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  کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ نومبر ٢٣
 

  آفت آفريد"داعش"
بل که دولت مستعمراتی کا. بار ديگر، آدمخواران داعش دست به يک خونريزی زدند و ده ھا فاميل را داغدار ساختند

توان نام اين دولت  ًاصال نمی. در منازعات قوم پرستانۀ خود غرق است، نمی تواند جلو ھمچو حوادث مرگبار را بگيرد

عيان در کابل مورد ييک مسجد ش. در ھيچ جای دنيا چنين يک دولت بی کفايت و بيکاره و جود ندارد. ناميد" دولت"را 

داعشيان با افتخار اعتراف کردند که . ه و صد ھا زخمی به جا گذاشتحملۀ داعشيان وحشی قرار گرفت و ده ھا کشت

 .عامل خلق اين فاجعه اند و وعده دادند که اين نوع جنايات بار ھا تکرار خواھد شد

، به تعداد "باقرالعلوم"عيان در کابل به اسم ياری به يک مسجد شحگزارش ھا حاکيست که وحشيان داعش با يک حملۀ انت

عيان در مراسم اربعين درين مسجد جمع شده بودند که يش.   تن  ديگر را زخمی ساختند۶۴ته و حد اقل  تن را کش٣٢

افتخار حملۀ انتحاری را ما داشيم و در آينده ھم تکرار "داعشيان المذھب گفتند که . چنين مصيبت بر آنھا تحميل گرديد

الف و پتاق مزدوران دولت . دولت مزدور کابل فقط سيل بين است و مصروف کشمکش با خود اند".  خواھيم کرد

 اشرف غنی. که کمترين کاری در تأمين امنيت انجام داده نتواسته اند مستعمراتی کابل فضاء را پيچانده است، در حالی

کميسيون ". تان تفرقه اندازندنسم افغادشمنان اسالم می خواھند در ميان مرد"رئيس دولت مستعمراتی کابل گفت که 

ھمچنان  شورای علمای شيعه اين ".  محکوم کرده و آن را جنايت جنگی دانسترا اين حملۀ انتحاری " حقوق بشر"

مين نمايد و مردم کشور را أچرا دولت مستعمراتی کابل قادر نيست که امنيت سرتاسری را ت. خواند" بزدالنه"عمل را 

  ت مصون نگھدارد؟از شر ھمچو جنايا

تواند امنيت را تأمين کند، زيرا ريشۀ مردمی ندارد و حاکميت کشور در دستش  يک دولت مزدور اجانب ھرگز نمی
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