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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

     
 ٢٠٠٨ دسمبر ٢٩   

  
  !، جناب کوهدامنیافغانو حقگوی  نويسندۀ با احساس

اديد، تا در فورمۀ خود فرست" ورد"به شکل ا را خالی نمانده و مقالۀ خود را اين بار تشکر ازينکه صدای م
، "هومات"مان رسم الخط دلپسند شما يعنی  را به هما هم چنانکه تعهد سپرده ايم، نوشته هايتان. پورتال نشر گردد

اصالحات معمول حتی گرچه برای ما گران تمام ميشود، ولی خواهش شما را پذيرفته و . خواهيم نمودنشر 
  .خواهيم داشتدر مورد مقاالت شما مرعی نهم امالئی را 

به هر صورت ورود شما را در حلقۀ نويسندگان خود خير مقدم گفته و آرزومنديم که همکاری خود را هميشگی 
  .مقدور نبودبودن مقاالت، " پی دی اف"  تان بخاطر در دو نوشتۀ اولبايد بگوئيم، که خير مقدم پورتال. بداريد

  !موفق باشيد و هميشه جويا و گويای حقايق
                                 با تقديم محبت       

   AA-AAپورتال                                      
  
   

     
  کوهدامنیعبد المتين 

  ٢٠٠٨ دسمبر ٢٨ ، پشاور 
  

  

  
  اکادميسين سيستانی دروغ ميگوید

  

  و
  

  شریک جرم او است" افغان جرمن"
  

ه ام که در پهلوی حق ایستاده و با همو قسمی که در نوشته قبلی آوردم، تصميم گرفت
  . مشت آهنين بر فرق باطل بکوبم

 از مرکز یکی از شهر های قدیم افغانستان که متاسفانه این نوشته سوم اینجانب است که
در . یاد ميشود، ار سال مينمایم» پشاور « همين حاال در قلمرو بيگانه واقع است و به نام 

تانی گوشزد نمودم که به این بی بند و باری و تا این ه آقای سيسبدو نوشته سابقۀ خود 
  . یکی از چهره های صدیق افغانستان، تاخت و تاز نکنند   برهيشرماناندازه بی اساس و ب

جالب است که سایت افغان جرمن آنالین در زیر قول سيستانی درامده و در حقيقت همرای 
» نظر خواهی«ستانی در ستون گذاشتن فحشنامۀ آقای سي. دزد دهان جوال را ميگيرد

این .  سيستانی و افغان جرمن را نشان ميدهدتبانی، نمونه همين »افغان جرمن«سایت 
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کار زشت و اقدام تنگاتنگ این سایت، این نکته را نيز برمال ميسازد که افغان جرمن طرف 
از چهره یک چهرۀ تاریک و تاریخ زدۀ افغانستان را گرفته و خود را عمًال شریک جرم یکی 

و ولی در  حقيقت جانی و خيانت پيشه،  ساخته و خود را بدنام تاریخ ، های ظاهرًا مرموز 
  .  ميسازدروی سياه دنيا و آخرت 

  

اکنون باید پرسيد که دروغ اکادميسين سيستانی چيست و چرا او دست بدین دروغ 
 و تا جایی که شاخدار و توطئه آشکارا زده است؟ تا جائی که برای اینجانب واضح شده

اجازه ميدهند، ميتوانم با قاطعيت بگویم که آنچه را » افغانستان آزاد«نوشته ها در پورتال 
 می بينيم که وقتيکه. آقای سيستانی ادعا ميکند دروغ محض و یک بهتان بيشرمانه است

 را برجسته ساخته و به بهانۀ گرفتن  سيستانی بهتان نامه و فحشنامهسایت افغان جرمن
 برای مدت بسيار دوامدار در جبين يت امرریات در ستون نظرخواهی گذاشته و در واقعنظ

خود ميگذارد، تا موضوع این دروغ در اذهان غافل ته نشين گردد، این را باید اصلی صفحه 
و . یک توطئه هویدا تلقی کرده و بگویيم که سایت افغان جرمن در این توطئه دست دراز دارد

 سایت افغان جرمن ، اصل محرک همين توطئه است و سيستانی فقط یک اگر ادعا کنيم که
این یک واقعيت است که . آله دست بی اختيار ميباشد، عين واقعيت را بيان کرده ایم
غان جرمن قرار گرفته و هر سيستانی به حيث موم در دست گردانندگان پيدا و ناپدای اف

  . ميکنداراده و زبونرد که این سایت مفتن ي همان شکلی را ميگلحظه
  

من در مقالۀ اول خود در مورد دانش آقای سيستانی و دانش تاریخی او  نوشتم که ایشان 
ایشان تاریخ را مطالعه کرده و . از معلومات داده شده تاریخی استنتاج درست کرده نميتوانند

د دادن این وقایع د، اما وقتی پای پيوننرویدادهای معينی را از تاریخ افغانستان در حافظه دار
و استفاده از آن به نفع شراط امروز به ميان بياید، می بينيم که سيستانی از این کار بکلی 

داؤد خان "این مسئله را اکنون در مقاله اش در سایت افغان جرمن، زیر عنوان. عاجز ميماند
ن مدیحه و ستایشنامه، به سيستانی طی ای. به چشم سر ميبينيم" را چی باید ناميد؟

