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کابل از طرف افراد ناشناس  -قندهارمسیر شاهراه  هموطن غرجستانی مان دران مسافرتن از  ۳۱ چندی قبل

این هموطنان  به گروگان گرفته شده اند. گروگان گیریدند که به زبانهای محلی صحبت می کرو نقاب پوش 

غرجستانی که بر اساس شناسایی مذهبی و نژادی صورت گرفته است، نمایی از نفاق افگنی و تعصب کور 

مذهبی است تا تنفر قومی، مذهبی و نژادی را در بین هموطنان درد کشیده افغانستان دامن زنند و شیرازه 

 خیانت نامیکه باشد مردم ملکی و بیگناه تحت هر گروگان گیری بیشتر متضرر سازند.ازهم پاشیده ملت را 

انسانی  پذیرفته شده های پبا پرنسی شدید و در مخالفت بزرگ به دین مقدس اسالم، به فرهنگ ملی افغانستان

زیر سوال  نفرت انگیز وحدت ملی و همدلی شهروندان افغانستان راو افغانی قرار دارد. این چنین اعمال 

این حادثه خواهد ساخت. یک بار دیگر متشنج  را اوضاع کشور و میکند دتفرقه ایجا بین مردمبرده و در 

افزون  بی امنیتی روز به اصطالح "وحدت ملی" بوده که ه ضعف حاکمیت دولتهندد نشان و ننگیندرد آور 

م افغانستان باید هوشیارانه به این چنین . مردبه نمایش میگذارددر افغانستان  را و بی تفاوتی دولت مداران

به دوران جنگ های  تالش دارند تا افغانستان را شانسوگند خورده دشمننان چون  ،مسائل برخورد نمایند

 . برگردانند ۱۹۹۶-۱۹۹۲داخلی تنظیمی سالهای 

است. هموطنان ما هنوز هم در یک کشور شهروندان امنیت حق اولیه باید یادآور شد که در جوامع انسانی 

شاهراه های کشور احساس امنیت نمیکنند و همواره از طرف گروپهای نفاق افگن و خود فروخته مسیر 

در مقابل این گروه ها و  جان و مال مردمیت وآزار قرار میگیرند. دولت موظف است تا در حفظ ذمورد ا

مکاتب، دانشگاه  فظ امنیت خطوط مواصالتی،جهت ح اشخاص مزدور از شهروندان خود محافظت کند و در

  جدی نماید.  همساجد توج ها و

ح کرده و از ی( با شدیدترین الفاظ این عمل شنیع را تقبمجمع) مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

گروگان گیران میخواهد که بال فاصله و بدون پیش شرطی این هموطنان بیگناه ما را آزاد سازند تابه خانه 

که کوتاهی کرده است شدیداً  مقابل وظیفه اش دولت را در ،در کنار مردم خود مجمع های خود برگردند.

قبال  گذشت هر روز در بابی توجهی و سهل انگاری سران حکومت انتقاد کرده و یادآوری میکند که هرگونه 

ب ناگوار آن متوجه دولتمردان گناه بس نابخشودنی خواهد بود و هر گونه عواق ،شدهربوده ان زعزیآزادی این 

 کابل خواهد بود.   
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