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 هور سابقئیس جمرهللا  مین سالگرد شهادت دوکتور نجیب  ۲۶مناسبت  پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به 

ناافغانست  

 

ایت مستقیم حکومت و هدطالبان در تبانی و تحت    ۶۱۹۹سپتامبر  ۷۲شب تاریک  و غم آفرین   سال قبل  در  ۲۶

سابق افغانستان ، شهید   رئیس جمهور یانه وحش و  قتل ظالمانهدر را   بزرگ ترین جنایت  بشری  کستان استخبارات پا

رین شان در حکومت نا  شتیدند. رهبری طالبان که اکنون تعداد بیدرمرتکب گاحمد زی دوکتور نجیب هللا و برادرش  

به اراده  اجنبی  ، ستان هور اسبق افغان در قضیه قتل  یک رئیس جم  ا در اختیار دارند، ر ی کلیدیمشروع فعلی  پست ها

هولناک اند.   این جنایت و مجری   هیمها  س  

به مراجع  اعالمیه ها و نامه های سر گشاده  طی ساله  و همه  ه وستاروپا  پیحقوقدانان افغان در  منانج  یشورای رهبر

یک قتل ت در برابر قضیه جنای نموده است که  بر این  تاکید  ملل متحد    سازمان  وانی سرمنشیعنبین المللی بخصوص 

  ونسیناریح  کنونقض ص نقض حاکمیت ملی ،  ایت مستقیم حکومت  پاکستان هدبه واسبق   افغانستان  رئیس جمهور

بررسی   نباید از  سازمان  ملل متحد ه و تاًکید مینماید که  انجمن معتقد بر این اصل حقوقی بود  المللی میباشد. های بین

  باز نگهدارد.این  زخم خونین  برای مردم افغانستان را    و شانه خالی نماید  ت یابسط یک کمیسیون حقیق تو عموضو

صورت گیرد. چشم پوشی است که نباید از آن  نستان افغا ملی مردم  یهداع  این یک حق و یک  

انتشار یافته است    ۲۰۱۸سپتامبر   ۰۳ که در  احقوقدانان افغان در اروپا رتا متن نامه سرگشاده انجمن   یداندانجمن بجا م

رار دهد. قو شخص سرمنشی سازمان ملل متحد   توجه جامعه جهانی   ت، یکبار دیگر  تح  

   

 متحد  لان ملسازمنشی جناب سرم

 
نمایندگی سازمان ملل   ۲۲سپتامبر ،  ۲۷در   بر حریم  پاكستان  تجاوز پالن شده و هدفمند گروپ موظف دولت  سال از 

لجام گسیخته بر تمامیت     متحد در كابل میگذرد كه بر خالف تمام موازین قبول شده حقوق بین المللی و در راستای هجوم

 . م یافت نستان انجاارضی، استقالل و حاكمیت ملی افغا

انتقام   المللی خود  بین  تنظیم شده با حامیان  قبالٌ  پاكستان در همنوایی و پالن  در آن شب سیاه دولت متخالف و متخاصم 

 ، افغانستان  دروازه شرقی  بر  تجاوز  تاریخی خود را در طراحی  های  تا شكست  گرفت  افغان  ازادیخواهان  از  بزرگ 

 رفته باشد.را گ  دسایس و كودتا های ناكام

  

موظف دولت پاكستان در تركیب جنراالن و افسران بلند پایه اردو و آی اس آی ، بشمول دو دشمن سفاک ملت و    هیات

مردم افغانستان ،جنرال اسلم بیگ و جنرال حمیدگل ، جواسیس افغان و پاكستانی و صحه گذاری لشكر مزدور شان ) 

تور نجیب هللا را با تهدید و زور و بشكل اختطاف از  سبق دوكیس جمهور اطالبان ( با نقض حریم سازمان ملل متحد ،رئ

آن دفتر خارج و در یك نمایش از قبل پالن شده ، مورد تحقیر و توهین قرارداده و بعد از شكنجه و تعذیب ، با توحش و  

 بربریت قرون وسطایی همراه با برادرش احمدزی بقتل میرسانند . 

