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

 
  يک هوادار پورتال

  ٢٠٠٩ جوالی ٢٥

 
 

  !نه کل ماند نه کدو
  

به نشر رسيده " !بترس ) ج(استاد سياف از خدا" در سايت آزمون ملی تحت عنوان  مقاله ای٢٠٠٩ جوالی ١٣به تاريخ 
که تمجيد صورت گرفته بود عبداهللا عبداهللا ف مذمت و از خاين کبير داکتر ابود که در آن از جنگساالر و قاتل مشهور سي

  .ن گرانقدر پورتال تقديم می گردده و در سه بخش خدمت خوانندگادي گرداينک بر آن نوشته اندکی مکث
  

  دومبخش 
  

امروز چه شده است که او را نادان !! ـ شما که ديروز اکثر هست و بود خود را از جيب اسامه و امثال او پيدا کرديد •
خطاب می کنيد و به جهان اسالم مضر می پنداريد؟ مگر اسامه همهء دار و ندار ترا در کوه های جاجی و شمشاد 

 مگر ديدگاه اسامه آن روز غير از امروز بود؟ يا اينکه کفر امريکايی بهتر از کفر روسی است؟؟! ه بود؟تهيه نديد
آقای احمد شاه مسعود نيز دم از .  يا امريکائی يا يهودید برای اخوانی ها بی تفاوت است که کفر روسی باش  :تبصره

به ياد بايد .  کردءبود و با آنها چندين پروتوکول امضاجهاد و دم از اسالم می زد ولی در خفا سر و ُسرش با روسها 
 و آقای داکتر عبداهللا که جناب مجاهد حمد ندداشت که احمد شاه مسعود و ربانی به کمک روسها به تخت پادشاهی نشست

 ده، در مزدوریکر شورای نظار هميشه از خوان اعراب تناول .و ثنای او را می خواند، نيز شامل همين باند است
 قبل اعالن آقای ربانی در همين دو سال. تيده اسپای متجاوزين امريکا به سجده افتروس جانفشانی نموده و اينک در 

طالبان و القاعده . به پيشواز آنها خواهد شتافتکرد که اگر طالبان بر کابل حمله کنند، شورای نظار و جميعيت اسالمی 
 به اصطالح عوام ،دين ربانی پس ماند ال لذا اگر آقای سياف از برهان.و اسامه بن الدن همه سر و ته يک کرباس اند

  ." گوش و بينی اش از بريدن است"
ـ شما که در کنفرانس های کشور های عربی، همه حکام جهان اسالم را اجير صهيونيزم می خوانديد، امروز چه شده  •

 می برد؟است که يک روز هم بدون مشورهء يک صليبی و يا صهيونی خواب تان ن
زيرا او از همان آغاز کار با صليبی ها همکار و ياور بود و نه سر .  اين اتهام به پای آقای سياف درست نيست  :تبصره

  . همچنانکه آقای ربانی از اول کار با روسها در رابطه بوداز امروز
می کرديد که؛ چرا سر همهء حکام عرب را محکوم «ـ چه شده است شما را که؛ در جنگ اول امريکا در خليج،  •

آنهم «امروزه خود تان وجود قوای خارجی » زمين های مقدس اسالمی را با پای کثيف صليبی ها نجس کردند؟
از نگاه شرعی و عقلی ضروری می دانيد و «را در کشور اسالمی مثل افغانستان، » بدترين نوع عساکر صليبی

 !!خدا بترسيد؟ به لحاظ خدا از »استدالل های عوام فريب می کنيد
 و به فرمان او عمل کرده  در مجموع در دامن استعمار و امپرياليزم رشد کردهاسالم سياسی از کدام خدا؟   :تبصره
و مگر همين حاال شورای نظار و ائتالف شمال به فرمان امريکا و انگليس برادران مسلمان و افغان وهم ميهن . است

