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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

 ٢٠١۶ جون ٢٢

  !ن و ياوران خلق ـ پرچم تنھا کسانی اند، که بايد جواب بدھندرھبران، فعاال
  قسمت پنجم

  و
  آخر
  

  :متفرقات

مير محمد صديق "مرحوم گويا من نوشته ام که  که رخی ھا چنين استنباط نموده بودندب قسمت پيشين اين مقاله ازـ ١

بر بنياد ھم اين نظر ھر چند .  به صفت مشاور وی مصروف کار بود"ببرک کارمل" تا اخير دوران اقتدار "فرھنگ

اين دوست در تمام دوران  که تا امروز از افغانستان خارج نشده است و به گمان اين که چون یروايت يکی از دوستان

 در افغانستان زندگی کرده و از قضايای ٢٠٠١حاکميت خلق ـ پرچم، رھبران به اصطالح جھادی، طالب و بعد از 

 اقترابی ھا از نوشتۀ من  ھم آن گفته و ھم برداشتمتأسفانه با آنھم. می تواند مبتنی گردد ،سياسی کشور دقيق اطالع دارد

مير "خانم محترمی از طريق تيلفون اين نکته را توضيح نموده فرمودند که مرحوم مين رابطه در ھ. با واقعيت نداشتند

.  با پاسپورت مريضی از افغانستان به ھند رفته بود"ببرک کارمل" در اولين سال ھای حاکميت "محمد صديق فرھنگ

انستان را پيدا نموده برايم بفرستند تا از اين خانم محترم خواھش نمودم که اگر ممکن باشد تاريخ دقيق خروج وی از افغ

با مھربانی با اين خواسته موافقت نموده فردای آن روز باز ھم تيلفون کرده با ھمان مھربانی . اين اشتباه را تصحيح نمايم

) کتاب خاطرات شان(بعد از احوال پرسی و طرح يک سلسله مسائل ديگر گفتند که نظر به آنچه در آخرين کتاب 

 افغانستان را به قصد ھند به غرض ١٩٨١ جنوری ١٠ آمده است ايشان به تاريخ "ير محمد صديق فرھنگم"مرحوم 

  . تداوی ترک کرده و دو باره به افغانستان بر نگشته اند

من اين کتاب را تا کنون نديده و نخوانده ام ـ از اين خانم عزيز و محترم می خواھم که اگر ممکن باشد لطف کنند و يک 

مطالعۀ اين کتاب را ديروز يکی از دوستان کتاب خوان که خودش ھم دو اثر . ز اين کتاب را برايم ارسال نمايندجلد ا

در شرف اتمام است به طور اخص توصيه " داعش"بسيار ارزنده و مھم دارد و کتاب سوم شان در رابطه با پيدائش 

 "ببرک کارمل"ار آن مرحوم در زمان حاکميت به ھر رو چون سخن آن دوست از کابل در مورد دوران ک. نمودند

از سه نفر از دوستانی که دو . واقعيت نداشت متردد بودم که گفتۀ اين خانم محترم را به عنوان يک سند بيرون بدھم يا نه

ًنفر از پنجاه و يکی از شصت سال به اين طرف عمال و به شکل مستمر در گير سياست ھستند و عمر شان در تحقيق و 

دو نفر از آن ھا گفتند که خروج وی . تن و کار ھای ژورناليستی سپری شده است در اين زمينه معلومات خواستمنوش
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مقارن با آخر سال اول يا اوائل سال دوم حاکميت ببرک کارمل بود و سومی از نامه ھای يکی از شخصيت ھای مھم 

مير محمد صديق "لمان به مرحوم ا از ١٩٨١سال لمان بودند ياد کردند که در اسياسی کشور که در آن وقت مقيم 

ًعال در اختيار من است در ماه يکی از اين نامه ھا که ف.  که در آن وقت در ھند زندگی می کرد ارسال شده بود"فرھنک

  : در آغاز اين نامۀ ھجده صفحه ئی آمده است.  نوشته است"فرھنگ"مبر ھمين سال به جواب دومين نامۀ آقای نو

نامۀ قبلی تان متأسفم "  سرگردانی"از .  نومبر تان ديروز برايم رسيد۶نامۀ تاريخی ! امی و دانشمند محترمدوست گر"

  ..."  که بعد از مدتی طوالنی از شما پاسخی دريافت داشتم خيلی خوش شدم ولی از اين

ً جمعا چيزی کمتر " فرھنگمير محمد صديق"اين نامه سندی است برای تأئيد نظر آن خانم محترم که گفته بود مرحوم 

 جنوری ١٠ و آن ھم از روی اجبار کار کرده و به مجرد يافتن فرصت به تايخ "کارمل"از يک سال به حيث مشاور 

  .  کشور را ترک نموده است١٩٨١

 و شخص محترمی که نامۀ باال را برای وی نوشته است چنانچه "فرھنگ"رد و بدل شدن حداقل چھار نامه ميان مرحوم 

 ياد کرده است بايد دست کم شش ماه را احتوا بعد از مدت طوالنین شخص خود از دريافت پاسخ مرحوم فرھنگ اي

 و اگر اين شش ماه را از تاريخ دريافت دومين نامۀ مرحوم فرھنگ توسط گيرندۀ نامه کم کنيم زمان آن به  نموده باشد

اره نموده است ـ منھای چند ماھی که برای جا به جا شدن نزديکی ھای ھمان زمانی می رسد که آن خانم محترم بدان اش

انتظار برای دريافت . (نياز بود... در کشور ھند و مراجعه به طبيب و دارو درمان و يافتن فرصت برای نوشتن نامه و

  ).اين نامه سبب شد تا اين بخش از مقاله سه روز دير تر از روز نوشتن آن برای نشر ارسال گردد

، از اين خانم و سائر دوستان آن مرحومی، رگاه تذکرمختصر من، باعث بروز برداشت اشتباه شده باشدھبنابراين 

اميدوارم چنين تصوری پيدا نشده باشد که گويا من برای . ًھمچنين از خوانندگان نوشته ھای خود جدا معذرت می خواھم

ديگران به ھر دادن ا نموده برای کوچک نشان به کرسی نشاندن سخن و نظر خود اخالق و وجدان نويسندگی را زير پ

از اشتباھی که صورت گرفته است شرمنده . حربه و حيله و به ھر سخن حق و ناحق و کار روا و ناروا متوسل می شوم

