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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

  
  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١١ اپريل ٢٣
  

   تالقی منافع مردم راۀنقط

  . تشخيص و دفاع نموددبايمی  
  

 انقيادطلبانه و حساسيت زدايانه توسط که درين اواخردررابطه با سياست ھای" تصادمات قلمی"با مشاھده و خواندن

عناصرمعلوم الحال به نفع وطنفروشان نوکرشوروی ديروز و امريکای امروزدرسايت گفتمان ، و واکنش قھری به 

ماند و دردفاع ازموضع به حق " بيطرف"،  به مشکل می توان »افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«مقابل آن درپورتال 

آنچه درغبارمشاجرات، به نظرمن، ناگفته گذاشته شده وياھم شايد به آن کم بھا داده .  برنخاستمردمی و عدالت پسند

 است؛ بدين معنی که نويسندگانی که باھم ـ چه به شکل فردی وچه ھم افراد  تالقی منافعۀنقطشود، اشاره به 

به جمع می فرستند که " تلويحیپيام "درھمبستگی به يک طرف متخاصم ـ در روياروئی لفظی اند، چيزی به عنوان 

 تالقی منافع سياسی و ۀپس درمسيری که به نقط. آن جمع می تواند خوانندگان سايت شان ويا ھم قاطبۀ ملت باشد

دالل وپافشاری برنقطه نظرھای ولوژيک می انجامد ، بايد نگريست تا به وضاحت پی برد که نويسنده با استيدئا

،  سبب خواھد شد که  خودله واقناع معنویاين مسأدرک . ع فکری دفاع می نمايدکدام موض ، ازچه آرمانی وازخود

و خواھان خير وصالح ِ ھمه ، با موقف متزلزل و خجول ، " وليت ؤتماشگربی مس"خواننده ديگرنه به عنوان يک 

  .برخورد نمايد بلکه با اطمينان وقاطعيت ازيکی ازآندو موضع به دفاع برخواھدخاست

ی که ازمدت بيشترازدوماه به اينسوراه افتاده ، به خودی خود ادعای  لفظی و قلميۀد آگاھی درمبارزخورسيدن به 

له نمی تواند فردی و  خواھد داد که نه تنھا مسأبرافراد را نفی نموده و با صراحت نشان" حمالت شخصی"

ھرگاه ". ودرا به کری زدگوش خ"خصوصی باشد بلکه ناممکن است دربرابرآن بی تفاوت ماند ويا به اصطالح 

منطق و استدالل ، که گفتمان درآن غائب است و ازمدت ھاست ميدان خالی ۀاشخاصی عمداً نخواھند درآن مقابل

به صورت بالقوه درذھن شان خطورنموده وبدون ترديد درزمان " طرف گيری"، برداشت وده، طرف بگيرندکر

ت به عبار. جناحی که به آن متمايل اند بروزخواھد کردمعين ـ  به خصوص دراوج گيری مشاجرات ـ  به نفع 

 وطرد آن ھا ازميان مردم اءوطنفروشان درسايت گفتمان و افش دربحث حاضرميان حمايت از" بيطرفی مطلق"ديگر

ن نامرئی  آتمايل به يک جناح و يا طرفداری فعال از ، ناممکن است ولو"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"درپورتال 

 پس ھرگونه تالش مذبوحانه برای سرکوب بحثی که دررابطه با وطنفروش منفور. نده و مسکوت گذاشته شودما
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ياھم شخصی شان راه افتاده، و» خلقی« ديگر وھمدستان ۀ جنايات وی وپرچمی ھای شرفباختۀکوھوار و صمدازھر

جانی بودن صمدازھرھا و خائن ، حقيقت و فردی وانمود کردن آن، محکوم به شکست بوده، ھرروزی که می گذرد

 تالقی ۀحال ببينيم که نقط. ناکام ترشده می رود و  کتمان آن رسواترۀبودن حاميان آنھا بيشتربرمال شده ، توطئ

