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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٢۶
 

 !برطرفی قومندان امنيه کافی نيست
منطقۀ  رخونين د  رئيس جمھور دولت مزدور و مستعمراتی کابل قومندان امنيۀ کابل را به خاطر حادثۀاشرف غنی

دولت مستعمراتی می خواھد با اين حرکت، خيانت خود به مردم و کشور را بپوشاند و چنين . دھمزنگ بر طرف کرد

اين يک توطئه به مفھوم واقعی است که دولت مزدور کابل با . وانمود سازد که دولت افراد مسؤول را مجازات می نمايد

ًھويت واقعی اين دولت خاين و ضد مردمی قبال آشکار . د را تبرئه می نمايد ظاھری يک و يا دو تن، خوکردنقربانی 

  .شده است

 رئيس جمھور دست نشاندۀ امريکا به منظور پرده انداختن به جنايت و کشتار ده ھا اشرف غنیگزارش ھا حاکيست که 

 را از وظيفه اش برطرف حيمیعبدالرحمان ردر ناحيۀ دھمزنگ، قومندان امنيۀ کابل به اسم " جنبش روشنائی"تن از 

دھد که مردم يخن دولت را  اين خاک اندازی به چشمان مردم يک نوع چاالکی دولت مستعمراتی را نشان می. نمود

 باوجودی.  فرد و يا افراد مسؤول را از کار سبکدوش ساخته است،کابل" دولت دلسوز"نگيرند و به اين تصور شوند که 

 فرد ضعيف النفس و متعصبی بود، اما حادثۀ خونين کابل تنھا به عملکرد ضد بشری يک عبدالرحمان رحيمیکه 

دولت مستعمراتی کابل می خواھد که خود را برائت دھد و بار انتقاد مردم را از . شود قومندان ضد ملی خالصه نمی

امنيۀ کابل را نسبت بی کفايتی اش  خواسته بودند که قومندان  غنیدر گذشته مردم بار ھا از. شانه ھای خود دور نمايد

 رحيمی ھم از مجبوريت غنیکه اين فاجعه اتفاق افتاد و  تا اين.  ورزيده بودء از برکناری اش اباغنیبرطرف نمايد، اما 

  .را سبکدوش ساخت

د توان دولت مزدور کابل نمی.  شايد غنی بعد از فروکش کردن سر و صدا، دوباره او را در يک پست ديگر بگمارد

يکی از فعاالن سياسی . داند که مقصر و مسؤول درجه اول خود دولت مستعمراتی است مردم را فريب دھد، زيرا می

عمق اين فاجعه .  کابل يکی از حوادث سنگين تاريخ کشور ماست که قوم و مذھب خاص را نشانه گرفتۀحادث : "گفت

 دولت است و جای شک ۀوليت حادثه بر عھدؤ را بگويم که مستوانم اين چند جمله گنجد و من فقط می  در قالب الفاظ نمی

  ".ی نقش مھمی داشته استئ نيست در عدم تأمين امنيت و حتی بايکوت رسانه

  . دولت مستعمراتی را بايد محکوم کرد و سرانجام آن را سرنگون ساخت

 

 
 


