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جنایات صریح داعش و

گزارش محافظه کارانه یوناما
حفیظ اهلل زکی
باالخره پس از ســه ماه دفتر نمایندگی سیاســی سازمان ملل
متحد در افغانستان (یوناما) گزارشــی را در مورد حملۀ مرگبار
بر تظاهرات جنبش روشنایی منتشــر کرد .در این گزارش آمده
است که حمله انتحاری بر تظاهرکنندگان به دلیل هدف قرار دادن
عمدی غیرنظامیان ،ممکن است جنایت جنگی به شمار رود.
یوناما گفته اســت که در رویداد دوم اسد ،غیرنظامیان به شکل
عمدی مورد هدف قرار گرفتند و این حمله باعث گسترش رعب و
وحشت در بین غیرنظامیان گردید .در گزارش تصریح شده است
که این حمله ،نقض واضح حقوق بشردوستانه بین المللی بوده که
ممکن است جنایت جنگی شمرده شود.
بر اســاس این گزارش حمله دوم اسد ،مرگبارترین حادثۀ تلفات
غیرنظامیان از سال  ۱۳۸۷( ۲۰۰۹خورشیدی) تاکنون بوده است.
یوناما افزوده است که این حمله ،به شکل نگران کنندهای به طور
عمد افراد جامع ۀ وابســته به قومیت و مذهب خاص را هدف قرار
داده و تاثیــر ناگواری باالی حقــوق تظاهرکنندگان به ویژه حق
آزادی عقیده و بیان و همچنین حق تجمعات مسالمت آمیز برجای
گذاشته است.
این نگرانی در حالی مطرح میشــود که در شب و روز عاشورای
امسال نیز مراسم عزاداری عاشورا در کابل و بلخ هدف حمله قرار
گرفت .مســؤلیت همه این حمالت را گروه داعش به عهده گرفته
است.
در رابطه به این گزارش چند نکته حایز اهمیت اســت که به طور
مختصر یادآوری می گردد:
جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ،از جمله جرائم
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بین المللی به شــمار می آید که ارتکاب این جرائم بر روابط میان
دولت ها و سازمان های تروریستی تأثیر می گذارند.
تروریســم تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و
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حاکمیت قانون اســت .در این زمینه  15کنوانسیون بین المللی
همراه با مجموعه ای متعدد از قطعنامه های بین المللی صادر شده
اند .از این رو بر پیشگیری و مقابله با آن تأکید شده و دولت ها را
به تعهدپذیری ،قبول مسئولیت ،مشارکت و همکاری در این زمینه
فراخوانده اند.
اقدامات نظامی داعش ممکن اســت به عنوان یک
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درگیری مسلحانه غیربین المللی تلقی شود؛ ولی شورای امنیت
به طوری کلی نســبت به نقض حقوق بشردوستانه توسط داعش
نظر خود را ابزار کرده که می تواند به معنای قبول ماهیت درگیری
مســلحانه در توصیف عملکرد گروه داعش باشد؛ عالوه بر آن با
توجه به عرفی شــدن برخی قواعد حقوق بشر دوستانه ،هر گونه
تخلف از معیارهای عرفی مربوطه می تواند نقض آشکار حقوق و
قواعد بین الملل (نظیر جنایت جنگی یا جنایت علیه بشــریت)
محســوب شــود .از اینرو مرتکبین و حامیــان جنایات ،دارای
مسئولیت کیفری بین المللی بوده و قابل پیگیری و مطرح شدن
در مراجع کیفری بین المللی می باشد.
مسأله مهمتر این اســت که تا کنون نقض گسترده
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حقوق بشــر و حقوق بشر دوستانه از ســوی داعش در مناطق
مختلف جهان صورت گرفته و پیامد اقدامات آنها به عنوان تهدید
امنیت بین المللی محرز گردیده است ؛ اما سؤال این است که چرا
سازمان ملل تاهنوز ارتکاب جنایات بین المللی این گروه را رسما
گزارش نداده و اعضای این گروه را مورد پیگرد قضایی قرار نداده
اســت؟ این نشان می دهد که سازمان ملل و برخی کشورها هنوز
تمایلی برای پیگیری این موضوع ندارند.
یونامــا در گزارش خود باید به صورت قاطع نســبت
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به توصیف جنایت دوم اســد به عنوان جنایت جنگی اعالم نظر
می کرد که متأســفانه این توصیف از قاطعیت الزم در این زمینه
برخوردار نیســت؛ لذا آنطوری که انتظار می رفت راهگشــا هم
نخواهد بود.
یوناما عالوه بر محکومیت ایــن عمل باید به صورت
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مستقل یک کمیته حقیقت یاب تشکیل می داد و با احراز جنایت
از سوی این گروه ،خواهان تعقیب ،پیگیری و مجازات اعضای این
گروه و حامیان آنها می گردید.
بنابراین ما درعین حالی که از گزارش یوناما استقبال می کنیم ،اما
آن را برای تحت فشار قراردادن عامالن جنایت کافی نمی دانیم و
خواهان توجه بیشتر و جدی تر سازمان ملل در این زمینه هستیم.

