھد گرفت

روياروئی غيرمستقيم با صمدازھر و روياروئی مستقيم با باقی سمندررا ازانظاربه کلی پنھان خواھد نمود؛ که نبايد 

  .ھيچگاه به آن باند شيادان چند سره اين فرصت را مساعد نمود

" اخالقی"و پرتاب آن درگودال مشاجرات با کشيدن بحث ازمسيراصلی و اصولی کوبيدن خائنين ووطنفرشان ) ٤

ومعاشرتی ، ايميل نويسان وحاميان پشت پردۀ شان، باتحريکات سرھم بندی شده، بحث را به طرف ابتذال خواھند 

کشاند؛ و کافيست تا ھمان گونه که بيجا وبی مورد،  عقدۀ خود با انقالبات واقعی توده ئی را تبارزدادند ، اينبار 

متوجه بگومگوھای فردی ورد وبدل " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"يند که تمام ھم وغم پورتال قسمی وانمود نما

وآنگاه برای خواننده ای که مسائل را ازآغازتعقيب ننموده باشد ، بسياردشوارخواھد بود . است" َدو ودشنام"نمودن 

 من به ھمه آنھائی که به شھدای راه آزادی ۀپس توصي. که دسيسه را ازواقعيتی که گذشته است تفکيک و تميزنمايد

حث را ، ھمان طوری که تا ايندم ارج گذاشته وبه قاتالن آنھا وھمدستان بی حيای آنھا نفرين می فرستند اينست تا ب

  .فقانه به پيش رفته است ، نگذارند ازمسيراصلی آن منحرف شده و توسط توطئه گران به کجراه کشانيده شودمو

 وباقی سمندرازآغازتا حال مذبوحانه تالش نموده اند تا مسائل ملی، اجتماعی "راشد. ق"فتمان درپشت ولين گمسؤ) ٥

و ھمگانی را فردی، خصوصی و شخصی جلوه دھند تا درورای آن جنايات و خيانت ھای عده ای معلوم الحال ، 

ان و تسليم طلبان ھم ماست مالی مشھوربه فساد و وطنفروشی و جنايت پنھان شده و خيانت آشکارخود اين سازشکار

ليست که پاسخ آن با ولينعمتان حال چرا يه اين مانورھا متوسل می شوند؛ سؤا. شده تدريجاً به فراموشی سپرده شود

شغالگران ازآنجائيکه ا. ولين سايت گفتمان يعنی باداران مشترک امروزی آنھا و صمدازھرھا مربوط می شودمسؤ

را درافغانستان به نام خود پياده نمايند وعناصری مانند » دموکراسی«می خواھند به ھرقيمتی شده کاريکاتوری از 

ولين سايت گفتمان درصف اول برای سربازگيری آنھا صف کشيده اند ، جای تعجب نيست که به خاطرتشکيل ؤمس

" مؤدبانه) "خود... بخوانيد ھمدستان پرچمی وخلقی و(خود " نمخالفا"، بايد گويا با » موکراسید«مرکبات آن 

می دادند و گاھی ھم " فانه"نجيب خاد "  ملیۀمصالح"کنارآمده وبه باداران خود که ازسالھا به اينسوگاه زيرزنخ 

 شان فقط وفقط ھمين ھا ۀ نوکران ديرين وسرسپرۀحرف می زدند ، ثابت نمايند که درزمر"  وسيعۀدولتی با قاعد"از

وتحسين وشادباش اشغالگران و مراحم آن فاشيست ھای ...  را دريک آبشخوارگردآورند" ميش"دراند تا گرگ و قا

  .متمدن نما را سرانجام وبعد اززحمات جانکاه مستحق شوند

ھای آن خيل " ادب آموختن"با آنچه گفته آمد ، بازھم خواھش اکيد من ازافغانان مبارزووطنپرست اينست تا فريب 

دستان ه  قلم بۀ، جانيان و وطنفروشان اززيرضربات  ُخردکننده و افشأگران را نخورده نگذارند قاتالن مردمنشيادا

  .مبارز جان به سالمت برده وآن را سند برائت خود برای تحريف تاريخ کشورما وانمود سازند

  :به شکل اجمالی آن » تمانپاسخ به آقای باقی سمندرسخن گوی سايت گف«حال برای آخرين باربر می گردم به بحث 

سايت گفتمان اضافه ازصدنفرباشد يابيشترازآن ، کدام تغييرمثبتی ) ھمکاران قلمی(ـ اينکه تعداد نويسندگان 

