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۲۰۲۲اگوست  ۸ ا   
 

تروریستی باالی مردم هزارهبیانیه محکومیت شورای جهانی هزاره درارتباط با حمالت 
                                

 

در غرب کابل، منطقه ای   2022شورای جهانی هزاره حمالت وحشیانه تروریستی را که در روزهای جمعه و شنبه مطابق با پنجم و ششم آگوست 

 که اکثراً هزاره ها و شیعیان در آن زندگی می کنند، انجام شد، به شدت محکوم می کند.  

 40وده است. اولین حمله روز جمعه در منطقه سرکاریز، قلعه شاده، جان بیش از  این حمالت هدفمند، عمدی و در مناطق پرازدحام دشت برچی ب

از  انسان را گرفت وتعداد زیادی زخمی برجای گذاشت. گروه شبه نظامی دولت اسالمی )داعش( مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. کمتر 

گری در میدان شهید مزاری در فاصله یک کیلومتری انفجار روز جمعه رخ داد ، انفجار دی2022ساعت بعد، روز شنبه مطابق با ششم اگوست  24

که جان غیرنظامیان را گرفت و شمار زیادی را نیز زخمی کرد. ما عمیق ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده های قربانیان این  

 حمالت وحشیانه ابراز می کنیم.

 

یرزمانی است که به خاطرهویت قومی و مذهبی شان با خشونت و آزار و اذیت روبرو بوده اند. درحالیکه در  جامعه هزاره و شیعه افغانستان از د

میالدی، هزاره ها و شیعیان به طور خاص توسط طالبان به صورت گروهی هدف قرار گرفتند و قتل عام  1990حاکمیت طالبان در اواخر دهه 

شته، حمالت هدفمند علیه هزاره ها و شیعیان ادامه یافت که اغلب مسئولیت آن را طالبان بر سال گذ 20شدند، در دوران حکومت جمهوری در 

 عهده گرفت.

 

در حالی که خشونت در افغانستان گسترده است جامعه هزاره و شیعه با آسیب پذیری های ویژه روبرو هستند و به دلیل قومیت و مذهب شان 

ه اخیر تداوم زنجیره حمالت سیستماتیک و وحشیانه علیه اقلیت های قومی و مذهبی درافغانستان است مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. دو حمل

می  که عبادتگاه ها، بیمارستان ها، مراکز آموزشی و مدارس را هدف قرار می دهد. جامعه شیعیان افغانستان در حال حاضر ایام محرم را گرامی  

 می رسد و به همین دلیل نمازگزاران در مساجد گرد هم می آیند و در راهپیمایی ها شرکت می کنند.دارند که در روز دهم عاشورا به اوج خود 

 

به دلیل تعهدشان به نهادهای  2001سال ها و دهه ها است که جامعه هزاره و شیعه افغانستان به دلیل هویت قومی و مذهبی شان، و از سال 

، هزاره ها و  1990ت و آزار و اذیت در افغانستان روبرو هستند. در زمان رژیم طالبان در اواخر دهه دموکراتیک و حقوق بشر در افغانستان، با خشون

سال گذشته، حمالت   20شیعیان حداقل نه کشتاردسته جمعی و قتل عام را توسط طالبان متحمل شدند، در حالی که در جمهوری سابق در 

حمله را   300ب مسئولیت آن را طالبان و داعش بر عهده گرفتند.یک مطالعه جدید نزدیک به هدفمند علیه هزاره ها و شیعیان ادامه یافت که اغل

 در دو دهه گذشته علیه جامعه هزاره ثبت کرده است. 

 

 فراخوان برای اقدام: 

 

خواهیم تا ز طالبان می های دفاع از خود را برای کمک به جامعه قربانی برقرارکند. ما همچنین اخواهیم که فوراً مکانیسم ما از طالبان می  .1

 هارا  براساس مطالبات درونی جامعه یادشده طراحی کنند.یک استراتژی امنیتی جامع برای هزاره 

ما از سازمان ملل و جامعه بین المللی می خواهیم که با اقدام فوری، جمعی و تاثیرگذارازحمالت مشابه بیشترجلوگیری نموده و جامعه   .2

خواهیم که با اجرای اصل مسئولیت حفاظت  تحت حمایت قراردهند. ما از سازمان ملل و جامعه جهانی می هزاره و شیعه افغانستان را 

(Responsibility to Protect.به جنایاتی که علیه جامعه هزاره در افغانستان اتفاق می دهد، پاسخ مناسب ارایه کند ) 

مجروحان از جمله اهدای خون را متوقف سازند. ما همچنین از مقامات طالبان  خواهیم که ممانعت از کمک های فوری به  ما از طالبان می  .3

 می خواهیم که رفتار انسانی با خانواده های قربانیان را تضمین نمایند.

ر  ما از طالبان می خواهیم که ممانعت از پوشش رسانه ای حوادث امنیتی را متوقف سازند. این امر برای جریان یافتن اطالعات، تحقیق د .4

 مورد حمالت، کمک به قربانیان و پروسه درمانی آسیب دیده گان بسیار ضروری است. 
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عنوان ها و شیعیان افغانستان را به های قومی و مذهبی مانند هزاره خواهیم که حق پناهندگی اقلیتما از کشورهای عضو سازمان ملل می  .5

 رو اذیت قراردارند،  به رسمیت بشناسند. جوامعی که به دلیل هویت قومی و مذهبی شان درمعرض کشتارو آزا
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