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اتحادیه حقوقدانان افغانستان بمثابه سازمان اجتماعی حامی حقوق و آزادی های شهروندان کشور، 

حقوق هر شهروند کشور را تقبیح نموده مسولیت ملی و رسالت مسلکی خویش میداند تا هرگونه تجاوز به 

 و بخاطر جلوگیری از ان با تمام امکانات خویش اقدامات الزم نماید.

عقرب سال روان از  17اتحادیه حقوقدانان افغانستان قتل وحشیانه هفت تن از شهروندان کشور که بتاریخ 

ین آنرا جنایتکاران ضد بشریت ت، به الفاظ شدید تقبیح نموده و عاملفطرف دشمنان افغانستان صورت گر

میدانند و خود را درین غم و اندوه بزرگ با تمام هموطنان، به ویژه خانواده های مقتولین شریک دانسته 

به شهدا بهشت برین و برای بازمانده گان شان )ج (ضمن تقدیم تسلیت خویش از بارگاه خدواند متعال 

اسالمی افغانستان میخواهد که عاملین این قتل  از دولت جمهوری وصبر جمیل را استدعا مینماید 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مطبوعاتی اعالمیه  یید افغانستان د حقوقپوهانو اتحاد

 وندړد غندلویه ا وژنی و د وحشیانهړګافغانستان د اوه تنو ملکی و د

 ۱۹/۸/۱۳۹۴نیته 

ولنیز سازمان ټکوونکی  ړد مالت وو د حقوقو او آزادیړد افغانستان د حقوقپوهانو اتحادیه په هیواد کی د وګ

و د وغندی اول تیری ډی په حقوقو هرړی چی د هر وګڼاو مسلکی رسالت ګ مسولیت په توګه خپل ملی

 ین اقدامات سرته ورسویړایی د مخ نیوی لپاره ی ولو امکاناتو څخه په استفادخپلو ټ

م د ړل چی د روان کال د لمد افغانستان د حقوقپوهانو اتحادیه د افغانستان د دښمنانو هفه وحشیانه ع

ه ووژل په کلکو تکو یره بیرحمی سرږ اوه تنه ملکی بیګناه هیوادوال ، په ډه یی زمونټنی ۱۹میاشتی په 

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 

وس جنت او خپلوانو ته یی د جمیل له دربار څخه شهیدانو ته د فرد(ج )اندی کولو سره د لوی خدای ړو

ی چی د دی قتل عاملین د خپلو ړصبر غوښتنه کوی او د افغانستان د اسالمی جمهوری دولت څخه غوا

ول توان مسوالنه ټوی لپاره په خپل یول پیښو د مخ نډاعمالو په سزا ورسوی او په راتلونکی کی د دا 

 ړی.اقدامات وک

 

 و من هللا توفیق

 ءدار االنشا


