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  دو واکنش دررابطه با دو نوشته
  

  :واکنش اول

بل تحسين نه تنھا وارسته ، که با شجاعت وصداقت قا. روشنفکرآگاه ، آقای پ و  ھموطن مبارزۀخواندن نوشت

ازاشتباه ھمکاری نا آگاھانه با گفتمانی ھا درگذشته ، ازمردم معذرت خواسته اند بلکه سرشت واقعی آن جمع چپ 

ھرگاه ھمه .  نمودند ، باعث مسرت من شداءنمای عوامفريب را ھم ، با شناخت نزديکی که ازآنھا دارند ، افش

ن شيوه با مسائل ملی و مبارزاتی برخورد نمايند ، موانع تصنعيی که روشنفکران پاک و صادق به ملت و ميھن به اي

گذشت زمان و تراکم رويدادھای مرگبارومخرب برھستی مادی و معنوی مردم ما تحميل نموده و باعث دوری 

ع  تنظيم مبارزه به نفۀسرراه شان برداشته شده و زمين خود ازه به مردم شده ، خود ب وفادار و روشنفکران مبارز

. من به عنوان ھموطن و ھم نظرآقای پ.  سرزمين ما به وجه دلخواه مساعد خواھد شدۀتوده ھای حرمان کشيد

فقيت ھای بيش ، به ايشان تبريک گفته مو) ن بودهکه مسلماً ازديرزمان چني(وارسته ، موضعگيری به حق شان را 

  . ضد استعماری و ضدارتجاعی خواھانمۀازپيش شان را درمبارز

  

  :نش دومواک

پيوند بزنم زيرا با وجود موجه بودن آن ، می ترسم که » گفتمان«ايت  آن درپھلوی نام سھر  بدنام راۀنمی خواھم کلم

ولی . به اصل موضوع مورد تبصره توجه زياد مبذول ندارند زياد آن کلمه خسته شده و دوستان خوب ما ازتکرار

سايت بدنام وبی شرم می نويسم ، منظورم بدون شک ھمان » گفتمان«خاطرنشان می سازم که ھرباری که سايت 

  !است

  :اين ادعای من بازھم توجيه خودرا يافت

مصروف مصاحبه با اين ھنرمند » جرمن ـ جرمن آنالين«صورت عادی درسايت ه فارانی که ب. محترمه خانم ف

 آن درماتم به راه ۀشناخته شد» گویبلند «از» گفتمان«سايت » گل به آب دادن ُ "وبا آن فرد سرشناس اند ، بعد از

خود برآمدند ـ » تطھير«ـ درست ھمان گونه که بعد ازرسوائی با صمدازھردرسدد » ربانی«انداختن برای مال 
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» ربانی« خود درشيون برمرگ ۀ ايشان را به عنوان سند تبرئۀ، نوشت استمداد جستهفارانی. اينباربه عجله ازخانم ف

فھم و تيزبين را نمی تواند   اينبارگفتمانيان بازھم خيلی رسوا است و ھيچ افغان چيزگرچه بازی. پيشکش نمودند

...  دراين بازی گفتمانيان داخل شده و» ناخواسته«فارانی خواسته يا . تحميق نمايد ولی جالب اينست که خانم ف

به اين معنی که . اده قرارداده اند استفدی آقای سيد ھاشم سديد را مورد سوء قاطع وانتقاۀ خود ، نوشتۀايشان به نوب

 مانورمحدود دارند زيرا با وجود ۀ شان ، ساحۀفارانی با وجود طمطراق ظاھراً مردم دوستانه ووطنپرستان. خانم ف

، نمی توانند فارانی.  شوھرمحترم شان ، آقای ف، می دانند که سياست امريکا وامثال اين سخن ھاکنايه گفتن به

. ورنه اين نه خانم ف...  ، به خصوص امريکا را بسياربد ورد بگويندزی نموده و اشغالگراند بلند پروابسيارزيا

بايد می بود تا ازامريکا و تمامی اشغالگران ) »چپ «ۀبه عنوان يک عنصرشناخته شد(فارانی . فارانی بلکه آقای ف

