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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 ٢٤

  
  

  !نه کل ماند نه کدو
  

به نشر رسيده " !بترس ) ج(استاد سياف از خدا" مقالۀ در سايت آزمون ملی تحت عنوان ٢٠٠٩ جوالی ١٣به تاريخ 
تمجيد صورت گرفته بود عبداهللا عبداهللا ف مذمت و از خاين کبير داکتر ابود که در آن از جنگساالر و قاتل مشهور سي

  .رانقدر پورتال تقديم می گردده و در سه بخش خدمت خوانندگان گدي گردکه اينک بر آن نوشته اندکی مکث
  

  بخش اول
  درد دل يک مجاهد 

  
بشريت، ياران و پيروان  درود بر روان پاک پيامبر اسالم و ناجی. بنام خداوندی که هدايت و ضاللت به دست اوست

  .راستين و صادق اوشان
ب از جانب کسی است که از ناحيه دين و آخرت شما به تشويش است و نمی اين خطا! استاد محترم استاد سياف

چون دوست واقعی کسی است که انسان را از گمراهی نجات دهد !! خواهد خاتمه شما خدای نخواسته به شر بيانجامد
مک و خدمتی در می خواهم با اين خطاب ک »اآلية... فذّکر فإّن الذکری تنفع المؤمنين«. و برای او تذکير خير نمايد

  !خوب گوش فرا دهيد و اگر به شما رسيد، چندين بار و به تکرار بخوانيد. حق شما کرده باشم
من !  خاص به عنوان مبارز مسلمان، دين شناس و با تدبير شهرتی خاصی داشتيدۀـ شما کسی هستيد که در يک دور •

کرد امروز شما را به رخ تان م و عملکن تشهادگفته های سابق شما را اساز می خواهم . با شهرت شما کاری ندارم
  ! کرده باشم و هم خدمتی برای شما و آخرت شما نمايمءم، تا هم دين خود را ادابکش

 چرا فراموش می کنيد که حفيظ اهللا امين ؟ بود و با تدبير اين کدام وقت بود که سياف يک مبارز مسلمان: تبصره
 و ، رنجبرواينک سياف با گالبزوی. سياف را نگه داشتبت خويشاوندی نسکشت و در پلچرخی بهزاران انسان را 

 .ۀ اسالم سياسیاز توبر  و هم خلق و پرچم می خورد هم از کاهدان، دوستان عزيز امين،علومی
زندان، خطر مرگ، .  ـ شما به حکايت خود تان در راه مبارزه اسالمی هر نوع زحمتی را به جان خريده ايد •

 مبارزه، همکاری خود را ۀ زمينفقدانولی امروز به استدالل عدم ظرفيت و... دری وتحقير، درب حروميت، توهين،م
 با استکبار جهانی، صليبی ها و صهيونيزم توجيه می کنيد؟

 بسيار زحمت کشيده و تکليف زندان، خطر، محروميت، توهين و ١٩٩٠سياف در کشتار مردم کابل در دهۀ  :تبصره
ار کابلی را با کمک گلبدين، ربانی، مسعود، خليلی، محقق و دگر جنايتکاران از سر کابليان  هز٦٥تحقير و دربدری 

سالها به آنها نوکری داده و . سياف عضو حزب وهابی های عربستان سعوديست .بی گناه و بی خطا دور کرده است
 مجموع مردم ا اين کار سياف بهب. هزاران دختر جوان و خانم بيوه را مانند حيوان به اربابان سعودی فروخته است

او نوکر اعراب، نوکر پاکستان و نوکر امريکا بوده و هرگز از اين نوکری سر پيچی .  استافغانستان توهين کرده
  .اين در سرشت و طينت اوست و آقای مجاهد به نا حق خون دل می خورد. نمی کند

