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 سيستانی، اکادميک هرزه گر و دفاع رياضی وار
 

   از ماللی جويا
  

د سعيد می خواندم، ولی دقيقا به يادم است که در مورد  به ياد ندارم چه زمانی و چه کتابی بود که در مورد ادوار
گفته بود که هستند شماری  از روشنفکرانی که تا حد )  هرزه گرايان سياسی( شماری از روشنفکران  بی مسلک 

جزم گرايی ناانديشيده از يک خدای سياسی حمايت می کنند و پس از چندی که از آن سرخورده شدند برای خود 
  .جديدی خلق می کنند و با همان جزم گرايی ناانديشيده قبلی از آن دفاع می کنندخدای سياسی 

هرزه گر . را به خوبی نشان می دهد) سيستانی( اين سخن ماندگار ادوارد سعيد، وضعيت مسخره اکاديمسين پرچمی 
ساخته و بپای آنان نوکرانی چون کارمل و نجيب را خدای سياسی اش "  شورای انقالبی"اکادميک ما، گاه از راه 

وجدانش را تبر می زند و پس از يک جنگ زرگری از اين دو دلخور شده؛ جانی مردی کثيف چون مسعود را خدای 
فکر و ذکرش می سازد و تا می تواند برای پکول و مکولش می گويد و می نويسد و پس از يک سرخوردگی ، اين 

ويا ميرود و چنان مجذوب شهامت او می گردد که از انحرافات بار برای شستن لکه های ننگين دامنش بپای ماللی ج
بسيار جدی ايدئولوژيکش چشم می پوشد و چون طفلک لجوج نق زده اکت و ادای دفاع از ماللی جويا می نمايد و 

دفاع خشک و رياضی وار يک پرچمی از ماللی جويا و سکوت او . يکباره او را به خدای سياسی اش تبديل می کند
  .ابل اين دفاع، سؤاالتی را در ذهن خلق می کند که بايست خود ماللی جويا جواب بدهددر مق

 در جهان سوم، شماری زيادی از اکاديميسن ها به مرض مهلک پيروی متعصبانه دچار اند و استبدادگرايان تالش 
ن تجاوز و استبداد را می ورزند جای روشنفکران را به متخصصين و تکنيسين ها بدهند تا با انديشۀ ويرانگر شا

به آن توسل جستند و هم اکنون " شورای انقالبی"رسميت ببخشند و اين شيوه ايست که در کشور ما، هم مالکان 
  .امپرياليست های غربی به آن توسل می جويند

ی راسل جاکوبی به اين باور است که در جوامع استبدادی و استعماری جای روشنفکران را تکنيسين های  صنف ها
درس اشغال می کند، افرادی ساکت و صامت که فهم و درک شان ناممکن است؛ کسانی که از مجرای کميسيون ها 

استخدام می شوند و نگرانی شان راضی نگه داشتن ولينعمت ها و کارگزاران گوناگون ) ـ لمبه" شورای انقالبی("
و اکنون ديده . وش تجاوزکارانه را پيش می گيرندخود است؛ کسانی که با ديپلوم های پوهنتونی و آمريتی اجتماعی ر

نيز به او "  شعله يی"می شود که بهترين نمونۀ اين نوع صامت ها و ساکت ها، سيستانی است و عده ای ظاهرا 
  . تاسی جسته، انديشۀ ويرانگر را تبليغ می کنند و باب امپرياليستی را بيش از پيش می گشايند

ر بارۀ  مبارز مردانی چون سيد حسن موسوی و داد نورانی  و دفاع بت وارانه از بحث بر نوشته های سيستانی د
سؤالی که ذهن کنجکاو را اشغال می کند، اينست که چرا داد نورانی و حسن موسوی مورد غضب و . ماللی جوياست

و راه انداخته و به ديگر قرار گرفته و در پشت سنگر ماللی جويا اين همه هياه" چپ"غيظ سيستانی، ياسر و چند تا 
  !!زغم خود شان انقالب را به پايان رسانده اند

پس از آنکه داد نورانی از مدير مسؤولی نشريۀ روزگاران استعفاء داد و سياست های سازشکارانه آن . واضح است
ست را روی دست گرفت و ضمن انتشار آن  سيا" پيشرو"را خبط سياسی خواند و با خط فکری جديد نشريۀ مبارز 

های سرابی، ويرانگر، ارتجاعی و سازشکارانۀ حاکم را به نقد کشيد، يکباره رگ های گردن شماری پنديد و هياهوی 
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مدال گيری از اتحاديۀ اروپا و کنگرۀ امريکای اشغالگر، تحصن . بی معنی راه انداخته و زبان به بدگويی گشودند
م پوشالی، ابهام گرايی و مبارزه برای بورژواترين های يونامايی، شرکت در پارلمان اشغالی، شرکت در رژي

