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 مقدمه  یبجا

در  بیرق یحساب قدرتها هی، تصفاست یخونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارج یدیتراژ   

 نیب یرقبا کیوپولوتیج یو تداوم کشمکش ها دینطع آن قربان گرد ثیاوج جنگ سرد که کشور ما بح

 دهیبخش اومبزرگ ، جنگ خانمانسوز را تد یهایباز  دی، در دور جد یابتین یو جنگ ها ییو منطقه  یامللل

 است 

و کشتار ، همانا ادامه جنگ اعالم نا شده پاکستان  بتیاز عامل دوام مص یبخش اساس  کیراستا و  نیدر 

 تیجمهور  نیخرابکار بر ضد نخست یو فرستادن گروه ها حیو تسل زیتجهم ( با ۱۹۷۵که از)  باشدیم

 دارد  انیچهل ودو سال به اشکال متفاوت جر  نیو در  افتهیافغانستان آغاز 

خود استفاده  یخارج استیبه اهداف بلند مدت س یابیبمثابه ابزار دست یستیترور  یاز گروه ها پاکستان

و « مرگ با هزار زخم » بر  یالحق مبن ایجنرال ض یرا بدست آمورند و پالنها کیژ یق سترات، تا عم دینمایم

 مطرح نموده است  الیام نیهم یرا ورا« بسوزد  دیکابل با»

، بشمول داعش که در شهیو شرارت پ یستیگروه ترور  ستی، تا بافزون بر طالبان ینوناحوال ک در

سترده گهفده سال حضور  نی. در استخبارات آنکشور قرار دارند هی، مورد حماباشندیافغانستان فعال م

«  مانکاریپ» را بحساب  لردا اردیوپنج مل ینقش دوگانه ) س  ی، پاکستان با اجراوسازمان ناتو کایامر  ینظام

مجددطالبان و و گروه  یبه سازمانده سیو انگل کایامر  زیکجدار و مر  استیتصاحب و همزمان ببرکت س

قرارگرفته  تیبشر  هیعل تیو افغانستان  اماج جنا دهی، جنگ اعالم نا شده را تداوم بخش یستیترور  یها

) حسب گذارش  گرددیتکرار م ی و ضد بشر  یجنگ اتیجنا یملک یبا کشتار اهال ستانیو همه روزه ترور 

که تا پنج  افتهیدر افغانستان )انجام  یستیحادثه ترور (  ۱۴۴۲اقتصاد و صلح تنا در سال پار )  وتیانست

 داشته است یو هزاران زخم یهزار تلفات جان

 هیکه دوس یو اعتراضات جانب افغان اتیاز چهار دهه در برابر شکا شتریمدذت ب نیدر تمام ا پاکستان

 لیالح فیملل متحد ، بوجود اورده است ، با لطا تیامن یو شورا یامللل نیب ربطیرا در مراجع ذ یقطور 

در اسالم اباد  الدنبن  مهبرده است و اما قتل اوسا شیرا پ انیو خاک زدن بچشم جهان قیراه انکار از حقا
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و  کایشانرا از بام انداخت و  امر  یآن مرگ مرموز و قتل مال منصور در انکشور ، طشت رسوا بیو به تعق

زهر شان ،  یدر کشور ها یستیخون سربازان شان ووقوع حمالت ترور  متیکه به ق  زیناتو  ن یاعضا

 نیافغانستان ، الاقل در حرف اعتراف و اما در  یادعا تیرا احساس کرده اند ، باالجبار به حقان ی ترورپرور 

 یبخاطر نابود ی، ما شاهد کدام اقدام اساس  کایجمهور امر  سییر  دیجد ی ژ یسه ما بعد از اعالم سترات

و متحدان آنرا ، مورد  کایامر  یاخالق تیکه مشروع یاصول تیاهم ییدارا سوال مینبوده ا ستانیمراکز ترور 

 انیو حام زبانیاوسامه و مال منصور واجب القتل اند ، با م کهیصورت دراست که  نیا دهدیشک قرار م

 ؟  ردیانجام گ دیچه برخورد با

 یجنگ اتیدر جنا یهمه روزه مردم ملکقرار دارد و  تیبشر  هیعل اتیماج جناآو  سمیترور  یقربان افغانستان

 اند  دهیگرد فیتعر  یامللل نیب میجرا ثیبح یامللل نیب یثاقهایکه بر طبق م گردندیتلف م ی و ضد بشر 

 اتیرا مخاطب ساخته و بخاطر حق ح یامللل نیمردم مظلوم افغانستان حق دارند وجدان جامعه ب نرویبد