 خان برخاسته، تو گوئی این مقاله را برای خوشی دل داودمرحوم مثبت تشریح کارنامۀ 
ود خان مرحوم بود و افسوس که وشته، که ميگویند، پروردۀ دست داانجنير کریم عطائی ن

  .، به ولی نعمت خود خيانت کرد خانداوددر آخرین لحظات حيات جناب عطایی 
 خان را ميشمارد، بر جرم داودر حالی که جنبه های مثبت کارکردهای سيستانی د

 کشور محبوب ما افغانستان را آماده ساخت، و این تباهی و بربادی عظيمش که زمينۀ
رخ راستگو و واقع بين پوشيده ماند،  که از چشم تاریخ و از دیدۀ یک مؤخبطی نيست

خان مرتکب گردید، باالترین ضریب را  داوداشتباهی را که . خاموشی محض اختيار ميکند
 خان کودتا نميکرد و نظام داود زیرا اگر .ستۀ خيانت ملی به حساب می آیددارد و در ر

سلطنتی را سقوط نميداد، دارۀ خلق ــ پرچم و هيچ تشکل سياسی دیگر نه جرئت و نه 
ی و  خان که خود اشخاص خاص خلقداود. قدرت برانداختن نظام سلطنتی را نداشتند

. پرچمی را باال کشيد و در الیه های دولتی جای داد، در واقعيت امر خود گور خود را هم کند
او در واقعيت امر خود زمينۀ کشته شدن خود را فراهم کرد و به چنين فردی نميتوان لقب 

" قهرمان بربادی افغانستان"باشد، هم داود خان قهرمان هم نيست و اگر . را داد» شهيد«
  ! است
و بصيرت " بصيرت تاریخی" ولی متأسفانه اید آقای سيستانی تاریخخوان باشدش

وقتی در یک  صفحۀ زندۀ تاریخ وطن ما قضاوت سيستانی تا این . تاریخنویس و مؤرخ را ندارد
حد یکجانبه و دور از واقعيت های مشهود باشد، دیگر گمان نميکنم، که نوشته های دیگر 

از همين خاطر .  عالمانه و تحليلگرانۀ تاریخ برخوردار باشدسيستانی از تاریخ هم از عمق
همين قسمی که سيستانی . هم درست نيست که سيستانی را مؤرخ و تاریخدان بناميم

 پرست داودامروز بخاطر دلخوشی اشخاص معين دارۀ افغان جرمن، خصوصًا همان یک 
ز ميزند، معلوم است که این مشهور، تاریخ را تحریف ميکند و از گفتن حقایق تاریخی سر با

و » مؤرخ « به چنين فرد یکجانبه نگر نميتوان لقب . رده ميتوانددیگر ککار را در هر زمان 
اگر به سيستانی لقب مؤرخ را قایل گردیم، در حقيقت به مؤرخان بزرگ . را داد» تاریخدان«

کسی که به . ه ایمتوهين روا داشت،خود از قبيل استاد کهزاد، استاد غبار، استاد حبيبی 
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 پله بين و خود و یک انسان " مداح"و " سادو"نویسد، مؤرخ نيست ، بلکه یک بنرخ روز تاریخ 
  .ستا فروش و ابن الوقت

ر داد سخن ياشنيده ام که سيستانی یک زمانی  در وصف احمد شاه مسعود خاین هم بس
 روسی، مداحی های برک کارمل یا شاه شجاعبود و نيز در مورد وطنفروش مشهور بداده 

  .فراوان کرده بود
   

سياه و تاریک  در بارۀ گذشته هم اندک خيلی فرصت یک در که و خدا را شکر خوب شد چه 
رخ و تاریخدان  این نکته پی بردم که او اصًال مؤسيستانی اطالع حاصل کردم و هم به

  .نيست، بلکه تاجر تاریخ است و تاریخ را نثار قدوم این و آن ميکند
بروید . زنيد و نه از جامعه و سياستبشما را بخدا دیگر نه از تاریخ گپ سيستانی ای آق

یک پند آخری هم به . همان ودکای روسی تان را زده راهی باشيد و نام تاریخ را بد نکنيد
  : و آن اینکهمشما ميده

ه، عاميانچيزی ننویسيد، چون نوشته های  افغان ماللی جویا  دیگر در دفاع از شيردخت
د بود که بر حریم شخصيت خانم جویا اصابت ن خواههایی ه بشما ضربازاری و بی محتوای  

 ر تعریف و توصيف شما از دخت.را لکه دار ميسازدافغان  و پاک  و یک چهرۀ معصوم دنميکن
 فرزند اصيل و این  به و استهزاافغان ماللی جویا در حقيقت توهين و تحقير باشهامت 

  .استبرازندۀ وطن ما 
  

  آقای سيستانی؛
بدون اتالف وقت و هرچه زودتر من این نوشته را در همينجا به پایان ميبرم و منتظرم که 

ازش در کمال خضوع بروید و دستان مبارک، رنجدیده و رزمندۀ موسوی صاحب را ببوسيد و 
در غير پوزش بخواهيد، و پوزشنامه تان را در تمام سایتهای افغانی رسمًا به نشر بسپارید، 

  . انتخاب بدست شما است. آن  آنقدر شما را خواهم کوفت که به مرگ راضی شوید
در مقاالت آینده خود به حساب جنایتکاران سایت افغان جرمن خواهم رسيد و پرده ایشان را 

  .پاره پاره خواهم نمود
  
 
  
 


