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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ١۴
 

  است و نه عبدهللا"حسين"نه غنی 
بند و پيرو يريبند و خود را پا در مراسم عاشورا در تکيه خانه ھا شرکت کردند تا مردم را بفغنی و عبدهللاھر دو منافق، 

. ًھر دو دروغ گفتند و ھر دو جمله پردازی ھائی کردند که اصال به گفتار خود معتقد نيستند. روش حسينی نشان دھند

اگر امام حسين عليه ظلم و ستم جنگيد، اين دو تفالۀ استعمار، نمايندۀ ظلم جھانی اند که مردم شان را از تيغ کشيده و 

برای مردمش قربانی کرد، اين دو بی ھمت به زندگی بی را اگر حسين زندگی خود . ا به تاراج برده اندسرزمين شان ر

  .ببينيد که تفاوت از کجا تا به کجاست. دھند ننگ خود در زير حاکميت اجنبی ادامه می

در مراسم عزاداری  رئيس اجرائی دولت مستعمراتی عبدهللا عبدهللا رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و اشرف غنی

کلماتی که از دھن اين دو دلقک در . پراگنی کردند کابل اشتراک نموده و سخنيععاشورا در تکيه خانه ھای اھل تش

ھر دو .  و اصليت بود، زيرا خود به نوع مبارزات حسينی معتقد نيستنداستايش از مبارزات حسينی برآمد، فاقد محتو

 ما گفتاری کردند، الکن در اصل کمترين نشانه ای از خصايل امام حسين درين دو ۀبرای  خوشنود ساختن مردم شيع

سرلوحه کاری دولت وحدت ) ع(حرکت اصالح طلبانه و سيره سياسی امام حسين : "  گفتاشرف غنی. شود ديده نمی

ی خوب و مبتنی ھای بزرگ عاشورا برای مبارزه با فساد، حکومت دار سی از درسأدولت وحدت ملی با ت... ملی است

 روشن در دست ۀھای کالن سياسی اقدامات بزرگی را برای رساندن افغانستان به آيند بر شايسته ساالری و ديگر برنامه

 سال است که افغانستان ١۵.  حسينی را در پيش می گيردی واقعی است، چه وقت مشغنیاگر معنای کالم ". اقدام دارد

ھر سال سردمدران نظام مزدور کابل در مراسم عاشور شرکت . شناخته شده استيکی از فاسد ترين کشور ھا در جھان 

  . ادعا ھا  تا اکنون دروغ از آب برآمده استۀھم. دھند که راه حسين را در پيش می گيرند می کنند  و وعده می

 انۀدل مسلمانان نشزنده ماندن قيام حسينی در " شورای نظاری طی نطق مزورانۀ خود بيان داشت که عبدهللا عبدهللا 

اگر قيام حسينی ضد استبداد و بی عدالتی بود، خودت . بلی، تو و امثالت نمايندۀ آن پيروزی نيستی". پيروزی آن است

  . نمايندۀ اصيل استعمار و ظلم و ستم ھستی و ھر گفتار و کردارت ضد حسينی است

  . ً قبال افشاء شده است که ھويت اين دو بی ھويت ين ا می خواھند به چشمان مردم خاک بريزند، غافل ازغنی و عبدهللا

  

 

 
 


