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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکنوبر ١٣
 

 عاشورای کابل
 مذھب شيعه در ماتم اند و سنگ به سينه  می زنند، يک انسان کش المذھب، عاشورای ديگری پيرواندر روز ھای که 

 مردم شيعه داخل شده و تعداد زيادی از تجمعيک مرد مسلح با لباس نظامی به يکی از مراکز . را در کابل خلق کرد

دست ھای پشت پرده درکار است که جنگ مذھبی را در . مردم عزادار را کشت و ده ھای نفر را زخمی ساخت

دولت مستعمراتی کابل نه قادر و . م گسترش دھندافغانستان آغاز نمايند و بدين طريق خشونت و نفرت را در ميان مرد

  . نه مايل است که امنيت را تأمين نمايد

 گزارش ھای وحشت آور حاکيست يک فرد مسلح و ملبس با لباس نظامی داخل يکی از مراکز شيعان کابل شده و حد 

خارجی افغانستان می خواھند تا دشمنان داخلی و .  تن را به ھالکت رسانيده و ده ھا تن ديگر را  زخمی ساخت١٨اقل 

ر ب  تا بتوانند افغانستان را در اشغال خود داشته و عمال خود را ايندروابط ذات البينی مذاھب و اقوام کشور را خراب نم

شيعۀ ما طبق عنعنۀ مذھبی شان مصروف اين حادثۀ ضد بشری زمانی اتفاق افتاد که مردم . اريکۀ قدرت نگھدارند

  .که عاشورای ديگری در انتظار شان قرار دارد ين اعزاداری عاشورای حسينی بودند، اما غافل از

نستان داخل يک تکيه خانه در کارتۀ سخی شده و ا مرد متعصب و رھنمائی شده از جانب دشمنان داخلی و خارجی افغ

اين بار اول نيست و . نيتی دولت مستعمراتی رسيد، قصابی را به پايان رسانيده بودکه نيرو ھای ام تا زمانی. آفت آفريد

افغانستان نه تنھا ميدان جنگ ھند و پاکستان است، بلکه .  اتفاق می افتدیبار آخر ھم نخواھد بود که چنين حادثۀ خونبار

فغانستان توانائی حفظ امنيت مردم خود دولت بی کفايت و مزدور ا. محل نبرد مذھبی ايران و عربستان سعودی نيز است

ند که در دفاع از خود امردم مجبور. ی اتخاذ نمايدئرا ندارد و نه مايل است که تدابير شديد امنيتی را در ھمچو روز ھا

نامۀ سياه برشود که اين  تصور می. برخيزند و اين باعث خواھد شد که انتقام جوئی و ھرج و مرج بر کشور حاکم گردد

  . شود ار است که در عمل پياده میاستعم

 را به شدت محکوم نموده و به بازماندگان قربانيان  اين حادثه تسليت ابراز هما ارتکاب اين عمل ضد بشری و وحشيان

  .  داريم می

 

  

 
 


