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احساسات و خون پاک شهدای هزاره های بی گناه و بی خبر و خوش باور وسیلۀ تأمین 

 هوس رانی های قدرت طلبی .

 

مسؤولیت واقعۀ المناک دیروز بدون شک به دوش آنانی است که از هر فرصت و هر امکان به نفع خود و 

 ی نمایند.اهداف سیاسی خود بهره برداری م

اجماع دیروز واقعاٌ با نیت و احساس صادقانه بزرگداشت از در گذشت، به گفتۀ خود شان، استاد و قهرمان • 

عبدالعلی مزاری نبود. بلکه با شناخت از اشتراک کنندگان این یک نمایش زور و قدرت مخالفین اشرف غنی 

 یاسی مورد استفاده قرار گرفت.و تضعیف موقف او بود. یعنی عبدالعلی مزاری به حیث ابزار س
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با تجارب فراوان وقایع گذشته در مراسم مذهبی، عزا داری ها و جشن های عنعنوی خواهران و برادران • 

اهل تشیع و هزارۀ ما مورد تجاوزات و حشیانۀ گروه های مسلح قرار گرفته و قربانی های زیادی به جا 

 مانده.

و شیوه های خاص حمالت چلیکی با حفظ حرمت ارواح این استاد  با مد نظر داشت وخامت اوضاع امنیتی• 

و قهرمان باید محفل در یک محل امن و پوشیده و مصون صورت می گرفت نه در یک محیط باز و آسیب 

 پزیر که اصالً الزم دیده نمی شد مگر برای منظور خاصی.

سالمت بردن اسرار آمیز شان شکاکیت  از فرار نمودن بعضی چهره های آشنا قبل از وقوع حادثه و جان به• 

حدس و گمان هایی می آفریند که قربانی چند صد نفر بی گناه در حالی که برای حصول سیاست لعین و کثیف 

قدرت طلبی مددگار باشد اهمیت ندارد، و در طول تأریخ و در بسی ممالک چنین حقه بازی ها صورت 

 گرفته.

مساعد گردانیده که مسؤولیت را به حکومت و قوای امنیتی احواله کنند در حاال این حادثۀ المناک زمینه را • 

حالیکه با مشوره با کالن های قوم و مسؤولین ناحیه از خود قوم محل بر رسی و سه کمر بند امنیتی ایجاد 

 شده بود.

ه پناه بردن ب تداوم چنین رویداد ها جز آفرینش بحران، تهلکه، هراس، نا امنی، خشونت و خدای نا خواسته• 

 آتش و باروت و ریختن خون ارمغان دیگر نخواهد داشت. 

ما جز اتحاف دعا به روح شهدا ی این واقعه و عرض تعزیت و تسلیت به بازماندگان و دعای شفای عاجل • 

 مجروحین چارۀ دیگر نداریم.

،که از طلوع شنیدم، در اخیر من گفتۀ گلوی گرفته و چشمان اشک ریزان یک هم وطن عزیزهزاره ام را • 

 که برادرش در این حادثه شهید شده بود در این جا نقل می کنم: 

این شهید متکفل اعاشۀ یک خانوار دوازده نفری بود حاال عبدهللا، محققو خلیلی مصارف ماهانۀ این خانواده »

 «.را از جیب خود بپردازند

 تذکر: 
نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند  هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این

 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند با "کلیکی" بر

 
 
 

 بلواقعۀ المناک دیروز در کا
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