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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ١١

  "ميرزااولنگ"انسانکشی در 

  
ودکان را قتل نيرو ھای وحشت و دھشت در منطقۀ ميرزااولنگ واليت سرپل حمله نموده و ده ھا تن به شمول زنان و ک

. پشتون به خاک و خون انداخته شدندًظاھرا ن ھمه مردم ھزاره بودند که توسط طالبان و يا داعشيان مقتوال. عام نمودند

که به وسيلۀ شود که نفرت قومی و نژادی  ن معلوم میئانگيزۀ سياسی اين حادثۀ ضد بشری معلوم نيست، اما از قرا

دوش ه بار ديگر مسؤوليت وقوع چنين جنايات ب. سبب خلق اين وحشت شده است اشغالگران خلق و دامن زده شده است

. دولت مستعمراتی و مزدور کابل است که نتوانسته اند يک امنيت قابل اعتبار را در افغانستان اشغال شده تأمين نمايند

د، مخالفان ده ھا جنايت ديگر خان بجنب" غنی"تا که ". انتقام ميرزااولنگ را خواھيم گرفت"کودن وعده داد که " غنی"

  .می آفرينند

دھد که گروه ھای مخالف دولت مزدور کابل که خواه طالبان اند يا  گزارش ھای وحشتناک از واليت سرپل نشان می

شد، طور فجيعی  ل زنان و کودکان ھم میما تن از مردم ملکی را که ش۵٠داعشيان، درمنطقۀ ميرزااولنگ بيش از 

 تن آنھا ٢٣۵مخالفان ھمچنان صد ھا تن را گروگان گرفتند که سه روز بعد ازميانجيگری ريش سفيدان به تعداد .  کشتند

مردم .  انداسيرمعلوم نيست که اينھا تمام  گروگانان اند يا اينکه تعداد ديگری ھنوز در دست مخالفان . را رھا کردند

مرد شماره دو از آخر و رئيس " غنی. "دانند  دولت را مسؤول اين حادثۀ خونبار میمحل، واليت سرپل و در مجموع

گفتۀ مردم بازار و ". ما انتقام قتل عام ميررااولنگ را خواھيم گرفت"جمھور دولت دست نشاندۀ افغانستان اعالم کرد که 

ھمه اعضای دولت کثيف کابل در خود  نقطۀ پايان بگذاری؟ تو و ی آيا تو قادر ھستی که به چنين جنايات!تجر! کوچه

اگر می بوديد، امروز رئيس جمھور و يا رئيس . خواھی و خود پرستی غرق ھستيد و ھرگز به فکر مردم تان نمی باشيد

 که از عقبگاه شما برآمده، انیشما بی ھويتان شرم و حياء نداريد و در زير سايۀ درخت. اجرائی دولت مزدور نمی شديد

 .اشا می کنيدمی نشينيد و تم

 . لعنت دو جھان بر شما رذيالن قرن و خاينان زمان


