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منابــع محلــی دروالیــت دایکنــدی از خودکشــی یــک زن جــوان در
ولســوالی کیتــی ایــن والیــت خبــر میدهنــد.
غــام علــی جاویــد مســوول مطبوعــات قمندانــی امنیــهی
دایکنــدی بــه رســانه هــا میگویــد کــه ایــن زن در منطقــهی
تمــران ولســوالی کیتــی شــب هنــگام خــودرا حلــق آویــز نمــوده و
جــان باختــه اســت.
نزدیــکان ایــنزن جــوان میگوینــد کــه وی یــک طفــل دارد و
شــوهرش درایــران مهاجــر اســت و ممکــن اســت بخاطــر فقــر و
نــاداری اقــدام بــه خودکشــی کــرده باشــد.
بــا گســترش فقــر و بیــکاری ،افزایــش مــوج مهاجــرت و افســردگی
ناشــی ازیــن چالشــها آمــار و ارقــام خودکشــی نیــز باالرفتــه اســت.
روز گذشــته یــک مردجــوان نیــز پیــش چشــم کودکــش در
دهمزنــگ کابــل بخاطــر فقــر اقــدام بــه خودســوزی کــرده بــود
امــا از ســوی مــردم محــل نجــات داده شــد.
خبرگزاری زنان افغانستان

برگــذاری اولیــن نمایشــگاه صنایــع دســتی
زنــان در هــرات بعــد از حاکمیــت طالبــان در
افغانســتان

در والیــت ارزگان ،یــک مــرد بــرای ده هــا بیــوه
کار فراهــم کــرد
در ارزگان ،مــردی بــا هزینــه شــخصی بــرای زنانــی کــه از خانــواده خــود مراقبــت مــی
کننــد ۶۵۰،شــغل ایجــاد کــرده اســت.
آغاشیرین می گوید که پنج سال است که این کار را انجام می دهد.
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ـن
ـه را تعییـ
ـدار طویانـ
ـور مقـ
ـووالن غـ
مسـ
ـد
کردنـ
مســووالن در غــور در یــک نشســت بــا حضــور برخــی از بــزرگان قومــی و عالمــان دیــن،

بــرای دختــران  ۳۵۰هــزار افغانــی طویانــه تعییــن کردند.
این نشست که امروز (پنجشنبه ۱ ،ثور) در فیروزکوه ،مرکز غور با حضور۰۰۰

ٌ<< صفحه ۳

اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان افغانســتان_ زون غــرب ،بــرای اولیــن بــار بعــد از حاکمیــت امــارت اســامی در افغانســتان ،بــه

یــک دختــر شــش ســاله در قندهــار پس از
ســقوط بــه داخــل یک چــاه جــان باخت

هــدف رشــد تجــارت زنــان ،نمایشــگاهی را تحــت نــام “تولیــدات داخلــی زنــان متشــبث هــری زمیــن” در والیــت هــرات

یــک دختــر شــش ســاله روز گذشــته در منطقــه کجــور ولســوالی شــوالیکوت والیــت

برگــذار نمــوده کــه بــا حضــور مقامــات دولتــی و شــماری از زنــان تجــارت پیشــه افتتــاح گردیــد.

قندهــار بــه چــاه عمیــق ســقوط کــرد و بعــد از مدتــی جــان خــود را از دســت داد.

امارت اسالمی کوشش میکند تا از کار و تجارت زنان با در نظر داشت اصول شرعیت اسالمی حمایت کند.
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سراجی گفت این دختر در چاهی که حدود  ۴۴متر عمق داشته ,افتاده بود.
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برگــذاری اولیــن نمایشــگاه صنایــع دســتی زنــان در هــرات قتلهــای مرمــوز! جســد یــک
بعــد از حاکمیــت طالبــان در افغانســتان
ـار
ـهر قندهـ
ـوان در شـ
ـر نوجـ
پسـ
وی همچنــان بیــان مـیدارد کــه اتــاق تجــارت تــاش دارد تــا زمینــه تجــارت زنــان
اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان افغانســتان_ زون غــرب ،بــرای اولیــن بــار بعــد از
پیدا شــد
حاکمیــت امــارت اســامی در افغانســتان ،بــه هــدف رشــد تجــارت زنــان ،نمایشــگاهی

را بــا کشــورهای همســایه از جملــه ایــران مســاعد بســازد و بخاطــر عملــی شــدن

را تحــت نــام “تولیــدات داخلــی زنــان

ایــن طــرح الزم اســت تــا حمایــت و

متشــبث هــری زمیــن” در والیــت

پشــتیبانی همــه جانبــه دولــت را بــا

هــرات برگــذار نمــوده کــه بــا حضــور

خــود داشــته باشــند.

