
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

 
  دکتور زمان ستانيزی

  ٢٠١٤ نومبر ٢٢
  

  تناقض در استدالل آقای سيستانی
  بخش ششم

  
   و کج قلمی تحريف، توريه

لمانھا از جنايات نازيزم ا. شتباھات خود بياموزندکنند تا از ا ملتھای جھان تاريخ خود را تازه نگری می  

زم چين با سرمايه داری آشتی می کند، امريکا يگردانند، کمون زم رو میيخواھند، روسھا از اشتباھات کمون معذرت می

در اين جوامع . سازد  انعکاس وجدانی با حقايق عصر و زمان عيار میۀذھنيت تعصب اندودٔه تفوق نژادی را در آئين

ولی ما افغانھا در اعتياد ذھنيت عقبگرا با تازه نگری . گردند رزشھای اخالقی جھانشمول جانشين ارزشھای ثقافتی میا

استعداد تحليل ما . کنيم  تاريخ رسمی را خيال پرورانه بررسی مییھنوز ھم اسطوره پرداز. دھيم حساسيت نشان می

کنيم، مواقف سياسی را امر  تازه نگری را تکفير می.  عينیمتکی بر احساسات و ذھنيت تبليغاتی است تا بر قضاوت

کنيم، و مثل ھر جامعٔه پس مانده  کنيم، و از راه توھين ديگران خود را تبرئه می بالمعروف دانسته با کج قلمی دفاع می

   .سازيم  ناجوانمرادانه با تيغ شخصيت کشی قربانی خودمحوری خويش می،مخالفت نظر را

 عوض شرح و تفصيل عينی و واقعبينانه در چھار چوب يک مناظرٔه علمی يا دشنام و ناسزا میآقای سيستانی   

ما از خوبی ھا و آرزوھای نيک امير امان هللا خان برای ملتش . پردازند گويند يا به توصيف امير آمان هللا خان می

 و نه  جه اختالف اند، نه موضوع بحث اند و به تحقيق که او دارای اوصاف بيشماری بود، ولی آنھا نه و ميمنکر نيست

 مطرح کردن سؤاالت پيرامون مسؤوليتھای دورٔه امانيه را نبايد خيانت ءً بنا. توانند اشتباھاتش را رفع و دفع کرده می

   . تاريخ کشور دانستنتلقی کرد، بلکه ادای مکلفيت برای روشن ساخت

تنھا به حيث يک ھواخواه مشروطيت ه او ن. ل درک استاز نگاه روانشناسی اجتماعی موقف آقای سيستای قاب  

د، بلکه به او مغاير تشريفات عوض لقب رسمی او که امير بود، از خود لقب شاھی می کن از امير امان هللا خان دفاع می

 حماسه اين تکبير و نوحه سرائی با يک تاريخدان نمی زيبد زيرا اگر منظور تمجيد قھرمانان تاريخ باشد، بايد. بخشند

.  آن ناگزير بايد شامل خوبيھا و زشتيھای آن باشدی کرد، ولی اگر ھدف بررسی وقايع تاريخ باشد، تحليل سياسئیسرا

 يک هزيبد، تا ب  ادعای يک وکيل مدافع امير امان هللا خان میهی که امان هللا خان ھيچ اشتباه يا خيانت نکرده بئادعا

  اعتقاد شخصی آقای سيستانی باشد، ولی اسلوب و روش تحقيق ھوشدار میءند جزچنين ادعا می توا. کانديد اکادميسين

عالوتاً آقای . دھد که اعتقاد را نبايد شامل معادلٔه تحقيقی ساخت تا استدالل فرار نکند و اصول تحقيق زير پا نشوند

و اين کار اگر شرک نيست . سانندر  میئیسيستانی با چنين ادعايش امير امان هللا خان را از سطح آدميت به مراحل خدا

     . می گيرندءرا به استھزا  که آقای سيستانی آنه ایحتماً اسطوره سازی است، پديد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

من از طريق يک تحليل به منظور تنوير . که در دورٔه امانی اشتباھاتی صورت گرفته قابل انکار نيست اين  

ن تاريخ کشور به آن می نگرم، نه به غرض توھين به اذھان و تازه نگری و دوباره نگری به حيث يک دورٔه درخشا

ولی آقای سيستانی .  و نه به منظور انکار از اوصاف شخصی و موفقيتھای سياسی او اعليحضرت امير امان هللا خان