  ! ام

  :  خود می نويسند"کاظم"ـ جناب داکتر صاحب ٢

تن اشخاص غير حزبی و مصروف ساختن با اين شيوه رژيم خلقی و پرچمی در تالش بود در اثر جلب و جذب و گماش"

آنھا در جوار حزب بکوشد تا از يکطرف توجه مردم عام را مبنی بر ھمکاری شخصيت ھای سرشناس جامعه به خود 

معطوف سازد و از طرف ديگر از موجوديت آنھا در برابر قوای جھادی استفاده نمايد و مانع پيوستن اين شخصيت ھا با 

 اين اقدامات رژيم يک دام تذوير بود که پيش پای شخصيت ھای غير حزبی مقيم در داخل درحقيقت. آن قوتھا گردد

نقل قول ويراستاری نشده  - ." کشور نھاده شده بود و بيشتر آنھا برای بقای خود و فاميل خود ناگزير به قبول آن شده بود

   پورتال-است

  :و در ادامه اضافه می کنند

نقل قول  -  ..."ء مھره ھای صرف و بنام بوده و نقشی در تصاميم مھمه نداشتنددر ھر مقام جز...اين شخصيت ھا"

   پورتال-ويراستاری نشده است

ًبا در نظر داشت آن چه در برش ھای باال آمده است مخصوصا در برش دوم چند نکته قابل بحث است که برخی از آن 

  : ًھا را ذيال توضيح می گردد

سرشناسان " [شخصيت ھای سرشناس جامعه"ه فھم و درايت و نبوغ با آن که در زمرۀ ــ چطور شد که اين ھا با آن ھم

و " دام تذوير"به حساب می آمدند متوجه آن !!] ژنده پوش و برھنه پا و درمانده ھم از نظر عقل و ھم از لحاظ دارائی
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اده جوی آن رژيم سفاک را ستفاگو و مزور و ق ـ پرچم نشدند و فريب سران دروغماھيت حيله گرانۀ سردمداران خل

خوردند؟ کسانی که قدرت درک ساده ترين مسائل را ندارند چگونه به خود حق می دھند که به بيان و تفسير و تحليل 

قضايا و حوادث سياسی ـ تاريخی کشور و تعيين شخصيت و بی شخصيتی اين و آن بپردازند و به ديگران در اين 

  !  از نظر شما جناب داکتر صاحب کمی مضحک به نظر نمی رسد؟خصوص رھنمود بدھند؟ آيا اين موضوع

می نامند و در " فريب خوردگان"ًجناب داکتر صاحب حتما متوجه شده اند که در يک جا اشخاصی مانند موکل شان را 

سانی که ک"و در جای ديگری " انسان ھای بينوائی که چون توشۀ راه نداشتند از افغانستان برآمده توانستند"جای ديگر 

  "! عشق و عالقه به زن و فرزند و فاميل دست و پای شان را بسته بود

ــ فرض کنيم اين ھا آن قدر غول و بی عقل بودند که توانائی درک نيرنگ ھای رژيم را نداشتند آيا ممکن است که اين 

 و قبيله و مذھب و سمت  اجتماعی و قومۀھا متوجه مخالفت ھای توده ھای ميليونی مردم از ھر سنخ و مکتب و طبق

عليه نظام منفور نشده باشند؛ مردمی که اکثريت مطلق کشور را تشکيل می دادند و راضی به قبول و پيروی از آن رژيم 

نبودند و ھمه به يک زبان رژيم را خائن و دست نشانده و وطن فروش و ضدملی می خواندند و برای سرنگونی آن می 

بودند نمی دانستند که اکثريت مطلق ھموطنان ... عالمه و استاد و پروفيسور و اکادميکر وجنگيدند؟ مگر اين ھا که ھمه 

شان برای چه دست به مخالفت با رژيم زده اند و نمی دانستند که اين اکثريت طلق چرا در برابر رژيم به پا بر خاسته و 

ن ھای ملی و شرافتمند و ميھن پرست و ضد سالح به دست گرفته اند؟ و نمی دانستند که در چنين وضعيتی وظيفۀ انسا

بيگانه و مخالف تجاوز به وطن شان چه است و چه بايد بکنند و چه بايد نکنند؟ مگر نمی دانستند که اگر ھر يک از 

ھموطنان ما در فکر زن و فرزند و زندگی خود و فاميل خود بيفتند نام و نشانی از آزادی و استقالل و شرف افغانی و 

ً نام افغانستان باقی نمی ماند؟ آيا شما فکر می کنيد که اين ھا در خارج از کشور مثال در پشاور ـ با آن قلم و کشوری به

دانش و آگاھيی که داشتند و ھر دفتری چه افغانی و چه غير افغانی به قلم و دانش آن ھا نياز داشت ـ از گرسنگی می 

  مردند؟ 

 محدودی من ھم تأئيد می کنم، ولی ماندن کسانی مانند موکل نوا را برای مدتًان ھای واقعا بيـ مجبوريت برخی از انس

ماندن سال ـ . يت نبوده استرشما تا آخرعمر رژيم و کار در مقام ھای تصميم گيرنده و باال به ھيچ وجه از روی مجبو

 اما کار در مقامات باالی دو سالی می تواند قابل اغماض باشد، آنھم در کرسی ھائی که نقش تصميم گيری را ندارند،

خصوص وقتی دامی برای فريب مردم شده باشند نه قابل اغماض است و نه قابل ه رژيم به ھر عنوانی وعلتی که باشد ب

 خلد و ،گر تو را مشغول: "شاعر عارف و انديشه ورز، فريد الدين ابو حامد محمد عطار نيشاپوری می گويد. بخشش

 یکسی که تا آخر عمر رژيم کودتای ھفت ثور در کرسی ھای باال."  خويشت دور کرد کان زنحور کرد ـ تو يقين دا

و " جان دوستک"دولتی باقی ماند و امروز علت آن را مجبوری و ناداری اعالم می کند، انسانی بوده سست عنصر و 

 چند روزه دو دسته به بی ايمان که آبرو و عزت خود و کشورش را در برابر ھستی مادی و مقام سياسی و نام و شھرت

خلد و حور از "شيطان ھا و حيوان ھای خلقی ـ پرچمی درنده پيش کش نموده است و ھمان طور که عطار می گفت 

  ."خويش بيگانه اش کرده بود

ـ پنج ميليون افغان که با جمعيت آن روز سی در صد نفوس کشور را تشکيل می داد منھای يک در صد مردم مستعد و 

رين، محروم ترين و بيچاره ترين افراد کشور بودند که با تمام وجود شان و نظر به عشقی که به خاک و دارا فقير ت

