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   طلوع را گرفتیونيزي تلوۀ در کابل جان کارکنان شبکی انتحارۀحمل

 
 شي دو ساعت پ- یکي ،دي گردی تن زخم١۵ تن و ٧دن که منجر به کشته ش »طلوع  «ونيزيلو تيۀ نقللياز انفجار وسا

 که ده یھمانطور.  به عھده گرفته اند گري را ھمانند صدھا انفجار دی انفجار ضد انسانني اتيطالبان مسؤول . ميآگاه شد

 ايلبان ،  ، طای مسلمان جھاداي مسلمان و ري دفاع ما توسط آدمکشان غی و بگناهي ، کشتار مردم بميھا بار تذکر داده ا

 ما با نفرت و انزجارو به شدت قابل رد دي ، از دردي صورت گکهی گري دفي خوک کثاھري و ی القاعده ئاي ھا و یداعش

 که گري دی و گفتاریداري ، دی نوشتارۀ ھر رسانايو » طلوع «ی به نفع خط حرکیري نه به مفھوم سمت گنيا.  باشدیم

 مردم توسط دني کشادي و به انقی ضد وحدت ملغاتيل ؛ بلکه تبستي ؛ ندارند یم گام بری جھانزمياليدر خدمت منافع امپر

   .دي کشمي به نقد خواھزي نندهي و در آدهي به نقد کشی مالحظه کارچي ھی رسانه ھا را به طور آشکارو بنيچن

 بوده لي قای خاصتي ارزش و اھماني بی به آزدای زمانۀ و مبارز در ھر برھخواهي تحول طلب و آزادی انسان ھاۀھم

 و ی و طالبی ، رھزن و ضد زن جھادی اسالم و مزدوران جاھل ، وحشني با دري ناپذی امر در تضاد آشتنياند ، که ا

   . باشدیم....  ویداعش

   !اني بی باد آزادزنده

   !اني بی به تمام عناصر ضد آزادمرگ

   ٢٠١۶ ـ ٢٠دلسوز
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   قرارگرفتیر انتحاۀ طلوع ھدف حملیونيزي تلوۀامروز شبک 

ً طلوع مسلما در خدمت اخوندان ونيزيتلو. شان نشاندند زانيرزم ده ھا خانواده را درغم عزآ ی مسلمانان بگريبارد 

 مورد نقد کوبنده قرار گرفته است یگاه وتحول طلب جامعه به شکل علمآ یروھاي توسط نشهي قرار داشت که ھمیرانيا

 نداشته یري آن رسانه تأثی گاه در خط حرکچي رسانه ھکي اناما ترور کارمند.  ھم قرار خواھد گرفت نيوبعد از ا

 ترور از ترور ني کنند اما ای ممي کنندگان شان ترسليوطلوع ھا را تنھا تمو" طلوع  " ی خط حرکرايز. ونخواھد داشت

ل ي دست پاکستان دخی قبلی اگر در ترور ھا طالبان صورت گرفته است متفاوت استی که توسط لشکر وحشی قبلیھا

 اش بدون ی ونوکران عربیکائي امری ھاستيالي ترور دست امپرني داد در ای دستور مکاي به پاکستان امرايبود وگو

  .  کنندی مبي است ودوھدف عمده را تعقليًسا دخأ با مشارکت پاکستان رايمشارکت پاکستان و

 را که در مخالفت اني بی تا آزادردي گی رسانه به طور گسترده ھدف قرار مکيست که  بار اول ای حمله برانيدر ا ــ ١

 رسانه جرأت نکند پا را از گري شان قرار دارد محدود کنند تا دیکائي وپدران امری دجاالن اسالمی مذھبیبا باور ھا

   . ھا برقصندیکائي امرل خود فرا تر دراز کنند وبه اصطالح مطابق دھميگل

 لي طالبان مھمانان معزز شان است دخکه ی قطر جائی با ھمکاراي خودش قي دست عربستان از طره حملنير اد ــ ٢

 مانند افغانستان به راه ی مستعمره ای شان را در کشور ھایابتي نی جنگ ھای ارتجاعیاست و عرب ھا وتمام کشور ھا

 یابتي بار جنگ نني شود وای مء توسط طالبان اجراانفغانست ھند در اهي اندازند چنانچه حمالت متداوم پاکستان علیم

 ھا توسط لشکر طالب در افغانستان به راه افتاده است تا انتقام آتش زدن یکائي امردي با تأئی وعربستان سعودرانيا

   .رندي ھا با خون ھموطنان ما بگیرانيسفارت خود را ازا

  ٢٠١۶ ـ ٠١ ـ٢٠احمد پوپل  

 

 
 