مقامــات دولتــی و شــماری از زنــان

خانــم هاشــمی میافرایــد ،اکنــون

تجــارت پیشــه افتتــاح گردیــد.

 ۱۵۰۰خانــم ثبــت دیتابیــس اتــاق

آقــای نعیــم الحــق حقانــی ،رئیــس

تجــارت زنــان میباشــد کــه بــه

اطالعــات و فرهنــگ والیــت هــرات

گونـهی رســمی و غیــر رســمی فعالیت

کــه در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــت

دارنــد.

میگویــد ،امــارت اســامی کوشــش

خانــم ســرفرازی یــک تــن از زنــان

میکنــد تــا از کار و تجــارت زنــان

تجــارت پیشــه کــه در ایــن نمایشــگاه

بــا در نظــر داشــت اصــول شــرعیت

اشــتراک کــرده اســت میگویــد“ ،ایــن

اســامی حمایــت کنــد.

نمایشــگاهها بخاطــر پیشــرفت کاری

در ایــن نمایشــگاه حــدود  ۵۰غرفــه وجــود داشــته و تمــام محصــوالت تولیــدی و

زنــان بســیار خــوب اســت .امــا فروشــات بســیار کــم اســت چــون دولــت هنــوز بــه

صنایــع دســتی زنــان از جملــه قالیــن ،گلیــم ،تولیــدات خیاطــی ،میوههــای خشــک،

رســمیت شــناخته نشــده ،بــازار کســاد اســت و درآمــدی وجــود نــدارد تــا مــردم از

عســل ،تابلوهــای نقاشــی و میناتــوری بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

محصــوالت مــا خریــداری کننــد”.

نرگــس هاشــمی ،رئیــس اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان زون غــرب میگویــد ،برگــزاری

شــماری از زنــان در والیــت هــرات از برگــذاری ایــن گونــه نمایشــگاهها اســتقبال

ایــن گونــه نمایشــگاهها میتوانــد باعــث رشــد فعالیتهــای زنــان تجــارت پیشــه

کــرده و میگوینــد کــه همچیــن اقداماتــی میتوانــد زمینــهای حضــور زنــان را در

شــود.

اجتمــاع مســاعد بســازد.

قیــودات تــازه طالبــان روی رســانه هــای
جوزجــان

طالبــان در جوزجــان میگوینــد رســانه هــا فعالیــت هــای شــانرا مطابق شــریعت

اســامی تنظیــم کنند.

مــی کننــد ۶۵۰،شــغل ایجــاد کــرده اســت.

مســووالن محلــی جوزجــان در نشســتی کــه بــا مســووالن رادیــو هــای محلــی

آغاشــیرین مــی گویــد کــه پنــج ســال اســت کــه ایــن کار را انجــام مــی دهــد و

دایــر شــده بــود مــی گوینــد ،امــارت اســامی بــا فعالیــت رســانه هــا در

تاکنــون بــرای  ۶۵۰زن کار ایجــاد کــرده اســت.

چارچــوب شــریعت اســامی مشــکلی نــدارد.

آغاشــیرین در بــازاری در تیرینکــوت بــه تجــارت صنایــع دســتی مــی پــردازد .او

مولــوی گل محمــد مشــهور بــه حاجــی ســلیم معــاون والــی جوزجــان در

مــی گویــد کــه بــه همــه زنــان در ازای کار دســتمزد روزانــه پرداخــت مــی شــود.

نشســتی کــه بــا مســووالن رادیــو هــای محلــی برگــزار شــده اســت مــی گویــد،

او مــی گویــد کــه ســود حاصــل از کار ایــن زنــان را نصــف مــی کنــد و بــه ازای هــر

رســانه هــا بایــد نشــرات شــان را مطابــق شــریعت اســامی داشــته باشــند و

دســت  ۵۰۰افغانــی بــه زنــان مــی پــردازد و  ۵۰۰افغانــی راخــود مــی گیــرد.

