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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٠١
   

  در کابل و دولت فاسدر انفجا
  

  

  

من بار ديگر دولت .  تن زخمی شدند٣٠٠ تن کشته و بيش از ٩٠بيش از . مخالفان بار ديگر در کابل وحشت آفريدند

تروريست ھا بار ھا وعده کشتار را . از تروريست ھا گله نيست. دانم  اين حادثۀ خونبار میمستعمراتی را مسؤول

دولت فاسد مستعمراتی بار ھا وعدۀ تأمين امنيت را برای مردم بی گناه داده، اما ھيچ گاه به . داده و عمل کرده اند

د که سازمان ھای تروريستی به شو  ساحات باعث میۀضعف دولت مستعمراتی در ھم. وعدۀ خود وفا نکرده است

  .جرأت در قلب افغانستان يعنی کابل رخنه نموده و کشتار را مرتکب شوند

دھد که گروه ھای تروريستی انفجار مھيبی را در کابل  خلق نموده که به اثر آن  گزارش ھای تکان دھنده نشان می

 و محل اکثر نمايندگی دول خارجی اتفاق افتاد اين انفجار در نزديکی ارگ. ده ھا تن کشته و صد ھا تن زخمی شدند

يک عده از . سفارت خانه ھای چين، فرانسه، ترکيه و ايران خساره مند شدند. که خسارات مدھشی را سبب گرديد

حادثه را رئيس جمھور بی عزت اين " غنی"طبق معمول، . منازل فيودال ھای سياسی و نظامی ھم صدمه ديدند

. تا حال ھيچ يک از گروه ھای تروريستی انفجار کابل را به عھده نگرفته اند. محکوم نموده و آن را بزدالنه خواند

. برای مردم ما مھم نيست که کدام يک از گروه ھای تروريستی جنايت می آفرينند. طالبان گفتند که اين کار ما نيست

که دولت  زمانی. ل نمی تواند جلو ھمچو عمليات تروريستی را بگيردمھم اين است که چرا دولت مستعمراتی کاب
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. از شر حمالت تروريستی محفوظ نگھداردرا نتواند مقر خود راحافظت نمايد، چطور خواھد توانست ساير واليات 

تی که گروه ھای تروريس يا دست خود عمال دولت درين حوادث شامل است، يا اين. پس کاسه ای زير نيم کاسه است

  . به ھمکاری اعضای دولت از داخل ضربه وارد می نمايند

  .اين دولت فاسد را بايد نابود کرد. از دولت فاسد مستعمراتی کابل نبايد توقع بھبودی را داشت

 

 


