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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 ٢٧

  
  

  !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 
که  تمجيد صورت گرفته بود  عبداهللاف مذمت و از خاين کبير داکتر عبداهللاابود که در آن از جنگساالر و قاتل مشهور سي

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

  بخش سوم
  

 ساله در يک مجلس تمجيد کرد و گفت ٥ـ شما استاد ربانی را هميشه نکوهش می کرديد که، از يک دختر بچهء شايد  •
ولی شما امروز با فاحشه ترين زنان برای به کرسی نشاندن يک وزير بد اخالق، » ....خواهرک چه حال داری و«

مگر چه شد آن ايمان ها؟ چه شد آن ! می کنيد؟ با همين نوع زنان در يک ميز نان صرف ميکنيدمذاکره ... جاسوس و
 شعار ها؟ چه شد آن ادعا ها؟؟

 کدام ايمانها، شعار ها و ادعا ها؟ آقای مجاهد شما فرامش کرديد که آقايون سياف و ربانی هزاران دختر يتيم و :تبصره
شما که آن زمان در پاکستان تشريف داشتيد، لب نگشوديد . ن پاکستانی فروختندزن بيوه را به شيخ های عرب و پولدارا

که است  گناهش کمتر از نشستن با قاتلینشستن با يک زن روسپی به يقين . يا شايد هم در اين معامله شريک بوده باشيد
 و ، علومی، رنجبرب زوی امروز آقای ربانی با آقايون گال چنانکه.کشته استهزاران انسان را به فرمان روس ها 
اين جنايتکاران ريختانده اند که خود ربانی و که  یئهم آغوش گرديده و بر خونهاصدا ها جنايتکار دگر در جبهۀ ملی 

 .ناه کدام بيشتر استگيد آقای مجاهد که حال شما بگوئ .رقص و پاکوبی دارند
استدالل می «! د و نمايندهء خود را روان می کرديدـ شما در دوره بی نظير بهتو در مجالس دولت پاکستان نمی رفتي •

مگر امروز نه تنها با نا محرم، بلکه با فاحشه ترين زن و بدنام ! »کرديد که، خوش نداريد با زن نا محرم صحبت کنيد
 ترين انسان هم صحبت می شويد و در سرنوشت ممکلت تصميم می گيريد؟؟

 . به مطالب تبصرۀ باال توجه کنيد:تبصره 
 که چندين روز در کابل انتظار کشيد و خواست با شما مالقات ١٣٧٤ شما از مالقات يک دپلمات روسی در سالهای ـ •

چه شده است که ! »خوش ندارم چهره های زرد و چشمان آبی را مالقات کنم«: چون می گفتيد! کند، ابا ورزيديد
 می کنيد و طرح و نقشه می کشيد؟؟ خدا از امروز به بدترين صليبی چشم کبود و زرد چهره مالقات های خصوصی

 !از خدا بترس! با خبر! ظالم در حال و آينده انتقام می گيرد
سياف از ديدن آنها .  چطور از او بترسند، از کدام خدا؟ آخر سياف، ربانی، داکتر عبداهللا که خدا را نمی شناسند:تبصره

آقای . ی فرق می کندا چشم آبی و از موطالئی تا موطالئآبی تاباء ورزيد به خاطر آنکه از صليبی تا صليبی، از چشم 
  .سياف عاشق اين يکی و آقای ربانی دلباختۀ آن دگريست

! ـ شما که در ميدان هوايی يمن چهره های زرد و چشمان کبود را ديده بوديد و هميشه از آن به بدی ياد می کرديد •
دار اسالم و جهان اسالم هستند، کنار آمده ايد؟؟ مگر مرگ در امروز چرا با بدترين چهره های زرد که دشمنان نام

 !عزت بهتر از ذلت نيست؟
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شنيده ايد که . ر کندي اين چهره زرد ها اگر پول بيشتر دهند شايد سير عشق سياف و ربانی نيز تغي کدام عزت؟:تبصره
 کند که نام همان شخص در آن قرائترا وز در نماز صبح آيتی  رشخصی بنام عبدالحکيم به مالئی لنگی داده بود که هر

 نام آنگاه رقيب اين مسلمان که عبدالمبين نام داشت، برای مالی مسجد گاوی بخشيد تا). و هو الحکيم...مانند(آيت بيايد 
و هو حق ... مانند(شخص در آن آمده باشد  آنخود  آياتی را در نماز صبح انتخاب کند که نام  را براندازد وعبدالحکيم