رفت و قلمبدستان مبارز پيشرو اين انديشه های " پيشرو"دمکراسی از مواردی بود که زير شمشير برنده  نشريۀ 
 چرا عده ای را به غيظ آورده است، در حال که" پيشرو"ويرانگر پر زرق و برق را افشاء کردند، نمی دانم مخالفت 

  اين عده  مدعی مبارزه ضد امپرياليزم نيز هستند؟؟
يکی از وظايف جدی روشنفکران در کشورهای مستعمراتی اينست که در کنار مردم قرار بگيرند و روشنگرانه 
مردم را در مبارزه بر ضد استبداد و استعمار رهبری کنند، نه اينکه با انديشه های ويرانگر مردم را به سراب 

عمار ببرند و آنان را بر بازوان ستبر رهايی شان بی باور ساخته؛ کنگره های امپرياليستی، پارلمان های استبداد و است
سياسی استعمار تن بدهند و " پلوراليزم"اشغالی و نهاد های استبدادی را مرجع نجات آنها دانسته و به اين صورت به 

  .باور مردم را بپای استعمار سر ببرند
زيرا او بر بازوان ستبر توده ها باور . ادی که ناگزير زير اين انتقاد می رفت، ماللی جويا بودبدون شک يکی از افر

بايد حمايتش را از جنگ ساالران و جنگ افروزها )  لمبه–اشغالگر کشور ما (امريکا : "ندارد و استدالل می کند که
راندن سياف ها و ربانی ها نشان داد که در آخرين ديداری که بوش از افغانستان داشت، با دست شو(متوقف سازد 

و کمک کند که انسانهايی مثل سياف، ربانی، قانونی، فهيم، ) پشيزی ارزش قايل نيست! امريکا به اين تيوری ها 
به نظر ماللی (خليلی، محقق، اسماعيل و ديگران به عوض نصب شدن در مقامات کليدی، بمثابۀ جنايتکاران جنگی 

  ...."*به محاکمه کشانيده شوند) ر نه بلکه مرجع دادخواهی توده هاستجويا امريکا جنايتکا
اين طلب حمايت در حالی صورت می گيرد که ماللی جويا و همفکران گاه گاه از اشغال نيز صحبت بعمل مياورند، 

 بود و هم می تواند بپذيرد که در عين زمان هم مخالف اشغال) البته منظور سيستانی و ياسر نيست(کدام عقل سليم 
  طالب حمايت از آن؟

در يک سو مبارزانی چون موسوی و نورانی و پورتال مردم گرا و ضد اشغال، . اين اصلی ترين نکتۀ اختالف است
 آزاد افغانستان ايستاده است و با رسالت مبارزاتی به افشاگری و روشنگری ميروند و در سوی –افغانستان آزاد 

و کرنشگران او با پورتال مرتجع جرمن جرمن کمين گرفته اند و در تالش ديگر پرچمی خاينی چون سيستانی 
  . نهادينه نمودن استبداد و استعمار در کشور ما هستند

يکسو مبارزانی چون خليل اهللا معروفی، داکتر مير عبدالرحيم عزيز، ماللی نظام، : حال خوانندگان قضاوت کنند
ايستاده اند و به " پيشرو"ل افغانستان آزاد  و داد نورانی با نشريه نسرين معروفی، موسوی، حميد انوری با پورتا

جنگ استعمار و استبداد ميروند و اصول را قربانی دفاع رياضی وار نمی سازند و انديشه های ويرانگر را آماج 
نگر را تبليغ ايستاده اند و انديشه های ويرا... قرار می دهند و در سوی ديگر سيستانی پرچمی، ياسر، عاصم سيف و

می کنند و کاکا بوش را ناجی توده های ستمديده افغانستان قلمداد کرده، از گرفتن هيچ مدالی دريغ نمی ورزند، حق 
  با کيست؟

سيستانی جان، با تراشيدن خدای جديد سياسی نمی توانی لکه های ننگين دامن خونين پرچمی گری ات را از ديده 
ون شک چنان که موسوی مبارز گفته است می توانی چپ های جامعه مدنی و های انقالبيون پنهان کنی ولی بد

ات جمع کنی و با قهرمان پروری های کور، استبداد را در کشور ما " شورای انقالبی"سازشکار  را بر محور 
  .نهادينه بسازی؛  چيزی که راسل جاکوبی به خوبی  به آن اشاره کرده است

  
  ؟ز و داد نورانی انقالبی کجاسيستانی، تو کجا و موسوی مبار

  
  
  

  
در همين حال خواهر مبارز نسرين معروفی نيز مدتی قبل مصاحبه ای با ماللی جويا در سايت افغان جرمن آنالين * 

انجام داده بود که ضمن برجسته ساختن اشغال کشور ما توسط نيروهای امريکايی و ناتو در چندين پرسش، ماللی 
و اين جدی ترين بحث با . رايی رو می آورد که کليت  پاسخ ها ، آری گفتن به اشغال استجويا در پاسخ به ابهام گ

  . ماللی جويا و ديگران است
  

 


