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 ؤلین جنایت کمۀ مسامنیتی ومحانه پول نه سفرهای تشریفاتی، بهبودوضع 
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یک الری پر ازمواد جوالی جنایت هولناکی علیه مردم ملکی در بازارولسوالی ارگون صورت گرفت.  ۵۱بتاریخ 

ره که نیروهای استخباراتی وکشفی ما قادر به دید وکشف آن نبودند، قلب نودودو ارگونی راشگافت وصد باشندۀ منفج

این جنایت هولناک جهان را تکان داد. شورای امنیت مؤسسۀ ملل متحد این عمل اخت. دیگراین ولسوالی را زخمی س

خانواده نان آورخود ر از دست دادند. وبیش ازصد خانوادۀ دیگربا آه ودرد مصروف ۲۹ضد انسانی را تقبیح نمود. 

این  جنایت آفریدند. ن آتش وخون از آنطرف دیورند بازهمارسیدگی به عضو زخمی  خانوادۀ خود شدند.  پیام آور

 .ازگرفتن مسؤلیت آن ابا وزیدندافغان بحدی شرم آور بود که طالبان وضدبشریت جنایتکارانه عمل 

 

 مدارک اعالن داشت: "این عمل تروریستی کار شبکۀ حقانی است."  ت بشیوۀ همیشگی وبدون نشان دادندول
 

یس دولت فعلی ودو ئسوگواروغرقه دراندوه بودند، سفرهای ردرحالیکه مردم ارگون ودرواقع همه مردم افغانستان 
ازتعهد خویش  قربانی ترورریاست جمهوری به ارگون آغازیافت. معموأل روسای دول حین سفر به مناطق کاندید

برای دستگیری ومحاکمۀ مظنونین جنایت انجام شده وپالن اقدامات خویش برای تأمین بهترامنیت مردم و جلوگیری 
ر همچوجنایات در آینده صحبت میکند. آنچه رئیس دولت ما وعده داد اعمارمجدد مسجد واعمارمجدد از تکرا

بازاروتوزیع زمین دولتی به بازماندگان بود. صحبتهای کاندید ها محدود به تسلیت گفتن وفاقدمحتوی الزمه بود. این 
ان غافل ازین واقعیت اند دولتمرداین .  یشد در آن دیده نم واقعی به مردمه ونشانی ازتوجه ژستها بیشترسیاسی بود

که مردم پرغرور ارگون با وصف فقری که دامنگیرشان است، خواست شان ازدولتمردان وعدۀ سرخرمن زمین 
دولتی یا پول جیب خرج نیست. انچه مردم میخواهند، عدالت وامنیت است. دولتیکه قادربه اجرای ایندو وظیفۀ 

زدگان وعده های میان تهی میدهد. وکاندید ها هم تمرین همین نوع رهبریت فاقد  اساسی خویش نیست، به مصیبت
محتوی را میکنند. تا زمانیکه این قشربرکرسی حفظ شوند، وتا زمانیکه دست استخبارات نظامی پاکستان درریختن 

 وجودنخواهد داشت. خون مردم افغانستان بازگذاشته شود، تضمینی برای عدم وقوع قتل عام های دیگردرافغانستان 
 )کمیتۀ حقوق بشرفارو(
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