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 Political  سياسی

   

  عبد المتين کوهدامنی
  پشاور ـ  پاکستان

   ٢٠٠٩ جنوری ٤
  
  
  

  
  "اعظم سيستانی"ستایش آقای 

  
  "حکيم نعيم"از جناب 

  
سين اعظم  سيستانی به بهانۀ حمایت و دفاع در چندین روز گذشته آقای کاندیدای اکادمي

کرد و خود را به  خاکبادبسيار از خانم شجاع و خوشنام افغان ، ميرمين ماللی جان جویا، 
 بهانۀ ان سياسی خود مدد گرفت، تا با یکهر در و دیوار زد و از همنوعان فکری و هم طينت

، جناب سيد حسين  ماوطن، بر یکی از مبارزین شجاع و راستين کودکانه و غرض آلود
  .موسوی،  بتازد و نام نيک او را به زعم خود با لجن آلوده بسازد

چنانچه دیدیم، سيستانی صاحب نه تنها به این هدف نرسيد، بلکه نام خود و همراهان خود 
درین ضمن . را بيشتر به زمين زده و در لست بدنامان چند دهۀ اخير کامًال مسجل ساخت

 که محرک و هيزم بيار معرکه بود، نيز ضربت های کشنده دید و از وجهۀ سایت افغان جرمن
کارکردهای نادرستش در بارۀ این سایت و پاليسی نشراتی و . نسبتًا ملی آن کاسته شد

نکاتی را نوشته خواهم نمود، ولی حاال باید توجه خوانندگان گرامی پورتال  در آینده
  . جناب سيستانی صاحب جلب نمایمافغانستان آزاد را به تازه ترین ترفند

آقای سيستانی با آن گذشتۀ زشت و تاریک خود کوشيده بود که بواسطه نشر مقاالت 
 و خود را  ودهرستۀ نویسندگان وطنخواه باز نمتاریخی و دفاع از مسایل ملی جای پایی در 

 من من و کسانی که چونشخص به برداشت . نزد مردم، پاک و منزه از گناه نشان بدهد
ایستی خود یک و با این تاکتيک مزورانه و رو در می اندیشند، باید اقرار نمایيم که وی

ر خود را تا حدی پوشانيده موفقيت نسبتی و مقطعی هم بدست آورده و گذشتۀ نکبت با
، دیدیم که » بار کج به منزل نميرسد «  اعتقاد به همان جملۀ معروف ما که اب. بود

فند بردوام کارساز نيافتاد و نيت و طينت اصلی اشخاص باالخره خود خوشبختانه نيرنگ و تر
  .را ظاهر و هویدا ساخت

سيستانی که وجدانش معذب است و پيوسته زیر شکنجۀ گذشته قرار دارد ، ميخواهد 
سعی فراوان وی . الاقل در ظاهر خود را نزد مردم خوب و نيک اندیش و خيرخواه جلوه بدهد

ماللی جان " قابل دید است و غوغا و هياهوی وی در دفاع از خانم درین راستا در هر جا
خوشبختانه که این شورماشور ها . اوج این سعی و تالش  و تقال ها را نشان ميدهد" جویا
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یعنی تيری را که . جائی را نگرفت و آنچه سيستانی هدف قرار داده بود، نتيجۀ معکوس داد
  . خودش خوردهت سين تخميخواست بسوی دیگران پرتاب نماید، به

سيستانی صاحب که ازین معرکه با دهن پرخون  و دندانهای شکسته و بی آب بدر آمده 
بود، باز خواست از عين تاکتيک کار بگيرد و یک قربانی دیگر بجوید، تا با پاک کردن دستان 

وطن عزیز این قربانی جدید، هم. پرخون خود بدامان پاک او، لکۀ بدنامی را از خود دور نماید
کی، "است که اخيرًا مقاله یی در سایت افغان جرمن تحت عنوان "حکيم نعيم"ما به نام 

نشر نموده و پرده از رازهای " در افغانستان خدمت کرد؟) کا گ ب(چگونه و با چی نام به 
 جالب ارائه شدۀ در همينجا باید تذکر داد، که معلومات. جاسوسان کی جی بی برداشت

