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  متعلمين   هدفنمدکشتارهای اعالميه فارو در محکوميت  

بادگاهای مردم در مزارشريف و کندز مساجد و عمکاتب غرب کابل و قربانيان حمالت بر  

٢٠٢٢اپريل  ٢۵  

آموزانهکشتار دانش  مزار  بيگناه  ملکی  مردم  و   دفمند  و  کابل  داعش،  ندوز،  کو  در  طرف  از  سازمانهای ساير  چه 
مصداق جنايت جنگی، جنايت عليه بشريت و نوعی از نسل کشی  ، بان باشدلحاکميت خود خوانده طاافراد و يا  تروريستی 

ی تعلق تباردارندگان  شاگردان مکاتب،  حذف    ايست که متاسفانه در اين روزها کشور را به حمام خون مبدل ساخته است.
عمدی مدعيان حاکميت    اغماضجريان دارد، با  و ديگر باوران که از هفت ماه بدينسو در سراسر کشور  ديگرو مذهبی  

به  ،  و بخصوص برادران شعيه مذهب  کشورحفظ امنيت مردم  و  از عمل کردن به تعهدات مکرر شان برای تأمين  کابل  
وعده   تفاوت ميان  تشديد خرابی اوضاع و ضعيف تر شدن باور آنانی گرديده که به وعده های طالبان اعتماد ميکردند.  

بيانگر عمق    و پس گرفتن تصميم باز گشائی مکاتب دختران باالتر از صنف ششم    گروه طالبان  کردعملهای لفظی و  
  . است قدرت غاصب وفاجعه اين نظام ديفاکتو 

  

  

  

  

  

  


) از بزرگ%$   هٔ ظ!  هم آنهم در لح سازمان 
افته  و انفجار های  جنا
ت مرگ�ار   ) ن ل7سه های 5ا4ل  بنام  1خروج متعلم+*
برای مردم افغاHستان و جهان تFان بروز سه ش�Eه @ حمل    ممتاز در غرب 5ا4ل  و مرکز آموز@?   ";دع�دالرح;م شه"

 $JسKترور حمالت  این  بود.  ب;گناP  دهندە  آموزان  نداشSند   را   داHش   Tجر هیچ  تحص;ل  جز  دادند   ،که  قرار    . هدف 
ان;ان که    تلفات را رقم  سخنگ\1ان طال�ان   شد
د  هشتاد نفر زخc  ن�اخته و ب7ش از  نفر جا  ۳۱بر خالف رقم واق` ق̂_

نفر کشته و   4ا مدادند  گزارش    نفر زخc   ۱۱بود، شش  نfاران  و   g%را  داخله در 5ار خ این فاجعه  کوش;دند حقایق تلخ 
( زخc در شفاخانه ها ب;انگر این حق;قت است که طال�ان از  کوچک جلوە دهند.   تهد
د اهدا کنندmان خون 4ه متعلم+*

  هراس داشته    این حمالت   ا4عاد اHسا!(   قب فاجعه 4ار و آشFار شدن عوا
p
حJ$ در انSشار 4ه اغفال مردم پرداخته    عمدا

ان;ان کوچک نما!s عمدی   آب 4ه اس;اب ترورKستان و م;کنند تا موجود
ت دهشت افگJ( را 5مرنگ جلوە دهند  ارقام ق̂_
1زند.    م%*

1ف، کندز و سایب 
اد شدە و مساجد م نگری حوادث مFاتپرسش اسا@ در 4از    ?x ست که  زارEات ایFچگونه هراس  ر ن
این  طال�ان  جاە سازی کنند؟  از ق�ل  انتقال دادە  ارتFاب جرم  را 4ه محل  این همه ماینها و مواد انفجاری  افگنان تواHسSند  

4ا  که  استدالل م;کنند    توج;ه و حق;قت را چگونه   ( xتاxی امن;ت م;کنند نا  ب\غ و xُ از 
کسو  م+*
}
تا امن;ت    ادعای  و 

گروە های  ت افگنان  دهش   م;کشند و از سوی د
گر ب_خ مردم و جهان;ان    HسgJ ماە های اول حا~م;ت شان را همه روزە  
نام   را تحت  داعش  منجمله  اسمختلف،  و  !  قرار صلح  تمصالحه  در   ) پ7ش+* فاسد  دولت  زندانهای  توافقنامه    از  عقد 

فدراسیون   . افغاHستان را 4ه خا� وخون 4کشانند   ،J( و ترور مردم مل� آزاد نمودند تا 4ازهم 4ا دهشت افک ام_F1ا    4ا صلح  

