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 حمالت ترورستی طالبان جنایت شدید جنگی در برابر مردمان ملکی است

 

تروریستان بی عاطفه و قسی القب طالبی بروز چهارشنبه گذشته باز هم در شهر مزدحم کابل جنایت آفریدند  که در اثر 

آن  قریب یکصدو چهل هموطن ما  شهید و زخمی گردیدند. طالبان ،این گماشته گان بیگانگان، در دو حمله انفجاری 

یتی کشور را در شهرکابل  قربانی عمل وحشیانه شان ساختند. تعداد از فقیر ترین ها را و تعداد از نیرو های امن  

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این جنایات را شدیداٌ محکوم میکند و امیدوار است تا عاملین این آن  دستگیر و به شدید 

و انزجار مردم را  ترین مجازات محکوم گردند.  انجمن  بدین باور است که طالبان  با چنین اعمال شان احساس نفرت

در برابر خویش روز تا روز شدید تر و عمیقتر ساخته اند. آنان بحیث اجیر ترین حلقه  وابسته به بیگانه گان و بی افتخار 

 ترین گروه اند که  هم در حال وهم در آینده شرمسار ملت و خلق مظلوم آن خواهند ماند. 

 

روز ،  در وجود دولتمداران فاسد و دهان پر آب ، در عمق بحران  در شرایط دشوار و پیچیده کنونی که کشور روز تا

فرو میرود و نجات از بحران به یک آرمان خواب گونه مبدل گردیده است، ادامه جنگ فرسایشی طالبان و داعشیان یکی 

.از عوامل بزرگ بقای فساد، موجودیت بیگانگان و ادامه پیشبرد اهداف غرض آلود شان در افغانستان است  

 

نیروهای  مسلح قهرمان کشور که یگانه امید دفاع مستقالنه از حاکمیت ملی و منافع علیای کشور اند، با وجود دها و 

صدها مشکالت و موانع سازمان داده شده اجنبی ها و شهادت شان در میدان های جنگ و ناشی از حمالت نا جوانمردانه 

میگیرند. ملت مبارزات هدفمندانه شان را ارج بزرگ میگذارد و بر  تروریستی ، هر روز بیشتر در قلب مردم کشور جا

 هر قطره خون ریخته شده شان ادای احترام نموده نام شهیدان آن را جاویدانه نگهمیدارند. 

 

ما روح شهیدان قربانی این جنایات تروریستی را شاد میخواهیم و برای خانواده های شان تسلیت و برای زخمی شده گان 

ابی عاجل استدعا مینمائد.ی صحت  

 
 با احترام

 هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 f: آدرس فیس بوک ما 
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