بنام خدای دادگستر
ان ربک البامرصاد

اعتراض نامه انجمن بر حمالت تروریستی اخیر و کشتار مردم توسط گارنبزیون کابل

هموطنان گرامی  ،ورثه شهدای مظلوم حوادث اخیردر کابل ،عدالت خواهان و مردم شرافتمند کشور
شهادت  ۱۸۳تن از هموطنان ما در انفجار اخیر در چار راه زنبق در کابل و به خون کشانیدن مظاهره کننده گان و
در جریان مظاهرات فردای همان روز و شهادت عده ی دیگر در جریان نماز جنازه همه حوادث بسیار ناگواری اند
که قلب تمام مردم را جریحه دار ساخته کشور را عزا دار نموده است.
مردم افغانستان از فردای کودتای ننگین هفتم ثور ۱۳۵۷تا به امروزقربانی میدهند.
با شکست روسها و سقوط رژیم نجیب آزادی  ،استقالل و حکومت منتخب مردم که از خواسته های اساسی مقاومت
بود بر آورده نشد  .کشور به کام جنگ های داخلی فرو رفت .در حالیکه امریکا و متحدینش نظاره گر صحنه بوده و
از کمک جهت استحکام حکومت جدید خوداری میکردند رهبران بی کفایت و سران جهادی بجان یک دیگر افتاده
بودند .بقایای حزب و تمام خادیست ها در درون تنظیم های رخنه کرده و در جنگ های داخلی سهیم بودند.
جنگ های خونین چندین ساله داخلی و حاکمیت قرون وسطایی طالبان  ..زمینه های ذهنی و عینی پذیرش حکومت
امریکایی را فراهم ساخت و امریکا تیم از جاسوسان و طرفداران خود را در کنفرانس بن بر مردم تحمیل کرد.
علی الرغم سرازیر شدن ملی ارد ها دالر تیم امریکایی به علت اندیشه قبیله گرایی و انحصار گری و فساد
کشور را روز تا روز به کام نا امنی و بی ثباتی فرو می برد ..تفکر قومی و انحصار گری یکی از امراض مزمن این
تیم فاسد است که باعث رشد و گسترش دو باره طالبان گردید.
دوران حکومت وحدت ملی خونبار ترین روز های مردم ما است .
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کشتار عمدی مردم معترض مشروعیت سیاسی هر نظام را از بین میبرد:
حمله ی تروریستی روز چهارشنبه در کابل که جان  ۱۸۳نفر از هموطنان ما گرفت بی کفایتی و درمانده گی نیرو
های امنیتی را بار دیگر به گونه ی افتضاح آمیزی به نمایش گداشت.
کشتار عمدی مردم معترض در فردای همان روز مشروعیت سیاسی حکومت را از بین برد .فیر عمدی بر مردم و قتل
مظاهره کننده گان به امر حیف اتمر و گل نبی احمد زی خلقی را به شدت محکوم نموده و خواهان برکناری هر دو و
محاکمه شان استیم.
انجمن خانواده شهدای افغاستان از خواسته های جنبش بر حق دادخواهه تظاهر کننده گان حمایت نموده پیشنهاد داریم
تا یک ستاد همآهنگ کننده اقدامات بعدی متشکل از افراد صادق و پیگیر غیر وابسته از همه اقوام کشور تشکیل گردد
تا اقدامات دادخواهانه بعدی را بدون سو استفاده های سیاسی و موج سواری ها به پیش برده خواسته ها و اهداف جنبش
را در روشنایی امکانات و واقعیات فورمله و تدوین نماید.
ج نبش های مدنی دادخواهانه باید به یک حرکت ملی فراقومی و افغانستان شمول تبدیل گردد .از تجارب جنبش تبسم و
روشنایی باید استفاده شود .هر نوع گرایشی که اقوام ساکن در این سر زمین را رو در روی هم قرار دهد مردود بوده
و خالف منافع ملی کشور است .حکومت فعلی با انحصارگری وسو استفاده از قومیت درست به چنین گرایشات دامن
میزند .پیروزی ما در وحدت ماست.
پیروزی از آن مردم است.
درود به روان پاک شهدای گلگون کفن کشور
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