  .ھريک ازدو جناح درگيردرصفحات انترنيت ، درکجا واقع شده است

رکاران سايت گفتمان نشان می دھد  و عملکردھای سياسی دست اندايدئولوژيک ۀافانه برپيشينيک نظردقيق و موشک

درافغانستان وبرای مردم افغانستان و امثالھم ، اين ادعاھا نمی "  گفتمان دموکراسیۀاشاع"که باوجود ھمه ادعاھای 

 ۀمثال زنده و آزموده شد. عمل با شرايط مردم و کشورما درتضاداند و توانند واقعيت داشته باشند زيرا ازنگاه نظر

" شورای دموکراسی"ی را که "دموکراسی. " دولتی آن می باشندراتی کابل و متعلقات مستعمۀآن ادار

، جاد و استقرارآن درافغانستان اندامروزتبليغ می نمايند و گويا خواھان اي") حزب آزادگان" ("سايت گفتمان"ديروزو

ان برمردم افغانستان تحميل  اشغالگرۀپوشالی نيست که امروزبه ابتکارو حماي" پارلمان"و ھمين " دولت"مگرھمين 

سايت "و " یشورای دموکراس"، ھمان ُمھره ھائی که درترکيب د و درھردو دستگاه تحميق و سرکوبشده ان

، موجود بوده و مشتاقانه و مخصالنه برسياست ھا و طرح ھای استعماری صحه می گذارند و  ِگردآمده اند"گفتمان

داکتررنگين دادفرسپنتا مجری سياست  مگر.  ھدايت می نمايند اشغالگران را به سوی قلب ملت ماۀنوک دشن

ھمکاری با اشغالگران فاشيست و استحکام قدرت آن ھا درافغانستان  ياری و  آن درۀو نمايند» شورای دموکراسی«

خود يعنی سايت گفتمان برنگشته است؟ به ھمين ترتيب " ايدئولوژيکعقبگاه ستراتيژی "نبود وامروزدوباره به 

   ديگری چون آقای باقی سمندرودھھای ديگر؟ ۀشتگما

شورای ("اين واقعيت عينی و دم چشمان مردم ما نشان می دھد که آنچه را دست اندرکاران سايت گفتمان 

، سالھاست که به تحقق پيوسته است  برای تحقق آن روزشماری می کردندسالھل قبل آرزو نموده و") دموکراسی

  ايدئولوژيکھمکاران قلمی ، خودشان وياھم "گفتمان دموکراسی"ليغاتی به نام  ژورناليستی و تبۀوھرآنچه درساح

غربی يعنی سياست ھای استعماری اشغالگران قاتل " دموکراسی"شان انجام می دھند ، چيزی به جزآرايش و صيقل 

ديد رياست جمھوری ، پادو وزارت وزير، کان( تالقی منافع گردانندگان سايت گفتمان ۀپس نقط. مردم ما نمی باشد

نه درداخل کشورودرميان مردم بلکه درجھان غرب ودرشعبات پنتاگون ، ھوم آفيس ) دفاع اشغالگران و غيره وغيره

ديروز و سايت گفتمان " شورای دموکراسی"ی که سياستمداران درنتيجه ھمه مساعي. قراردارد.  ..، ايليِزه و

ست تا سران قدرت ھای استعماری متجاوز واشغالگر ، به کارآئی ودرايت سياسی امروزبه خرچ می دھند برای آن ا

می نمايند ولی سرازگريبان اشغالگران بيرون می " دموکرات"و " ملی"عوامفريب که تظاھربه  و اين جمع مزور

شاگردان "ن ،  به ايھره ھای استعماریمُ ايف و مناصب درَدوربعدی جابجائی نمايند ، متقاعد شده و درتقسيم وظ

کراسی امريکائی دمو" چتراعظم"که توانسته اند ھرآنچه خائن ، جانی و وطنفروش است درزير" نمونه"و " ممتاز

، "صلح"ايجاد . ويت را درنظربگيرند، اولدافع حقوق قربانيان آنھا جابزنند، ودرعين حال خودرا موغربی  ِگردآورند

راض به حق مردم صرفاً نمايشی وسخاوتمندانه درصفحات ی که در آن صدای اعت"دموکراسی"و " وحدت ملی"

