
 چرا صديق افغان را راهي زندان کردند؟؟؟
 (استاد صباح ) 

 به سينهسر

 
 سر برده به سينه کوه و ماتم دارد 

 با دره بسی حکايت غم دارد  
 بيا ببين روزگارانديشمندان ميهن 
 .در چشم غمزده خويش شبنم دارد 

 باالخره صديق افغان هم زندان رفت

 
  !ساختندباالخره صديق افغان را هم زنداني 

فتند از اظهارات ترس حكومت معافياي و ديكتاتور كه تحت پوشش دموكراسي و أزادي بيان مردم را در گروگان گر 
حقايق است ، صديق افغان بخاطر رهاي سرك هاي ترافيكي و پياده روهاي مردم شهر كابل كه توسط يكتعداد زورمندان 

ده صدا بلند كرد و تقاضاي أزادي سرك ها و پياده رو هارا داشت بخصوص جنگ ساالزاران به نفع خودشان مسدود گردي
  . ، صديق افغان أفراد مسلح اوباش در عقب خود ندارد ، جايش زندان شد

  ... اين هم نتيجه دموكراسي امريكاي

 زمانه کج َرِوشان را ببر کشد بيدل
 بيدل.   هرآن که راست ُبَود خار چشم افالک است 

 .اينجا نيستفيلسوف ما جای اش 
 !با عدالتخواهی او را حمايت کنيد

 . هدف ما صلح،آزادی و عدالتخواهی

 پيام صديق افغان به جنرال دوستم

 
 ! ول برسانيدابه معاون صاحب ا پيام مر



 .ل صاحب محترماجنر
 ندانه ميخواديوا و راش اما در كشور خود ارد ام داحتراش انش ادو ميشناسد مرديكه جهان به لياقت ا فغان راصديق 

 .عطا كرد ا لقب مرد شجاع ر وبتوند اخوي مروز استاره قهرمانان  اكه تري   مرد
مطالعه محترم )ن شده بود كه در آن نوشته كرده بودند به اري يك كارت دعوت به آدرس تو روال صاحب به خاطر داجنر
يا روز . در يك هفته. ن ميشودارس تو رول صاحب صد ها كارت دعوت به آداجنر ( ل صاحب دوستم قهرمان كشوراجنر

 .ن گرفته تا مافيايي جهاني انداز كارت دعوت قوما
 .رم اولين بار به مقام شما رسيده باور داقلم بدست و نش مند اما كارت دعوت يك دا

 .ند اثروت بشريت ميدا ش راعلميت و نش انشمند يا كسيكه جهان دايك د. حساس پاكا. ل صاحباجنر
غ است كه ديگر چراين معني ام جرمي يا خيانتي باز به اخته ميشود بي كداندان افغانستان در پشت ميله هاي زنداما در ا

 .ست انش خاموش شده ادو علم . ي
م احترانش در كشور ادو . به مشعل علميتو م نموده اقداين مرد زود است لطفا در رهاي اين مرد بيگناه ا. ل صاحباجنر
 .كنيد

 معاون اول رياست جمهوريازصديق افغان  دعوت

 
بقلم خود شان معاونصاحب اول رياست جمهوري را به عروسي نورچشمي شان  کشورطي نامه صديق افغان دانشمند 

سخنگوي جنبش ملي  نسبت مصروفيتهاي ملي و كشوري در كابل حضور ندارند ، معاون اول، چون  دعوت نموده اند
عاليقدر پروفيسور سپاسگزاري نموده سعادت و خوشبختي به دوست ازدرپيامي به صديق افغان مي نويسد،  إسالمي

 .به پاي هم پير شوند، آمين.  آرزومنديم "افغان" و خانم محترمهء شان مقدسه " ناصري" خوبم مجتبي 

 خطاب صديق افغان به باميانيها

 
 !سالم به وارثين اصلی وطن

امتياز نه بل حق شمامردم با ......تمديد و توزيع برق .تاريخ کشور است هيچ کس انکار کرده نميتواند باميان قلب و 
 .همت است

 (صديق افغان)

 صديق افغان مي نويسد

 



