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پیام شورای افغاانن م دنمارک هب مناسبت حادءهث خو ین و المباراک ل
بار دیگر شهر به ماتم نش اندهء کابل غرق در اشک و خون شد  .باردیگر چهارشنبهء خونین درین شهر تکرار
شد و صدها فرزند بینوا و بیچارهء شهر سر به نیست شدند  .روزی نیست که از کابل ویا شهر دیگری از
افغانستان گیر مانده در پنجه های خونین اختاپوت جنگ  ،خبر کشتار و مرگ شنیده نشود  .کشور بد روز و بد
اقبال ما که از چهار دهه بدینسو در دام جنگهای نیابتی افتاده است  ،روز تا روز به خاک و خون کشانیده شده
هستی مردمش به تاراج برده میشود  .در هر حادثهء که اتفاق میافتد  ،مردم بی پناه ماست کهکفاره میپردازند و
قربان میشوند.
سردمداران خریده شدهء حکومتی وزورمندان تنظیمی که مقدرات مردم را در گرو خویش دارند از هر حادثهء
که به نفع باداران خارجی شان اتفاق میافتد  ،جشن شادی بر پا میکنند  .این اجرا کننده گان دساتیردستگاه های
استخبارات کشورهای بیگانه فقط به یک چیز میاندیشند و آنهم تحقق دستور باداران  .مهم نیست در اجرای
دساتیر که میمیرد و کجا به آتش کشیده میشود  .برای آنان انسانیت مرده است و اندیشیدن به امر انسانی نا
آشناست  .دولتمردان برای همین بر کرسی ها نشسته اند تا تماشاگر بربادی و بدبختی هم میهنان ما باشند .
شورای افغانان مقیم دنمارک در حالیکه همواره خود را شریک ماتم و اندوه هموطنان داغدیده و ماتم رسیده
میداند  ،این عمل غیر انسانی مسلمان نمایان وحشی را به شدت نکوهش کرده همراه و همصدا با سایرنیروهای
وطنخواه و ومردم دوست میهن به عامالن جنگ و ویرانگری نفرین فرستاده از آنان میخواهد تا دست از سر
مردم بینوا وبی پناه ما بردارند و بگذارند تا صلح و آرامش به افغانستان ویران شده و عزادار برگردد .
روح شهدای حوادث شادباشد وبهشت برین جایگاه شان .
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