، قبل عرضه شده" کا گ ب در افغانستان" یک اثر امریکایی به نام ه استاد بر آقای نعيم که ب
  .از ایشان نيز قسمًا و یاکًال در وبسایت های انترنتی و جراید نشر گردیده بود

  

 ببسيار جالب برای ما و  ولی بسيار مشمئز کننده و خجالت آور برای خود سيستانی صاح
در مقالۀ جدید خود " حکيم نعيم"ت که این تاکتيک این بار از همان اول گير کرد و جناب اس

 در سایت ٢٠٠٩ جنوری ٤که همين امروز " صهيونيزم امریکانيزم و باراک اوبامه"زیر عنوان 
سيستانی " تملقنامۀ"و " کرنش نامه"افغان جرمن نشر گردید، به ستایشنامه و در واقع به 

نعيم در حقيقت با زبان حال به کاندیدای حکيم جناب  .ن تماسی نگرفتهصاحب کوچکتری
  :اکادميسين سيستانی فهمانيد که

  

مرا به توصيف و تمجيد شخصی مانند تو احتياجی نيست، لطفًا دهنت را ببند و « 
  ».بر حيثيت من لطمه نزن

  

  :لی جان جویارگردیم به تقالهای سيستانی صاحب در راه دفاع از خانم مالبیکبار دیگر 
قراری که تاکنون برای من واضح گردیده، نه خود خانم ماللی جان جویا و نه کميتۀ دفاع از 

سيستانی کوچکترین تماسی دغلبازانۀ ایشان، به غوغا و هياهو و صحنه سازی های 
خود را از تپ و تالش و گریبان پاره " ناخوشنودی"و " عدم عالقه"نگرفته و غير مستقيم 

و این مشت کوبندۀ ای ميباشد که بدهن مداحان . ی سيستانی، نشان داده استکردن ها
  .مکار و مزوری مثل سيستانی صاحب ميخورد

  

ميگویند که آنکسی که در حال غرق شدن است، به هر جا دست می اندازد، تا دستش 
 شباهت پيدا کرده یسيستانی به همان غریق. بجایی گير کند و از هالکش نجات بدهد

 که مذبوحانه دست بدامان احمد و محمود و کلبی و مقصود می اندازد و خوشتر اینکه است
چون همه ميدانند، که هياهوی این انسان ابن الوقت و . از هيچکدام خيری نمی بيند

  !غوغائی فقط  برای نجات خودش از مخمصه ها است و بس
  

انهای خدمتگار کی جی بی آقای حکيم نعيم ضمن مقالۀ مستند و افشاگر خود نام های افغ
، "نعيم"اما آقای سيستانی طی نوشتۀ استقباليه خود از مقالۀ آقای . را افشا نموده اند
سليمان الیق و عبد الوکيل و نجم الدین کاویانی و اسلم وطنجار و فرید "نامهایی از قبيل 

ر مؤلف رساله را نيز بر آن لست می افزاید، که گویا از نظ" مزدک و نور احمد نور و غيره
ایشان مگر هرگز نگفته اند که درین ميانه جای شخص . نادیده گرفته شده اند

   شخيص خود سيستانی صاحب در کدام رسته و ردیف و کدام درجه بوده است؟
  

ازین سبب هم هست، که در لست " نعيم"سيستانی صاحب از مقالۀ جناب " کرنش نامه"
و این خود دليل عمدۀ . برده نشده" سيستانی"د ارائه شدۀ نامهای جواسيس، نامی از خو

نوشتن استقباليه و کرنش نامۀ سيستانی صاحب  گردیده تا  مقاله جناب نعيم را تمسک 
  :گرفته و به مردم بگوید که 

        

  »!ببينيد که نام سيستانی در لست جاسوسان کی جی بی دیده نميشود« 
  

جهان،  نامهای اشخاص مفيد تر و آنهایی را غافل از اینکه در اسناد شبکه های جاسوسی 
  !که برای آینده بيشتر بدرد بخور باشند، ذکر نمی کنند

 


