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   دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

  ٢٠١٧ اگست ٠٣
  

 را محکوم می کنم" غنی"اعمال وحشيانۀ برادران 
  
  

شانيد،  به خاک و خون کاران بيگناه راز شيعيان ھرات که نمازگ"جواديۀ" در مسجد "غنی"حملۀ انتحاری برادران 

 خاين و وطنفروش به قدرت رسانده شده است، پنجمين بار است که به مساجد "غنی"ی که از زمان. اولين بار نيست

 .و اجتماعات مذھبی شيعيان حمالت تباه کننده صورت می گيرد

توانند با  يستان نمیترور"، در بيانيۀ خود حمله مرگبار ھرات را محکوم کرده و گفته است که "محمد اشرف غنی"

  ". اين گونه اعمال جنايت کارانه شان در ميان مردم ما تفرقه مذھبی ايجاد کنند

عليه شيعيان انجام می دھند خود سرانه و بدون خواست امپرياليسم امريکا و ) داعش(اعمالی را که تروريستان 

امپرياليسم امريکا . ، امکان پذير نيستو مذھبی قومی ، عامل تفرقۀ زبانی، به حيث دلقک امپرياليسم"غنی"شخص 

 از "غنی"با ھمکاری انسان بی وجدانی مانند در تطبيق آن اھداف و پالنھائی را که عليه دولت ايران در نظر گرفته 

با وجودی که . ه ھای افغانستان آغاز تا به وجود آوردن رعب و ترس و تحريک شيعيان ايران عيبه قتل رساندن ش

و دستنشاندۀ امپرياليسم امريکاست ولی تاريخ گواھست که يک نوکر ھم با بی عدالتی ھای بادار خود  نوکر "غنی"

 حتا تا سرحدی که دست به اسلحه برده و انتقام بی عدالتی ھا ،قدعلم نمودهوی غيرت و شھامت به خرج داده، عليه 

ھر "غنی"مانند ی خاين  به وطن و مردم انسانھا. مگر غنی نه غيرت دارد و نه ھم شھامت. را از وی گرفته است

در کنار . ديگر تحريک نمايندک يروز در صدد اند تا خلقھا را با دامن زدن مسايل قومی، زبانی و مذھبی  عليه 

عربسان سعودی و شخص خود دولت کثيف امپرياليسم امريکا، دستھای بعضی کشور ھای عربی به خصوص 

 . که بايد محکوم شوندبه خون آغشته است شيعيان در پنج مرتبه قتل عام "غنی"

 