نوشته اند تا » نظريات برخی از نخبه گان سياسی در بارٔه شاه امان هللا«برای رد نظرياتم مضمون درازی تحت عنوان 

 اعليحضرت اميرامان هللا خان تالفی و ی و اشتباھات سياسی دورٔه امانی را با اوصاف شخصیر واقع کمبوديھای ادارد

. پوشانيدن يک عيب توسط صفت ديگری کفر است و گريز از حقيقت يابی و يک محقق را نشايد. وقايه کرده باشند

.  گفته اند، بلکه اين که خود امير امان هللا خان چه کرده است امير امان هللا خان چهۀمسأله اين نيست که ديگران در بار

در قضاوت اين اصل را نبايد فراموش کرد که پاداش اعمال در نزد . يعنی بحث باالی کردار او است، نه گفتار ديگران

 نتيجٔه آن ارزيابی ی از رواِنََمااالَّعماُل بِاالنِيّات، ولی انسانھای روی زمين اعمال را: خداوند مربوط به نيت انسان است

  .کنند می

ھای او از تناقضات استداللی ئيعالوه بر نقص روش تحقيق نوشته ھای آقای سيستانی در رد نظرياتم، قلم فرسا  

مثالً من گفتم امير امان هللا خان به خاطر رقابت با سردار نصرهللا خان و ملحوظات سياسی . ندکی فراوان حکايت م

تازند و اعالن  آقای سيستانی بر انتقاد من می.  ضد انگليس اعالن جنگ کردهمادگی نظامی بآدون داخلی افغانستان ب

و از خدا و از تاريخ کشور ... اين داکتر«نويسند،  جنگ عليه انگليس را از ابتکارات امير امان هللا خان قلمداد کرده می

 تمام جبھات ديگر جنگ با انگليس ھا شکست خورده خود بی خبر، نميداند که قوای افغانی بجز در جبھه پکتيا، در

آقای سيستانی با ذکر » .مان هللا خان در آن شرايط بايد معاھدٔه را قبول ميکردابس ھمين قدر مقدور بود و . …بودند

 در سطح احساسات اعالن جنگ کار آسان بود، ولی  سازند که ادعای مرا ثابت می» بس ھمين قدر مقدور بود«عبارت 

 سوقيات نظامی در بخشھای لوژستيک، مخابرات، نقليه، و یعمق قوای نظامی افغانستان از نگاه تخنيکی و تاکتيکدر 

تنظيم عمليات قشون منظم اردوی . ستيز با مشکالت شديد مواجه بودندرفقدان کدر رھبری عمليات نظامی يا لوی د

که لشکرھای  روی را به رکود مواجه ساخته بود تا آنافغانستان و ھمآھنگ ساختن عمليات آنھا با لشکرھای قومی پيش

  .قومی ابتکار عمل را در دست گرفته رکود سياسی را به ظفر نظامی تبديل کردند

تنھا اعالن جنگ عليه انگليس بنا بر ملحوظات سياست و رقابت داخلی دربار عجوالنه و بدون تياری ه ن  

 که افغانھا خاصتاً پشتونھای آنسوی خط در جنگ با انگليس ھا یاسصورت گرفته بود، بلکه قبول متارکه در مقطع حس

 کردند عجله کردند و درجائی که بايد تأمل می که امير امان هللا خان در جائی خالصه اين.  اشتباه بود،دست باال داشتند

دوران جنگ سوم افغان  اشتباھات یتوان او را از مسؤوليت نھاي پس به مشکل می. کردند که عجله کردند بايد تأمل می

 ندان اعلی کشور لقب غازی میامير امان هللا خان به حيث سرقومھای جنگ به اگر به خاطر ظفر. برائت دادو انگليس 

  .کند  اشتباھات جنگ ھم به او رجعت میئیدھيم، مسؤوليت نھا

 قلمرو ی برای آزاداگر از روی قياس يکی از زعمای معاصر دنيا حين حمالت ظفرمندانٔه قوای مسلح درگير  

ندانان داخل  و قومی با لوی درستيز و مشاورين نظامهتحت اشغالش عساکر منظم و غير منظم خود را بدون مشور

جبھات به نام متارکه و بدون تضمين حفظ مواضع قوای مقابل، امر عقبکشی بدھد و آنھا را به واگذارئ يکجانبٔه 

