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 ۲۵/۰۱/۲۰۱۹                 کاندید اکادمیسین سیستانی                                                  

 غمانیپاعدام قاضی عبدالرحمن حقیقت 

 !، دروغ میگویدشاه امان هللاحق ردسیاف 

 

برادرش کفالت رهبری خانواده حضرات ، محمدصادق مجددی ۱۹۲۵پس از مرگ شمس المشايخ در 
 ]مقيم ديرۀ اسماعيل خان[نورالمشايخبرادر ديگر خود  ر بازار را درکشور به عهده گرفت و باشو

او  خان تبليغ ميکرد. پيوسته در تماس بود و در اينجا در ميان پيروان خانواده خود بر ضد امان هللا
ش به اتفاق برادر زاده ا، يک ماه بعد از بازگشت شاه امان هللا از سفرش[ ]۱۹۲۸درسال 

کفر سر شمس المشايخ و همنوائی يک عده از ماليان کابل در حاليکه فتوای )محمدمعصوم مجددی( پ
تن از مالها با خود داشت، يک بار ديگر در ميان قبايل جنوبی رفت وسعی  ۴۰۰شاه را با امضای 

اوستا  ).کرد آتش بغاوت را که چهار سال قبل نيزمريدان اين خانواده برپا کرده بودند، مشتعل سازد
 (۱٤٤ص  .ترجمه خليل هللا زمراسالم و سياست در افغانستان ،اولسن،

 

حرکتی که قبل از ظهور اغتشاشات واليات ننگرهارو کاپيسا و پروان اولين » :غبار مينويسد که 
درکابل بشکل طليعه سپاه اغتشاش بعمل آمد، همانا فرار روحانيون بزرگ کابل در پکتيا بود. گفته 

منظم کابل حلقه مخصوص حضرات مجددی بشمول بعضی  کی از حلقه های مخفی وميشد که ي
بود. از آنجمله حضرت محمدصادق مجددی برادر کهتر شمس سرداران بزرگ  و روحانيون مشهور 

المشايخ با قاضی عبدالرحمن پغمانی، قاضی فضل الحق خان، قاضی عبدالقادرخان پغمانی ، 
خان نهانی از کابل به واليت پکتيا رفتند.  پسران قاضی عبدالرحمن عبدالحنان خان و محمد حيان خان

ساله  ۲۲ه جوان خود )حضرت محمد معصوم مجددی پسر محمد صادق مجددی در اين سفربرادر زاد
شمس المشايخ ( را نيز همراه داشت تا در کابل مورد فشار حکومت قرارنگيرد. وقتی که اين جمعيت 

جاجی مسکن گزيدند و بمردم گفتند که پروگرام  زيز خان جاجی در عالقهدر پکتيا رسيدند در خانه ع
است و وقتی ما اين نظر خود را بشاه عرض کرديم جوابی شاه مخالف شريعت و بضرر ملت افغان 

نداد، پس ما اينجا آمده ايم تا به اتفاق مردم پکتيا پيشنهادات خود را بشاه بفرستيم و مانع خرابی 
ضرات را نپذيرفتند، ولی گفتند اگر حضرات مايل بخارج شدن مردم اين پيشنهادات ح افغانستان گرديم.

حضرات تا بدست دولت نيفتند. ها را محفوظ از سرحد کشور عبورخواهند داداز افغانستان باشند، آن
 يشپفت: گدراين مجلس قاضی عبدالرحمن . برای اخذ تصميم نهايی مجلس مشورتی تشکيل کردند

خواهند اعزازليس ما را با گدرآنصورت حکومت ان، هند ه يا فرارب ه بيشتر نيستروی ما دو را
راه دوم تسليم شدن  ،بهتراز اين اعزاز اجنبی است گو افغانيم مر لمانولی برای ما که مس ،ذيرفتپ

 فتند ما شق دوم را ولوگويند؟ همه گآيا رفقا چه مي .مت افغانستان ودست از جان برداشتن استوبحک
قوماندان  س همه برخاستند  ودر قلعه نظامی جاجی نزد.سپجيح ميدهيمترد وشدن جان ما تمام ش بفدا