 

در غرب 5ا4ل  داHش آموزان ل7سه ع�دالرح;م و مرکز آموز@? ممتاز کتاب و قلم    آغشته4ه خا� و خون  تص\1ر   

 په اروپا کی دميـشـته افغانانو د  ولنو فدراسـيون 
 فدراسـيون سازمانهای افغانهای مقيم اروپا 
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اض  طال�ان  4ا  در همان زمان در اعالم;ٔه رسc خ\Kش 4ه این عاق;ب نه اند��?  سازمانهای افغانهای مق;م ارو�ا   کرد  اع%$
( رها!s    عواقب از معاف;ت جنایتFاران خطر اف_1ن است و    که 4ه النه  ما را  م کشور  دهشت افگنان که برای 4ار دو خون+*

( المل� م�دل و امن ترورKستهای حرفوی    . داشS;مانزجار ابراز  ،ساختب+*

  

  

  

  

  

  

  

  $Jمواد انفجاری آنهم در مساجد پر جمعی s!شهر های ما  جا4جا  $Jوزارت داخله و ن%* های    در ز1ر نظر   آنها که نظم امنی
 $Jاست  ارب 5ا�( در تجخود  که    امنی ) انفجار  �س;ار پرسش بر انگ%* داعش د
گر  طال�ان اعالم داشته اند که    � انتحار و 

امن;ت   برای  جدی  د
گر  خطر  های  و کشور  شا
د  ن7ستافغاHستان  خطر  .  داعش  خطر  عدم  از  طال�ان  برای  منظور 
چه    ه تحقیق م;کن;م� ". " در زمین وعدە م;دهد : طال�ان در ق�ال اینهمه جنا
ت  4ه رسانه ها  �اسخ  در    .  4اشد خودشان  

حوادث   مورد  در  طال�ان  تحقیق  تFم;ل    ۷زما!(  شدە  تمام  ما  هموطن  اHسان  ها  صد  جان  ق;مت  4ه  ماە گذشته که 
ت ها تا سقوط رژ1م معلوم Hشد. ا�نون هم  م;گردد؟  

}
( م;کرد و 5ار این ه;ا این  تا  رژ1م فاسد ق�� «ه;ات برر@» تع+*

( دهشت افگJ(    در مورد    نتایج تحق;قات  کدام موردی از لحظه   ض ، نظاT های و کشتار د عامل+*   گراند�شان، زنان مع%$
سایر   و  می�اشند  ��? دوستانه  المل�   ) ب+* مورد حما
ت کنواHسیونهای  و  ندارند  ا�  اش%$ در جنگ  حاال  سابق که  رژ1م 

تا   
ا اطالع  شان  تا 4دخ�کت;ا و 5ا4ل    پروان و جالل آ4اد،از حوادث جنایتFارانه در قندهار هرات، مزار  4ا مردم مط_ح و 
  آ
ا تار1ــــخ تکرار م;گردد؟ Hشدە است.  رسا!( 

جنایتهای   این  ان;ان  ق̂_ های  خانوادە  4ه  �سل;ت  ابراز  4ا   " فارو   " ارو�ا  مق;م  افغانهای    ،ولنا�هفدراسیون سازمانهای 
 شا�ردان مکتب و سایر  انهٔ شEیع و جنایتFار   کشتار هایکشور    گروmان گرفته شدۀ   4هو مردم  افغاHستان  جامعه معارف  

ی و مجازات  علل طال�ان ت4دین نظر است که در صورت وم م;کند و  4ا شد
د ت_1ن الفاظ محکرا  غ%* نظام;ان  در دستگ%*
جنا
ات،   این   ) و  عامل+* ی  ?�� اجرای    4خصوصسازمانهای حقوق  و  تعق;ب   ، s!شناسا برای   s!جزا المل�   ) ب+* محFمه 

ان;ان اینعدالت در حق 4از ماندmان و خا  ان;ان مرجع قا4ل رج\ع برای برر@ ق̂_   جنایتها می�اشد.   نوادە های  ق̂_


اد شهدای راە داHش و معرفت گراT 4اد.   

  

  فدراسیون سازمانهای افغانهای  

 مق;م ارو�ا " فارو" 

  5میته حقوق ��?  

  

  

 

1ف اول ثور    1401ثور  2س از حمله نقاە ¡ خا مسجد و  ?x 1401در کندز                    مسجد شع;ان در مزار    


