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 ملل متحدسازمان  ب رس منشی آجاللتم
 
 2018سپتامبر   ، 30
 
 سال از تجاوز پالن شده و هدفمند گروپ موظف دولت پاكستان بر حريم  ٢٢سپتامبر ، ٢٧در 

ی
نمایندگ
ن الملیل و در راستای  سازمان ملل متحد در كابل ميگذرد كه بر خالف تمام موازين قبول شده حقوق بي 

، استقالل و حاكميت میل افغانستان انجام يافت   . هجوم  لجام گسيخته بر تماميت ارضن
 

ن   تنظیم شده با حاميان بي 
ٌ
در آن شب سياه دولت متخالف و متخاصم پاكستان در همنوايی و پالن قبال

الملیل خود انتقام بزرگ از ازاديخواهان افغان گرفت تا شكست های تاريخن خود را در طرایح تجاوز بر 
 افغانستان ، دسايس و كودتا های ناكام  را گرفته باشد. 

ی
ق  دروازه شر

 

االن و افرسان بلند پايه اردو و آی اس آی ، بشمول دو دشمن أهي ت موظف دولت پاكستان در تركيب جبن
ال حميدگل ، جواسيس افغان و پاكستاين و صحه  ال اسلم بيگ و جبن سفاک ملت و مردم افغانستان ،جبن

وكتور نجيب گذاری لشكر مزدور شان ) طالبان ( با نقض حريم سازمان ملل متحد ،رئيس جمهور اسبق د
هللا را با تهديد و زور و بشكل اختطاف از آن دفبی خارج و در يك نمايش از قبل پالن شده ، مورد تحقب  
ن قرارداده و بعد از شكنجه و تعذيب ، با توحش و بربريت قرون وسطايی همراه با برادرش احمدزی  و توهي 

سانند .   بقتل مب 
 

ن الملیل، اعالميه جهاين حقوق برسر  ی نقض خشن تمام ارزشهای حقوق بي  اين جنايت هولناك ضد برسر
و كنوانسيونهای ناشر از ان ، كنوانسيون منع شكنجه و تعذيب و منجمله  " كنوانسيون راجع به 

ن الملیل و مامورين ديپلوماتيك  "  ميباشد.  ی و مجازات عليه اشخاص مورد حمايت بي   جلوگب 
 

ه دشمنن سياش و تاريخن دولت متخاصم  ن يت بمثابه يك فاجعه حقوق برسر با انگب  اين جنايت عليه برسر

ن موانع در مسب  پروسه  تضعيف و اشغال كامل افغانستان كه با 
و متخالف پاكستان بخاطر برداشيی

وع جنگ اعالم ناشده انكشور در سال  ن جمهوريت ما اغاز و با ص ١٩٧٥شر دور تنظيم م و بر ضد نخستي 

 م.  زمينه های آن ايجاد و در وجود مليشه های طالبان تكميل ميگرديد .  ١٩٩٢های جهادی در اپريل 
 

ين  " و بزرگبی ت موظف دولت پاكستان أشكارا يك " تروريسم دولنی
ٌ
اين سازماندیه مستقیم و جنايت هيا

ن الملیل و به آدرس سازمان ملل متحد پنداشته ميشود  ن بجامعه بي   .  توهي 

اكنون و بعد از دو دهه و دوسال چگونه ميتوان اين خاموشر و سكوت سازمان ملل متحد را توجيه كرد 
 ؟
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م،  جاللتماب محبی

ی نیتداوم اين سكوت صاف و ساده به مفهوم انقياد و صحه گذاری بر اعمال ش ع و جنايت ضد برسر

ير و  تروريسم دو لنی پاكستان ميباشد ! ! !   تروريستان شر

 و حيات رئيس جمهور دوكتور در 
ی

 و تعهد سازمان ملل متحد در قبال زندگ
ی
حاليكه مسئوليت اخالق

نجيب هللا اظهر من الشمس است ، ميتوان اذعان داشت كه متاسفانه هيچگونه حسن نيت و مسایع 

جميله كه بار ها مسووالن سازمان ملل متحد و جناب داكبی پطروس غایل مدیع آن بودند ، اعمال 

 رديده است . نگ

 رسیم مستقل و غب  
ی
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه يك نهاد مسلیك و يك شخصيت حقوق

 وابسته به احزاب سياش موضوع را : 

 بمثابه داعيه میل افغانستان ، -

 بحيث تجاوز بر حريم سازمان ملل متحد، -

ن الملیل، -  تجاوز بر تمام ارزشهای قبول شده حقوق بي 

 تجاوز بر افغانستان و شئونات میل افغانان  -

 مطرح و از جاللتماب شما متقاضن ايم تا : 

 

ت تحقيق شورای 
ٌ
ن الملیل و بيطرف را ايجاد فرمايند تا بر اساس نتايج هيا كميسيون حقيقت ياب بي 

 و به محاكمه كشانيد
ن
 ه شوند . امنيت سازمان ملل متحد جنايتكاران و حامیان پس پرده ایشان را معرق

 

در تمام هفده سال حضور جامعه جهاين در افغانستان و انفاذ قانون اساش و ش و صدا در مورد برابری 

حقوق افغانان ، درمورد رئيس جمهور دوكتور  نجيب اله تبعيض صورت گرفته و با لطايف الحيل از 

 داعيه بر حق مردم كنار رفته اند . 

نجيب اله شهيد و مردم حق شناس افغانستان متمنن است تا ازاين  انجمن با مراجعه بخانواده دوكتور 
 داعيه بر حق میل افغانستان با اقدامات عمیل حمايت فرمايند . 

 
 

امات فائقهیبا تجد د احبی  
 

ت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
ٌ
 از نام هیا

 مب  عبد الواحد سادات

 رئیس انجمن
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