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  !آقای سيستانی
  به کجا کشيد؟" شورای انقالبی "کار 

  
يدند "  جرمن– افغان"، انقياد طلبان ...) شورای انقالبی "نشر اولين قسمت مقاله  (در اين ده روز گذشته سخت می کوش

ستانی"تا غيابت پھلوان پنبۀ عرصه نبرد قلمی شان  ابقۀ وی از آرشيف " کانديدای اکادميسين سي ه ھای س شر مقال ا ن را ب
ستم.  انظار بپوشاننددر  ا آنکه ميدان م ب نم چه اين قلم ھ ودم ببي دارد، منتظر ب تن ن رای گف زی ب ی آزرم چي ار ب  آن جنايتک

ا گاز ده روز سکوت مررسش ھای مطروحه از جانب من ارائه می دارد، حيفا ودريغا که بعد پاسخی در قبال پ بار وده ھ
ه وندبه نزد دوست ودشمن وحتا چون ابر بھار گريستن نزد برخی ھا، سرانجام شمشير از نيام کشيده ضمن اين طرف بال

فاکا. سنگر گرفت" ماللی جويا"و آنطرف جست وخيز نمودن، باز ھم در عقب  زاران وطن  ين انسان س ه ھ رحم ک  وبي
 پرست کشور را با نوک قلم به دست دژخيم سپرده وکوھوارۀ از جنايت را درقفا دارد با اين سنگر گرفتن ھا به عالوۀ آن

اد"، بارديگر می خواھد سياست رسمی  که می خواھد شرمگاه خويش را از ديد ديگران بپوشاند ی"و" خ " شورای انقالب
  . پياده نموده با رو در رو قرار دادن افراد غير حزبی ، بقای ننگين خويش را تضمين نمايدرا در عمل 

م " شورای انقالبی"در ھمين جا برای آخرين بار برای اعضای  ذکر می دھ م نفس : وساير کاسه ليسان استعمار ت ن قل اي
م، ھرکسی  مخالف شرکت در انتخابات يک اداره مستعمراتی را به معنای شناسائی آن اداره  ود ر نتيجه خيانت می دان

دان  ه مي ا ب ا ھويت خود پ د ب اين حکم باشد، نه تعلق قومی ونژادی برايم اھميت دارد ونه ھم جنسيت اين ويا آن، می توان
ردازد" ماللی جويا"و اما در صورتی که . پيش نموده منطق خود را به آزمايش گذارد  ًخود شخصا به تکذيب اين حکم بپ

اب و آنرا ن ب ادر در اي انتر از م ه ھای مھرب ا داي د، ب  يک حرکت انقالبی معرفی دارد می تواند در سايت خود پاسخ گوي
  .حرفی مبادله نخواھم نمود

ر نمی پردازم که از ديد آنھا ھر طرفبه بحث " ماللی جويا"با اين دايه ھا به خاطری درباب عملکرد  د خي ی که آسيب بين
د وطرف ديگر يک دشمن . ن می بينندرا در آ" شورای انقالبی" ی باش د يک انقالب به خصوص ھرگاه يک طرف فرزن
ين . شورای انقالبی وساير مزدوران روس" بيرحم" ر زم ه ب د چه از ھر طرفی ک به اصطالح مردم آنھا را خدا می دھ

  .در آن مضمر است" شورای انقالبی"بيفتد خير 
  !آقای سيستانی

دکی تماس بعد از ده روز سکوت انتظار م ود ان ی رفت در مواردی که به مثابه نکات اختالف بين ما دونفر مطرح شده ب
  . ه رفته ھمان نغمۀ کھنه را سر دھيدفراز قضيه طبگيريد نه اينکه بازھم 

د اه ببينن ه چ دازۀ دھان ه ان ان را ب مگر خوشبختانه ديگران . می دانيد مشکل شما چيست؟ شما می خواھيد ديگران ھم جھ
دمجبوري ما دخالت نماين د ش ه عضو . ت ندارند چون جنابعالی بر وجدان خويش پا گذاشته در قضيه از دي ايرين ن را س زي