آزادی و استقالل کشور و افغانيت خويش داشتند به مخالفت با رژيم برخاستند و سالح به دست گرفتند و يا کشور را از 

داشتند؟ آيا اين ھا از فردای زندگی خويش در مھاجرت آيا اين ھا زن و فرزند و خانواده ن. روی مجبوريت ترک کردند

تشويش نداشتند؟ آيا در طول تاريخ مردانی که به حفاظت از خاک و آزادی و استقالل و شرافت و ناموس خويش در 
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برابر ھجوم بيگاھگان قد علم نموده جان و مال خويش را فدای کشور و آزادی و استقالل و نام و ناموس خود کردند کار 

غلطی کردند که در برابر تجاوز و بيگانه ايستاد شده و جنگيدند و خون دادند؟ آيا اين انسان ھا زن و فرزند و خويش و 

قوم و دوست و رفيق نداشتند؟ اگر کار غلطی کردند، چرا بايد از آن ھا به نام نيک ياد کرد و چرا از انسان ھای جبون و 

کنيم؟ اگر سر دادن در راه استقالل و آزادی و ميھن آن قدر مھم و کمال وطن ترسو يا طماع و جاه طلب به بدی ياد می 

 و امثالھم با "وزير اکبر خان" و "ايوب خان" و "ميرويس نيکه"رخين ما که در ھر اثر شان از ؤپرستی است ھمين م

ی پای آزادی و استقالل آب و تاب و بزرگی و نيکی ياد می کنند و به شرافت و شھامت شان می بالند چرا خود شان وقت

 قرار داشتند به ميان می آيد پای عقب می کشند و عذر "شاه شجاع ھای ثانی"و مخالفت با رژيم ھائی که در رأس آن ھا 

آيا برای کسانی که از مرگ و شھامت مشروطه خواھان ! را پيش می کنند؟... ناداری و خواری و داشتن زن و فرزند و

د شرم آور نيست که زندگی و سرنوشت زن و فرزند خود را بھانه ساخته سر در آستان بی ننگ اول با افتخار ياد می کنن

کرد؟ من نمی دانم با اين ھمه جبن و ترس يا طمع " افتخار"ترين نظام و دولت می گذارند؟ به چه چيز اين انسان ھا بايد 

" افغانيت"و " معنويت"ر صاحب از کدام و حرص نسبت به مال و دارای و کرسی و اين ھمه خواری و ذلت جناب داکت

  صحبت می نمايند؟" افتخار"و 

، ھمراه با عالقه ـ جناب داکتر صاحب از مجبوريت صحبت می کنند، اما نگارنده بر اين باور است که اگر عشق وطن

تن در کنار ستگی و نجابت ملی و احساس افغانيت در اين گونه انسان ھا وجود می داشت و قرار گرفبه آزادی و وار

جمھوری دموکراتيک " حکومت به اصطالح ه و عليپرچم-  حزب جنايت کار خلقهمردمی که با تمام وجود علي

ً برخاسته بودند برای شان اخالقا و وجدانا مھم می بود و آن ھا را به مثابۀ واالترين وظيفه در زندگی خويش "افغانستان ً

وقتی راه . ن دشمنان شرارت پيشۀ قاطبۀ ملت و خاک نمی شدندمی دانستند به ھيچ وجه حاضر به ھمکاری با اي

و فرار برای پنج ميليون انسان ميسر باشد باور کردن حرف آنانی که می گويند ما از روی مجبوريت تا آخر " بايکوت"

مانند اين ھا عمر رژيم در افغانستان مانديم و با آن رژيم ھمکاری کرديم تنھا برای کسانی قابل پذيرش است که يا خود 

  .  در خدمت رژيم بوده اند يا عقل و تمييز کافی ندارند و ھر مھمالتی را که ھر حيوانی نشخوار کند قبول می نمايند

به نظر نگارنده مجبور واقعی آنانی بودند که در آن دوران وحشت و خون و آھن و شکنجه و زندان و اختناق و ترور 

وائی نتوانستند وطن را ترک کنند نه آنانی که به کرسی ھای باال جا خوش کرده بودند ًوطن را ترک گفتند يا واقعا از بين

و از امتيازات بی شمار دولتی استفاده نموده زندگی بی ننگی را در آن لجن زار پر تعفن بر زندگی شرافتمندانۀ آزادگان 

  .   ترجيح می دادند

ران انسان با ايمان و وطن پرست و ملی و آزاده و ضد تھاجم ، به گونۀ مثال، از ميان ھزا"عبدالحميد مبارز"جناب 

بيگانه بودند که چون نمی خواستند با رژيم ھمکاری کنند و اين ننگ را به جان بخرند در ھمان اوائل استقرار رژيم 

انات از  ـ به مجرد يافتن فرصت و امکبا ھمه ارتباطات قبلی شان با کارمل ـ "مير محمد صديق فرھنگ"مانند مرحوم 

  !" دل که بسوزد؛ از چشم کور ھم آب می آيد: "باز ھم می گويم. کشور خارج شدند

 ضد رژيم برخاستن، سالح گرفتن، اعتراض کردن، نوشتن، شبنامه پخش کردن، ضد رژيم تبليغ نمودن، به نيرو ھای هب

مکاری ننمودن، برنامه ھای مسلح ضد رژيم و ضد روس به گونه ھای مختلف کمک کردن، با رژيم مقاطعه کردن و ھ

سياسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرھنگی ـ حزبی و نظامی و امنيتی رژيم را به نحوی خنثی کردن و باالخره از روی 

ناگزيری با اعتراض کشور را ترک کردن ھمه نشان ازعالقه به افغانيت و خاک و آزادی و استقالل، مخالفت با تھاجم، 

ت ثور، پيوند با مردم و پيروی و حمايت از آن ھا بود و نشانه ای از آزادگی و احترام به مخالفت با نظام کودتای ھف
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ارزش ھای ملی ـ فرھنگی آنانی که اين کشور را با خون شان حفظ کردند و برای ما به ميراث گذاشتند ـ عکس آنانی که 

  .ريت را بھانه می سازنداز روی طمع و ضعف بيشرمانه خود را در آغوش رژيم انداختند و امروز مجبو

در اول و از سوی خانم نرگس عزيز " داشتم"کلمۀ . ـ جناب داکتر صاحب زير يک کلمه و دو عبارت خط کشيده اند٣

در زمان حال به کار برده شده بود، اما بنا به توصيۀ من و از آن جائی که انسان در تحول و از حالی به حالی شدن است 

