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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٢۵
 

 کشتار در کويته و کابل
انستان يک روزی نيست که در افغ. ھر دو جانب پاکستان  و افغانستان در صدد تخريب و انتقام گيری از يک ديگر اند

دولت مستعمراتی کابل و نظام فاشيستی . حملۀ خودکشانه و انفجاری صورت نگيرد و دست پاکستان در آن دخيل نباشد

اسالم آباد در ھر انفجاری که در افغانستان و پاکستان صورت می گيرد، يک ديگر را متھم در دخالت در آن انفجار می 

که قابل انديشه  چيزی. مه دارد و معلوم نيست که چه وقت به پايان می رسيدتسلسل سال ھاست که ادا و اين دور. سازند

  .است، تلفات مردم بی گناه ملکی در ھر دو کشور است

شھر کويته واقع درپاکستان، حد اقل تا کنون و گزارش ھا حاکيست که به اثر دو حملۀ خود کشانه در منطقۀ پاراچنار 

يک حادثۀ انتحاری ديگر توسط موتر در مقابل يک قرارگاه .  ی گرديده اند تن زخم١٣٠کشته شده و بيش از تن  ۵۴

جمعيت علمای " گذاشته که ھفت پوليس و يکی از رھبران حزب ارتجاعی ی جار زخمی  ب٢۵ کشته و ١٣پوليس، 

  .در ميان کشته شدگان شامل است" اسالمی

که زعمای افغانستان دست پاکستان را در انفجارات کابل   اين بم گذاری ھا به تعقيت حوادث خونبار کابل صورت گرفته 

که در آن سوی سرحد النه دارد به اشارۀ پاکستان آن اعمال " شبکۀ حقانی"کابل اعالم کرده بود که . شريک می دانستند

" مقدس"جنايات درين دو کشور اسالمی زمانی اتفاق می افتد که به گفتۀ خود مسلمانان ماه  .ضد بشری را انجام داد

  .  زدیاست و نبايد دست به ھيچ جنايت

 سال است که پاکستان در افغانستان مداخله نموده و عمال مذھبی و غير مذھبی خود را برای تخريب ۴٠بيش از 

آيا اين . پاکستان ھم افغانستان را در بی ثباتی اين کشور بار ھا متھم ساخته است. افغانستان به داخل کشور ما می فرستد

 امۀ سياه استعمار و امپرياليسم غرب است که می خواھند جھان اسالم را به سوی بربادی و انھدام بکشانند و يا اينکارن

   افراد ضد ملی و ضد مردمی اند؟هکه زادۀ تفکر زعمای دست نشانده و بی خرد خود جھان اسالم است که ھم

  . که ھر دو عنصر يک ديگر را تکميل می کنندمطمئنم

 

 


