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خيرمقدم "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"مبارز ونويسندۀ متعھد کشور را به پورتال " صبور"تشريف آوری آقای 
  .د از يک ھمکاری ممتد در دراز مدتگفته، اميد واريم اين نوشته سرآغازی باش

                                                                                        موفق وکامگار باشيد
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   صبورمحمد ياسين
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  !داوود خان فقط يك دكتاتورسرتمبه بود و بس

  
  

رامالحظه کردم بدون » افتضاح سيستانی«چند باردرصفحهء اول سايت شما . سالم و احترامات فراوان نثارشما

ِکنجکاوشدم و کلک کردم. ًاخيرا آن کلمات راشما کالنترو روشنترساخته ايد. اينکه برآن دقت کنم طوماری . ِ

مشاھده کردم که باوجود عالقمندی به دانستن » سيستانی«وضوعات گفت و شنود درمورد کسی به نام آقای اعظم ازم

خود درسايت شمارا بگذارم به وقتی که » کارتحقيقی«ًچراوچگونۀ موضوع ، آنا می خواستم صرف نظرنمايم و

و مطب را مطالعه نمودم و دريافتم که باآنھم کنجاوشده وازپائين فھرست يکی د. بيشتربرای آن وقت داشته باشم

َبه سرچ رفتم وبا تازه ترين » راوا«بعدازخواندن صفحات . خيلی درھم و برھم است» سيستانی«قضايای اين آقای 

 صفحه است و حوصله مندی ٧ًجمعا . سرخوردم» ...وآن گلوله باران«با عنوان » سيستانی«نوشتۀ آقای 

  . کردمبه خواندن آن آغاز. زيادکارنداشت

بپردازم واز ديد سياسی " سياه سنگ"از انجائيکه تصميم ندارم در اين مختصر به ارزيابی نوشتۀ بالنسبه حجيم آقای 

اھميت چنان تحقيقی را که بی شباھت به يک معجون مرکب نيست ، به بحث گيرم به اجازۀ ايشان بحث را به 

  . می نمايمآغاز" سيستانی "ھای آقای  ملقتصورت مستقيم از 

ًرا پيدا مينمايد زيرا دقيقا » اکسير«حيثيت » سيستانی«است که برای آقای » معجون مرکب«درست ھمينگونه ! بلی 

پرده افگندن برسابقه اش با حزب بدنام خلق و پرچم ، ملی جلوه : اھداف و مرام ھای خودش را منعکس می سازد

ه  شوروی ، مرجع با رسوخ نشان دادن خودش بۀدست نشانددادن ھای امروزش با گويا کوبيدن و بدگفتن نظام 

و انتظارتحسين و )  روسۀاعطأ شده توسط دولت دست نشاند» علمی«باالقاب ننگين (عنوان يک شخصيت علمی 

                            .                                                    شادباش ازطرف آن عده ای که گول چنين عوامفريبی ھاراخواھند خورد
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ًاگرشما واقعا می خواستيد با سيستانی ھر چرندی بنويسد در قدم اول گله از شماست، چه ! »سياه سنگ«آقای 

 ما انجام دھيد تا سوگ عزيزان مردم ناتمام ۀشگافتن رازکشتارھای مزدوران بی آزرم روس خدمتی به ملت رنجديد

 برچگونگی اعدام و سربه نيست شدن صدھا و ھزاران فرد بيگناه ملت ما که قربانی باقی نماند ، چرا بدنبال تحقيق

 ھای معلوماتی تان با کادرھای مزدوران روس ـ وطنفروشان خلقی و پرچمی ـ شدند برنيامديد و با استفاده از چينل

يد؟ شما برای افرادی مثل لق و پرچم ، برای روشن شدن چرا و چگونه نابودشدن بيگناھان گمنام قلم فرسائی ننمودخ

ھای وی » ُدرفشانی«ی را که مذبوحانه می جستند فراھم نموديد که آنھمه »پناه«و » چتر«آنگونه » سيستانی«آقای 

  .                                                         ًرا درموردشماکامال توجيه می نمايد

تالش نموده است تا با تکيه » سيستانی«آقای .  مورد داوودخان می گويددر» سيستانی«حال بپردازيم به آنچه آقای 

