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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

  

  ی باستانمحک

  ٢٠١١ جوالی ٠٣

  

  دي دورنگه دارانيصفحات منزه پورتال را ازلوث ابتذال گفتمان
  

 ھموطنان تي گفتمان جھت اغفال ذھنتي سانيولؤمسۀ  مذبوحانی سکوت را برواکنش دربرابرتالش ھاادي زی مدتمن

 ی و عدالت پسندني بتي به ھموطنان واقعی باشد ولافتهي مختلف راتي سکوت من تعبنيدايشا.   دادمحيمحترم ما ترج

 امدهي نیريي تغچي من دربرابرخائنان به وطن ومردم ھیري دھم که درموضعگی منانيکه با من ھمنوا بوده اند اطم

  . مي نماء و افشاحي را تقبی و ضدمردمی حاضرم اعمال و حرکات ضدملبلکه مصمم ترازگذشته

  

  : بوده اندنھاي سکوت من اليدال

 سمندردرپورتال ی باقیباآقا)   ھمنواگرھموطنانيود( من ی  لفظیري درگنکهي به ایمنطق و  متواترديکأ باوجود ت١.

 یباق( گفتمان تي سانيولؤ با آنھم مسستي نی شخصیري درگوجه چيبه ھ» افغانستان آزاد-افغانستان آزاد«

 خود ، موضوع انۀبيرضانه و عوامفرغاست ميعمدْا و به اساس س)  من نبوده استی برای مخاطب جدچگاهيسمندرھ

 ی راه انداخته شده توسط  پرچمۀ مناقشیله دربحث محورأ مسنيثبوت ا.  دھندی جلوه می و خصوصیرا شخص

 ھاشم یعني شخص کيوآن متمرکزساختن استدالل به دور . او منعکس است یو ھمدستان گفتمان) صمدازھر(دون 

 را درافغانستان شکنجه و ی احدوندوالي میرازآقاي به غی و پرچمی که وطنفروشان خلقیتوگوئ.  استوندواليم

رت  جان به سالمت برده و برائت حاصل کند، درآنصووندوالي میاعدام ننموده اند و اگرصمدازھرازاتھام قتل آقا

 مدارا نموده و ی رفتارکنند بلکه با جمله وطنفروشان خلق و پرچمی و با احترام باودهي را بخشی وديمردم نه تنھا با

 موجود ی ھای تمام بدبختتکارمسببي وطنفروش و جناته، که آن باند خودفروخاورندي به رخ شان نیگاھ چيھ

 ی ھمتاھای بودند که جاده را برازمياليرپ اماليطرت سوس نوکران پست فني که ھمندي ما بوده ونگوۀديھموطنان ستمد

 ٨ ھا دری به اخوانی قدرت دولتیلدھيمگرتحو.  ما درآورندینواي خود صاف کردند تا دمارازروزگارمردم بیاخوان

ۀ چاريمردم ب»  خلقکيدموکرات« حزب بدنام و نامنھاد بني خاد و مجموع منسوبيمگرنج.  بودنيرازي غ١٣٧١ثور

 قرون اتي ھمراه با جنایخي بزرگ تارانتي خني روس وروس بچه ھا با ھمی بردگوغي ی عدم قبولليدلمارابه 

 ھاي صادق ماندن به تعھد خود به خلقی گتمان براتي سانيولؤ است که مسلي دلني ، مجازات نکردند؟ به ایوسطائ
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 و ی ضدملاستي کابل که سیت مستعمراۀازطرف اشغالگران و ادار» شادباش«و چشمداشت نوازش و   ھایوپرچم

.  دھندی ساختن بحث ادامه می شان است ، لجوجانه به خصوصی ھااستي به نفع س»ی ملیآشت«بدنام و نامنھاد 

 تي ھزاران جنای و جوابدھگناهي ھموطن بوني ملمي ونکي ۀرحماني بلکه کشتاربستي ناني فرد درمکي إ قتل انيآقا

  .نه فراترازآن... دي مانند خود موفق شوی دادن خود وچند تنبيه فر بدي شما شات،يدرنھا.  استنيگردربيد

 ی ، سکوت معصومانه و ناشگرھموطناني من ودی بحث ھااني گفتمان درجرتي سانيولؤ مسني سکوت سنگ٢.

