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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political   سياسی

  

  موسوی
  ٢٠٠٨ دسمبر ٨
  

  
  

  "یشورای انقالب"و چنگال های خونين " ماللی جويا"
  

توضيحی مختصر اما " عنواننوشتن نبشته ای کوتاه زير  و" سيستانی" به دوام يادداشت اين قلم در ذيل مقالۀ آقای
 یبخاطر اهانت به مالل"زير عنوان " سيستانی"ی از آقای ، اکنون مقاله ديگر"الزم، خدمت يک دوست گرانقدر

. ايشان گرديد!! ه ضمن آن اين قلم نيز شامل مراحمبه نشر رسيد، ک" !، با پورتال افغانستان آزاد، مقاطعه می کنمجويا
ين قلم مصرانه را ابراز داشته اند، با آنهم ا "ديالوگ های انترنيتی"م از جانب خود ختچند ايشان در اخير نوشته هر

متباقی خوانندگان سايت های انترنيتی را از  از ايشان می خواهد، بحثی را که آغاز کرده اند، ادامه داده اين قلم و
  .برکات آن بی نصيب نگذارند

هم مقاله هائی که با امضای من منتشر   که هم آن يادداشت وکر می دهمديگر تذ  ايشان، بارقبل از پرداختن به نوشتۀ
ــ "  آزاد افغانستانــ افغانستان آزاد"گان پورتال دگردانن د، موضع شخصی خودم بوده هيچ ارتباطی به سايرنمی گرد

  ،ين صالحيت را داردپورتال هرگاه خواسته باشد ا.  ندارد ــ چه هم مخالف آن د ونن موضع گيری ها باشچه موافق اي
 در نتيجه تا قبل از اعالم موضع گيری پورتال، سر و.  موضع خويش را اعالم دارد،يا تائيد اين نوشته ها رد ودر تا 

  .عليه پورتال کامًال کودکانه ارزيابی می نمايمرا صدا راه انداختن 
  :ويسددر نوشته ای که قبًال از آن تذکار به عمل آمد، می ن" سيستانی" آقای 

ديگر با استبداد کم  بار يک چگونه خود فهم و دانش همه با شما که ميکنم تعجب من ! موسوی آقای محترم جناب« 
  »....دلير افغان قرار گرفته ايد نظيری در مقابل ماللی جويا ، اين زن با شهامت و

  
  "!سيستانی"آقای 

نموده ايد، حقيقت را بپرسيد، من از " تعجب"مين آن خاد  مستعمراتی وما که از موضع گيری من عليه ادارۀ خالف ش
 بلکه از مدتها قبل می دانستم که دنبال بهانه ای هستيد تا همکاری تان را ،تنها تعجب ننموده امه موضع گيری شما ن

يا نا آگاهانه   و آگاهانهاين را شما نه يک بار بلکه چندين بار. خاتمه بدهيد"  آزاد افغانستانــ افغانستان آزاد"با پورتال 
لذا اگر اندکی صادقانه به قضايا برخورد صورت گيرد، بايد همان طوری که من از شما به . از خود تبارز داديد

  .باشيد شما نيز بايد از صميم قلب از من متشکر ،خاطر اين مقاطعه سپاس خويش را ابراز می دارم
، برخی از دوستان ديگری را که به حق بر من ا پورتال ب شما مقاطعۀمرا سپاس بدان خاطر است که کناره گيری و

ز در  ا،مقامات باال خون انسانها را برزمين ريخته اند انتقاد می نمودند، که نبايد به جنايتکارانی که با تکيه بر
د دروازه های  حيثيت آنها را فراهم نمود، در حاليکه اين قلم را اعتقاد بر آن بود که نبايماشات پيش آمده زمينۀ اعادۀُم

تجربه نشان داد که ديد آنها در اين مورد درست تر از . انتقاد از خود را بر روی آنانی که از کرده پشيمان اند، بست
 و  .رهائی بخشيدمکالن " جنجال"از يک شما را ر می بوديد که اکشيست بدان خاطر  اما شما می باو. تصور من بود