، ازداوودخان تصويری ) سفيرآنزمان رژيم داوود درپاکستان و غيره(و نقل قول ھا » سياه سنگ«برکارتحقيقی آقای 

درس «ازملت می خواھند تا از داوودخان » سيستانی«آقای .  خودش استۀدست بدھد که مطابق ميل و سليقه ب

 شان به کی ۀاين که اشار(» انقالبيون دوآتشه«داوودخان را درنترس بودن از» سيستانی«آقای ... آموزديب» شھامت

با نقل قول از داوودخان درآخرين دقايق » سيستانی«آقای ... باالترقرار می دھد) يا کيھا است فقط خود می دانند

 اسالمی خود ھم ۀسوی ھم پيمانان موجود يا بالقوه ، ب»  شومجز خدا ، ھرگز به کمونستان تسليم نمیه ب« : عمرش

» کمونستان«دست آورده باشد و ھم با چنين عوامفريبی ، سالھا زد وبند خود با ه چشمک می زند تا ھم دل آنھا را ب

 \ درس وطنپرستی ۀ مذھبی داوود ،تعبيرات خودساختۀدرضمن ، وی با تفسيرنمودن جمل. را ماستمالی نمايد

» سيستانی «آقای . باشد» دوا«را » دردش« تسليم ناپذيری دربرابردشمن را باھم خلط می کند تا ھر\تقادمذھبیاع

می توان گفت که داوودخان  « خرچ می دھد که خودسرانه ادعا می نمايده خود اغراق ب» داوودپرستی«آنقدردر

آقای » ...به دشمنان خود فروآورد مرگ حاضرنشد سرتسليم ۀکف افغان است که تا لحظه نخستين شھيد سرب

» القاب علمی«به کلکسيون » بيطرفی« و یدرزمانی که شما خود درآغوش دولت مزدورباکمال راحت» سيستانی«

مدھوش بوديد ، صدھا فرزند تسليم ناپذير، باشھامت و وطنپرست ملت ، شکنجه ھای فاشيستی ھم پيمانان قبلی 

را تاآخرين نفس حيات پرغرورو حماسه آفرين شان ) خلقی ھا و پرچمی ھا(داوودخان و ھم پيمانان آنزمان شما 

اين شما ھستيد . پذيراشده و مرگ باشرافت را برننگ تسليم به دشمن خارجی و جواسيس داخلی آنھا ترجيح می دادند

                                              .         می رسيدًصرفا در مورد داوود خانکه با تجسم خود درموقف داوود خان ، به چنين اعتقادی 

حرامی ھمدستان   حيات در برابرگستاخی و نمکۀدراين جای شکی نيست که داوودخان با استقامت تا آخرين لحظ

ن  قبل ازآش ازدھه ھااوودخان به سبب لجاجت و سرتمبگيی نبايد فراموش نمود که دديروزی خود مقاومت کرد ول

اگرداوودخان آنچنانی که شما آرزو داريد وی را معرفی داريد ، يک شخصيت دورانديش ، با . نزد عوام مشھوربود

دام زعيم با عقل سليم ک. تأمل و سياستمدار ورزيده می بود ، ھيچگاھی ملک و ملت را اينچنين به تباھی نمی کشيد

 جواسيس آن درتار و پود دستگاھھای ۀبعد ازدھه ھا زد وبند با يک ابرقدرت تا دندان مسلح دنيا و راه دادن آگاھان

قدرت يعنی ودرا در آغوش رقبای سرسخت آن ابرنموده و خ» ِشيگرس«لشکری و کشوری ، با طمطراق بيکبارگی 

انداخته است؟ داوودخان درضديت روابط خانوادگی و ميراث سلطنت با يک ابرقدرت جھانخوارديگر و متحدين آن 

 ظاھرخان ، ازسالھا مصروف نقب زدن سلطنت ظاھرخان بود؛ ودرذھن بيمارخود پرورانده بود که با ۀخانواد

، يکبار که به قدرت دولتی دست يافت ، آنگاه روس )  پرچميھا و پادوی ببرکۀبوسيل(ابرقدرت شوروی » استعمال«

ملعبه ای در دست يک ابرقدرت چيزی بيش به غيرازخواھد کرد درحاليکه اين فرد جنون زده خود » رخصت«را 