 ! مردم انقالبی افغانستان
 .انقالب يک نفری تان به انقالب ملی و مليونی تبديل شد 

 .انقالبيون ارگ سنگی به ارگ کانتينری تبديل شداينکه آغاز شود از صدای پای پيش از
 .وجاده هاي ارگ راکانتينرفرش نمودند ومعلوم نيست غني بکدام چقوري پناه برده است 

 .مبارک باد

 انديشمندي صديق افغان 

 
 .دان مشهور افغانستان است های برجسته و فيلسوف و رياضی يکی از چهره« افغان»صديق 

: به سفارت افغانستان مقيم مسکو متن زيررايادداشت داده است 9191شهرلنين گراد،درسال انيستيتوت پيداگوژی 

تواند رهنمای کار دوکتورای  تحقيقات علمی محمدصديق افغان آن قدر در سطع عالی قرار دارد که کادر علمی موجود نمی

شايسته تحقيقی علمی و بکر تاييد کرده مسووالن علمی آكادمی تاجکستان کارکردهای او را  .موصوف باشد و ادامه دهند

های داخل و خارج از کشور در مورد،  روزنامه .اند های متعدد تفويض ابراز نظر را برايش مساعد کرده و در کنفرانس

های متباين دارند اما بيشترينه حجم اطالعات ارائيه شده حاکی از لياقت و نبوغ آقای افغان  آقای افغان قضاوت و ديدگاه

 .باشد سايل غامض رياضی میدر م

 پژوهشي هاي علمي صديق افغان

 
در لست دانشمندان و فيلسوفان تاريخ ثبت شده و هر دو مجلس افغانستان ارتقا و موفقيت او را به اين موقف  افغان

 :آثار نوشته شده او .اند شادباش گفته
 به قلم محمدنقی بخشی -مربعات و مکعبات اسرارآميز 

 به قلم محمدنقی بخشی -از ديدگاه رياضی فلسفی نظم قران کريم 
 آرايه عکس بينوم نيوتون برای علوم کيهانی

 های صديق افغان دستنويس -تاريخ کشورها از ديدگاه رياضی فلسفی 
چنان درباره موسيقی از نظر  هايش در اين زمينه و هم درباره مقصد از رياضی فلسفی و فعاليت« افغان»محمد صديق 

رياضی فلسفی از دو علم تشکيل شده، علوم طبيعی و علوم اجتماعی که در راس علوم  :گويد لسفی میرياضی و ف
پس در همه چيز رياضی و فلسفه  .طبيعی، رياضی قرار داشته و به گفته علما زبان طبيعت است و فلسفه مادر علوم

گوياتر شده اگر رياضی را از پهلوی تاريخ مثال تاريخ توسط رياضی .رياضی در پهلوی همه علوم وجود دارد. وجود دارد
باشد و کذا در علوم ديگر فلسفه رياضی  چنان در اقتصاد سر و کار با رياضی می هم. شود دور سازيم قصه و داستان می

کنيم که  را چنين تعريف می پس آن. وجود داشت؛ مگر رياضی فلسفی وجود نداشت، مانند کيميای فلسفی، فزيک فلسفی
سازد که تصادف اصالً وجود نداشته،  های رياضی مطالعه و ثابت می فی تمام علوم را بر اساس قانونمندیرياضی فلس

 .پس چيزی که کميت باشد قابل محاسبه است. جهان نامحدود است، جهان کميت است. اليتنهايی نيست

 جايگاهي علمي صديق افغان 



 
در سلسله كسب موفقيت  رييس مركز تحقيقاتی رياضی فلسفي جهان صديق افغان، دانشمند برجسته افغانستان و جهان و 

بين المللي   وي در لست مركز  هاي بزرگ علمي، اكنون در ميان يكصد آموزگار سطح بلند جهان قرار گرفته و نام
 .درج شده است( شرح حال زندگي)بيوگرافيك
محمد صديق   من تبريك گفتن به خاطر احراز اين مقام،داير كتر جنرال مركز بين المللي بيوگرافيك، ض  ال، -س -نيكوالس

افغان را يك شخص برجسته و مشهور عرصهء تعليم و تربيه در جهان خوانده و از كار محمد صديق افغان ابراز قدر 
 .داني كرده است