  خاندان ها قرار دادن ، مجبور بوديد مطابق پالن پورتال عليه تجاوزات پيهم آنهم اين که در عوض قلم را در خدمت
 ٢٧خصوص آن که چند روز بعد ــ چيزی که خود از آن شکايت نموديد ــ  به  قوای اشغالگر تحقيق نموده قلم بزنيد

بعات جناحی روشنی مام تت افغانستان و شما نيز ناگزير بوديد در محکوميت تجاوز شوری بر دسمبر آمدنی بود و
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را وادار به اين کار  اکنون هيچ نوع اجباری شما. نرا محکوم نمائيد، يا به عبارت ديگر روبه باال تف نمائيدانداخته، آ
  .نمی سازد

  !آقای سيستانی
نه هم  سنگر بگيريد و" فمينيزم" بيائيد برای يک لحظه هم که شده به قضيه صادقانه برخورد نموده نه در عقب 

شما روی مواردی خود را متمرکز  شما خود خوب می دانيد که اختالف من و. چتر دفاع خود بسازيدرا " وليزمپوپ"
نزد شما از اعتباری " ماللی جويا" در نتيجه اگر واقعًا هيچ ربطی نداشت،" ماللی جويا"، که به و متبلور ساخته بود

نمائيد، اصل اختالفات ما را مطرح نموده، بدان وسيله هست در عوض آنکه از آن اعتبار هزينه می   وبرخوردار بود
  :اختالفاتی که در خطوط کلی خود شامل نکات آتی ميگرديد. زمائيدارا بين مردم بي بخت خود

  
  :  خاستگاه سياسی متناقض ما دونفر ـ١

  دفاع از منافع مردم وبه حاليکه اين قلم در زمانش افتخار آنرا داشته ام تا در کنار مردم خود ايستاده و  يعنی در
عالی، با غنودن در آغوش گرم ارتش متجاوز  چندين بار زخمی شدن پيش بروم، جناب استقالل کشور تا پای مرگ و

راست شمشير زده ،  چپ و" شورای انقالبی"سته از طريق مزدوران بی مقدار آن، عافيت خويش را ُج شوروی و
بر رخ استعمار سيلی حواله نموده بودند،   و نموده ت بوم را که جرأومرز  فرزندان اين فرمان قتل آزاديخواهان و

خالصه نمود، بارها به ، " انقياد طلبی" و" مقاومت "اين اختالف که می توان آنرا به اختالف بين. صادر می کرديد
ات تصميم گوئی کشانيدن مقامبه پاسخ"مسألۀ به خصوص وقتی اين قلم . را متبارز می ساخت  تلف خوداشکال مخ

از قبل معلوم بود که جنابعالی نمی توانيد به اين سمت حرکت نموده ، " دولتی را مطرح نمودم  حزبی وگيرندۀ
  .خويش را فراهم نمائيد  محاکمۀمقدمات 

  
يا  برداشت های متفاوت ما در تبرئه و  و٢٠ الی ١٨ تاريخ قرون  نفر در زمينۀتناقض ديد ما دو  ــ اختالف و٢

تبلور  دو طرف روز تا روز شاهد شکل گيری وآن فرد، از نکات ديگری بود که هريا  دن اين فرد ومحکوم نمو
 که شکايت از آن داشتيد حالی که جنابعالی از طرز برخورد من در مصاحبه ها ناراضی بوديد و در. بيشتر آنها بوديم

 شخص خودتان منظور ًای ها را که مشخص برخ،موشی سپردناديگران را به فر تعريف از يکی و چرا با نام بردن و
تحمل چنين . آنجا از مرحمت تان اين قلم را محروم نمی نموديد نظر بود کم می زنم، شما نيز در حد توان اينجا و

ها به نبرد نيکوئی می دانستيد که در آن سنگرحالتی برای جنابعالی هرچند دشوار بود، مگر اين نکته را نيز به 
را نيز با خود به ن  در چشمرس قرار نمی داد، باخت توأم با خفت تاردی را آن که هيچ نوع ُبپرداختن به عالوۀ
  .ارمغان می آورد