ت که؛ امروز برای خالفت آقای کرزی ـ که خودش مگر چه شده اس.  ـ شما به کمتر از خالفت عمری قانع نبوديد •
 هم در دست نشانده بودنش از جانب اغيار شک ندارد، کمپاين می کنيد؟
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.  دعوای پيغمبری دارد و از اين جهت حضرت عمر را به رسميت نمی شناسد و مجددی سياف مانند گلبدين:تبصره
 آخر مجددی از سياف چه برتری دارد که در .ولی اين پيغمبری هميشه در خدمت اربابان خارجی بوده است

شايد کاپی اين وحی به سياف نيز رسيده باشد و آقای مجاهد . خصوص انتخاب کرزی برايش وحی مواصلت کرده
 .هنوز خبر ندارد

در افغانستان سيلی خروشانی «زهر شريف و قبل از انقالب ديده بود الـ شما رؤيای مرحوم استاد توانا را که در ا •
 بود، همه وارد سيل شده بودند و او نتوانسته بود در خواب وارد سيل خروشانی شود که افغانستان را درنورديده آمده

به رفتن در پهلوی دوستم تعبير می کرديد و اقدام او را ضاللت می » بود و شما با باقی رهبران وارد سيل شده بوديد
اما امروز خودتان در پهلوی اشخاصی قرار . مت قرار ميداديدسالهای زيادی او را به اين بهانه مورد مال! خوانديد

داريد و همراه و همسفر شان هستيد که سگ دوستم هم بر آنها شرف دارد؟ حتی امروز شما و دوستم در يک صف 
 قرار داريد و برای يک شخص و يک جريان غير اسالمی کمپاين می کنيد؟

ای وای به حال سگ اگر سياف . شد، پس سياف بد تر از سگ است وقتی سگ دوستم بر آنها شرف داشته با:تبصره
 و با دوستم همبستر و هم کاسه ولی سياف قاتل هزاران افغان است. زيرا سگ هرگز قتل نمی کند. به او تشبيه شود

خواهد ديری ن. شودان را کشته و اينک جنايات او ميرود که آفتابی تر بشود که دوستم هزاران انسفراموش ن. می باشد
آنگاه حضرت عمر و يزيد و هر کدام دگر را به .  را نيز بگيرد و ربانی و دگرانپائيد که خون بی گناهان دامن سياف

   .رسميت خواهد شناخت
ائتالف تشکيل داده است؟ ولی » علومی و گالب زوی«شما استاد ربانی را مالمت می کنيد که؛ چرا با کمونستان  - •

ز پارلمان که در پغمان برای کمپاين کرزی دعوت کرده بوديد، گالب زوی را هم خواسته  نفر ا٨٠خود شما در جمع 
 مگر چه شده است که گالب زوی نزد شما برود مسلمان است و جواز دارد و نزد ديگران کافر و نا جائز؟! بوديد
م در نوکری روس رفته هم از توبره خورده اند و هم از کاهدان يعنی ههميشه به اصطالح  رهبران جهادی :تبصره

آقای احمد شاه مسعود از همه اولتر سر بر آستان . در اين مورد استثنائی وجود ندارد. اند و هم در نوکری امريکا
 به قدرت رسيد و آنگاه خلقيها و پرچمی ها را در يک معاملۀ سياسیاو با پرچمی ها و خلقيها در . روس سائيده بود

آقايان آصف دالور و بابه جان و صد های دگر . ا بوجی های دالر به خارج فرستادآغوش گرفته و اکثری آنها را ب
سنگ بنياد دوستی . و آن همه انسانهايی را که آنها کشته بودند به مذاق مسعود برابر بود. برادران عينی مسعود بودند

وسی گذاشته شد و تا حال  احمد شاه مسعود در سالهای اول جنگ ضد رو برادری خلقيها و پرچميها با جنگساالر
خر که از خر پس :"زيرا مردم گفته اند که  .لذا دادن اين حق تنها برای ربانی گناهيست در حق سياف. ادامه دارد

