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 ناكستای جرمی  پاشرک
 

 

نكشور در اشد و دولت ان میبامن تروریستانه ان مركز ترور و خاكستاست كه پال از چهل سابیشتر 

ست اف سیاهدار تحقق ابزابه اترور بمثز ای تروریستی انهازمامی و مشوق سابه حاین مدت بمثا طول

ت اراستخبان ازمان زیر نظر ساناكز تربیه ، تجهیز و تمویل است و مراده نموده استفارجی خود اخ

 رد. ار دای قراس ای امی انظ

ب و سند بنشر رسیده و منجمله اكت است ، صدهابلیس معروفتر از كفر اقعیت كه دیگر این وادر مورد 

محمد  مه ، مرگ مرموز مالاوساپذیر ) قتل  ار نانكام الزایل ردیكه دالاسیس و در مواتز بدو ا انجمن ما

یل لمللی ، دالای قبول شده حقوق بین ار هامنصور و ... ( مطرح بوده ، متكی بر معی عمر ، قتل مال

ست اموده ـــــل نارسان ملل متحد ازمالمللی و ساجع بین امنتشر و به مر ان راكستاقوقی علیه پـم حالزا

كنون كه ا .ست (ان در ذیل تقدیم انشر رسیده ، كه لینك ه ب نشریهخل یك اد در داسناین ا) مجموعه 

نیز سر  امریكان ، دولت امی اده و حتی بزرگترین متحد و حافتام از بان اكستایی پاوسدیگر طشت ر

ز ان اكستایت پاوم حمازتداخیر اه او در شش م ان همنوانستافغاله ای چهل سادعاقعیت ام به وانجا

 ید.ایت مینمای تروریستی شكانهازماس
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ربود ا( كه قر FTTFلی تروریسم ) امین ماپول شویی و ت ابله بارت بر مقالمللی نظاد بین ادر بحث نه 

ذ تصمیم در زمینه و اتخاذ نگردید . عدم اتخایی اد گردد ، تصمیم نهان نهاه امل فهرست سیان شاكستاپ ات

 -م 1988نسیون ) ام كنواحكان و نقض آنه ای چهل گار هاشتن معیاگذ اد ، زیر پاین نهالی انفعاموضع 

 شد.اد مخدر" میبانونی موات غیر قمالاجع به معار" (  اناوی

بق اند ، مطاده ار دان قرات شایاج جناما ان رانستافغاعش و ... كه الب ، دان طات تروریستایاقب جناعو

ت جنگی ایاجنو یت علیه بشریت اجن ،یم ضد بشری اجر نو : نه ژیار گای چهانسیون هاتعریف كنو

ك و خون می ابخ ار ادی و معنوی مالی ملكی گردیده و هستی ماهانی اعث قرباشد كه همه روزه بامیب

م انجات ایانكشور میشوند ، شریك جنات علیه انع تعزیزان كه ماكستامی پای حاند . بدینرو كشور هاكش

 .شته میشوندافته پندای

ن ، افغانشسته  ان و مردم به عزانستافغال اس مسؤلیت در قباحسا اب اروپان در افغان انانجمن حقوقدا

ن اقی شخالاوولیت ئن كه مسآیمی ای داعضان ملل متحد و ازمانی، سامعه جهان جار دیگر به وجدایكب

ض اعترای اجعه و صداست ، مرالشمس اظهرمن ا،  ار كشور ماژیدی خونباوم تراد و تدایجادر 

 ، این قاتلینناز تروریستانكشور ایت ان و حماكستاشده پ ام نعالاوم جنگ از تدا یشات نایان جنانیاقرب

 ید.اهی مینماد خوابلند و د اه رامردم بی گن

 

ماحترا اب  

اروپان در افغان انانجمن حقوقدای رهبری اشور  
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