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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
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 Political سياسی

 
  سيدموسی عثمان ھستی

  ٢٠١۴ جنوری ٢۶
  

  تبصرۀ خبرنگار بينام بر سؤاالت خبرنگار ماندگار

  

  زمانی آن  ملت گرديد  سر افراز

  که مليت ھا به ھم  گرديد دمساز

  لتی  را  سرنگون  کردطبعيت م

  ش به دشمن شدھمرازنکه رھبرا

  شاعربی وزن وبی ترازو

  :دخواندم چيزی که توجه مرابه اين مصاحبه جلب کردنکات ذيل بورا  سياف باآقای نظری پريانی ۀکه مصاحب وقتی

 

 نيست که شماراھمۀ شکی .وگوی ويژه باروزنامۀ ماندگار شديد که حاضر به يک گفت سپاس فراوان از اين جناب استاد؛

  بارديگر خودتان رامعرفی کنيد؟ خواھم يک شناسند؛ امامی مردم می

  .پدرم فقيرمحمد نام داشت. رب الرسول سياف استالنام من عبد

سياف امروز رابه نام رسول  عبدالرب من تمام ھمدوره ھا صاحب اين قلم اورابه نام عبدالرسول سياف می شناسد نه تنھا

ش نوشته شده درپوھنتون کابل موجود است نه عبدالرب  ودرسوانح قلمی آن که به قلم خودمی شناختندعبدالرسول سياف 

ست اين نام توسط عرب ھای القاعده نه توسط که می دان  خبرنگارسايت ماندگارباوجودی.سياف عبدالرسول سياف است

 ازھر پی نبرده ۀحتی درجامع ن غلطی سالھاسياف ھم به اي و نگاه معنی درست نبود از که نام اول او خاطریه سياف ب

 می کند دانشمند راقلمداد خود و کسی که ادعای دين ودين داری می کند. خرفھم کردند را که به پشاوررفت او وقتی. بود

ن که موی ازخميردين جدامی کننداورا متوجه يا بنيادگرا.که نام اوھم ازنگاه دينی ومذھبی نادرست است حتی نمی داند او

 شرعيات بودم فرق ۀفاکولت استاد ی که من درزبان عربی يدطوال دارم وئگو ماندی ومی ستاد را ا که نام خوددکردن
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 در و قلمداد را سياسی خود به حيث يک دانشمنددينی وی کرده نتوانستی وامروزمی خواھرا عبدالرب وعبدالرسول 

  .یانتخابات برنده شو

 دربار وزير ندآورد  بغدادۀرابه دربارخليفه ای روزی پسربچ ) ترامی شناسندھمه( وھم خبرنگارکنايه آميزمی گويد

 که تيزھوشی پسرشش ساله را به خاطری  بغدادۀ خليف.به خليفه گفت که اين پسربچه شش ساله نابغه است  بغدادۀخليف

 گفت به کدام منطق .ان شيط: گفت؟ خداشھرت داردچيست بابرابر و گفت چيزی راکه تمام اديان می شناسد امتحان کند

 و بی سواد می شناسند و سواد شيطان راھم با و بی سواد می شناسد و سواد با را  طفل نابغه گفت خدا.ی شيطانئگو می

 در اينجا ھم ھر چند. ترس ازآن دارند و ترازخدامی شناسنددش اين است که مردم اورا زيابرتری شيطان درشھرت

 است ازآب بيرون کردهرا صاف شيطان  چلو االت خودؤالی سه درالبمگر نکرده بيان  حواض را خود مقصدخبرنگار 

  ! ھزارآفرين به اين خبرنگارباھوشکه 

 ٩ دينی رفتم رسول سياف تا صنف ۀبه مدرس بعد درکابل و  راهمتوسط پغمان خواند در يه رائسياف گفته مکتب ابتدا