 ".ماند گوش و بينی اش از بريدن است
او را به  مبارزه و جهاد ۀبرده برده می شد، سابق ـ شما هميشه وقتی از يک انسان ضعيف اإليمان در تنظيم تان نام •

رخ مردم می کشيديد و تعامل خود را با او به اين دليل توجيه می کرديد و امروز هم همين بهانهء شما برای تبرئه 
ولی امروز شما در مقابل داکتر عبداهللا عبداهللا که همهء عمر خود را در سنگر و !! خود از سازش با مفسدين است

يده است، از کرزی حمايت می  در حمايت از شخص شما گذرانجهاد سپری کرده است، حتی چند سالی از آن را
 کنيد؟
 تنظيم های اسالمی مخصوصًا رهبران آنها هيچگاهی به يک دين و مذهب قرار نداشته و سگ هر سوار شده :تبصره

دند؟ آيا مگر همين احمد شاه مسعود با دوستم پيمان نبست و بعد به جان هم نيافتا. و هر صبح و شام جامه بدل کرده اند
ش نشده که گلبدين و احمد شاه وربانی و گلبدين ائتالف نکردند و بعد يک دگر را به نام کافر نکوفتند؟ هنوز فرام

مسعود با سياف و دگران کابل را ويران کردند و بعد از فراغت از کشتار مردم کابل و تخريب آن شهر زيبا با هم 
آقای سياف نيز . دراعظم و مسعود به حيث وزير دفاع مقرر گرديد گلبدين به حيث ص،يکی شدند و در دولت ربانی
ها وحدت کرده و بعد آن وحدت را شکستانده اند، حتی م های اسالمی با دشمنان مردم بارمانند همه جنايتکاران تنظي

ه جناب ی کئداکتر عبداهللا نيز در قتل عام مردم دست داشت و از آن سنگر ها. اگر اين وحدت در کعبه بوده باشد
  .مجاهد ياد می کند، ايشان بر بی گناهان کابل آتش می گشودند

شما از کسی حمايت می کنيد که، جنرال کونسل سابق امريکا در پشاور در زمان جهاد، در باره اش چنين اظهار  •
. ج شوممن روزی از دفتر خود در پشاور نا وقت روز می خواستم خار«: نظر می کند و با افتخار چنين می گويد

وقتی وارد ! گفتم اجازه اش بدهيد! يک جوان افغانی آمده است و می خواهد با شما مالقات کند: سکرتر من آمد و گفت
او با انگليس حرف می زد و خود را معرفی . شد، شخص جوان و با لباس مرتب بود که از باقی افغانها فرق داشت

اين جوان . اديد؟ من هم جواب او را و ضرورت اين امر را گفتمشما چرا موشک استنگر را به افغانها د: گفت. کرد
! من بعد از اين با شما همکاری می کنم و افغانها را به شما معرفی می کنم! شما افغانها را نمی شناسيد: در پاسخ گفت

آن . ده ايماو از آن زمان تا حال دوست نزديک من است و با هم کار کر. من قبول کردم و باهم دست دوستی داديم
اين مصاحبه حاال هم در . با نقل و اختصار از سايت فارسی بی بی سی» ...شخص کسی نيست جز حامد کرزی 

حتما با زرنگی که داريد، معنای دوستی خود خواسته کرزی را با جنرال کونسل  آرشيف بی بی سی موجود است؟
ين، می دانيد، آنهم دوستی برای مدت درازی تا رسيدن امريکا در زمان جهاد و برا جلوگير از دادن استنگر به مجاهد
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مگر شما يکبار به اين فکر افتيده ايد که سابقه داکتر عبداهللا را با کرزی مقايسه کنيد و هر کدام  به رياست جمهوری؟
 را با ترازوی انصاف و عدالت بسنجيد؟

مۀ آقای مجاهد فراموش کرده که ه. ده اند تنظيم های اسالمی در پای هر که زر و زور دارد به سجده افتي:تبصره
آخند های ايران و ارباب   بابر،هللا جنرال حميد گل، نصير الحق، نواز شريف،تنظيم های اسالمی در آغوش ضياءا

