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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 ١٦

 

  .امتنان ازآقای آزاد ل
  

ان شفق ج"را که . ، آقای آزاد ل» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«نوشتۀ ھمکارقلمی محترم پورتال وطنپرستان 

عنوان داشت ودرمورد پاسخ من به آقای باقی سمندر ھم اشاره نموده اند ، خواندم وباعث " درسھايت را بخوان

من دراولين نوشتۀ خود دراين پورتال دررابطه با استاد سيدخليل هللا ھاشميان ، برضرورت . مسرت وامتنانم است

  .راه افتادن بحث تأکيد نموده بودم

که بايد دربرابرنوشته ھای منتشره برخورد انتقادی صورت بگيرد ؛ انتقادی که تا حد ممکن من به اين عقيده ھستم 

دوستان : "که فرموده اند. به ھمين منظور، من ازجملۀ آقای آزاد ل. عاری ازخوشبينی عاطفی و بدبينی تلقينی باشد

آيا باقی و امثال آن به اين . دعزيزمحک باستانی وموسی ھستی اين پشه و مگس سياسی را با راکت و توپ می زنن

ولی اين را ھم اضافه می نمايم که . ، حسن استقبال نموده و ايشان را کامالً حق به جانب می دانم" ھمه می ارزد؟؟؟؟

سگشه بزن که صايبش "ضرورت واکنش قوی وقاطع بوده است ؛ به اين دليل که من به فحوای گفتۀ معروف 

گفتمان يعنی تئوريسن ھا و سياسيون آن را مخاطب قرارداده ام که به اين نکته ، گردانندگان اصلی سايت "بترسه

درغيرآن ، اين واقعيت مشھوداست که . بارباردرجريان بخش ھای مختلف پاسخ به آقای سمندر ، اشاره شده است

  .حتا تبادل  دوکلمه با فردی دارای مشخصات باقی سمندر، ضياع وقت است

 نثارآقای باقی سمندرکرده ام ، ھيچ گونه مشکل شخصی با وی به حقبايد اضافه نمايم که باوجود ھمه بدوردی که 

کنان ، بدون آنکه حتا به ياد " داردار"و" يخن پاره"اين خود او بود که به اصطالح . ندارم ونه ھم درگذشته داشته ام

گردانندگان و مسؤولين سايت گفتمان را " گناھان" ، نه تنھا بارکسی بوده باشد ، به معرکۀ قلمی شتافت و عيسی گونه

به شانه گرفت بلکه ابلھانه و به فرمانبرداری برده وارازاوامرطراحی شدۀ آمران خود درسايت گفتمان ، به دوش 

جنايات مھيب يک خائن ، جانی و وطنفروش پرچمی مشھورچون صمدازھر را ھم داوطلبانه " صليب"کشيدن 

  .اری به عھده گرفتوبافداک
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ھرگاه زورھمان . بايد صورت می گرفت" پشه و مگس سياسی"دربرابرآن " راکت وتوپ"درنتيجه ، استفاده از

باقی سکوت " تفنگ چقمقی"نمی بود ، شايد ازھمان زمان وتا زمان درازی ، مجبورمی بودم دربرابر" سالح ثقيل"

  .شايد ھم ديگرھموطنان سؤال برانگيزمی بودنمايم که خود برای خوانندگان محترم اين پورتال و

درخاتمه ضروربه تذکارمی دانم که به دليل نداشتن صالحيت ، درپايان پاسخ خود به باقی سمندر، نتوانستم 

که درآخرنوشتۀ چارده صفحه ئی آقای » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«ازگردانندگان محترم وبا وقار پورتال 

من با ايشان . اميد آن را دال بربی تفاوتی نينگارند. ھانه قرارگرفته اند ، به دفاع برخيزمسمندرمورد تمسخرابل

ھمبستگی کامل دارم ومرفقيت ھای مزيد شان را در راه مبارزه با اشغالگران فاشيست و نوکران داخلی آنھا می 

  .خواھم

  .تشکر. بازھم ازآقای آزاد ل

  .  ت پورتالبه اميد واکنش ھای انتقادی بيشتردرصفحا

 


