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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 

قبیح جنایت هولناک علیه بشریتت  
 

یکبار دیگر با  ،جنایتکاران داعشی این شریرترین و خبیث ترین دشمنان انسان و اسالم 

بیشتر از سی تن هموطنان  ،د انسانی شان و انجام جنایت هولناک ضنمایش چهره کثیف و 

ما را در والیت غور به شهادت رسانیده و مردم مستضعف را و بی دفاع  عزیز و مظلوم 

                                                                                             .عزا دار ساختند

  
ن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه با شدیدترین الفاظ این جنایت مدهش قاتالن انجم

نفرت و انزجار عمیق خود را بر عامالن سفاک و دون همت  ،داعشی را تقبیح مینماید 

        .سازماندهندگان و حامیان آنان ابراز داشته و روح شهدا را شاد میخواهد ،تروریست 

  
ع این جنایت بر طبق تمام معیار های قبول شده حقوقی و از اظهر من الشمس است که وقو

در ردیف   .( م ۱۹۴۹می  )میثاق بین المللی الهه و تا کنوانسیون های چهار گانه ژینو 

ضد بشری و جنایت علیه بشریت  تعریف میگردد و بر طبق صراحت ماده  ،جنایت جنگی 

و قتل  « سازمان یافته »و « گسترده حمله»بمثابه  ، اساسنامه دیوان جزای بین المللی  ۷

عامالن آن بحیث جنایتکاران جنگی و عامالن جنایت علیه  ، «جمعیت غیر نظامی»

بشریت به محاکمه کشانیده شده و به سزای اعمال طاغوتی و ضد انسانی شان رسانیده 

                                                                                                          .شوند

  
واضع است که دولت ضعیف و فقدان حاکمیت قانون و ضعف ارگانهای حراست حقوق و 

میان بین المللی دولت و عدلی و قضایی و افزون بر آنها سیاست های کجدار و مریز حا

 «مدافغان حقوق بشر»بخصوص ایاالت متحده امریکا و انگلیس و بر خورد دو پهلوی 

گستاخانه تر عمل نمایند و مردم بی دفاع و  ،ک باعث گردیده تا تروریستان شریر و سفا

کفاره آنرا به قیمت خون  ،مظلوم افغانستان که طوالنی ترین جنگ را متحمل میگردند 

                                                                                     .فرزندان شان بپردازند

  
 با حرمت

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ههیات اجرایی  
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