                                                        .                                                    گرديد» رخصت«نبود و توسط عمال آن ابرقدرت 
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ول و دراک می بود نبايد می گذاشت که جواسيس معلوم الحال ًر، اگرداوودخان واقعا يک فرد مسؤازطرف ديگ

خانواده اش بلکه سالمت برده و نتنھا قبرخوداو و ه جان ب) ببرک ، تره کی و حفيظ هللا امين(وخطرناک شوروری 

يادآور نمی » سيستانی«ً مھم را اصال آقای ۀاما پرواضح است که نکت.  مارابکنندۀقبرمجموع ملت بيچاره وستمديد

 ۀھم پرورددبل ايجنت بود که آن جاسوس » کارمل« داوودخان با ببرک ۀشوند؛ و آن ارتباط ديرينه و فوق العاد

چراآقای .  در رفت و آمدبوديان داوودخان و ھم پيمانان روسی خود مبود و سالھا. بی.جی. کیۀدربار و ھم پرورد

شناخته شده لب از لب نمی » کمونست« داوودخان ِ تا پای جان مسلمان با يک ۀازاين دوستی بی شائب» سيستانی«

له ، وزيرداخ گشايد؟ به نظرمن ، درآن لحظه ايکه درمورد سرنوشت سران خلق و پرچم بايد تصميم گرفته می شد ،

مراتب نسبت به داوودخان ، دراک ، فھيم ، ملی و ه ـ با تمام نفرتی که مردم از وی داشتند ـ ب» نورستانی«قدير

 ُنه «يکبارگی چنان مبھوت داوودخان شده که ھرقدرکوشش می کند نا بره ب» سيستانی«ولی آقای . وطنپرست بود

وی داوودخان . زند» بوسه بررکاب قزل ارسالن« تا فق نمی شود و قادرنيست ، موبازھم اضافه کند» کرسی فلک

اينکه ريشه ھای قومی و خانوادگی بين شان موجود بوده و يا اينکه داوود . شاه امان هللا قرارمی دھد... را ھمرديف

 ۀي جداگانه است ولی شاه امان هللا ھرگزدرساۀلمان هللا نزديک نشان می داد ، مسأخود را از نگاه افق نظر به شاه ا

 ملی ، روشنفکری و مترقی بود که ۀ يک پروسۀھندبرتانوی و به کمک جواسيس آن به قدرت نرسيد بلکه ثمر

امان هللا خان استقالل سياسی . برخالف داوودخان ، غرورملی رابه بھترين و شکوھمندترين شکل آن تمثيل می نمود

چطورممکن است » سيستانی« پس آقای .دست آورد درحاليکه داوودخان موجب باخت آن شده افغانستان را ب

!                                                                  داوودخان را ھمپايه و ھمرديف شاه امان هللا دانست؟ کمی شرم از ملت بدنخواھدبود

ًشخصا من از آن لحظه که داوود با گام ھای . ًسربرده اکثرا زنده انده ستی داوودبھنوزنسلی که درزيراختناق فاشي

 انجام داد تا سقوط و ١٣۵٢ سرطان ٢۶سنگين درتاالرراديو افغانستان واردشد و اولين سخنرانی خودرا درسحرگاه 

  ، به خورد مردم می دھيدآنچه راشما با ذوق زدگی. خاطردارمه ً ھمه را دقيقا ب١٣۵٧ ثور٨خبراعدامش درچاشتگاه 

 آقای ۀولوتحقيقات خارق العاد( روزھای آخرحيات داوود گفته شده ۀآنچه دربار. بسيارکم با واقعيت صدق می کند

ھمان است که خود » بيطرفی«البته برداشت خود شما از . عاری از ھرگونه تضمين بيطرفی است) »سياه سنگ«

م و با گوشت و پوست خود احساس کرديم که داوود فقط يک ديکتاتور ما ھمه ديدي! درزمان خلق و پرچم داشتيد

از زمانی که قدرت . غير از خود و آنچه خود قضاوت می کرد ، حرف ديگری را نمی پذيرفته سرتمبه بود که ب

سلطنتی را غصب کرد تا پنج سالی که حکم راند ، ھمه کارھای وی و ھمه حرف ھای وی برای مردم مشکوک و 

