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 ۰۸/۰۸/2۰1۹ 

 لیلزاد: حملۀ عمدی طالبان به غیرنظامیان قابل توجیه نیستخ

 1۳۹۸, 1۶اسد 

 

 

 انفجار روز چهارشنبه در کابل ۀساح

بدنبال انفجار مرگبار در کابل که گروه طالبان مسوولیت آن را برعهده گرفت، زلمی خلیلزاد، 

رویه و هدف قرار دادن  افغانستان گفته است که حمالت بیفرستاده ویژه امریکا برای صلح 

 عمدی غیرنظامیان، هرگز قابل توجیه نیست.

نفر کشته  1۴رسمی، در اثر انفجار نیرومندی که در غرب شهر کابل صورت گرفت،  «احصائیه»براساس آمار

 نفر دیگر زخمی شدند. 1۴۵و 

 بوده اند.مقامات گفته اند که اکثر قربانیان این حمله غیرنظامیان 

االفغانی های بین ساعاتی پس از این حمله، آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشت: "در حالی که به آغاز گفتگو

 ها تمرکز شود."شویم، باید روی کاهش فوری خشونتنزدیک می
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امروز در رویه و آسیب رساندن عمدی به غیرنظامیان، هرگز قابل توجیه نیست. ما حمله  او افزود: "حمالت بی

 کنیم." کابل را که طالبان مسوولیت آن را برعهده گرفته اند... محکوم می

 1۶آگست ) ۷های اخیر در کابل و سایر شهرهای افغانستان، از جمله انفجار نیرومند روز چهارشنبه خشونت

 ر داده اند.شود که مقامات امریکایی از نزدیک شدن به توافق با گروه طالبان خب اسد( در حالی انجام می

رود در جریان مذاکرات کنونی امریکا و نمایندگان طالبان در دوحه، توافق میان این دو جناح نهایی  انتظار می

 االفغانی" آغاز شود.شود و بالفاصله "مذاکرات بین

ش بس در افغانستان منجر شود؛ هرچند تا حاال هیچ نشانی از کاه مقامات امیدوارند که این گفتگوها به آتش

 شود. ها دیده نمی خشونت

از اولین حادثۀ مرگبار و غیر انسانی و غیر اسالمی  خبر منتشرۀ فوق در نوع خود نه :بر خبر تبصرۀ م. نظام

 بلکه درین یع و غیر قابل قبول؛د چنین فجاطالع میدهد و نه از آخرین رویدا بر هموطنان مظلوم ما  گروه طالبان

ماه های اخیر که مذاکرات برای فراهم آوری یک صلح پایدار برای مردم نهایت مظلوم و بیوسیلۀ افغانستان در 

بان ن گروه طالتخریبات سر به آسمان زده است. سراتعداد و نحوۀ چنین آدم کشی ها و ایجاد تلفات و جریان است، 

که از ملکی به ملکی در مسافرت هستند، در حقیقت حقوق حقۀ انسانی را که مهمترین آن حق داشتن حیات است 

اعم از طفل تا کهنسال آن صلب نموده و ایجاد وحشت و دهشتی که بمباردمان های  نستانااز مردم مظلوم افغ

 ن را از کافۀ ملت گرفته است.شان تولید مینماید، امید زنده ماندن و زیر سقفی آرمید

اگردان ش از دهاتبیگناه مردم البته که این کشتار سراسری مردم افغانستان که در آن از جوانان قوای امنیتی تا 

ر خون و آتش غیبی قرار دارند، روزبروز زیر چت همه و همهو در مجموع  تا تاجر و بیکار ینزارعو  مکاتب

 شدت میگیرد و همه بیگناهان در هر گوشه ای از سرزمین خون و آتش ما هدف چنین حمالت غیبی اند.

دارند، وقیحانه آنرا ضروری دانسته و برای نابودی دشمنان  ه با شتارت ادعای ایجاد این حملۀ مرگبار راکطالبان 

ته الباخل ساختمان ها هدف قرار گرفته اند شان گویا آنرا پی ریزی نموده اند.....مردم بیگناهی که در اطراف و د

 غیر نظامیان هستند.که 

روشی را پیش گرفته اند که گویا میخواهند مردم بیگناه افغانستان را به  حمالت، به زعم خود طالبان برای ازدیاد

مرگ مواجه نمایند تا به تب راضی گردند، یعنی اگر در تقسیم قدرت و ساختمان ادارۀ کشور با ما موافقت نشود، 

 این خونریزی و کشتار بیگناهان افزود میگردد.

وز مملکت از اخبار هر رولی ه حمالت شان بر غیر نظامیان صورت نمیگیرد؛ اینها مدتیست اعالم میدارند ک

دۀ نماین خلیلزاد، اینکه بعد ازین مدت چگونه ه ادعا میگردد و چه صورت میگیرد.خود قضاوت بفرمایید که چ

له زعم وی حمبه  خاص امریکا انگشت مالمتی بر چنین روش سبعانۀ غیر بشری میگذارد، هم روشیست بیهوده.

 بر غیر نظامیان قابل توجیه نیست، بر عساکر و پلیسی که مملکت را حمایه مینماید چطور؟!
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