جهان در لست  دايركتر جنرال مركز بين المللي بيوگرافيك گفته است كه در هر يك سال فقط يكصد بهترين آموزگار در
 .استثناء كننده اين مركز قرار ميگيرند و آنها اشخاصي هستند كه كارهاي روزمره آنان تفاوت ميكنند

دايركترجنرال مركز بين المللي بيوگرافيك گفت، نام و عكس محمدصديق افغان به حيث برنده اين افتخار به طور هميشگي 
 .ددر سالون هاي مركز بين المللي گرافيك ثبت ميشو

دايركتر جنرال مركز بين المللي بيوگرافيك در نامهء عنواني محمد صديق افغان گفته است كه موصوف مدال طرح شده 
براي يكصد آموزگار سطح بلند جهان رادريافت ميكند و همچنان تصديقنامه متمايز تزئين شده خاص براي وي اعطا 

كي  -كي  )يقاتی رياضي فلسفي جهان بر اساس نشريه امريكاييقابل تذكر است كه صديق افغان، رييس مركز تحق .ميگردد
شامل فهرست شخصيت  1122در جمع پنجاه و پنج هزار تن از مردان و زنان سرشناس و مشهور جهان درسال  (است

 .شده و همچنان در پراگرف الف فيلسوفان قرن بيست و يكم ثبت گرديده است 1121هاي برجسته سال 

 جي خاموشي مزدوران خار

 
چرا جامعه مدنى خاموش است ايا استاد صديق افغان دزدى كرده رشوت گرفته وطن فروش است مزدور ايران وپاكستان 

فتن خفه ميكنند لعنت به وزير داخله بيسواد با افراد است چى گناهى كرده كه زندانى شده حال گلو مردم را در حقايق گ
هاى دزد ها قاچاقبر ها وطنفروش ها سالمى ميزنند لطفأ از پروفيسور ولگردش كه سبب ازار مردم ميشوند و به موتر 

 .صاحب حمايت كنيد نگهذاريد ازادى بيان را خاموش كنند
 .ستاده انجام ندا اري ين مرد مجرم يا جرم اهي كنيم ادخوانشمند خود داي دابيايد بر
پال عادي كند و ند پرس است كس نميتوان ثابت جنايت شاريم كه دوسيه هاي خيانت شان اهم دا ين خاك كساني راما در 

  .رداندا نشمند ما رامن يك دابردو ست كه حق ناپاكي ار انقدر مرداحكومت وحدت ملي آن  چي برسد به بررسي كار شان

 صداي صديق افغان صداي مردم افغانستان



 
 صدای صديق افغان فيلسوف معاصر افغان صدای برحق ملت مظلوم کشور است

 انتقال ګرديد؟غرض بازجويی به حوزه پوليس ( صديق افغان)روی کدام وصف جرمی فيلسوف شهير افغانستان چرا و 
 چه نوع داليل حقوقی و منطقی مانع عدم تعقيب عدلی صديق افغان ګرديده است؟

سان را به صدها تن از زورمندان و ناقصين قوانين ايکه جاده های غيرمعياری و فاقد نظافت عامه و فرعی شهربی پر
هيچ نوع بازخواست و پرسش از جانب پوليس و زمامداران مصلحتی  ,روی وسايط نقليه و پياده مسدود نموده اند

غيرمسلحانه و يکساعتۀ شان جاده  , وتحميلی پايتخت بعمل نيامده است و اما زمانيکه صديق افغان با اعتراض مدنی
توسط زمامداران , رسم اعتراضات مردم مسدود مينمايد مخصوص وزارت امور خارجه و منزل کرزی صاحب را به

 پايتخت ناقص قوانين و اخالل گر خوانده ميشود
شکايات و اعتراضات شهروندان در برابر مسدود ساختن , آيا اعتراضات مدنی و معقول صديق انعکاس دهندۀ دردها 

 جاده های عامه توسط زورمندان مسلح است يا اخالل امن و نظم عامه؟
حال حاضر صديق افغان با وصف تکاليف صحی و آغاز اعتصاب نخوردن غذا از حکومت ميخواهد تا زمانی از داخل  در

عموم  , تعمير کشف و تحقيق جرايم جنائی قوماندانی امنيۀ کابل بيرون نمی شود که در کنار تثبيت وصف جرمی اش
جنگساالران تخليه نشود و يه اين همه راه بندان ها و  زورمندان و, جاده های شهرکابل از موانع غيرقانونی تفنگداران

