باز هم قتل عام وتکرارجنایت جنگی وضد بشری
دشمنان آسایش بشریت که تحت عناوین مختلف ؛ بمثابه ابزارکثیف و دهشتبار ؛ در خدمت مراکز شرارت بین المللی
قرار دارند  ،باز هم شهر کابل را به کربال مبدل نمودند  .تروریستان شریر و یزیدی داعشی با حمله انتحاری در
مرکزمذهبی « باقرالعلوم » فاجعه بشری را بوجود آورده و هموطنان عزیز ملکی ما را بخاک و خون کشانیدند .
درحالیکه روح شهدا را شاد میخواهیم ،عمیقترین مراتب نفرت و انزجار را به عامالن ددمنش این جنایت هولناک
ابراز میداریم.
وقوع این جنایت ننگین به تعقیب حوادث خونین مشابه دیگر در مرکز و والیات کشور ؛ گشودن صفحه جدید وسیاه
دیگر را در تراژیدی خونبار افغانستان به ن مایش میگذارد و از پالن دشمنان تاریخی ما در جهت کشانیدن مردم در
باطالق جنگ های مذهبی و قومی پرده بر میدارد  .متاسفانه افغانستان عزیز ما که طوالنی ترین جنگ را متحمل
گردیده است ،در دور جدید « بالزیهای بزرگ » و کشمکش های جیوپولوتیک بین المللی و منطقوی ،همچنان
معروض به جنگ های نیابتی بازیگران متخاصم منطقه یی ایران وسعودی  ،قربانی میدهد و مردم به قیمت خون
فرزندان شان کفاره آنرا میپردازند  .این قتل عام اهالی ملکی بر طبق موازین و معیار های قبول شده حقوق بین
المللی ؛ بحساب « جنایت جنگی » و « جنایت علیه بشریت »؛ باید مورد بررسی و مجرمان به محاکمه کشانیده
شوند .
مقابله با این « سونامی » هولناک و حوادث خونین و غم انگیز فقط و فقط با بیداری و هوشیاری ما  ،اتحاد و اتفاق
و چنگ زدن به وحدت ملی و برابری و برادری پیروان مذاهب  ،میسر خواهد بود  .باید در افشای عامالن وحشی
داعشی و طالبی و حامیان و محرکان منطقه یی و جهانی آن صدایی اعتراض ما را رساتر و مشترک بسازیم و از «
حق حیات » مردم به عزا نشسته افغان دفاع نماییم.
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