د" شورای انقالبی" وده ان ل کسی صادر نم ه قت ا در . بوده اند  ونه ھم فرمان ب د ت الی را ندارن ا ضرورت ھای جنابع آنھ
  .ا يافته وبدان بچسپند تا خيانت خويش را توجيه نموده باشند تاريخی ر به دنبال آن باشند که يک قرينۀگذشته ويا حال

ابقۀ ننگين  ا آن س چه ضرورتی دارد در اين جا شايد برای بسياری از خوانندگان اين سؤال پيش بيايد که آقای سيستانی ب
  دختر يک تن از دشمنان قبلی اش، برخاسته اينھمه خودرا به درد سر مواجه سازد؟به حمايت تا 

ه . ين پرسش به گذشته جناب شان بر می گرددپاسخ ا ائی ک ام آنھ وده است، تم ا ثابت نم ار ھ زيرا تاريخ اين حقيقت را ب
ال ،آگاھانه دست به خيانت وجنايت می زنند، حين محاسبه سؤوليت اعم ته م يش گذاش  آن وجدان وشرافت را ندارند تا پا پ
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ه يک شکلی از اشکال شان را خود به عھده بگيرند در نتيجه تالش می وننگين  شابه ب رزند تا با تمسک به قرينه ھای م
دای روسی. از عملکرد ديروز خويش به دفاع برخيزند ورد کاندي ضيه در م ام  اين ق وده در تم ه صدق نم شتر از ھم ، بي

د ده محم يھم اوالدۀ سردار پاين ه نوشته ھا سخت می کوشد تا به چشم مردم خاک پاشيده ، با دفاع از خيانت ھای پ  خان ب
ی"يک نوع مجوز اخالقی برای عضويت خويش در " نواب محمد زمان خان"خصوص  د" شورای انقالب ين . بياب ه ھم ب

ازھم می سان  د، ب غ می نماي ستعمراتی تبلي ا رياست جمھوری را در يک اداره م انی وي وقتی شرکت در انتخابات پارلم
اند ار بپوش ۀ خويش را از انظ بح حرکت خاينان د ق ل . خواھ ه طور کام ه ای ب ۀ جداگان ه در مقال ن نکت ه اي ائی ک از آن ج

  .شگافته خواھد شد، بيشتر از اين در مورد چيزی نمی نويسم
ته است " کانديدای اکادميسين سيستانی" ال گذاش ه دنب در نوشته مختصر خود در چند  نکته ديگر ھم از خود خط زردی ب

  .تماس می گيرممختصر آن به صورت موردکه به چند 
از خفاشی که به دفاع از وی چند دشنام نثار من نموده به ستايش برخاسته مثل ھميشه نوکر صفتی ومزدور منشی خويش 

ۀ " گلبدين" چشم روشنی جنابعالی و آن خفاش که به مانند ربه خاط. را به اثبات رسانيده است ن"کلم ام " دي را در عقب ن
ان حاصل شد ! جناب کانديدای اکادميسين خويش يدک می کشد، بايد بنويسم اندکی صبر کن ز ايق وقتی از طرق ديگر ني

شانيده "دين"...که دشنام دھنده کسی نيست مگر ، باز در آن صورت خواھيم ديد که چه کسی طرف ديگر را سرجايش ن
ه از نخستين رو. است م ک ن قل ا اي ود وي اوز  زخفاش انقياد طلب که ماه ھا خاک پای اسپنتای خاين را جاروب می نم تج

ه خدشۀ در اراده  يچ گون ستاده ، زوزه ھای شغاالنی چون خودت ھ يھن اي اع از م نم در سنگر دف امريکا وشرکا بر ميھ
  .مبارزاتی ودوام آن مبارزه به وجود نياورد

