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 مسووالن امنیتی باید پاسخ بگویند!
 

 یکابل، در حال میمستقل انتخابات در سناتور ونیسیکم یتیبر دفتر وال یستیحمله ترور کیمارچ(  22) روزیصبح د
منطقه قرار دارد(حضور داشت.  نیدر پارلمان )که در هم یکرز جمهور سییاز آن، ر شیپ یاجرا شد که ساعت

هم به اتفاق  شانیکرد و ا یمعرف یجمهور استیر تیعنوان نامزد پست معاون را به یقانون یآقا ،یکرز جمهور سییر
ساعت پس از مراسم  کی. فقط شد یپخش م ونیزیصورت زنده از تلو  ِسَمت را از آن خود کردند. مراسم به نیآرا ا

مستقل  ونیسیکم یتیبه دفتر وال میخبر دادند که در سناتور ها ونیزیتلو ،یقانون یاعتماد به آقا یمتعارفه و را
در  یتیامن یروهایاست که از شام روز دوشنبه، ن نیماجرا ا نیدر ا زیانگ شگفت یلیزخیشده است. چ ملهانتخابات ح
به اجرا گذاشته  یتیامن یجد ریتداب رد،یگ یدر بر م زیرا ن میاطراف پارلمان که ساحه سناتور یلومتریشعاع چندک
 .شد یاعمال م یتیامن یمنطقه نظارت جد نیا یدر هر کوچه و چهارراه بایبودند. تقر

ها و  ها، هوتل قبال خانه یتیامن یروهاین شهیحاالت هم نیکامالً مشبوع بود.در ا ها، یبه قول نظام ساحه،
چنان جاده داراالمان و  . همدهدیقرارم یو تالش یشعاع اطراف پارلمان را مورد بررس یا چندطبقه یها ساختمان

 رفت، یبه پارلمان م یجمهور کرز  سیرئ که نیل ایدل به روزیاز بامداد د ،یمل یبه ساختمان شورا یورود یها راه
  یم یریپارلمان جلوگ یلومتریدر شعاع چند ک یستیاز هر نوع حمله ترور دیبا ریتداب نیمسدود شده بود. همه ا

ها با  مستقل انتخابات حمله کنند و ساعت ونیسیکم یتیموفق شدند به دفتر وال ها ستینشد و ترور نینمود، اما چن
به  کینزد یها از دوشنبه شب در خانه شیپ ها ستیترور ایو  یمهاجمان انتحار ایشوند. آ ریدرگ یتیامن یروهاین

را چگونه و با  یافزارها و مواد انفجار همه جنگ نیجا شده بودند؟ ا مستقل انتخابات جابه ونیسیکم یتیدفتر وال
 یتیدفتر وال کینزد یها ساختمان ایها  از خانه یکیبه محل آورده بودند؟ اگر آنان واقعا در  یا لهیاستفاده از چه وس

 پنهان شوند؟ یتیامن یروهایجا شده بودند، چگونه توانستند از چشم ن مستقل انتخابات جابه ونیسیکم

هم از  گرید یساحه در روزها نیچنان ا بود، هم یتیامن دینظارت شد ریپارلمان، از شام دوشنبه ز اطراف ساحه
 یریبر پارلمان جلوگ یستیکه از وقوع حمله ترور نیا یبرا یتیامن یروهای. نشود ینظارت م یتیامن یروهاین یسو

را به  یتیامن یروهایحمل سال گذشته هم، ن 2۲ یستینظر دارند. تجربه حمله ترور ریکنند، هر روز ساحه را ز
افزار و مواد  موفق شدند، با آن همه جنگ ها ستیچگونه ترور ها، نیواداشته، اما با وجود همه ا شتریب ریتداب یاجرا

حمله بر  شیها پ از مدت ها ستیکه ترور رسد ینظر م مستقل انتخابات شوند؟ به ونیسیکم یتیوارد دفتر وال یانفجار
 .کرده بودند یزیر مستقل انتخابات را برنامه  ونیسیکم یتیوال ردفت

چگونه توانستند با آن همه مهمات و  که نیکرده بودند، اما ا ییدفتر را شناسا نیا یتیامن یخالها یتمام دیشا آنان
به آن پاسخ  دیاست که با یمستقل انتخابات برسانند، سؤال ونیسیکم یتیدفتر وال یها افزار، خود را تا دروازه جنگ

در  شان یبا استفاده از عوامل نفوذ ها ستیکه ترور است نیا شود، یکه همواره مطرح م یداده شود. احتمال
به  یجنرال ای ،یسرباز ،ینشده است که افسر دهی. اما تا حال دکنند یحمالت را اجرا م نیکشور، ا یتیامن یها دستگاه

که  میا دهیچنان تا حال نشن مورد محاکمه قرار گرفته باشد. هم ایشت شده باشد و بازدا ها ستیبا ترور یظن همکار
عوامل  ییشناسا یکه رو رسد ینظر م اش بازداشت شده باشد. به در خانه ها ستیاز ترور یزبانیبه جرم م یکس

  .شود یکار نشده ونم ادیز ،یتیامن یروهایدر ن ها ستیترور ینفوذ

و مهمات را به اهداف مورد  نیسنگ  مهین یافزار ها  جنگ توانندیم شان یعوامل نفوذ یبدون همکار ها ستیترور ایآ
حمله  هیشب یستیرا در مورد حمالت ترور قاتشیاز تحق کی چیه جینظرشان انتقال بدهند؟ وزارت داخله تا حال نتا

پرسش هم جواب  نیوزارت تاحال به ا نیاست. ا کردهمستقل انتخابات منتشر ن ونیسیکم یتیبه دفتر وال روزید
و  آورند یافزار و مهمات را به کابل م همه جنگ نیا یبا استفاده از چه امکانات ها ستیکننده نداده است که ترور قانع

 چرادارند،  یعوامل نفوذ یتیامن یروهاین انیدر م ها ستی. اگر واقعا تروررسانند یآن را به اهداف مورد نظرشان م
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 یمانع بازداشت عوامل نفوذ یبازداشت نشده است؟ چه کس ها ستیترور یبه ظن عامل نفوذ یکس چیتا حال ه
 .است که مردم کابل را مصروف ساخته است یسؤال نیا شود؟ یم ها ستیترور

شهردارند، چه  نیدر ا یتیحما یربنایز کیحتما  ند،یآ یبه کابل م یحمله انتحار یاجرا یکه برا ییها ستیترور
ها آنان را  یک رسانند؟ یشان م آنان را تا اهداف یچه کسان کنند،یم ایه آنها امکانات شب باش شانرا مهب یکسان

را  ها ستیترور که نیبه جرم ا ینشده است که کس دهیکه تا حال د شومیبازهم مکرراً متذکر م کنند؟ یم ییرهنما
به آنان راه را نشان داده، بازداشت شده باشد و اگر هم بازداشت شده اند، به اطالع افکار  ایکرده است و  یزبانیم

 یمورد به افکار عموم نیبه بعد، در ا نیاز ا دیبا یمل تیامن استینشده است. وزارت داخله و ر دهیرسان یعموم
 .ندیب یصدمه م یتیامن یروهایردم به نآن اعتماد م ریدر غ ند،یها پاسخ بگو و به سوال ندیارائه نما قیدق علوماتم

mailto:maqalat@afghan-german.de