 یو از سازمان ملل متحد و شورا ندینمال  یدادخواه یشاهراه صلح و ترقه افغان و حق گذار افغانستان ب

و  یامللل نیب یثاقهایممندرج در  یجهان یکه ارزشها ندیآن مطالبه نما یمیدا یاز اعضا ژهیو به و  تیامن

تجاوز و ترور و مردم به عزا  انیمرجع دانسته و به قربان یاس یاحکام منشور ملل متحد را بر مصالح س

 ؛ا در قبال شان اظهر من الشمس استشم یاخالق تیولجنگ را متحمل و مس نیتر  ینشسته که طوالن

اتخاذ  یعمل ری، تدابمراکز ترور است یودپله تقرب به صلح که همانا ناب نیو به نخست ندیعطف توجه نما

 ردیقرار گ یامللل نیب یجد راتیو مورد تعز  فیتعر  ستانیترور  یحام ثیو  دولت پاکستان بح

 یاستخبارات نظام یپالن ها ی که مجر  یو نظام یاس یجنراالن و رهبران س دیبا راتیتعز  نیاساس ا بر

   .بخاطر محاکمه شان اتخاذ گردد ریشامل و تداب اهیدر فهرست س باشندیم ایآنکشور بوده و 

 هیاسناد و اعالم کتعدادی ی مجموعه که حاو  نیاست که نشر ا دواریحقوقدانان افغان در اروپا ام انجمن

برحق دفاع از   هی،  در خدمت داعی، بتواند در بعد حقوق باشدیپاکستان م هیعل یبر الزام حقوق یمبن

،  سمیترور  یو حام مرکز ثیپاکستان بح یبخاطر معرف یدادخواه فانهی، در امر شر افغان و افغانستان 

 .ردیقرار گ

و صلح در دوام جنگ اعالم ناشده پاکستان و مراکز  باشدیصلح م ی و بود افغانستان در گرو برقرار  هست

ضرور  اریبس نرویسراب خواهد بود ، بد کیعساکر ناتو  ون یمل کیدر حضور  یدر انکشور ، حت یستیترور 
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گفتمان همجانبه  کیدر دردناک را درک و  تیواقع نیا تیاست تا افغانان متعهد به وطن و مردم با عقالن

 ضیتعو  هیو همسا  یخیمقابله با پاکستان را بمثابه دشمن تار  ی، منشور ملیو با چنگ زدن به مصالح عموم

  ندی،  طرح و بخاطر تحقق ان صادقانه تالش نما رینا پذ

 حرمت با

 عبدالواحد سادات  ریم

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا سییر 
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 ضد نقش پاکستان به حیث یکی از عوامل منازعهکمپاین بزرگ بر 

تقویه آشوب در کشور ما و و   از عوامل منازعه در یک کمپاین بزرگ بر ضد نقش پاکستان بحیث یکی

 تروریزم بین املللی همصدا شوید!

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از شما هموطنان عزیز صمیانه تقاضا مینماید تا بر مبنای منافع ملی، 

مصالح علیای کشور ودفاع از افغان وافغانستان در راه اندازی یک کمپاین مشترک با ما شریک گردیده از 

 این اقدام پشتیبانی نمایید.

 ثبات منقطوی و بین املللیامن و  ناک برایخطر  ه نقش دولت پاکستان بحیث یک رژیممسئل ز آنجایکها

یست، در محراق توجه سیاست های منطقوی، ر رو وتسلیح گروه های دهشت افگن ت مرکز تربیه، تجهیزو 

 و  بین املللی
 
 همه در یک کمپاینما به موقع است تا ؛ بجا و شورای امنیت ملل متحد قرار گرفته است اخصا

 علیه امنیت ملی، منطقوی پاکستان واقدامات آن دولت بر  ضد سیاست های تروریستیمشترک وبزرگ بر 

 بین املللی شریک گردیم.و 

خود  ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت "طبعیی"ث یک کشور غیرپاکستان بحی

افگن مبادرت ورزیده، بصورت دهشت  وتسلیح گروه های منازعه بوده به تربیه، تجهیزعامل آشوب و 

 سیستماتیک از تروریسم بحیث ابزار سیاست خارجی خویش استفاده مینماید.

حامی تروریزم و رکن شرارت بین  ،ناقض منشور ملل متحد پاکستان بحیثدر اوضاع کنونی نقش دولت 

تعهدات ناقض منشور ملل متحد و  بحیث شناخته شده ترینو  زمان دیگر برجسته گردیدهاز هر  املللی بیشتر

بین املللی میباشد. دستگاه استخبارات پاکستان بزرگترین مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگر اندیشان 

ورش شرارت پیشگان شریربین املللی بوده مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد. ومرکز پر 

همچنان دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را در افغانستان مرتکب شده اند و افغانستان را به 

 بزرگترین قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعالم نا شده خویش مبدل ساخته است.