 آن خود داکتر صاحب ھستند که با کار ھای بی رياء و بی شائبه و ۀمثال بر جست. يير داديمتغ" داشتم"آن کلمه را به 

ًاصولی خويش تا نوشتن دفاعيۀ شان در نظر اھل خبره ای که تنھا به نوشته ھای واقعا خوب و عاری از مرض و 

شان ھم انسان اند و در حال تغيير و غرض ارج می گذارند مورد احترام بودند اما با نوشتن آن دفاعيه ثابت کردند که اي

" دارم"پس بھتر است به جای کلمۀ .  انسان ھای نيستند که بايد دربست به درستی گفتار و کردار شان باور کردۀاز جمل

  ! نوشته شود" داشتم"

را برای چند  نيز آن "آنالين-افغان جرمن : از ايشان به نمايش گذاشته شد و پورتال "تلويزيون خطاب"ی که در ئويدئو

ی ئ در بارۀ ايشان ھمه نشانه ھا"صالحه وھاب"به نمايش گذاشت ھمچنين مقالۀ خانم " اطالعيۀ ضروری"روز در بخش 

در غير آن چه ضرورت بود که درست در چنين . ھستند که برای رفع اثرات منفی آن نوشتۀ شان به نشر رسيده است

 ايشان و دوستان شان به اين چنين تپ و تالشی دست  بزنند و پول موقعی که دفاعيۀ ايشان مورد نقد قرار می گيرد

خط کشيده اند که " قالب وکيل دفاع" بپردازند؟ در جای ديگر زيرعبارت "خطاب"گزافی برای نشر آن ويدئو به آقای 

 قلم و زبان یخاصِو خود شان را وکيل دفاع نناميم چه بناميم؟ مگر خود چنين اش" دفاعيه"من نمی دانم اگر آن نامه را 

ی بھتر از خود شان مطلع ھستند؟ آيا قدرت خدائی ئچنين انسان ھا(!) ندارند؟ آيا جناب داکتر صاحب از مجبوريت ھای 

دارند و از درون دل و دماغ مردم و نيات پنھانی اشخاص با آن علم خدائی که دارند با خبر ھستند که چنان قاطعانه حکم 

 اشخاصی مانند موکل شان حرف می زنند؟ مطمئن ھستم که جناب داکتر صاحب می صادر می کنند و از مجبوريت

پس يک حکم .  ھموطن ما داستانی دارد که با داستان زندگی انسان ھای ديگر يکی نيستھایانساناز دانند که ھر يک 

 آن ها که مردم متوجباز ھم می گويم که اين خط. حتی با احتماالت نمی تواند مصداق حکم عام برای ھمه قرار گيرد

 و "تلويزيون خطاب"شدند و شما و دوستان تان نيز ملتفت آن شده ايد شما را بر آن داشت که به نشر آن ويدئو در 

 ھم بدون اين که متوجه ارزيابی ھای ذھنيت ھای "صالحه وھاب" اقدام کنيد و خانم "آنالين- افغان جرمن "پورتال 

رتباط کار و زندگی و شخصيت شما نوشته به نشر رساند، مثلی که از زندگی و کار و باريک بين باشند مقاله ای را در ا

افغان " و چيزی در اين باره در پورتال ايدشخصيت شما کسی خبر نداشت يا شما تازه به کار نويسندگی آغاز نموده 

  !نداردوجود نداشته " آنالين- جرمن 

ً تان زير آن خط گرفته ايد بايد گفت که واقعا شما با کسی که در مورد سومين موضوعی که شما در صفحۀ سوم نوشتۀ

 ابراز نظريات پورتال ۀبه وکالتش برخاسته ايد ارتباط نداريد؟ من از خوانندگان اين سطور می خواھم که يکبار به دريچ

 ايد بخوانند و ببينند  کنند و نوشته ھای شما دو نفر را که در مورد يک ديگر تحرير نمودهه مراجع"آنالين-افغان جرمن "

. مشکل بر سر نزديکی و صميمتی که ميان شما دو نفر وجود دارد نيست. که اين ارتباط چقدر نزديک و صميمی است

شما ده ھا بار از موکل تان تعريف نموده و نوشته ھای ايشان را خوب و عالی خوانده ايد ـ در اين زمينه من ھم شک و 

ًن مورد انتقاد نکرده ام اما بی گناه قلمداد کردن وی باوجودی که عمال در خدمت رژيم من يکبار در اي! ترديد ندارم

سفاک و خون آشام و منفور و عامل بيگانه و وطن فروش قرا گرفته اند چيزی است که جناب شما روی تمام ملت درد 

 خلق ـ پرچم و ياران و کشيده و مظلوم اين کشور که ساليان درازی معروض صد ھا نوع اجحاف و وحشی گری ھای

ًياوران غير حزبی شان قرار داشته اند پا گذاشته ايد و عمال و به گونۀ آشکار وغير قابل انکار به وکالت و دفاع 
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 شھدای راه آزادی و استقالل و جنگ مقاومت از آغاز پيدائش رژيم کودتای ھفت ثور تا ۀبرخاسته ايد ـ و روی ھم

  . سقوط آن

ه مگر اين ھا خود صاحب ھوش و قلم نيستند؟ اگر ھستند چه نيازی به شما بود و چه نيازی بود که به تکرار می پرسم ک

عبدالحی " اشاره ای به استقامت و وطن پرستی و شھامت "عبدالحی حبيبی"شما بعد از نوشتۀ موکل تان در مورد 

  فغانستان بنمائيد؟  در دوران پيری وی در برابر تقاضای رژيم در خصوص حضور روس ھا در ا"حبيبی

شما با آن ھوش سرشاری که داريد می دانستيد که کسانی ھستند که اين نکته را به رخ موکل شما می کشند که وقتی آقای 

 با آن شھامت در برابر رژيم می ايستد و شما از اين کار وی تمجيد و تحسين می کنيد چرا خود شما به جای اين "حبيبی"

ختيد؟ بنابراين به شھامت پيران اشاره کرديد درحالی که چنين چيزی استثناست و قاعده اين کار به نوکری رژيم پردا

است که پيران ھر چه پير شده می روند محتاط تر می گردند و جوانان کسانی ھستند که از غرور و بی باکی و شھامت 

تش ھا ھمه با نيرو ھای جوان به وجود و شجاعت و به سوی خطر رفتن بھرۀ بيشتر برده اند و به ھمين دليل است که ار