را تحت الحفظ به  نقوماندان آنا. سرخابی( رفتند وتسليم شدند خان عبدالغنینظامی دولت )
 .غمان منتقل ساختپاز کابل رسيده وايشان را مستقيماْ به  رديزفرستاد وتا آنوقت موترهاگ

وآنگاه همه را  دجدا پذيرفت ومذاکره نمودکه شاه هريک را جدا بو شب ۀبج ۱۲غمان بود(پر )شاه د
تسليم ديوان حرب وزارت جنگ نمود. اعضای مجلس ديوان حرب )عبدالعزيزخان وزير 
حربيه،محمودسامی قوماندان قول اردوی مرکز،فضل احمدخان فرقه مشر، سيد شريف خان کندک 

که از قول وفعل خود را استنطاق وتحقيق حضرات  ندکمشر( بعد از يک ماهمشر وسيد عبدهللا خان ک
کار نکرده بودند، به اعدام محکوم نمود. عبدالعزيزخان وزير وسيد شريف خان کندک مشر درتطبيق ان
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حکم اعدام پافشاری بيشتر ميکردند. درنتيجه قاضی عبدالرحمن خان پغمانی وبا دامادش قاضی فضل 
قاضی عبدالحنان خان پسر قاضی عبدالرحمن خان در  قاضی عبدالقادر خان باالحق دريک روز و

روز ديگر درموضع سياه سنگ گلوله باران شدند. واما شاه محمدصادق المجددی ومحمدمعصوم 
مجددی برادر وپسر شمس المشايخ را به پاس خدمات شمس المشايخ از کشتن معاف دانست وبه حبس 

 (۸۱۸ - ۸۱۷ ، ص غبار) « ايشان اکتفا نمود.
 ت شوربازاراحضربازهم توطئه عليه رژيم امانی اصلی  د که محرکوشميمعلوم  فوقمطالب  شرحاز

اجی بدهند. اما اين بار مردم ج قرارحکومت درمقابل را  پکتيابودند که ميخواستند يک بار ديگر مردم 
 هبواقرار متهمين  تحقيق يک ماهازآنها بعد هوشياری رهبران توطئه را بدولت تسليم دادند و با

در محل سياه سنگ برآنها  از طرف ديوان حرب محکوم به اعدام شدند وحکم  ،حکومتبراندازی 
  .گرديدتطبيق کابل 

 

 !ویدگدروغ می شاه امان هللاحق ردسیاف  
قاضی کشتن ت تمام حوقامردم ، با خدا وبدون شرم از  رسول سياف، جهادیرهبران يکی از متاسفانه 

شاه امان هللا حواله ميدهد وآن شاه روؤف  شا وبا فيرتفنگچهر دلکدر قصانی را لرحمن پغمعبدا
وميگويد:هنگامی که قاضی  خون خواری خود می بيندوطن فروشی وومهربان  را از عينک 

روی بررا قرآن  درحالی که  بروداز پله های قصر باال ميخواست وشد قصر دلکشاه وارد عبدالرحمن 
را قاضی و اده و.با تفنگچه خود براو فيرکرداو را مخاطب قرار دد، شاه امان هللا ،خودگرفته بو ينهس

 !(وجدانآزرم وبی بی  يانگودروغونه گاين رویتف به د ؟؟!! )انيبه شهادت رس
 

 )رزاق مامون(بین جهاد وجاسوسی مرزی نیست!
 

 
 ی را ندارد!رئیس آی اس آ باروبرو شدن ،توان ن استخبارات پاکستااز تعهد به  پس سیاف

 
 «بين جهاد وجاسوسی مرزی نيست!»تحت عنوان ]گزارشنامه افغانستان[  خود رزاق مامون در سايت

،  )آی اس آی(استخبارات نظامی پاکستان  حميدگل رئيسبا عکس رسول سياف همين با گذاشتن 
از   )سيا(امريکاوسی جاسمرکزی سازمان  درخدمت برای  سيافآسان استخدام از نوشته وشرحی 

 :دسوين" ميسی آی ای"ازمديران " يکی گری شرون قول "
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ام بيرون آورده و روی ميز مقابل استاد سياف گذاشتم و پشتیی صد هزاردالری از کولهيک بسته ...»
او هم به طور غيرارادی آن را برداشت. برخالف پولی که به ايتالف شمال پرداختم، اين پول را در 

