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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٣٠
 

   حادثۀ حونبار کابلينمسؤول: غنی و عبدهللا

 
  دو دلقک تاريخ

ه اين عقيده رسيده اند که دو تن مزدور وبی غيرت در باال بطور خاص " جنبش روشنائی"مردم ھزاره در مجموع و 

اين دو حرامزاده و بی ھويت . يم و کشتار مردم در ناحيۀ دھمزنگ کابل اند جنايت عظين مسؤول"عبدهللا" و "غنی"يعنی 

ھر دو تفالۀ استعمار اند و ھر دو . شوند  مرتکب خيانت متداوم می،با تفرقه افگنی در ميان مردم و بھره برداری از آن

 . ھر دورلعنت دو جھان ب. ر اريکۀ قدرت نصب شده اندبتوسط امپرياليسم 

جنبش "دوش مظاھره کنندگان ه ی کابل سعی دارد که مسؤوليت حادثۀ خونين ناحيۀ دھمزنگ را بدولت مستعمرات

ًدولت فاسد چنين وانمود می سازد که گويا دولت مظاھره کنندگان را قبال از وقوع حادثه آگاه ساخته . دبينداز" روشنائی

ھيچ . ھمچو حرف ھا را بزند تا رفع مسؤوليت نمايديک دولت مزدور بايد . بود، الکن اين ھا به حرف دولت گوش ندادند

خوشبختانه که مردم ما به ھويت اصلی اين نظام .  در جھان ديده نشده که تا اين اندازه بی  حيثيت و بی آبرو باشد یدولت

ن دارند مردم ھزاره حق دارند که ھر چيزی که ديگر اقوام افغانستا"يکی از فعاالن مدنی می گويد . فاسد پی برده اند

برقی که از ھشت . داشته باشند، اگر تاجيک و پشتون افغانستان برق داشته باشند آنھا نيز حق دارند که برق داشته باشند

واليت افغانستان می گذرد و در اين شھرھا ھم پشتون، ھم تاجيک و ھم ھزاره وجود دارند حاال چرا رئيس جمھور 

". ره ھا ھستند عبور نکند؟ اين کار جز تفرقه انداختن چه معنای ديگری داردی که ھزائدھد تا از جامسير آن را تغيير 

 اتباع کشور شرايط زندگی سالم را ۀمردم می گويند  که دولت  موظف است که امنيت مردم را تأمين نمايد و برای ھم

مردم ھمچنان معتقدند . بپيوندندانجام نداد و گذاشت که حادثۀ خونين به وقوع را آماده سازد، اما دولت  وظيفۀ اولی خود 
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 که مظاھره کنندگان  صلحجو ھرگز مسؤول آن جنايت نبودند، اين دولت مزدور است که شرايط را برای ھمچو حادثه

  . آماده ساختای

تواند سرآغاز سقوط مرگبار دولت مستعمراتی کابل  اين می. بيداری سياسی شرط اساسی رھائی از زنجير بردگی است

  . باشد

  

  

  

 

 

  
 

 
 