يده و مسعود روابط تنگاتنگ با روس اين شورای نظار به دامن روسها غلتعالوه بر . واشنگتن و غيره رشد کرده اند
آنگاه ربانی روس .  و به کمک آنها به قدرت دولت پوشالی رسيد کردهءبا آنها چندين پروتوکل امضاه ها برقرار کرد

آقای ربانی با . ر دادپرچمی را مورد تفقد قرا –ها را از دادن غرامات جنگی معاف کرد و هزاران جنايتکار خلقی 
قبًال ضرب المثل مردم را ياد .  نداشته باشدآخر چرا سياف اين رابطه را.  روابط آشکار و پنهان داردهمه صليبی ها

در يک نقطه حق با شماست که اگر بين ". خر که از خر پس ماند گوش و بينی اش از بريدن است:"کردم که گفته اند
به قول مردم کابل بين اين هردو زيرا .  در حق عبداهللا ظلم صورت می گيردکرزی و عبداهللا فرق صورت نگيرد

 ".د داردوجوفرق  خر واسپ"
عالوه بر اين، در سخنرانی رسمی خود در پشاور . ـ شما زمانی هم رساله ای نگاشتيد و ظاهر شاه را تکفير نموديد •

ولی تا حال برای ! من به داراإلفتاء خود دستور داده ام که برايم ثابت بسازند که؛ ظاهر شاه کافر نيست«گفتيد که؛ 
به ظاهر شاه مسلمان شد و شما با افتخار او را دعوت نموديد و حتی مگر چه شد که يک ش» من جواب نگفته اند؟

 جايداد هايش را هم خريديد؟ مگر حق می دهيد که مردم در بارهء شما طور ديگری قضاوت کنند؟
اگر کافر باشد، . هر که پول بدهد ثنايش خوانده می شود.  پول باال تر از هر چيز است مسألۀ!هرگز نه!  نه :تبصره
به همين دليل آقای سياف در . ن خوانده می شود و اگر پول ندهد، اگر مسلمان هم باشد، بد تر از کافر استمسلما

، همچنانکه آقای داکتر عبداهللا هر صبح و ضيافت های آقای جورج دبليو بوش شرکت می کرد تا با او جماعت کند
 . سی آی ای مواصلت کندمتولی می گردد تا حديثی ازآنجا شام به دربار اوباما رفته و در 

پسرش بد اخالق «ـ شما يکتن از قوماندانان خود را از واليت غزنی، هميشه به بدی ياد ميکرديد و می گفتيد که؛  •
مگر ! »است، او پسر خود را در مجلس شما می آورد و شما روزی جای دندانی کسی را در روی آن پسر ديده بوديد

ار داريد، روزی خود شما از بد اخالقی های آنان داستان ها نمی گفتيد؟ مگر بد کسانی که شما امروز با آنها سر و ک
اخالقی ايشان زبان زد عام و خاص نشده است؟؟ چه شد که از آن اوج شعار های بلند پروازانه به حضيض اين پستی 

 ها خود را افتيده ايد؟
ولی اينک او . ه سياف نرسانده و خود خرج کرده بود آن قوماندان پولهايی را که بنام جهاد غنيمت گرفته بود ب:تبصره

  . قرار گرفته است اواز اين سبب مورد عنايت.  باز کرده و درامد آنرا با سياف تقسيم می کند"ان جو او"
ـ مگر رفتن به کوه های نورستان، همانند اسامه و حکمتيار، سخت تر از زندان های داوود خان و کمونستان است؟؟  •

 چاری خود را دليل بر همکاری با صليبی ها و صهيونست ها می دانيد؟که شما نا 
، لذا بناچار سياف مثل داکتر عبداهللا  دل پرخون در کف صليبی ها و  آن سبو بشکست و آن ساغر نماند:تبصره

