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 Political  سياسی

                                                                       
  عبد المتين کوهدامنی 

  پشاور ــ پاکستان
   ٢٠٠٩ جنوری ١٧

  

  
  
  

  اعظم خان سيستانیماللی جان جویا و
  
  

  آیا جویا در قصۀ سيستانی است؟
  

بزنم و اینکه این " کميتۀ دفاع از ماللی جویا"اندک فرصت پيدا شد تا سری  به ویب سایت 
ی جایتا . های اخيرش چه نوشته ميکندسایت  در ارتباط با آقای سيستانی و رجزخوانی 

اجرای ریاکارانۀ سيستانی هيچ تماسی ند و کاو من در آن سایت نشان داد، آنها به مکه ُک
شاید ایشان با زبان . نگرفته و در برابر داد و فریاد ملحدانۀ وی از سکوت مطلق کار گرفته اند

  :ن آیۀ مبارکه را خوانده باشند کهحال هما
وقتی که جاهالن مخاطبشان قرار دادند، گفتند ( » و اذا خاطبهم الجاهلون قالو سالما « 
  ".جواب ابلهان باشد خموشی: "که یعنی ") سالم"

اکنون باید پرسيد که وقتی سيستانی صاحب اینقدر برای آن شيردخت افغان گریبان پاره 
کرد و در هر کوی و برزن به جار بلند آنچنان گفت که همه دیدیم و خواندیم، جواب خود 

   ماللی جان جویا و همراهان و کميتۀ دفاع از ماللی جویا درین راستا چيست؟
علم غيب داشته باشد تا بداند که گپ از کدام قرار است؟ و باز ضرور نيست که کسی 

مستقيمًا عکس العمل نشان بدهد و کارهای سيستانی را تایيد ضرور نيست که شخصی 
این کار را و در هر صورت موازی کافيست که روند های مترادف و معادل . و یا تکذیب نماید

به برداشت من باید به .  نگفته را مقایستًا بررسی نمایيم و سخنان گفته وپيدا کرده
 :سيستانی صاحب گوشزد نمود که

خوانندۀ معروف و ستایندۀ دوستم گلم جم را سرزنش " گلزمان" وقتی ماللی جان جویا، 
یعنی که او اشارتًا به . ميکند، حکم تکفير سيستانی و سيستانی ها را هم صادر مينماید

 ها ميگوید که وقتی شما در مدح دار و دستۀ خلق ـ پرچم و سيستانی و سيستانی
  :یعنی .  آنقدر مدیحه سرایی نموده اید، دیگر بنشينيد سر جایتان خصوصًا نجيب گاو

کسی که زمانی در وصف گاوان و خران پرچمی آنقدر قصيده خواندند، دیگر حق ندارند که « 
کان ندارد که سيستانی و سيستانی ام. در وصف شخصيت هائی نظير ماللی جویا برخيزند

زیرا کامًال ریاکارانه . ها هم صف گاوان و خران پرچم ـ خلق را بگيرند و هم صف وطنپرستان را
  ». نيز بگوید" بسم اهللا"بگوید، " جن"و عوامفریبانه است که شخصی که 

ی ماللی جان جویا و سایت مربوطش در حقيقت امر به زبان حال به سيستانی و سيستان
  : پرستان ميفهماند که
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ان را ببندید و توصيف از من نکنيد که توصيف شما از من، حکم توهين به  ناشسته تدهنت« 
  »!من و شخصيت مرا دارد

چه عجب است که سایت بی عقل و کودن افغان جرمن ، خود آن نوشتۀ ماللی جویا را در 
این صریح د را که در موازات سرزنش گلزمان نشر ميکند و ناخودآگاه وکيل دعوا و رقاص خو
چاره یی نيست غير از اینکه . امر قرار دارد، زیر ضربۀ غير مستقيم و بسيار کاری می اندازد

  :همان گفتۀ بزرگان را تکرار نمایيم که
  

  !بدین عقل و دانش بباید گرست
 

 شخص خود من، بعد از آنهمه سر و صداهای ریاکارانه و سودجویانه یی که سيستانی براه
از همين سبب چندین . انداخت، نميتوانستم بيغرض و تماشاچی بمانم و از حق دفاع نکنم

نوشتۀ خود را به پورتال افغانستان آزاد فرستادم و از ایشان صميمانه تشکر می نمایم که 
  .همه را بال درنگ نشر کرد

  :رم وبه تایيد سخنان باال فرمودۀ یک نویسندۀ حقين افغان را می آ
 ١٥ جنوری خود که در صفحۀ روز ١٤داکتر صاحب صفی اهللا صاحبزاده در نوشتۀ مؤرخ 

