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 محک باستانی
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  بھترمی بود اگر گفتمانيان

  را برگزارمی کردند» ربانی« برھان الدين ۀ فاتح
  

يگرمورد تبصره قرارندھم زيرا به ھرحال سايت بدنام را د"  دربارۀمسقر"گرچه تصميم گرفته بودم که چرنديات 

نويسند؛ واختيارھرکسی که با قبول  شان ميدان خيزوجست خودشان است واختيارشان ھرچه می گويند وھرچه می

رفتن  فرو که دراثر"  دربار-  مسخره- ۀمسقر "ۀولی آخرين نمايشنام. کسرشأن بازھم با آن ھمکاری می نمايد

امپرياليست ھا "  دربارۀمسقر"به " لوده گک پاکدل"، ازسطح ن ظالم ستائی ووطنفروش پرستیمتعفبيشتردرگودال 

به آن داشت تا بازھم متأسفانه وقت گرانبھای خودرا  ، مرا استترفيع نموده) نام گفتمان با پيشکارگی سايت بد(

  .نام نمايمد سايت بصرف تبصره برکارروائی ھای شرم آوردست اندرکاران آن

 بدنام گفتمان  سايتۀمن و دفاع ازموضع من دربار از ھموطن محترمی که با ياد دو ل ازآغازسخن ازمگرقب

طلبان » دموکراسی« من به ضد ۀاين خود نشان می دھد که مبازر. نمايم ، صميمانه تشکرمیابرازنظرنموده اند

ن وقتاً فوقتاً به گوش می رسد؛  بيھوده نبوده بلکه پژواک آه ای، مبارزنماھای عوامفريب» چپ « غرب وۀگماشت

  . به حق مردم ما نويد می دھدۀونوای نی خودی ازھستی و دوام نيستانی درپھنای مبارز

، نه به خود روی وآبروماند ) صمدازھر(که دراول با دفاع بيشرمانه ازيک پرچمی رسوا و جانی "  دربارۀمسقر"

 سايت ۀ، متعاقب ناپديدشدن پرچمی جنايتکارازصفح دھندشت پرده نخ ھايش را تکان میونه ھم به آنھائی که درپ

حوت کابل را به سينه زد، به آستان  ٣بارگی سنگ عزای قربانيان  خود به يک» گناھان «ۀبدنام گفتمان ، برای کفار

، به خبرنگارآزاد استحاله شد و گزارشات  وبدون کوچکترين دانش ژورناليستیيد، دفعتاً ئدرمسال ھا جبين سا

 سايت بدنام گفتمان به ۀھيچ چيزراازمنابع رسمی داخل و خارج جمع نموده درديگ گدول و اجع به ھمه چيزمکررر

ولی بازھم خود به دست خود آنھمه . حيثيت دوباره کمائی نمايد» خبرنگاری«خورد خوانندگان داد تا ازدرک 

 ملت موضعگيری ۀ، دربرابرقاطب)دهولومر( دردفاع ازيک جانی ديگروآن اينکه بازھم. داد زحمات خودرا برباد

  .کرد
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، اعم ازبيوه  پاک نھادما، لعن و نفرين ھزاران ھموطن خود، طعنۀ مضحک وگنديدۀبا اين نمايشنام»  دربارۀمسقر«

ھمراه با ) گلبدين(وی وبرادردينی ھمدست » ربانی«آيا خرابه ھای کابل که برھان الدين . ويتيم را به جان خريد

، ھرگزعرق ؤول آن بودندديگرجنگ ساالران ودالالن بيگانه مس ، سياف و دوستم، حزب وحدت، رشيد»بزپنجشير«

 شعبات جاسوسی ۀ بی کلۀ جبين اين دلقک خودفروخته وبی ننگ وحاميان وی جاری نساخت؟ اين گماشترشرم ب

انواده و ت برای خانسانيت داشت تا ازاظھارتسلي ی ازانام گذاشته بود، آيا شمه » انسان«که خودرا بيگانگان 

 ، از»ربانی «ازجنايات برھان الدين» لوده گک پاکدل«اگراين ظاھراً . ، خودداری نمايدھمدستان يک قاتل خلق ما

ازطريق (، ازقاجاق احجارقيمتی وداشته ھای تاريخی وی به قيمت کشتارھزاران ھموطن مازراندوزی ھای 

، بازھم می توانستيم بروی االرض خبرنمی داشت فی دودھھا جنايت ديگرآن عنصرمفس) برادران شورای نظار

ده ای درپشت پرده که وی توسط ع ولی ازآنجائی. ببخشيم که به خاطرھمان عيبی که دارد، مسؤول بوده نمی تواند

 ، واقعاً نا ماۀزيدملت اخوان گَ  اين گونه بی احترامی وی دربرابر ، خاموش ماندن دربرابراستعمال می شود

  .ھد بودبخشودنی خوا

می زنند اينست که درعقب »  حسن چپۀکوچ«به اصطالح به ا ر آنچه را عده ای يا متوجه نيستند وياھم خود

، ھرآن رجزی را که خواسته ودوام عوامفريبی خود» سنگينی«فظ ، عناصرديگری اند که برای ح»بار درۀمسقر«

