
 

Adres: van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,web. www.hoqooq.eu, , KvK No: 53230108, Bank No:469935308 ABN-AMRO  te 
Helmond. 

Contact:: Nederland (A. Basir Dehzad, tel: (31) 06-19480048, e-mail: b_dehzad@hotmail.com. . Denmarken(M.A. Wahid Sadat, tel;(45) 
027294949, E-mail: mir-sadat@hotmail.com. Duitsland: (A. Wase Ghafari, tel:(49) 061589216480, e-mail: a.wasegafari@web.de. 

 
                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 

 در تقبیح جنایات جنگی و ضد یشری طالبان
2016جون  12  

 

به شیوه های جدید انتقام گیری از ، جنگی و ضد بشری شانشت افگنان طالبی در این اواخر در ادامه جنایات هد

در مسیر جاده های مواصالتی متوصل گردیده اند. کشوری و بی دفاع کمردمان مل  

  

ی القلب ، جانی و فاقد وجدان انسانی  طالبی که دیگر هیچگونه شک و تردیدی در وابسته گی  مزدورانه قسگروه های 

وجود ندارد، در این اواخر با راه گیری و و ارتجاع منطقه  استخبارات نظامی پاکستان  شان با دستگاه شیاد و جهنمی 

و تعداد دیگر را در  میرسانند تلبیرحمانه به ق  ابا اسارات گرفته و تعداد شان ر  بی دفاع راقطاع الطریقی مسافران 

اده های مسیر بغالن، کندوز، تخار و در جدر هفته های اخیر به دفعات  جنایت ضد بشری این اسارت نگهمیدارند. 

. بدخشان و همچنان کابل غزنی ارتکاب یافته اند  

اصول و مبانی دینی و شریعت اسالمی مطابقت  با هیچ یک از این اعمال ضد انسانی شان که  اطالبان میخواهند ب 

و منطقوی نیز  زبانی -های قومیکشتار بیرحمانه اکنون عمداٌ و آگاهانه بر تشدید و عمیق ساختن  مخاصمت و ندارد، 

ه یتوج ،از هم پاشی ملت بزرگ افغانستان بیگانگان در پیشبرد و تطبیق اهداف و برنامه های  متوصل میگردند که جز 

 دیگری ندارد.

 

کلمات  ترین  و ضد ملت و مردم کشور را با شدید ضد بشریانجمن حقوقدانان افغان در اروپا این جنایات جنگی و 

قربانیان و به   . مادنی ابراز مینماید وا بخشنرا  در برابر این جنایات  یشخو رنفرت و انزجا باترموده و ممحکوم ن

ه خانواده های قربانیان این حوادث  شریک وبا غم و اند خود را  ت برین نمودهششهدای این جنایات استدعای به

.یممیدان  

ران یدر برابر مردمان ملکی ، اس  یل است که  هیچ عمل و جنایتقد بر این اصتانجمن حقوقدانان افغان در اروپا مع

وجود مزدوران  در  آن مستقیم و پشت پرده عاملین  اند. رمحکوم و توجیه ناپذی،جنگی و بر ضد ملت و وفاق ملی 

با قالبی گیری به تحریک تضاد های قومی و زبانی مبادرت و اعمال ضد ملت  وبا روپوش دموکراسی  آنانیکه طالبی و 

یک اتحاد نا مقدس پس  ایجاداینان با  مینمایند، باید در برابر ملت پاسخگو باشند.و مردم طالبان عقب گراه را  توجیه 

با پرروئی آب به آسیاب و خانه گستازبان و کثیر القومی و مذهبی افغانستان ، الکثیر  ملتهم پاشیده گی از پرده در 

  دشمن اصلی ما یعنی استخبارات پاکستان و حامیان پشت پرده شان میریزند.

گانهای عدلی و رتوسط او ،خواهان ردیابی و به کیفر رسانی عاملین این جنایات حقوقدانان افغان در اروپا  انجمن

و دفع هر گونه اعمال  مبنی بر تشدید و عمیق  رزومند است تا دولت افغانستان در سرکوبآ ، قضائی کشور بوده

یشه های این اعمال از کانالهای درون نظام رنموده و از آبیاری نمودن  لساختن تضاد های قومی و زبانی قاطعانه عم

جلوگیری نماید.    

 

 جنایتاعمال  و برونمرزی تقاضا مینمائیم تا ضمن تقبیح این ل کشور ما از تمامی نهاد های سیاسی و اجتماعی داخ

"  و ضعیف هدفمندانه بر دولت نا کارو ا عمل مشترک ب،  و سیاستبازان وابسته با طالبان در داخل نظام  کارانه طالبان

فشار وارد نمایند تا در برابر طالبان، دستگاه جهنمی پاکستان و عوامل  تشدید تضاد ها و خصومت های  " ت ملیدوح

ویدست گیرد.سیاست دقیق و واضح را ریک قومی   

 

  

 با احترام

 هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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