سال  ،2016اپیدیمی فراموشی جنگ افغانستان
بی جهت نیســت که هیالری کلینتون
و ترامــپ در مورد شکســت امریکا در
افغانستان ســخنی بر زبان نمی آوردند.
دالیل خوبی وجود ندارد.
در طول دو مناظره ریاســت جمهوری آیا
متوجه شــده اید که هیــاری کلینتون
و دونالــد ترامپ هیچ اشــاره ای به نام
افغانستان نداشتند ؟ عجیب آنکه 8400
نظامی امریکا در یک جنگ طوالنی نامعلوم
حضور دارد .وقتی دو کاندید که بر ســر
فرماندهی کل قوا بــا هم رقابت می کنند
نظرشــان در باره جنگی که هنوز جریان
دارد و ضرورت به ادامه آن نیست پرسیده
نمی شود این ها نشان دهنده آن است که
سیاست های عجیب و غریبی در مبارزات
انتخاباتی امسال شاهدش هستیم همچنان
مغرورانه مشتاقیم که این جنگ را فراموش
کنیم تا اینکه خاتمه بدهیم.
وقتی ناظرین وقایع افغانستان ،به گذشته
کمپین های انتخاباتــی آن نگاه می کنند
که پر از دســت آوردهای بزرگ امریکا در
اســتقرار امنیت ،به شک می افتم .گر چه
نمونه های بسیاری از دالوری های فردی،
فداکاری شــخصی توسط شــهروندان و
سربازان به طور یکسان و تالش های مکرر
برای یافتن راه های پیروزی بر دشمن وجود
داشته اســت ،اما در آخر یک شکست پر
هزینه به بــار می آید .به عبارت دیگر ،ما
برنده نشدیم  ،حتی شکست نخوردیم ،ما
نتوانستیم راهی برای بیرون شدن از این
بازی را پیدا کنیم.
این ســرافکندگی برای هر دو حزب هم
جمهوری خواه که جورج بوش آغازگر این
جنگ بود و هم بــاراک اوباما از دموکرات
ها ادامه دهنده آن هســت .همچنین این
یک شکســت برای فرماندهــان نظامی
امریکا ،سرویس های اطالعاتی ،دیپلمات
ها ،ســازمان های کمــک کننده و تالش
های جامعه جهانی کــه قرار بود پیروزی
را بیاورند بود .یکی می توانست سیاست
خارجی را مورد شک و تردید قرار دهد اما
اکثر مایل نبودند اعتراف کنند که جنگی
را که ایاالت متحــده و متحدانش به راه
انداخته نه موثر هست و نه ارزشش را دارد.
اگر باورتان نمی شود یک بار گزارش درس
های آموخته شده در کنفرانسی که توسط
موسسه صلح ایاالت متحده و سیگار که در
ماه آپریل منتشر شده است را بخوانید یک
مجموعه از کارشناسان خارجی و امریکایی
هســتند که درگیر مبــارزات انتخاباتی
طوالنی هستند .بعد  15سال جنگ ،تالش
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های بین المللی بیش از  40کشــور و صرف
صدها میلیارد دالر ،چه چیزی برای نشــان
دادن داریم؟ چه درسی از این همه شکست
و چند موفقیت کوچک می توان گرفت؟
متاســفانه نتیجه که از این گزارش در می
یابیم این اســت که تمام تالش های ایاالت
متحده و متحدانش از سال  2002برای دولت
سازی و تقویت آن با استراتیژی های متنوع؛
سازمان ها و سیاست های متضاد بر باد رفت.
هیچ جمع بندی روشنی برای اهداف نظامی
کوتاه مدت و توســعه بلند مدت نبود ،برای
مثال هیچ ارتباط و هماهنگی بین دونرها و
مجریان مشخص نبود .شرکای محلی توانمند
و قابل اعتماد کم بودند و فرماندهان نظامی
و کمک کنندگان معلومات سطح پایینی از
شرایط داشتند .کارمندان دایما به داخل یا
خارج سفر می کردند به جای آنکه به مسایل
اداری بپردازند کنفرانس های نمایشی برپا
می کردند .بدون استراتیژی که بتواند صلح
و ثبات را تضمین کند بدون فشار آوردن به
پاکستان که دست از حمایت طالبان بردارد
بدون برنامه صلح که همــه اقوام را راضی
نگهدارد تالش ها برای دولت سازی و توسعه
کشور بی فایده بود.
از همان آغاز تعداد کمــی از امریکایی ها
متوجه شدند که جنگ افغانستان محکوم به
شکست است.
امریکا بعد از یازده سپتمبر برای دستگیری
بن الدن و یارانش به کشور یورش برد بعد به
تعقیب طالبان پرداخت که از تحویل القاعده
به امریکا ســر باز زده بود کابل از این حمله
برق اسا شگفت زده شده بود اما در تورابورا

