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 ه،ـبـنـدوش
 روز سیاه دیگر آزادی بیان 

 دان نجیب افغانـرزنـشتار فـو ک
 

در اثر اجرای اعمال خاینانه به انسانیت و دین اسالم از طرف گروه های وحشی، دهشت افگنان نا مسلمان و مزدوران خارجی 

ان )خبر نگاران، اطفال، زنبیگناه فرزند افغان چهلکه به ارزشهای انسانی و اسالمی ارزش قابل نیستند، روز دوشنبه بیش از 

 قندهار و خوست، به شهادت رسیدند و بیش از شصت افغان زخمی گردیده اند. ،در کابل و سالخورده( و مردان جوان

ان مزدور ۀحملۀ وحشیان این ،و فرهنگ تعلیم ،ن و حق دسترسی به اطالعاتابیزندگی، حق حق  کامل من به صفت پشتیبان

حقوق بخوان و بگو، بر فرزندان مسلمان، نجیب و وطنخواه افغان  ،را، به حکم ازرشهای انسانی و اسالمینا مسلمان خارجی 

رسانه های گروهی(، اطفال افغان که در مسجد مصروف تعالیم اسالمی بودند و مردم عام  جوان )کارمندان و خبر نگاران

  نوع اعال تروریستی و حشیانه را لعنت خطاب می نمایم.این اجرای ، تقبیح نموده، وطنم

 تار روز دوشنبه کابلشر و کنفجاا شجگر خرانۀ صح

بر خالف ارزشها و موازین اسالمی و برخالف اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و برخالف  ۀ روز دوشنبهحملۀ وحشیان

سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( که حقوق خواندن، بیان ، تعلیم و حقوق  ۀمنشور و اساسنام
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و ت که از ارزشهای انسانی فرهنگی را تضمین می نمایند، از طرف کسانی طرح ریزی و در عمل اجرا قرار گرف

  افغانستان هستند.مردم دشمنان اسالم و  ،به صورت قطعو  آگاهی ندارنداسالمی 

در حق مردم افغانستان  ، خیانتصفتتروریست و حیوان مجریان این نوع اعمال من هر نوع معامله و سازش را با 

  حساب می کنم.

وحشیان نامسلمان و تروریست، حملۀ غیر انسانی شانرا که بیشتر متوجه خبر نگاران جوان رسانه های افغان و 

برنامه ریزی نموده  ،م(۲۰۱۸) پنجشنبه، سه ماه می از روز جهانی آزادی بیان، خارجی بود، درست سه روز قبل 

گروه وحشی دیگری در قندهارنمی ضمناً  .سلب نمایند را از مردم افغانستان بودند تا حق اطالع رسانی و اطالع گیری

  د و بیاموزند.نخواستند که اطفال افغان بخوان

وحشیان کور مغز نا مسلمان و باداران شان نمی دانند که گفتن و خواندن، یاد گرفتن، فهمیدن و خبر شدن از حقوق 

و ر و اساسنامۀ یونسکاعالمیۀ جهانی حقوق بشافغانها هستند که در کتاب مقدس مردم افغانستان،  قرانی و انسانی

  به وضاحت کامل تذکر داده شده اند.

من دسترسی کامل به حقوق فوق را از حقوق هر انسان و هر افغان میدانم و با اجرای این نوع اعمال و حشیانۀ 

انسانی هستند، از ما دینی و و ارزشهای فضایل جملۀ غیر انسانی هیچ کسی نمی تواند این نوع حقوق را که در 

 بگیرد.

ند، ما صورت میگیرکشوردر دایم در اینجا باید بگویم که ادامۀ این نوع اعمال تروریستی علیه مردم بیگناه وطن که 

مورد سوال قرار  خوب توانایی دستگاه خواب بردۀ امنیتی و حتی توانایی کامل حکومت را برای ادامۀ حکومتداری

قدرتهای خارجی نظامیان پر قوت صفت تبعۀ صلخواه و وطندوست کشورم سوال نمایم که . عالوه حق دارم به میدهد

در کشور ما مصروف کدام کار هایی هستند که در امر تأمین امنیت و تجاوز های خارجی در نزدیک سرحدات کشور 

 ؟ ما، حکومت ضعیف افغانستان را کمک نمی کنند

ارتقای فرهنگ و تعلیم مردم کشور از طریق شهدای راه حق که در راه به بازماندگان و خانواده های با صمیم قلب 

  ، شهید شدند، با حسن حرمت تسلیت تقدیم می نمایم.و یاد گیری اطالع بخشیدن