له کيفی است نه کمی ؛ اما اينکه متذکرشده ايد که آنھا مخيرھستند به ه بارنمی آورد زيرا مسأدرسرشت سياسی آن ب
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ی که مستحق آن تيد و اميد که آنھا به خودآگاھيجانب ھسه کلی حق به يسند يا خير، باينکه برای سايت گفتمان می نو

  . سرانجام برسند،ھستند

 دوازدھم اپريل پورتال به حد ۀدرصفح) ديروز"فرياد("نامنھاد آن " گفتمان"و" ای دموکراسی) ب(شور"ـ راجع به 

مشکالت و موانع و تاخت وتازھا "اينکه . مکافی تبصره شده است و من مکث بيشتربرآن را ضياع وقت می دان

درقسمت سايت گفتمان چه بوده وتوسط چه کسانی صورت گرفته است ، من کدام اطالعی " وتھديدھای آشکارونھان

تنھا ه اروارتجاع شکن را نم، خصم سوز و استعحمالت اصولی، منطقیازآن ندارم ولی اين را اضافه می کنم که 

ام سايت ھای انقياد طلب ، سازشکار، خائن و وطنفروش ، ھرچه خروشان ترو سھمگين برسايت گفتمان بلکه برتم

ھرگاه عدۀ معدودی را که  سايت رسوای گفتمان به نشرات خود ادامه بدھد وبازھم ادامه بدھد ھرچند. تر می خواھم

رمشکوک ، فرصت طلب  به جزازحمايت عناص"باقی"می خواھند گفتمان را از درون ويران نمايند ناديده بگيريم، 

و خدمتگاراستعماروارتجاع ، ھيچگاھی ازپشتيبانی واقعی توده ئی وانقالبی برخوردارنخواھدشد زيرا ھمان طوری 

  !بارکج به منزل نمی رسد: که مردم ما می گويند 

 سايت" بزرگان"ودرقفای وی ( عوامفريب مزدورامپرياليزم يعنی آقای باقی سمندرۀدرخاتمه برای آنکه چھر

  :را بيشتربرمال سازم ، بازھم چندسطری از چرند وی را درينجا نقل قول می نمايم ) گفتمان

جند : ھمه افرادی که موردتاخت وتازبخاطرنوشته صمدازھرقرارگرفته اند ، من برايشان به صراحت مينويسم"

 من تاھنوززنده ام .انسان معدود با من ويارانم خواسته اند ازدرخصومت سخن گويند تا خودرا مطرح سازند

  )١(."وتوانايی نوشتن رادارم

 باقی سمندرمتوجه شده ۀآنھائی که تا ايندم ھنوزھم درقسمت باقی به نتيجه ای نرسيده اند ، بايست با اين گفتاراختتامي

باشند که اين آقای سمندربدون شک وشبه ايجنتی است که وظيفه گرفته تا حساسيت اذھان مردم را به نفع جانی و 

طنفروش معلوم الحال پرچمی ـ صمدازھرـ  زائل نموده ازطريق برائت گرفتن برای آن قاتل صدھا وھزارھا و

ن و مطمئناً نه م.  نجات ازخشم مردم را برای تمام وطنفروشان ديروزی و امروزی ھم ھموارنمايدۀھموطن ما ، جاد

ياران  و  با آقای باقی سمندر"د ـ آزاد افغانستانافغانستان آزا"ولين و ھمکاران قلمی پورتال نه ھم ھيچ فردی ازمسؤ

گفتمانی اش خصومت شخصی نداريم ولی خصومت آشتی ناپذيرما باھرآنکه خيانتکار، جنايت پيشه ، وطنفروش 

گونه روياروئی  پس برای آخرين مرتبه به آقای باقی سمندرتفھيم می شود که ھيچ.  می باشد،وضدمردم است

دفاع ازحقوق مردم ودفاع ازخون صدھاھزارشھيد ، بيوه ، يتيم و معيوب ملت ما درميان شخصی دربين نبوده بلکه 

 ما می ۀ ملت ما ودشمنان سوگندخوردۀن بدبختی آنھا وھمدستان ماستمال آنھا ، دشمنان سوگندخورداست و عامال

  !باشند

 حال به وضاحت پی می برند که  شد ،اءھمه با آنچه درمورد شما وياران تان دراين مدت دوماه افش! آقای سمندر

  !يعنی چه "  فرھنگ ديموکراسی برای افغانستانۀاشاع"منظورشماا از

  پايان  

  :يادداشت

  .نقل قول مربوط به آقای سمندر ويراستاری نشده است، در نتيجه مسؤوليت کاستی ھای امالئی و انشائی آن متوجه شخص شان می باشد

 AA-AAاداره پورتال                                                                                                                                                

  