. داشتميپيوسته آياتی را انتخاب می کرد که نام مبين در آن وجود در نماز صبح مال پس از اين معامله ). مبينال
 تا باشد ی که به او بخشيده بود پرسيد به کنايه از مال در مورد لنگين حالت به ستوه آمده بود، روزیعبدالحکيم که از اي

 !"نگی را گاو خوردل:" جواب گفتمال در. مگر نام او را در نماز های صبح بگيرد
، !ـ اگر امروز طالب و حکمتيار تحت قيادت آی إس آی می جنگند و شما می گوييد که نمی توانيد اين کار را کنيد •

مگر ديروز چرا در زمان جهاد اين عمل جهاد پنداشته می شد و شما به آن افتخار می کرديد، همه ميدانند که 
 اما امروز همان کار از نظر شما غالمی است؟؟!!  کجا صادر می شدپاسپورت های سفر های شما از

ستان دائمی و دشمنان دائمی ندارد ولی منافع دائمی سالم سياسی مانند استعمار معتقد است که هيچگاهی دوا :تبصره
داهللا و غيره که همين آقايون ربانی، مسعود، داکتر عب. د شمول دين خود در گرو آن می گذارد و همه چيز خود را بهدار

 مثل سياف و گلبدين در آغوش سازمان جاسوسی نظامی پاکستان آی اس آی رشد کردند، گاهگاهی از پاکستان به بدی
آقای سياف نيک به ياد دارد که پاسپورت او از . ی و انگليسی پول بيشتر می پردازندياد می کنند، زيرا بادار امريکائ

ربانی نيز صادر می شد يعنی از دفتر سازمان جاسوسی نظامی پاکستان آی اس همان جائی صادر می شد که از آقای 
  .آی
افسوس که طالب بچهء آدم می بود؟ يعنی شما را در » افسوس که طالب د سری بچی وی؟«ـ شما که هميشه می گفتيد  •

دم شده اند و شما چه شده است بدتران از طالبان، امروز بچهء آ! قدرت شريک می ساخت، همرايشان يکجا می شديد
 !در يک کاروان همرايشان گام می برداريد

 نه تنها آقای سياف می کند، بلکه آقايون ربانی و داکتر عبداهللا و عده ای از خيانتکاران دگر نيز می  را اين کار:تبصره
  ؟"څوک د سړۍ بچی دی"ابران همه می دانند که نب. کنند
مگر شما نمی دانيد که ! » از تجزيهء افغانستان امر ضروری می دانيدوجود قوای خارجی را برای جلوگيری«ـ شما  •

هنوز هم در کشور های اسالمی و از جمله افغانستان عملی می » نقشهء سايس بيکو برای تجزيهء جهان اسالم«
 خود شود؟؟ مگر جهان اسالم را همين انگليس و در بعدها امريکا به کشور های کوچک تقسيم نکرده اند؟ مگر زمانی

 شما اين تئوری را نمی داديد که تقسيم جهان اسالم کار امريکا و انگليس است و ادامه می يابد؟؟
مبارزۀ ما بر ضد تجاوز صهيونيزم به موفقيت نمی انجامد، مگر اينکه سران مرتجع " جمال ناصر گفته بود که :تبصره

اين گفتۀ جمال ناصر مصداق ." ير انداخته شوند قبل از آن از اريکۀ قدرت به ز، مخصوصًا جهان عرب،هان اسالمج
همين حاال . دن در خدمت استعمار و صهيونيزم قرار دارمرهبران جهان اسال. خود را در داعيۀ فلسطين ثابت ساخت

انند، همه بر تجاوز امريکا آقايون سياف، ربانی، مجددی، خليلی، محقق، محسنی و غيره که خود را رهبران اسالم می د
اينست . الزم و ضرور می دانندها  ه و قتل برادران دينی خود را به دست صليبیفغانستان صحه گزارد بر اتانسو انگل

سرنگونی دولت امانی که طرح دولت انگليس . نمود واقعی اسالم سياسی که در خدمت امپرياليزم و استعمار قرار دارد
اين .  افغانستان را صد سال به عقب انداخت، گرفت به دست مال های افغانی منجمله خانوادۀ مجددی صورت وبود

  .خيانت اسالم سياسی را هيچ کسی بخشيده نمی تواند
از اين حکومت نه شيطان خوش است و نه خدا، «: دـ شما در بارهء حکومت مجاهدين در زمان استاد ربانی می گفتي •

مگر ادارهء امروز افغانستان تحت قيادت ! »چون نامش اسالمی است و در آن چيزی از عمل اسالمی وجود ندارد
کرزی، اسالمی است؟ شما کانال های تلويزيونی که دوستان امروزی خود شما به افغانستان به ارمغان آورده اند 