امــارت اســامی بــا رســانه هــا یــی کــه برنامــه هــای شــانرا مطابــق ارشــادات

او می گوید که ماهانه  ۲۵۰۰۰افغانی برای خانواده اش درآمد دارد.

دیــن مبیــن اســام آمــاده و نشــر مــی کننــد مشــکلی نــدارد.

او گفــت کــه گردنبندهــای دســت ســاز زنــان توســط افغــان هــای مقیــم خــارج از

بــه گفتــه معــاون والــی جوزجــان ،رســانه هــا نقــش مهــم و تاثیــر گــزار را

کشــور خریــداری مــی شــود.

در اصــاح جامعــه دارد بایــد برنامــه هــای دینی،تربیتــی و اخالقــی را بیشــتر

به گفته وی ،روزانه ده ها زن به مغازه می آیند و درخواست کار می کنند.

تقویــت بخشــیده فرهنــگ همدیگــر پذیــری را میــان مــردم ترویــج کننــد.

زر بــی بــی و گالنــا دو زنــی هســتند کــه مــی خواهنــد بــرای بــاز کــردن دکان

آقــای ســلیم مــی افزایــد،در مــورد حضــور بانــوان در رســانه هــای محلــی بــا

تاییدیــه بگیرنــد و بعــد بــه کار ادامــه دهنــد.

مقامــات مســوول گفتگــو مــی کنــد امــا رســانه هــا بایــد از نشــر برنامــه هایــی

آنهــا گفتنــد کــه پــس از روی کار آمــدن طالبــان در افغانســتان بــا مشــکالت شــدید

کــه در تضــاد بــا شــریعت اســامی و عنعنــات افغانــی قــرار دارد خــود داری
در همیــن حــال مســووالن شــماری از رســانه هــای محلــی بــر نشــر و پخــش

تولیــدات خارجــی آنهــا خــوراک رســانه ای نداریــم.
بــه گفتــه مســووالن رســانه هــا نبــود امکانــات مالــی و توقــف پــروژه هــا از
مشــکالتی اســت کــه بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و در کنــار آن
شــرایط هــر روز دشــوار میشــود کــه اگــر ادامــه یابــد شــاهد بســته شــدن
رســانه هــا خواهــد بودنــد.
بــر بنیــاد اطالعاتــی کــه ریاســت اطالعــات و فرهنــگ جوزجــان بــه دســت می
دهــد در حــال در جوزجــان یــازده رادیــو و دو جریــده فعــال اســت و نشــرات
ســه تلویزیــون و یــک رادیــو از چنــد مــاه بدینســو متوقــف شــده اســت و
فعالیــت ندارنــد.

جســد ایــن پســر  ۱۴ســاله ،عصــر روز چهارشــنبه “ ۱۷حمــل” از
ناحیــه هفتــم شــهر قندهــار پیــدا شــده اســت.
یکــی منبــع محلــی کــه خواســت هویـتاش فــاش نشــود ،به رســانه
گفــت کــه افــراد ناشــناس ایــن نوجــوان را کشــته و جســد او را در
یــک بوجــی ،داخــل بشــکه آب انداختهانــد.
محمــد آصــف حکیمــی ،ســخنگوی فرماندهــی امنیــهی طالبــان
در قندهــار بــا تأییــد ایــن رویــداد بــه رســانه گفــت کــه ایــن پســر
بیــن  ۱۴تــا  ۱۶ســال ســن داشــته و جســد او بــه شــفاخانه میرویس
انتقــال یافتــه اســت.
بــه گفتـهی حکیمــی ،خانــواده و بســتگان مقتــول تاکنون شناســایی
نشــدهاند.
او گفــت کــه نهادهــای امنیتــی طالبــان تحقیقــات خــود را دربــارهی
رویــداد و بازداشــت عامــان آن آغــاز کردهانــد.
چنــدی پیــش نیــز یــک زن و یــک مــرد جــوان در والیــت قندهــار
بهگونــه مرمــوزی کشــته شــده بودنــد .طــی روزهــای اخیــر ،مــوارد
قتـل و ســایر جرایــم جنایــی در برخــی از والیتهــا افزایــش یافتــه
اســت.