  ! می آيند و احزاب سياسی بيشتر از ھمه به جوانان رجوع و اتکاء می کنند و از نيرو ھای جوان تشکيل می شوند

" وکالت" اين حرف ھا آيا اجازه دارم بپرسم که شما به اين کار تان اگر من از روی اشتباه آن را ۀ صرف نظر از ھم

  می می گذاريد؟؟  ناميده ام چه نا

اکر شما جناب داکتر صاحب کمی دقت کنيد در ھمان مقاله ای که از طرف من و " شف شف و شفتالو"ـ  در مورد ۴

ًخانم نرگس مشترکا نقد شد شما اين شفتالوی گنديدۀ رژيم خونخوار و وطن فروش کودتای ھفت ثور را معرفی نموده 

شکی نيست که صحبت من با مطرح شدن نام موکل شما . ی نام نبرده اممن تا ھمين اکنون از ھيچ انسان مشخص. ايد

آغاز يافت و اين شخص بدون ذکر نام وی در محراق بحث من قرار گرفت، اما نقد و اعتراض من ھيچ وقت متوجه وی 

که شخصی اين .  کسانی را در بر می گرفت که در چنان موقفی قرار داشته اندۀو انسان معين ديگری نبوده، بلکه ھم

ھمچون ديوار نمدار ھر سخن را به خود کش می کند کار و مشکل خودش است؛ يا شايد به مصداق اين ضرب المثل که 

به سر دوستان شما ھم پر ھائی آغشته به خون بی گناھان از نوع پرھائی که آدم کشان خلق و " دزد به سر خود پر دارد"

  ! پرچم بر سر دارند موجود است؟

تھمت زدن به افراد نيک نام و نيک کردار، اشخاصی که عمر .  داکتر از ترور شخصيت حرف می زنيدـ شما جناب۵

شان در راه خدمت به خلق و خدمت به وطن سپری شده است و ضرر شان حتی به يک نفر ھم نرسيده است و ھميشه 

 متعدی و جافی و وطن فروش را نبسته در کنار مردم قرار داشته اند يار و ياور ستمگر وظالم نبوده اند و کمر جابر و

اند و برای کشتن ھموطنان خود عساکر بيگانه را به کشور خود دعوت نکرده اند و آلت دست ھر  فاسد و راھگير قرار 

دقيق شويم " ترورشخصيت"نگرفته اند و در دستگاه ھای آدم کشی کار گزار و مأمور آدم کشان نبوده اند اگر به مفھوم 

است اما گفتن اين حقيقت که کار در دستگاه آدم کشی و حکومت خون و ترور و وحشت و " رشخصيتترو"بدون شک 

جنايت کارانی که سر تا پا در گنداب بيگانه پرستی و وطن فروشی و جنايت غرق بوده اند و دست ھای شان به خون 

رأت و دليل می توان آن را باشد و با چه ج" ترور شخصيت"ميليون ھا ھموطن ما آلوده است چگونه می تواند 

  خواند؟ " ترورشخصيت"

آيا دزد را دزد گفتن ترور شخصيت است؟ ھمين گونه آيا يک انسان جنايت کار و وطن فروش را جنايت کار و وطن 

آيا اين طرز تفکر و استدالل اتھام آميز گذشته از وکالت از چنين افرادی، ! فروش خواندن ترور شخصيت است؟

راف اذھان مردم از اصل قضيه که ھمانا جنايت و خيانت اين ھا نسبت به مردم و نسبت به خاک می کوششی برای انح
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 ملت اين ھا را وطن ۀباشد خود نوعی از بی انصافی و اجحاف و گناه و تروريست خواندن يک ملت نيست؟ چرا که ھم

  ! فروش و جنايت کار می خوانند

عوا جانب که را گرفته اند؟ آيا در کنار ملت رنج ديده و بالء کشيدۀ من نمی دانم که جناب داکتر صاحب در اين د

افغانستان قرار دارند که از دست خيانت ھا و جنايت ھای اين خائنين و جنايت کاران فرياد شان به کھکشان ھا می رسد 

يليون ھا انسان آزاده و يا در کنار چھار ـ پنج صد تا جنايت کار و خائن به وطن می ايستند که دست ھای شان با خون م

بی گناه ھموطن ما آغشته است، ميليون ھا انسان را آوارۀ صد ھا کشور درجھان ساخته اند و يک صد و بيست ھزار 

نيروی نظامی تا دندان مسلح بيگانه را برای کشتن مردم و ويران ساختن ھستی آن ھا و اشغال خاک شان دعوت 

  نمودند؟ 

 فرھنگی برخی از اين انسان ھا نبوده ام، اما اين نکته نبايد دليلی برای رفع کامل ـ من ھيچ وقت منکر کار ھای۶

پس دادن حساب بر حسب قانون امری است که ھيچ انسان پيرو قانون و منصف و آزاده و . اتھامات سنگين اين ھا باشد

در عرصه ھای مختلف به خدمات بی پايان و ارزشمندی که غرب طی صد ھا سال . عدالت پسند آن را رد نمی کند

به بشريت نموده ... خصوص طب و کشاورزی و صنعت و تکنالوژی و زمين شناسی و انسان شناسی و فلسفه و ھنر و

 ۀاست فکر نکنم سبب شود که جھان عدالت پيشه و عدالت پرور جناياتی را که غرب طی دو يا سه قرن عليه سياھان قار

ھر سخن جائی "به مصداق اين سخن که . ب شده اند ناديده بگيرد يا فراموش کندافريقا و سرخ پوستان و يھوديان مرتک

در . حساب جنايت و جفا و خيانت انسانی را بايد از حساب اين يا آن کار نيکوی وی جدا کرد"  داردمکانیو ھر نکته 

ری است يا در يکی دو مورد ًدادگاه ھا قاضيان وقتی می بينند که متھم در قضيه ای اساسا آدم خير انديش و نيکو کا

ًکاری کرده است که از وقوع حادثه جلوگيری کند و يا عملی اشتباھا از وی سر زده است تمام اين مسائل را در تخفيف 

صرف نظر از اين داليل وقتی ما مرحوم ! جرم وی در نظر می گيرند، نه در برائت دادن کامل وی از جرم يا جنايت

خبرگی وی در زبان و شعر و ادبيات و کار ھای فرھنگی اش به خاطر يک يا دو اشتباه زير  را با ھمه "خليلی"استاد 

 "خليلی"ن سرسخت مرحوم اشالق نقد تند می گيريم آيا حق نداريم که موکل جناب داکتر صاحب را که يکی از منتقد

