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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ١١
 

  بستر۴٠٠دولت مستعمراتی مسؤول حمله به شفا خانۀ 
اين . تعمراتی کابل را به نمايش گذاشت در کابل عمق بی کفايتی دولت مزدور و مس۴٠٠ بر شفاخانۀ دشمنان مردمحملۀ 

جنايت ھولناک مردم را به اين عقيده انداخته است که شايد خود دولت مستعمراتی و حاميان امريکائی اش در عقب چنين 

. اين ادعا بعيد ھم نيست که واقعيت داشته باشد.  باشند تا موجوديت عساکر اجنبی را منطقی جلوه دھندیحوادث خونبار

  .امپرياليسم ھم توجيه می خواھدحضور تعمراتی به حمايت اجانب ضرورت دارد و دولت مس

بدين مفھوم که قاتالن با .  بستر در نوع خود بی نظير بود۴٠٠حملۀ خونبار مخالفان دولت مستعمراتی کابل به شفاخانۀ 

 شفاخانه به ھالکت رسيدند و تعداد زيادی از مريضان و کارگران. لباس داکتران داخل شفاخانه شده و قصابی نمودند

 گفت که امرهللا صالحاين حادثه آنقدر جنايت آفريد که حتا افراد جنايتکاری مانند .  گذاشتندیخرابی ھای زيادی ھم به جا

 سرور دانش". ما سر نخ را پيدا کرده ايم" کودن اظھار داشت که عبدهللا". اين برای دولت ننگين و شرم آور است"

اوج قساوت و وحشی گری خود را به نمايش "معاون دوم رياست جمھوری متذکر شد که دشمنان افغانستان بار ديگر 

که خود دولت   فکر می نمايند و آن اينیاما مردم چيز ديگر.  کودن بار ديگر اين عمل را تقبيح کردغنی". گذاشتند

يک عده . حق نشان دھنده  دارند تا موجوديت خود را ب دستین امريکائی در خلق چنين حوادثامستعمراتی و متجاوز

 ءمردم معتقد اند که دشمنان دولت مستعمراتی آنقدر قوی و منسجم نيستند که بتوانند چنين طرحی را به مرحلۀ اجرا

حمايت که مخالفان از جانب دولت   می زنند و يا اينیًحتما يا خود عمال دولت مستعمراتی دست به چنين جنايات. بگذارند

در ھر صورت، بی . شايد مخالفان نيز در دستگاه دولت مستعمراتی نفوذ کرده و از داخل تخريب می نمايند. می شوند

  .کفايتی و بيھودگی دولت مستعمراتی به نمايش گذاشته شده است

  .  بار ھا اتفاق خواھد افتادیتا زمان نابودی کامل اين نظام فاسد و مزدور، چنين جنايات

 

 


