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 روز زن را با انتحار تجلیل کردند ،طالبان
 

 
صبح  یگربه همد و می کنند زاآغت ومهربانی میفضای صمی ح را درانسان ها صب درجوامع بشری معمولا 

 نخاکی کسانی از یخ اطراف واکناف این کره   ین طرف دره ااز چندی باما  ،موفقیت می کنند یری گفته وآرزویبخ
 و گی ما قرار دارند سر بدر آورده اند که چیزی را بنام انسانیتگان جهانی که بدبختانه در همسایپرورد ستتروری

به هم نوعان  خوش بختی آرزوی موفقیت و بخیری و حبه عوض صبعاطفه در قاموس ندارند و   محبت و ،صمیمیت
در روز شنبه  ما مثل که ما و می روند روز به سراغ آنها لحظات  تین نخس باروت در پاره های مملو از بم وبا خم
طبق  دلخراشی به گوشم رسید مهیب و ول شاهد آن بودیم، بامداد آنروز صدایآنهموطنان خوستی ما در  کابل وشهر 
سوار بر  و ملبس با واسکت توسط انتحار کننده به سراغ رسانه های همگانی رفتم که رسانه ها از حمله انتحاری عادت
، نده اداد ما به عنوان خبر تازه به خورد مردم ملیورودی وزارت دفاع  وازه  در مقابل در مواد منفجره ل مملو ازکبایس
از هموطنانان ما  تن9ی دستکمتروریست حادثه   این وزارت دفاع کشور در یبه قول جنرال ظاهر اعظیمی سخن گو که

میان تنها دونظامی بوده متباقی همه افراد  گفته میشود در این ،اند پا گردیدهبی دست  بیشتر از آن زخمی و شهید و
از آن   بوده اند،ی این مرز بوم یصدا و سربی قربانیان خاموش و معموأل ملکی به شمول یک خانم واطفال معصوم که

رسانه  ،تروریستی دیگر در ولیت خوست که از حمله   ،شده بودکابل ارایه ن از حادثه   ییاتئهنوز جزو نه گذشت  یدیر
بی  و بیگناه  طفل پا برهنه و گرسنه ده ها  واند به خاک خون کشانده در آنجا   نان ما راهموط  ه اند کهها گزارش داد

از ده سال به این  بیشتر لیت این جنایات را کسانی برعهده گرفته اند کهوبعد تر مسو ،شهید ساخته اندنیز دفاع را 
با  کشور یس جمهورئر به گفته  ، نده ازخمی ساخت طرف هر از گاهی فاجعه آفریده و هموطنان مظلوم ما را شهید و

 پی در درپی  حمله تروریستی نمیدانم این دو ،آب در آسیاب دشمن ریختند ،به قتل رساندهبرادر خود را  بیگانهالح س
 بدور عاری از این عوامل نخواهد بود، ،شوداگر برآن مکثی  ؟!راه اندازی گردیدخوست به کدام اهداف  کابل و ولیات
های ملت مظلوم ما نسبت به  العمل  عکسمنش  در برابر  دد و که این حمالت تروریستی گروه های خون آشام شاید

زیرا آنها انجام حمالت انتحاری در کشور مابوده باشد خصوص  طاهر اشرفی در مغرضانه   اظهارات غیر مسوولنه و
 بها داشی  پیا   ،اهداف مشترکی را در کشور ما دنبال می نمایند سر بدر می آورند و همه از یک یخن )آی اس آی (

که یکبار دیگر از از آنها برادر وار خواست که  باشددر مراسم افتتاح مجلس نمایندگان  یس جمهور کشورئراظهارات 
 ،پدر، مادر و خواهر برادر نا آشنا بوده و برادر وطالح اصآنها با  الیکه ح با تیشه دیگران ریشه خود را قطع نکنند در

به خانه فروخته شده شان  یس صاحب جمهور به آنها بردار خطاب وئهر باری که ر نمی شناسند ورا غیره  همسر...و
م مارچ را با انجام یا اینکه هشت و جار پاسخ داده اند،به پروسه صلح دعوت کرده آنها با انتحار انف انده ووفراخدوباره 

آنها را در  ،به استخوان رسیده افغانستان تیغ دار وهدایا به زنان داغ به عوض توزیع و حمالت انتحاری تجلیل کرده
 و پررنگاساخته بال بیشتر از پیش شمار بیوه زنان افغانستان را  وشه های شان قرار داده جگر گو وگ عزیزان سو

 تروریستی گروه راین باداشته اند  برای شان لقب یتیمی روا پدرانه محروم و محبت مهر و سایه ن را ازفرزندان شا
به  ،آنها ه اند که بعد از این ازات رساندبخوست برای مردم ما به اث یا پی در کابل وبا انجام حمالت انتحاری پ طالبان 

انسان کشی از جانبی هم با ومصالحه برای شان  حرف به زبان نیاورند  وحدت و ،از صلح عنوان برادر یاد نکرده و
از هشتم مارچ روز  وطاهر اشرفی سپاسگزاری کرده  ارات وخام ریشی های یاور بزرگ خودهای شان از اظه

آنها اهر خو احترام به مادر و ودانی به عوض قدر و به عمل آورده با انجام حمالت وحشیانه انتحاری تجلیل  جهانی زن
 .سوگوار ساخته اندوو بار دیگر داغدار را 

ضد  که با چنین جنایت نا بخشودنی وست قاتلین زمان برملت پرافتخار ما وشیاطین جنایات این  پس با توجه بر
 یغالمان آی اس آی و آی اس آی فرصت نا بودی خود را برای اجیران و اسالمی و بشری برخورد مسوولنه نموده و

 .آنها را آرمان به گور سازند  واده ند ها
 پایان

 
 


