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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٢٧
 

 رمضان خونين
. کشته شدند" مسلمانان"دست خود ه رمضان ب" مبارک"صد ھا تن در ماه . ماه رمضان امسال از خونين ترين ھا بود

در شھر کابل انسانکشی يک امر بسيار عادی . ه امپرياليسم تجاوزکار امريکائی ھم از کشتار مردم ما دريغ نکردندالبت

حتا در امن ترين منطقۀ کابل، يا مخالفان و يا . شده و دولت نوکرمنش ھم کمترين توانائی حفظ امنيت مردم را ندارد

در روز ھای به اصطالح شادمانی، مردم در خود خفتۀ .  ماينددستان مرموز ديگری ضربات مرگبار خود را وارد می ن

 .از ديدنش لذت ببرند" مسلمان"ھای جاھل " آدم"ما فرزندان کفن گلگون خود را در زير خاک می گذراند تا 

بيش از " مقدس"ين ماه  ادر.  سال اخير کشور بوده است۴٠ رمضانی که گذشت، يکی از ماه ھای وحشتناک در تاريخ 

ًدولت فاسد و ضد ملی وضد بشری کابل اصال قادر به تأمين امنيت نيست .  تن ديگر زخمی گشتند٨۶٠تن کشته و  ٢۵٠

  .و توانائی حفظ ناموس کشور را ندارد

افغانستان سال ھای ديگر از صلح و آرامش دور  حوادث خونبار ماه رمضان در قلب کشور نشاندھندۀ اين بوده است که 

ين وضع ناھنجار  و بی  امخالفان دولت مستعمراتی ھم با استفاده از. ھيچ کسی به کس ديگر اعتماد ندارد. خواھد بود

با نصب انسان ھای نااليق و . ثباتی کشور طبق ميل ضربات خود را وارد می کنند و دوست و دشمن را نمی شناسند

چطور می توان متوقع بود که امنيت در کشور و در موجوديت قوای اشغالگر، ده که فقط به خود می انديشند، فروخته ش

  .تأمين گردد و ثبات برگردد

موجوديت دزدان و . ن امريکائی که منبع شر و فساد اند، خود سبب بی امنيتی و کشتار ھای بی پايان گشته اندا متجاوز

ھای متجاوز در عمال و جواسيس کشور . ز عوامل کشتار و بربادی در افغانستان استآمخواران امريکائی خود يکی ا

  .  ۀ اسالمی و مدنی با بسيار افتخار در انھدام کشور جانفشانی می نمايندافغانستان در قياف

  .  تاريک ديگری در پيش خواھند داشتیبا اين کشور اشغال شده و نظام فاسد، مردم ما روز ھا

 

 

 