  
اکثريت قريب به اتفاق گردانندگان  در حالی که اين قلم و.  ديگر اختالف عميق ما در تعيين ماهيت دولت بود ــ نکتۀ٣

می دانيم ، جنابعالی پافشاری "  مستعمراتیادارۀ"ارۀ کابل را يک  اد يک کشور اشغال شده وا ر"افغانستان" ، پورتال
در حالی .  مناسب نيست تا مورد استفاده قرار گيرد،نفوذ پورتال کاسته داشتيد که کار برد چنين کلماتی از حيثيت و

 بکاری وکتيکی نموده با کاس تعيين ماهيت دولت شامل مقوالت تکتيکی نمی شد، تا با آن برخورد تکه نزد ما
  . دن آن خود داری ورزيمريا آن از به کارب خوشنودی اين و

  
در موضع گيری "  جرمنـافغان "انقياد طلبان  و"  آزاد افغانستانــ افغانستان آزاد" ــ اختالف عميق بين پورتال ٤

، " جاللی "بزرگترين اميد انقياد طلبان آقای و" کرزی"اشخاص متفاوت به خصوص رقيب قدرتمند  عليه افراد و
 ،  با حالت تعرضی که داشته وگردانندگان پورتال   ايجاد فاصله بين شما و از نکاتی بود که به عالوۀريکی ديگ

چه در حالی که اکثريت گردانندگان پورتال را عقيده بر . يک رسانه غير ممکن می ساخت  همکاری ما را در،دارم
وت های شخصی آنها هيچ رولی در تعيين ای تقريبًا هيچ بوده ، تفاين است که نقش افراد در تغيير يک چنين سيستم
  دوباره کرزی بر اريکۀيا روی کار آيد و" جاللی"در نتيجه چه  ماهيت مستعمراتی دولت نمی تواند داشته باشد و

ار را عي سيستم خاص استعماری ناگزيرند خود يا کدام فرد ديگری ، همه در خدمت نظم و قدرت جا خوش نمايد و
در حالی که . چه هم نخواهند، در نهايت نتايج کار شان در تفابل با منافع مردم قرار خواهد گرفت نموده چه بخواهند و

بر مبنای  داريد و  داشته و"انقياد طلبان "پورتالجنابعالی بر پايه تعهداتی که از قديم االيام با برخی از گردانندگان 
سهم آنها در قدرت بعد از پيروزی  و"  جرمن- افغان"پنهان  دگان پيدا وگردانن و" جاللی"تعهدات موجود بين 

 ، مبرهن است که ادامۀاز نوع جديد آن می ديديد" شورای انقالبی" يک  آستانۀديگر خود را در بار" جاللی"احتمالی 
 آزاد ــ ستان آزادافغان"همکاری با من نوعی را دشمن تمام آرزوهای تان دانسته در صدد آن بوديد تا از پورتال 

  . جوئيداايادی آن تبر بريده نزد استعمار و" افغانستان
  
 مستعمراتی، يکی ديگر از نکاتی بود، که همکاری دراز به نفس شرکت در انتخابات يک ادارۀ ــ بر خورد نسبت ٥

ه خاطر  آن است که در حالی که جنابعالی فکر می نمائيد که بدبختی افغانستان ب. را ناممکن می ساخت مدت بين ما
لذا بايد عليه آنها موضع  ميت قرار دارند وکدر حا در انتخابات برنده شده و" ائتالف شمال"و " شورای نظار"گويا 
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ی اهست، که نفس شرکت در انتخابات، به معن اقل اين قلم را عقيده بر آن بوده و ال. مستعمراتی نه عليه ادارۀگرفت،
  .استقالل کشور می باشد خيانت به امر آزادی و  در عمل تائيد تجاوز وستعمراتی بوده مرۀحقانيت بخشيدن به يک ادا