ن افغان در اروپا از هموطنان قدرمند ما در داخل و خارج کشور، نهاد های سیاس ی ، انجمن حقوقدانا

اجتماعی ، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم تقاضا مینماید تا بحیث یک داعیه ملی صدایی 

و  اعتراض همزمان شانرا در یک کمپاین بزرگ در برابرتشدید جنگ اعالم نا شده پاکستان متحدانه بلند

در این داعیه برحق ملی افغانستان بدون در نظرداشت اختالفات قومی ، مذهبی ، ایدیولوژیک و سلیقه 

 ت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپاأهی  ها همزمان سهیم گردید.
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 حامی تروریزم بین املللیپاکستان مرکز و 

موجودیت خود  م دورانهای استعماری در تما" ومخلوق استراتیژی طبعیی"پاکستان بحیث یک کشورغیر

نموده همسایه گان جستجو  خفقان داخلی ودشمنی با را دربقای خودرمز بوده و منازعه عامل آشوب و 

و « کمربند سبز«م.( بحیث حلقه اساس ی در  1977کودتای نظامی جنرال ضیاالحق ) بخصوص بعد ازو 

زیده وبه صورت وتسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت ور  به تربیه، تجهیز« نقاب جمهوری اسالمی»

  .سیاست خارجی خویش استفاده مینماید تروریسم بحیث ابزار سیستماتیک از

راستای نقش خصمانه وتاریخی این کشور درمعرض دسایس  نامیمون پاکستان در تخلق بدو افغانستان از

م( 1973)اعالم جمهوریت  بای را حاصل کرده بود( قرار داشته و اسالم آباد )که عضویت پیمانهای نظام

  .کنون ادامه دارداتا  و آماج جنگ اعالم ناشده آنکشور قرارگرفته

نقشهای  کنون جنگ اعالم نا شده پاکستان به اشکال و شیوه های مختلف ودرهمان جمهوریت اول تا از

دراوج جنگ سرد، « خیز تختۀ»بحیث  آن خرابکاران گرفته تا تبدیل شدن ر تسلیح وصدو  تربیه، متفاوت از

، رول بازی نموده است وهمچنان تالش دستگاه میالدی نود ۀنفدراسیون وجنگهای تنظیمی دهرح کط

بخاطرتثبیت عمق ستراتیژیک، بی  مستقیم در وجود طالبان، تسلط استخباراتی پاکستان بخاطرـ نظامی ـ

دررابطه یل دارد .) ارائه دال  ی وتضعیف افغانستان دریک ونیم دهۀ اخیر، صورت گرفته وادامهثبات ساز 

  (.تحصیل حاصل پنداشته میشود "«ابلیس به این حقایق آفتابی، بحیث اثبات "کفر 

  : پاکستان ناقض منشور ملل متحد و تعهدات بین املللی

 Pacta Sunt نظام بین املللی معاصر ملهم و استوار بر یک اصل قبول شده یی حقوق بین املللی میباشد

Servanda )  مکلف به اجرای آن میباشندملل متحد متعهد و دد ( که اعضای سازمان ـــ تعهد باید اجرا گر. 

رابطه به  دررابر جامعه یی جهانی عمل نکرده و اما در عمل دولت پاکستان در قبال تعهدات خود در ب
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، هیچگاهی به تعهد کنون،ام ( وتا  1988)  بخصوص بعد ازعقد موافقت نامه ژینوانستان درمجموع و افغ

  وفا نکرده است. ویشوعده ووعید خ

حقوق  هم با پررویی منشور آن ودیگر اصول قبول شدهاست و  پاکستان هم عضو سازمان ملل متحد

  ؟بین املللی را نقض مینماید

  ؟کشور به جهان تروریست صادر میکندهم از خاک آنانی است و پاکستان هم عضو جامعه جه

هم جنگ اعالم نا شده رابا هم پیمان آن امریکا است و « شریک استراتیژیک» پاکستان هم

دولت و رهبران  Moral)   (Obligation    بدینترتیب مسئولیت اخالقی میدهد؟ ادامهکشور)افغانستان( 

  !پاکستان زیر سوال رفته است

  ؟آیا بسیار سوال بر انگیز نیست

پاکستان ملیاردها دالر را زیرنام ن، ناتو درافغانستاگسترده امریکا و  که درین پانزده سال اخیر حضور 

