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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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عبدالباری جهانی

در جواب سیستانی
اکادیمسین سیستانی!!!! جوابیه پر از اتهامات تورا خواندم .اګرچه باز هم ارزش جواب رانداشت مجبورم چیزی
بنویسم .با ز هم بنده را متهم به درانی ستیزی نموده بودی که از شأن من بدور بوده است .ولی تو منحیث یک
اکادیمیسن!!!! باید کدام نمونه ای را از ضدیت با درانی های بنده را میآوردی .چون بی خرطه فایر نموده ای ګمان
نکنم ارزش جواب ګفتن داشته باشد .در طول زندګی بیش از هفتاد ساله و شاعری و نویسندګی بیش از پنجاه ساله ام
نه تنها بر ضد هیچ قوم و قبیله پشتون ها بلکه بر ضد هیچ قوم شریف باشنده کشور عزیز یک کلمه و یک نیم بیتی
تحریر ننموده ام .اکادیمیسین ها اتهام نمی بندند و معموالً مستند مینویسند .تو حتما ً اکادیسمین ساختګی هستی.
تهمت خنده آور تو در باره اشتراک بنده در ک میته تبلیغ و ترویج کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق ،از تهمت
ضد درانی بودن دلچسپ تر و خنده آور تراست .اکادیمیسین!!! سیستانی از قلمی که با آن مینویسی و از تایپی که از
آنم استفاده میکنی حیاء کن .چرا دروغ بګویی .من کجا و کمیته تبلیغ و ترویج کمیته مرکزی کجا؟؟؟ ق سمیکه در
مضمون قبلی ام نوشته بودم ،بعد از صنف دوم فاکولته ،که سال  1۹۶۹بوده ،و بنده شاید بیش از بیست و یک سال
نداشته ام ،تا به امروز با حزبی که تو خادم آن بودی هیچ ګونه تماسی نداشته ام .و در وقتیکه تو عضو هیأت رییسه
شورای انقالبی بودی بنده در افغانستان نبوده ام .چون اینجانب در ماه اګست  1۹۸1از وطن مهاجر شده ام .هیچ
انسانی در روی زمین نیست که در زمان دیکتاتوری تره کی و امین شاهد اشتراک بنده در یک مظاهره حزبی باشد.
شاهد یک چک چک من باشد .شاهد خریدن یک جریده خلق و یا بعد ازآن حقیقت انقالب ثور باشد .هیچ مضمون بنده
در هیچ یکی ازاین اخبار به نشر سپرده نشده .حتی یک روز هم در کار داوطلبانه یا بیګار ماءمورین اشتراک نورزیده
ام .آخر او اکادیمیسین دروغ ګو! اګر از بنده های خدا حیاء نداری از خدای خود بشرم .وقتی برای نوشتن خود چیز
مستند نداشته باشی خود را به دروغ ګفتن سبک و سبکتر مساز.
ګفته بودی که من در مدح رهبر شعر میسرودم .تا بحال  11مجموعه شعری ام چاپ شده و دوازدهم آماده چاپ است .
نه تنها در مدح رهبر تو بلکه در تمام جهان در مدح هیچ زمامداری یک بیت و نیم بیت نه سروده ام .من اګر به
شعرم افتخارم میورزم همین سرکشی دایمی من است؛ که هیچ وقت شعر خودرا به هیچ قیمت نفروخته ام .افتخار
دیګری که دارم همانا تبلیغ وحدت ملی است که هیچ وقت بر ضد هیچ قوم شریف این کشور قلم نه برداشته ام .اګر
تو جای من شاعر میبودی خدا میداند که چه سروده های در مدح ببرک و مداحی داکترنجیب را بر زبان و قلم جاری
میساختی .و خدا میداند چه امتیازاتی را بدست میآوردی.
سلیمان الیق که وزیر اطالعات و کلتور وقت بود .اسم مرا در لیست نویسندګانی اعالن نموده بود که اعضای شورای
مرکزی اتحادیه نویسنده ګان بودند .من همین شهامت را داشتم که حتی در یک جلسه آن اتحادیه اشتراک نورزیدم .آیا
تو همین شهامت را داشتی و یا میتوانستی داشته باشی؟؟
به حیث یک ریش سفیدی که پایت به لب ګور رسیده به آنهاییکه از زجر و ظلم خلقی ها و پرچمی ها به پاکستان
مهاجر شده اند ،تهمت نوکری آی ایس آی میبندی؛ که از جمله میلیونها شاید چندین صد تن آن به این نوکری تن داده
باشند .تو که نه جرأت و شجاعت مهاجرت ونه دلیری جهاد داشتی دیګران را ،که مهاجرت را بر نوکری حکومات
مستبد و تحت اشغال لشکر بیګانه ترجیح داده بودند چرا متهم به نوکری پاکستان میسازی؟
من البته هیچ وقت دوست تو شده نمیتوانم .ولی بحیث ی ک وطندار برایت توصیه میکنم که درین سن وسال و این
موی سفید با این القاب بلند باال از عادت مذموم دروغګویی دست بردار شو شاید سخیف ترین عادات باشد.
ضمنا ً من هیچ وقت نګفته ام که تو به لسان انګلیسی نمیفهمی بلکه ګفته ام که تو اکادیمیسین عدیم المثال یک لسانه
هستی که تنها با زبان مادری ات کله و نیم کله تحریر و تقریر میفرمایی .انګلیسی آنقدر ها مهم نیست .از اُردو،
عربی ،و سایر لس ان های اروپایی هم در کار تحقیق استفاده میتوان نمود.
و همچنین نوشته ای که بنده خدا ناخواسته از لقب اکادیمیسنی ات دلګیر شده ام .ترابخدا مقاله ایکه دیرزو در باره
امان هللا شاه به نشر سپرده ای کار یک اکادیمیسین است؟ در تمام مقاله چهار صفحه ای تو دو سطری از خود نداری.
محقق ما داکتر عبدالرحمن زمانی مینویسند .داکت ر زمانی میافزاید .داکتر زمانی اضافه مینماید .تو بحیث یک
اکادیمیسین!!!! ګاهی چنین مضمون تحقیقی را دیده ای که همه متن نقل قول باشد؟ و نویسنده آن به حیث اکادیمیسین!!!!
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

از خود یک سطری نداشت ه باشد .چون مطالعه بنده در زمینه بسیار اندک است اګر تو بحیث یک اکادیمیسین! !!! کدام
کسی را دیده باشی مرا هم مطلع بساز تا بر نظرم تجدید نظر کنم .زیاده چه عرض کنم.
مخلص شما

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