  
افغانستان "بريدن تان از پورتال  در نظر داشت نکات فوق خود به نيکوئی می دانيد که علت اختالف شما با من و  با
ن به يک مقام يست که در رسيداز حدبلکه اميدواريهای فزون ، " ماللی جويا"نه حمله بر "  آزاد افغانستانــ آزاد

از  نظر صرف ، همان جملهدر ادامۀ .را سپر بالی خويش نسازيد" ماللی جويا"پس بيائيد بيشتر از اين . دولتی داريد
 تا خواننده خوبتر متوجه هدف شما ، را تذکر نمی دهيد"ولابار "را به کار می بريد، " يک بار ديگر"آنکه وقتی 

همکاران تان  تو گوئی اين شما وکه  ،را در ردای دفاع از زن می پوشانيد خود ياد می کنيد وگردد، چنان از زن 
  زن را در قرن بيستم آنهم زير نام انقالب ، خلق وصدور فرمان شماره هفت،  که با قيمت گذاشتن بر زن ويدنبود

  .سوسياليزم به يک متاع بنجل مبدل نموديد
   

  !آقای سيستانی
شما چندين . احترام به زن سينه چاک می نمائيد مواظب باشيد  تا از پشت بام نيفتيد رای حقوق زن ووقتی اين همه ب
نام برده ايد همينکه او زن است، اين جنسيت را قابل احترام اما غير مسؤول معرفی " ماللی جويا"جای وقتی از 

 راستی آنهمه به زن احترام داريد که وی را آقای سيستانی، با اين طرز تفکر چه می خواهيد بگوئيد؟ به. داشته ايد
يا اينکه عقب چنين طرز تفکری ته مانده های وجدان مذهبی تان وجود  فاقد مسؤوليت در ابراز نظرهايش می دانيد و

ی جنسيت را به ميان کشيدن چه  در غير آن اين همه پا،کمتر از مرد می دانيد و" ناقص العقل"تا هنوز زن را  دارد و
نفرت دارد " ترحم مرد ساالرانه"به همان اندازه از " زن امروز" مگر نمی دانيد که معنی وهدفی را دنبال می کند؟

  ؟که از اجحاف آن
ا خدا از باالی زين تفکرات مرد ساالرانۀ تان  ر گفته شود؟ شمااو اين يعنی چه که چون زن است نبايد چيزی عليِه

 اين را بپذيريد که زن هم انسان است و.  به زن کشی دست نزنيد،شمشير دفاع از زن بيشتر از اين با ن بيائيد وپائي
 راست و. اينهمه در عقب حرمت زن سنگر نگيريد و. مسؤول هم باشد متناسب با احترام انسانی می بايد پاسخگو و

 سال ٣٠متوجه باشيد وقتی .  روی کدام انگيزه ها بوده است تان با پورتال من و مقاطعۀساده بگوئيد که اختالف تان با
 سال ٣٠يد، با آنکه اين يدامر به کشتار مردم دادن، مرتکب آن خيانت بزرگ گرد قبل با شرکت در شورای انقالبی و

 نسبت به ذهنيت مردم را  مگر باز هم موفق نشده ايد،از آن زمان تا اکنون بارها قبله عوض نموده ايد را هم داشتيد و
برای تصحيح اشتباهات تان را  ساله ٣٠اکنون در اين پس پيری با آنکه می دانيد ديگر فرصت . تان تغيير دهيد خود

از " ببرک کارمل" پرهيز نموده، نگذاريد شما نيز مانند رهبر خردمندتان "انقياد طلبی"رداب نداريد، از غسل در ُم
  .محروم شويد داشتن يک گور آرام هم

  
  !سيستانیآقای 

با  ا يک انسان عاقل وراو . يا مخنث پشيزی ارزش ندارد می خواست مرد باشد و" ماللی جويا"برای من جنسيت 
بايد به جنگ آن طرز تفکری نيز رفت که تعلق  همين جادر. کردارش می دانم درايت کامل دانسته ، مسؤول افعال و

