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عبدﷲ امينی -کابل
 ١٠می ٢٠١۵

بدبختانه سياف جنايتکار زنده ماند

گزارش ھا حاکيست که طرح يک حمله بر يکی از شرير ترين انسان ھا يعنی عبدالرب سياف ناکام شد .سياف بايد
کشته می شد و بايد ھم دير و يا زود کشته شود.
سياف در مکتب اخوانيت االزھر تربيه شده و رشد يافت .او پسر خالۀ حفيظ ﷲ امين جالد خلقی است که از زندان
مخوف خلقی – پرچمی ھا زنده برآمد و رھسپار پاکستان شد .در آنجا مبلغ وھابيت سعودی ھا شد و ميليون ھا دالر شيخ
ھای احمق عرب را به جيب زد .درجنگ ھای داخلی افغانستان بين ساليان  ،١٩٩۶-١٩٩٢ھمراه با احمد شاه مسعود
ھزار ھا انسان خصوصا ً ھزاره ھا و اھالی تشيع ناحيۀ افشار را از دم تيغ کشيد و يک فاجعۀ تاريخی آفريد .ساير انسان
خواران مانند حکمتيار ،ربانی ،خليلی ،مزاری و ديگر شيادان ھم دراين خونريزی ھا و ويرانی ھای شھر کابل سھيم
بودند.
سياف يک انسان نھايت درجه متعصب و تاريک انديش است .دشمنی وی با مردم شيعه مذھب حد و اندازه ندارد .ناگفته
نماند که سياف از سال ھا بدين سو در خدمت سی .آی .ای .قرار داشته و از پول اين سازمان به حد کمال تغذيه شده
است .متأسفم که حمله بر او ناکام شد .سياف چند ھزار خون قرضدار مردم افغانستان می باشد و بايد قيمتش را بپردازد.
من ترجيح می دھم که سيافھا به دست مردم افغانستان و به دنبال محاکمات عادالنه به جزای اعمال شان رسانده شوند،
اما اگر اين حالت ميسر نباشد ،قتل او را توسط ھر فردی با جرأت ،استقبال می نمايم.
افرادی مانند سياف بايد ھر چه زودتر نابود شوند تا فرصت نابود ساختن ديگران برای شان ميسر نگردد.
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