اشتباهی رخ داد بن الدن و یارانش توانست
به پاکســتان بگریزد و برای هشــت سال
توانســت مخفی زندگی کند از همان ابتدا
برنامه های نظامی برای رسیدن به هدف با
شکست مواجه شــد .عالوه بر آن هرچند
کمک گرفتن از نیروهای شمال باعث سقوط
ســریع طالبان شــد اما باعث تقویت این
جنگ ساالران هم شد که یادآور سال های
 1990بود از سال  2002تالش های بازسازی
توسط همین ها سست شد.
دیگر اینکه تــاش غرب برای ایجاد دولت
جدید از همان آغاز با اشــتباهاتی همراه
بود قانون اساسی جدید بر ایجاد حکومت
متمرکز استوار بود تشــکیل حکومت به
شیوه و سبک غرب برای مردمی با تاریخ
و ســنت افغان ها تطابق نداشت .همچنین
سطح توانمندی ادارات و جذب مالی دولت
بسیار پایین بود .هنوز هیچ یک از شرکای
بین المللی به این باور نیستند که افغانستان
بتواند بدون کمک های بیرونی سر پای خود
بایستد.
لشکرکشــی جورج بوش و همکاران او به
عراق و کاهش توجه به افغانســتان باعث
شد طالبان دوباره جان تازه ای بگیرند .بناء
امریکا نه یک جنگ بلکه دو جنگ را باخت
و باراک اوباما این شکست را به ارث برد.
در ســال  2008در کمپین های انتخاباتی
امریکا به فرماندهانش دستورداد نباید این
جنگ را باخت و او اظهار داشت که افغاستان
به عقب برنمی گردد و نخواهد گذاشــت
افغانســتان به پناهگاه امن تروریســتان
تبدیل شــود و بعدها اوباما خطای دیگری

را مرتکب شد برای خروج سربازان مهلت
تعین کرد و طالبان مشتاق شدند دوباره به
صحنه بیایند.
مطمئنا تالش های بزرگ خارجی ها تاثیرات
مثبتی هم داشته است همانطور که کارلوتا
گال در شماره اخیر نیویورک تایمز نوشته
اســت تعدادی از کارهای مشخص و قابل
لمســی هم در این  15سال شده است و او
واضح ساخت که امریکا و شرکایش باید از
این دست آوردها مراقبت نماید تا مبادا در
نبود ما از بین برود.
اما غیر ممکن هســت میلیارد ها دالر در
کشوری مصرف شود که هیچ تاثیر مثبتی
در آن ایجاد نمی شــود امریکا و شرکایش
کشوری را برپا ساخته که شدیدا وابسته به
کمک دایمی بیرونی هست.
مهمتر از همــه نه امریکا و نه متحدانش به
یک اســتراتیژی موثر و واحدی که تالش
هایشان را به ثمر برساند نرسیده است.
پناهگاه امن بی مفهــوم بود بخصوص بعد
از بهار عربی افراطی های اسالمگرا جاهای
زیادی برای انجام عملیاتشان پیدا کردند.
شکست دادن شورشــیان مرتجع عملی
شــدنی نبود .طالبان به ســمت مرزهای
پاکســتان رفتند و پاکستان چشم خود را
روی فعالیت های آنان بست .و مورد حمایت
شان قرار دادند.
وقتی شــریک قابل اعتمادی نباشد جنگ
علیه شورشیان محکوم به شکست هست،
در ســال  2008برای امریکا و متحدین اش
معلوم بود که در کابل شریک قابل اعتماد
ندارند .تالش های مکرر برای کاهش فساد

