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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٣
 

 افغانستان غرق در خون است
ان امريکائی وحشيان طالب و داعش ھمراه با ستمگر. ين شب و روز از زمين و آسمان افغانستان خون می بارد ادر

در شمال و جنوب و در شرق و غرب، روزی نيست که ده ھا تن به . مردم ما را می کشند و خانه ھا را ويران می کنند

ھمينقدر ياد دارند که از طريق راديو و تلويزيون حمالت را " عبدهللا"و " غنی"انسان ھای کثيفی مانند . ھالکت نرسند

 امنيتی حدولت مستعمراتی کابل ھيچ گونه طر. ھا نقشی در تأمين امنيت ندارندمحکوم نمايند، در غير آن اين فضله 

ناتوانی دولت مستعمراتی کابل و وابستگی آن به امپرياليسم : دو دليل وجود دارد. ندارد که بتواند بر مبنای آن عمل نمايد

  .که حق اراده را ازين دولت فاسد گرفته است

در خالل چند روز، نيرو ھای سياه مذھبی . پکتيا و ده ھا جای ديگر خون می بارددر کابل، در غور، در قندھار، در 

حمله بر . زندگی را بر مردم بيچارۀ تنگ آورده و آنھا را سخت در اضطراب قرار داده و صد ھا تن آنھا را کشته اند

بر مراکز نظامی در کابل و پکتيا و قندھار، ھمه را به حيرت انداخته است که آيا اين مساجد در کابل و غور، حمله 

که کشور ھای ديگری مانند ايران  و روسيه ھم نقش  جنايات به کمک خود امريکا و پاکستان صورت می گيرد يا اين

  .دارند

اين نابغۀ امريکائی، به " ترمپ"رۀ امنيت از روز اعالن ستراتيژی جديد امريکا تحت اداعدم  مردم می پرسند که 

ی امردم حق دارند که شک نمايند که دست امريکا و ناتو درين حمالت دخيل است تا  بھانه . مراتب بيشتر شده است

مزدوران امريکا در کابل از ھر قماش و دين و آئينی که اند، فقط دعای سر . برای ماندن و اشغال  افغانستان داشته باشند

  . آن ناموس فروشی کنندۀمی کنند که به اشغال کشور ادامه دھد که در سايامريکا را 

  . وحشيان امريکا و داعشی و طالبی بايد بدانند که روزی مردم ما، شما انسانکشان را به سزای اعمال تان خواھند رساند

 

 

 


