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 بهرام.  ع 

 ؟وحدت کدام ملت دفاع کنيم از همبستگی و
 

" شنای قدیمآ"در این روز ها باز هم طبق عادت سری زدم به سایت های جهان انترنت وناگهان چشمم به عکس 
وتر    که چاق ،نه تنها مات نه، مبارزه بر ضد امپریاليزم جهانخوار دستگير پنجشيری افتيد که نام خدا درغربت و 

 عنوان مقالت ایشان  ،زیرعکس در. اش حد اقل در مقایسه با عکسهای قبلی، چهره عوض کرده است شده و هم  وتازه
سين  ي توجهم را جلب کرد با خود گفتم حال که یک اکادم"وحدت کدام ملت دفاع کنيم  از همبستگی و"به خط درشت 

ل و منبع  شاميخيست درعلوم وعقل کسين مقامي عنوان اکادم. دیگر همه چيز درست ميشود،وطن ما وارد معرکه شد
مضمون یکنواخت   )دوبار (خواندن دقيق   با.  و اندرز ها چه باشد    بال درنگ متن را باز کردم تا ارشادات .فيض

 در حاليکه احساس شدید خستگی ميکردم، این سوال ذهنم را مصروف ساخت که  . ن پرداختمآجوی پيام  و وجست
چگونه به این مقام بلند علمی رسيده   چطور و  دميسين در کدام رشته علوم است، اکا دستگير پنجشيری اساسًاآقای
موزان  را     آفيض دانش  خير، فالح جامعه و مسين حتی یک کلمه اکادميک، یسر تا پای مقالت طویل این اکاد در. است

ردید که درجه   الخره به کمک یک دوستم که از نزدیک با جناب پنجشيری معرفت دارد واضح گاب. نميتوان یافت
 شایستگی و نه لياقت و" سهميه"دکتور نجيب اهللا بر اساس  که طی فرمانستسين در واقع لقب اعزازیيعلمی اکادم

ی آقاتمام توشه زندگی به اصطالح علمی  . تفویض شده است و بی پرنسيپ،  در علوم به این شخص فقيرنقش
موکراتيک خلق یزوال حزب د  ظهور و" توبه نامه احوال شخصيه،   ن و آپنجشيری چند پارچه شعر در وصف این و

اخوانی و نبشته های دلگير، ضد      راست و  تهيه طرح چند برنامه برای سازمانهای مختلف اعم از چپ و   و" افغانستان
ی پنجشيری هيچگاه در ردیف ادیبان وشاعران     آقا.ميز بر روی سایت های انترنت استآنقيض و تحریک  و

  و پنجشيری کمونست، اتحاد شوروی ابر قدرت بود يکه ئدر سالها. است" نزما"ته او شاعربشمار نرف) مردمی(ملی
 :و شوروی می سرود ) پيک دوستی(برای لنين، ومهرویان روس

 ثروت سرشار افغان، دوستی شورویست"
 "هرکه این ثروت ندارد، از خرد بيگانه است

 )د عصر دولتشاهی  به حواله مجله ژوندون دیده شو-گرد راه(
 

اکنون که داستان جنگساالران      باعث رنج قلم شده و " پلنگينه پوش "صف جنگساالران   روپاشی شوروی درو فبعد از 
پخش تيوری  ترایبالستی و" داد خواهانه  "در گيرپرخاش !به انجام خود نزدیک مشود اکاد ميسين انتروپولوژی

 از    ه ایشم" وحدت کدام ملت دفاع کنيم  زهمبستگی وا " نبشته مورد بحث این اکاد ميسين    کهناسيونال سوسيالزم است 
دشمنان    انسانها به مردم و. ی پنجشيری مفاهيم انسا ن و مردم معنی خاص داردآقامعلوم است که نزد  . ميباشدن آ

