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 په اروپاکی دمیشتوافغانانودټولنوفدراسیون
 فدراسیون سازمانهای افغانهای ممیم اروپا

 
 

اعالمیه فارو در محکومیت کشتارهای هدفنمد متعلمین 

 هکاتة غزب کاتل ّ لزتاًیاى حوالت تزهساجذ ّ عثادگاُای هزدم در هشارشزیف ّ کٌذس

ًذّس، چَ اس طزف داعش، سایز ساسهاًِای کّ هزدم هلکی تیگٌاٍ در کاتل ّ هشار ّ  کشتارُذفوٌذ داًش آهْساى

تزّریستی ّ یا افزاد حاکویت خْد خْاًذٍ طالثاى تاشذ، هصذاق جٌایت جٌگی، جٌایت علیَ تشزیت ّ ًْعی اس ًسل کشی 

حذف شاگزداى هکاتة، دارًذگاى تعلك تثاری  .ایست کَ هتاسفاًَ در ایي رّسُا کشْر را تَ حوام خْى هثذل ساختَ است

ّ هذُثی دیگز ّ دیگز تاّراى کَ اس ُفت هاٍ تذیٌسْ در سزاسز کشْر جزیاى دارد، تااغواض عوذی هذعیاى حاکویت 

کاتل اس عول کزدى تَ تعِذات هکزر شاى تزای تٔاهیي ّ حفظ اهٌیت هزدم کشْر ّ تخصْص تزادراى شعیَ هذُة، تَ 

تفاّت هیاى  ّعذٍ . تشذیذ خزاتی اّضاع ّ ضعیف تز شذى تاّر آًاًی گزدیذٍ کَ تَ ّعذٍ ُای طالثاى اعتواد هیکزدًذ

 تیاًگز عوك  ّ پس گزفتي تصوین تاس گشائی هکاتة دختزاى تاالتز اس صٌف ششن ُای لفظی ّ عولکزد گزٍّ طالثاى

. فاجعَ ایي ًظام دیفاکتْ ّغاصة لذرت است

 

 

 

 

 

 

جنایت مرگبار و انفجار های سازمان یافته پی هم آنهم در لحظهٔ خروج متعلمین یکی از بزرگترین لیسه های کابل  بنام 

و مرکز آموزشی  ممتاز در غرب کابل بروز سه شنبه سی حمل برای مردم افغانستان و جهان تکان " عبدالرحیم شهید"

. این حمالت تروریستی دانش آموزان بیگناهی را که جز تحصیل هیچ جرمی نداشتند، هدف لرار دادند. دهنده بود

 نفر جانباخته و بیش از هشتاد نفر زخمی شدید ۳۱سخنگویان طالبان رلم تلفات را بر خالف رلم والعی لربانیان که 

 نفر زخمی گزارش دادند و با مداخله در کار خبر نگاران کوشیدند حمایك تلخ این فاجعه را ۱۱بود، شش نفر کشته و 

 

 تصویر به خاک و خون آغشته کتاب و للم دانش آموزان لیسه عبدالرحیم و مرکز آموزشی ممتاز در غرب کابل

 

 

 تصویر های از انفجار در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز آموزشی ممتاز غرب کابل 
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تهدید اهدا کنندگان خون به متعلمین زخمی در شفاخانه ها بیانگر این حمیمت است که طالبان از . کوچک جلوه دهند

آشکار شدن عوالب فاجعه بار و ابعاد انسانی این حمالت هراس داشته عمداً  به اغفال مردم پرداخته حتی در انتشار 

ارلام لربانیان کوچک نمائی عمدی میکنند تا موجودیت دهشت افگنی را کمرنگ جلوه دهند وآب به اسیاب تروریستان 

. میریزند

 پرسش اساسی در باز نگری حوادث مکاتب یاد شده و مساجد مزار شریف، کندز و سایر نکات اینست که چگونه 
هراس افگنان توانستند این همه ماینها و مواد انفجاری را به محل ارتکاب جرم انتمال داده از لبل جاه سازی کنند؟ 