تصاحب نموده است، در حالیکه رهبران و مراکز سازمانهای تروریستی « تروریزم »علیه همکاری مبارزه بر 

 . در داخل آنکشور فعال می باشد

چند و  دبه افغانستان هجوم نظامی نمو  دسته شرارت پیشگان القاعدهامریکا بخاطر اسامه بن الدن سر 

آخوند ده ملیون دالر  سر مالعمراز اسالم آباد پیدا گردید، بر  تروریست شماره یک، کلۀسال بعد سر و 

ر شفاخانه های آن کراچی زندگی وبشکل مرموز د "خانه های امن"ن گردیده بود، اما نامبرده در یجایزه تعی

 گردید.ر صدها تن در پاکستان دایر با حضو یین اخالف آن علنی و تع جلسات بخاطرو شهر بقتل رسید 

ا دسته شرارت پیشگان، تشت رسوایی پاکستان را از بام انداخته است واکنون بمعمای اقامت وقتل سر 

پاکستان مرکز ، دیگر هیچ وجدان بیدار شک نخواهد داشت که کشته شدن مال منصور در پاکستان

یکبار به ربی و ال منصور به امارات متحده عشانزده بار سفر م. می باشد ودولت آنکشور حامی تروریزم

حلقه دست اول رهبری ، بیان عین واقعیت است که رهبر و با نام جعلییران با پاسپورت رسمی پاکستانی و ا

حمالت مرگبار تروریستی بر ضد ملت ندهی جنگ و طالبان نه تنها در پاکستان از مصئونیت کامل برای سازما

ادامه تحت چترحمایتی آی اس آی برای م و بلکه آنها درتبانی مستقی و مردم افغانستان برخوردارهستند،

، " تدارکات مالی را ازطریق " کاریدور حاکمیت ملی افغانستان فعالیت های تخریبکارانه برضد دولت، مردم و 
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) البته در این یادداشت پیرامون چگونگی قتل  .امارات متحده عربی فراهم وسازماندهی نموده ومینمایند

مهربان » زمانیکه اسامه ومال منصور واجب القتل است، سزای میزبانان   ( .آنان بحث صورت نگرفته است

وقت آن رسیده است که جامعه جهانی و بخصوص انگلیس و امریکا به این   وحامیان چه خواهد بود؟« 

  ! سوال جواب بدهند

  : پاکستان مرکز تروریسم بین املللی

بخصوص یت )وزارت های خارجه اعضای دایمی شورای امنتا بین املللی از سازمان ملل متحد و اسناد معتبر 

 ها و مطبوعات جهانی گویای این حقیقت است که سرنخ بسیاری وزارت خارجه امریکا (، سایر کشور 

ا نیویارک به پاکستان گره تاز کابل، تابمبیی، دارالسالم، چیچین، سینکیانگ و  حوادث دهشتبار تروریستیاز 

رای شرارت پیشه گان جهان گردیده و سردسته های سازمانهای تروریستی . پاکستان مکان امن بمیخورد

« رهبران  » مصروف طراحی عملیات وحمالت دهشتبارمیباشند وبرای تعین« خانه های امن آی اس آی»در

سازمان تروریستی  اه چندصد تن رادایرمینمایند.)همین اکنون ده و نظم ونسق امورجلسات علنی وتا

ومورد حمایت خارجه امریکا در پاکستان علنی فعال بوده  وزارتسازمان ملل متحد و مشمول لیست سیاه 

  .تجهیز میگردندآی اس آی قرار داشته، تسلیح و 

 ن دگر اندیشان:پاکستان بحیث مرکزتولید فکر انتحاری وکشت

کافرکش ی ، در پاکستان که اندیشه های بنیادگرایانه اسالمی، « نهادهای خیریه» تعداد مدارس، مراکز و 

ها هزارمیرسد واکثریت آنهایکه توسط ه قتل دگراندیشان را ترویج میدهند تا به دو  سیف االسالم، انتحار

جنرال ضیآالحق اندیشه آی و بقایای  اس چتر محافظتی ِآی موالنا های خبیث آنکشوررهبری میشوند، زیر

   .در اردو قرار دارند

  : شریربین املللیپاکستان مرکز پرورش شرارت پیشگان 

 مدرسه هایهای مختلف در چهل سال اخیر بیشتر از دوصدهزار تروریست عرب وعجم از کشور طی 

ین گردیده، یآنان جوایزتع برسره ورهبران سازمانهای تروریستی که تروریست سازی پاکستان پرورش یافت

