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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جون ٢٨
 

  ائتالف جديدی از اخوانی ھا

 
 جنايتکارسياف 

دو . رسد ين روز ھا که بی ثباتی در افغانستان به اوج خود رسيده است، زمزمه ھائی از ائتالفات جديد به گوش میادر

 خونخوار تاريخ يعنی عطا نور و دوستم در شمال کشور، اختالفات ديرينۀ خود را حد اقل در حال کنونی فراموش کردند

  در فکر ائتالف جديدی جنايتکاراکنون سياف . ستاده شونديً مشترکا ا،و تعھد نمودند که در مقابل نا امنيتی ھای شمال

 .خواھد  اخوانی ھای از نظر افتاده را دور خود جمع کند و يک تشکيل  نو سياسی را به ميدان بکشد است که می

 در حکومت وحشت ملی بسيار کمرنگ شده و دير نخواھد بود که  اخوانی  متصور اند که  نقش شان– گروه ھا جھادی 

 قرار دارد که ريشش تا سر نافش جنايتکاردر رأس ان گروه سياه انديش، سياف . به کلی از صحنۀ سياسی رانده شوند

  .رسيده است

ربانی و سياف در االزھر . که فتوای سوختاندن کابل را ھم صادر کرده بود سياف يکی از خبيث ترين اخوانی ھاست 

ھمچنان در االزھر بودند که  در استخدام سازمان ھای . درس خوانده و کور نظری و بيرحمی را  در آنجا آموختند

رکای اخوانی سياف با به راه انداختن فعاليت ھای جديد، در صدد است که با ش. جاسوسی شرق و غرب قرار گرفتند

  .خود يک جريان سياسی را به راه اندازد که بتواند مدافع خواست ھای اخوان الشياطين گردد

توانند در افغانستان ثبات را تأمين نمايند و   سياف و حاميانش اظھار می نمايند که حکومت وحشت ملی عين و غين نمی

ابيری اتخاذ گردد که از ھمچو حالت دلذا، بايد ت.  رفتسوی فروپاشی خواھده اگر اين روش ادامه يابد، افغانستان ب

  .جلوگيری شود

 صاحب نظران به اين عقيده اند که امنيت و ثبات سياسی برای افرادی تاريک انديش مانند سياف و حوايورنش ارزش 

 زمان افراد ترين سياف يکی از تاريک انديش.  ندارد، بلکه اين ھا در غم نفوذ و قدرت خود اند که آن را حفظ نمايند

  .خود است که مرتکب جنايات بس عظيم در افغانستان شده است
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 دم تيغ کشيدند و به ز در جريان جنگ ھای داخلی، ھمراه با احمد شاه مسعود و ربانی تعداد کثيری از مردم شيعه را ا

  .حيوانيت خود فخر می فروختند

  .  سال به عقب رانده اند٣٠٠ھمين ھا اند که افغانستان را . فتندينی نه در دام حيوان صفتان اخوامردم ما بايد آگاه باشند ک

  

 

 

 