شن اين پندار را به ذھن بيماران اميد بيان اين مثال مشخص و روھستند برای کاری که کرده است زير انتقاد بگيريم؟ 

  !تنھا يک مثال بود! و کژانديشان ايجاد نکند که گويا من ھم يکی از سرسپردگان آن مرحوم می باشم

ًمن قبال توضيحاتی داده گفته ام که ھر انسانی بايد مطابق به سنگينی جرم و جنايت و " ِمست و مست مستان"ـ راجع به ٧

 را من ھميشه داشته ام و به احتمال قوی از سی و پنج سال بدين طرف در نوشته ھايم و اين نظر. خيانتش مجازات شود

منظور من . بعضی از اين نوشته ھا در برخی از سايت ھای اينترنتی ھنوز ھم موجود ھستند. به تکرار ابراز کرده ام

! م کشی کورکورانه از کس يا کسانیھميشه تطبيق عدالت بر پايۀ قانون و شکايات ميليون ھا ھموطن ما است، نه انتقا

بار به  را به درستی نخوانده اند؟ اگر به آرامی و دقت يکن گذشته از اين مثلی که جناب داکتر صاحب عنوان مقالۀ م

ًاصال در آن مقاله وجود " در شھر ھر آنچه ھست گيرند" که " (!) حکمی"عنوان مقالۀ من توجه کنند می بينند که چنين 

جود عنوان مقالۀ من انتخاب عنوان مقالۀ داکتر صاحب نشان از سر سری خواندن مقاله از سوی جناب شان با و! ندارد

راز ھای مانند ايشان حتی به تيا شايد ھمان گونه که من تصور می کنم قصد شان دفاع از موکل شان و ھم. می باشد

  ! قيمت به خطر انداختن اعتبار خود شان بوده باشد؟

. اندن مقالۀ ما تالشی است برای فرار از خبط و خطائی که جناب داکتر صاحب مرتکب شده استـ بی ارزش خو٨

ارزش آن مقاله در آن است که وسيله ای برای بلند کردن صدای ميليون ھا انسان معترض به نظام کودتای ھفت ثور و 
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ت شان در خون مردم آغشته و در سردمداران و ياوران حزبی و غير حزبی آن می باشد که به گونه و به طريقی دس

  . ويرانی و تباھی کشور دخيل است

می دانم که منطق داکتر صاحب در اين مورد قضايا را طوری در کنار ھم می گذارد و بررسی می کند که نتيجۀ دلخواه 

 که اعتراض ما ھم به ھمين طرز ديد و منطق خاص جناب داکتر صاحب بود و است. خويش را از آن بدست بياورد

 برای برخی "نجيب"طمع برخی از انسان ھا را حمل بر مجبوريت آن ھا می کند ـ مجبوريتی که گويا تا سقوط حکومت 

ً مجبوريت ھا و مشکالت آن ھا ـ حتما به ۀ سقوط می کند ھم"نجيب"راھی برای رفع آن پيدا نمی شود ولی ھمين که 

  !! ياری و خير و برکت الھی ـ رفع می گردد

بايد تحليل کرد و دليل آورد و سند معتبر ارائه نمود که .  آن اثر نقد ناميده نمی شودنثر تنھا با بی ارزش خواندنقد يک ا

کجای آن اثر قوی يا ضعيف، با ارزش يا  بی ارزش، بااھميت يا بی اھميت و اليق تعريف يا مستحق نکوھش است و 

  ! چرا

ُ است و اشتباھا به جای سه نه تائيپ شده بود به رخ کسی کشيدن  بوده١٣۵٩ را که در اصل ١٩۵٩اشتباه تائيپی که  ً

ھمه می دانيم که ". عاقالن پی نقطه نروند"خردمندان ھمواره بر اين نکته تأکيد دارند که . کاراھل خرد و تجربه نيست

 قدرت ًاصال وجود نداشت و حزبی که ھنوز وجود ندارد و ھنوز) ١٣٣٨ (١٩۵٩ در سال "حزب دموکراتيک خلق"

 سالی بود که ١٩۵٩سال ! سياسی را در کشور به دست نگرفته است چطور می تواند اقدام به تدوين قانون اساسی کند؟

نوشته ھای تحليلی و مستند ! در افغانستان نظام شاھی مستقر بود نه نظام آدمکشان وطن فروش خلقی ھا و پرچمی ھا

ستند که بدون ابراز دليل و بدون تحليل يک اثر آن را با چشمان ی ھئبی ارزش نوشته ھا. ھيچ وقت بی ارزش نيستند

  !بسته باارزش يا بی ارزش می خوانند

يک مرجع پر قدرت آن حزب و رژيم بوده است، اما » شورای انقالبی«جای شک نيست که : "ـ نوشته می کنند٩

يز بدست مشاوران فراوان روسی شان طوريکه ھمه ميدانند، اقتدار اصلی بدست يک تعداد محدودی از سران حزبی و ن

 - نقل قول ويراستاری نشده است ..."را آنھا محض برای فريب در آن گنجانيده بودند" سياھی لشکر"بود است و نقش 

  پورتال

سؤال من به عنوان يک افغان و از جانب ميليون ھا انسان معترض به صاحبان اقتدار آن رژيم و مدافعان شان از جناب 

محض به دليل سياھی لشکر بودن شان در مجالسی که اقتدار " سياھی لشکر" اين است که آيا حضور اين داکتر صاحب

ًاصلی به دست يک تعداد محدود از سران حزبی و مشاوران روسی آن ھا بوده است می تواند واقعا دليلی بر بی گناھی 

يگری برای اين ھا باقی نمانده بود؟ داکتر صاحب اين سياھی لشکر باشد؟ آيا غير از اين زبونی و فرومايگی ھيچ راه د

 و "کارمل" انسان ھای صاحب درايت و معقول می دانستند که تالش ھای ۀھم. بايد سر شان را در گريبان شان کنند

و نمی دانم چه و چه و چه تنھا برای فريب مردم و سخت تر نمودن قالدۀ بندگی "  ملی پدر وطنۀجبھ" به نام "نجيب"

اين خردمندان دارای ادب و فرھنگ باال و دانش آموخته . ق ـ پرچم و بردگی روس بر گردن مردم آزادۀ ما بودحزب خل

می کنند، مگر اين موضوع را درک نمی " افتخار"که  به آن ھا (!) و به قول جناب داکتر صاحب سرشناسان کشور(!) 