چنين افراد بايد گفت به  . از دام های امپرياليستی اسير می گردندجنسيتی را عمده قرار داده بدون آنکه بدانند در يکی
 امپرياليزم آن بوده که بين طبقه کارگر کشور های صنعتی به خاطر  يکی از اهداف عمدۀ،ر طول قرن بيستکه د

گردد، به عالوه اگر قرار باشد، بر اساس جنسيت حقانيت توزيع . آنها جنگ جنسيت را به وجود آرد استثمار بيشتر
  .نيز غير از اين چيزی نيست" محمد عمر مال"متوجه باشيد که منطق 

  !آقای سيستانی
. ياد آوری مينمائيد" ماللی جويا"يد، از افشاء گری های وطن پرستانۀ  شما در دوام اکليل گلی که برای من فرستاده ا

افشاء  الی بپرسم، منظور تان ازدر عوض از جنابع را بگذاريم سر جايش و" ماللی جويا"ست که بازهم چطور ا
يا به کشف  آنرا بلغور می نموديد و" یشورای انقالب"گری های وطن پرستانه چيست؟ آيا از همان قماشيست که در 

هم امروز عريضه پشت عريضه به  ديگری نايل شده ايد؟ آخر شمائی که هم ديروز در خدمت استعمار قرار داشتيد و
 و" پارلمان پوشالی"آشيانه های فساد استعماری آنها را اعم از   ون تقديم می داريدضحاکان زما دربار جباران و

، اگر می شود لطف نموده معيار بر داشتی داريد وطن پرستی چه درک و  را مديحه سرائی می نمائيد ازءساير قوا
   .ها بخورد" کرزی"تان را بنويسيد، شايد به درد فرزندان  یها

  !آقای سيستانی 
د نوجود دار" پارلمان پوشالی"افراد ديگری نيز در " قانونی ربانی ، سياف و" قبلی نوشتم، در کنار در نبشتۀوقتی 

" گالب زوی ها وعلومی ها"به صورت مشخص از  د ونکه در جنايت عليه بشريت دست کمی از افراد ذکر شده ندار
نويسنده خواسته است  ند تعلقات ديگری در بين باشد ونام بردم ؛ نگاشتم که در غير آن انسان بدان فکر می افتد که نک

 گالب زوی ها و "مبه صورت مستقيم از جناب شما می پرسم از آوردن نا اکنون با صراحت و. آن را کتمان نمايد
مردم  هنوز زنده باشد و" یشورای انقالب"در قطار ساير جنايتکاران چه مشکلی داريد؟ نکند تعلقات قبلی " علومی ها

ند دمتباقی اعضای طالب جنايت نکر و"  مال راکتی"از آن گذشته مگر د؟ ناز آن اطالع ندار" ماللی جويا"جمله من 
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و در زمان حاکميت شان افغانستان را به گورستان مردم آن مبدل ننموده بودند که امروز جناب شما عامدانه همه را 
؟ بازهم نکند اگر برای عده ای تعلقات حزبی قبلی بر دزي ديگر را از قلم می اندا٦ متوجه چهار جنايتکار ساخته و

  .زبانی اين مانع را به وجود آورده باشد زبان قفل می بندد برای سايرين  تعلقات قومی و
  !آقای سيستانی

.  مقاله به طرفداری وی به نشر رسيده است حتیبد است چرا در پورتال ما چند خبر و" جويا"شما می پرسيد که اگر 
 نخست به "بنی اسرائيلی" لطف نموده بدون بهانه جويی های ،طر آنکه پاسخ تان را در اين زمينه داشته باشيدبه خا

 تا دريابيد که در آنجا نفس شرکت در پارلمان ؛العه نمائيددقت مط باآن را  تان مراجعه نموده همان يادداشت زير مقالۀ
اگر شما هم در . کسی بدچه  نه اينکه چه کسی خوب است و ،گرديده خيانت مطرح يک ادارۀ مستعمراتی به مثابۀ