وحدت کدام ملت دفاع     ازهمبستگی و"  دنميپرسشان ازاینجاست که جناب   و  دن تقسيم ميشو"دیگران" و"ما"مردم، از
. بصورت عام مردم است   تباری و  فراقومی و   سياسی انسانی و-ر اکاد ميسين نميداند که ملت جمع اجتماعی  مگ" کنيم
 : می افزایدوحدت کدام ملت دفاع کنيم، در مقدمه به ادامه سوالی ازهمبستگی و    و ی پنجشيری حدیث دیگر دارد آقا

    محروم افغانستان  هایتاکثری ملت 
   انجوها  افغان تبار، مریکایيانش ساالرن، ا شخااخ ملت  یا

 ، سيطره جویان ملی سلطنت طلبا ن "سادات"طالبگرایان،  بنيادگرا   تنظيمهای
 .اقتصادی واقليتهای ممتاز غوطه ور در عاليترین امتيازات اجتماعی و 

 :این پرسشها جواب ميدهد  به  شان  خوداکاد ميسين دستگير پنجشيزی در بخشی ازجستار  
         اسالمی   تاریخی، مذهبی، سياسی وسازمانی دولت  ملی،  شناخت ترکيب اجتماعی،  سادات بابباورم، آقای«

 ومختلف   دو ملت مخالف  در وضع مشخص کنونی    دردناک اعتراف خواهند کرد که      و   واقعيت تلخ   افغانستان به این
                                                     :   قرار دارد دربرابر همدیگر ما  کشور در

   . حاکم  ملت : یکی 
 .تبعيض قبيله یی ...ملت تحت ستمهای گونه گون اجتماعی ملی جنسی و : دو دیگر 

                        . سياسی برخوردار اند  و  اجتماعی اقتصادی ازهمه حقوق امتيازات : ملت حاکم 
 .محروم ميباشند شهروندی  حقوق انسانی و ی ترین ئابتدا زمين ازبرخالف ملت مظلومان و زنان ستمد یده این سر  

 تنظيمهای بنيادگرای ساخت پاکستان،   ،اروپا  و تبار امریکا ، طالب گرایان پشتون   ائتال فی تک قومی ملت و دولت  
نظامی ۀ  ادار   و کراچی مخدر و سرمایه ساالری پنجاب،    مافيای مواد،قبيله ساالری سلطنت طلبان، طرفداران    

آواره      ملت  برخالف   .انحصار کرده اند    را   کليدی مقا مات  تمامی اهرمهای قدرت و عربستان سعودی  و پاکستان  
کارگر زنان  کارگران و کم زمين، بی زمين و مرد خانواده های دهقانان  مليونها زن و  کودک،  گان، هفت مليون

 ،بازنشسته نظامی و   ملکی ۀصدهاهزار تحصيلکرد    شهدا،بازماندگان معيوبين  معلولين ملتبينوا،  و بيکار
موکراتيک ینهادهای د و  سياسی، سازمانهای اجتماعی  و کارمندان جبهه هنر و فرهنگ، فعاالن احزاب روشنفکران 
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 جهانی حقوق بشر ازحق مشارکت  ۀارزشهای اعالمي  و موکراتيک قانون اساسی  یونوظهور مدنی خالف ارزشهای د 
 . محروم ميباشند  المی عمالً در دولت اس 

  ، زنده گی و  کار ،دولت   برای تشکيل ملت و  دونيروی دارای منافع آشتی ناپذیر    کشور ما عمالً  موجز اینکه در  
  غوطه ور درعاليترین    منافع اقليتهای ممتاز دولت نوپای مدافع ملت و یکی  : مبارزه رویاروی سياسی ميکنند

  . دفسا  وهسياسی رشوت اجتماعی اقتصادی  امتيازا
  » حقوق زنان با مردان  و برابری دودیگر، ملت مستعد به تکامل و طرفدار اکثریتهای محروم

 
به ملت و دولت مودل جدید خوش      .اکاد ميسين علوم بشری  به اصطالح کشف وری علمی و آنو  اینست خالقيت و

