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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٢۶
 

  ھا شيعهمسجدحضور نا مبارک اشرف غنی در 
   

 
 به ھر رنگی خواھی جامه می پوش   من از طرز خرامت می شناسم

" مسجد حسينيه"نام ه جمھور دولت مستعمراتی کابل در مراسم روز عاشورا در يک مسجد شيعه ھا باشرف غنی رئيس 

اينبار خالف عادت، سلۀ سياه را بر سر و چپن قاغمه ای را بر تن گذاشت تا دل شيعان . رانی نموداشتراک کرد و سخن

 سال ھا بدينسو جامه تبديل می کنند تاھويت زعامت ضد ملی و مزدور افغانستان از. را خوش سازد و آنھا را فريب دھد

  . که طرز خرام شان ھمان است که بود يناضد ملی خود را بپوشانند، اما  غافل از

تجليل از عاشورا، تجليل از عدالت طلبی و ايستادگی در " غنی در جريان صحبت بی محتوای خود اظھار داشت که 

 جھان شمول است و تمام دنيا به اين پيام نياز دارد چون عدالت، اصالحات و  پيام انقالب امام حسين،. برابر استبداد است

ًاگر واقعا امام حسين عدالت پسند .  دل حرف زده باشدِهشود که غنی از ت تصور نمی".  مقاومت يک پيام دوامدار است

افغانستان خالف روش امام حسين عمل بود و يا انقالبی را به راه انداخت، شخص غنی و ھمه زعامت سنی و شيعه در 

  .می کنند

اگر پيام امام حسين جھان شمول است، آيا غنی شھامت اين را دارد که اين پيام را در گوش باداران امريکائی خود 

زمزمه کند و آنھا را از عمق معنی انقالب حسينی آگاه سازد و برای شان بگويد که افغانستان را ترک نمايند تا مردم 

  ۀ ما در آزادی به سر برند؟آزاد
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پيام امام حسين و عاشورا برای مردم آزادۀ افغانستان پيام عدالت و مساوات در برابر " در جای ديگر صحبت خود گفت 

مردم کشور ما . بقيه کلماتش فريبی بيش نيست. مردم آزادهين جملۀ غنی دو کلمه درست وجود دارد، ادر". قانون است

را  تطبيق نمايند و " عدالت و مساوات حسينی"سوزند و کجاست غنی و ھمراھان که پيام  در آتش ظلم و تعصب می

در پھلوی غنی عده ای از کسبه کاران دين .  مردم آزادۀ افغانستان را از شر ظلم و ستم ستمگران مسلکی نجات دھند

  .ئيد سخنان غنی سر می جنباندندأسنی و شيعه نشسته بودند وبه ت

  . يگر از دين فروشان دولت مستعمراتی که به جز خيانت و ميھن فروشی مسلک ديگری ندارنداين است تقلب د

 

 
 