يا خيانت » اشتباه«ئه و مقننٔه کشورش به جرم ئ قضایقامات ذيصالح عالمحاذھای مفتوحه مکلف سازند، آيا از طرف م

   ملی محاکمه نخواھد شد؟ 

  افغانستان مییکه آقای سيستانی تحديدات بر حاکميت سياست افغانستان را اشتباھاً دليل عدم آزاد ھمان طوری  

غانستان قلمداد کرده، به زعم خود مرا امتحان  افیدانند، اجرای تعامالت و تشريفات ديپلوماسی را نيز دليل عدم آزاد

 ،... سفراء افغانستان را در عھد شاه زمان شه مستقل بوده است، پس لطفاً ياگر افغانستان، بگفتۀ شما ھم«کرده می پرسند 
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ی و ه عثمانيران و ھند برتانوی، بخارا و ترکيا ه مثل،يک ازکشورھای ھمسايد افغانستان در کدام يد و بگوئياسم ببر

  »ر داشت ؟يگر کشورھای اسالمی سفيد

 چيزی را که تاريخدان چيره دست ما فراموش می. اين سؤال ناقص است چون با قرينٔه زمان سازگار نيست  

.  موجوديت سفارت خانٔه دايمی به شکلی که ما امروز با آن اشنا ھستيم، يک تعامل نھايت معاصر است کنند اينست که

قت به دربار يا وتی را برای يک سفر مأمور يا ھيأموريتھای مشخص يک مأد خاص و برای مدر گذشته تنھا در موار

 نيدر مايرسفر يا سفارت . خوانند می» ت در حال سفرأھي«را سفير يعنی  بدان سبب آن. کشور ديگری می فرستادند

 معاصر ی از روی تعامالت ديپلوماستنھا. توان از اين نوع سفارت ھا شمرد لمانی به دربار امير حبيب هللا خان را میا

مروج گرديد و برای متمايز ساختن آن ) يعنی غير مسافر و مقر در يک شھر(و مقيم ) يعنی غيرموقت(سفارتھای دايمی 

مثالً سفارت . با ذکر مقر اقامت آن رسم و رسميت پيدا کرد» سفارت دايمی مقيم«از سفارتھای عندالضرورت عبارت 

    .افغانستان در رياض

نظر به اھميت افغانستان برای دو ابرقدرت . در ماھيت نوعيت سفارت ھای دايمی ھم يک سان نيست  

 سفارت روسيه و برتانيه، حيثيت يک پايگاه مستقر با ابعاد نظامی و یاستعماری، در صد سال قبل از دورٔه امانی نمايندگ

با فھم . روسيه يا انگليس از آن ستفاده به عمل می آمداستخباراتی را داشت که به منظور تسليحات و گسترش استعماری 

 قرار داشت تا به نحوی حايل بين ارگ و راه عبوری  باغاين حساسيت بود که سفارت انگليس در شمال کابل در بادام

 شوری ھم احتماالً به سبب ھمين گونه تشويشات ۀمقر سفارت جديد روسي. پايتخت به سمت سرحد روسئه شوروی باشد

 به ی تحليل چنين مسائلءً بنا. ين قسمت شھر کابل قرار داشتدر جنوبتر) نزديک بودن به سرحد پاکستان يا بحر ھند(

   .که نام سفير افغانستان چه بود مشاھده، مداقه، ژرفنگری، و موشگافی بيشتر ضرورت دارد تا اين

ه افغانستان چون اختيار داشتن سفارت کنند، که ثابت بسازند ک آقای سيستانی اين سؤال را برای آن مطرح می  

  حکمروايان افغانستان اشاره میاو به تقاضای انگليسھا از. در کابل را نداشت، پس کشور آزاد نبود) روسيه(خارجی 

گرى يچ کشور ديس با ھيد که بدون از انگليس را دوست و دشمن خود بشناسد و تعھد نمايدوست و دشمن انگل«د که کن

که در بخش چھارم توضيح شد که اين داللت بر حاکميت انگليس برسياست  چنان» .سى و نظامى نگرددايداخل روابط س

  . افغانستانیکند، نه به سلطٔه آنھا بر آزاد  افغانستان مییخارج

کنند، يا با  شود که يا آقای سيستانی در چندين مورد سخنان مرا يا عمداً تحريف و توريه می اينطور معلوم می  

مثالً من به وضاحت دو بُعد متضاد سياست پاکستان در رابطه با افغانستان را . چار ھستند ھوش و گوش دیئنارسا