مختلف و آشتی ناپذیر، حکومت از کدام  نوع    کاش نظر شانرا ميدانستيم که در کشمکش دو ملت مخالف و   !امدید
 زیرا تجربه تاریخ چيزی دیگری را درهمچو رژیم ها ارائه نکرده است    ،بدون شک فاشيزم  . دیکتاتوری خواهد بود

 )تکيه از ماست(
نيده بودم که بر اساس نظریه شمن سالها قبل . یا شوخی کند ی پنجشيری ميخواسته طنز بگوید وآقافکر نميشود که 

،   تثمار شونده  سا تثمار کننده وس ا–شتی ناپذیزآو جامعه به دو طبقه متخاصم)  درمورد مسئله ملی– لنين (مارکسستی
 وبهره )مجازا(یک ملت) زحمتکشان(تثمار شوندگانسا. شمول استناین تقسيم جها  ود  تقسيم ميشوستم گر و ستم کش
ی آقا" زحمتکشان سراسرجهان متحد شوید  کار گران و"ریانترناسيونا ليزم پرولت بنا برین اند و کشان ملت دیگر
 ناسيونا  یاهافغانستان بود فراموش ميکنند که مارکسيزم گرایش راز مارکسستی درتسسين حزب ؤپنجشيری که از م

 زیرا بنظر آنها توجه زحمتکشانرا از  ،محلی را دشمن درجه یک همبستگی زحمتکشان ميدانست نژادی و، لستی
سقم برخورد طبقاتی به مسایل نه بلکه     در اینجا بحث برسر صحت و  . و دشمن اصلی منحرف ميسازد   مبارزه طبقاتی

دریغ فرا وان در  با تا سف و ووفا دار نمانده  نيز زم يی پنجشيری به همان اصول انتر ناسيونالآقاتکيه بر اینست که 
 هرچند در تاریخ بودند     ، ميسين نمی زیبد یک اکاد شان  است که به هيچ وجه بهغرقگودال رسيزم و نژاد پرستی  

نيچه، چمبرلين، یونگ، بروک وروزنبرگ که نژاد پرستی، نازیزم وفاشيزم را توجيه   دانشمندان نامدار چون  
 .  اکاد ميسين ما هم به خود حق ميدهدًءابن.  والهام بخشيدند  نمودهایدیولوژیک 

 مردم پشتون  از نفرت  وبدگما نی کينه،زبيست  تعصب،  و ح بيانيه سياسی که در واقع جناب پنجشيرینبشته از 
 ن حاکم ظالم وآیا  اگر این و. تروریست است، پشتون تبار است و بنيادگر  دمکش و  آاگرکسی دزد و .ميبارد

سياست های   .  وزرای دارای تابعيت دوگانه همه پشتون تبار اند .ندنعالوه ميک " پشتون تبار" ستمگربود به نام او پسوند 
بود بر رخ پشتون ها   "پلنگينه پوش"مر حکومت جنگساالرانآکه تا چند ماه پيش در واقعيت   ی کرزی راآقاومت حک

 تنظيمهای  ، اروپا وتبار امریکا ائتال فی تک قومی، طالب گرایان پشتون ملت و دولت "د ند وجعل ميکننميکش
 سرمایه ساالری پنجاب، افيای موادمخدر و قبيله ساالری م بنيادگرای ساخت پاکستان، سلطنت طلبان، طرفداران   

". انحصار کرده اند   را کليدی مقا مات  تمامی اهرمهای قدرت و عربستان سعودی  و پاکستان   نظامیۀادار  و کراچی 
ی کرزی از آقانظامی حکومت  حافظه خودرا از دست نداده اند ليست تشکيالت ملکی و   ی اکاد ميسين مردم عقل وآقا

 باورکنيد که من هيچ اعتراضی نداشتم اگر   با آن هم.امروز درهمه سایتهای انترنت موجوداست  ته قبل وبن تا چند هف
جنایتکاران  را ائتالف از جنگساالران و) بعد از انتخابات انتقالی، عبوری و ( حکومات سه دوره  آقای اکاد ميسينشما