آن  دينی رفته از شرم ۀخارج شده وبه مدرس ابن سينا از چرااين که  و خوانددرس به کمک حفيظ هللا امين  درابن سينا

حکومت ط به پشاوررفتم وتاسقو زندان سپری کردم بعد در وقت را ابن سينا نبرده وھم عبدالرسول سياف گفته چند نام از

مزنگ به پلچرخی قلعۀ کرنيل دھ از ديگرھمسنگران آن را مجاھدبودم ولی نگفته که چرا پشاور نجيب هللا در داکتر

 حفيظ هللا ه شدنروزکشت نان تا و توقيف کابل بردند در را  اود وبه پلچرخی انتقال ندادنرا ولی عبدالرسول سياف  بردند

آمدن ببرک کارمل سياف درتوقيف کابل زندانی  تا و درزندان کشتندرا حفيظ دره وباعث . اف داده شديامين ازدرباربه س

وعبدالرسول  روس رھاکرد به دستوررا ولی عبدالرسول سياف  نکرد رھا خليل زمر دانی ھا ديگرزنۀکارمل درجمل بود

ولسوالی خوست وفرنگ واليت بغالن که ازھمصنفان عبدالرب سياف بود به  سياف توسط قاضی حبيب هللا رامين از

خيرات حفيظ هللا امين  ندن ھم ازاين زنده ما ازبود منتظراو ازسالھاکه آی اس آی . ه شددرھمان روزانتقال داد پاکستان

  .استفاده نموده، او را به رياست رسانيد دانست،ھم درجھادعبدارسول سياف شريک را حفيظ هللا امين می توان و  بود

  

ی داشتند و تبليغات زيادی ئھا ر گرفتيم که مردم ازآن نگرانیدقيقاً درسالی قرا ما ال می کندؤخبرنگاربازرنگی خاص س

 ٢٠١۴شود؛ نگاه شما به سال  ن درمورد اين سال وجودداشت وانتخابات ھم درھمين سال برگزار میھم پيش ازاي

  چيست؟

 ست که درخود گی و تشتتی ا شوديک نوع پراکند ام می من بسيار نگران نيستم؛ فقط چيزی که يگان وقت اسباب نگرانی

   .دارد ملت وجود

اين موارد به توفيق  ک وحدت ملی دقيق ودرست تأمين شود،ي ملت باھم نزديک باشد، تا اگرتالش صورت بگيرد

 شود، زمانی که درميان ملت درزی ايجاد می .رساند ھا ياری می دشواریشدن درمقابل  ايستاده در خداوند ج مارا

  .برند دشمنان بيشتراستفاده می

ظاربوده که درافشارقتل عام مقصدازدرزدربين ملت اعتراف غيرمستقيم سياف به جنگھای افشارتوسط سياف وشورای ن

آن  از و به اوباشان جھادی دخترک ھای نوجوان بيگناه ھزاره رادادند به پنجشيربردندرا زنان ودختران جوان . کردند

تا  و فراموش نکره اندرا  عبدالرسول سياف واحمدشاه مسعودجنايتنه تاريخ نه مليت ھای افغانستان آن  امروز تا روز

 يادآوری آن جنايت ھاراغيرمستقيم درز اينھا می شود ياد که ازآن جنايت ھا وقتی فراموش نمی کنداين دنيااست تاريخ 

  .انداختن می پندارندومی گويند

  تخم کين کاشتیو پدرکشتی 

  آشتی ی بُودـک ته راـدرکشـپ
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  ھای فردی وآزادی بيان چيست؟ نگاه شمابه آزادی

ھای اسالمی  وھم متعھدھستم؛ به شرطی که درچارچوب ارزش معتقد بيان وآزادی فردی ھم  به تمام معنی به آزادی

  .وانسانی باشد

رۀ تبص به تشريح و نيازو الی کلمات بازرنگی خاص بازی کرده ه اين تصويرممثل جواب سياف است که درالب

  بيشترندارد

 