 شرکت ورزم  اگر خودم هم در همچو پروسه ایوکرد  شرکت نمائيد همان حکم را دريافت خواهيد چنان پروسه ای
از جانب ديگر شايد شما تا هنوز متوجه نشده باشيد که پورتال، نه يک حزب . همان حکم نصيب من نيز خواهد گرديد

 تجاوز ارتش سرخ را کمک انترناسيوناليستی دولت ،مکلفيت داشته باشند  تا تمام افراد آنيک سازمان،نه هم  است و
 چند تن افغان ميهن دوست است که بر روی اهداف معينی پورتال محصول همکاری آگاهانۀ. يندشورا ها تبليغ نما

 در  آنها در برخی مطالب باهم اتفاق نظر دارند و.هم همکاری می نمايندفق نموده ، جهت تحقق آن اهداف باباهم توا
نه هم مهر سکوت بر  بين آنها نه جبر عقيدتی وجود دارد و.  مطالب ديگر با هم نظرات شان موافق همديگر نيستبسا

مبارزه را بين  آنها ضمن آنکه روی اهداف پورتال باهم متحدانه کار می نمايند، اصل وحدت و. می کوبندلبان کسی 
 .صحبت می نمايم" وحدت مبارزه وحدت" از اصل چه کسیمن را ببين برای ــ  ان نيز از ياد نبرده اندخودش

بر همين مبنا بسيار  اگر به اين اصل معتقد می بودند اين همه آدم را نمی کشتند ــ "یشورای انقالب"جنايتکاران 
تبادل  مگر در جريان کار مشترک و. محمود نظر ديگری بجاست که احمد در زمانش يک نظر داشته و منطقی و
موجوديت . يا اينکه هريک نظر خويش را حفظ نمايد معلومات يا هر دو بر روی يک نظر توافق نمايند و تجربه و

 بلکه به معنای ريشه دارشدن ارزش های ، ضعف يک نهاد نيسته تنها نقطۀطرز کاری ن چنين روحيه و
  .قوت آن نهاد را بازتاب می دهددموکراتيک در آن نهاد به شمار رفته ، 

  !آقای سيستانی
شجاعت اندکی آشنائی  پرچم ، با کلمات شهامت و خوشحالم از اينکه شما هم بعد از مدتها دريوزه گری برای خلق و

 آزاد افغانستان آزاد ــ"تان با پورتال کوتاه مدت شايد بتوان اين دستاورد را محصول همکاری . به هم رسانيديد
 تا به عمق معنای آنها نيز پی ،اين مکتب مبارزاتی زانو می زديد  بيشتری درکاش مدت  ایت؛ دانس"انافغانست
وقتی ادعا می کنيد که گويا کسانی در خارج از افغانستان و در بستر گرم امپرياليستی به فکر مبارزه افتيده .  ميبرديد

يکطرف موش نمائيد که از انبايد فر. زم را سر می دهندو از دور از زير لحاف آن فرياد زده شعار مرگ بر امپريالي
 از جانب ديگر بارها ،تا سطح يک دهکده هستيددوستان تان عاشق سينه چاک تبليغ برای کوچک شدن جهان  شما و

ای .آی. سپتمبر، پنتاگون و سی١١رسانه های غربی افشاء شده است که ظرف اين هفت سال بعد از  در مطبوعات و
داخل امريکا زندانهای مخفی به وجود آورده بدون در نظرداشت موازين  اط جهان من جمله اروپا، کانادا ودر تمام نق

ببند مخالفين شان دست يازيده اند، چنانچه آنها را ماه ها از خانواده های شان ربوده يا در کشتی  قانونی به بگير و
نمونه های چندی که حتی .  زندانها به زنجير کشيده انديا هم در داخل کشور های اروپای شرقی در های اجاره شده و

 به کشور های سوريه، پاکستان و" بسوزد"افراد معينی را به خاطر گرفتن معلومات امنيتی قبل از آن که معلومات 
 چشمتان را می بنديد و مگر بازهم اء گرديده است؛ مطبوعات افش شکنجه فرستاده اند، نيز به وسيلۀافغانستان جهت

