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نودټولنوفدراسیونگاپھ اروپا کی دافغان پناھند  
ان افغان در اروپاگفدراسیون سازمانھای پناھند  

 ______________ 
 

دمعتراض برنا کارآئی مزمن حکومت در تأمین امنیت جانی مرا  
بمناسبت ٢٠١٧می  ٣١خونین  کابل   

٢٠١٧جون   اول  
ل شده است. حملٔھ تروریستی فاجعٔھ بارابل یکبار دیگر بھ میدان جنگ مبددرین اواخر شھرک در کابل   میماه  ٣١ 

نقطٔھ اوج قتل ھای دستھ جمعی مردم کابل است کھ از ماه جوالی سال گذشتھ بدینسو زندگی مردم این شھررا تیره و 
تار ساختھ اند. بھ تعقیب کشتارھای بربرمنشانھ ماه جوالی  ٢٠١۶ در جواراکادمی پولیس کابل و متعلمین کھ ازمیان  

مظاھره کنندگان صد ھا قربانی گرفت،درچھار راھی دھمزنگ کابل    حملھ  برشفاخانٔھ چھارصدبستر، حملھ بر  
نمازگذاران مسجد باقر العلوم در غرب کابل، گواه آنست کھ دھشتگران بدون … انفجاردر نزدیکی سفارت امریکا و  

ھیچگونھ باک از نیروھای امنیتی، قادر  اند  خود  را  حتی  بھ  مناطق  ظاھرأ تابع   و بھ  اقدامات شدید امنیتی برسانند، 
کشتار مردم بپردازند. ھرگاه در حملھٔ   ٣١ ھم با بی پروائینزدیک سفارت آلمان ستھ کنترول پومی   برخورد  

میکرد، خسارات ارگ بھ شکستن شیشھ ھای دفتراشرف غنی محدود نمی ماند و آبروریزی وتلفات برای حکومت و  
را مسؤل این آی اس آی وشبکۀ حقانی ھمیشھ  پشتیبانان بین المللی اش بس بزرگتر و جدی تر میبود. حکومت مثل

جوان کابل نشین  ۶٠٠ۀ بیش از این ادعا درست باشد. اما این ادعا نھ خون ریختھ شدممکن است رویداد قلمداد میکند. 
 ی از جنایات مشابھ در آینده مؤثریت دارد. عالوتأ مردم افغانستان اعم از بیسوادگیردرجلونھ  و را جبران کرده میتواند

گروه تروریستی توسط آی. اس.آی برای تخریب صلح وامنیت افغانستان و  ٢٠و با سواد بخوبی میدانند کھ بیش از  
مومی م بھ توضیحات ریاست عدرای فھم این مطلب مرکشتار مردم ملکی ما بھ اینسوی دیورند فرستاده میشوند. ب

و حوادث فاجعھ چکابل در قدم نخست جلوگیری ازھم ریاست عمومی امنیت ملی وپولیس امنیت ملی نیاز ندارند. وظیفھٔ 
ھی ملی گاه پرسونل امنیتی با تعھد مسلکی و خود آگاھریی و بھ عدالت کشانیدن عاملین آنست. بار ودر قدم دوم شناسا

بلند بردن ضعف ھاو نا کارائی ھا در شیؤه کار ودرسگیری ازکار کنند، قادر بھ انجام این وظایف خویش خواھند شد. 
درجٔھ حس مسؤلیت نیروھای استخبارات و پولیس کھ امنیت شھربھ آنھا اعتماد شده است، اصالحات قالب باید در  

پانزده سال اقدامات عوامفریبانھ وطفره رفتن از اتخاذ تدابیراصالحی بنیادین بنیادین درین نھاد ھا انعکاس عملی یابد. 
کاسۀ  صبرمردم ما را لبریزساختھ است.   

 تعجب اینست کھ معموأل ریاست امنیت ملی و پو لیس بعد از وقوع حاٍدثھ، از طریق رسانھ ھا از فاجعھ آگاھی میمایٔھ 
یابند و مصروفیت شان محدود بھ رسانھ ھا محدود میباشد.  اده ھا و انتقال زخمی ھا و صحبت برفتن امنیت مرگ  

حملھ ای آگاھی یافتھ و ھمچود روز قبل از احتمال زارش اول جون نیویارک تایمز، سفارت آلمان در کابل چنگقرار
کارمندان خویش در بخش عمیق ترتعمیر سفارت جا بجا کرده بود. بھ احتمال قوی این اطالعات در اختیار ریاست 

امنیت ملی ھم قرار داشتھ است، اما  اینکھ  ، قادر بھ ساختھ شده با موادتخریبی  ُپر قدرت با وصف آن موتر حامل بم   
ھمھ کمربند وعبور از  دست آدمھای قدرتمند ستھ ھای امنیتی شده است، شک وتردید زیادی را در مورد پاک بودن پوُ  
بوده و ازموتر ھای مرتبط با سفارتخانھ ھای دول خارجی وردار از امتیازات و مَصؤنیت ھا کھ درعین حال وبرخ
بوجود می آورد. بھ زور شصت خود استفاده میکنند،نیزپلیت و بی نمبر ، شیشھ سیاهزره  
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فدراسیون سازمانھای پناھندگان افغان در اروپا بدینوسیلھ،  بھ  نمایندگی از رھبری و اعضای   ۵٣ سازمان عضو  
عاملین و زمینھ سازان جنایت جنگی فاجعٔھ با قربانیان این حملۀ خونین ابراز ھمبستگی و غم شریکی نموده خویش، 

بار  ٣١ فدراسیون نگرانی آنھا میباشد. عاجل وبھ محاکمھ کشیدن  ئیخواستار شناساِ ماه می در کابل را بشدت محکوم و  
استخباراتی در تأمین امنیت جانی مردم ملکی پالیسی سازان و مسؤلین امنیتی وشدید خویش را از ناکارآئی مزمن 

افغانستان ابراز داشتھ خواستار تغیر جدی و سریع درین زمینھ میباشد.     
قانون اساسی توجھ نموده و بادرنظرداشت  ٧  افغانستان انتظارمیرود بھ مکلفیتھای شان تحت مادهدولت بران ھراز  

مواد  ٢٣ و بند   ١ ماده  ز انموده و شرایطی را ایجاد کنند کھ اتباع  جلوگیری این قانون از وقوع حوادث تروریستی   ۶۴ 
.حق حیات محروم نشوندطبعی ترین حق شان، یعنی   

 
" ٔ ت اجراییھھٔیا فارو"   

 
 