مال هیبت  مالمنصور، العمر،، مسامه،ایمن الظواهری،ابوبکربغدادی)او  درین کشورکسب تجربه کرده اند

 مستفید گردیده اند« خانه های امن آی.اس. آی»اله وده ها تن دیگر دراین ردیف قرار دارند واز امتیازات 

)  

  :استخبارات نظامی پاکستان مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد

آی ویا بدستور  اس توسط آیدر داخل وخارج پاکستان تعداد زیادی از شخصیت های معروف افغان 

ها ه کتوازی و دعبدالحکیم غروال،  ، چینزایی ،ده اند،) پوهاند شمس الدین مجروحاجیران آن بقتل رسی
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رییس جمهور اسبق یک راز  هللاشب شهادت داکترنجیب  اکنون دیگر حضورجنرال اسلم بیگ در .تن دیگر

( آی ـ طالبان اس ط قرمز اصول مافیایی روابط ) آینمیباشد. در چند سال اخیر آنعده رهبران طالبان که خ

  .را نقض کرده اند، زندانی و به اشکال مرموز بقتل رسیده اند

 

  :دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را درافغانستان مرتکب شده اند

می باشد،  افغانستاندرین مدت تداوم جنگ اعالم نا شده، پاکستان عامل اولی واساس ی تراژیدی خونبار   

   . غرب پنداشته میشودمداخالت آنکشور دلیل وبهانه مداخالت نظامی شرق و 

ر ، یتیم وبیوه گردیده اند و ده ها ملیارد دالها هموطن ما نابود، معلول، معیوبـ درین چهاردهه ملیون 

                                                                          .دیده استمناطق زیاد تخریب ویا مانند پایتخت به تل خاک مبدل گر بکشور ما خسارت رسیده و 

  تاریخی تاراج و یا مانند بت های بامیان تخریب گردیده استـ غنایم و آثار ملی و 

                                . ـ تاسیسات دولتی و اردوی ملی افغانستان نابود گردیده است   .

                                                                                                                                 .جنایات ضد بشری، جنایات جنگی، نقض حقوق بشرو قتل وکشتار اهالی ملکی دوام دارد

   . برپا است آ وشطیالصبر  کربال، فاجعه افغانستان در درچند ماه گذشته هر روز

وپکتیکا در اینطرف خط نامنهاد دیورند مراکز عسکری ایجاد  از قرار معلوم پاکستان در والیات ننگرهار

                                                                            . کرده است

                                                                                      . کشور ما به شاهراه ترقی می باشد تداوم و تشدید جنگ اعالم نا شده پاکستان مانع اصلی گذار 

         وتشدید جنگ اعالم ناشده چه میتوان کرد؟ اینهمه جنایات،تجاوز  برابر در

چنانچه گفته اند: حق داده ختم جنگ اعالم نا شده ودستیابی به صلح با تگدی بدست نمی آید و 

  .نمیشود، حق گرفته میشود

  : افغانستان قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعالم نا شده یی پاکستان

دولت قربانی باید اعالم نماید که مورد تجاوز قرار گرفته » مطابق به احکام منشور سازمان ملل متحد 

  « است
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ی از چه عاجل دوسیه جنایات ناش ی اعمال پاکستان، هر مثابه کشور قربانباید ب بدینرو دولت افغانستان

شورای امنیت س.م.م و دیوان   وجود طالبان وشرکای شانرا تنظیم وبهجنگ اعالم نا شده آنکشور در 

  .عدالت بین املللی ارجاع نماید

 united nations) به اساس اصول منشور م. م. م اصل : دولت باید به شورای امنیت پیشنهاد نماید تا

sancations)   تهدید صلح ، نقض صلح » را مطابق احکام فصل هفتم منشور ملل متحد و بر اساس اصل

در مورد پاکستان بررس ی و تطبیق نماید تا پاکستان بحیث مرکز تروریسم و دولت آنکشور « وعمل تجاوز 

. این بین املللی قرار گیردرد تعزیرات مو  (Legal Settlement Sancation) بمثابه حامی تروریسم برطبق اصل

تعزیرات باید شامل قطع کمکهای نظامی و مشروط ساختن مجموع کمکها به نابودی تروریستان و تحقق 

  .اصول و پرنسیپ های جهانی و قبول شده یی حقوق بین املللی گردد

  : مراکزسالح اتومی پاکستان منبع خطرناک تهدید جهانی

بین املللی است وخطرناکترین سردسته ها وسازمانهای مخوف تروریستی  ستان مرکزشرارتکه پاک احوالی در