معمای جنگ های شمال

جنگ در والیت های شــمال کشور هر روز
بیشتر گسترش می یابد .چندی قبل جنگ
شــدید در والیت کندوز جریان داشــت و
اکنون آتش جنگ در والیــت فاریاب داغ
است و معاون اول رئیس جمهور به این والیت
رفته است که جنگ علیه طالبان را رهبری
کند .همچنان والیت هــای همانند تخار و
بغالن نیز از ثبــات امنیتی خوبی برخوردار
نیستند و هر ازگاهی هدف حمالت گروهی
شورشیان مسلح قرار می گیرد.
والیت های شــمال یکی از بخش های امن
کشــور بود .بعد از سقوط طالبان و مستقر
شــدن نیروهای بین المللی در افغانستان،
آلمان مسئولیت تامین امنیت والیت های
شــمال کشــور را به عهده داشت .قبل از
اینکه برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی

مهدی مدبر

 کارتون روز
از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی
افغانستان آغاز شود ،والیت های شمال از
امنیت خوبی برخوردار بود ،اما بعد از انتقال
مســئولیت های امنیتی و خروج نیروهای
بیــن المللی از شــمال ،روزهای بد والیت
های شمال کشور نیز آغاز شد .اندک اندک
شمال به یک منطقه ی نا امن تبدیل شد و
سرنوشتی همانند والیت های جنوبی پیدا
کرد .اکنون شــمال از روزهای خوب و آرام
خود فاصله ی زیادی دارد و به یک منطقه
ی جنگی تبدیل شده است.
نا امنی ها در شــمال به یک چالش جدی
بــرای حکومت وحدت ملی و مســئولین
امنیتی کشور تبدیل شده است .این برای
ســومین بار اســت که معاون اول رئیس
جمهور برای پاک سازی والیت های شمال
از وجود شورشــیان و گروه طالبان به این
والیت ها سفر می کند ،اما بعد از بازگشت
جنرال دوستم به کابل ،گروه طالبان و سایر
گروه های مســلح مخالف دولــت ،دوباره
حمالت شان را از ســر می گیرند و ثبات
امنیتی شمال بازهم برهم می خورد.
چه اتفاقی افتاد که والیت های شمال کشور
امنیــت خود را از دســت داد؟ چرا پس از
انتقال مســئولیت های امنیتی از نیروهای
بین المللی به نیروهای امنیتی کشور ،دامنه
ی جنگ به شــمال کشانده شد و گسترش
یافت؟ عوامل اصلی نا امنی ســازی والیت
های شمال کشور کدام ها اند؟
نا امنی ها در شمال کشــور ،دارای عوامل
گوناگون و پیچیده ی اســت ،طبق اظهارات
مقامــات حکومتی مجموعــه ی از عوامل
دست در دست هم داده است تا والیت های
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شمال کشور را نا امن بسازد .در کل چندین
سناریوی احتمالی درباره ناامن سازی والیت
های شمال کشور مطرح است و امکان دارد
همه ی این احتمال ها در نا امن سازی شمال
کشور نقش داشته باشد.
انتقــال جغرافیای جنگ؛ قبــل از انتقال
مســئولیت های امنیتی ،تمرکز جنگ در
والیت های جنوب کشور بود و جنوب مرکز
اصلی فعالیت های گروه طالبان و سایر گروه
های تروریستی بود .این امر گروه طالبان و
مخالفین مســلح دولت افغانستان را تحت
فشار شــدید قرار داده بود و بعد از خروج
نیروهای بین المللی آنها خواستند تا دامنه
ی جنگ را گسترش دهند و تمرکز جنگ را
از یک نقطه دور بسازند و در چندین نقطه
ی کشور بجنگند .اما به نظر می رسد عالوه
بر اینها ،نا امن ســازی شمال کشور داری
ابعاد سیاســی نیز است .گفته می شود که
طرح نا امن سازی والیت های شمال کشور،
از مدت ها به این ســو مطرح بوده است و
نا امنی های این روزهای این والیت ها هم
بخشی از مرحله ی اجرایی این طرح است.
جنرال دوســتم معاون اول رئیس جمهور
هم در روزهای گذشته گفته بود که گروه
داعش تصمیم دارد که به شمال افغانستان
منتقل شــود .او گفته بود که این گروه که
اکنون در ســوریه و عراق مشغول جنگ
هست ،برنامه دارد تا به شمال افغانستان
منتقل شــود .آقای دوستم همچنان گفته
بود که در اجرای ایــن طرح احتمال دارد
سازمان اطالعات ارتش پاکستان و برخی
از نیروهای امنیتی و غیر نظامی افغانستان،
شرکت داشته باشد.

