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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٣١
 

  "کلۀ سياف بوی قورمه ميته"

 
 گليم خود دراز تر  بيش از حد جلوه گری سياسی نموده و پای خود را از"ارشد الخباثات رسول سياف"درين روز ھا 

 در "سياف". که کافی اطمينان داشته باشد که کسی او را اذيت نخواھد کرد شايد اجلش رسده باشد، مگر اين. کرده است

 که خود خالق و "سياف"باداران ". پدر کسی نمی تواند مجاھدين را به حاشيه براند و کنار بزند"يک خطابه گفت که 

  را تحمل نمايند؟"سياف"چقدر خواھند توانست که اين نوع  گفتار پدر مجاھدين و اين نظام اند، 

 ھم به "ربانی". سوی جھنم تشريف فرما ساخته  جان وی  را گرفت و او را ب"قسيم فھيم"" باال شدن به کوه"بيانيۀ 

  می رسد، البته اگر حرف ھايش از روی"سياف"ھنوز معلوم نيست که چه وقت نوبت . عين سرنوشت مواجه شد

اظھار داشت "  جوزای نھضت اسالمی٨داشت گرامي"در يکی از صحبت ھايش در روز به اصطالح . مصلحت نباشد

 خوب می "سياف"". زور پدر کسی به مجاھدين نمی رسد...ھيچ کس قادر نيست که مجاھدين را از صحنه دور کند"که 

اين . خواه تند رو اند و يا ميانه رو از پول امريکا و زير نظر آی اس آی در پاکستان تربيه شده اند" مجاھدين"داند که 

  . را ھم در بر می گيرد"سياف"دھد که پاکستان اولين  پدر مجاھدين است که  معنی می

 تا حال، ٢٠٠١ از اکتوبر.  نشده اندی خالص مجاھدين تا کنون چندين بار پدر عوض کرده و ھيج روزی ھم بی پدر

در يک و يا دوسال اخير سه پدر ديگر مانند روسيه، ايران و ھند ھم بر پدر امريکائی . امريکا پدر مجاھدين شده است
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 پدران مختلف باقی زروی ھمين دليل است که اوالد زيادی ا. مجاھدين به يک پدر اکتفاء نمی کنند. عالوه گرديده است

 از دل، پدر امريکائی  را "سياف"اگر . ران جھادی پدراصلی خود را نمی شناسندالکن ھيچ يک از رھب.  مانده است

 پدران روسی، ھندی و ايرانی را بر پدر اصلی "سياف"ًاگر واقعا  .  استعھدف قرار داده باشد، دير يا زود گلمش جم

 کم و بيش به "سياف جان" امريکائی خود ترجيح بدھد و امريکا ھم احساس کند که فرزند ناخلفش نمک حرامی می کند،

  . خواھد رسيد"مال منصور"سرنوشت 

  .   اگر يک خبيث ھم کم شود، مردم ما از فقدانش خوشحال خواھند شد و خيرات ھا خواھند داد

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 


