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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 سپتمبر ٠٧

 

   مشترک خلق ـ پرچمۀوقاحت وپرروئی نقط

   و

  »گفتمان« گردانندگان سايت بدنام 
  

انواع شکنجه ھای مروج فعلی   غرب ـ که ازدستگاھھای جاسوسی» دموکرات«که آموزش ديدگان  بعدازآن

شان ھمه آنرا خواندند ـ ديگرخبری ازبه اصطالح پرس و پال »  دربارۀمسقر«درافغانستان ھم آگاھی دارند واززبان 

سراغ "ھائی که به » دموکرات«سکوت من دراين مدت فقط به سبب انتظاربوده است تا ببينم که . آنھا به گوش نرسيد

، بازچه ابتکاری به خرچ خواھند داد ولی چيزی به توجھم جع به محک باستانی آغازنموده اندرا» و بازخواست

» کته سر«به .  راپوربه باالرتبه ھای خود ، حال مسيون کشف را به آنھا واگذارشده اندۀشايد ھم بعد ازارائ. نرسيد

نخواھم داشت بلکه ھرروزدرداخل و خارج  نداشته وآنھا  ھای شان ھم اطمينان می دھم که من بيمی ازتھديد وپيگرد

ی مزدوران خودفروخته و بی ننگ استعمارازقماش اھای ديکرسربلند خواھند کرد وبه افش» محک باستانی«کشور، 

  .ننگين سپنتا و حواريون خواھند پرداخت

ن مواد منتشره ، مگذشت» تان آزاد ـ آزاد افغانستانافغانس« من درپورتال ۀدرمدت چند ماھی که ازآخرين نوشت

ھمان . و عوامفريبی مسؤولين آن نفرين می فرستادم را ازنظرمی گذشتاندم و به تزوير» گفتمان«درسايت بدنام 

مثال انکارناپذيرآن ، نقش وطنفروش ديده درا ـ . ، اينھا اکت ملی می کنند ولی ضدملی ھستندھود استطوری که مش

  :ننگين سپنتا ـ است

ً در اکثر در که» چپ« يک عنصرسابقاً   ھای واقعاً چپ دراروپا راه ھای شخصيتگردھمآئی  مجالس و تقريبا

که گويا ھرکسی حق  ساخت باداران غربی اش و توجيه اين» دموکراسی«، با برداشتن نقاب خود ـ با تکيه برداشت

اشغال  ای مستبدبا رؤس  روز؛، امروزھم با دزدان است وھم با قافله اين را دارد که تغييرعقيده بدھدوآزادی

وشب ، رو به ... می دھد» مشوره«استعماری کشوربه ھمکاری می نشيند و به سوگلی رسوای آنھا ـ حامد کرزی ـ 
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کذب آن با احساسات کاذب ملی وانسانی که » گفتمان« آمال وطنفروشان يتيم و سرگردان آورده ، برای صفحات ۀقبل

  .لم می زندازمردم و قلمروکشور، ق» دفاع«، به چشمگيراست

 سياست استعماری امروزکشور، ۀخودفروخته ترين روشنفکران صحن من ھيچ نمی توانستم باورکنم که يکی از

داد "، برپيکربيجان مبارزنامداری چون مرغ الش خورعمل نمودهآنقدرپررو وبی حيا باشد که به سان يک کل

داد "ن را ھم متأسف ھستم که رفقای ھمرزم زنده ياد اي. خود ، بيشرمانه نول بزند» تطھير« به نفع تبليغ و "نورانی

و جا دارد  جاداشت .تا حال اکتفاء کردند" ننگين سپنتا"به ضد ھر چند سنگين و کوبنده ،  فقط به يک جواب"نورانی

، ازدھن بازکردن با رگبارمشت ھای گره شده به دھنشان را ر استعمارگران واشغالگۀ چشم پارۀتا اين نمايند

  .، تا ابد پشيمان می ساختند"داد نورانی"زنده ياد درمورد 

است و آن وجه » گفتمان« من ازسايت بدنام ۀ مرا به نکته ای می رساند که نتيجه گيری چند ماه مشاھدألهذکراين مس

پرروئی ووقاحت آن وجه مشترک ، .  اول اين سايت با وطنفروشان خلقی ـ پرچمی استۀمشترک گرداننگان رد

  .استرغيرقابل باو

» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«گری ھای مستندی که درمورد اين قماش ازوطنفروشان درپورتال اءباآنھمه افش

برای تبرئه اش ) صمدازھر(چمی  آغازومرکزثقل آن ، راه دادن يک جنايتکارمعلوم الحال پرۀصورت گرفت که نقط

با وجودی که عکس . زمردم افغانستان معذرت نخواستندگاه ازآن خيانت نابخشودنی خود ا ، اين شيادان ھيچبود

اورا ازانظارپنھان نمودند ولی » خپی کده«وآخراالمر...  وی تعويض نمودندۀخندان آن جانی را با عکس خفقان زد

، برای خاک زدن به چشم مردم. اشتندنه موضعگيری سياسی خودرا زيرسؤال بردند و نه ھم ازعوامفريبی دست برد

ھم "صمدازھر"که حتماً ...  حوت کابل اشک ريختند٣خود، فوراً برای قربانيان »  دربارۀمسقر «ۀاسطآنھا به و

...  به تجليل ازروزھای ملی پرداختند وغيره وغيره... ازشھدای قيام سه حوت با آنھا ھم آوازبوده است» دفاع«در

ـ "صمدازھر"ندی برادرريشوی به تن نمودند که گزارش صحتم» دموکراسی«حتا تا آن حدی لباس خوشرنگ 

که ازمدتی برای کله به کله ای گلبدين راکتيارـ را ھم سخاوتمندانه به نشررساندند تا باشد که درمعامالت پشت پرده 

فرمان اشغالگران و  و  ما ، زيرنظرۀھموطنان ستمديدۀ ساختن طالبان و اخوانی ھا جھت اختناق وسرکوب دوبار

  .يان است ، سھم مزدوری خودرا ادأ نموده باشندھمدستان منطقه ئی شان درجر

وطنفروشی ھای سايت ننگين سپنتا   خيانت ھا وۀ می نمايم ولی به زودی بحث درباراءعجالتاً به ھمين چندسطراکتف

 ازسر "محک باستانی"شايد درذھن عده ای ازھموطنان اين سؤال خطورنموده باشد که چرا . را ازسرخواھم گرفت

درجواب بايد عرض نمايم که اينھا درعين حالی که با دزد دھن جوال . دست بردارنيست» گفتمان«يت اين بيچاره سا

 مبارزاتی پرحماسه ۀرا گرفته اند ، با صاحب خانه ھم سرشور می دھند و به خصوص اينکه با استناد به نام و سابق

رروئی غيرقابل باور، دربرابربيخبران و پ ، بابارزات ملی ـ انقالبی افغانستانو دشمن سوزبھترين پيش کسوتان م

درشت بودن و آشتی  من تأکيد برۀھدف عمد. ی سياسی مشغول اند»شست وشو«و » غسل«خوش باوران به 

  ! استناپذيربودن خط فاصل ميان اين روشنفکران قالبی خاين به مردم و فرزندان اصيل و جانبازملت افغانستان

  تا ازسرگيری اين بحث

  


