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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ فبروری ٢۶

  

   و انتخابات شيعه،سياف
  

ان اشغال رياست جمھوری افغانست" کانديدان" کانديد، ده تن از ١١که ھم ميھنان ما مطلع می باشند که از جملۀ  طوری

فرد استثنائی درين جا سياف .  نده ان نمودي از اھل تشيع تعي خود را از مردم ھزاره و يا صرفاً شده يکی از معاونين

  . وھابی است

باشند  که سياف  مردم ھزاره شيعه مذھب می. در کابل شايع است که سياف نفرت عميقی از شيعه و مردم ھزاره دارد

بعد از سرازير شدن پول شيوخ عرب به .  قبل از ھجرت به پاکستان يک سنی عادی بودسياف تا. از آنھا متنفر است

ين طريق ميليون ھا دالر به جيب اگروه ھای جھادی افغانستان در پاکستان، سياف به وھابيت سعودی گرايش يافت و از

  و ر داديسياف تغيرسول او ھمچنان برای خوشنودی سعودی ھا، نام خود را از عبدالرسول سياف به عبدالرب . زد

ه مذھبان سر سازش ندارد و آنھا را کافر می يعوھابيت سعودی با ش.   مبلغ وھابيت سعودی در افغانستان شدرسماً 

سی از راه و روش وھابيت سعودی جنگ و ستيز را با ھزاره ھا و اھل تشيع افغانستان در أسياف وھابی ھم به ت. پندارد

  .پيش گرفت

، نيرو ھای مشترک سياف وھابی و احمد شاه مسعود و ربانی سنی شيعه ١٩٩۶- ١٩٩٢ی داخلی در جريان جنگ ھا

نيرو ھای سياف وھابی و شورای نظار احمد .   در ناحيۀ افشار به راه انداختندشی و ھزاره کشی را در کابل خصوصاً ک

برای مردم افشار کابل . م نظير بودشاه مسعود با چنان بيرحمی قصابی را شروع کردند که در تاريخ انسان کشی بشر ک

شيعه ھا مسلمان واقعی نيستند و "سياف می گفت که . و ھزارگان خوشخال خان مينه نه ناموس ماندند و نه زن و فرزند

مصيبت با اين طرز ديد ضد شيعه و ضد ھزاره ، دو متعصب خونخوار يعمی سياف و مسعود ". بايد آنھا را نابود کرد

  .روی ھمين دليل است که سياف وھابی ھيچ ھمرکاب شيعه و ھزاره ندارد. عظيمی بر اھل تشيع و ھزاره ھا وارد کردند

تواند رھبر يک کشور شود ولو که آن کشور  آيا چنين يک فرد با گذشتۀ سياه انسان کشی و تعصب فاشيستی مذھبی می

  اشغال شده ھم باشد؟ 

ھر يک در جای خود  که گويا ديگر کانديدان کرسی وطن فروشی کدام نکتۀ مثبتی دارند، بلکه البته اين بدان معنا نيست

برخوردار است، کارآئی سياف در ايجاد تفرقه و دامن زدن به تفرقه خاص خود و در مورد خاصی از تبحر و کارآئی  

ه اش امين جالد در ايجاد استخوان درواقع او می خواھد کاری را که پسر خال. ھای مذھبی و قومی و نژادی می باشد

شکنی بين ھزاره و پشتون و ساير اقوام ناکام ماند، به دنبال جنايت اولی در دوران سگ جنگی ھا کامل نموده، 
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 در واقع ھمان کاری که ساير وطنفروشان کانديد، از مجرا ھای ديگری انجام .افغانستان را به طرف تجزيه سوق بدھد

  .می دھند

 نظرداشت کنترول شديدی که بر تمام رد و بدل شدن ايميل ھا در اينجا وجود رودی که خطر افشای ھويتم با دبناًء با وج

از ، چنگال مرگ گريبانم را بگيرد، خود را موظف می بينم تا به حيث يک فرزند افغان که دارد و ھر آن ممکن است

قايسه با صد ھا و ھزاران صدای گوشخراشی که از  ھر چند در م- افغان شير خورده است، با صدای بلندمادر پستان 

 از اين يگانه تربيون آزاديخواھان کشور، با - رسانه ھای رسمی بلند است، حيثيت يک نجوا را ھم شايد نداشته باشد

  :قاطعيت اعالم بدارم

در مصايب محتوم به ھر يک از کانديد ھا که رأی بدھيد، محض شرکت تان در انتخابات دولت مستعمراتی، شما را نيز 

شرکت زيرا . آيندۀ کشور نزد مردم، تاريخ و اگر به خدا اعتقاد داريد، ھمان خدای تان مسؤول و جوابده خواھد ساخت

 .رأی دادن به ھريک از کانديد ھا، رأی دادن به نابودی کشور و تباھی مردم آن می باشددر انتخابات استعماری و 

 


