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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٢۴
 

   زخمی٢٣١ کشته و ٨٠: کابل خونين

 
جنبش "يک حملۀ خودکشانه در جريان تظاھرات . کابل پايتخت افغانستان اشغال شده، شاھد حادثۀ خونباری بوده است

عمال  داعش اين  تا جائی که از گزارشات رسانه ھا بر می آيد .  تن زخمی به جا گذاشت٢٣١ کشته و ٨٠" روشنائی

 بودند، برگزار نموده خود را ۀر کنندگان احتجاج نشستعمل تروريستی را در ناحيۀ دھمزنگ کابل، جائی که مظاھ

نه يک بم گذار، بلکه سه تن بم گذار در خلق اين صحرای کربال که دھد  گزارش ھا ھمچنان نشان می. مرتکب شده اند

  .شريک بودند
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ه سالنگ، تظاھرات در اعتراض به تغيير خط سير انتقال برق ترکمنستان از باميان ب" روشنائی"  جنبشی به نام حاميان

اعتراض . صلح آميزی را در شھر کابل به راه انداختند که بيشترين آنھا برادران و خواھران ھزارۀ افغانستان بودند

زمانی ادامه بايد که دولت مستعمراتی کابل به کنندگان به تغيير مسير انتقال برق می خواستند که اين تظاھرات تا 

در جريان مظاھرات نشسته در دھمزنگ کابل، يک و يا سه تن از بم گذاران با . خواست ھای ايشان جواب مثبت دھد

 زخمی را ٢٣١ کشته و ٨٠احصائيه ھا اکنون . حمالت خودکشانه، ناحيۀ دھمزنگ را به صحرای محشر مبدل ساختند

اين حادثه بار ديگر ناکامی دولت الف زن .   کشته و زخمی حرف می زنندکن مردم از صدھاالدھد،  نشان می

 به دولت مستعمراتی فھماندند که ما قلب تو  ھاتروريست. مستعمراتی کابل و موفقيت تروريست ھا را به اثبات رسانيد

 شد که خليلی به تمام وعده ھای خود با  يادآوردباي.  توانی که ھيچ کاری ھم کرده نمی را نشانه می گيريم، در حالی

مردم می گويند که شايد دولت خليلی را . پشت پا زد و مظاھرات را راه حل ندانست" جنبش روشنائی"ھمکاری با 

  .تطميع کرده باشد

  . اد ھم اتفاق خواھد افتزين نوع حوادث مرگبار بار ھا اتفاق افتاده و با ابا اين دولت ضد مردمی و دست نشانده، از

  

 

 

 
 


