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 Political  سياسی

  

  عبدالمتين کوهدامنی
  پشاور ــ پاکستان

     ٢٠٠٩ جنوری ٢
  
  

  
  دُکن یسيستانی ماللی جویا را بدنام م

  

  ندَک و بيخ جرمن آنالین را می
  

یش در بارۀ آقای اعظم سيستانی و جایگاه اجتماعی و علمی او در در چند نوشتۀ قبلی خو
در آنجاها گفته بودم که سيستانی یک آدم بدنام است و . جامعۀ افغانی نوشته کرده بودم

،  به این دخت خوشنام افغان ، توهين ميکند و نام نيک وی را "ماللی جویا"با دفاع از ميرمن 
وشته کرده بودم  که سيستانی از علم تاریخ هم سوء در آنجا همچنان ن. به زمين ميزند
" تاجر تاریخ"اگر خوانندۀ گرامی بياد داشته باشد ، من سيستانی را . استفاده ميکند

درینجا باید با قاطعيت . را از وی گرفته بودم" تاریخدان"و " مؤرخ"قلمداد کرده  و لقب بزرگ 
ه این یک قضاوتی است که از خالل تذکر بدهم که این تنها قضاوت شخص من نيست، بلک

  .آگاهم در پاکستان، بدست آورده امو پرس و پال بسيار زیاد از هموطنان مهاجر 
اینکه سيستانی یک انسان بدنام، جنایتکار و قاتل است، شاید کمتر هموطنی در آن شک 

آب او بود، که اینک آن " خییدانش تار"یگانه صفتی که تاکنون سيستانی داشت، . نماید
وی ضمن نشر مقاالت بيشمار  در مورد شخصيتهای . هم به سراب تبدیل شده است

تاریخی افغانستان، خواست در دل وطنپرستان راه باز کند، باشد که افغانان به پاس این 
مگر بزودی واضح گردید که در عقب این . خدماتش، بر گذشتۀ جنایتبارش قلم عفو بکشند

ميباشد که در نهفته ای تبرئه عملکرد های خاینانۀ او شخصيت نویسی ها هم ترفندی بر
  . خود به یادگار مانده استزدیک اگذشتۀ نز

مقاالت متعدد سيستانی در باره وزیر فتح خان که از وی یک قهرمان و شخصيت ملی و 
کيست از افغانان آگاه ما که رول مخرب و . تاریخی وطن ما می سازد، نيز حایز تأمل است

نۀ وزیر فتح خان را در برانداختن اعليحضرت شاه زمان ابدالی و بالوسيه برانداختن فتنه انگيزا
امپراتوری بزرگ سدوزائی، نداند؟ اگر وزیر فتح خان از این رول تباهکن صرف نظر کرده و نبوغ 
نظامی خود را در استقرار دولت باشکوه ابدالی بکار می انداخت، سزاوار بود که او را امروز 

  .ک قهرمان و شخصيت ملی و خوشنام تاریخی افغانستان یاد نمایيمبه حيث ی
 ههمانا مقاله ای است که در مدح داؤد خان مرحوم نوشت" تاریخ"تازه ترین خيانت او به علم 

" انجينير کریم عطائی" که آن مقاله را برای دلخوشی  و خوش خدمتی يمنو همه ميداکرد 
ورنه به حيث یک . ن است، نوشته کرده استر سایت افغان جرمادکه مؤسس و صالحيت

 باید از جنبه های منفی و زشت کارنامۀ داؤد خان هم  صریحًا پرده "عالم و مؤرخ"
واقع بين ادا ميکرد که هرگز " تاریخدان و تاریخنویس"برميداشت و دین خود را من حيث یک 
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سوداگر "این برای من و هموطنان بيشماری مثل من حاال مبرهن شده است که . نکرد
از علم به منفعت شخص خود استفاده ميکند و هرچه مينویسد فقط برای وجاهت " تاریخ

جایگاه همچو اشخاص زباله دان . دادن شخص خودش در نزد افغانان بی خبر است و بس
ده شود که نباید این نکته نيز باید تذکر دا. تاریخ و قفسه های تاریک تاریخ افغانستان است

به آثار او که بدون مرض و غرض نوشته نشده اند،  نباید بدون تإمل استناد کرد و تأسی 
  !جست