  کردند؟ 

ع و با شھامت و دلير و نترس و چه و چه می نامند و مثالی از  را مردی وطن پرست و شجا"عبدالحی حبيبی"اين ھا که 

 ھم برای مدتی مشاور وزارت "حبيبی"درحالی که (ايستاده شدن وی در برابر خواستۀ دولت کودتای ھفت ثور می دھند 

 با چنان خواری و حقارت مغلوب نفس متغلب خويش "حبيبی"چرا خود شان خالف ) اطالعات و کلتور رژيم بود

آنھا به خاک و خون تپيدند و : " اشاره می کنند مگر اين سخن وی را که می گويد"حبيبی"ديدند؟ به دليری و شھامت گر
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ی ئورنه اين بزم خموشان ھيچ غوغا/ردعشق از فرياد ما، ھنگامه ھا تعمير ک: در ميدان مبارزۀ ملی قربانی شدند ولی

عشق به وطن و " از آن ياد می کند "حبيبی"عشقی که ! ده باشندچنان از ياد می برند که گوئی ھرگز نشني..." نداشت

، ٧٧صفحۀ ! (مردم و افغانيت و آزادی و آزادگی و استقالل و سربلندی است نه به بردگی و ذلت و پستی و بدروشی

  ). جنبش مشروطيت در افغانستان، عبدالحی حبيبی

 و گران قيمت و به اصطالح شيکتری با مبلمان مدرن و خانۀ مکررويان و موتر والگا و مقام وزارت و مشاوريت و دف

و کار در باالترين مقام دولتی و آشپز و خانه سامان و نوکر و حقوق باالتر از وسع و استعداد برای " آرگاه و بارگاه"

َکسانی که از وزارت زراعت تا خيرخانه، مثال، به موتر لقه و لوقۀ م َُ َ  بود که مورين رفت و آمد می کردند نعمتیأً

ممکن ) به قول آقای حبيبی(مقاومت در برابر آن برای برخی از انسان ھا که از عشق به وطن و مردم بی بھره ھستند 

ًتازه خيلی از انسان ھا اصال نمی توانستند بر گشت آن روند و سقوط آن نظام را پيش بينی کنند، بناء اين چنين . نمی باشد ً

 و مغذی و قوت بخش شان را در ھمان تنور داغی که ھيزم آن هکه غذا ھای خوش مزانسان ھا مصلحت را در آن ديدند 

  ! ميليون ھا ھموطن شان بودند تا ھستند و ھست بپزند

ـ شما داکتر صاحب از شرائط امروز و نقش يک تعداد انسان ھای شقی و شرير و سنگدل و بی آزرم در آشفتگی و ١٠

و می فرمائيد که بھتر است به جای کسانی که نقش شان در قضايای کشور در به طور ضمنی صحبت می کنيد ... فساد و

داکتر صاحب محترم، شما اين موضوع را به . به آن ھا پرداخته شود." (!) ًتقريبا به صفر می رسد"زمان خلق ـ پرچم 

ن غير مسلمان نقد کرده لماس و مکسی می نويسيد که ھر جائی که الزم افتاده به سخت ترين وجه از چپ و راست و ميانه

  .  نظرياتش را بدون ھراس و با صراحت ابراز داشته است،است و پيرامون مسائل گونه گون قابل نقد

 و کسب قدرت به آن ھمه جنايت و وحشت و خرابی و "نجيب"از رھبران جھادی انتظار نمی رفت که بعد از سقوط 

من تا زمانی که .  در طبق اخالص به بيگانگان ھديه نمايندخيانت به وطن دست بزنند و مانند خلق و پرچم وطن را

 سقوط کرد برای حداقل پنج نشريۀ احزاب يا تنظيم ھای اسالمی عليه رژيم کودتای ھفت ثور و عليه روس ھا و "نجيب"

 در ھمان .اشغال نوشته می کردم و از موضع گيری افغانان خواه به نام جھاد و خواه به نام مقاومت پشتيبانی می کردم

زمان ھم بر رھبران مفسد جھادی تاخته ام ولی ھمين که ورق برگشت و رھبران فاسد و جنگ طلب و تشنۀ قدرت 

مجاھدين روی کار آمدند و شھر کابل را به ويرانه تبديل کردند و کم و بيش يک صد ھزار انسان را با سختدلی بی 

 آن ھا می هت آن ھا کشيدم که تا امروز با تندی و بی رحمانه عليمانندی به کام مرگ فرستادند من نه تنھا دست از حماي

ن و جنايات رھبران جھادی و فعاال. ًنويسم و جدا خواھان محکمۀ آن ھا برای آن ھمه خيانت و جنايت و ويرانی ھستم

يائی به امر دستياران آن ھا، ھمراه با جنايات طالب و سائر گروه ھای دھشت افگن و تروريستيی که با منتھای بی ح

بيگانگان تيشه برداشته و ريشۀ درخت حيات خاک و مردم خود را قطع می کنند از نظر من مانند اعمال شرارت بار 

من در اين رابطه ھم زياد نوشته ام؛ شايد خيلی بيشتر از آن چه در بارۀ جرائم و . خلق و پرچم غير قابل بخشش می باشد

شما نبايد متن يک مقالۀ خاص را حمل بر آن کنيد که چون نويسنده . لق ـ پرچمجنايات و خيانت ھا و ويرانگری ھای خ

من عادت ندارم يکی را با يک . خير مسأله چنين نيست. در اين نوشته از احمد انتقاد کرده پس به محمود نظر نيک دارد

که گناه کرده ھر کسی !! وبیدر يک جا تنھا بدی ببينم و در جای ديگر ھمه اش خ! چشم ببينم و ديگری را با يک چشم

 و دار و دسته "کرزی"ن و ياوران مجاھدين باشند، خواه طالب، خواه  خويش، خواه رھبران و فعاالاست، به تناسب گناه

نوبۀ خود و برای جرائم و جناياتی که مرتکب شده اند بعد از يک ه  و خواه خلق و پرچم بايد ب"اشرف غنی"اش، خواه 

 وکيل يا وکالی مدافع از خود دفاع کنند و در صورت تثبيت جرم شان مجازات و مکافات محکمۀ اصولی در حضور

  !از ھيچ انسانی به ناحق دفاع نخواھم کرد ـ بر طبق حکم وجدان. الزم را ببينند
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شما با پائين آوردن نقش کسانی که دست شان به گونه ای به خون مردم و ويرانی خاک و به کمک خواستن ارتش بيگانه 