ببيند. سياف  رنگ تحويل وی دادم، تا سياف بتواند محتوای آن راپالستيک بیندی اصلی آن در ببسته
بسته را يکی دو ثانيه نگه داشت و به آن نگاه کرد، گويا سردرگم بود که چيزی را در دست خود 

با به الجثه خود رو کرد. او بسته پول را تقريهايش فراخ شد و به سوی دستيار عظيمدارد. سپس چشم
تنگ شده و به سوی  اندازد. سپس چشمانشرتاب کرد، گويا يک کچالوی داغ را دور میسوی مرد پ

سر « ام.اين اولين بار است که من پول نقد را به صورت مستقيم از کسی قبول کرده»من نگاه کرد: 
بر لب داشت،  رنگیيی حرکت داد که گويا فريب خورده است، و در حالی که لبخند کمخود را به گونه

کرده بود به دولت امريکا کمک کند، که قبول ا به دقت نگاه کرد. ما برخواستيم و از او برای اينمر
)از کتاب ماموريت سقوط،  "... تشکر کرديم و هر کدام ما برای خداحافظی دست وی را فشرديم

 نوشته گری شرون، ترجمه اسدهللا شفايی( 
کسی روفته نشده است. درطول تاريخ افغانستان تا بل ازخاطره هيچ قتل عام کا» مامون عالوه ميکند:

اندازه، باالی زنان، کودکان دختر وپسر و حتی زنان باردار تجاوز حشری نشده است که از به اين 
دست اهالی جهاد يا تحت الحمايه های شان شده است. قيادی ها يک بار به خيابان های کابل پياده 

نده لباس و خاليق گرسنه و درهم شکسته، ازکودک وزن ی ژوليده مو و جگردش کنند که لشکر ها
 (گزارشنامه افغانستانسايت ")«ه مرد ها بازمانده های چه کسانی هستند؟وپير

 

وقتی انسان نام رهبران جهادی از قبيل سياف وگلبدين وربانی ومسعود وخليلی ومحقق براستی 
اين لبريز ميگردد، زيرا که  وانزجار از نفرتنسان ب آقل د ، بی اختيارشنووگيالنی وغيره را می 

کابل پايتخت کشور را به خاکدان مبدل ( ISI ن استخبارات نظامی پاکستان )سازمابدستوررهبران 
ويرانی وغارت گری وغصب مال مردم بدون کردند ومردم شريف آنرا در به در وخاک بسرنمودند. و

 نکردند. گریيدونفاق وکينه ونفرت، کار
 

 ! درکتاب طالی زرد،سیافچهرۀ 
سیاف از چهرهای شناخته شده جهادی است که در ویرانی کابل وهلوکاست محله افشار کابل نقش 

نوشته مارک کتاب ) طالی زرد، در برگه فیسبوک خود مطلبی از ان صبری، خجانبسزای داشت. 
 ان در روینده ابلیس و شیطنمای سیاف را بنام ،نقل کرده که مولف کتاب ترجمه نورآقا ولیزاده(،جیمز،

شته ده و در مورد آن چنین نوی( نامDevil and Satan representative on earthزمین )
 :است

اگر کسی بخواهد شیطان را در هیکل انسان ببیند کفایت میکند که نگاهی بطرف سیاف بیندازد. زیرا "
هبی ند روی مذرشیدی به نسبت تخو 1353سیاف میتواند تجسم عینی از شیطان باشد . سیاف در سال 

خورشیدی به پاکستان  1358علیه حکومت وقت برای پنج سال زندانی شد. بعد از رهایی در سال 
 1359رفت و در حزب جمعیت اسالمى به رهبری برهان الدین ربانی شامل گردید, در سال 

 1980بق سال ی مطاخورشید 1359خورشیدی حزب اتحاد اسالمی را تاسیس کرد و در همین سال 
میجر رضوان شاه شفیق به سازمان ای اس آی جذب گردید. کار نامه های سیاف در دی توسط میال

تاریخ پاکستان بسیار زرین میباشد و بعدا توسط سازمان ای اس آی به سازمان استخبارات عربستان 
 (Jankhan Sabaraiفیسبوک رک: ) "سعودی معرفی می گردد.
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