 و شام به ارباب واشنگتن مراجعه نمی  صبحو آقای داکتر عبداهللا هر. دن کشهر روز نمی افغانستانخود را در همکيش 
 مگر آقای داکتر عبداهللا تا حال کدام اشارتی به خروج قوای اجنبی و صليبی ها کرده که آقای سياف .کند تا فرمان بگيرد

 هابی ها به قدرت رسيدند و اين مخصوصًا شورای نظار و جميعيت اسالمی ربانی به پشتيبانی همين صلي،آخر اينها. کند
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 در ؟چرا آقای مجاهد يک جنايتکار را می بيند و آن دگری را نه. صليبی ها را در حمله بر ناموس وطن ياری رسانيدند
 .که اينها بادار مشترک دارند حالی
ولی امروز ! تيدـ چه شده است که؛ شما هميشه حفيظ اهللا امين را گذشته از الحادش بخاطر فاشيست بودنش بد می گف •

غير از فاشيزم ديگر دليلی بر وجود شما در پهلوی کرزی وجود دارد؟ مگر اطرافيان کرزی در رياست جمهوری 
خود شما هم به اين امر اذعان داريد که، ! کسانی ديگری هستند؟... غير از فاشيستان افغان ملتی، خلقی، پرچمی و

 !ی پرچمی ها کمپاين می کنيد؟ از خدا بترسپس شما برا! اکثر اداره به دست پرچمی ها است
پرچمی فاشيستان شورای نظاری نيز در جوار آقای  - از کدام خدا؟ غير از فاشيستان افغان ملتی و خلقی  :تبصره •

کرزی قرار داشتند و هنوز دارند مانند آقای داکتر عبداهللا که سالها وزير خارجۀ آقای کرزی بود، آقای قسيم فهيم که 
آقای مجاهد آخر از . اع و اينک معاون کرزی می گردد، آقای ضيا مسعود که معاون آقای کرزی می باشدوزير دف
زيرا اين جنايات مثل آفتاب . پرده پوشی مکن قدر اين  را جنايات شورای نظار و جميعيت اسالمی ربانی و خدا بترس

 .روشن است و با دو انگشت پنهان نمی گردد
ببين آمر صاحب در دولت ما و شما «: ه؛ مسعود شهيد را مخاطب قرار می داديد و ميگفتيد ـ چه شده است شما را ک •

اما بی بند و باری، فساد و فحشای که از ادارهء کرزی ! »بايد جلو شان گرفته شود؟. زنها در تلويزيون خبر می گويند
 و حتی در دورهء کمونستان به اين حد به اين کشور به ارمغان آمده است و در تاريخ افغانستان سابقه نداشته است،

چگونه برای ادامهء چنين اداره ای تالش و کمپاين می کنيد؟ حتی حرفی از آن همه فساد و ! فساد و فجايع نبوده است
فحشا در حضور کرزی ولو به ظاهر هم باشد به ميان نمی آوريد؟؟ آيا می خواهيد فساد از اين هم بيشتر و نهادينه تر 

 !!ا بترسشود؟ از خد
اين فساد و اين فجايع هرگز به گرد آن جناياتی نمی رسد که احمد شاه مسعود، سياف، گلبدين و دوستم،  :تبصره •

اين . خليلی، محقق و غيره به صورت مشترک در حق مردم افغانستان، مخصوصًا در حق کابليان روا داشتند
 هزار مردم بيگناه کابل را به شهادت ٦٥د، بيشتر از جنايتکاران که در رأس آن آقای مسعود و گلبدين قرار داشتن

اين فساد و اين فجايع با آن  آيا . روت های مملکت را تاراج کرده، هزاران جنايت ديگر را مرتکب شدندثرسانيدند و 
ن آغاز کار شريک دولت کرزی امی نظار و جميعت اسالمی ربانی از هگذشته از اين شورا. جنايات قابل مقايسه اند