 .صهيونيست ها بگذارد که اين ها همه بندگان خداوند و صاحب کتاب آسمانی اند
يم شخصی شما داخل نشدند و حريم شما را تالشی نکردند؟؟ مگر دفاع از حريم مگر همين صليبی ها در حرـ  •

 !شخصی فرض نيست؟؟ روسها اين کار را در حق شما نکرده بودند
آيا داکتر عبداهللا در زير طيارات بم افگن امريکائی، آن صليبی ها را باالی ناموس .  هرگز فرض نيست!نه: تبصره
 و ر از امريکائيها خواسته بود که در بمباران شدت عمل نشان دهندبداهللا بار باعداکتر رهنمائی نمی کرد؟ وطن 

 آنگاه شما !آقای مجاهد. هرچه بيشتر و هر چه زودتر افغانستان را فتح و جناب شان را بر اريکۀ قدرت نصب نمايند
مردم حمله می کنند به جان  همين حاال هر روز صليبی ها به خانه های ؟کجا بوديد که از حريم وطن دفاع می کرديد

. ولی آقای داکتر عبداهللا حتی مايل نيست که اين صليبی ها از افغانستان خارج شوند. مرد و کودکان و زنان می افتند
آقای سياف و آقای داکتر عبداهللا بادار .  آيا يک چشم شما کور است که واقعيات را ديده نمی توانيد!آقای مجاهد

اين که روس ها اين کار . پس سياف از عبداهللا چه فرق دارد.  پرخاش کند باشد که با بادارشمشترک دارند و حد غالم
 همچنانيکه را در حق سياف نکرده بودند، دليلش خويشاوندی با حفيظ اهللا امين و رابطۀ نيک سياف با روسها بود

 .احمد شاه مسعود در اين رابطه از سياف پس نمانده است
! سی را اجازه نمی داديد، حتی ريش خود را کوتاه کند، چون می گفتيد؛ ترک سنت می شودشما ک! ـ استاد محترم •

امروز چه شده است که نماز ها را مثل عوام بی حضور، با عجله، سرسری و بدون جماعت می خوانيد؟ مگر در 
 اسالم تغيير آمده است و يا در شما؟؟

 آمده و در اين مورد از قبل برای مری که آمده در اساليت هر تغيری نيامده اسيدر سياف هيچ تغي!  استغفراهللا:تبصره
سياف همان .  و از کرزی بايد حمايت شودآقای مجددی وحی نازل شده که امريکائيها برادران اسالمی مجددی اند

خواند ی او نماز خود را با سفير امريکا و انگليس م. جانی، قاتل، مال مردم خور، ظالم و دشمن انسان است که بوده
 .دنجماعت می کنکه ربانی و داکتر عبداهللا با پوتين و نظربايوف  واب آن بيشتر است، همانندیکه ث

ـ شما که روزی ياسر عرفات را نمايندهء مردم فلسطين نمی دانستيد و ادامهء مبارزه ای خود را بيت المقدس می  •
گ ايران و اسرائيل می ناميد؟ چه شده است که چه شده است که امروز جنگ غزه را در برابر اسرائيل جن! گفتيد
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جنگ حزب اهللا را جهاد نمی دانيد؟؟؟ حال اينکه همهء علمای جهان اسالم با اتفاق از آن حمايت کردند و به آن فتوای 
معلوم می شود که آن سخنرانی ها و شعار ها بخاطر فلسطين و بيت المقدس برای تالشی شيوخ عرب ! جهاد دادند
 سالم و مسلمين؟بود، نه ا
از داعيۀ فلسطين .  اين کاريست که همه رهبران جهان عرب و سران تنظيم های اسالمی کرده اند و می کنند:تبصره

ولی . آخر فلسطينی ها نه پول دارند که بدهند و نه مال. گپ می زنند و به ضيافت امريکائيها و انگليس ها می روند
   .سران جائی و دم شان جای دگريستلذا سر اين . صليبی ها همه چيز دارند
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