...)  جميعت اسالمی واتحاد اسالمی، طالبان و    به شمول  ( و گروه های بنيادگر ساخت پاکستان   جنگی، تنظيم ها
 و عده ای از    زمين فرهنگی و ثار تاریخی و آسنگهای قيمتی و طرفداران شاه سابق، مافيای مواد مخدر، الجورد و  

  . )گزارشای سازمانهای مدافع حقوق بشر دیده شود  . (معرفی ميکردید" تبار"  بدون کار برد پسوند ،روشنفکران
بخش    نآ شاید اشاره به  .  اروپا چيست و امریکاطا لب گرایان پشتون تبار  ه منظور اکا دمسين ما از  فهميده نمی شود ک 

جناب دستگير پنجشيری مجبور به ترک وطن شده بودند      ی کرزی باشد که مثل من وآقاروشنفکر کابينه  تکنوکرات و
ائی شانرا نداشته باشند به کدام امتياز پنجشيری   بآنها حق کار در کشور  آاگر . اکنون  ناگزیردارای تابعيت دوگانه اند و

  .رنوشت مردم افغانستان ازهمان امریکا گپ بزندسصاحب به خود حق ميدهد که  در مورد  
آقای پنجشيری در نقش تحویلدار وسایط نقليه اردو به مقصد سياه ساختن مردم پشتون دقيقا تثبيت کرده است که چند        

  به    سنن پسندیده پشتونها خالف) نه مجاهدین و یا آن تنظيم ( قوما ندان پشتون تبارصد چاین تانک و موتر را کدام 
اما تحویلدار صاحب دستگير پنجشيری لطف کرده بگوئيد  . يم هزار لعنتئممکن و ما هم ميگو . پاکستان فروخته است

زاین بانکها وارگ، دستگاه   که چور و چپاول آن همه آثار تاریخی و فرهنگی موزیم ها، گالری ها، سنگهای قيمتی، خ
های رادیو و تلویزیون، وسایل و لوازم  تخنيکی ادارات دولتی بشمول هزارها واسطه نقليه، غصب دارائی های       
دولتی و شخصی، تجاوزبه ناموس و  عزت مردم، سربریدن خانم و اطفال معصوم، رفيق حزبی و همکار شما در  

"  پلنگينه پوشان"دزدی و قطاع الطریقی درساحه تحت حاکميت بيروی سياسی آقای صالح زیری بخاطر خانه، 
بد بختانه و یا خوشبختانه  که من نه جرات    .  و مطابق رسم که و چه انجام داده است " تبار"جميعت اسالمی را کدام 

 .شما را  دارم و نه هم به آن باور هستم  
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 به جوش آمده دود و بخارش   قهر  از سادات باالی  اصال)نژاد پرست(ی دستگير پنجشيری این اکامسين نژاد شناسیآقا
شتر درافغا نستان ندارد   ي قرن سابقه ب١٤ميباشد و تبار  عرب"ناقلين" از   سادات که  القصه، .به پشتونها رسيده است 

و   .  به مشاجره بپردازد آقای بشير بغالنی در باره چگونگی سرنوشت مردم افغا نستان" ما"ت کرده است با عجم أجر
برسم  و  مرکزی و کنترول کمسيون تفتيشيتمسئول بيروی سياسی وقت و در کار  طبق عادتآقای پنجشيری برینبنا 

 . ميبرد است"دیگران" او را که منسوب به  زبان ،وحدت گله ئی بعد از سقوط حاکميت حزب  وهمدردی همبستگی 
، "وحدت کدام ملت دفاع کنيم ازهمبستگی و" يام آقای پنجشيری پی ميبریم و پرسش  ایشانپدرست در اینجاست که به 

   .وحد ت گله ئی ونژادی همبستگی واز -يا بدي م منطقیپاسخ
نيا  .   سرداران عرب تبار اند    از اخالف  ،آقای مير عبدالو احد سا دات     بدون ترس از اشتباه    :  " مينویسد  به ادامه  او

