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په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون               

فدراسـیون سازمانهای پناهنـدگان افغان در اروپا                   

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

4102می  5هاگ /    

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 انا هلل و انا الیه راجعون

راخوانفــ  

 در سوگ حادثۀ بدخشان شریک شویم
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ب ولسوالی ارگوی والیت بدخشان  بر گلیم ماتم  2102می  2روز جمعه 
 
بر اثر لغزش کوه،اهالی قریۀ باریک ا

خانواده را دربر میگیرد،بطور دسته جمعی در  011خانه که  011نشستند در اثر این فاجعۀ طبیعی به تعداد 
                                                                                                                                      زیر گل فرو غلتیدند.        

این حادثه، مردم افغانستان و مردم دنیا را تا سرتاسر جهان تکان داد و همه را درین غم بزرگ شریک ساخت. 
دگان افغان در اروپا ) فارو( خود را درین سوگ شریک دانسته واز همۀ اعضا و انجمن فدراسیون سازمانهای پناهن

های عضو خود در سرتاسر اروپا و روابط خود در سرتاسر جهان تقاضا میکند تا هرچه عاجل کمک های شانرا ) 
 .به مردم ولسوالی ارگوی بدخشان بفرستندسطح فردی و بشکل جمعی بخصوص کمک های نقدی را( به 

 شهدای مهاجرین، جامعۀ مدنی و ثروتمندان دلسوز و ملی خارج کشور  می باید بدون درنگ به کمک بازماندگان
                                          بشتابند.                                                                                                                      بدخشان

دولت افغانستان به دلیل فساد ،بی تفاوتی و فقدان افراد متخصص و مسلکی)منجمله در ریاست مبارزه با 
حوادث طبیعی( درین حادثه نیز نتوانست به قربانیان و زیر خاک نشسته گان ،به موقع رسیدگی نماید. مجادله 

را هیچگاه انجام نداده است. برای قربانیان سیل های  ی  با حوادث یکی از وظایف دولت می باشد اما این وظیفه
ورد،دولت هیچ کمک سازنده ای 

 
که چندی قبل در والیات شمال سرازیر شد و تلفات جانی و مالی را بوجود ا

انجام نداد... دولت افغانستان که اینک دوره اش به پایان رسیده است در مورد قربانیان بدخشان نیز کلوخ را 
ب میگذا

 
ن میگذرد... بازماندگان با نوک انگشتان شان جنازه میپالند اما در ا

 
رد  و با حیله و چشم پوشی از ا

نکه جنازه ها را از زیر خاک بیرون کند بسادگی فرمان میدهد که اینجا گور دسته جمعی ساخته 
 
دولت بی ا

نقدر به رسوای  ی رسیده است که میکوشند 
 
لود  حتا از جنازه های گلشود...! فساد اداری و غنیمت گرفتن ها ا

 
ا

 نیز ثروت بیاندوزند.                 

بیائید خود ما به حیث مردم افغانستان به کمک اهالی ارگوی بدخشان بشتابیم و از این طریق دین ملی و 
وجدانی خود را ایفا نمائیم،بیائید اشک های بازماندگان شهدای بدخشان را بطور دسته جمعی پاک نمائیم. 

د با یک امداد جمعی وحدت ملی را بنمایش بگذاریم .بیائی  

 

ت رهبری فارو 
 
 هیا
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