راه انداختن انتخابات رياست جمھوری بود که درآن فقط يک ه  رسوای کذب وی ، بۀنمون. داشت» ملی«ب رنگ کاذ

بعدازرأی . شده بودند» خريداری«؛ و اکثريت مطلق وکأل )لوی درستيز» رسولی«غالم حيدر(حريف نمايشی داشت 

ً فورا آن مقام را نمی پذيرفت و می گيری ھای مسخره وقتی سرانجام اعالم شد که داوودخان برنده است ، وی گويا

اينکه اورا . که تا مدتھا اين جمله مضمون تفنن و تمسخرمردم بود» ...  فقط به يک شرط... فقط به يک شرط«: گفت

           .                                           حساب ميان اعضای يک باند است تا موضوع ملیۀدشمنان ملی نابودساختند ، بيشترتصفي

متعاقب ذکرشھامت داوودخان فھرست درازی از دستاوردھای اورا در آبادانی کشور يادآورشده و » سيستانی«آقای 

خاطرآزادی اجتماعی شان می خواھند مرھون داوودخان باشند؛ و از مجموع ملت می خواھند ه ًبعدا اززنان افغان ب

» خدابيامرزی«درزمان داوودخان حکمفرمابود ، به وی ھمنواشوند و از امنيتی که )»سيستانی«(تا با وی  

.  پول نداشتند تا امنيت داوودخانی را دردل شب امتحان کنندۀتمام افراد ملت ما پشتار! »سيستانی«آقای ... بفرستند

 متباقی ...جای ديگر سفرمينمودنده  پول پای پياده از يک جا بۀ با پشتاریراحته اين فقط شايد دزدھا بوده باشند که ب
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آرامش قبل از «سرمی بردند زيرا آرامش ظاھری را خوب تشخيص نموده بودند که ه ملت دراختناق و خفقان ب

  .                            بود» طوفان

 اين چه . خواھدافزودی که نداريدبازھم تکرارمی کنم که کمی حيا درسن وسالی که ھستيد بروقار! »سيستانی«آقای 

اولين شھيد «، » قھرمان جھاد«، » قھرمان ملی« به مردم شجاع و غيورما پيشکش می کنيد؟ چرندی است که

به ھرکس و ناکس ازطرف قدرت ھای » قھرمان ملی«مبرھن است که درشرايطی که لقب ! به داوودخان» جھاد

ائی می کنيد و بيگانه و عناصرضدملی ارزانی شده و برمردم تحميل می گردد ، شما ھم برای داوودخان بخت آزم

اما داوودخان ، اين قھرمان تسليم ناپذير ، به «: ً تان خريدارندارد ، فورا می افزائيدۀچون مطمئن ھستيد که امتع

ھامت ، نام و لقب در خور ش«و متعاقب اين اعتراف به پيشگاه ملت برای يافتن . »تبليغات ھيچ کسی احتياج ندارد

را » قھرمان ملی«ًخود حق می دھيد تا شخصا لقب ه شما که وقيحانه ب. يددی می افتاو به تک» شخصيت و استقامت

 اھدأ نمائيد ، به اين افتضاح ھم اکتفأ نکرده می خواھيد خوشخدمتی تانرا به بقايای پوست مورتومشکل ه به وی ب

را » خ زریبزمرده ، شا«بيشتر نمودارسازيد ، حاضريد تا صدمين سالگردتولد آن » جمھوريت«سلطنت و نخستين 

درآن لحظه به نانوائی فکر کنيد که داوودخان در زمان صدارت . برمردم تحميل نمائيد» سنت ملی«عنوان يک ه ب

، به خود اورا به اساس روايت مردم به سبب گران فروشی ، زنده به تنورانداخته بود تا به مردم زھرچشم نشان بدھد

نۀ داوود در مشرقی چه به روزگار شان آمد، به خاندان سيد کمال مردم صافی فکر کنيد که در زمان حکمرانی جبارا

فکر کنيدکه چگومه به خاطر عمل شخص سيد کمال قربانی ديو خشم آن سفاک گرديدندوده ھا مورد ديگرواز ھمه 

  ...         ه به نابودی کشانيد وطن را درقمارسرتمبه گی خيلی ارزان فروختمھمترببينيد که چگونه
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