اعالمیه مطبوعاتی اتحادیه حقوقدانان افغانستان در مورد
قتل وحشیانه هفت تن از شهروندان افغانستان
مورخ 1394/08/19

اتحادیه حقوقدانان افغانستان بمثابه سازمان اجتماعی حامی حقوق و آزادی های شهروندان کشور،
مسولیت ملی و رسالت مسلکی خویش میداند تا هرگونه تجاوز به حقوق هر شهروند کشور را تقبیح نموده
و بخاطر جلوگیری از ان با تمام امکانات خویش اقدامات الزم نماید.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان قتل وحشیانه هفت تن از شهروندان کشور که بتاریخ  17عقرب سال روان از
طرف دشمنان افغانستان صورت گرفت ،به الفاظ شدید تقبیح نموده و عاملین آنرا جنایتکاران ضد بشریت
میدانند و خود را درین غم و اندوه بزرگ با تمام هموطنان ،به ویژه خانواده های مقتولین شریک دانسته
ضمن تقدیم تسلیت خویش از بارگاه خدواند متعال (ج )به شهدا بهشت برین و برای بازمانده گان شان
صبر جمیل را استدعا مینماید و از دولت جمهوری اسالمی افغانستان میخواهد که عاملین این قتل
وحشیانه را به کیفر اعمال شان رسانده و در آینده با تمام توان خود بخاطر جلوگیری از همچو حوادث
اقدامات مسوالنه نماید.

و من هللا توفیق
دار االنشاء اتحادیه

د افغانستان د حقوقپوهانو اتحادیی مطبوعاتی اعالمیه
د افغانستان د اوه تنو ملکی وګړو د وحشیانه وژنی د غندلویه اړوند
نیته ۱۳۹۴/۸/۱۹
د افغانستان د حقوقپوهانو اتحادیه په هیواد کی د وګړو د حقوقو او آزادیو د مالتړ کوونکی ټولنیز سازمان
په توګه خپل ملی مسولیت او مسلکی رسالت ګڼی چی د هر وګړی په حقوقو هرډول تیری وغندی او د
خپلو ټولو امکاناتو څخه په استفادی یی د مخ نیوی لپاره اړین اقدامات سرته ورسوی
د افغانستان د حقوقپوهانو اتحادیه د افغانستان د دښمنانو هفه وحشیانه عمل چی د روان کال د لړم د
میاشتی په  ۱۹نیټه یی زمونږ اوه تنه ملکی بیګناه هیوادوال  ،په ډیره بیرحمی سره ووژل په کلکو تکو
غندی او عاملین یی ده بشریت ضد جنایت کوونکی ګنی او د تولو هیوادوالو او په تیره بیا د وژل شوو
کسانو د کورنیو سره پدی لوی غم کی ځان شریک بولی او د خپلی غم شریکی او تسلیت مراتبو په
وړاندی کولو سره د لوی خدای (ج )له دربار څخه شهیدانو ته د فردوس جنت او خپلوانو ته یی د جمیل
صبر غوښتنه کوی او د افغانستان د اسالمی جمهوری دولت څخه غواړی چی د دی قتل عاملین د خپلو
اعمالو په سزا ورسوی او په راتلونکی کی د دا ډول پیښو د مخ نیوی لپاره په خپل ټول توان مسوالنه
اقدامات وکړی.

و من هللا توفیق
دار االنشاء

