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دست مخفی واواک در ربودن ھزاره ھا
چندی قبل يک تعداد از مردم ھزاره که از ايران بر می گشتند ،در نيمۀ راه توسط آدم ربايان ربوده شدند که تا ھنوز
باره آزاد ساختن اسراء تا حال به جائی نرسيده و دولت مستعمراتی کابل
سرنوشت شان معلموم نيست .گفت وگو در ٔ
ھم درين مورد سکوت کرده است.
سؤال درين جاست که چرا مسافران ھزاره حين بازگشت از ايران ربوده شدند؟ يک عده ھم ميھنان به اين عقيده اند
که خود دولت ايران خاصتا ٌ واواک )دستگاه جھنمی استخباراتی ايران( در خلق اين ماجرا دست داشته است .دو
دليل درين مورد موجود است .يک تعداد از مردم ھزاره که از ظلم و ستم نظام آخندی به جان رسيده ،خواستار باز
گشت به افغانستان شده و زندگی پر از مشقت را بر ظلم آخندی تر جيح می دھند .دليل دوم ،دامن زدن اختالفات
مذھبی بين سنی مذھبان و شيعه مذھبان افغانستان است .در زمان حاکميت طالبان ،سپاه پاسداران انقالب و واواک
ايران ،افغان ھائی را که زير تأثير نظام آخندی نمی رفتند ،از شھرھای مختلف ايران دستگير نموده وآنھا را در
سرحد ايران – افغانستان به طالبان تسليم می کردند و میگفتند که اين ھا مخالف شما بوده و به خاطر جنگ عليه
شما به افغانستان برگشته اند .طالبان احمق ھم فريب رياکاری ايران را خورده و تعداد زيادی از برگشتگان را
مجازات و يا اعدام می کردند.
طبيعی است که نظام آخندی ايران از جنگ ھای مذھبی در افغانستان نفع می برد و دراين راستا ،ھر عمل ضد
بشری را مرتکب می گردد .دولت مستعمراتی کابل نسبت ضعف و احتياج به نظام آخندی ،صدای خود را کشيده
نمی تواند .عدۀ زيادی از مردم ما معتقدند که ايران در ربوده شدن و تسليم کردن مھاجران ھزاره به آدم ربايان )ھر
گروھی که است( با در نظر داشت سابقۀ تاريخی ،دست داشته است.
وقتی که يک دولت نتواند از اتباع خود حمايت نمايد ،چطور ممکن است که مردم از آن دولت پشتيبانی نمايند و خود
را اتباع واقعی کشور خود بدانند .واقعا ٌ که نظام مزدور کابل ،سر سپردۀ اجانب است.
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