. کند  سياسی مییخواھد افغانستان تجزيه شود، ولی از عدم استقرار در منطقه بھره بردار پاکستان نمی: توضيح کردم

  .سائی اين دو امر متجزا حتمی استسياسی منطقه تفکيک و شنا/جوی راه حل مشکل نظامی و برای جست

 ی پاکستان به سببی طرفدار تجزئه افغانستان نيست، که در صورت تجزئه افغانستان اگر گروه ھای نژادی و زبان-١

در نتيجٔه . افغانستان با کشورھای ھمسايه می پيوندند، پشتونھا احتماالً نظر به مجاورت با پاکستان يکجا خواھند شد

مسلم است که پنجابيھا که در پاکستان کنونی . ای دو طرف خط ديورند نفوس آنھا از پنجابيھا بيشتر می شودادغام پشتونھ

 و قصداً خود را از يک اکثريت نسبی به اقليت درجه دو اً صاحب قدرت و امتيازات ھستند، حاضر نخواند شد که عمد

که سلطٔه  ئه مھربانتر از مادر است، ، بلکه برای آناين نه برای آن که پاکستان برای مردم افغانستان دا. درآورند

اين استدالل بر پائه منطق استوار است، نه به جانبداری از . پنجابيھای پاکستان منافع سياسی خود را در خطر می بينند

  .پاکستان
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ندو کشور استقرار  نظاميان پاکستان برای بھره برداری اقتصادی و سياسی به ھمکاری امريکا برای تضمين منافع آ-٢

. چرخد  کشالٔه سياسی امروزی در ھردو جناح خط ديورند بر ابعاد زبانی و نژادی میءً بنا. زنند  را برھم می ایمنطقه

  .خون پشتونھا را به نام تروريست می ريزند تا پنجابيھا در رأس نظام بھره برادری مالی کنند

کنند که من وابسته به اصالتھای قومی ھستم از  آقای سيستانی سخنان مرا عمداً تحريف کرده طوری وانمود می  

که من به صراحت گفتم که پشتونھا، نه به حيثت  در حالی. کنم آنرو به زعم ايشان از موقف پشتونھا يا پاکستان دفاع می

دھند و مسأله را در رابطه با تجاوزات   افغانستان را تشکيل می ممتاز، بلکه از نگاه کميت جمعيت و نفوس قلبۀيک کتل

ی ارايه ه ئ منطقۀو دسيسه ھای کشورھای خارجی و منطقه به گونٔه ھوشدار در رابطه با خطرات ناشی از احتمال تجزي

   .کردم

دن گوش او کند، قصٔه بعدی از به کار نبر اگر قضئه باال از به کار نبردن ھوش آقای سيستانی حکايت می  

توھين به مقام مادر و مقام استقالل در کالم «آقای سيستانی مضمون درازی نوشته اند تحت عنوان . کند شکايت می

که دقت کنند که   و اھانت کرده بدون آنئیکه در آن از توريه و تحريف به تعوض پا فراتر گذاشته ناسزاگو» ستانيزی

  .من ھرگز چنين اظھار نظر نکرده ام

 افغانستان از طرف قونسلگری افغانی در الس انجلس در سال یدر محفل تجليل روز آزاد:  الزمتوضيح  

 سياسی تجليل روز آزادی را علی رغم وجود یيک چھرٔه سرشناس تلويزونی از باالی ستيج به لحن يک شوخ  ٢٠٠٧

زاد است، يا نی که ما جشن آلی راست بگوئين که افغانستان آ«قوای خارجی در کشور مورد سؤال قرار داده گفت 

بلی اين بدان ماند :  با عمق سؤال مطروحه به باب مزاح ذوالمعنين گفتئیيکی از مھمانان احتماالً در ھمنوا» بگيريم؟

اين گفتٔه وطندار ما که پيچيدگی مسأله را به شوخی جوابگو شده بود زبانزد مجلس . که کس در عروسی مادرش برقصد

  .شد

يش در کليفورنيای شمالی به ھمين مسأله اشاره کردم و به خاطر حساسيت قابل درک عبارت  خوۀمن در بياني  

اين واقعيت در ويديوی سخنرانی من به . از من نيست» مزاح«آن از حضار معذرت خواستم و به صراحت گفتم که اين 