این امر می رســاند که نا امن سازی شمال
افغانستان یکی از برنامه های اصلی گروه
های تروریستی بوده است و اکنون آنها در
تالش هســتند تا بتوانند در شمال کشور
برای خود جایگاه و پایگاه بسازند .والیت
کندوز یکی از اهداف آنها برای ایجاد یک
پایگاه بود ،اما هرچند دوبار توانستند که
این والیت را سقوط بدهند ،اما نتوانستند
که آنجا ماندگار شوند و کندوز را به عنوان
مرکز فعالیت های شــان در شمال کشور
انتخاب کنند.
بنا به ادعای جنرال دوستم ،افرادی از درون
نظام با گروه های تروریستی در اجرای این
طرح همکار و هم داستان هستند .هرچند
هنوز روشن نیست که چه کسانی از درون
نظام با گروه های تروریستی همکاری دارد
و آقای دوستم نیز مشخص نکرده است و
از فرد و یا گروه خاصی نام نبرده است ،اما
نقش اینگونه افراد در نا امنی سازی شمال
کشور بیشــتر از گروه های تروریستی و
عوامل خارجی است.
موقعیت اســتراتژیک والیت های شمال:
این والیت ها با چندین کشــور آسیایی
میانه مرز مشــترک دارد .والیت بدخشان
با سه کشور چین ،پاکستان و تاجکستان
مسیر مواصالتی دارد ،والیت کندوز نیز از
طریق بندر شــیرخان با تاجکستان وصل
می گردد .مجموع این مسیرهای مواصالتی
والیت های شمال را تبدیل به والیت های
استراتژیک کرده است .یکی از سناریوهای
جدی که در مورد نا امن سازی شمال کشور
مطرح است انتقال تروریستان از این مسیر
به کشورهای آسیایی میانه و در نتیجه نا

اداری از همــان ابتدا ناموفق بود ،جان کری
وزیر امور خارجه امریکا بعد از  12سال حضور
در افغانستان حکومت را بدون در نظر گرفتن
قانون در سال  2014بین اشرف غنی رئیس
جمهور و عبداهلل عبــداهلل به عنوان رئیس
اجراییه تقسیم کرد.
گزارش اخیر سیگار و موسسه صلح امریکا
واضح می سازد که تالش های بزرگ و عظیم
جامعه جهانی برای افغانستان در مسیر غلط
بوده است .داشتن شرکای فروان ،بازیگران
مختلف که اولویت های مختلف دارند باعث
شده اســت که مقامات رسمی افغانستان با
دونرهای خارجی بازی براه اندازند و به آسانی
از پاسخگویی و مسولیت شانه خالی کنند.
با این حال قطار معیوب به حرکت آهســته
خویــش ادامه میدهد هیچ کــس در اداره
اســتقرار امنیت ملی امریکا حاضر نیست
صدایشــان را بلند کند و بگوید که تالش
هایمان بیهوده بوده اســت و یا پیشــنهاد
متفاوتی بدهند .در عوض مانند دوره اشغال
ویتنام سعی می کنند که افغانستان در پیش
چشمان شان سقوط نکند .جنگ افغاستان
ادامه خواهد داشــت تا رئیس جمهور بعدی
سرکار آید سربازان را مقید سازد و بیلیون
ها دالر را هر سال مصرف کنند و این چرخه
ادامه یابد.
درس آخر اینکه برای ایاالت متحده آســان
هســت که طرح های جســورانه ای را در
سرزمین های دور اجرا کند بعد عالقمندی
اش را از دســت بدهد و بعد آنها باید ثابت
کنند که برای امریکا با ارزش هست یا برایش
گران تمام می شود تا برای شان کاری کنند.
اعتبار و خواسته ها به آسانی بدست نمی آید
ممکن هست امریکا در طوالنی مدت به تعهد
خود عمل کند و مصارف گزافی را صرف کند،
چرا که امریکا کشور امن و ثروتمندی هست
از پس هزینه ها به آسانی بر می آید هرچند
معموال بازیگران محلــی را با پیامدهای آن
ترک می کند.
در مذاکــره بعدی خوب خواهــد بود که از
کلینتون و ترامپ برنامه شان را در باره جنگ
بزرگی که فراموش شــده است بشنویم .آیا
آنها فکر می کنند ما بمانیم .اگر بله چرا؟ چه
استراتیژی را دنبال کنیم تا موفق بشویم؟ آیا
آنها معتقدند که سربازان بطور کامل خارج
شــوند؟ و آیا آنها بوضوح این ها را خواهد
گفت؟ هر کسی که در ماه نوامبر برنده شد
آیا یکبار تصمیم خواهد گرفت و مردم امریکا
را و هزاران سربازی که در آسیای مرکزی در
حال نبردند مطمین خواهد ســاخت فرصت
این را دارند که تصمیم بگیرند کجا باشند؟

