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   کابل- ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۵ فبروری ٢٨
 

  واواک در ربودن ھزاره ھایدست مخف
  

 ربوده شدند که تا ھنوز انيآدم ربااه توسط  رۀمي گشتند، در نیران بر ميک تعداد از مردم ھزاره که از اي قبل یچند

 کابل یده و دولت مستعمراتي نرسیتا حال به جائ ء اسرا ساختن  آزادگو در بارهٔ  و  گفت. ستي شان معلموم نرنوشتس

   .  ن  مورد سکوت کرده استيھم در

ده اند ين عقيھنان به ايھم مک عده يران ربوده شدند؟ ي بازگشت از ان ي ھزاره حمسافرانچرا  ن جاست که يال درؤس

ٌ واواک يکه خود دولت ا دو . داشته استن ماجرا دست ي خلق ا در ) راني ای استخباراتیدستگاه جھنم(ران خاصتا

ده، خواستار باز ي به جان رسیک تعداد از مردم ھزاره که از ظلم و ستم نظام آخندي. ن مورد موجود استيل دريدل

ل دوم، دامن زدن اختالفات يدل. دھند یح مي تر جی پر از مشقت را بر ظلم آخندیگشت به افغانستان شده و زندگ

واواک  و انقالب  سپاه پاسداران ، طالبانت يحاکمر زمان د.  عه مذھبان افغانستان استي مذھبان و شین سني بیمذھب

ر نموده وآنھا را در ي دستگرانيمختلف ا یاز شھرھارفتند،  ینم  یر نظام آخنديثأر تي را  که زیافغان ھائ ران، يا

 ه يعلبه خاطر جنگ مخالف شما بوده و ھا   ني که اگفتند ی و مکردند  یم ميتسلبه طالبان  افغانستان –ران يسرحد ا

 از برگشتگان را یاديران را خورده و تعداد زي ایاکاريب ريطالبان احمق ھم فر. اند  شما به افغانستان برگشته

  .ندکرد یاعدام م ا يمجازات و 

عمل ضد  ھر ، راستانيارد و درب ی در افغانستان نفع می مذھبیھا ران از جنگ ي اینظام آخند است که یعيطب 

ده ي خود را کشی، صدایاج به نظام  آخندي کابل نسبت ضعف و احتیدولت مستعمرات.  گرددیرا مرتکب م یبشر

ھر (ان يم کردن مھاجران ھزاره به آدم رباين و تسلران در ربوده شدي از مردم ما معتقدند که ایاديز ۀعد. تواند ینم

  . ، دست داشته استیخي تارۀبا در نظر داشت سابق)  که استیگروھ

ند و خود ي نمایبانيد، چطور ممکن است که مردم از آن دولت پشتيت نمايک دولت نتواند از اتباع خود حمايکه  یوقت

 .  اجانب استۀ مزدور کابل، سر سپردواقعاٌ که نظام.  کشور خود بدانندیرا اتباع واقع

 

 