   .امپرياليزم به مبارزه عليه آن دست می يازند؛ ناديده گرفته تخطئه می نمائيدمستقيم   سيطرۀزيرنقش آنانی را که در 
  !آقای سيستانی

ن  ارض را برای دشم هيچ منطقۀ کرۀت وهرگاه از جواب قبلی من که هر جا دشمن باشد ماهم حضور خواهيم داش
 ءشرکا به عمق سيستم جنايتکارانۀ جنايت گستران کاخ سفيد و ده باشد و چيزی دستگيرتان نش،نخواهيم کرد" قرق"

 مطلب ،سطح جهان نتوانيد پی ببريد به غير آن که صميمانه برای تان دعا نمايم که از اين مرض نجات يابيد هم در
زير چکمه  ن اما در در خارج از افغانستا!!برايتان ياد آور می شوم ما که از ترس همينقدر. ديگری برای گفتن ندارم

 کوشش کنيد که شما با ،اهره های چند هزار نفری به مبارزه می طلبيماليزم را در مظهای خونين امپرياليزم، امپري
ولوگ شان را د ورنه خدا نخواسته تمام انقياد طلبان عزا دار شده اي،تمام شجاعت تان، خواب چنين گستاخيی را نبينيد

  .از دست خواهند داد
" یشورای انقالب" تان برگشته يکبار ديگر ثابت نمايم که تا هنوز از تعلقات جا دارد بازهم به بند اول نبشتۀر اخي در

  .ات نبريده ای
 به خاطر انحراف اذهان عامه و" خاد " های تبليغاتیروش که يکی از داشته باشند به خاطر ما شايدهموطنان 

را  رو برادر خداب«  :آنها می گفتند . بود " اگر"امل طرح يک زرنگی ک ، با"حدخا"عناصر عقب مانده از جنايات 
م  مسالمت آميز دم می زدند، اين همه آدپرچم که از مبارزۀ شکر کن ، که شعله يی ها به قدرت نرسيدند، وقتی خلق و

 آقای ».ی کردنددفاع می نمودند ، به قدرت می رسيدند، ازاين هم بدتر م" قهر آميز "آنها که از مبارزۀ" اگر"کشتند، 
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 بلکه در فرصت های ،پرچم هنوز نبريده اند تنها از خلق وه ن شان نشان دادند که سيستانی در همان بند اول نوشتۀ
  .مناسب به تبليغ افکار آنها نيز می پردازند

  :در جواب بايد گفت 
  !  آقای سيستانی

 چون هنوز ؛چه می کردم درت می رسيدم ،به قمن نوعی هرگاه اين را هيچ کسی پبش بينی کرده نمی تواند که 
 در اساس تجربه از زندگی شما برکه مگر اين را به صراحت گفته می توانم .  حاکميت را بر دوش ندارمتجربۀ

  .حکم انجام آنرا امضاء می نموديد، چنانچه در زمانش انجام داديد  ويد آن می بوديدگذشته، هر چه می کردم شما مؤ
  !آقای سيستانی

  :يک لحظه به خوشبختی وبد بختی باور نمائيم، می توانم بنويسماگر 
اين که شما اين تنها کوله بار جنايت را حمل نمی کنم ، اما شما چه؟ مگر نه  من خوشبخت بودم که به قدرت نرسيدم و

  ؟خوشبختی را نداشتيد ، در کنار کسان ديگری ايستاده به کشتار مردم دستور صادر نموديد
  !یآقای سيستان

تان به حمايت از وی برخاسته " یشورای انقالب" که شما با سابقۀ ،ين آگاه نگردداز ا" ياماللی جو"باشيد، مواظب 
  : از همان داخل افغانستان خواهد گفت ،شما خود اطالع داريد "جويا"که از روحيه خانم  زيرا تا جائی. ايد

  
  !"مرا به حمايت قاتالن خلق نيازی نيست"                                                                                 

  
   


