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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٠٨
 

  :سياف
  غالمان و ظالمان در بدترين وضع می ميرند

  

 

 به ارتباط مرگ مال عمر گفت که غالمان و ظالمان در بد ترين نحو نابود می" آدميان"سياف يکی از انسان  کش ترين 

 سال قبل اين  پيغام را به طالبان فرستاده بودم که باداران شان سرانجام آنھا را بازداشت ١۵او متذکر شد که . شوند

  . اعتنائی نکردندد کرد، اما توجه  و نخواھ

ساير که  با تيوری سياف موافقم، الکن بايد بداند که تيوری اش مشمول خودش و دوستانش ھم خواھد شد طوری

که به يک نحوی در خدمت اجانب باشد،  مردم ما معتقد اند که ھر کسی. کيشانش به بد ترين طريق سر به نيست شدندھم

ن و شوکت موقتی به شکل مصيبت بار آن أ ظاھری ختم دنيا نيست و شچند روز آرامش. حيات ذلت باری خواھد داشت

  . پايان می يابد

اق پراگنده شده بود و مزاری با چه حالتی ت و تن ربانی دور اهکل.  سياف قاتل ديد که جسد مردار مسعود شاله گرديده بود

. داند تره کی و ببرک با ذلت و حقارت دنيا را ترک نمود و از قصۀ امين و نجيب ھم ھر کس می. گفتجھان را وداع 

سياف در دوران . بنابران، شخص سياف ھم از تطبيق تيوری خود در امان نخواھد بود، زيرا او ھم غالم است و ھم ظالم

 ھا،ھل تشيع ناحيۀ افشار را از دم تيغ کشيدند و زنااز جنگ ھای داخلی ھمراه با احمد شاه مسعود و ربانی ھزار ھا تن 

. آه بی گناھان افشار بود که مسعود را به جھنم فرستاد و ربانی را تو ته توته کرد. اطفال و مال شان را به غنيمت گرفتند

 عملی ھنوز معلوم نيست که  اژدھای مرگ کدام زمانی به سراغ جناور سياف خواھد آمد و تيوری اش را باالی خودش

  . خواھد کرد

خاين و غالم و ظالم  سر انجام سرنگون . تواند بھترين درس عبرت برای سياف و ھمراھان باشد مرگ مال عمر می

  . آه مظلومان دير گيرد و سخت گيرد. خواھند شد و مردم از شر آنھا آسوده خواھند گشت

 