اقتصــادی مواجــه شــده انــد و اکنــون بایــد بــا پــول کمتــری کار کننــد.
ایــن زنــان گفتنــد کــه مجبــور بودنــد ســخت کار کننــد و مــی ترســیدند اگــر ایــن
کار را نکننــد ،فرزندانشــان از گرســنگی بمیرنــد.
از روی کار آمــدن طالبــان در افغانســتان ،مــردم سراســر کشــور در فقــر شــدید بــه
ســر مــی برنــد و بســیاری از خانــواده هــا صبحانــه یــا شــام نمــی خورنــد.

کارمندان معارف والیت بدخشان بدون ریش اخراج میشوند

کننــد.

رســانه هــای افغانســتان بســیار کــم اســت و بــا بنــد شــدن برنامــه هــا و

نوجــوان در مرکــز ایــن والیــت را تأییــد میکننــد.

در والیت ارزگان ،یک مرد برای ده ها بیوه کار فراهم کرد
در ارزگان ،مــردی بــا هزینــه شــخصی بــرای زنانــی کــه از خانــواده خــود مراقبــت

هــای برنامــه هــای علمــی ،فرهنگــی و تربیتــی تاکیــد کــرده میگوینــد تولیدات

مســئوالن امنیتــی طالبــان در والیــت قندهــار ،قتــل یــک پســر

بــه اســاس فرمــان تــازه طالبــان در ریاســت معــارف والیــت بدخشــان کارمنــدان ریاســت معــارف بایــد ریــش بگذارنــد و بــا پوشــیدن کاله ویــا لنگــی در نمــاز هــای جماعــت
اشــتراک کننــد در غیــر آن برکنــار خواهنــد شــد.
منابــع در شــهر فیضآبــاد ،مرکــز والیــت بدخشــان میگوینــد ریاســت معــارف بــا یــک فرمــان کتبــی بــه تمــام کارمندانــش دســتور داده اســت ریــش بگذارنــد و در
نمازهــای جماعــت کاله و یــا لنگــی بپوشــند
و طی اینفرمان به کارمندان این نهاد هشدار داده است که اگر از این امر سرپیچی کنند ،برکنار میشوند.
در این مکتوب گفته شده که پس از عید فطر ،از ریش کارمندان تفتیش صورت میگیرد.
ایــن در حالــی اســت کــه طالبــان قبــل از اینهــم در کابــل و والیــات بــرای کارمنــدان ادارات دولتــی فرمــان داده بودنــد کــه بعــد از ایــن بــا ریــش و کاله بــه محــل کار
شــان بیاینــد.
در حــال کــه بعضــی از مقامــات طالبــان اجبــاری بــودن ایــن فرمــان را رد میکننــد امــا گزارشهــای متعــددی دربــاره ممانعــت از ورود کارمنــدان بــدون ریــش و لنگــی
بــه ادارات دولتــی منتشــر شــده اســت.
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یــک دختــر شــش ســاله در قندهــار پــس از
ســقوط بــه داخــل یــک چــاه جــان باخــت

مسووالن غور مقدار طویانه را تعیین کردند

یــک دختــر شــش ســاله روز
گذشــته در منطقــه کجور ولســوالی
شــوالیکوت والیــت قندهــار بــه
چــاه عمیــق ســقوط کــرد و بعــد از
مدتــی جــان خــود را از دســت داد.
ســراجی گفــت ایــن دختــر در
چاهــی کــه حــدود  ۴۴متــر عمــق
داشــته ,افتــاده بــود و در  ۲۲متری
آن گیــر کــرده بــود.
نعمــتاهلل ســراجی ،رئیــس فوایــد
عامــه طالبــان بــرای قندهــار بــه
رســانهها گفتــه اســت کــه تیمــی
مســووالن در غــور در یــک نشســت بــا حضــور برخــی از بــزرگان قومــی و عالمــان دیــن ،بــرای دختــران  ۳۵۰هــزار افغانــی
طویانــه تعییــن کردنــد.
ایــن نشســت کــه امــروز (پنجشــنبه ۱ ،ثــور) در فیروزکــوه ،مرکــز غــور بــا حضــور والــی ایــن والیــت برگــزار شــده بــود،
گفتــه شــده اســت کــه پــدر دختــر حــق نــدارد باالتــر از  ۳۵۰هــزار افغانــی از دامــاد طویانــه بگیــرد.
گفتــه میشــو د کــه بــزرگان و ریــش ســفیدان غــور بــا والــی ایــن والیــت بــرای تعییــن طویانــه بــه هــدف جلوگیــری از
دریافــت طویانــه هــای بــاال کــه از ســوی پــدر دختــران گرفتــه میشــد ،برگــزاری شــده بــود.
ایــن در حالیســت کــه از زمــان حاکمیــت طالبــان در افغانســتان ،چندمی ـن باریســت کــه بــرای دختــران و زنــان قوانیــن
مختلفــی وضــع میشــود .از تعییــن چگونهگــی پوشــش و حجــاب دختــران ،بســته شــدن مکاتــب و منــع تحصیــل دختــران
باالتــر از صنــف شــش و محدودیتهــای کاری گرفتــه تــا تــا تعییــن نــرخ طویانــه دختــران.

