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تروریسم و افراطیت دشمن و تهدید تمام بشریت
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا وقوع حادثه تروریستی اخیر درکشور فرانسه را که با دهشت و قساوت انجام یافته و باعث
هالکت تعداد زیاد افراد ملکی گردید  ،بشدت محکوم و بر عاملین آن نفرت و انزجار خود را ابراز میدارد.
این حادثه هولناک در کشور فرانسه مبین این واقعیت است که " سونامی" بنیادگرائی اسالمی که با توحش و بربریت عمل مینماید،
اکنون به یک تهدید بزرگ در جهان مبدل گشته است.
شهروندان اروپا اکنون به قیمت جان شان کفاره گناه های سیاستمداران کوتاه اندیش خود را در شهر و دیار خویش میپردازند.
سیاستمداران که به ارزش های تاریخی اروپا منجمله رنسانس  ،روشنگری  ،دستآورد های انقالب کبیر فرانسه و اعالمیه حقوق
بشر و همشهری پشت سر کرده اند و با خارجی ستیزی  ،راسیزم و مظاهر فاشیزم مجال میدهند تا پلورالیزم فرهنگی و دینی را
در اتکا با اعمال توطئه آمیز و در مغایرت با اعالمیه جهانی حقوق بشر ومیثاق های ناشی از آن  ،به مقدسات دینی و مذهبی
مردم توهین نمایند.
همین سیاست مداران اروپا در خدمت و همنوائی با پالن های سیطره جویانه آمریکا در رشد هیوالی بنیادگرائی اسالمی و خلق
سازمانهای مخوف و شرارت پیشه آن  ،جهان را در کام افراطیون و بنیادگرایان ( صهیونیزم ،مسیحی و اسالمی) بسوی جنگهای
صلیبی سوق مینمایند ،مراکز و منابع شرارت بین المللی اکنون بشریت و تمدن جهانی را به مخاطره قرار داده است.
سیطره جوئی لجام گسیخته  ،برخورد غیر عادالنه و نادیده انگاشتن اصول قبول شده حقوق بین الملل و " انفاذ" معیار های دوگانه و
من در آوردی  ،آب را به آسیاب دهشت افگنان بین المللی میاندازد و نوعی قانون جنگل را در جهان مستولی ساخته است.
بر مبنای ندای وجدان و انسانیت و اتکا بر ارزشهای جهانی  ،ترور و تروریسم و دهشت و وحشت را از کابل تا بیروت و اروپا و
در هر پنج قاره جهان محکوم مینمائیم و ریختن خون انسان بیگناه از مسلمان تا یهود ،مسیحی  ....را مرگ انسانیت و لکه ننگ بر
سکانداران طماع و حریص جهان و شرارت پیشه گان میدانیم.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از اقلیت افغان در اروپا  ،نهاد های اجتکاعی و فرهنگی شان صمیمانه میخواهد تا با دفاع از
ارزشهای قبول شده آزادی بیان و احترام به پلورالیزم فرهنگی و دینی و احترام به مقدسات آنان و با توسل به تسامح و تساهل و
همدیگر پذیری ،افراطیت  ،ترور و خشونت را با صدای بلند محکوم نمایند.
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