ولی داکتر زمانی و آقای . مکن  ديگری اشاره میکنم، بلکه به ذھنيت شود که من اظھار نظر نمی وضاحت شنيده می

 ھای مطابق بر ئیکه به دقت گوش و ھوش کنند، مرا به داشتن چنين نظر متھم کرده به ياوه گو سيستانی بدون آن

  :خصلت شان پرداخته صفحٔه کاغذ و صورت خود را يکجا سياه کرده اند و پر کاھی نبود که از آن کوھی نساختند

  ابد گوش خرـخن را در نيــن ســکاي    گوش خر بفروش و ديگر گوش خر

  » معنوییمثنو«

  وش خر بھتر بود از گوش کرــگ    بخرخر گوش کر بفروش، گوش 

  »وجيزه«

  ه ولی ناخبر کړیـبـيـه عـلـپـه خـدای لـخ    ه نظر کړیـو تـونـبـيـل عـدام د بــی مـچ

   غر کړی لویئیھغه يو جودانه عيب به     ه بل کیـی پـنـب ويـيـه عـودانـوه جـه يـک

  ه دا خپل صورت پخپله ګاو و خر کړیـت    ړوـام در کـقـو مـکــلـه د مــاتــدای و تـخ

  »رحمن بابا«

ضد من نوشته شده به شکل يک ه  کورکرانٔه او بی که به اثر ترغيب ضمنی و پيرویآقای سيستانی ھمٔه جفنگيات

ه به معانی و مفاھيم لغوی و اصطالحی و کج قلمی او مجموعٔه کتابنما درآورده که مثل ھمٔه نوشته ھای او از عدم توج

 تبصره و تصحيح آن سالھا را در برخواھد گرفت، ولی صرف بر عنوان اين سفسطه بافی غوری می. کند حکايت می

   »!دفاع از ارزشھای ملی، وظيفٔه عناصر ملی است«کنيم که نوشته اند، 
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  و خبر را از ھم جدا میءين عنوان کامالً بی لزوم اند چون اولی مبتدا از نگاه نقطه گذاری کاربرد کامه و ندايه در ا-١

  .شود  و ندايه ديده نمیءزيرا اگر دفاع مطرح باشد، ضرورت به ندا. سازد کند و دومی معنی دفاع را زائل می

 ربرد اين کلمهپس در کا. شود معموالً به طور کنايه در قراين منفی استعمال می» عناصر«در موارد سياسی کلمٔه  -٢

  .کنند مخاطب را توھين می

 بشری است ۀ ذاتی و انگيزۀکنند و زادٔه غريز  کلمٔه ارزش وجوه مشترک آرزوھا و خواسته ھای بشری را افاده می-٣

در معيارھای . توانند  ارزشھا ملی بوده نمیءً بنا. ياتی، ارزشھای علمی، و غيرهمثل ارزشھای اخالقی، ارزشھای ح

ًء بنا. توانند مع مختلف ممکن تفاوتھای جزئی مشاھده شود، ولی در کليت در انحصار يک ملت بوده نمیارزشھای جوا

توان  باشد، می» افتخارات ملی«اگر از مقصد آقای سيستانی از ارزشھای ملی، . ارزشھای ملی عبارت بی معنی است

شويم، می  داشت آقای سيستانی از آن متوجه میکه بين تعريف افتخار و کاربرد و بر به ايشان برائت داد، ولی زمانی

  .دانند بينيم که او معنی افتخار را ھم نمی

 افتخار ۀتواند ماي يعنی يک کار و عمل می. افتخار در شدن و کردن است و به عمل مربوط است نه در بودن  

يم چون در آن معيار امتياز کن ما به انسان بودن افتخار نمی.  کردهءجراامول را أگردد ولی نه خود شخص که آن م

تواند سبب افتخار آن شخص  موجود نيست زيرا ھمه انسان ھستيم، ولی اجرای يک عمل نيک و پسنديدٔه يک انسان می

 او خاصتاً در سطح ۀ افتخار نيست، ولی اعمال و کردار پسنديدۀدر نتيجه امير امان هللا خان خود ماي. و ديگران شود

  .توانيم را افتخار ملی گفته می خار مردم افغانستان باشد که آنتوانند باعث افت ملی می

و در تمام متن بيش از سه صد   کند، نه به نام خداوند آقای سيستانی مجموعٔه کتابنمايش را به نام خود آغاز می  