صدای صديق افغان صدای تک تک  .ساعت ها انتظار شاملين جريان ترافيک شهر کابل نقطه اختتام گزاشته نشود
 ,صديق افغان بايد در برابرمظالم و فساد شانزده سالۀ انحصارگران دولتی.  شهروندان شش ميليون شهر کابل است

صديق افغان ديوانه نيست  .قوم گرايان و تنظيم گرايان نام نهاد جهادی حمايت شود, کومتی و تيکه دارانغاصبين ح
 .دانشمند و اصالح طلب در کشور است, عالم, بلکه يک مغز متفکر

 صديق افغان انقالب مي خواهد

 
اين باور است که قصرسفيد، مدتی می شود صديق افغان که نسبت به سياست های امريکا دست به اعتراض زده و به 

در جها ن است، در نزديک قصر سپيدار دست به تحصن زده و از  يتروريستان را حمايت می کندو ايجادگر هراس افگن
برخی رسانه ها را . رسانند رسانه ها گاليه دارد که در بازتاب خبرهای وی کوتاهی می کنندو آن را به اطالع مردم نمی

الی زمان تغيير . کند و به اين رسانه ها اجازه نمی دهد که اخبار وی را به نشر برسانندسفارت امريکا تمويل می 
 .داد سياست امريکايی ها نسبت به تروريزم به تحصن خودش ادامه خواهد 

 چراصديق افغان به زندان رفت؟؟؟



 
 ؟؟؟را اگرديوانه هارابه زندان مي اندازيد، چرا اشرف غني 

 21مسدود کردن راه سرک به روی مقام ها به زندان انداختند؛ آيا قدرتمندان و زورمندانی که صديق افغان را به جرم 
جای صديق افغان زندان  .سال سرک های پايتخت را به روی ميليون ها شهروند کابلی مسدود کردند نبايد زندانی شوند

آدم کشی ايجاد نکرد و در معامالت بزرگ  نيست؛ او اگر ديوانه است يا هوشيار، کسی را نکشت، انتحار نکرد، مافيای
او فقط دانشمند ديوانه ای است که ديوانگان بدتر از او با افتخار  .مواد مخدر و تجارت اعضای انسان اشتراک نکرد

کامل افغانستان را به ويرانی کشانده اند؛ حکومت در ابتدا ديوانگان خود را با باديگاردها و موترهای زرهی شان جمع 
 ...ه مردم را همه روزه به بينی رسانده اندکند ک

 صديق افغان ،زندان وآزادي بيان 

 
حقيقی وجود ندارد صرف به " آزادی بيان " گرفتاری صديق افغان بخوبی نمايان کرد که در افغانستان دموکراسی و 

تو ، بخاطر ريخته شدن صديق افغان بخاطر درد های من و  ! دهن سياسيون در پشت تريبون های رسانه ها است و بس
خون های بی گناه ی هموطن من و تو دست به قيام زد وگر نه صديق افغان بخواهد در هر گوشه اين جهان به صورت 

وقتی که شمايان از ناکاری های اين دولت به ستوه آمديد همه روزه در صفحات اجتماعی  . شاهانه زندگی کرده می تواند
نيد که حکومت کوچکترين خدمت به حق ملت نکرده است ، وقتی که کسی ميآيد و حق خود جيغ می زنيد گلو پاره ميک

، فعال  زمامدارکه خود را " اوشتک ها " يک تعداد از  طلبی ميکند شما دلقک ها چرا لقب ديوانه را برايش ميدهيد ؟
خوشحال هستند از اينکه  جامعه مدنی و دلقک های رهبران سياسی ميدانند برای پروفسور لقب ديوانه را ميدهند و

آيا شما دلقک ها يکبار به نوشته های خود و به  . صديق افغان غير قانونی به پشت ميله های زندان انداخته شده است
 عملکرد های خود متوجه شده ايد که برای صديق افغان لقب ديوانه را ميدهيد ؟

 مرگ بر حکومت استبدادگر و فاشيستی باد
 . سيون بادشرم بر دلقک های سيا

 
 