ت دولت سابقه جرمی دولشری در ارتباط تنگاتنگ با اردو وآی اس آی فعال میباشند و دشمنان تمدن بو 

عنداملحاکمه بدان اعتراف نمود ،  که پدر بمب اتومی آنکشور   ( N . P . T ) پاکستان درنقض موافقت نامۀ

ور است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بخاطر نظارت وتحت پوشش قراردادن فعالیت بسیار ضر 

  .اتومی پاکستان اقدام نماید

 

  : ، اما بسیار ضروری ومبرموظایف دشوار

ـ دولت باید با سازمان ناتو وکشورهای انگلستان وایاالت متحده امریکا که تشدید جنگ اعالم نا شده 

اساس پیمانهای ستراتیژیک، مکلف به دفاع های کجدار ومریز آنان است و بر پاکستان معلول سیاست 

 . تداوم تراژیدی خونبار افغانستان مسئولیت اخالقید، مذاکرات سازنده را آغاز نمایدقاطع می باشن

Moralobligation) ) با سوالیه بزرگ مواجه ل افغانستان اظهرمن الشمس میبآشدآنان راکه در قبا ،

سخنان ر مردم ما در استغاثه سناتوران و ولیت جانب امریکا در قبال تراژیدی خونبامسئ   ؟ساخته است

قبل از انتخابات دولتمردان ، ویا هر چند سال کشتن یک سردسته تروریستان خالصه نمیشود ) که کفاره 

 باید صداقت گفتار،افغانان .( بی دفاع با خون فرزندان شان بپردازندانتقامجویانه را مردم بی گناه و  اعمال

وب قاطع آنان در درمبارزه با تروریسم را) الاقل بخاطرانتقام خون دوهزار وپنجصد سربازشان( درسرک

 .پاکستان ( مشاهده نمایند ) مراکز اصلی شان
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حقایق قربان شدن افغانستان را مطرح و در جلب همنوایی آنان  ،های اتحادیه اروپاـ دولت باید با کشور 

  . نجام دهدتالش وسیع ا

همسایگان وقدرتهای بزرگ  ـ بسیار ضرور است تا دولت کار وسیع را با اعضای دایمی شورای امنیت،

رابطه به مسایل جاری افغانستان وبحث بر عواقب  روسیه وهندوستان دنبال ودر منطقه مانند چین،

، تشدید جنگ های نیابتی وپولوتیک وزیانبار استفاده ابزاری از گروه های دهشت افگن بخاطر مقاصد جی

  . سازماندهی نماید

  آیا دولت افغانستان توانایی انجام این رسالت تاریخی را دارد ؟

پاشنه آشیل افغانستان ضعف اقتدارملی است. "مردم بزرگ" که بار طوالنی ترین جنگ تاریخ را متحمل 

د باورندارند و فراموش کرده اند که: گردیده اند ، با "رهبران کوچک" مواجه می باشند،رهبرانیکه به مردم 

ودار تقسیم منافع ملی عاجز می باشند و درگیرو از تشخیص مصالح کشور و  خلکو زور، دخدای زور دی

که کفاره آنرا  گروپ تقسیم مینمایندح را درین مقطع حساس بحساب قوم و بوده وقوای مسل« قدرت » 

پای دشمن سفاک را تا مقر پارملان، شفاخانه و  دازندهموطنان مظلوم با خون شان میپر سربازان قهرمان و 

  . قول اردوی والیت بلخ رسانیده اندچهارصد بستر و 

رهبران دولت وحدت ملی که پای شان در ترازوی مشروعیت می لنگد، بخاطر جبران این نقیصه باید برای 

ودفاع قاطع از وطن کسب وجاهت ملی تالش نمایند. این وجاهت فقط وفقط باچنگ زدن به منافع ملی 

دستیابی به این مآمول زمانی سراب                                                       .وجان و ناموس مردم بدست میآید 

استقرار حاکمیت قانون یگانه راه تحکیم قدرت دولتی  بدهند، نخواهد بود که قانون را مالک عمل قرار

  . پنداشته شود

فقط با پشتیبانی مردم ممکن خواهد بود و برای کسب کمک مردم باید تعریف دقیق این هدف بزرگ 

منطقه داشته باشیم وبرمبنای همین تعریف استرتیژی اخت از جیوپولیتیسم بین املللی و ازمنافع ملی با شن

در دایره  را« منشور مقابله با پاکستان » امنیت ملی وچگونگی مقابله در برابر پاکستان را مشخص بسازیم و

طلبد تا مصالح کالن کشوری را فدای مول شریف ملی از ما می کالن ملی تدوین نماییم. دستیآبی به این مأ

