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عبدالباری جهانی

باز هم در جواب سیستانی
اکادمیسین سیستانی! اګر چه از جواب دادن دروغګویی ها و الطایالت تو خسته شده ام ولی تو مجبورم میسازی که
به جواب تو بپردازم.
سیستانی! تو شاید تا حال اطالع نداری که آمر تو داکترنجیب هللا در کدام سال به قدرت رسید .چون برایت ګفتم که
بنده در اګست سال  ،1۹۸1که از دوران ببرک کارمل تقریبا ً یک ونیم سال ګذشته بود ،به پاکستان مهاجرت کردم.
در ماه مارچ سال  1۹۸۳به دنمارک رفتم و در جوالی سال  1۹۸۳به واشنګتن آمدم و به حیث نطاق رادیو صدای
امریکا آغاز به کار نمودم .به این حساب داکتر نجیب هللا سالها بعد از مهاجرت من به قدرت رسیده است .چطور
میتوانستم در زمان قدرت نجیب هللا عضو کمیته مرکزی حزب او باشم؟ نکند که کبر سن ګرفتار مالیخویا ات نموده
باشد .اګر چنین است خدا صحت بدهد .لعنت را که به هر کس میفرستی اختیارخودت.
برایت ګفته ام که پایت به لب ګور رسیده .چرامیخواهی بین محترم زمانی ،که من احترام او را دارم ،و اینجانب
جنګ اندازی کنی؟ بسیار بد است و دیګر هیچ که نباشد از سن وسال و موی سفید خو حیا کن .به هیچ صورت با نام
محترم زمانی نه تنها حساسیتی ندارم بلکه درسالهای اخیر سه دفعه به دعوت او به ایالت کلیفورنیا سفر نموده ام.
من فقط تورا متوجه اکادمیسنی!!!! تو میساختم که بنده هیچ وقت ندیده بودم که یک اکادمیسن پنجاه کتابه!!!! یک
مضمون چهارصفحه ای خود را از سر تا اخر به نقل قول از یک محققی که زیاده از بیست سال جوانتر از اوست
پُرنماید و از خود هیچ ننویسد .چون مطالعه من بسیار اندک است ،و مانند تو پنجاه و چند کتابه نیستم ،تا الحال با
چنین ریسرچی برنخورده بودم که به مینویسد آغاز یابد و به میافزاید ،اضافه میکند و باز هم مینویسند خاتمه یابد و
اکادمیسن ما!!!! از خود هیچ چیز اضافه نکند ،بهتر آن میبود که عالقه مندان تاریخ افغانستان را به مضمون محترم
زمانی رهنمایی میکردی .البته چون خودخواهی اکادمیسینی!!!! اجازه نمیداد باید صرف نام خود را هم به حیث محرر
یک مضمون تاریخی معرفی میساختی.
اکادیمسین سیستانی! هر چند عزم کنم که در مقابل الطایالت تو خاموشی اختیار کنم وطبق مشوره دوستان خود ،که
خاموشی اختیار نمودن را توصیه مینمایند ،عمل کنم چاره نیست و تو به نوشتن جواب مجبورم میسازی .به حیث یک
وطندار ،مشوره مرا بشنو .خود را رسوا و رسوا تر مساز .از جناب کبریایی صحت و سالمت ذهنی و دماغی را
برایت استدعا دارم .زیاده چه عرض کنم.
باز هم مخلص شما.
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