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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ١۴
  

   خاين به مردم ھزاره"محقق"

 

 می زنند و جانب طبقۀ یکه يک عده ناکس به  جاه و مقام ھای پوشالی می رسند، به مردم و داعيۀ آنھا پشت پا زمانی

 يکی از مال ھای ثروتمند "محقق"ين حالت را دو روز قبل در کابل مشاھده کرديم که چطور ا. حاکم ظالم را می گيرند

مردم ھزاره که از طريق خيانت و دزدی به جائی رسيده است، به مردم خود پشت کرد و از دولت مستعمراتی کابل 

 . محکوم کردند"عبدهللا" و "غنی"  را مورد استھزاء قرار دادند و او را مانند"محقق"مردم مظلوم ھزاره . حمايت نمود

نظام برای آنھا . ، عده ای  از  اقليت ھای زير ستم  را پيدا می کردند که نزديک به دربار می شدند"ظاھر شاه"در زمان 

خواھی مردم خود را در از نظام دفاع نموده و صدای آزاديکرد تا اين گروه  پست ھا و مقام ھای ساختگی اعطاء می

که مردم مظلوم ھزاره وحشيانه کشته می دھند،  در آوانی. اين حالت را در افغانستان امروز می بينيم. نمايندنطفه خفه 

در مظاھرات ھمه جانبۀ مردم در .  از ناتوانی امنيتی و روش ضد ملی دولت مستعمراتی کابل حمايت می کند"محقق"

زابل توجه نکرد و  خون شان را قربانی ناز و کرشمۀ بی غيرت به کشتار و سربريدن ھای مردم خود در "محقق"کابل، 

محقق را از اوج سعادت به مسلخ ذلت کشانديم و حاال به سان "مردم ستم کش ھزاره گفتند که .  ساخت"عبدهللا" و "غنی"

ه او فرد معامله گر و خاين ب. موش ترسو در تالش حفظ جان است و تمام جاده ھای منتھی به کاخ سبزش را بسته است

 اجرای وظيفه می کند که بايد ھم برای حفظ مقامش  ھمين روش ضد "عبدهللا" به حيث معاون "محقق"". مردم است

  . مردمی و ضد ملی را تعقيب نمايد

 صاحب و اينک امريکا و نوکرانش "نجيب"، "ببرک"، "امين" ، "تره کی" !!مال ھا خواه سنی اند يا شيعه، از برکت

 وگرنه ارزش اين گروه از خيرات خوران دوره گرد بيشتر نبودمقام و ثروت شده اند، 

 
   