 .، نه نماییمهای غیرعملی وبا انگیزه های قومیپیش کشیدن شعار بازی های خورد پوپلیستی و 
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، منافع بین املللی و منطقهپارتنر درسطح در همچو حالت یک دولت کارا میتواند با دیپلوماس ی فعال بحیث 

  .افغانستان را دفاع و پاکستان نیز با عزم و احتیاط حرفش را تحویل بگیرد

چنین دولت که کارا خواهد بود در برابر مخالفان مسلح برخورد دقیق را در وجود یک سند تقنینی که حالت 

طابق آن برای صلح بحیث هدف حقوقی افراد و گروپ های مسلح که به پروسه صلح میپیوندند ، تنظیم و م

  .واالی ستراتیژیک اقدام نماید

  : داعیه یی ملی

( فغانان قلب مشترک )وطن مشترکانجمن حقوقدانان افغان در اروپا با نظر داشت این واقعیت که ا

راجعه به هموطنان عزیز در داخل وخارج کشور، نهاد های سیاس ی، اجتماعی، فرهنگی، جامعه دارند، با م

ی اعتراض شانرا در میخواهد تا در دفاع از هست وبود وطن، صدامردم صمیمانه ومدافعان وطن و مدنی 

ن بدون در ین داعیه برحق ملی افغانستاو از  تشدید جنگ اعالم نا شده پاکستان متحدانه بلند  برابر

به جهانیان ثابت نمایند که وطن نظرداشت اختالفات قومی، مذهبی، ایدیولوژیک وسلیقه ها، دفاع و 

میدان جنگ های نیابتی نه  بلکه همسایه متساوی الحقوق افغانان عمق ستراتیژیک پاکستان و وسرزمین 

  .ونیک میباشد

 هیئت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احترام

 

 

 

 

 

 

Statement of Afghan Lawyers’ Association in Europe in relation with the murder of  
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Mullah Mansour, leader of Taliban 

12-06-2016  

Pakistan – Violator of UN Charter, Haven and Supporter of Terrorism, and a Pillar of 

International Viciousness: 

As an “unnatural” country, and a creation of the colonial strategies, Pakistan has always been 

a cause of conflict and turbulence during the entire period of its existence. It has always sought 

the secret of its survival in stirring internal disturbances and conflicts within its neighboring 

countries. It especially acquired such and evil stance after the military coup of 1979, when it 

became the main ring in the “green belt”, put on the “masque of Islamic republic”, started 

training, equipping and arming terrorist groups. It has systematically used terrorism as an 

instrument of its foreign policy.  

Afghanistan has fallen a victim of the conspiracies of Islamabad from the very beginning of the 

misfortunate birth of Pakistan (which had already joined the aggressive military pacts), and 

particularly became target of an undeclared war after the establishment of the republic of 

1973, which is still going on. 

Ever since the very establishment of the first republic till the moment, the undeclared war of 

Pakistan has continued in various methods and different roles, from training, arming and 

exporting subversive elements, to serving as a “jumping board” during the climax of the cold 

war, the conspiracy of forming a confederation, and the factional fights of the 90s. Likewise, 

starting from the past one and a half decade, the military-intelligence apparatus of Pakistan 

has been striving hard to exercise direct control via the Taliban with a view to reaching the 

strategic depth, and destabilizing and weakening Afghanistan which still continues. 

(Introduction of proof for these shining facts will be the same like proving “devil’s infidelity” 

which is needless to be proven).  
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Pakistan – violator of UN Charter and international commitments: 

The contemporary international order is inspired by and based on an accepted principle of the 

international law (“Pacta Sunt Servanda” – agreements must be kept), which the UN member 

countries are obliged to observe. However, in practice the Pakistani government has never 

honored its commitments against the international community. It has so far generally failed to 

fulfil its commitments against Afghanistan, and particularly after the conclusion of the Geneva 

Accords of 1988. On one hand, Pakistan is a UN member country, and on the other hand it 

recklessly beaches the UN Charter and other accepted principles of the international law. 

Pakistan is a member of the international community, but terrorists are exported to the world 

from the soil of that country. Pakistan is a “strategic partner” of America, but it still continues 

an undeclared war against another country (Afghanistan) which is also in a coalition with 

America. Hence, the Moral Obligation of the government and the leaders of Pakistan has 

seriously come under question! 

Isn’t this questionable: 

- That during the past fifteen years of presence of America and the NATO in 

Afghanistan, billions of dollars have been acquired by Pakistan under the name of 

cooperation in the fight against “terrorism”, while the leaders and the bases of 

terrorist organizations are active within the territory of that country.  