ـش
ـل  ۱۲۶دانـ
ـرب کابـ
ـن درغـ
ـار خونیـ
ـق :انفجـ
محقـ
ـت
ـته اسـ
ـهید داشـ
ـوز شـ
آمـ

بــه منظــور نجــات واحــده از ســوی
ایــن ریاســت اعــزام شــده بــوده امــا
واحــدهی شــش ســاله قبــل از آن
در داخــل چــاه جــان داده بــود.
بــا وجــود توصیــه حکومــت طالبــان
بــه همــه مــردم مبنــی بــر ســر
چــاه هــا در خانــه هــا و مــزارع
خــود ،مــردم بــه حــرف طالبــان گــوش نــداده انــد.
تنهــا در ســه مــاه گذشــته پنــج کــودک در والیــت هــای قندهــار ،هلمنــد و زابــل در چــاه ســقوط کــرده انــد کــه از ایــن
میــان ســه کــودک جــان خــود را از دســت داده و دو کــودک دیگــر نجــات یافتــه انــد.

ـام
ـتان در اسـ
ـران و افغانسـ
ـرز ایـ
ـان مـ
ـرزی میـ
ـش مـ
ـاد تنـ
ایجـ
ـرات
ـت هـ
ـه والیـ
قلعـ
گشــت مــرزی ایــران کــه امــروز بــدون هماهنگــی وارد خــاک
افغانســتان گردیــده بودنــد ،بــا مخالفــت نیروهــای امارت اســامی
مواجــه و از ســوی آنــان دســتگیر شــده انــد کــه ایــن اتفــاق باعث
ایجــاد تنــش میــان مرزبانــان ایــران و افغانســتان شــد.
علــت ایــن تنــش ایجــاد دو پاســگاه از ســوی ایــران در خــاک
افغانســتان و ممانعــت امــارت اســامی بــرای شــروع بــه کار
آســفالت کــردن خیابانــی کــه ایــن دو پاســگاه در آن ســاخته
شــده میباشــد.
پــس از ایجــاد تنــش مــرزی میــان ایــران و افغانســتان در مــرز
اســام قلعــه والیــت هــرات ،ایــن مــرز مســدود شــده اســت و
نیروهــای مــرزی دو کشــور بــه حالــت آمــاده بــاش قــرار گرفتــه
انــد.