تقدير امير : چرخد تمام متن اين مجموعه فقط و فقط به دور دو محور می. شود  آن ذکری از خداوند ديده نمی ئیصفحه

امان هللا خان و تحقير اين بندٔه خاکی که به سبب انتقاد از بعضی وقايع دورٔه امانيه به اعتقاد آقای سيستانی مرتکب گناه 

   .نابخشودنی گشته ام

علت تکفير من ھمين است که گويا به .  بيش نيستی اين نوشته ھا اسطوره سازۀدر ابعاد تحت شعوری ھم  

در اين اسطوره ھا آقای سيستانی خود نيز در .  کرده امنی آقای سيستانی توھيئان يا خداوند اسطوره امير امان هللا خ

: رساند کند، يا ال اقل توصيف او در شعر خانم واصل ھمين پيام را می  تقرب میئیاذھان پيروانش به موقف خدا

  .کنيم  میءی دو کلمٔه اول اکتفا صرف باالۀبازھم بر تبصر. »حقيقت زايد ھردم، خامٔه پر بار سيستانی«

بدان سبب حقيقت خالق، زايا، و زاينده است، نه زايده و . حقيقت مشتق حق است که خالق است، نه مخلوق  

اگر حسب شعر خانم وھاب واصل خامٔه پربار سيستانی ھردم حقيقت می زايد، يعنی حقيقت را خلق . مخلوق و خلق شده

معنی دوم آن ادعای مناسب حال است، زيرا آقای . سازند د يا حقيقت را از خود میکنن  میئیکند، يا ادعای خدا می

صرفنظر از اين مسأله استعداد شعری خانم واصل قابل قدر و . کنند سيستانی مطالب زياد حقيقت نما را از خود خلق می

  .ستايش است

کنند و عوض فلسفه  رايه میآقای سيستانی در برابر مطالب و مسائل عوض جواب منطقی جواب تاريخی ا  

گويند بدون آن که غور کنند که آيا ذکر يک واقعٔه تاريخی در حل يا توضيح مسألٔه زير بحث مورد دارد يا  سفسطه می

تواند،  که انتقاد مرا بر اشتباھات امير امان هللا خان خيانت بنگارند و ھيچ دليل منطقی ارايه کرده نمی مثالً برای اين. نه

قوم ستانيزی ھستم و نويسند که چون من از  دھند و می  تخاصم شخصی میۀ سفسطه رو آورده به آن صبغناچار به

 از سليمانخيل ھستند و سليمانخيل يک قرن پيش در غزنی در صف مقابل امير امان هللا خان جنگيده  ایستانيزی شاخه

از نگاه منطقی بايد واقعيت را بر . ن هللا خان باشدبودند، پس نوشته و گفتار من بايد به اثر مخاصمت شخصی با امير اما
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ھر پيشفرض علت و معلول اين تسلسل وقايع تحميل کرد تا ھر امکان ممکنه يک احتمال مطلق پنداشته شود، تا حرف 

  .آقای سيستانی بر کرسی بنشيند

 محض بھانه می  وا. ئيد شناخت شخصيت دارندأ مبتال است و ضرورت برای تیآقای سيستانی به تکليف روح  

که  بعداً ھم برای اين. طلبد تا قصٔه ھای تاريخ را بر روی مردم بکشند تا مردم او را به حيث يک تاريخدان بشناسند

مشروطيت، امانيت، يا افغانيت شناخته شوند، بايد از راه شخصيت کشی اتھام ده ھا » افتخارات«و » ارزشھا«مدافع 

به سبب ھمين خود محوری است که . ران کنند تا عطش منيت و انانيت او اقناع شودجرم و ھزاران ناسزا را نثار ديگ

دانند و در واقع دفاع از موقف خود را در لباس دفاع از افتخارات ملی توجيه  آقای سيستانی نظرات خود را معيار می

ستی و بعضاً ھم در خدا پرستی اين معمول است که حس دفاعی نفس چنين پندار و کردار را در تبارز مليت پر. کنند می

  .کند عيب پوشی می

در الفاف تسلط اين ذھنيت ظن و بدگمانی آقای سيستانی ھر کس را که با او نظرات يا نظريات مغاير دارند به   

 در آن مدعی است که نظريات من و وحيد مژده از يک منبع  مثالً مضمونی نوشته اند که. کنند اتھام خيانت محکوم می

 چون وحيد مژده در نوشته ھايش آمان هللا خان، محمود طرزی، نادرخان و غبار را توھين يا تخريب ءً خورند بنا آب می

