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 بنام خداوند دانا و دادگر
 

 یه گروه کاری مشترک جامعه مدنیاعالم
 1۳۹۷اسد  2۵ انتحاري بر مركز آموزشی در کابل در پیوند به حمله

 
 افغانستان -کابل 

افغانستان کشوری است که بیشتر از چهار دهه جنگ و ویرانی را شاهد بوده است .راه بیرون رفت از جنگ و 
موزش و پرورش است. دشمنان افغانستان به اماکنی حمله کردند که تنها راه بنیادی جهت حل بحران کشور آافراطیت 

  است.
نهم در مرکز آحمله به مراکز اموزشی و اماکن عامه جنایت جنگی پنداشته می شود .کشتار بی رحمانی اطفال و 

 اموزشی فاجعه هولناک و نا بخشودنی است . 
 ران ساخته است . گرا ن هموطناناکثر نقاط کشور همه  ا امنی و تلفات ملکی درافزایش ن

 
گروه كاري مشترك جامعه مدني مراتب تسلیت و غم شریكي خود را براي باز ماندگان قربانیان حمله هاي تروریستي 

عاجل از درگاه خداوند غیر اسالمي و انساني ابراز میكند، براي شهداء بهشت برین و براي مجروح شدگان شفاي 
 استدعا داریم.   (ج)بزرگ 

 
 می گیرد و باعث گسترش نا امنی میقربانی  هموطنانگروه کاری مشترک جامعه مدنی از وضعیت موجود که از 

نکرانی های خود را با دولت و جامعه جهانی شریک ساخته از  است. گروه کاری مشترک جامعه مدنیگردد نگران 
 جهانی میخواهد تا برای بهبود وضعیت نکات زیر را در نظر بگیرد; دولت و جامعه 

 
جنگ افغانستان جنگ تروریزم بین المللی است و از جامعه جهانی خواهانیم که در این مورد اجماع جهانی را به  -1

ند مورد این جنگ را حمایت میکنند و تروریزم را تقویت گرده و جهان را تهدید میکن دولت های که ورده وآمیان 
 .باز پرس قرار دهد

و گزارش  رقامافغانستان در قبال تلفات ملکی سوال برانگیز است تنها نشر کردن ا هموطنانسکوت سازمان ملل برای  -2
رار ای قربانی مورد حمایت قدرد قربانیان را دوا نمیکند باید  میکانیزمهای پاسخگو ساخته شود تا قربانیان و دولت ه

 ند.گیرد
یاست خویش را تعریف نماید فغانستان میخواهیم در مورد نابودي گروه هاي تروریستي از افغانستان ساز حكومت ا -3

  عام مردم بي گناه در نظر بگیرند عملي را جهت جلو گیري از قتل طرزالعملزود تر  و هرچه
المال جلوگیری  بودجه بیت را بسته نموده و از مصرف بی موردحكومت باید هرچه عاجل دفتر شورای عالی صلح  -4

اتم ح کنند. در ضمن تا زمانیکه مخالفین مسلح به رضای خود وارد گفتگو های صلح نشده اند از دادن امتیازات و
 .بخشی به آنها پرهیز کنند
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در تمام والیات براي مردم اطمینان دهد و تدابیر جدی محافظتی را برای تأمین  هموطنانامنیت  حكومت باید ازتأمین -5
 .در کابل و والیات روی دست گیرد هموطنانامنیت 

ه ند برطرف و بمیخواهیم که مسئوولین سکتور های امنیتی که توانایی رهبری این سکتور را ندار از حکومت جداً  -6
 .محاکم معرفی کنند

جهت تحقق خواسته های  هموطناندر نظر گرفته شده و عملی گردد در غیر آن ما  هموطنانخواسته های برحق  -7
 انونی خود اقدام به گردهمایی های کالن و سرتاسری مدنی خواهد نمود. ق

ن ای از ابتدا درسفانه دولت است که متأ  مسئوولیت دولت هموطنانمین مصوونیت مطابق قانون اساسی افغانستان تأ  -8
ٔ  جهتاز دولت میخواهیم در  را فراهم نکرده است. باز هم هموطنانو قناعت امر ناکام بوده   هموطنانمین امنیت تا

 جدا اقدم نماید . 
  
  

 و من هللا توفیق 
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