 پورتال افغانستان آزاد نشر گردیده، نکته یی را در نظردهی سيستانی متوجه ٢٠٠٩جنوری 
  :ایشان چنين مينویسند . گردیده اند، که وی را تا سرحد کفر ميکشاند

رهبر مدبر و صادق به کشور یاد آور شده که حتی و بدتر از آن از نجيب جالد به حيث یک « 
در یکی از اظهار نظر های اخيرش جایگاه نجيب جالد را باالتر از غازی امان اهللا خان دانسته 

  »).مراجعه کنيد به اظهار نظر هایش در همين سایت( است 
 کسی که باطل را بر حق ، خاین را بر خادم، خاین ملی را بر قهرمان ملی و کفر را

وای بر حال . است" ملحد"و " کافر"بر ایمان ترجيح بدهد، صاف و پوست کنده 
ایشان دیر یا . کسانی که هنوز هم سيستانی را در سایت خود موقع سخنپردازی ميدهند

زود از این کار خود پشيمان خواهند گشت ولی شاید وقتی از سيستانی روی گردان شوند، 
گورباچف خطاب ميکایيل یک زمانی . کامًال حصر شده باشدکه دیگر کار از کار گذشته و چاره 

  : گفته بود " ک هونيکریایر"به رئيس جزبی المان شرق 
  

  ».کسی که حقایق را دیر درک کند، زندگی آزارش خواهد داد« 
  

این را هم باید بگویم که نوشته های کوبنده و حق پرستانۀ جناب داکتر صاحبزاده مورد تایيد 
ه خاک پاک افغان و مردم مظلوم ولی خيلی دیگر بنسان حقخواه و دلسوز من و هر اتام 

من تمام ایميل های ایشان را در پورتال مبارز افغانستان . نجيب و مغرور افغانستان است
 سيستانی و سایت سياه و تاریکازاد با دقت تمام دنبال کردم و از آنها بيشتر به شخصيت 

ز جناب ایشان صميمانه تقاضا مينمایم که نوشته های من ا. بدبخت افغان جرمن پی بردم
کوبنده و افشاگرانۀ خود را دنبال نمایند و نگذارند که اشخاص خبيث از تریبون افغان جرمن 
به نفع شر و ظلمت و در جهت شقاوت استفاده کرده و پيهم سر زخم خونچکان وطن ما 

  . نمک پاشی نماید
 جرمن بنام ماللی جان جویا نشر شده خواندم، دو ت افغانیاسوقتی نوشته یی را که در 
  :مفکوره به ذهنم خطور کرد

  ـ اول اینکه چرا ماللی جان جویا بر سينۀ گلزمان خواننده سيلی رد کوبيده است؟
ـ دوم اینکه آیا واقعيت دارد که ماللی جویا نوشتۀ خویش را به سایت افغان جرمن فرستاده 

  باشد؟
یا   روشن شده است ماللی جان جویا به هيچ  سایتی مقاله و تا جائی که برای اینجانب

کميتۀ "وی ویبسایتی دارد که بنام . مضمونی روان نميکند، چونکه او وقت این کار را  ندارد
ناميده ميشود و در این سایت تمام موضوعات مربوط با ميرمن جویا " دفاع از ماللی جویا

، در "گلزمان"توجه شدم که همين نوشته در بارۀ وقتی آن سایت را باز کردم م. نشر ميشود
  . آن سایت موجود است، که هم بزبام ملی دری ميباشد و هم بزبان ملی پشتو

  :حاال درین راستا دو فرض ميتواند مطرح باشد 
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ــ فرض اول بر آن است که سایت افغان جرمن این نوشته جویا را از سایت او  اخذ کرده و آن 
  .  که این مقاله گویا ارسالی ماللی جویا استطور وانمود نموده 

ــ اما اگر به فرض محال خود ماللی جان جویا این نوشته را به سایت افغان جرمن فرستاده 
باشد، در آن صورت نيز به سيستانی و سيستانی ها و سایت افغان جرمن تلویحًا فهمانده 

و دفاع نکنند، که دفاع نامردان از که بيشتر از این مزاحم وی نشده و از وی توصيف و تمجيد 
  .اشخاص خوشنام فقط معنای توهين با ایشان را دارد

تخریب "خالصه که در هر دو صورت نشر این نوشته در سایت بيعقل افغان جرمن حکم 
  .را  دارد" تيشه زدن به ریشۀ خود"و باصطالح قدیم ما " خودی

  
  تا صحبت آینده

 