تنھا از ھشت فاميل از .  مردم افغانستان جفاء می کنيدۀًواقعا به ھم، برای نابودی بيشتر مردم کشور تان دست داشته اند

مجموع اين ملت را در ! نزديکان پدری من نه نفر در دوران خلق پرچم کشته شده اند و از نزديکان مادری من چھار نفر

 را برای "تره کی و امين و کارمل و نجيب"ساب شما محترم ما بايد تنھا به ح. نظر بگيريد و کشته ھای ھر فاميل را

اقتدار اصلی به دست ھمين چند نفر "اين ھمه قتل و کشتار و ويرانی و درد و رنج و آوارگی و خواری و ذلت چون 

 شان در نقش"می آمدند و " سياھی لشکر"می توانيم مورد پرسش قرار دھيم و ديگران که در شمار " محدود بود

بسم هللا، قصه ! چھار نفری که مرده اند و ديگر در دسترس نيستند. بايد تبرئه شوند" قضايا به صفر تقرب می کرد

  !!ھنوز شروع نشده به حکم قاضی باخدا و عادل تمام شد

نت جمع به دستش بود نظر به اطالعاتی که از اينتر" اقتداراصلی"بعد از ختم جنگ عمومی دوم و با مرگ ھيتلر که 

ترديد .  نفر از اعضای حزب ناسيونال سوسياليست و رژيم ھيتلری را به محکمه کشاندند١٨۵آوری شده است در حدود 

ندارم که اگر صد ھا انسان ديگری که از پنجۀ قانون فرار کرده خود را در گوشه گوشۀ جھان پنھان کردند گرفتار می 

اين يک ھزار انسان ھمه کسانی . ه کم و بيش يک ھزار انسان می رسيدشد تعداد کسانی که به محکمه کشانيده می شد ب

بودند؟ اگر نمی بودند سرويس ھای اطالعاتی چندين کشور جھان تا امروز " اقتدار اصلی"را تشکيل می دادند که دارای 

 به واقعيت ھا ھمسو محاسبه ای که شما جناب داکتر صاحب کرده ايد به اين حساب چندان! در پی يافتن آن ھا نمی بودند

  ! راز نمی نمايدتو ھم

خواندن اين گونه انسان ھا مانند خنجری است که شما با بيرحمی کامل بر " پاک"ـ داکتر صاحب محترم باور کنيد که ١١

سينۀ ميليون ھا انسان فرو می بريد، ميليون ھا انسانی که زنان و دختران و خواھران و مادران شان در مھاجرت در 

و پاکستان و در داخل کشور به انواع گوناگون اذيت شده اند، خود و فرزندان شان بيچارگی ھا و سختی ھا و بی ايران 

نوائی ھا و آزار و ذلت ھای بی شماری را متحمل شده اند و ھر يک حداقل يک عزيز خويش را از دست داده است و تا 

به " اقتدار اصلی"ن انسان ھا و کسانی که به قول شما امروز خواری و بدبختی و در به دری می کشند ـ از دست ھمي

 مانند ما سبکباالن ساحل ھا نبودند که در کشوری آزاد و آرام ،ھيچ کدام از اين انسان ھای خواری ديده. دست شان بود

چک سر می بردند و برای يک امر کوه ًبا امکانات شخصی و يا با امکانات دولتی غالبا با ناز و نعمت در خوشی ب

اين و آن را می دھيم، به جائی که ھمان پول را به ... شرط می بستند که ھزاران دالر خرج سفر و ھوتل و خوراک و

  !چھار تا غريب و غربه در کشور کمک کنيم

ـ بيان واقعيت ھای آشکار را به اختالفات شخصی و ايدئولوژيک ربط دادن جفای ديگری است که شما محترم به ١٢

آيا شما می دانيد که من دارای چه گونه  افکار سياسی و ايدئولوژيک ھستم؟ آيا شما از . ن نسبت می دھيدافراد مانند م

  درون دل و دماغ من و موکل تان خبر داريد؟ 

ن را در اسارت خود درآورده و م ميک خود موقع بدھم که وجدان و شرف که به تفکرات سياسی ـ ايدئولوژمن کسی نيستم

نظر ھر فردی را با درنظرداشت محتوای آن، ضمن احترام با انسانيت ھر انسانی، . ای خود بسازدرا بندۀ خواھش ھ

 سخن از ھر دھنی که خارج شود اگر نيکو و راست باشد آن را نيکو و راست می گويم و تمجيد می .ارج می گذارم

ًبناء شما ھم . نيستم" پله بين"من ھيچ وقت . نمايم و اگر بد و نادرست باشد آن را بد و نادرست می گويم و تقبيح می کنم

مانند کسانی که معتقد به تئوری توطئه و سازش و فتنه و غرض ھستند و ھر سخنی را به نحوی به مطلبی که در غالب 

موارد ھيچ گونه رابطه ای با ھم ندارند به جای تحليل يک سخن يا يک نظر به مطالب شخصی و ايدئولوژيک تقليل 

  ! ندھيد
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 به یاگر نيک ديده شود آن فکاھ. ق بودطنز تان ھم مانند آن دفاعيۀ تان بسيار بی نور و بی نمک و قياس مع الفارـ ١٣

آن دفاعيۀ خود شما بھتر داللت می کند که يک عمر روزۀ راستی و درست کرداری گرفتيد و نيکو نوشتيد ولی باالخره 

  .روزۀ تان را با خوردن گوشت حيوان حرام افطار کرديد

ًـ در جائی از يکی از اشارات جناب شما اين سؤال مطرح شده بود که چرا منتقدين موکل تان قبال با شناختی که از ١۴

 رژيم خونخوار کودتای ھفت ثور خرده نگرفته اند؟ من "شورائی انقالبی"ايشان داشتند به دوران کار کردگی ايشان در 

 ھيچ وقت عادت ندارم به تجسس در زندگی خصوصی ديگران بپردازم نمی خواھم از ديگران وکالت کنم اما خودم چون

درعالم بی .  ياد نشده بود ـ از آن بی خبر بودم،تا ھمين اواخر ـ وقتی اين مسأله توسط يکی از منتقدين موکل شما محترم

 بر آن انسان زياد سخت خبری يا نادانی اگر از انسان اشتباه يا کار خالفی سر می زند فرھيختگان باتجربه و جھان ديده

  !! نمی گيرند

  !  ًعجالتا گفتنی ھا را در ھمين حد و مرز محدود می کنم؛ ديده شود که انکشافات اوضاع در آينده ھا چگونه خواھد بود

١٨/٠۶/٢٠١۶  

    

 