به  (، بدون آنکه به آنھا درعمل وبا جديتنشرشود" گفتمان"ت انترنيتی قماش و صفحا" آزاد"روزنامه ھا و جرايد 

، چيزيست که استعمارگران و اشغالگران غربی به عنوان ناشران وقع گذاشته شود) دليل تضاد منافع حياتی

ی عوامفريب استعماری به آن اھميت داده ، جزء سياست ھا") انسانيت"و" تمدن"به زعم خودشان (" دموکراسی"

برای تعميل وبه پيروزی رساندن نھائی آن که انقياد کامل و دائمی ملت " گفتمان"؛ و سياستمداران شان می باشد

آن آرزوی شوم باداران . زند ما است ، مخلصانه تالش نموده و شب وروزبرای تحقق آن عرق می ريۀغيوروآزاد
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، ھمه اومت ميھنی به ضد استعماروارتجاع خود اين جمع فريبکار، بااوج گيری مقۀشان ھمراه با آرزوی وطنفروشان

، پناھگاھی به جزآغوش باداران شان" بلی گويان"تمان ، ھمراه با به يأس مبدل خواھند شد و سياستمداران سايت گف

  .ند داشتامپرياليست شان درغرب نخواھ

مندان و ه ، عالقۀ تالقی منافع گردانندگان، ھمکاران قلمی، نقط"گفتمان" منافع گردانندگان سايت  تالقیۀعکس نقط

ۀ شريف افغان،  ھرفرد وھرخانوادۀرا می توان درخانه و کاشان» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«ھواداران پورتال 

، درمقاومت و عصيان آنھا به مقابل فاشيست ھای ت آنھات و معضال، درحل مشکالدرغم واندوه آنھا

  . آنھا سراغ نمودۀ، درقلب مردم ما  ودرمبارزه وبقای روزانجاوزواشغالگران غربی وبه يک کالممت

 نباشد تن من چو کشور«درصدرصفحه نوشته است » افغانستان آزاد ـ آزاد افغاستان« پورتال با شکوه و پرافتخار

که خود بيان صريح تعھد با مردم و ايستادگی تا پای جان دردفاع ازمنافع » زنده يک تن مباد وبردراين بوم ***مباد

اروتمام اشکال ، اشعاعالميه ھا، مقاالت، تبصره ھا. شريت زيرستم می باشد ما وبۀمظلومان و محرومان جامع

ھا داده ، درعين حال و موازی با آن ، به مردم سند تاريخی صداقت و وفاداری دردفاع ازمنافع آننشراتی اين پورتال

" متمدن"فعاليت ھای وطنپرستانه و مردم دوستانه ، ضديت و خصومت خود با بيگانگان متجاوز، آدمکش ، وحشيان 

قانه و دنما واستعمارگرواستثمارگررا به ثبوت رسانده ، ھرنظروعمل پرافتخارخودرا ، بدون حيله و کتمان ، صا

»  افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«پس منافع آنی وآتی پورتال وطنپرستان ـ پورتال . موده اندجانبازانه ، ثبت تاريخ ن

 ما  ِگره خورده ، دوجزء يک ُکل اند و يکی بدون ديگرمفھوم خودرا ازدست می ۀـ با منافع توده ھای محروم جامع

  . دھد

ل ننگين شان آنھا را به زباله دان تاريخ برای ابد غيرازخائنان و وطنفروشانی که اعماه درخاتمه يادآورمی شوم که ب

حواله نموده است و فقط به حيات پرازفساد خود به شکل طفيلی ھای موذی دوام می دھند ، ھرافغان با شرافت ، 

دارای غرورملی ، دارای حس بشردوستی وھموطن دوستی ودارای وجدان بيدار ، نمی تواند به غيرازصف مردم 

  .ف ديگری قراربگيردومنافع آنھا درص

  

  !مال بيگانه سد نمائيمعُ  ، راه خيانت وجنايت بيشتررا بر با رسيدن به خودآگاھی ملی و سياسی

 

  

  