چيزی است که نمی توان از آن » ه آينده انديشيدن ب« نمايند ؛ ولی اءانتفاد نموده ، سياست ھای شان را به مردم افش

، لب، درموقع مشکل به ھرحال ديده شد که سايت ھای انقياد ط»...آقای فارانی را بايد درک کرد«... سرسری گذشت

جرمن ـ جرمن «مگرھمين سايت (و به قيمت تخريش اربابان ... يکی ايثارگرانه به کمک و نجات ديگرمی شتابند

 انترنيتی ۀای نظامی امريکا وديگرعساکراشغالگردرسايت خود اعالن دادن که می توانند شبک نبود که به قو»آنالين

خود ، به نفع ) زادانه به کاربگيرند؟آرا برای ارتباطات الکرونيکی با خارج از افغانستان ، » جرمن ـ جرمن آنالين«

  .يک رسوا شده بازھم به عوامفريبی می پردازند آن

 طينت ما که يا از  قبلی خود ، می خواستم متذکرشوم که آنعده ازھموطنان پاکۀ نوشتۀاممن ھمين امروز، وبه اد

روی جوانمردی و يا شايد ھم به اساس شناخت ھای  از روی مراعات تساوی حقوق ميان سايت ھای افغانان يا

ون شان ـ ، بايست ملتفت باشند که مضمعين مضمون را ارسال می دارندشخصی غيرسياسی، به چندين سايت 

درمرگ جانيان وطنفروش «بدينگونه مضمون .  ھرسايت ـ تعبيرخودرا می يابدۀنظربه سياست درپيش گرفته شد

درمحيط » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«آقای سيدھاشم سديد ، درپورتال واقعاً ملی و مردمی » ماتم روانيست

مورد » گفتمان«... که عين مضمون پرمحتوا درسايت الیطبيعی خود جا افتاده پژواک راستين خودرا می يابد درح

وقت غلط گفتمانيان که برمرگ يک اخوانی قاتل مردم  از معامله گری سياسی قرارگرفته ، برای مرفوع ساختن بعد

و يکی ازجنگساالران سفاک اشک می ريزند ، توسط فرد ديگری ازيک سايت ھم سرشت ، ازآن دستاويزی برای 

  .ازند خود می سۀتبرئ

ولی با آنچه گفته آمد ، آيا می توان حکم کرد ...  و... و... می گويند و» ربانی«فارانی سخنان پرھيجان ضد . خانم ف

ـ تصادفی بوده » گفتمان«بلکه درسايت » جرمن ـ جرمن آنالين«که اين موضعگيری آنی و عجوالنه ـ نه درسايت 

  است؟

 پخش عين مضمون شان ۀآن دانشمند محترم خواھشمندم تا برشيو شم سديد ، از به عنوان يک ھموطن آقای سيد ھا

درچند سايت تجديد نظرنموده ، نگذارند که آگاھانه انديشه ھای شان مورد دستبرد مکاران سياسی قرار گرفته برای 

ما حق بيجان برحتا کلمات .  استفاده قرارگيردوءعوامفريبی، به سان ملعبه وبا صحنه سازی خجالت آور مورد س

، به اصطالح رام قائل بوده، به آنھا احتران انجام می دھندی که درانتقال افکارما به ديگدارند که به پاس خدمت واالئ

  .نسازيم» دموکراسی «ۀگان بازارمکارۀ خود فروختآنھا را ديده به دانسته بازيچ

ـ برمحترم سيدھاشم سديد روا داشته اند ، اينست که فارانی .  خانم فۀظلم ديگری را که حقه بازان گفتمانی ـ به وسيل

 ننگ خود به ۀازمردم دعوت به عمل می آرند که آن مضمون آقای سديد را ـ که بيشرمانه برای پاک کردن لک

بلند گوی «اين را می گويند اوج پستی ، تا آنچه را . مطالعه نمايند» گفتمان«کارمی گيرند ـ درسايت بدنام 
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آن را محترم سيد » بارگناه«، به جايش حفظ مانده ولی ) »ربانی«ماتم درمرگ (راست بيان کرد  ُرک و »گفتمان

اميد آقای سيد ھاشم سديد ، که احترام . خود ، به دوش کشند» پردرکاله«ھاشم سديد ، ناخواسته و با دريافت يک 

