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  اعالميه

  آگاه وطن را گرفتند ده ها تن فرزندجان  دهشت افگنانبازهم 
  ٢٠٢٢اکتوبر ١

. جوانان  هزاره نشين شهر کابل دارد  مرکزعالی آموزشی کاج يکی از مراکزتعليمات غير دولتی است که شعباتی در مناطق
هزاره که همچون جوانان ساير اقوام افغانستان تشنٔه علم و دانش برای رساندن خود و کشور شان به مدارج باالی ترقی اند، 

ار ند. اين کنثبت نام ميکپايتخت  کز آموزشی  امربرای بلند بردن چانس مؤفقيت خود در امتحان کانکور از کابل و واليات به   
مراکز فعال در دشت برچی چون مرکز موعود، مرکز ند.  انجام ميدهرا جوانان ساير اقوام افغانستان هم بصورت پراگنده  

آگاه وسخت کوش  الت تروريستی  مهدف ح   اخير  سالچند  کوثر دانش و مرکز کاج طی   قرارگرفته و خون صد ها جوان 
استوطن   ريخته  اين حمالت  برچی  منطقٔه  جاری  سپتمبرسال     ٣٠بتاريخ    .  در  روز  دشت  کرد. سياه  تجربه  را  ديگری 

کردن سپری  و مصمم    بخاطر  آگاه  جوان  های  دوشيزه  را  شان  اکثريت  که  جوان  ها  کانکور صد  آموزشی  هزاره امتحان 
  ونيم صح فرد انتحاری نخست دو محافظ محلی اين مرکز را با گلوله از   ٧شده بودند. بساعت    کاجوارد مرکزتشکيل ميداد،  

گزارش   طبق آخرينحملٔه انتحاری کرد. اين حمله    امتحان کانکورف  نص  برپا درآورده و سپس داخل مرکز آموزشی شده  
  زخمی برجا گذاشت.  ٨٢کشته و  ۴٣يوناما 

 و نهاد ديده بان دادخواهی مردم افغانستان مستقر در لندنفدراسيون سازمانهای افغانهای مقيم اروپا (فارو)  کميتٔه حقوق بشر
جانباخته و يا  جوانانی که در حملٔه ددمنشانه بر مرکز تعليمی کاج  خود را در غم بازماندگان  ،   استکه عضواين فدراسيون  

دادن عزيز ترين های شان صبر و  دادن يا زخم برداشتن  شريک دانسته وبرای والدين آنها بخاطر از دست    زخمی شده اند،
  شکيبائی آرزو ميکنيم.  

  
  رد حمله قرار گرفتهصنف درسی که مو

را که اکثريت  دشت برچی    مرکز کاج در  با نقشٔه قبلی صنف امتحان آموزشی کانکور  بگونٔه عمدی وحمله کنندٔه انتحارٔی  
آن هزاره ها ميباشند،  يکسال    باشندگان  پذيرفته است. طی  داعش  نابخشودنی را  اين جنايت  داد. مسؤليت  قرار  مورد حمله 



 

 

در فاصله های زمانی کمتر صورت ميگيرد. چند حمله بر ازدياد يافته  زاره نشين کابل  ه  مناطق هحاکميت طالبان حمالت بر  
مينی بس های شهری در ساحات پل سرخ و دشت برچی، حمالت در روز های عاشورا و حمله بر مرکزآموزشی کاج، را 

ادامٔه حمالت   بر مراکز آموزشی موعود و کوثر،    ات جنبش روشنائی در دهمزنگ، حمالت بر تظاهرسالهای قبل  اگر در 
  برميخوريم.  عناصری از جرم بين المللی نسل ُکشیحمله بر يک مرکز مهم ورزشی در دشت برچی در نظر بگيريم، به 

توسط حلقات  عليه اجتماعات برادران و خواهران هزارٔه ما که ً شيعه مذهب هم استند، يک توَطئٔه نسل کشی  ممکنست  
است. اينکه حاميان گروه   دست اجراءطی چند سال درو از طريق تروريستهای حرفه ای   استخباراتی خارجی طرح

مذهبی شان مورد حمله قرار ميدهند، يا اين تعلقات يا وی افغانستان را بخاطرتعلقات اتنيکی  هزاره ها یجنايتکار داعش
در تعريف اين حمالت که به تعبيرما  ، تغيری  حمالت در چوکات جنگهای نيابتی عربستان صعودی و ايران صورت ميگيرد

اساسنامٔه روم که تهداب قانونی محکمٔه جزائی   تغيری وارد نميکند.جرم بين المللی نسل کشی ميباشد،   عناصری از شامل
  بين المللی است، نسل کشی را چنين تعريف ميکند: 

  ، کشتن اعضای گروهومی،نژادی يا مذهبی ،ملی،ق  به قصد از بين بردن تمام يا بخشی از يک گروههر يک از اعمالی که  «
عمدی تدابيری به قصد جلوگيری از تولد و تناسل در ميان اعضای گروه،   طوروارد آوردن صدمه شديد جسمی يا روحی به  

ديگر به گروه  به يک گروه  اطفال متعلق  اجباری  دادن  از  »انتقال  المللی فراتر  بين  شامل تعريف نسل کشی ميباشد. جرايم 
، از ملل متحد »ملی قابل تعقيب عدلی و مجازات ميباشد. کمپاين جامعٔه مدنی «به نسل کشی هزاره ها پايان دهيد  سرحدات

  خواستاربه رسميت شناختن نسل کشی هزاره ها در افغانستان و اقدامات برای جلو گيری ازآن شده است.  
از زندانهای رژيم قبلی،    اين گروه ران و رهبران  طالبان در بدل کمک داعشی ها عليه امريکا همه جنگجويا  يکسال قبل

رها ساخت و ازين نظر در مسؤليت جنائی آنها در قضايای نسل کشی، شريک ميباشند. از جانب ديگر ناتوانی طالبان در 
ها،    اجتماعاتتأمين امنيت   دادن به خانمهای که رضاکارانه خواستهزاره  اجازه  و  ار  انتقال عاجل زخمی ها به شفاخانه 

را بشدت محکوم  بحيث گروه حاکم    شاناجرای مسؤليت    يعنیاعطای خون به زخمی ها بودند به بهانهٔ موانع شرعی،   
دوشيزه  سلسلهٔ تظاهرات  ت.  افغانستان و جهان را شديداً سوگوار ساخ مردم  همه  برمرکز تعليمی کاج    حملهٔ جنايتبارميکنيم.  

حصيل و کار برای زنان که از کابل آغاز يافت تا حال در هرشهر های گان محصل درتقبيح اين جنايت و دفاع ازحق ت
فقط با اتحاد و بلند بردن  کليد حل اين مشکالت به دست مردم ما ميباشد.    هرات، باميان و مزار شريف ادامه يافته است.  

حاميان خارجی شان مبدل  آگاهی خويش، مردم افغانستان ميتوانند کشور خود را به گورستان همه گروه های دهشت افگن و 
  سازند.

   
  «کميتهٔ حقوق بشر فارو»  

  

 


