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 په اروپاکی دمیشتوافغانانودټولنوفدراسیون
 فدراسیون سازمانهای افغانهای ممیم اروپا

 
 

اعالهیَ 

 بازهم دهشت افگنان جان ده ها تن فرزند آگاه وطن را گرفتند
 ۲۰۲۲ اکتْبز۱

. هزکشعالی آهْسضی کاج یکی اس هزاکشتعلیوات غیز صّلتی است کَ ضعباتی صر هٌاطك ُشارٍ ًطیي ضِز کابل صارص

َٔ علن ّ صاًص بزای رساًضى سْص ّ کطْر ضاى بَ هضارج باالی  جْاًاى ُشارٍ کَ ُوچْى جْاًاى سایز الْام افغاًستاى تطٌ

تزلی اًض، بزای بلٌض بزصى چاًس هؤفمیت سْص صر اهتذاى کاًکْر اس کابل ّ ّالیات بَ  هزاکش آهْسضی پایتشت ثبت ًام 

هزاکش فعال صر صضت بزچی چْى . ایي کار را جْاًاى سایز الْام افغاًستاى ُن بصْرت پزاگٌضٍ اًجام هیضٌُض. هیکٌٌض

هزکش هْعْص، هزکش کْثز صاًص ّ هزکش کاج طی چٌض سال اسیز ُضف دوالت تزّریستی لزارگزفتَ ّ سْى صض ُا 

َٔ صضت بزچی سیاٍ رّس ۳۰بتاریز .  جْاى آگاٍ ّسشت کْش ّطي صر ایي دوالت ریشتَ است   سپتوبزسال جاری هٌطم

بشاطز سپزی کزصى اهتذاى آهْسضی کاًکْر صض ُا جْاى کَ اکثزیت ضاى را صّضیشٍ ُای جْاى . صیگزی را تجزبَ کزص

 ًّین صخ فزص اًتذاری ًشست صّ هذافظ هذلی ۷بساعت . آگاٍ ّ هصون ُشارٍ تطکیل هیضاص، ّارص هزکشکاج ضضٍ بْصًض

َٔ اًتذاری کزص ایي . ایي هزکش را با گلْلَ اس پا صرآّرصٍ ّ سپس صاسل هزکش آهْسضی ضضٍ بز صٌف اهتذاى کاًکْر دول

.   سسوی بزجا گذاضت۸۲ کطتَ ّ ۴۳دولَ طبك آسزیي گشارش یًْاها 

َٔ دمْق بطزفضراسیْى ساسهاًِای افغاًِای همین ارّپا  ّ ًِاص صیضٍ باى صاصسْاُی هزصم افغاًستاى هستمز صر  (فارّ)کویت

َٔ صصهٌطاًَ بز هزکش تعلیوی کاج  لٌضى کَ عضْایي فضراسیْى است،  سْص را صر غن باسهاًضگاى جْاًاًی کَ صر دول

جاًباستَ ّ یا سسوی ضضٍ اًض، ضزیک صاًستَ ّبزای ّالضیي آًِا بشاطز اس صست صاصى یا سسن بزصاضتي صاصى عشیش تزیي 

 . ُای ضاى صبز ّ ضکیبائی آرسّ هیکٌین

َٔ لبلی صٌف اهتذاى آهْسضی کاًکْر صر هزکش کاج صضت بزچی را کَ اکثزیت  َٔ عوضی ّبا ًمط دولَ کٌٌضٍٔ اًتذارٔی بگًْ

طی یکسال . هسؤلیت ایي جٌایت ًابشطْصًی را صاعص پذیزفتَ است. باضٌضگاى آى ُشارٍ ُا هیباضٌض، هْرص دولَ لزار صاص

چٌض دولَ . داکویت طالباى دوالت بز هٌاطك ٍ ُشارٍ ًطیي کابل اسصیاص یافتَ صر فاصلَ ُای سهاًی کوتز صْرت هیگیزص

بز هیٌی بس ُای ضِزی صر سادات پل سزر ّ صضت بزچی، دوالت صر رّس ُای عاضْرا ّ دولَ بز هزکشآهْسضی 

