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  2از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن
 maqalat@afghan-german.de 

  م٠۵/٠۶/٢٠٠٨                فرهاد. گ: نويسنده
  

  جواباتی به پرسشهای برادر محترم اکبری سيدآبادی
  

  !برادر محترم و گرامی ام اکبری صاحب
صاحب که فرموده ) ربانی! (سالمم را پذيرا شويد، يقين دارم که نوشتار هايت در نقد اظهارات استاد بزرگوار ملت

، بيان کنندۀ درد های نهفتۀ درونی تان اند ولی بفکر شما اين » از معجزات عصر استپيروزی هشت ثور يکی « اند 
استاد بزرگ که باری نوبت سخنرانی به اوشان رسيده بود وآنهم در روز پيروزی مجاهدين، بايد چه ميگفت؟ بيچاره 

 در آن چه عيبی نهفته خو کدام چيزی نوی را بخاطر آورده نميتواند پس اگر پيروزی هشت ثور را معجزه خواند
  است؟

اول اينکه اين پيروزی ! اين واقعًا يک معجزه بود! البته با داليل مقنعی تأئيد ميکنم! من بيان استادم را تأئيد ميکنم
سوم ! دوم اينکه هيچ معجزه ای در تاريخ چنين بربادی ای را به بار نه آورده است! بدنبال پيروزی هفت ثور بود

و باز ! اکنون به بادارش چنين با صداقت کار نکرده است که استاد ما با اين پيروزی کرده استاينکه هيچ غالمی ت
شما چرا از اظهارات استاد ما ناراض استيد؟ ايشان نگفته اند که اين معجزۀ الهی بود پس وقتيکه معجزۀ الهی نبود 

ايد همين توقعات را داشت که به انجام دانسته ميشود که معجزۀ خودشان و باداران شان بود و از معجزۀ ايشان ب
  .رسيدند

بود ! اگر نواز شريف با اين پيروزی نماز شکرانه ادأ کرد چه عجب است؟ شايد شما آگاه باشيد که همين جهاد برحق
که ايشانرا در وقت محاکمه از مجازات بری ساخت، بياد بياوريد که نوازشريف در دفاعيۀ خود در دادگاه يگانه دليل 

بر خادم بودنش به ملت پاکستان از هم پاشی اردوی نيرومند افغانستان بود و همين دليل هم او را برائت داد و قوی 
شما بگوئيد که آن اردوی نيرومند بوسيلۀ کيها از هم پاشيد؟ پس نوازشريف بايد به افتخار پيروزی هشت ثور نماز 

  .گذارد
رفت، شما در آن چه ترديدی داريد؟ اين يک حقيقت است که  از اين پيروزی بمثابۀ پيروزی خود جشن گISIاگر 

 بوده است و بس و يک معجزه ISIپيروزی نه بلکه آمدن گروهای به اصطالح مجاهدين بر اريکۀ قدرت فقط پيروزی 
  .اش براستی همين است

اد ناراض استيد؟ بفکرم شما از استاد بيچارۀ ما که يک موی سفيد قوم است بنا بر اظهارات شان زي! اکبری صاحب
ببينيد من در عوض شان از شما معذرت ميخواهم، ببينيد ايشان ريش سفيد شده اند، شايد فکر شان صحيح کار نکند و 

بهرصورت اگر گروپهای مربوطۀ شان در ابتدأ ! شايد هم با اين اظهارات در صدد راضی نگاه داشتن کسی بوده اند
نب بودند زيرا اول اينکه به همۀ آن اشد ضرورت داشتند دوم اينکه مال حق بجا! به چور وچپاول اموال عامه زدند

  بيصاحب بود و سوم اينکه مال غنيمـــــــــــت بود و مال غنيمت را خودتان ميدانيد که حق کيست؟
در بفکرم استاد مارا بسيار آزار دادی، ايشان وقت ندارند که به چنين حقايقی بانديشند، آخر ايشان ! اکبری صاحب

 دريافت نمده اند، لطفًا با طرح سواالتی از اين ISIصدد به اتمام رساندن پروژۀ شان استند که از قبل پروپوزلش را از 
  .قبيل وقت شان را ضايع نسازيد

و آغازش را از دوران بقدرت » جهاد شان نقطۀ کوچک در مقابل يک ابر قدرت بوده«اگر ايشان فرموده اند که 
دانسته اند که جهاد شان در برابر ) آخر يک پروفيسور استند(رسيدن داود خان ميدانند فرقی ندارد، ايشان اينقدر را 

بوده است زيرا سر انجامش به دخالت چندين ابر قدرت در کشور گرديد، ) يعنی بيمفهوم(يک ابر قدرت نقطۀ کوچک 
و شايد هم بيشتر از آن شروع شده ) زمان داود خان( از همان زمان ISIهم چاپلوسی شان به راستی ! استاذ... بيچاره
  .باشد
بيچاره استاذ راست گفته که از آغاز جهاد منظور شان گرفتن قدرت سياسی ! اکبری صاحب آدم جالبی استی! يارا

  .ن هم داليل خاص خود را داردبوده است و اي... نبوده است بلکه پيروزی انقالب اسالمی تحت رهبری امريکا
اول اينکه استاذ ميدانست که برای رهبری حاکميت سياسی، نبوغ سياسی کار است که آن در ميان مجاهدين نامنهاد به 
زره بين هم ديده نميشود و ايشان نميخواستند با اين عده ايکه در کوه ها تربيه شده اند در اميد حاکميت سياسی بنشيند و 

 هم ندارد و نميخواهد با گروهيکه سالها ياغی و باغی در کوها گشته و جز چپاول چيزی را نميداند به آن ضرورتی
  .خود را بيشتر بد نام سازد

چرا گلب الدين و ! اين ديگر چه جای تعن است که استاذ با تخت رياست جمهوری شان تا تخار آمدند؟ فرقی ندارد
آرام نگذاشتند؟ چرا بيچاره ريش سفيد مارا الی کوهای پامير پيش کردند؟ طالبان را نميگوئی؟ چرا ايشان استاد مارا 
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  2از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن
 maqalat@afghan-german.de 

شما چه فکر ميکنيد؟ ! باالی هر کسی که زور آمد به قومش پناه ميبرد! آخر ايشان هم از خود قوم دارند و معلومدار
  .بايد پيش گلب الدين ميرفت؟ نه اينقدر هم بيغيرت نيست

  !اکبری صاحب
سران مجاهدين بعد پيروزی کاری کردند که روی کودتاچيان « عباس استم که گفته است حيران به تو و محترم 

پس سران مجاهدين بايد چه ميکردند؟ آيا بايد کاری را ميکردند که ! باز هم بشما ها حيرانم» کمونستی را شستند
يد نگاه ميکردند؟ مال کافر، مال کمونستان کرده بودند؟ آيا بايد مثل کمونستان ذخاير را نگاه ميکردند؟ و برای چه با

پس هرچه که استاد ما ... هيچ.... و اگر اعيانًا چنين ميکردند، پس فرق شان با کمونستان چه ميبود.... غنيمت است
  .او ميداند و کارش.... شما را چه؟ او يک رهبر است.... کرده، خوب کرده

  
  .ا فراهم سازمخدا کند که با اظهاراتم توانسته باشم قناعت نسبی شما ر

  
                                                                                   موفق بـــاشـيد    

 


