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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ جون ١٧
 

 آتش جنگ سنی و شيعه
 کشته عده ای از جنگ افروزان و متعصبين مذھبی سنی بر يک مسجد شعيان در کابل حملۀ انتحاری نموده و تعدادی را

کسی و يا گروھی تا حال ادعای انجام اين عمل ضد بشری را نکرده است، اما از قراين معلوم . و يا زخمی ساختند

 می خواھند آتش جنگ سنی و شيعه را و زده اند یميشود که گروھی از سلفی ھا با حمايت خارجيان دست به چنين جنايت

مصيبت ھای اخير و بم گذاری و کشتار ھا رھائی نيافته است، حمالت در روز ھائی که کابل ھنوز از نتايج . برافروزند

دولت بی کفايت و مزدور کابل در خود غرق است و توجه به . دھد مذھبی بيشتر بحران امنيتی را در کشور افزايش می

  .امنيت مردم اين کشور ندارد

در کابل چندين کشته و " مسجد الزھرا"ام نه گزارش ھا حاکيست که يک حملۀ انتحاری در يکی از مساجد اھل تشيع  ب

معاون دوم رئيس " محمد محقق"شاھدان عينی می گويند که ھدف اين حملۀ انتحاری شايد .  گذاشتیزخمی به جا

شاھدان ھمچنان می گويند که سه حملۀ . اجرائی دولت مستعمراتی کابل بوده باشد که چند دقيقه قبل از آمدنش اتفاق اقتاد

يک مسجد مھم شعيان در کابل است " الزھرا. "در مسجد شعيان صورت گرفت تا تعداد قربانيان بيشتر گرددپی در پی 

مردم می گويند که از طرز کار . که گاه گاھی افراد عاليرتبۀ دولتی ھم برای ادای احترام و يا فاتحه به اين مسجد می آيند

متعلق باشد که از شرف و "  داعشی–سلفی " گروه متعصب شود که افراد انتحاری بايد به يک تروريستان معلوم می

شوند که داعش و القاعده ھم  گروه ھای سفلی توسط عربستان سعودی و شرکاء حمايت و تمويل می. دور انده انسانيت ب

به يقين می توان گفت دست ھای مرموزی در عقب اين جنايات وجود دارد که می خواھند . از شاخه ھای ديگر آن است

  . تش جنگ مذھبی را مانند سوريه در افغانستان شعله ور سازند و اين کشور را توته توته نمايندآ

  . شياری خود را از دست ندھند تا در دام فتنه گران نيفتندوشود که ھ از ھمه خواھران و برادران رنج کشيده تمنا می

  

 

 

 

 

 


