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 Political  سياسی

  
  عبدالمتين کوهدامنی

  پشاور ـ  پاکستان
   ٢٠٠٩ جنوری ١٣
  
  

  
  !رقاص افغان جرمن باز سر از غار بيرون کرد

  

  سيستانی زیر درخت بی ننگی نشسته
  

    ! دنبوره ميزند
  

بعد از افشای سيستانی بحيث یکی از مهره های باالئی رژیم پليد خلق ــ پرچم و بحيث 
کسی که جنایات و خياناتش در حق وطن و مردم ما، دیگر بر همه هموطنان ما هویدا 
گردیده، فکر ميشد که این چهرۀ کریه تاریخ معاصر افغانستان، خود را از انظار تبعيد نموده و 

غيرت، مانند دیگر دیده  اما می بينيم که این انسان بی. روی هيچ افغانی نزندرخ خود را به 
درایان و چشم پاره های درجه یک خلق ـ پرچم، نه تنها خود را از انظار مردم کنار نکشيد، 
بلکه بعد از غيابت یکهفته یی از سایت بی غيرتان یعنی افغان جرمن، اکنون باز از دریچۀ 

  .رایی ميکندآرده و باز مجلس ن سایت کله کشک کهمي
من واقعًا درک کرده نميتوانم که سيستانی بحيث یک افغان چرا از سيصد و شصت رگ 

، دیگر خود را فرار ملکها ميکرد و دیگر هرگز روی خود را به بودغيرتش اگر یکی هم استوار مي
درخت صدق مگر مثلی که در مورد سيستانی همان قصۀ بی ننگ و . خلق اهللا نشان نميداد

  :کند، که وقتی ازش پرسيدند کهمي
زیر سایه اش : "گفت " اگه در فالن جایت درخت سبز کنه، چی ميکنی؟"

   ."ميشنم
 .سيستانی براستی که زیر سایۀ درخت بی ننگی نشسته و دنبوره ميزند

  

و " مؤرخ" نميتوان احيهدر نوشته های سابق خود نشان دادم که سيستانی را از هيچ ن
وی نه همت یک مؤرخ را دارد و نه صداقت و شهامت یک مؤرخ و . قلمداد کرد" دانتاریخ"

کسی که جرئت گفتن حقایق را نداشته باشد، هرگز مؤرخ شده نميتوان، ولو . تاریخدان را
تا جائی که من . که صدها کتاب تاریخ را ورق زده و از هزاران مدرک نقل قول هم کرده باشد

اریخی سيستانی را خوانده ام، او هرگز قادر نشده که از وقایع سلسله مقاالت باصطالح ت
  .تاریخی تحليل درست بيرون بدهد و یک نتيجه گيری تاریخی بکند

اگر هيچ کمال دیگر ندارد، با آن گذشتۀ ذلتبارش ،  ميشد که سيستانی فکردر ابتدا اینطور 
اما . دتا خدمتی را انجام دهدارد و ميتواند درین راسالاقل دسترس به تاریخ افغانستان 

 راجع و خواه و غيره مقاالت اخير وی خواه در مورد امير دوست محمد خان و وزیر فتح خان 
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مرحوم سردار داوود خان، نشان داد که وی  از تاریخ کدام برداشت تاریخی و مؤرخانه به 
 ور حافظ وار آنراسوتۀ حافظ حفظ کرده و همانططوطی و او تاریخ را بمانند . کرده نميتواند

پس .  ميکنی، همه مال مردم است این چيزها را که نقل؛آخر بندۀ خدا. بخورد مردم ميدهد
عقل و درایت تو بحيث یک مؤرخ کجا شد، تا از داده های تاریخی استنتاجات تاریخی کرده و 

  از نقد و تحليل گذشته به نفع زمان حال و آینده، بهره برداری بنمائی؟
ی را بحيث مدل استوار و پر و پا قرص خلق ـ پرچم دانسته و پی ميبرم، که حاال سيستان
تبار خود نادم نيست، بلکه لغتی بنام ننگ نياخنه تنها از خلق خدا و از عملکرد این جنایتکار 

سایت مضر و موذی افغان جرمن که آشيانۀ . و غيرت اصًال در قاموس او سراغ نميگردد
ت، شاید خود را از زیر سلطۀ این جنایتکاران بيرون کرده  ها شده اسیخلقی ها و پرچم

این سایت هر آنچه این باند جنایت پيشه حکم ميکند، همان را در ميدان عمل پياده . نتواند
 سایت افغان جرمن یعنی خلقی ها و هدون شک که مجریان اصلی و پشت پردب. ميکند

 شان بمانند سيستانی به هرآوردبر يدهند که یک نفر نخبه و سپرچمی ها هيچگاه اجازه نم
 اگر خود سيستانی بی ننگ هم خواسته باشد، باز همين سب. انزوا کشانيده شود
  .ها را نادیده بگيرد یانميتواند اوامر باالج
، اول از  ميبودوایی که نصيب سيستانی شده ، هر کس دیگر در جایشسبعد از این همه ر

ار خلق اهللا هر لحظه و هر ثانيه سر بر زمين مينهاد، همه دلق درویشی پوشيده و دور از انظ
رم، ان فرمودۀ خداوند را بخاطر می آجا همدرین. بر گناهانش قلم عفو بکشدمگر که خداواند 

قدر در شقاوت ميگذارم، تا اجل به سروقت شان رسيده ناشخاص شقی را آ« : که ميگوید 
لۀ همان اشقيای درجه یک دون شک که سيستانی از جمب ».و رهسپار جهنم گردند

  .افغانستان است و او کسی است که مردود درگاه رب و درگاه خلق خداست
خداوند اور را مجال ميدهد که بر گناهان کبيرۀ خود بيافزاید، تا روزی سيلی عزرائيل در بيخ 

 و چنين است سرنوشت ؛و یکسره به اسفل السافلين سپرده شودصدا کرده گوشش 
  !ن و خاینانمحتوم جنایتکارا

  یندهتا صحبت آ
 