ميراثهای   بدست آوردن غنایم وتاراج   برای  عمًالبرای گسترش دین ولی  ظاهرًا پس از اسالم، کان بزرگ ایشان 
جزیه گيری، تهاجم خویش را آغاز     خراسان هویت زدایی نژادی، زبانی و   معنوی مردم فارس و فرهنگ مادی و

 ." زنده گی ميکرده اند  محترمانه ،وسپس در خراسان اسالمی و افغا نستان دوران استبداد استعماری    
ميبایست دفاعيه شانرا به نطریات او متمرکز   ،  است های محترم عبد الواحد سادات مخالف    با دیدگاه که آقای پنجشيری 

     بدالواحد سادات ندارند و      ع "گناه"  و دخلی در  چگونه ربطیي ارجمند شانرا که ه  و پدران ميساخت نه اینکه نياکان
  سویه م شایسته ادا کرده اند، به     ن سهآجناب پنجشيری در دفاع از این وطن وغنای فرهنگی     دوشادوش نياکان من و  

  تنها مظهر سقوط در ورطه نژاد باوری  بلکه صاف و      ه  این دیگر ن.بازار مورد استهزا و توهين قرار بدهد     کوچه و
 !  وادب اکا د مسين فرهنگ پنجشيری جناب،ساده یک بد اخالقی سياسی است 

ست قریب الوقوع حاکميت حزب دیموکراتيک با احساس شک.  گرایش آقای پنجشيری به نژاد پرستی چيزنو نيست
خلق در اوایل دهه نود و بخصوص فروپاشی اتحاد شوروی مشاراليه از آینده مبارزه سياسی بخاطر سوسياليزم کامال          

گفته ميشود که یکی از فرزندان خویش را حتی قبل از سقوط حاکميت  . مایوس شد و در خدمت اخوانيت قرار گرفت  
 اما  ،درست است نمی دانيم) از زبان یک دوست جناب پنجشيری( تا چه حد این خبر  . می فرستادبه جبهه جميعت اسال

اسارت هردو فرزندش با اسلحه در جنگ با نيروهای جنرال دوستم بعد از فروپاشی دولت به طرفداری جميعت   
 اخوانيت با توجه به پيشينه به هرحال آقای پنجشيری ميدانست که  بحيث ُمبلغ. اسالمی یک فاکتی است انکار نا پذیر

 بنا برین با استفاده از امکا نات دوستان نو، سعی نمود تاپيوندهای     ،مارکسستی اش هيچ کس وی را درک نخواهد کرد   
اشعار و .   تبارز نماید)نازیزم (تباری را در داخل و خارج وسعت بخشد و بحيث ایدیا لوگ ناسيونال سوسياليزم

امه ایشان به استاد حق نظروف که در ارشيف سایت اریائی موجود است و در بيان مورد    جستار های سالهای اخير، ن
 . بحث در اینجا گواه روشن این واقعيت است   

 ءآقای پنجشری در نبشته های خود کوشيده است تا موجودیت رویاروئی تباری و نژادی در افغانستان را در اذهان القا 
و برای جنبش، وحدت و جميعت " جبهه مقاومت ملی"جمعيت اسالمی اصطالح  نماید و ترجيح ميدهد تا به جای نام  

بکار برد تا از یکطرف پيوستن خود را توجيه کند و از جانب دیگر حد اقل جميعت  "  جبهه متحد ملی"نام واحد 
پنجشيری  تا چه حد  آقای . اسالمی و بخصوص بخش شورای نظار را به دنبال خود و شعار های نژاد پرستانه بکشاند  

ره ای     ذاما تا حال که حال است آقای پنجشيری    .  در آینده موفق ميشود، زمان نشان خواهد داد   " مقدس"در این امر
مرحوم مسعود، دوستم  و رهبران وحدت با شناخت دقيق از وی، درک و پشبينی عواقب         . دست آورد نداشته است   

و امثالهم نشان  ندادند و       "  ملت اکثریت ها "به این کاشف هالکت بار رویاروئی قومی برای همه، هيچگاه روی خوشی 
برای معلومات مزیدشان باید بگویم   . تا اینکه مجبورشد هرچه دور و دورتر از افغانستان بکوچد. تحویل نگرفتنداو را 

