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دوکتور محمد ظاهر عزیز

سه شنبه،
روز سیاه دگر کشتار بی رحمانۀ فرزندان نجیب افغان
در اثر اجرای اعمال وحشیانه به انسانیت و دین اسالم از طرف گروه های وحشی ،دهشت افگن نا مسلمان و مزدوران
خارجی که به ارزش های انسانی ،اسالمی و فرهنگ اصیل جامعۀ افغانی هیچ ارزشی قابل نیستند ،روز سه شنبه،
بیش از بیست فرزند افغان در آن جمله اطفال نوزاد با مادران شان در یک شفاخانه در کابل و بیش از سی انسان بی
گناه در هنگام مراسم دفن یک مسسلمان در والیت ننگرهار و تعدادی هم در والیت خوست ،توسط وحشیان نامسلمان
در تبانی دشمنان مردم و وطن ما ،به شهادت رسیدند .بیش از شصت نو زاد ،زنان و مردان جوان و سالمندان افغان
در دو محل ترور و زخمی گردیده اند.

من به صفت پشتیبان کامل حق زندگی و تحکیم صلح در کشورم ،این حمالت وحشیانۀ مزدوران نا مسلمان خارجی
را ،به حکم ارزش های انسانی و اسالمی ،بر نو زادان و زنان حامله در یک شفاخانه در کابل ،حملۀ ترور را در
والیت ننگرهار و دیگر والیات بر مسلمان نجیب و وطنخواه افغان که همه غیر نظامی و مردم عام وطنم بودند ،تقبیح
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نموده ،اجرای این نوع اعمال تروریستی وحشیانه را به عامالن چنین وحشت گری و باداران خارجی شان ،لعنت
خطاب می نمایم.
حملۀ وحشیانۀ روز سه شنبه و روز های قبل برخالف ارزش ها و موازین اسالمی و برخالف حق زنده ماندن ،از
طرف کسانی طرح ریزی و در عمل اجراء قرار می گیرند که از ارزش های انسانی و اسالمی آگاهی ندارند و به
صورت قطع ،دشمنان اسالم و مردم افغانستان هستند.
من هر نوع معامله و سازش را با مجریان ،همکاران و یا طرح ریزان این نوع اعمال تروریستی و حیوان صفت،
خیانت در دین و خیانت در حق مردم افغانستان حساب می کنم.
وحشیان نامسلمان و تروریست ،حملۀ غیر انسانی شان را در یک شفاخانه هنگامی اجراء نمودند که نوزادان در سینۀ
مادران شان به صدای قلب مادر شان گوش می دادند و برای آخرین بار شیر مادران شان را در دهن داشتند .آیا کسی
در جهان ،حیوانی را می شناسد که طفلی نوزاد را که بار اول سینۀ مادرش را در دهن دارد ،به خون و مرگ آغشته
سازد؟
باید بگویم که ادامۀ این نوع اعمال تروریستی علیه مردم بی گناه وطن که از سال های چند در نا امنی ،فقر و انواع
امراض و فساد مانند مردگان زنده ،حیات به سر می برند ،توانایی دستگاه خواب بردۀ امنیتی و حتی توانایی کامل
حکومت را برای ادامۀ حکومتداری مورد سؤال قرار میدهد .عالوه حق دارم به صفت تبعۀ صلخواه و وطندوست
کشورم سؤال نمایم که نظامیان پر قوت قدرت های خارجی در کشور ما مصروف کدام کار هایی هستند که در امر
تأمین امنیت و تجاوز های خارجی ،حکومت ضعیف افغانستان را کمک نمی کنند؟
مردم شریف وطن می دانند که از این حالت زار در کشور ما ،دشمنان در بیرون از سرحدات این خاک استفاده سوء
کرده و می نمایند .خارجی ها عزت ،شرافت و شخصیت مردم کشور ما را به وکالت از آنها به کسانی که در طول
سال ها هزار ها فرزند بی گناه افغانستان را شهید ساخته اند ،به هیچ می فروشند و در وکالت از مردم وطن ما
توافقنامه هایی که با هیچ یک از توافقات بین المللی و یا بین الدول همسویی و یا نسبتی داشته باشد ،با قاطالن ظاهر
مردم شریف افغانستان به امضاء می رسانند و مواد آنرا به زور و یا وعده های کاذب ،به نام هایی چون کلمۀ کریم
(صلح ) بر دولتمردان ضعیف و بیچاره می فروشند.
من ادامۀ این نوع قتل و وحشتگری را هم برای مردم صلح دوست و با شرف وطن و هم برای کسانی که خود را به
دروغ و یا راستی دوست و همکار مردم افغانستان معرفی می نمایند و محض در هنگامی که فرزندان افغانستان در
خاک و خون آلوده می شوند ،تأسف اظهار می نمایند ،نهایت خطرناک می بینم.
من که جز قلم در دست و اشک در چشم چیزی ندارم ،با صمیم قلب پر از غصه به خانواده های شهدا و کافۀ مردم
کشورم با حسن حرمت ،تسلیت و همدردی تقدیم می نمایم.

**** **** ****
تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با اجرای
"کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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