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با تاسف  مي بينم كه سايت مبارز افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان درگير بحث و مجادله با يك 

فكر نمي كنم كه محترمه .  شخصي شده كه ساليان  دراز در خدمت سوسيال امپرياليسم شوروي بود
 .انسان پليد در دفاع از وي بر خيزد و بر او منت بگذاردماللي جويا بخواهد اينطور يك 

 
 دفاع از ماللي جويا برپا كرده هر انسان عاقل را بخنده مي ةهياهوئي بي مورديكه آقاي سيستاني به بهان

 انسان ددمنش  كه دستش در خون مردمش سرخ باشد و حكم اعدام هاي آنها را با غرور يك.  اندازد
ه باشد، هر گز در مقام دفاع از حقوق از دست رفتهء اتباع كشور برخاسته و خودخواهي صادر كرد

. آقاي  سيستاني هر چقدر كه زور بزند، گذشته  خون آلودش را از اذهان عامه شسته نميتواند.  نميتواند
براي احياي شخصيت، آقاي سيستاني ميتوانست به خطاي هاي  گذشته اي خود اعتراف نموده و از 

برعكس آقاي سيستاني به سماجت و خودخواهي .  جر كشديدهء افغانستان  معذرت بخواهدخلق هاي ز
هميشگي خود ادامه ميدهد و بي موجب سروصدا براه مي اندازد تا اگر بتواند در صف ملي گرايان و 

ر  كه شما را  به اجباديگوئي م افغان جرمن نوشته و تي هوي بتيدر سا نكهيا. ميهن  دوستان قرار گيرد
 ها هموطن ونيلي مانند مديتوانستيشما م.  ستي ني تبرئه شما كافي داخل ساختند، براي انقالبيبه شورا

همه .  دي خود دور كنيشاني را از پانتي و داغ خديتان خود را از شر نظام دست نشاندهء روس برهان
  .  دي كني مي آرام زندگدنيدر سوحال  و دي چطور موفقانه فرار كرداً كه بعددنديد
  

 من به اين عقيده ام كه هر چقدر كه آقاي سيستاني بنام دفاع از ماللي جويا زمين و زمان را به هم 
اگر اشتباه او نميبود، شايد عده اي كثيري از هم .  بزند، هويت ضد ملي خودش را پوشانده نميتواند

   .ش او را به فال نيك بگيريمما بايد اين لغز.  ميهنان ما از اعمال خفت آور گذشته اش آگاه نميشدند

 
آيا آقاي سيستاني ميداند كه چرا پدر ماللي جويا يك پايش را از دست داده است؟ اين شما بوديد 

چنين فرمان .   كه فرمان قطع پاي پدر ماللي جويا را صادر كرديد و او را معويب ساختيدآقاي سيستاني
 ميشد كه بر اثر آن ميليون ها هموطن را سر به ها از سوي شما اعضاي شوراي انقالبي متواتر صادر

پدر ماللي جويا بايد بسيار خوش باشد كه صرف با قطع يك پايش از شر شما بي .  نيست كرديد



آقاي سيستاني در جائي مي .  ماللي جان جويا بايد انتقام پاي پدر را از شما بگيرد.  وجدانان نجات يافت
كه شما در زير كدام لحاف  يستاني سيآقا   از شما مي پرسم ".....م از زير لحاف امپرياليز"نويسد كه  

قرار داريد؟  آيا هنوز هم همان لحاف شوراي انقالبي است يا لحاف جديد اميرياليسم؟  اگر اعمال ضد 
 ونيليم افغاني و ضد اسالمي شما ميهن فروشان نميبود، هيچ كس از وطن به شمول شما فرار نميكرد و

  اگر .نمودند  در همان افغانستان فقير با سر بلندي زندگي مي و شدند ياره و سرگردان نمهموطن ما آو
شمول شما،  دستگير فرمان هاي جنون آميز شما مردم را به كشتارگاه ها روانه نميكرد، هيچ كسي ب

پس اين .  پجنشيري و نورمحمد پنجوائي  و يا سليمان اليق در كشور هاي امپر ياليستي پناه نمي بردند
شما ها بوديد كه زندگي را براي همه سياه ساختيد و خود بقول سايت پرچمي پندار با موتر والگا و 

. ويند كه عاقبت چاه كن در چاه استميگ.  امتيازات شوراي انقالبي به سير و سياحت مي پرداختيد
گفتار شما بقول خود .  خود حاال جيره خوار امپرياليسم هستيد و از كوپون غذاي سويدن مستفيد ميشويد

   همينطور نيست آقاي سيستاني؟".تف سر باال ميماند"تان به 

 
يد كه در مقابل منطق شما نتوانست.  فكر ميكنم كه شما آقاي سيستاني  درد پاي را از شقيقه مي كشيد

تاريخي آقاي موسوي استادگي كنيد و حاال ناچاراً از ماللي جويا استمداد مي جوئيد كه به داد شما 
. مصاحبه هاي سياسي و تاريخي و پر از تحرك آقاي موسوي شما را زبون و بيچاره ساخته است. برسد

چرا اعتراف .   شمارا خوبتر بشناسنداگر شهامت داريد به  سواالت آقاي موسوي جواب بدهيد تا مردم
را به نميكنيد كه عضو شوراي انقالبي نظام دست نشاندهء شوروي بوديد؟  شما آقاي موسوي و ديگران 

اعتراف .  لي متهم مي سازيد، پس پيش شويد شهامت خود را در بيان حقايق و اعترافات تبارز دهيدبزد
يم كه از شما در مورد گذشته اي تان بشنويم و ماللي عين شجاعت است و ما منتظر روز و دقايقي هست

    .جان جويا هم بتواند موقف خود را نسبت به شما تعين كند
 

پس اگر به زندگي بي ننگ تان مانند گذشته ادامه دهيد، دفاع شما از انسان هاي مظلومي كه قرباني 
به يقين ميتوان گفت به .  دفرامين شما اعضاي شوراي انقالبي  گشته، يك عمل شرم آور خواهد بو

همان نحوي كه ماللي جويا از جنگ ساالران نفرت دارد، از قاتلين خلقي و پرچمي ده مراتبه بيشتر 
   .نفرت دارد و دفاع آقاي سيستاني را از خود مايه شرمساري ميداند

تان آزاد ـ آقاي موسوي به ماللي جان جويا توهين نكرده بلكه خط مش فكري و نشراتي سايت افغانس
هر انسان شريف و هر افغان با وجدان هيچ گاهي حضور .  آزاد افغانستان را بصراحت اظهار كرده است

اگر انسان پليدي پيدا شود و اين .  بيگانگان و نظام  دست نشانده  بيگانه  را در كشور ما نمي پذيرد
  .  جامعهء خود استچاكري را بخاطر پول و مقام بپذيرد، آن فرد انقياد طلب و خاين به

  



بيش از سي سال است كه مردم بدبخت ما در زير ساتور اجانب و نوكران اجانب تكه تكه شده اند اما 
مبارزهء مردم ما ممكن است ده ها سال ديگر .  هنوز هم گرگان از مردم بيگناه ما دست بردار نيستند

االخره افغانستان از شر دشمنان خارجي و ملي و مردمي ب آهنين طول بكشد اما با اعتقاد كامل به ارادهء
مردم ما همه واقعيت را .  آقاي سيستاني خود را بيش ازين كوچك نسازيد.  داخلي نجات خواهد يافت

 .ميدانند و شما قادر به فريب كسي نخواهيد شد

 
    
 
  

 
 