امن سازی این کشورها است.
منابع طبیعی وبندرهــای تجارتی :والیت
های شمال کشور دارای معادن مهم نفت و
گاز است و همچنان دارای بندرهای تجارتی
مهم است .در اختیار داشتن و تسلط بر این
منابع ،می تواند منبــع تمویل مالی خوب
برای گروه های تروریســتی باشد و آنها از
این طریق به درآمدهای هنگفتی دســت
یابند .با در دست داشتن این منابع ،آنها می
توانند تجهیزات بیشــتری خریداری کنند
و دامنه ی جنگ را آســانتر توسعه دهند.
همچنان شــمال یک معبر کوتاه ،ارزان و
ســهل برای قاچاق مواد مخدر به بازارهای
آسیای میانه است .مافیای مواد مخدر می
توانند از این طریق مواد مخدر را به سادگی
به کشورهای آسیای میانه و روسیه قاچاق
کنند و به بازارهای جهانی دست یابند.
منابع طبیعی فــراوان و بندرهای تجارتی،
والیت های شمال را نه تنها برای تروریستان
به یک منطقه ی استراتژیک و مهم تبدیل
کرده اســت ،بلکه این مناطق برای مافیای
مواد مخــدر و قاچاقچیان بزرگ نیز دارای
اهمیت اســت و آنها تالش خواهند کرد تا
این مناطق را نا امن بسازند و کنترول دولت
افغانستان را بر مرزهای مشترک این والیت
ها محدود ســازد تا به سادگی بتوانند مواد
مخدر را به بازارهای کشورهای آسیای میانه
انتقال دهند.
موارد فــوق چند نمونه از عوامل مهم ناامن
سازی والیت های شمال کشور است .مسئله
نا امن سازی این والیت ها بسیار پیچیده تر
از این اســت و احتمال دارد بخشی از این
ماجرا به تقابل قــدرت های بزرگ جهان و
سیاست توسعه ی تروریزم و نفوذ سیاسی
از این طریق ،مربوط باشد.
اما قربانی اصلی همه ی این ماجراها ،مردم
افغانستان است .بســیاری از مردم والیت
های شمال کشــور عالوه بر اینکه اعضای
خانــواده ی شــان را از دســت داده اند،
مجبور به ترک خانه های شــان شده اند و
به کاروان بیجاشده گان داخلی پیوسته اند.
آنها نه تنها با مشکل سرپناه دست و پنجه
نرم میکنند ،بلکه در معرض آســیب های
گوناگون قرار دارند.
حکومت وحدت ملــی و نهادهای امنیتی
کشــور ،باید نگذارند مردم افغانســتان و
بخصوص مردم والیت های شــمال کشور
بیشــتر از این قربانی تروریــزم و تقابل
سیاســی قدرت های بزرگ جهانی گردد.
رهبــران حکومــت مســئول حفظ جان
شهروندان هستند و باید برای توقف جنگ
در شــمال و حل معمای پیچیده ی جنگ
شمال ،تالش جدی نمایند و سیاست روشن
و شفاف روی دست گیرند.
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