»  دربارۀمسقر«، ازين نگاه. خود کارمی گيرند» گویبلند«وی به عنوان  گذاشته واز»  دربارۀمسقر«باشند دردھن 

چنان به » بی زبان«تا حال به خود می آمد ولی اين  ھرکس ديگری که به جای وی می بود. واقعاً قابل ترحم است

کدام شخص عاقل . کارگرفته می شود که ديگرھيچ اميدی برای نجات ازگودال بدنامی دائمی باقی نخواھد ماند

، به جای ه ودرمرگش اشک می ريزد؟ به نظرمندفاع نمود» ربانی«و بدنامی چون برھان الدين ازموجود جانی 

، بھتربود تسليت نامه ای فغان وواويال راه انداخت» پنتاھاس«، به نمايندگی ازدرمحضرعام»  دربارۀمسقر«آنکه 

، رنموده ودريکی ازمساجدنش) لين آن وشست مسؤواءبا امض(پراحساس ازطرف سايت بدنام گفتمان با آب و تاب 

غيرازاين است؟ اين ھا که » دموکراسی«مگر.  ديگررا اعالم می نمودندۀقماش شش گانھم  آن جانی ۀمراسم فاتح

، مگرچه عيبی داشت که مراسم !!وسپنتا آن را به ثبوت رساند... دمردم را تبليغ نمودن» نفع«به » دموکراسی«سالھا 

مسلماً بدون اشاره وصوابديد شان »  دربارۀمسقر«مارا دائرنمايند؟ اين ھا که  خلق ۀ يک دشمن سوگند خوردۀفاتح

به ، نه تنھا قادرکه سالھا تبليغ نموده اند» راسيیدموک« اقدام نمايد، به تأسی ازینمی توانست به چنان غلط بزرگ

 به آن حدی رسيده اند بلکه بدنامی و رسوائی شانی ی جمعيتی و شورای نظاربرگزاری غمشريکی با اخوانی ھا

  .دخواھدآمشان است که ديگراين گونه اقدامات کامالً طبيعی به نظر

، ودرپيشاپيش آنھا عبدهللا عبدهللا، به خصوص منسوبين شورای نظار، طرفداران وی»ربانی« به تعقيب کشته شدن 

؛ با کرزی ازچه درک است ھمه می دانند که درد عبدهللا عبدهللا دررابطه. شعارضدامريکا وضدکرزی بلند نمودند

، دولی خودرا بردوش فتمانی ھا را دريک نقطه گردآورده، کرزی وگن امريکا است که عبدهللا عبدهللادرغيرآن ھمي

» دموکراسی« بوی ضد گاھی با اخوان و اخوان وھيچ ھستند» چپ«ولی گفتمانی ھا گويا . آنھا مشترکاً حمل می کند

» چپ«، ھرچندھم گفتمانی ھا نيروھای واقعاً چپ را رويدادھای اخير..  . نخواھند کرددريک آبشخوارسرپائين

منفعل ھستند » ربانی«گفتمانی ھا آنقدرازغمشريکی با بازماندگان وھمدستان . بنويسند ، خالف آن را به اثبات رساند

ودرا پيش بين ش منفی به ضد خشده اند که ازقبل واکنی مرتکب شرم آورترين خيانت ديگرباز ھم ومی دانند که 

» ربانی«رادشمن » ربانی«دريک رديف قرارداده ، ھمه من جمله خود باداران  را ، مردم ما و دشمنان مردم مابوده

، تسليت می گوئيم» ربانی« منسوبين به) بخوانيدبيشرمانه(» بيباکانه«وانمودکرده اند و ازقبل به ھمه می گويند که ما 
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ت که به غيرازعناصری که عميقاً با جنايتکاران درزد وبند بوده و تعھدات اعتقاد من اين اس. »دست تان آزاد«

نين رسوائی و بدنامی تاريخی را داوطلبانه و خوش به چبود متقابل داشته باشند ، ھيج ھموطن شريفی حاضرنخواھد 

  . برای خود بخردءرضا

با شخصيت انقالبيی » دوستی« شناخت و، رسوای خودۀدست اندرکاران سايت بدنام گفتمان که بارھا اززبان نمايند

 به سازش خود به رخ ھموطنان کشيده وبا قاتالن مجيد ومجيدھا» ۀسند تبرئ«چون مجيدکلکانی رابه عنوان 

جمعيتی » ربانی« ، امروزدرسوگ قاتل ديگر ياران مجيد ـ جانباختگان سامائی ـ نشسته ووھمکاری ننگين پرداختند

 وی درود می ۀاکرام ياد نموده وبه روح خبيث و امائی ھا سرخ بود ، بااعزازراکه دستانش تا مرفق درخون س

  .فرستند

آيا ھنوزھم کسانی خواھند بود که به کذب ادعاھای گفتمانيان ملتفت نشده باشند؟ اميد آنھائی که حيثيت وآبروی 

» آب«تبليغاتی اينھا » آسياب «، بيش ازاين به ھای اين مشت جانی پرور می بينندخودرا باالترازآلوده شدن درخيانت

  .نينداخته ودرصف دفاع واقعی ازتوده ھای مظلوم بايستند

  


