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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٠٣
 

  خلق وحشت در ھرات

  
 وسعت دشمنان افغانستان از داخل و بيرون ضربات خود را بر کشور ما وارد می کنند تا ضديت ھای مذھبی و قومی را

است که در " عمرزی" بر يکی از مساجد اھل تشيع در ھرات، کار افرادی مانند هبدون کمترين شک، حمل. بخشند

دولت ارتجاعی و مزدور کابل ھم نظاره گر و حتا مشوق چنين اعمال ضد بشری . تعصب و نفرت از ديگران غرق اند

 ا به دوش نگرفته است، اما از جريان حادثه معلوم میکه کسی تا حال مسؤوليت اين حادثۀ وحشتناک ر باوجودی. است

  .ين کشتار دست دارندا در،متعصبين مذھبی سنیجواسيسی در لباس شود که 

 تن را کشته و ده ٣٠گزارش ھا از ھرات حاکيست که نيرو ھای تروريست بر يک مسجد شيعان حمله برده و بيش از 

 ھيج گروھی تا حال ادعای خلق اين فاجعه را نکرده است، الکن از جريان معلوم می. ساختندھا تن ديگر را زخمی  

نزديکی ھرات به ايران و شيوع جنگ سرد بين ايران . شود که دست ھای پنھان داخلی و خارجی در کار بوده است

ھدف تروريست ھا .  موشکافی نموددھد که بايد حوادث رادر تمام ابعاد آن وعربستان و امريکا در عقب به ما ھشدار می

که می خواھند يک جبھۀ جديد ضد  ھم بزنند و يا اينه چه است؟ آيا می خواھند که روابط سنی و شيعه را در افغانستان ب

. ن استعمار ھستيمدر سطح داخلی ما شاھد دامن زدن اختالفات قومی از سوی عامال. ايران را در افغانستان باز نمايند

سخت می کوشند که افغانستان را " يون"و " لطيف پدرام"و يا " ھارون امير زاده"و " مصطفی عمرزی "کسانی مانند
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اين نوع مردم برای تروريست ھا تيوری و انگيزه می دھند تا خون بريزانند . به خاک و خون و سرانجام تجزيه بکشانند

  .تان استبربادی افغانسار اند که ھدف شان اين ھا از عامالن استعم. و وحشت برپا نمايند

  

  . ھشيار باشيد و در دام فتنه گران قومی و مذھبی نيفتيد! او مردم

  

 

 

 