طالبان این حمیمت را چگونه توجیه و استدالل میکنند که از یکسو با بوغ و ُسرنا ادعای تأمین سرتاسری امنیت میکنند 
و امنیت نسبی ماه های اول حاکمیت شان را همه روزه  برخ مردم و جهانیان میکشند و از سوی دیگر دهشت افگنان 

گروه های مختلف، منجمله داعش را تحت نام مصالحه و استمرار صلح از زندانهای دولت فاسد پیشین در پی عمد 
توافمنامه صلح با امریکا آزاد نمودند تا بازهم با دهشت افکنی و ترور مردم ملکی، افغانستان را به خاک وخون 

فدراسیون سازمانهای افغانهای ممیم اروپا در همان زمان در اعالمیهٔ رسمی خویش به این عالیب نه اندیشی با . بکشانند
طالبان اعتراض کرد که معافیت جنایتکاران خطر افرین است و ازعوالب خونین رهائی دهشت افگنان که برای بار 

. دوم کشور ما را به النه امن تروریستهای حرفوی و بین المللی مبدل ساخت، ابراز انزجار داشتیم

 

 

 

 

 

 

جابجائی مواد انفجاری آنهم در مساجد پر جمعیتی شهر های ما که نظم امنیتی آنها در زیر نظر وزارت داخله و نیر 

طالبان اعالم داشته اند که داعش ! های امنیتی که خود تجارب کافی در انتحار و انفجار  بسیار پرسش بر انگیز است

شاید منظور طالبان از عدم خطر داعش خطر برای . دیگر خطر جدی برای امنیت افغانستان و کشور های دیگر نیست

چه ! ". در زمینه تحمیك میکنیم:" در پاسخ به رسانه ها طالبان در لبال اینهمه جنایت وعده میدهد .  خودشان باشد

 ماه گذشته که به لیمت جان صد ها انسان هموطن ما تمام شده تکمیل میگردد؟ ۷زمانی تحمیك طالبان در مورد حوادث 

اکنون هم تا این لحظه کدام . تعین میکرد و کار این هیأت ها تا سموط رژیم معلوم نشد« هیات بررسی»رژیم فاسد لبلی 

موردی از نتایج تحمیمات در مورد  عاملین دهشت افگنی و کشتار دگراندیشان، زنان معترض ، نظامی های رژیم 

سابك که حاال در جنگ اشتراک ندارند و مورد حمایت کنوانسیونهای بین المللی بشر دوستانه میباشند و سایر حوادث 

جنایتکارانه در لندهار هرات، مزار تا پروان و جالل آباد،از پکتیا و کابل تا بدخشان با مردم مطرح و یا اطالع رسانی 

آیا تاریخ تکرار میگردد؟ . نشده است

با ابراز تسلیت به خانواده های لربانیان این جنایتهای هولناک، " فارو " فدراسیون سازمانهای افغانهای ممیم اروپا 

جامعه معارف افغانستان و مردم به گروگان گرفته شدهٔ کشور کشتار های شنیع و جنایتکارانهٔ شاگردان مکتب و سایر 

غیر نظامیان  را با شدید ترین الفاظ محکوم میکند و بدین نظر است که در صورت تعلل طالبان در دستگیری و 

مجازات عاملین این جنایات، سازمانهای حموق بشری و بخصوص محکمه بین المللی جزائی برای شناسائی، تعمیب و 

 

   1401 در کندز                    مسجد شعیان در مزار شریف اول ثور 1401 ثور 2مسجد و خانماه پس از حمله 
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اجرای عدالت در حك باز ماندگان و خانواده های  لربانیان مرجع لابل رجوع برای بررسی لربانیان این جنایتها 

. میباشد

. یاد شهدای راه دانش و معرفت گرامی باد

 

فدراسیون سازمانهای افغانهای  

 " فارو" ممیم اروپا 

کمیته حموق بشر  

 