 شورای نظار، منجمله داکتر عبداهللا در اين فساد و فجايع به همان اندازه نقش دارد بنابران. بودند و تا اکنون نيز هستند
   . که همخوابۀ او آقای کرزی

بعضی سران اخوان المسلمين را به تساهل « ـ شما که شعار تان معادل گفته های حسن البناء و سيد قطب بود و حتی  •
نه گوش تان می شنود، نه قلب تان ! ، چه شده است که امروز در قضايای جهان اسالم خاموش هستيدمتهم ميکرديد

 هزار مردم ١٠و گويی اينکه اصال خبر نداريد؟؟ با شهادت و مجروح شدن !! درک ميکند و نه هم چشم تان می بيند
تر اينکه؛ برای صليبی ها و غزه اشکی در چشم شما حلقه نمی زند و روح تان آزرده نمی گردد؟ از همه بد

خدا !! صهيونيست ها طرح ها و نقشه های امنيتی ارائه می داريد؟ به لحاظ خدا و بخاطر ايمان خود از خدا بترس
ولی شما . ببخشد همان استاد ربانی را که اقال انزجار قلبی و لفظی خود را در جنگ غزه با شدت اظهار داشت

 ن نفرت قلبی است در اين واقعه به نمايش نگذاشتيد؟؟کمترين درجهء ايمان را هم که هما
 منابع معتبر فلسطينی و ملل هایقرار گزارش.  عددی را که آقای مجاهد از شهدای غزه داده است درست نيست  :تبصره

به دست دولت نفر فلسطينی  ١٤٠٠کرد حدود  روز دوام  ٢٢ آغاز يافت و ٢٠٠٨مبر  دس٢٧متحد در جنگ غزه که در
اين رقم  کشتگان بسيار درشت است، حتی قتل يک نفر انسان و يا يک نفر فلسطينی . يستی اسرائيل کشته شده اندصهيون

رقم درشت تر اينست که از زمان آغاز جنگ ناتو و امريکا در افغانستان که به همکاری شورای . نبايد صورت بگيرد
جالب است که آقای . زار افغان به شهادت رسيده اند ه١٠٠نظار و ائتالف شمال صورت می گيرد، تا حال بيشتر از 

مجاهد از آقای سياف گله دارد که چرا در برابر کشتار فلسطينيان انزجار نشان نمی دهد و آقای ربانی را خدا بيامرزی 
  . انزجار قلبی و لفظی خود را در اين رابطه بيان داشته استمی دهد که

 آنقدر انسان و افغان کشته اند که کشته  خود شانه آقای سياف و آقای ربانیخدمت آقای مجاهد بايد به عرض برسانم ک
 هزار افغان توسط صليبی ها و به ١٠٠وقتی قتل . وار شان هم نيستو هزار فلسطينی به اصطالح عوام نس دیشدن يک

 بود؟سطينی چه خواهد  در افغانستان برای آنها جالب نباشد، قتل يکی دو هزار فلهمکاری شورای نظار و ائتالف شمال
به قول آقای  (يها و انگليسهاای نظار و ائتالف شمال با امريکائآقای مجاهد آگاهانه نمی خواهد بداند که همين حاال شور

در جرم و جنايت آقای سياف همان . ندندر کشتار مردم و ملت خود و همکيشان خود ياری می رسا) ها مجاهد صليبی
ال می د، با اينکار عدالت خود را زير سؤبه قول شما اگر خداوند ربانی را بيامرز.  ربانی دارد که آقای درازقدر دست

 بين قاتل و مقتول صورت اگر فرقی. زيرا آقای ربانی و حزب او موجب قتل هزاران هزار انسان و مسلمان است. برد
آقای ربانی، سياف و امثالش که اصلی به اعتقاد نگارنده جايگاه .  آن عدالت خداوندی را در کجا می توان ديدنگيرد، پس
 همچنانيکه طالبان نيز هر روز .می باشدسافلين لو اسفل ا ها در کشتار مردم خود سهيم اند در تحت السقر با صليبی

