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بنیادگرایان عقب گرایی قرون وسطایی که به چهره کثیف شان نقاب « اسالمی » کشیده
اند بار دیگر با توحش و بربریت چهره کثیف ضد انسانی و ضد مدنی شانرا به نمایش
گذاشتند و با شهادت رخشانه مظلومه بمردم افغانستان و جهانیان آشکاراتر ساختند که
به اعمال شیطانی و تعرض به شرف و حیثیت و آزادی انسان دوام میدهند و قانون
اساسی و قوانین جزایی و مدنی و اعالمیه یی جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از
آنرا به اوراق سیاهی جنایات شان معاوضه نموده اند.
بی بی سی گذارش داده است  « :گروهی از طالبان و رهبران مذهبی محلی و جنگ
ساالران مسلح » باعث این جنایت ضد بشری در والیت غور گردیده اند.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حـــــالیکه به شدید ترین الفاظ این جنایت ضــد
انسانی و فاجعه یی حقوق بشررا محکوم مینماید نفرت و انزجار عمیق خود را به
عاملین این بربریت اعم از طالبان و شرکای جرمی شان و اوباشان مسلح بی بند
بارمیفرستد.
اظهر من ا لشمس است که دولت ضعیف و فقدان حاکمیت قانون و توسعه ذهنیت
متحجرانه و طالبانی منبعث از دیوبند و قم و ارعابیون عرب و جهالت مردساالرانه
زن ستیز زمینه ساز این جنایات خوفناک می باشد.
انجمن از پاسداران حاکمیت قانون و آزادی و حقوق زن می خواهد که به دفاع از
تطبیق قانون اساسی و قوانین جزایی و مدنی و تحقق اعالمیه یی جهانی حقوق بشر و
میثاقهای ناشی از آن که « پرنسیپ های بین ا لمللی مشروعیت جرم و جزا » رامسجل
و دولت افغانستان مکلف برعایت آن میباشد  ،صدای شانرا بلند تر و رساتر و مشترک
نمایند و در مبارزه ای تاریخی علم و جهل در برابر اخالف مالی لنگ و شریعیتمداری
ها از قانون و اصول مدنی حیات اجتماعی دفاع نمایند .بااحترام
هیئت اجرائیه
انجمن حقوق دانان افغان در اروپا