َٔ دوالت سالِای لبل بز تظاُزات جٌبص رّضٌائی صر صُوشًگ، دوالت بز هزاکش آهْسضی هْعْص  کاج، را اگز صر اصاه

ّ کْثز، دولَ بز یک هزکش هِن ّرسضی صر صضت بزچی صر ًظز بگیزین، بَ عٌاصزی اس جزم بیي الوللی ًسل کُطی 

َٔ ًسل کطی علیَ اجتواعات بزاصراى ّ سْاُزاى ُشارٍٔ ها کَ ً ضیعَ هذُب ُن استٌض،   .بزهیشْرین هوکٌست یک تَْطئ

ایٌکَ . استشباراتی سارجی طزح ّ اس طزیك تزّریستِای دزفَ ای  طی چٌض سال صرصست اجزاء است تْسظ دلمات

داهیاى گزٍّ جٌایتکار صاعطی ُشارٍ ُای افغاًستاى را بشاطزتعلمات اتٌیکی ّیا تعلمات هذُبی ضاى هْرص دولَ لزار 

دوالت صر چْکات جٌگِای ًیابتی عزبستاى صعْصی ّ ایزاى صْرت هیگیزص ، تغیزی صر تعزیف ایي  هیضٌُض، یا ایي
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صنف درسی که مورد حمله لرار گرفته 

َٔ رّم کَ تِضاب .  دوالت کَ بَ تعبیزها ضاهل عٌاصزی اسجزم بیي الوللی ًسل کطی هیباضض، تغیزی ّارص ًویکٌض اساسٌاه

َٔ جشائی بیي الوللی است، ًسل کطی را چٌیي تعزیف هیکٌض : لاًًْی هذکو

کطتي اعضای  هلی،لْهی،ًژاصی یا هذُبی ،بَ لصض اس بیي بزصى توام یا بشطی اس یک گزٍُّز یک اس اعوالی کَ »

 عوضی تضابیزی بَ لصض جلْگیزی اس تْلض ّ تٌاسل صر هیاى طْرّارص آّرصى صضهَ ضضیض جسوی یا رّدی بَ  ،گزٍّ

جزاین بیي . ضاهل تعزیف ًسل کطی هیباضض«اعضای گزٍّ، اًتمال صاصى اجباری اطفال هتعلك بَ یک گزٍّ بَ گزٍّ صیگز

َٔ هضًی . الوللی فزاتز اس سزدضات هلی لابل تعمیب عضلی ّ هجاسات هیباضض بَ ًسل کطی ُشارٍ ُا پایاى »کوپایي جاهع

، اس هلل هتذض سْاستاربَ رسویت ضٌاستي ًسل کطی ُشارٍ ُا صر افغاًستاى ّ الضاهات بزای جلْ گیزی اسآى ضضٍ «صُیض

 .  است

یکسال لبل طالبان در بدل کمک داعشی ها علیه امریکا همه جنگجویان و رهبران این گروه را از زندانهای رژیم 

از جانب دیگر . لبلی، رها ساخت و ازین نظر در مسؤلیت جنائی آنها در لضایای بیش از یکسال اخیر، شریک میباشند

ناتوانی طالبان در تأمین امنیت اجتماعات هزاره ها، انتمال عاجل زخمی ها به شفاخانه و اجازه دادن به خانمهای که 

رضاکارانه خواستار اعطای خون به زخمی ها بودند،  یعنی عدم اجرای مسؤلیت شان بحیث گروه حاکم را بشدت 

سلسلٔه . حملٔه جنایتبار برمرکز تعلیمی کاج همه مردم افغانستان و جهان را شدیداً سوگوار ساخت. محکوم میکنیم

تظاهرات دوشیزه گان محصل درتمبیح این جنایت و دفاع ازحك تحصیل و کار برای زنان که از کابل آغاز یافت تا 

. کلید حل این مشکالت به دست مردم ما میباشد.  حال در هرشهر های هرات، بامیان و مزار شریف ادامه یافته است

فمط با اتحاد و بلند بردن آگاهی خویش، مردم افغانستان میتوانند کشور خود را به گورستان همه گروه های دهشت افگن 

. و حامیان خارجی شان مبدل سازند

  

 « کمیتٔه حموق بشر فارو »
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