  .ن محل انددۀ هما، به حکم عدالت خداوندی،  رونمردم بی گناه را می کشند
ـ داکتر عبداهللا عبداهللا که عمر خود را در جهاد گذرانيده است، در يک دورهء بسيار حساس ترا حمايت کرده است و با  •

و حتی . احترام و وقار چندين سال، همه روزه ترا در هليکوپتر های خود واليت به واليت های شمال چکر ميداد
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ها به جبههء متحد بود، ـ باز هم از جانب داکتر عبداهللا و ياران مسعود شهيد در وجود تو که دليل عدم همکاری غربی 
چه شده است که امروز از اداره ای حمايت می کنی که، در برابر او قرار دارد و !! برابر بيگانه ها ترجيح داده شد ـ 

  ندارد؟يک سر سوزن هم با گفته های سابق شما و با سابقهء اسالمی داکتر عبداهللا سنخيت
 بار دگر تکرار می  اينک ی از آنرابال ارشادات شما نوشتم که بخش هائکدام جهاد؟ در باال اين جمالت را در ق :تبصره
رهنمائی نمی کرد؟ عبداهللا آيا داکتر عبداهللا در زير طيارات بم افگن امريکائی، آن صليبی ها را باالی ناموس وطن . کنم

 و هرچه بيشتر و هر چه زودتر افغانستان را فتح بود که در بمباران شدت عمل نشان دهندر از امريکائيها خواسته بار با
آقای مجاهد آنگاه شما کجا بوديد که از حريم وطن دفاع می کرديد؟ همين . و جناب شان را بر اريکۀ قدرت نصب نمايند

ولی آقای داکتر .  و زنان می افتندحاال هر روز صليبی ها به خانه های مردم حمله می کنند به جان مرد و کودکان
آقای مجاهد آيا يک چشم شما کور است که واقعيات . عبداهللا حتی مايل نيست که اين صليبی ها از افغانستان خارج شوند

پس .  کندُبرد...  حد غالم باشد که با بادارش آقای سياف و آقای داکتر عبداهللا بادار مشترک دارند و. را ديده نمی توانيد
ها   داکتر عبداهللا هر صبح و شام به دربار اوباما می رود و از مراجع جاسوسی صليبیز عبداهللا چه فرق دارد؟اف اسي

 که ،تساين يک نمونۀ کامل از اسالم سياسي. امر و احکام می گيرد و آنرا باالی مردم زجر ديده خود تطبيق می کند
 و حديث و آيت جست و جو می کند تا جنايات خود را زير آن دنبرای هر حرکت نوکرمنشانۀ خود دليل اسالمی می آور

اگر سياف در پهلوی کرزی ايستاده، شورای نظار و داکتر عبداهللا نيز سالها با .  پس سياف چرا غير از اين باشد.بپوشاند
و عضو شورای   دستيار جاجانی احمد شاه مسعود،اينک تا يک ماه دگر آقای قسيم فهيم. آقای کرزی همخوابه بوده اند

مگر آقای فهيم عضو شورای نظار و .  به حيث معاون اول کرزی مهماندار صليبی ها می گرددنظار و جميعت اسالمی،
آقای مجاهد لطف کرده واقعيات را پرده پوشی نکنيد تا . عضو جميعت اسالمی، نوکر کی بی جی و سی آی ای نيست

     .نيافتيدن و اسفل السافليسقر لشما هم مثل ربانی در تحت ا
 مگر تو هميشه از مردانگی و قدر شناسی الف نمی زدی؟ چه شد آن قدرشناسی تو که در دامن و در خانهء داکتر - •

عبداهللا و همراهان او پناه يافتی، ولی امروز با بدترين الفاظ از او ياد می کنی و صفاتی را به او پيوند ميدهی که 
 مگر اينست شيوهء مسلمانی و جوانمردی؟؟ مگر جرم و گناه بهتان را از نگاه حقيقت هم ندارد و بهتانی بيش نيست؟