يل شد    زمانيکه جبهه متحد بروی کاغذ تشک. که در افغانستان چيزی بنام جبهه مقاومت وجود خارجی نداشته و ندارد
وهيچوقت متحد هم نبوده است، آقای پنجشيری نه در خير خانه بود و نه در پشاور و ترکمنستان آزاد و نباید فراموش           

آقای پنجشيری آدم ساده ای نيست وهمه چيز را ميداند اما وی در   . کرد که زمانی شورای هماهنگی هم وجود داشت 
 ولی نمی داند که این      "م برادران کو چک برعليه برادر بزرگ  وحدت و قيا  "اینجا نيز مقصد و پيام خود را دارد    

و گویا کنار زدن  ما دیدیم که با سقوط حکومت داکتر نجيب. سياست و حرکت دردایرۀ بسته، باطل وآزموده شده است 
 .برادر بزرگ، مشکل مشر و کشر در سطحی دیگری بروز کرد

قدرت در دست جميعت اسالمی متمرکز بود و به هيچ قيمت  در اولين دوره حکومت آقای برهان الدین ربانی تمام     
) خليلی(به حزب وحدت   . حاضر نشد آنرا با شرکا تقسيم کند زیرا در اینجا همچنان برادر خرد و بزرگ مطرح گردید    

 پست معاون وزیر دفاع  بعدًاپست قوماند انی صفحات شمال و) دوستم ( اسالمی –پست وزارت ماليه و به جنش ملی 
 اسالمی را بحيث یک سازمان سياسی برسميت  –حکومت آقای ربانی جنبش ملی .   آنهم به زور خود و بس،رسيد

این امر باعث جنگهای خونين بين . نمی شناخت و در طرح قانون اساسی نطریات حزب وحدت در نظر گرفته نشد
جنبش به رهبری جنرال    . هم پاشيداز ) جانشين( طرفين گردید که در نتيجه  اداره ائتالف و حاکميت برادر بزرگ    

حزب . ی از قندوز اداره مستقل تشکيل دادئدوستم در والیات جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بغالن و قسمتها
ساحه زمامداری آقای ربانی . وحدت در باميان، برخی نواحی والیات همجوار و قسمتی از شهرکابل حکومت ميکرد  

 این وضع تا سقوط  .ی از قندوز و بخشی از شهر کابل محدود ماندئ بدخشان، تخار، قسمتهابه والیات پروان، کاپيسا،
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در کنفرانس بن باز هم  تمام پست های  . ادامه یافت) بار اول به کمک آقای عبد الملک(کابل  و شما ل بدست طالبان 
را جميعت اسالمی در  ) تشکيل شددر آستانه سقوط رژیم طالبان بخاطر پيشبرد مذاکرات ( کليدی سهميه جبهه متحد

با وصف همه کمبود .  به موجودیت جبهه متحد نقطه پایان گذاشت ،انحصار خود گرفت که نارضایتی بر سر این تقسيم
احزاب سياسی مستقل از   . ها  امروز رئيس جمهور و پا رلمان منتخب و حکومت مورد تائيد پارلمان  و جود دارند

اگر کدام جبهه مقاومت وجود داشته باشد از       . ه و در چوکات قانون فعاليت ميکنند   یکدیگر طبق قانون راجستر شد 
 . و بس ،طالبان، جنگساالران و مافيای مواد مخدر خواهد بود  

 
آقای غالم دستگير پنجشيری در رساله خود به خاطر گریز از محاکمه وجدان و مالمتی پيروان  صادق حزبی و انتر            

ست نسبتًا طویل از کادرها و فعاالن حزبی را پيشکش ميکند که گویا در گناه و به  ناسيونالست دیروزی اش  فهر
بگذار آنها جواب    .  شریک بودند،فرموده خودش در افتخار سقوط حاکميت حزب  دیموکراتيک و حکومت داکتر نجيب  