  

رزشهای حقوق بین المللی، اعالمیه جهانی حقوق بشر و كنوانسیونهای  این جنایت هولناك ضد بشری نقض خشن تمام ا

" كنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه اشخاص مورد    ناشی از ان ، كنوانسیون منع شكنجه و تعذیب و منجمله

 میباشد.  "   حمایت بین المللی و مامورین دیپلوماتیك

  

قوق بشر با انگیزه دشمنی سیاسی و تاریخی دولت متخاصم و متخالف پاكستان  این جنایت علیه بشریت بمثابه یك فاجعه ح 

تضعیف و اشغال كامل افغانستان كه با شروع جنگ اعالم ناشده انكشور در سال    بخاطر برداشتن موانع در مسیر پروسه

مینه های آن ایجاد و ز م.    ۱۹۹۲دور تنظیم های جهادی در اپریل  م و بر ضد نخستین جمهوریت ما اغاز و با ص   ۱۹۷٥

 در وجود ملیشه های طالبان تكمیل میگردید . 

این سازماندهی مستقیم و جنایت هیاٌت موظف دولت پاكستان أشكارا یك " تروریسم دولتی" و بزرگترین توهین بجامعه  

 بین المللی و به آدرس سازمان ملل متحد پنداشته میشود .

 توان این خاموشی و سكوت سازمان ملل متحد را توجیه كرد ؟اكنون و بعد از دو دهه و دوسال چگونه می

  



 

 

 جاللتماب محترم،

   تداوم این سكوت صاف و ساده به مفهوم انقیاد و صحه گذاری بر اعمال شنیع و جنایت ضد بشری تروریستان شریر و

 تروریسم دو لتی پاكستان میباشد ! ! ! 

د در قبال زندگی و حیات رئیس جمهور دوكتور نجیب هللا اظهر من كه مسئولیت اخالقی و تعهد سازمان ملل متحدر حالی

الشمس است ، میتوان اذعان داشت كه متاسفانه هیچگونه حسن نیت و مساعی جمیله كه بار ها مسووالن سازمان ملل 

 ه است . متحد و جناب داكتر پطروس غالی مدعی آن بودند ، اعمال نگردید

به احزاب انجمن حقوقدانان افغان در اروپا   نهاد مسلكی و یك شخصیت حقوقی رسمی مستقل و غیر وابسته  بمثابه یك 

 سیاسی موضوع را :

 بمثابه داعیه ملی افغانستان ،  -

 بحیث تجاوز بر حریم سازمان ملل متحد،  -

 تجاوز بر تمام ارزشهای قبول شده حقوق بین المللی، -

 افغانستان و شئونات ملی افغانان  تجاوز بر -

 مطرح و از جاللتماب شما متقاضی ایم تا : 

نتایج هیاٌت تحقیق شورای امنیت سازمان ملل  بیطرف را ایجاد فرمایند تا بر اساس  المللی و  كمیسیون حقیقت یاب بین 

 وند . متحد جنایتكاران و حامیان پس پرده ایشان را معرفی و به محاكمه كشانیده ش

  

تمام هفده سال حضور جامعه جهانی در افغانستان و انفاذ قانون اساسی و سر و صدا در مورد برابری حقوق افغانان    در

نجیب اله تبعیض صورت گرفته و با لطایف الحیل از داعیه بر حق مردم كنار رفته اند     ، درمورد رئیس جمهور دوكتور

. 

و مردم حق شناس افغانستان متمنی است تا ازاین داعیه بر حق ملی   ب اله شهیدانجمن با مراجعه بخانواده دوكتور نجی

 افغانستان با اقدامات عملی حمایت فرمایند . 

  

  

 با تجدید احترامات فائقه 

  

 از نام هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبد الواحد سادات

 رئیس انجمن 

  

  

 


