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تقبیح جنایت دهشت افگنانه بر یک مرکز علمی و فرهنگی
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا جنایت هولناک و دهشت افگنانه شرارت پیشه گان تروریست را
برپوهنتون امریکایی افغانستان که با « قساوت هدفمند » بریک مرکز علمی و فرهنگی و « شهروندان »
ملکی انجام و باعث شهادت و مجروحیت پنجاه هموطن عزیز ما گردید  ،بمثابه یک جنایت جنگی و ضد
بشری  ،با شدید ترین الفاظ محکوم و نفرت و انزجار عمیق خویش را بر عامالن تروریست ددمنش،
سازماندهنده گان و حامیان خارجی شان ابراز میدارد .

سالهاست که افغانستان قربانی اعمال تروریستی شرارت پیشه گان صادر شده از پاکستان میباشد و این
کشور بحیث مرکز و حامی آنان در سایه سیاست کجدار و مریز امریکا و انگلیس به جنگ اعالم نا شده
تداوم و« صدور » و « عبور » شرارت پیشه گان را سازماندهی مینماید.
پاسداران تاریکی و جهالت بمثابه اخالف مالی لنگ و افراد مماثل او با سوختاندن مکاتب  ،کشتار معلمان
و حمله بر مراکز علمی میخواهند افغانستان را از حق گذار به شاهراه ترقی محروم نگهدارند و کوهپایه کشور
ما را به مراکز امن تروریستان مورد استفاده قرار بدهند.

در حالیکه افغانستان آماج شرارت پیشه گان بین المللی و تشدید جنگ اعالم نا شده پاکستان قراردارد و
فرزندان وطن از هلمند تا کندز  ،بدخشان  ،ننگرهار و  ...قربان میگردند  ،ضرور پنداشته میشود تا افغانان در
هرکجایی که قرار دارند و به هر قوم واسم ورسم سیاسی که تعلق دارند  ،متحدانه صدای اعتراض شانرا به
گوش جهانیان برسانند و از مظلومترین خلق خدا که قربانی ترور  ،دهشت وبربریت میباشند  ،دفاع نمایند.
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