گر که من بخاطر پرهيز از ی که من در جریان هستم  به استثنای آقای پنجشيری و چند تن  دیئاما تا جا .  خودرا بگویند
الی پناهنده  (بی حرمتی بيمورد به شخصيت از ایشان نام نميبرم، اکثریت افراد شامل فهرست قبل از سقوط حاکميت 

هيچگونه ارتباط مخفی وعلنی سازشکارانه   با سازمانهای متخاصم با حزب ) شدن داکتر نجيب در نمایندگی ملل متحد 
 :آقای پنجشيری بخاطر توجيه کردار خود مينویسد .  داستان دیگریستپروسه های بعدی . وطن نداشتند 

متحدین آن    شاخه های روینده و   و  موکراتيک خلق افغانستان   یحزب د نظامی    ملکی و  فعاالن   این اتحاد   ۀ درنتيج"
 رانهعقب نشينی مظف سالمت   همسایه زنده و به کشورهای نجا آاز  و بسوی شمال  منظم وبدون تلفاتبسيار  
باالی مردم کابل و سایر شهر ها که سر نوشت شانرا با سرنوشت حزب    پنجشيری!! اما رفيق ".ومهاجرت کرد ند 

 حزب کمر بستهبا فاميل های صدها هزار عضو ). کابل جان در گرفت دودش برآ مد ( تان گره زده بود چه واقع شد
.  انتظار پياده شدن طرح ملل متحد را ميکشيدند، چه گذشت      وهوا خواهان که از این معامله بيخبر بودند و در سنگر ها       

رسم عياری را باید از              . علم و فرهنک و معارف، دارائی های دولتی و شخصی چه شد و در نهایت منافع ملی  
 !!!.ا کادمسين پنجشيری آموخت

         عقب نشينی مظفرانه  بر چنين باید به قاطعيت بگویم که صد لعنت وهزار نفرین . شما درست باشد  اگر روایت
اما در وا قعيت تسليمی ننگين، توهين، ذلت و خواری و آوارگی اولتر از همه برای خود عاملين آن که           )ترکيب جالب(

 . جزای عمل حق است . تا امروز ادامه دارد و بگذار در همين خواری و ذلت بميرند   
  او حق دارد خود    ،ام افغانستان و افغان  تبصره خاصی ندارم من در مورد حساسيت آقای پنجشيری در برابر ن

است، خراسان تحفه کدام    " تحفه الرد اکلند "صرف ميخوا ستم از ایشان بپرسم که بالفرض افغانستان   .  تصميم بگيرد
است  بودم  همين فردا  در تذکره  ایشان هرچه ميخو مي بدون توجه به این بحث اگر من وزیر داخله   ؟ شيخ بوده است 

 . مينوشتم تا  هم خود راحت ميشد و هم ملت از شرش بيغم 
 در فرجام، 

صادقانه بگویم اگر خطاهای تيوریک، اشتباهات و خبط های سياسی شما در ! جناب اکاد ميسين  دستگير پنجشيری
این است     مشوره دوستانه من به شما  . رساله مورد بحث تان بطور کامل بررسی و موشگافی شود، کتابی باید نوشت

وطن  و جهان ما بسيار کالن است  و در آن  به غير از        . که باالخره ازیک دره، کوهپایه ها، تاکستان ها وسنگر برآیيد
مطمئن هستم    . باور و اعتماد نمایيد  . نيست" ما"آنقدر بدبين نباشيد هيچکس خصم   . هم زندگی ميکنند" دیگران" "ما"

باور کنيد اگر این بار .  وید وآرامش و جدانی و روانی خود را باز می یابيد که در اینصورت شما درست  درک ميش
"   ملت حا کم "خواهد بود نه   " ملت محکوم "باز هم  به اثر خيره سری این و یا آن نيرو فرصت  ازدست برود، نه      

تيوریزه ساختن   . یم که در گذشته نه چندان دور دید    ،بلکه همه مردم در وضعيت محکوم و اسير قرار داده خواهند شد       
 .مسایل  ساده است 
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