شريعت فراموش کرده ای؟ اگر داکتر عبداهللا در ميدان حشر دامن ترا نزد خدا بگيرد و حق خود را بخواهد، چه 
 جواب خواهی داد؟؟؟

قتی احمد شاه . نديدۀ جنايتکاران، جنايتکاران اندلذا پس." پسنديدۀ جاهالن، جاهالن اند": به قول عوام که گفته اند :تبصره 
 فرار را بر قرار ترجيح دادند، آنگاه آقايون سياف و گلبدين را نيز ،مسعود و داکتر عبداهللا قبل ار رسيدن طالبان به کابل

ز خواهش کرد  باشد ني اهللا داکتر نجيبعود از يک جانی تر از خود کهجنايتکار بزرگ آقای احمد شاه مس. با خود بردند
بياميزد و به اتفاق آنها پا به فرار نهد که او از قبول اين پيشنهاد اباء ورزيد و قبًال به جهنم که در انجمن جنايتکاران 

له چيز نو زادگی بنا يافته، بنابران اين مسأاز اينکه اساس کار اين جنايتکاران به خدعه، فريب، نيرنگ و حرام. رسيد
، مسعود، ربانی، دوستم، مزاری، خليللی، محقق و غيره بار بار با همديگر و حدت و متعاقبًا مگر آقايون سياف. نيست

ه و زن و فرزند  نکردالمگر اينها در کعبه قسم نخوردند و در راه برگشت به وطن قرار خود را پام. جنگ نکردند
 دهنگارن. ر جهت می دهندياوضاع روز تغي اين ها هيچگاهی قرار و مدار نداشته و متناسب به ؟نديکديگر با دشنام نداد

معتقد است که اگر آن جنگساالر کبير احمد شاه مسعود زنده می بود، که از فضل خداوند نيست، امروز بر تجاوز 
ه می گذاشت و آنرا مطابق کدام حديث و آيت توجيه می کرد و در نوکری غليظ روس و حامريکا بر افغانستان ص
  .اری کرده بخت با کرزی ياری و با مسعود جفاکادر اين رابط. ير قيموميت تکيه می زدامريکا بر اريکۀ قدرت ز

 قبل از آنکه دست بايد بنويسم کهگرفتن دامن سياف بدست عبداهللا در روز آخرت برای آقای مجاهد و اما در مورد 
 اين در حالی خواهد بود که هزاران و. دست دگر به دامن داکتر عبداهللا خواهد بودهزاران عبداهللا به دامن سياف برسد، 

نگارنده معتقد است که اين صحنه تا فردای محشر معطل نمی ماند و همين ولی . بيگناه دگر دامن سياف را گرفته اند
 به دست رشيد دوستم که با آقای داکتر عبداهللا زير پرچم امريکا بر ضد  در شبرغانحاال قضيۀ کشتار اسيران جنگی

  .بدون شک در اين رابطه اعضای شورای نظار نيز دست مستقيم داشتند. د، باال گرفتهمردم خود می رزمي
و به گفتهء خودت ! با وجود همه مشکالتی که داری، در اين شک ندارم که به آخرت و روز محشر ايمان داری - •

 !!»لوم داده می شودهر کس که به شخصی در دنيا تهمت زده باشد، در قيامت از اعمال او گرفته می شود و به مظ«
 .يست در اين رابطه بار احمد شاه مسعود، داکتر عبداهللا، گلبدين و غيره از محمولۀ سياف کمتر ن:تبصره 
ـ داکتر عبداهللا نماز می خواند، روزه می گيرد، چرس نمی کشد، شراب نمی نوشد، فحشا نمی کند با پسران لچ رو و  •