کنند، پس من ھم بر حسب تعميم پيشفرض ناقص شان مسؤوليت نظرات ديگران را بايد متقبل شوم و مجرم جرم آنھا  می

  .فقط. دانم ت را مردود میشناسم و قضاوت بدون شناخ من آقای وحيد مژده را نمی. باشم

کند،  دانم که خدماتش را تاريخ فراموش نمی من امير امان هللا خان را از مترقی ترين رھبران افغانستان می  

 شرق و از منورترين ۀمن محمود طرزی را به حيث نابغ. ولی تاريخ ھمچنان اشتباھاتش را درج اوراقش نموده

ای کاش امير امان هللا خان به او در حساسترين مرحلٔه تاريخ . ترام ميگذارمشخصيت ھای تاريخ افغانستان شناخته اح

من به مير غالم محمد غبار به پاس . شدند کشور فرصت خدمت می داد تا خود مرتکب بزرگترين اشتباه حکومتش نمی

 و انحصار نام  بود که در رابطه با سازش حکومت وقت در پذيرفتن درخواست تصاحبیکه او يگانه مرد مبارز اين

که آقای سيستانی که مرا  عجب اين. با کشور ھمسايه جرأت اعتراض و تظاھر کرد، سر تعظيم پائين می آورم» ايران«

و به . کنند، خود در جبھٔه مخالف جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ صف آراست در رديف مخالفين غبار قلمداد می

  :گردد نيتی در معرفت شان مطلبی نوشته اند که بدون تصرف نقل میخاطر ناسپاسی اش يکی از سايت ھای انتر

 محکی در ارزيابی   يا افغانستان در مسير تاريخ« آقای نجيب سخی در سلسله مقاالِت شان زيِر عنواِن «  

ضِو اعظم سيستانی دوست نزديک ببرک کارمل و ع: ( نمايند  آقای سيستانی را چنين معرفی می... »تاريخ افغانستان 

د آن ئيھيئت رئيسۀ شورای انقالبی ، تماِم احکام را بدون در نظرداشت محتوای آن امضا ميکرد واين احکام پس از تأ

 بيش از ١٩٩٣ و ١٩٧٨حکومت ھای دست نشاندۀ شوروی بين سالھای « بوسيلۀ اين شورا ، به مرحلۀ اجرا در می آمد 

در . » ی و اعدام کردند و صد ھا مدرسه و مسجد را آتش زدند پنجاه ھزار محصل ، معلم و فرھنگِی کشور را زندان

: چنين می نويسد » دشنه ھای سرخ «  زير عنوان یامورد وظايف رسمی سيستانی ، آقای فقير ودان در اعتراف نامه 

 عضو در زمان رياست شورای انقالبِی ببرک کارمل ،» تعارفات بين پرچمی ھا « دانشمند افغانی کانديد اکادميسين 

اما با . ھيئت رئيسۀ شورای انقالبی جمھوری افغانستان بود و در اين موقع از ھمکاران نزديک کارمل بشمار ميرفت 

ضد ه  بیا به شادمانی پرداخت و مقاله  ر جھت داده وي در سمت وزش باد تغيیااحساس خطر ، ھمچون کاغذ پاره 

طرف ھم حزبی ھای سابق خود لقب پرچمی خط بينی کشيده را اين بود که از . دوسِت ديرينه اش يعنی کارمل نوشت 

را سفيد جلوه دھد تخلِص خود  بدست آورد و حتی برای اينکه دست ھای آلوده بخون خود را از مردم مخفی نموده و آن

  .)تخلص کرد » سيستانی «  ولی بعد از رفع خطر مجدداً  ر داديتغي» يوسف زی « را به 
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ت رئيسٔه شورای أه يک عضو ھي ستانی در مورد نظراتی دارند، ولی عجب اينکمن مطمئنم که آقای سي  

سازد، ديدگاه خود را معيار  می» شيرک«برخاسته، خود را » ببرک«پرچم از پھلوی /انقالبئ زمان اقتدار حزب خلق

يستانی وطنپرست وطنپرستی قلمداد کرده ديگران را محض اظھار نظر متفاوت به کفر و خيانت متھم می کنند؟ آقای س

   .اين ھم عجب است که وطنپرستی خدا پرست را تکفير کند. ھستند و من خدا پرست وطن دوست ھستم

  


