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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠٣
 

  تاجيک و ازبک را به جنگ انداخت"غنی"  
د بی خرد اراف. الن شده مبدل شدنين از قبل پ و ھمراھان به يک حادثۀ خو"حبيب هللا کلکانیامير"مراسم  خاک سپاری 

نبايد . که به عمق توطئه پی ببرند به جان ھم افتادند که در نتيجه چند تن زخمی و کشته شدند ن اينودر ھر دو جناح بد

اين حادثه را بی اھميت شمرد، بلکه پيامد ھای بسيار ناگوار ديگری خواھد داشت که اگر دور انديشی و تعقل پيشه 

  .اخلی و خارجی کشور در کمين اند تا آتش جنگ قومی را دامن زنند و خدمتی به نفع استعمار نماينددشمنان د. نشود

وی از " ماليم" به کابل و انتقاد "دوستم"شود که آمدن غير مترقبۀ  از جريانات سه روز اخير در کشور معلوم می

.  بود، از قبل طرح ريزی شده بودش ھمراھان و"حبيب هللا کلکانیامير"ف با مراسم خاکسپاری دوبارۀ د که مصا"غنی"

را که " سقاء" معروف سه به بچۀ "حبيب هللا کلکانیامير" سال، جسد ٨٧مردم تاجيک موفق شدند که بعد از مدت 

محل خاک سپاری از جانب تاجکان .  کشته شد،  با احترام دوباره به خاک بسپارند"نادر شاه"خالف تعھد به قرآن توسط 

ازبکان افغانستان منطقۀ شھرآرا را  جزء آبدات .  تاجيک نشين شھر کابل استۀتعيين شده بود که منطقتپۀ شھرآرا 

 در تپۀ ش و ھمراھان"حبيب هللا کلکانیامير"ازبکان اظھار داشتند که خاک سپاری دوبارۀ . دانند تاريخی خود می

  . در يک محل ديگر به خاک سپرده شود"کلکانی"شھرآرا خالف فيصلۀ کميسيون تعيين شده بود و قرار شد که 

 معاون اول رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل و رھبر ازبکان به کابل آمد و "دوستم" يک روز قبل ازين مراسم، 

  يک کمی انتقاد نمايد که آمدن قصدی او را به کابل طبيعی "غنی" اجازه يافت که از "دوستم".  ديدار نمود"غنی"با 

  . "حبيب هللا کلکانیامير"برھم زدن مراسم خاک سپاری :  ديگری داشتۀ  در خفاء وظيفجلوه دھد، اما

خود را دوباره با تکريم و احترام به خاک بسپارند، الکن تشنج ناشی از آن " رھبر"که تاجيکان توانستند که  با وجودی

يشيائی وی ھر زمانی برحسب دستور  و گروه ميل"دوستم".  برندۀ ميدان خواھد شد"غنی"مدت ھا دوام خواھد کرد و 

 ، پرچمی بود– و نظام مزدور خلقی "کی جی بی" در خدمت "دوستم". شوند ديگران عمل می کنند و وارد صحنۀ می

 تن را به ان پيوست و ھزار"گلبدين"ًقرار گرفته بعدا "  مسعود-ربانی" نخست در خدمتدر جريان جنگ ھای داخلی 

که  خالصه اين. نده به گور کردزجاوز امريکا و به امر واشنگتن ھزار ھا طالب را در جريان ت. نابودی کشاندند

  .  و گروھش برای ھر نوع بربادی حاضر به خدمت اند"دوستم"

ھر دو طرف را می کشد و ضعيف می سازد تا خودش در کرسی . خوب بازی می کندنقش خاينانه اش را  "غنی"

 . رياست جمھوری باقی بماند


