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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٢٧

  صد ھا لعنت به دولت مستعمراتی کابل

   
نيرو ھای . ا انتقام می گيريمبار ديگر در کابل مصيبت آفريده شد و دولت مستعمراتی فقط اظھار تأسف کرد و گفت که م

را درھم کوبيدند و گفتند که در آينده ھم اين نوع فجايع " امام زمان"عيان به نام يسياه داعشی ادعا کردند که آنھا مسجد ش

دولت مزدور کابل بار ھا گفته است که امنيت کابل به کلی تأمين شده و دشمنان نمی توانند درين . را ادامه خواھند داد

ر اريکۀ قدرت قرار داشته باشند، به داعش و ب" عبدهللا"و " غنی"که ناموس فروشانی مانند  زمانی. خنه نمايندشھر ر

  .طالب ضرورت نيست که آفت بيافرينند

عيان در يدھند که داعشيان و شايد ھم ساير مخالفان در يک حمله بر يکی از مساجد ش گزارش ھای دلخراش نشان می

 را تن کشته و ده ھا تن ديگر را زخمی ٣٠شود، بيش از  ياد می" امام زمان"که به نام مسجد ناحيۀ خير خانۀ کابل 

اين چندمين . عمارت مسجد طور قابل مالحظه ای آسيب ديده که ايجاب ده ھا ميليون دالر را برای ترميم می کند. ساختند

 در آخور استعمار و وھابيت داشته، از طرف سايت ًظاھرا سنی ھائی که سرعيان مورد ھجوم يبار است که مساجد ش

ًکه، اين حادثۀ خونبار دقيقا بعد از اعالم  قابل توجه اين. ھای وطنفروش ظاھرشاھی حمايت می گردند، قرار می گيرد

رئيس جمھور پست فطرت " غنی"طبق معمول، . در ادامۀ جنگ در افغانستان، اتفاق افتاد" ترمپ"ستراتيژی ادارۀ 

شورای نظاری با نکتائی " عبدهللا. "ستعمراتی کابل  اين حادثه را محکوم می کرد و وعدۀ دروغين عدالت را داددولت م

ين نوع حرف امردم داغديدۀ ما از." وقت تصفيه با تروريست ھا فرارسيده است"و فيشن خاص خودش اظھار داشت که 

  . دلقک استعمار قايل نيستند مفت بار ھا شنيده اند و کمترين ارزشی به گفتار اين دویھا

 . لعنت دو جھان بر دولت نام نھاد کابل و مزدوران حلقه به گوش استعمار: تکرار می کنم


