
 

 بسمھ تعالی

از    رھبر حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان در پیوند با شھادت جمعی   بیانیھ
  مسلمان ھزاره در عملیات تروریستی در کویتھ پاکستان  مردم

 

بار دیگر حادثھ تاسف آور حملھ دھشت افکنان معلوم الحال باالی ھزاره ھای بیگناه و مسلمان کویتھ کھ در نتیجھ 
این بار . د و نھ نفر زخمی گردید بھ شمول بنده قلب ھزاران تن از برادران شمارا غمگین ساختآن پنج نفر شھی

اول نیست کھ ھزاره ھای مظلوم کویتھ پاکستان این تجربھ تلخ را لمس می نمایند بلکھ حمالت تروریستی مکرر کھ 
 پاکستان در مبارزه با تا ھنوز جان صدھا نفر بیگناه را گرفتھ است بھ وضوح نشان می دھد کھ حکومت

تصرف کرده و در    تروریستان داخلی و بین المللی کھ بخشی از خاک پاکستان را.تروریستان چقدر ناتوان است 
  .ان جا النھ ھای مطمئن رابرای خود ساختھ است می خواھند سایھ وحشت را در سراسر منطقھ گسترش دھند

یر و بھ جزای اعمال خود رسید و بخشی دیگر از مان جا دستگبن الدن سرکرده ھمھ تروریستان بین المللی از ھ
ھمان تروریستان وحشی در برخی از مناطق قبایلی نیمھ خود مختار ھم مرز با افغانستان حضور فعال دارند و از 

بنده در این لحظات . آنجا کشتار بی رحمانھ مردم بیگناه را در پاکستان و سراسر جھان سازماندھی می کنند 
ودرک می کنم کھ این حملھ وحشیانھ غیر انسانی و غیر اسالمی و . ر شریک اندوه شما می دانمخود را د   غمگین

از شما خواھش می کنم تا دامن صبر و . تلفات جبران ناپذیر انسانی قلب ھای داغدار شما بازھم داغدار ساختھ است
 تا دشمنان انسان و دین بفھمند کھ با شکیبایی را از دست ندھید و با اتحاد و ھمبستگی صفوف تان را آھنین بسازید

آنان را در عرصھ ھای معارف ،فرھنگ و    و راه رشد از بین بردن چند تن نمی توانند ھزاره ھا را نابود کنند
  .اقتصاد و سیاست بگیرند 

در پایان باردیگر این حادثھ المناک را بھ ملت پاکستان بخصوص جامعھ ھزاره آن کشور تسلیت عرض نموده 
  .تب تاثر و تاسف خود و مردم مسلمان افغانستان را اعالم می دارممرا

از آصف علی زرداری رئیس جمھور محترم دولت جمھوری اسالمی پاکستان و نواب اسلم خان رائیسانی وزیر 
  .اعالی محترم صوبھ بلوچستان خواھش مندم تا در تامین امنیت ھزاره ھای کویتھ اقدامات جدی رااتخاذ نمایند

  الم علیکم و رحمت هللا و برکاتھوالس

  حاجی محمد محققق
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