
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 
 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ١٨
 

  تکفير شودخود  بايد "سياف"ملعون 

  
  می خورمتان

ی کشانيدند، سخنرانی کردند و در روز شکست شوروی ھر يک از رھبران زندۀ جھادی که افغانستان را به سوی نابود

خود شان نه انسان است و نه اھميت  برای گرگان جھادی ھيچ کس به جز. خود را مستحق ھر گونه مکافات دانستند

کدام کار بدی در اين دنيا نبود که .  مردم افغانستان به استثنای چند دزد جھادی کافر استۀ ملعون ھمسيافبرای . دارد

 کافر اند و بايد تکفير شوند، سياف اول شخص ۀ رھبران جھادی  به درجۀبه عقيدۀ من ھم. ندرھبران جھادی نکرده ا

  . بوده است" اسالميت"زيرا ھر عمل اين کثافت ھا ضد انسانيت و 

 کلماتش ۀھم.  يکی از به اصطالح رھبران جھادی ھم در روز سالگرد شوروی سخن گفت و عربده کشيدرسول سياف

را مختص جھادی ھا خواند " قومندانيت "سيافملعون . ز بی مھری دولت مستعمراتی شکايت داشتتھديد آميز بود و ا

ما ھم طرفدار اين نيستيم که مردم بروند و به جايش . که مصروف دفاع از کشور اند ھمه قابل تقدير اند کسانی"و گفت 

ھدين است اما در قيادت نيروھای امنيتی چنانچه ھم اکنون ھم بخش اعظمی از سنگرداری بردوش مجا. مجاھدين بيايند

ندانی به دست  تمامی قوميم کهئنمی گو. ندانی ھا بايد سياست تحميش و به حاشيه زدن مجاھدين بايد خاتمه پيدا کندقومدر 

اين را ھم حق . دنمجاھدين داده شود اما مجاھدين اين آزادی را کسب کردند و حق دارند که در نگه داشتنش ھم سھيم باش

در آزادی ) جريان ھای سياسی(که به نمايندگی از ملت  کسانی... خود می دانند و ھم واجب خود می دانند که چنين شود

  ". سھيم بوده اند، بايد يک نوع نظارت غير مباشر بر سياست کلی کشور داشته باشند که اين حق مسلم شان است

از نگاه اين کثافت قومندانيت فقط حق پدر گروه . يگری نبايد قومندان شود و ساير شغاالن جھادی کس دسياف برای 

ھدف سياف اين است که افراد جھادی از عايدات ناشی ار رشوت محروم نشوند و پول ھا بايد ھمه . ھای جھادی است
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ی گويم که يک  جھانی مۀبه جامع" در ستايش از امپرباليسم و اشغال کشور گفت که سياف. فتددر جيب جھادی ھا بي

 فراموشی وضع رقت باری بر سر جھان آورد که تا امروز ۀنتيج. دفعه بعد از پيروزی جھاد، افغانستان فراموش شد

دھد که افغانستان بايد در اشغال باقی بماند و استعمار   میا معنسيافاين سخنان ". ی جمع کردنش را نداردئکسی توانا

 ھر مسلمان شريف را به سيافين سخنان ضد اسالمی و طرفداری از امپرياليسم ا.  مسلط باشدهبر کشور ما برای ھميش

  .قھر و غضب می آورد و به او  لعنت می فرستد

کسی که در پھلوی ظلم می ايستد، از دايرۀ اسالم : اين ملعون در جائی از سخنانش به استناد گفتۀ پيغمبر اسالم گفت

  .خارج می شود

وی که سالھای سال يعنی حد اقل از زمانی که از زندان رھا شده و به پاکستان رفته تا به استناد ھمين ادعای خودش 

اينک، نه تنھا ھميشه در کنار ظلم ايستاده، بلکه خودش يکی از بانيان ظلم و تجاوز به عنف باالی مردم مظلوم کابل بوده 

  .است، از دايرۀ اسالم خارج و کافر می باشد که نماز در عقب وی باطل است

  .  بزرگ برای افغنستان استی خطرسيافموجوديت افرادی مانند 

  

  

 

 