 ها همه اسالمی هستند؟ شايد خواندن ها و رقص های نغمه آن را اسالمی کرده است؟؟بينيد؟، آيا اين
آيا حکومت ربانی جميع .  چرا؟ از حکومت ربانی و مسعود هم شيطان خوش بود و هم روس و هم امريکا:تبصره

، موزيم را  يغما نبرد را بهمملکتثروت های  آيا حکومت ربانی و مسعود.  را بر باد ندادافتخارات يک ملت آزاديخواه
د رسم وابستگی را نهادينه نساخت و دست سازمان جاسوسی پاکستان را در آيا حکومت ربانی و مسعو. چپاول نکرد

 ٦٥ و د و سر انجام شهر کابل را در نقاضت با گلبدين و سايرين به تل خاکستر بدل نساختنامور افغانستان آزاد نما
آنها را چپاول نکرد؟ پس اگر اين اعمال اسالمی نيست رقص در تلوزيون چه گناه  و مال هزار باشندۀ کابل را نکشت

 .دارد
ولی امروز چه شده است که از اداره ای حمايت می ! ـ شما در پشاور شنيدن موسيقی را از راديو کفر می پنداشتيد •

غضب او دامنگير همه ما  در صد تالش آن برای اشاعهء فحشا صرف می شود؟ از خدا بترسيد، و گرنه ٩٠کنيد که 
 ...آيت شريفه» بترس از آن غضب خداوند که تنها ظالم را نمی گيرد«!!! می شود

در اين اداره که به . آخر سياف، ربانی، داکتر عبداهللا که خدا را نمی شناسند چطور از او بترسند از کدام خدا؟: تبصره
 آيا داکتر عبداهللا سالها وزير خارجۀ. ت اسالمی شريک استقول آقای مجاهد فحشا اشاعه می يابد، شورای نظار و جميع

آيا آقای ضرار احمد مقبل، جنرال داود، قسيم فهيم . نيست... يس کمسيون دولتی امن و همين اداره نبود و همين اکنون رئ
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بيند و از ديدن ؟ عجيب چشمی که آقای مجاهد دارد که عيب دگران را می اعضای اين ادارۀ فسادپيشه نيستند... و ربانی
 .عيب خود که تا گلو در آن غرق است، عاجز است

چون او ظاهر شاه را تکفير نمی . ـ شما که استاد ربانی را بخاطر مواقف نرمش در زمان جهاد نکوهش می کرديد •
ه چه شده است که امروز همکار برنام!! کرد، از کارکردن زنان جلوگيری نمی نمود و ليسهء امهات المومنين داشت

 !!های بنياد گرا ترين صليبی ها و صهيونيست ها شده ايد و نامش را هم حکمت می گذاريد
ربانی، داکتر عبداهللا و سياف فقط در کوتاه و دراز بودن ريش از هم فرق می شوند و نه در اعمال ضد انسانی : تبصره
 بندگی اجنبی سر بر نمی تابند، فرق هر سه در نوکری و وطنفروشی استاد و پرفسور و داکتر اند و هرگز از. خويش

  . نمی کند که اين بندگی از صليبی ها باشد يا از صهيونيست ها
چه شده است که ! ادارهء داوود خان و ظاهر خان را اسالمی نمی دانستيد و بر ضد آنها مبارزه می کرديد«ـ شما که  •

 به زمان استاد ربانی يک قانون و يک اداره نسبت«امروز ادارهء کرزی را حمايت ميکنيد و دليل می آوريد که؛ 
 مگر قانون در زمان ظاهر خان و داوود خان بدتر از زمان کرزی بود؟؟!! »وجود دارد

 وقتی به قانون الهی که قتل انسان را خطا می داند و برای قاتل قصاص می طلبد، پاپند انسياف، ربانی و امثالش: تبصره
 .ود خانی و کرزی والی چه اهميتی دارندنباشند، قوانين ظاهر خانی و داو

ـ شما که خالفت عمری می خواستيد، مگر حقيقت داشت؟؟ که امروز آن را به خالفت جاسوسان و دست نشاندگان  •
 تبديل کرده ايد و حتی در ميان دست نشانده ها در پهلوی بدترين آن قرار داريد؟؟

ر می زند ولی در مقابل زورمندان و ُغو مساکين جامعه  اسالم سياسی هميشه در برابر مظلومان، فقرا :تبصره •
لذا آقای سياف برای . اين کار را ربانی و سياف و دوستان جنايتکار شان هميشه کرده اند. اجنبيان به سجده می افتد