 يخن  عیمن نواين انتقاد که بيشتر از . انتقاد بس کوبنده از نظر ايشان ندادن عکس اين قلم به سايت ھای انترنتی می باشد
ر شعار "دين"...شريک خيانت وی  زاران نف ا اسم خود وصدای خود ودر حضور ھ ل ب د اق را می گيرد زيرا من که ح

ر آن " دين"... را سر می دھم واين " مرگ بر امريکا وشرکاء" را ب د، م است که خفاش گونه واز تاريکی حمله می نماي
ه  سمتی از عکس ھای دھ ا ق ه ھ٨٠می دارد ت ستان  خويش را ک ی سي سين يعن دای اکادمي اه کاندي ام آزاد ساختن زادگ نگ
سپارم شر ب ه ن سين از موضع يکی از . قھرمان پرور گرفته ام ب دای اکادمي ه کاندي د ک ه شده ان انی گرفت ا زم آن عکس ھ

ته چطور ا. دستور به کشتار وقتل عام مخالفين صادر می نمودند" شورای انقالبی"اعضای ھيأت رئيسه   ستاز آن گذش
ه  ه کسی ب يکبار از خواھر زاده ھای تان در واليت نيمروز که اکنون به طرف مامای اکا دميسين خود رفته اند بپرسيد ک

  اسم من در ھمانجا وجود داشت وياخير؟ 
کی از مقاالتی که در تعريف از يزيرا بر رويت . نسبت به اين قلم است" چنگيز وار"از ھمه ارتجاعی تر کاربرد صفت 

ن " مردم"لم در نشريهاين ق سين دردست است، وی ضمن تعريف از اي دای اکادمي منتشره در امريکای شمالی، از کاندي
د انی می نماي ه در . قلم، مرا منسوب به مليت ھزاره دانسته با صراحت از برادر ھزاره ياد دھ انطوری ک م ھم ار ھ ن ب اي

اربرد می خواھد به اختالفات امروز ما بار ايدول" پل پوت"کابرد  د "وژيک دھه ھفتاد وھشتاد را عالوه نمايد در ک و چن ت
  .نمايدمی اين قلم را بارديگر ھزاره خطاب نموده غير مستقيم بيگانه خطاب " چنگيز وار"و " يکۀ ملک ھستی

  !کانديدای اکادميسين وطن فروش
زا" موسوی"ھرکسی که  ه ھ ودم ب م می ب زاره ھ ر ھ ه اگ ودن خويش افتخار می ًتخلص نمود، حتما ھزاره نيست ک ره ب

ويت. نمودم روش بی ھ ه حراج گذاشتمن فرزند اين ملک و آب وخاک ھستم، خاکی که وقتی ميھن ف و  آن را ب ل ت  ی مث
ه وجب آن حراست  رادران خود از وجب ب دران، خواھران وب ار خون خود، پ ا ايث وچ ب شتون وبل من ھزاره، تاجک، پ

  . نموديم
ستان به تو فاشيست بی مقدار در مح ل افغان وام وقباي ه يکی از اق ا ب ًضر تمام مردم افغانستان چلينج می دھم ، ھرگاه واقع
ط دوصد سال " شورای انقالبی"تعلق داری وعضويت ات در  وده است ، فق ھا نب ا روس بر خاسته از خون شريکی ات ب

ه  ايم ک ناد ثابت نم و سابقه تاريخی قومی ات را در افغانستان بنويس تا بر رويت اس ه ای ت اجر و بيگان م مھ و ھ داد ت واج
  .بيش نبوده ايد

ام  ی "تو که ادعای دانشمند بودن داری و تازه ھا با کلمات شھامت وشجاعت ھم آشنا شده ای، بيش از اين در عقب ن مالل
  !خود را پنھان ننما" پشتون"ومليت " جويا

  !به دفاع برخيز" شورای انقالبی"ر  با ھويت و تفکر خودت پا به ميدان گذاشته از کارنامه ننگين ات د
   ! نرسان ورنه پوزه کثيف خودرا بسته بيش از اين به آتش افتراق اقوام و مليت ھای سراسر کشور ھيزم 

  
 
 