  
 جدًا "کميتۀ دفاع از ماللی جویا"و هم از " جویاجان ماللی "من از خانم شجاع افغان ميرمن 

ایش روشن تقاضا ميکنم که موقف خود را در برابر سيستانی و ستایشنامه ها و دفاعيه ه
ند سيستانی به ستایش او آیا خانم جویا اجازه ميدهد، که شخص پليدی بمان. بسازند

وی دفاع نماید؟ من توصيف کردن سيستانی از خود را وکيل دعوایش ساخته از  ،پرداخته 
جویا را هتک حرمت به خانم جویا دانسته و به این نظر هستم که سيستانی آگاهانه ماللی 

دفاعيه . ک ماللی جویا را بر زمين بزند و وی را نزد خلق اهللا بی اعتبار بسازدميخواهد نام ني
های سيستانی را باید به مثابه تيغی بدانيم که رشته های شهرت و خوشنامی جویا را 

ماللی جویا نباید به سيستانی و امثالش اجازه بدهد، که به تخریب نام و . قطع کرده ميرود
جویا و کميتۀ جان آرزو ميکنم که این نوشته بدست ماللی . دبه ترور شخصيت اش بپرداز

دفاع از وی برسد، تا موقف خود را در زمينه ابراز داشته و بر شعله های گرم سيستانی ها، 
  .آب سرد بریزند و دهن ناپاک ایشان را برای هميشه ببندند

صاحب شتافته و با در مقالۀ قبلی از سيستانی جدًا تقاضا کرده بودم که نزد جناب موسوی 
دیده شود که سيستانی . بوسيدن دستان رزمنده و مبارکش، از وی معذرت خواهی نماید

 این مشورت را ميپذیرد و از عملکردهای ناجوانمردانه "بچۀ آدم"و یک " انسان"به حيث یک 
  !اش در بارۀ موسوی صاحب اظهار ندامت ميکند یا نه؟ دا گز دی او دا ميدان

 که لطف کرده و این لحاف بيمار را دور اینست به سایت افغان جرمن نپند و مشورت م
سایت افغان جرمن با هتک . لکه دار و منزوی و بدنام نسازدرا بياندازد و بيشتر ازین خود 

حرمتی که به چند نویسندۀ بزرگ وطن ما کرده است، به اندازۀ کافی بدنام شده  و اجازت 
یگانه راهی که برای نجات سایت افغان . ی دیگر بشویدندارد که یک بدنامی را با بدنام

  :جرمن می ماند اینست که 
  . اوًال از لنگ سيستانی بگيرد و بدورش بياندازد و حتی آرشيف مقاالتش را نيز حذف نماید

دومًا از اسائۀ ادبی که نسبت به سایت مبارز افغانستان آزاد و شخص شخيص موسوی 
هد و معذرت خواهی خود را به نظر خواهی بگذارد و اجازه مرتکب شده، جدًا معذرت بخوا

بدهد که اشخاص پاک و حقيقی در زمينه نظر بدهند، نه اشخاص دروغينی که ساختۀ 
 عطائی و چند نفر بدنام دیگر ميباشند و پيوستهکریم نوری و ولی احمد دست سيستانی و 

  .دنبه نفع ایشان رقم ميزن
  !سيستانی صاحب
دیگر خود را خيله نساز و چند روزی ! بازی  مشاطه گری و خيمه شببس است این همه

که از عمر ننگينت باقی مانده، از گناهان کبيره ات استغفار نما و به گفتۀ هموطن عزیز ما 
 ی به اندازۀی از کوه گناهانت، ذره کهتا خود را به ُملک سعودی رسانده در چاه زمزم انداز، 

  !  شسته شودپر کاه
  !صاحبسيستانی 

ولی عطائی و کریم باالخره بخود آی ، چشم و گوشت را باز کن و آلۀ دست افغان جرمن و 
  !نوری و قيس کبير قرار نگير

  !سایت افغان جرمن
و مکروبهای و مکروب توبرکلوز " خوره"دسيسه های خود را کنار بگذار و سيستانی ، این 

  ! رت بپوسد و جنازه ات برداشته شود که پيکباشدرا از بدنه ات دور نما، ورنه زود دیگر 
 