انفجار خونین درغرب کابل  ۱۲۶دانش آموز قربانی گرفته است
محمــد محقــق یکــی از رهبــران احــزاب سیاســی بــه نقــل از منابــع مردمــی میگویــد کــه در انفجــار خونیــن
روز گذشــته بــر مکتــب عبدالرحیــم شــهید و مرکــز آموزشــی ممتــاز ،حــدود  ۱۲۶دانــش آمــوز جــان باختــه و
 ۷۳تــن دیگــر زخمبرداشــتند.
آقــای محقــق بــه نقــل از منابــع مردمــی میگویــد از میــان  ۱۲۶شــهید  ۵۴تــن آن دانــش آمــوز دختــر و ۹۲
تــن دیگــر پســر بودنــد و از میــان  ۷۳تــن زخمیــان ایــن رویــداد  ۲۶تــن دختــر و  ۴۷تــن دانــش آمــوزان پســر
میباشــد کــه وضعیــت  ۱۴تــن آنــان وخیــم گــزارش شــده اســت و آمــار قربانیــان در حــال تغیــر اســت.
محقــق طالبــان را بــه دروغگویــی ،پنهــان کاری و کوچــک نمایــی جنایــت شــان متهــم میکنــد و میگویــد
ایــن پنهــان کاری و کوچــک نمایــی حادثــه ،لــت و کــوب و بــد رفتــاری بــا خانــوادهی شــهداو اهانــت بــه
جنــازهی شــهدا از نشــانه هــای آشــکار دســت داشــتن گــروه طالبــان بــه ایــن جنایــت المنــاک اســت.
روز گذشــته ســه انفجــار مرگبــار بــاالی دو مرکــز آموزشــی در غــرب کابــل صــورت گرفــت کــه باعــث کشــته و
زخمــی شــدن چندیــن دانــش آمــوز شــد امــا بخاطــر بازداشــت و لــت وکــوب خبرنــگاران ایــن رویــداد کمتــر
مــورد پوشــش رســانهای قــرار گرفــت و گــروه طالبــان آمــار قربانیــان ایــن رویــداد را  ۶کشــته و یــازده زخمــی
گــزارش دادنــد.
خبرگزاری زنان افغانستان

گفتــه مــی شــود کــه نیروهــای مــرزی افغــان یــک موتــر نظامــی
ایرانــی را کــه وارد خــاک کشــور شــده بــود ،توقیــف کــرده انــد.

در همیــن حــال شــماری میگوینــد کــه امــارت اســامی هیاتــی
روان کــرده تــا تحقیقاتــی را نســبت بــه ایجــاد پوســته هــای ایران
کــه در خــاک افغانســتان ســاخته شــده شــروع نماینــد.
اکنــون مــرز اســام قلعــه بــه روی رف ـت و آمــد مســدود اعــان
شــده و شــماری از مســافران در هــر دو طــرف مــرز ،در حالــت
انتظــار بــه ســر میبرنــد.

کشته شدن يک جوان در قندهار
افــراد مســلح ناشــناس در ولســوالی
ارغنــداب والیــت قندهــار یــک پســر
 ۱۶ســاله را ُکشــتند.
ایــن نوجــوان ادریساحمــد نــام داشــته
و شــب گذشــته بــه قتل رســیده اســت.
خیــر و جــان ،پــدر مقتــول بــه رســانه
هــا گفــت کــه انگیــزهی قتــل پســرش
تاکنــون روشــن نیســت.
او افــزود کــه بــا کســی دشــمنی
شــخصی هــم نداشــته اســت.
مســئوالن امنیتــی طالبــان در قندهــار
در ایــن زمینــه اظهــار نظــر نکردهانــد.
گفتنــی اســت کــه اخیــرا ً در برخــی

ـد در
ـار نیرومنـ
ـک انفجـ
یـ
مربوطــات قــوای مرکــز
شــهرکابل رخ داد
منابــع محلــی میگوینــد ایــن انفجــار ناشــی
از مایــن کنــار جــاده بــوده کــه درمقابــل
مارکیــت قندهــاری هــا رخ داده اســت و یــک
رنجــر طالبــان را هــدف داده اســت.
در این رویداد دوتن زخم برداشته است.

از والیتهــای دیگــر هــم ،مــوارد
قتلهــای مرمــوز و ســایر جرایــم
جنایــی افزایــش یافتــه اســت.

مقامــات طالبــان درینمــورد چیــزی نگفتــه
اســت.
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Press Release from the Civil Society Joint Working
Group in connection with the explosion at Abdul
Rahim Shahid School and Mumtaz Educational
Center in Dasht-e Barchi, Kabul 20 April 2022

هفته نامه مهربانو

 خربگزاری زنان افغانستان:صاحب امتیاز
 حمیرا ثاقب:مدیر مسوول
 گروه نویسنده گان:زیر نظر
 مسوولیت سایر نوشته ها بر عهده نویسنده،به جز رسمقاله
است