خائنان به » تطھير«ن ظالمانه برای کامل مرا باخود دارند ، نگذارند احساسات پاک و انديشه ھای بکرشان اينچني

» گفتمان«...  آبروی سايتۀفارانی ، اگر وظيفه نگرفته بودند که چنان خدمتی را برای اعاد. خانم ف. کارگرفته شود

که در آنجا ھم عين مضمون به » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«به عھده گيرند ، چرا خوانندگان را به پورتال 

مطالعه » گفتمان«... تادند؟ که دعوت نمودند تا ھموطنان مشخصاً آن مضمون ارزشمند را درسايتنشررسيد ، نفرس

، ف شما را دارندقی که مونگذاريد بيش ازاين شما و ھموطنان بزرگوارديگر! بزرگوارمحترم آقای سديد! نه.  نمايند

  .ساخته شوندـ درصحنه سازی نا صادقان دخيل " احترام و توصيف"اينچنين ـ با تاکتيک 

  

  :يادداشت

دو زمينه نمی داريم، بايد به عرض برسانيم که در " باستانی"آقایخويش با تمامی احترامی که به ھمکار گرامی 

  :ا ايشان يکسان باشدتواند نظر ما ب

 از  نظر تعيين کننده راھمان طوری که ما به ھيچ فرد و يا نھادی حق نمی دھيم تا در مورد انتخاب ھمکاران ما -١

مان سان به خود نيز حق نمی دھيم تا آزادی و حق دموکراتيک ھمکاران خويش را در ارسال ھآن خود بداند به 

د ند، مطالب شان را به ھر کجا که می خواھنحق دارگان  نويسندتمام از نظر ما .ببريممطالب شان زير سؤال 

  .تيک نويسندگانش را زير سؤال ببرداد و ھيچ سايتی نبايد به خود اين حق را بدھد تا حق دمکرنبفرست

 از آن نمايندگی می نمايند، برای " فارانی"غير از آنچه باشد که شخص آقای " فارانی" در اين که نظرات خانم -٢

  .کامالً قابل تفاھم می باشدما 

پورتال نيز ناديده به چنين دعوتی دست يازيده اند و حتا قدمت نشر ھمان مطلب را در " فارانی"واما اين که چرا خانم

 چون جناب شان با پورتال ضد "ضد امپرياليستی" و به اصطالح "فعال"گرفته اند، اگر از اين بگذريم که خانم 

  :اصالً آشنائی ندارند، علت را می توان در دو نکته مشخص نمود"  آزادافغانستان- افغانستان آزاد"امپرياليستی

 به تمام ھمکاران حتا متصديان بزرگسال خود اخطار " جرمن آنالين–افغان " متصديان ،نخست آن که طبق اطالع

د، نمراجعه نمايتماس گرفته و يا "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " که به ھيچ صورت حق ندارند تا پورتال ندداده ا

را " جرمن آنالين –افغان "در غير آن خطر انتقال افکار آزاديخواھانه و وطنپرستانه از آن طريق ممکن است اساس 

نمی توانست از " فارانی"، در نتيجه اگر چنين گزارشی کامالً صحت داشته باشد بيچاره خانم زير سؤال ببرد

  "مأمور معذور" .ياد نمايد"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال

 جرمن –افغان "و پورتال"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"نکتۀ دوم آن است که به دنبال درگيری ھا بين پورتال

 ھای باد کردۀ برخی از روشنفکران از ھم دريد که يکی از آن حباب ھا با آن خانم ارتباط نزديک حباب" آنالين

خانوادگی داشت، در نتيجه برای حفظ مناسبات خانوادگی ھم که شده نمی توانستند، به خوانندگان آدرس پورتال را 

  .بدھند

صورت گرفته باشد، از " انتقام خانوادگی" و چه ھم  "ذورمأمور و مع"ه بر مبنای حرکت ايشان چدر ھر صورت 

  .نظر ما در ابراز نظر شان نه تنھا کامالً آزادند بلکه بر ما منت ھم گذاشته اند، تا بر اعمال خويش نگرييم

  با عرض حرمت                                                                                                               

  AA-AAادارۀ پورتال                                                                                                                   