ت، و فرايض اسالم را در حد خود شما و حتی خوبتر از شما و بدون ريا امرد سر و کار ندارد، جاسوس نبوده و نيس
مگر کسی که تو از او حمايت می کنی، يکی از اين صفات را دارد؟؟ خدا را شاهد بگير و ! نسبت به شما اداء می کند

ت اقال يک از خدا بترس و بگذار که اگر مسلمانی روزی به قبرت گذشت کرد، بنام يک مسلمان براي!! قضاوت کن
 !از خدا بترس! از خدا بترس! از خدا بترس!!! آيت قرآن را تالوت کند

داکتر عبداهللا نه تنها جاسوس روس است بلکه جاسوس و نوکر . وای اگر مسلمانی اين باشد که عبداهللا دارد  :تبصره
 و روزه می گرفت و چها می کرد،از می خواند آقای مجاهد فرامش کرده که گلبدين نيز نم.  نيز می باشد و ايرانامريکا

 يک دست دريشی آقای عبداهللا به گفتۀ شواهد عينی در امريکا .ولی خون هزاران انسان را به کمک مسعود بريخت
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اگر اين . داکتر عبداهللا تا حال مليونها افغانی در کمپاين انتخاباتی خود خرج کرده.  هزار دالر قيمت دارد١٠بيشتر از 
مانهای جاسوسسی صليبی ها نيست، لطف کرده آقای مجاهد توضيح نمايند که اين پولها از کجا بدست پولها از کيسۀ ساز

 داکتر عبداهللا رسيده اند؟ 
ـ چه شده است که؛ تو هميشه از قانون حرف می زنی، ولی در پارلمان اکثرًا از وزرای حمايت می کنی که يک  •

 ر نيستند؟درصد هم با اسالم و قانون اساسی افغانستان براب
کدام .  همديگر خود را بخشيدند که خون هزاران انسان را ريختانده اندکدام قانون؟ قانونی که جنايتکاران  :تبصره

که در  یئکدام وزير؟ وزرا. ها ساخته اند و در آن جنايتکاران حضور به هم رسانيده اند پارلمان؟ پارلمانی که صليبی
 مملکت و ملت خود را به پرتگاه نيستی رسانيده  هايند و به فرمان صليبیجاسوسی و نوکری بيگانگان سبقت می جو

تاسف عميق به اين آقای مجاهد که در عوض آنکه آزادی مملکت آرمانش باشد، پارلمان و دولت دستنشانده دلش را . اند
  .برده است و به نا حق خود را مجاهد می نامد

! رای داده ای و از آنها حمايت کرده ای... يست، چپی، بد اخالق ودر پارلمان هميشه برای کافر، کمونست، فاش - •
 مگر کرزی و ادارهء او در روز محشر از تو شفاعت می کنند؟

روز محشر برای آنها مطرح نيست، زيرا بدان باور . کرزی و ربانی آنچه را می کنند که ارباب آنها بگويد! نه:  تبصره
به يقين قبل از روز محشر مردم گريبان اين جنايتکاران را به . ه جنايات نمی شدنداگر می داشتند مرتکب اين هم. ندارند

  .داکتر عبداهللا خواهند گرفتربانی و شمول 
پس ! ـ شما که تبليغ ميکنيد که؛ تجسس و تفرقه افگنی بدترين اخالق يک انسان و بدترين گناه برای يک مسلمان است •

 تفرقه می اندازی و همه را با وعده های خام بسوی کرزی می کشانی؟ مگر چرا ميان اقوام و مردمان حتی يک قريه
 !خدا نمی بيند که شما چه می کنيد؟

 ولی ،مگر نه اينست که يک خدا و يک پيامبر و يک قرآن است. تستفرقه افگنی کار روزمرۀ اسالم سياسي:  تبصره
ندازی را اسالم سياسی به دستور صليبی ها انجام می  اين تفرقه ااگر اين تفرقه نيست پس چيست؟. میصد تا حزب اسال

    آقای سياف و داکتر عبداهللا چرا از اين امر مجزا باشند؟پس. دهد
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