The Kunduz blast killed
four and injured 18

Kabul. Both girls’ and boys’ schools have been attacked
on numerous occasions. From Kowsar Education
Center to Seyyed al-Shuhada School and from Mawud
Education Center to Maternity Hospital, the terrorist
groups have relentlessly targeted these facilities, killing
innocent children and women.
In the name of God, the giver of justice and liberty
Press Release from the Civil Society Joint Working
Group in connection with the explosion at Abdul Rahim
Shahid School and Mumtaz Educational Center in
Dasht-e Barchi, Kabul
20 April 2022
Attacking educational centres and specifically targeting
the Hazaras – as an ethno-religious- constitutes
genocide and a crime against humanity!
Sadly these days, there is no news from Afghanistan
other than the news of the killing of innocent people.
This time, in western Kabul, we are witnessing one of
the most horrific accounts of the slaughter of innocent
children. The Civil Society Joint Working Group firmly
condemns all forms of civilian suffering; expresses its
deepest sorrow and anguish and shares the pains of
the victims in this tremendous national tragedy.
Such barbaric attacks have repeatedly targeted western

The Afghan Civil Society Joint Working Group condemns
this terrorist attack and urges the UN Special Rapporteur
on Human Rights in Afghanistan to thoroughly
investigate, document and report to the United Nations,
particularly the Security Council. It also demands that
the UN Security Council convene a special session
to discuss this heinous crime and make appropriate
decisions to prevent similar tragedies from happening
in the future.
The Civil Society Joint Working Group continues to urge
the United Nations to declare this crime a genocide and
to hold the terrorist groups responsible accountable.
While sympathizing with the victims’ families and
condemning this heinous act, the Civil Society Joint
Working Group calls on all international organizations
and the international community, including the United
Nations, not to remain silent in the face of this crime and
to exert pressure on terrorist groups in order to prevent
similar atrocities from occurring in the future.
In the hope of peace and freedom
The Civil Society Joint Working Group

The mysterious killing of five people in
Samangan

According to eyewitnesses, the explosion took place this
afternoon in the Sardawra area near the Sarwar Zarif
school in the fourth security district.
Qari Obaidullah Abedi, spokesman for the Kunduz Police
Command, said that the explosion took place at around
12:30 pm on April 21 in the Sardawra area.
According to Mr. Abedi, four people were killed and 18
others, including three children and a woman, were
injured in the incident.
Abedi adds that their investigations into the arrest of the
perpetrators of this incident are ongoing.
A number of relatives of the victims who went to the
Kunduz Regional Hospital say that they witnessed the
tragic incident and are waiting for the operation of their
relatives from the hospital. They call on the officials of
the Islamic Emirate to ensure the security of the people
so that they will no longer witness the killing of innocent
people.
This is the second explosion after a suicide attack on a
Shiite mosque in Kunduz a few months ago, targeting
civilians.
Reported by: Nasima Rawnaq

Explosion in a passenger
minibus in Kabul
Five civilians were brutally killed by unknown individuals
in Samangan province.
Local sources in Dara-e-Suf district of Samangan
province say that unidentified gunmen brutally shot
dead five civilians.
The sources said that these people were killed last night
in Kotal Rig area on the road of this district with Balkh
province and the people killed were ordinary people and
workers.
According to these sources, the cause of the incident is
still unknown and the people killed were Hazaras and
residents of Dara-e-Suf district. Their bodies were taken
to Dara-e-Suf district clinic.

Meanwhile, Mohammad Mohaqiq, leader of the
Islamic Unity Party of the Afghan People, wrote on his
Facebook page that terrorists had arrested a driver and
four passengers in Dara-e-Suf district and then brutally
killed them.
Mr. Mohaqeq also said that these people were killed
while Enamullah Samangani, a spokesman for the
Islamic Emirate, said that ISIS-K had no public or
physical presence anywhere in the country.
So far, no group or individual has claimed responsibility
for the incident and no person or organization is
responsible for this event.
Reporter: Nasima Rawnaq

Local sources reported an explosion in the Dehburi area
of Kabul. The explosion took place this evening (Saturday,
April 30, 2022) in the Dehbouri area of the fifth security
district of Kabul in a Custer-type passenger minibus.
No casualties were reported from the incident, and official
Taliban sources have not commented yet.
Meanwhile, a powerful explosion took place among
worshipers at the Khalifa Mosque on Darulman Road in
Kabul yesterday. Taliban officials confirmed the deaths
of 10 people to the media, but foreign media reported the
deaths of 50 people, while eyewitnesses put the number
of wounded and dead at more than 300.
Reporter: Latifa Sadat Mosavi