 گفتمان تا حال که حال نيولؤمس. ميني بی بود که امروزثبوت آن را می االنهي نه بلکه تدارک مانورمح»ینيسنگ«از

 به نيا.  کننداديپاسخ چه که حتا ازآن ...  خود پاسخ دھندتيسا در  سمندررای کنند که بحث ما با باقیت نمأاست جر

 رسد ی و شناخت مدي است که ھرآن ھرآنچه به دشي زنده وحرکت به پخي تارتي دانند انترنی است که آنھا میليدل

 چي ھاي خودشان ُ گوتي خود درسای ھاانتي، با عدم انعکاس ختمان به زعم خود گفنيولؤنرومسياز.  کندیثبت م

 ی ھاتي، آنھا ازسا ھمه ثابت شدی، و چنانچه براعکسه ب. ندي نمای نمخي نداده و ثبت تارخود ی ھاانتي ازخیسند

  . مذبوحانه به خرچ داده اندی مقابله با ما تالش ھایبرا» کابل پرس «گرماننديد

ت أرا که جر دانيماين  گفتمان ازآغازکوشش نموده اند تا تي سانيولؤسط با آنچه درباالگفته شد ، م باارتبا٣.

 اي مي ساختن مستقلي ھمفکروھمطرازخودبکشانند تا با دخی ھاتيرا نداشته اند به سادر آن  مي مستقیاروئيرو

ھمان ...  را ترک کننددانيد آھسته آھسته م و خورساختهي درگگرانيد رابا ، ما آنھاۀ ناخواستاي ، خواسته ميرمستقيغ

 ی جلوه داده ولی را شخصی ملۀ معضلکي خواھند ی ماني گفتمانگر،ي دتبه عبار.  که تا حال نموده اندیطور

 زساختني آنچه را انتظاردارند ، رجهيدرنت. ندي حواله نمازخودي به منظورگری عمومی حال آن را درسروصدانيدرع

ن يگذشته ازا.  باشدی می فرعیجنجال ھا و  ما درجاری فکری بردن قواليطبان و به تحل ما درتعدد مخایمساع

 خود وھم یھا» پاسخ« دری که وستي موجب نی سمندرازخود بارھا بروزداده است ، بی که باقیمشخصه ا

حام  مخاطب درازدتا سدي نوی م»یچره ئ« خود ، به اصطالح معروف ی و صدصفحه ئیدرمقاالت ھشتاد صفحه ئ

، اتي آنقدربه دنبال پاسخ به جزئنکهي ااي ودي رھا نمای باقی ھا»یلچر« را به نفع داني ازآغازخسته شده و ماي ايقضا

 گفتارش راتيثا استدالل را ازدست داده وتۀ توانند باشند ، سرگردان شود که رشتی فصل مکيکه ھرکدام نا مرتبط 

 دانند که ی خوب مراي دھد زیگفتمان ، خوانندگان را ھم ھدف قرارم تين سايولؤ مسیدرضمن ، مانورھا. ابدي ليتقل

  . بردارنداندن ممکن دست ازخوی مغلق و دھھا صفحه را ندارند و به زودی مروربحث ھاۀ حوصلیاديتعدادز

 »ن آزاد افغانستا-افغانستان آزاد«پورتال « گرانقدرنيولؤنوان خواھش ازھمکاران محترم و مس را عجالتاْ به عآنچه

استدالل .   دردام آنھا افتاددي است که نبااني آنھا ھم مدنظرگفتمانی بردن وقت گرانبھالي به تحلنکهي آورم ایبه عمل م

 ني توھی ھاليمي که من درک نمودم با ارسال ای آنھا تا جائنکهي و آن ارد اشاره دااني مانورگفتمانني آخرشتربهيمن ب

 که ی معننيبد.  خودشده اندۀناني از واکنش بزدالنه و خایگري دۀ ُ وارد مرحل  پورتالنيولؤ پرازاھانت به مسزويآم

 »یخصوص« ۀالني رذۀوي با تمسک با ھمان شنکي، ا خود بروزندادندتي را که خود ماھرانه درصفحات سا»یلجن«

ۀ صفح ھا درليمي ای کنند که اگرمحتوای افراز می شخصی ھاليمي اقي ساختن موضوع ، ازطر»یفرد«ساختن و

 به ھدف شوم شان انيبه نشربرسد ، درآنصورت گفتمان» آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «ی ومترقیمل، پورتال مبارز

  .که بايد عليه آن رزميد. دي خواھندرسدي تردبدون منزه پورتال است ، ۀکه ملوث ساختن صفح

  ی صحبت بعدتا                                                                                                          


