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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٢۶
  

  دھند طالبان به کشتار ادامه می

  
  فردا زمان خرکشی و انتقام خر     امروز روز خرخری و خرسواری است

رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل  و مرد شماره دو از آخر در مورد تأمين "  غنیاشرف"باوجود الف و پتاق 

کمربند امنيتی دور کابل، طالبان سياه انديش ھنوز ھم ضربت خود را بی ترس وارد می کنند و خود و مردم را می 

قايل " عبدهللا"و " غنی"مردم از وعده ھای ميان تھی دولت مزدور کابل خسته شده و کمترين ارزشی به گفتار . کشند

 تن را کشتند ٣٠ جوالی به تعداد بيش از ٢۴نظر به ضعف امنيت، طالبان در حملۀ خودکشانه در کابل به تاريخ . نيستند

  ." ما اين عمل را انجام داديم"طالبان سياه دل اعتراف کردند که .  تن ديگر را زخمی نمودند ھاو ده

 تن افراد ملکی را به ھالکت ٣٠گزارش ھای ھولناک می رساند که طالبان در يک حملۀ خود کشنانه در کابل، بيش از 

ًھمچنان موتر ھا و عمارات مجاور اين حادثه به شمول مغازه ھا شديدا . زخمی نمودندرا رسانيده و ده ھا تن ديگر 

 ه اعضای رياست امنيت ملی بوده و ھدف مشروع محسوب میطالبان ادعا می کنند که افراد مقتول ھم. صدمه ديدند

رئيس دولت مزدور کابل وعده " غنی. "موران وزارت معادن بودندأدولت مسعمراتی می گويد که عدۀ زياد آنھا م. شدند

 اين ۀ که ھماما ديديم. داده بود که کمربند امنيتی کابل به زودی تکميل شده و امنيت قابل اعتبار در کابل تأمين خواھد شد

شورای نظاری به تقليد ظاھر شاه به شکار می رود و زن بازی " عبدهللا. " بوده استاپوچ و بی معن" غنی"وعده ھای 

ين خاينان امردم می گويند که اين حادثه در نزديکی خانۀ محقق و عبدهللا صورت گرفت که به  ھيچ يک از. می کند

 .  آسيب نرسيد
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مردم ما بايد . به دوش دولت مستعمراتی کابل است که چرا نمی تواند  امنيت را برقرار سازدمسؤوليت اين حادثۀ خونين 

  . به پا خيزند و دست به انقالب بزنند

  

 

 

 