در برابر امريکا و انگليس به گنداب مذلت، زبونی و پستی می افتد همچنانکه  مردم خالفت عمری می خواهد ولی
 .  ننگ غالمی را تمديد کندسنتاکتر عبداهللا هر صبح و شام به واشنگتن می رسد تا د
ـ آيت و احاديث را ديروز بسيار با طمطراق قلقه می کرديد، از قضايايی جهان اسالم حرف می زديد و سخنرانی می  •

. همه از يک قبيله اندکفار «امروز چرا خپ و چپ هستيد؟ مگر کفر امريکايی غير از کفر روسی است؟؟ !! کرديد
يا اينکه با آن بيانيه های آتشين آنروز جيب اعراب را خالی می کرديد، امروز اين امکان وجود ندارد » حديث شريف

 و قضايای جهان اسالم هم فراموش شما شده است؟؟؟
 می کند از بردگی ربانی بردگيی را که سياف تبليغ. اسالم سياسی هميشه بردگی را با آيات و احاديث قلقله کرده: تبصره

چندی قبل از جانب خداوند بر او وحی نازل شد تا از کرزی . فرقی ندارد و اما آقای مجددی يک قدم پيشتر است
چون کرزی دست نشانده و بردۀ امريکا و انگليس است، لذا اين وحی به تبليغ و ترويج بندگی . پشتيبانی صورت گيرد

هر که پول بيشتر داد، حق . يستند، بعضی از آنها پولدار و برخی دگر کم پول اندکفار از يک قبيله ن. پرداخته است
لذا جای تعجب نيست که همه رهبران اسالم . امريکائيها نسبت به روسها بيشتر می پردازند. اوليت گرفتن بنده را دارد

  .رو آورده اند سياسی و جميع دين فروشان بدان کعبۀ مقصود
 ماهه حبيب اهللا خان کلکانی را مستقل و ٩مت های سيصد سالهء افغانستان تنها حکومت ـ شما که در همهء حکو •

چه شده است که امروز از اداره ای !! حکومت مردمی می دانستيد و باقی را کفری و يا دست نشانده می خوانديد
اکی و خود مختاری حمايت می کنيد که سر سوزن هم، وجهه ای اسالمی، وقار افغانی، استقالليت، مردانگی، پ

 ندارد؟؟
د که يک حکومت دست نشاندۀ انگليس که آن دولت ملی امانی را سرنگون اينک جمادفکری به اوج خود ميرس: تبصره

اين است آن جوهر سياسی اسالم سياسی که خيانت و . کرد، حکومت مستقل، مردمی و اسالمی خوانده می شود
 -در اين رابطه فرقی بين حکومت های سقوی، ربانی. می می پنداردوطنفروشی، بردگی و غالمی را مردمی و اسال

. زيرا اينها همه دست پروردگان بيگانه و غالمان حلقه بگوش اجنبی های بودند. مسعود، طالبان و کرزی وجود ندارد
ن و کرزی  مسعود نوکر روس، طالبان نوکر پاکستا-ربانی يگانه وجهه تمايز در اينست که حبيب اهللا نوکر انگليس،

  .نوکر امريکاست ولی در اصل نوکری و نوکرمنشی تفاوتی ديده نمی شود
  

  :نتيجه
يب خويش سياف جميعت ربانيست بخاطر آن باالی رقآقای مجاهد که از طرفداران داکتر عبداهللا، شورای نظار و 

ته و مورد الطاف بيشتر جنايتکار غضب گرديده، که اخيرالذکر در چاکرمنشی نسبت به عبداهللا و ربانی پيشی گرف
 اگر اين غضب آقای مجاهد بخاطر طرد استعمار و متجاوزين و دفاع از استقالل و تماميت .امريکا قرار داردکرزی و 

 قابل  در مورد افشای جنايات سيافارضی و حاکميت سياسی افغانستان می بود، در آن صورت ارشادات جناب شان
 آقای مجاهد برای تغيير دادن ميزان مرحمت اجنبی ها از جانب کرزی بيشتر به ولی از اينکه همه تالش. قدر می بود

مخصوصًا که اين حالت زار را باالی مردم .  در قبال ندارد منطقیجانب عبداهللا می باشد، ارشادات شان نتيجه ای
 و شورای نظار نيز  جنايت و خيانت تاريخی، ائتالف شمالين امريکا و کرزی به تنهايی نياورده و در،افغانستان

بنا بران جا دارد که در مورد سياف و داکتر عبداهللا ضرب . ه رفته اند که آقای مجاهد آگاهانه از آن طفرشريک می باشد
  سومپايان بخش!!!!!   ل ماند، نه کدو، خاک به سر هردونه ک:"المثل مردم کابل آورده شود که گفته اند 


