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 باز هم جنایت جنگی و ضد بشری 
 

 در حالیکه مردم به عزا نشیته افغانستان در برفباری های اخیر متحمل تلفات زیاد گردیده و سوگوار 

میباشند ، شرارت پیشه گان تروریست و قاتل بازهم جنایت هولناک آفریدند و در بعد از ظهر امروز 

برای چندمین بار کارمندان ستره محکمه را آماج حمالت ضد انسانی و ددمنشانه قرارداده و باعث 

 شهادت ) بیشتر از بیست تن ( و مجروحیت تا پنجاه هموطن عزیز ما گردیدند .                              

 

انجمن حقوقدانان افغاان در اروپا در حالیکه روح شهدا را شاد میخواهد ، نفرت و انزجار شدید خود را 

 به عامالن وحشی ودشمنان انسان و انسانیت ابراز میدارد .

 

 بی نیاز از اثبات است که وقوع این جنایت خونین بر طبق تمام معیار های قبول شده بین المللی ، از 

کنوانسیون الهه ) ۱۹۰۷ م ( و اساسنامه های نورنبرگ و دیوان جزایی بین المللی ، دادگاه لندن و 

کنوانسیون های چهار گانه ژینو [ ۱۹۴۵ م ( در ردیف جنایت جنگی و ضد بشری و جنایت علیه 

بشریت تعریف گردیده و باید عامالن جنایتکار و سازماندهندگان داخلی ، منطقه یی و بین المللی 

 مشخص و به محاکمه کشانیده شوند .                                                                                   

 

 در حالیکه بر اساس گذارش جدید سازمان ملل متحد حجم جنایات و کشتار اهالی ملکی روز تا روز 

زیاد گردیده است ؛ جامعه جهانی و بخصوص اعضای دایمی شورای امنیت ملل متحد در حالیکه 

مسولیت اخالقی شان در قبال تراژیدی خونبار افغانستان اظهر من الشمس است با سیاست های کجدار 

ومریز در نقش شرکای قاتالن مردم ما عمل مینمایند . در چنین احوال غم انگیز  انجمن حقوقدانان 

افغان دراروپا از تمام مدافعان حقوق مردم ، جامعه مدنی و نهاد های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی 

میخواهد که بدفاع از حق حیات شهروندان افغان و بر ضد تروریستان سفاک طالب و داعش و شرکای 

 جرمی شان صدایی اعتراض شانرا رساتر نمایند.                                                                   

 

                                                                   

 با احترام
 

نجمن حقوقدانان افغان در اروپاا  
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