- That America invaded Afghanistan because of Osama bin-Laden, the ring leader of 

al-Qaeda villains, but some years later, the man showed up Islamabad.  

- That America announced a head-price of 10 million dollars for Mullah Mohammad 

Omar Akhund, but it was revealed that the said person resided in “the safe homes” 

in Karachi, and was mysteriously murdered in the hospitals of that city. The meetings 

to choose his successors were publicly held, and attended by hundreds in Pakistan.  
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The enigma of the stay and murder of the leader of the villains displayed a scandalous 

ignominy for Pakistan. And now, with the murder of Mullah Mansour in Pakistan no vigilant 

conscience can doubt anymore that Pakistan is the center, and its leaders are supporters of 

terrorism. The fact that Mullah Mansour made sixteen trips to the United Arab Emirates and 

one to Iran with official Pakistani passport and with a false name is a solid evidence in itself 

that the leader and the first leadership ring of the Taliban are not only enjoying full immunity 

in Pakistan enabling them to carry on fight and bloody terrorist attacks against the people of 

Afghanistan, but being in collusion  and under direct protection umbrella of the ISI continue 

subversive activities against the state, people and national sovereignty of Afghanistan, the 

financial arrangements of which are supplied via the “corridor” of the United Arab Emirates.  

When Osama and Mullah Mansour are regarded as death-deserving, then what shall be the 

punishment for their “kind” hosts and protectors?  

The time has arrived for the international community, and especially the Britain and 

America to answer this question! 

 Pakistan – a safe haven for international terrorism:  

Credible international documents, including those in the UN and the foreign services of the 

permanent members of the UN Security Council (particularly the US State Department), and 

other countries and international media clearly reveal the fact that most of the horrible 

terrorist incidents – from Kabul to Mumbai, Jerusalem, Chechnya, Sinkiang, New York, etc. 

find their origin in Pakistan. Pakistan has turned into a safe haven for all the villainous forces 

of the world, where leaders of the terrorist organizations, while residing in “the safe homes of 

ISI”, are engaged in planning terrorist attacks and operations, making arrangements for 

holding public meetings for many hundreds to select their “leaders”.  (At present, hundreds of 

terrorist organizations that are included in the black list the United Nations and the US State 
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Department, are openly active in Pakistan, and are being supported, armed and equipped by 

ISI).  

Pakistan – center of fostering concept of suicide and killing political opponents:  

 The number of madrassas, “charity centers and organizations” that are engaged in spreading 

the ideas of Islamic fundamentalism, killing non-Muslims, Saif-ul-Islam (sword of Islam), 

suicide and killing political opponents exceeds tens of thousands, most of which are led by the 

evil clergymen of that country who carry their activities under the protective umbrella of ISI, 

the remnants of Gen. Zia ul Haq, and the army. 

Pakistan – a training center of international evil-doers: 

During the past forty years, more than two hundred thousand Arab and non-Arab terrorists 

from various countries have been trained in the terrorist-producing furnaces of Pakistan, and 

the leaders of terrorist organizations, with rewards announced for their heads, have gained 

experience in this country (Osama, Ayman al-Zawahiri, Abu-Bakr Baghdadi, Mullah Omar, 

Mullah Mansour, Mullah Haibatullah, and tens of others are among them who enjoyed the 

privilege of being sheltered in the “safe homes” of ISI).  

Military intelligence of Pakistan bears responsibility of murder and terror of Afghans: 

 A large number or prominent Afghan personalities have been assassinated, inside or outside 

Pakistan by ISI, or its mercenaries (Prof. Shamsuddin Majrooh, Chinzai, Gharwal, Katawazi, 

and tens of others). The presence of Gen. Aslam Beg in the night of martyrdom of Dr. 

Najibullah, the former president of Afghanistan is no more a secret. In recent years, those 

Taliban leaders who crossed the red line of mafia principle in ISI-Taliban relations were 

imprisoned and murdered mysteriously.  

Pakistani government and its mercenaries committed serious crimes in Afghanistan: 
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-  Pakistan, during the period of continuation of the undeclared war, has been the first 

and fundamental factor behind the bloody tragedy of Afghanistan. Interferences of 

this country are considered the reason and excuse for the interventions of the east 

and the west in Afghanistan.    

 

- During the past four decades, millions of our compatriots have been martyred, 

disabled, orphaned or widowed; tens of millions of dollars of loss has been inflicted 

on our country, many areas have been destroyed and razed to ground, including the 

capital of the country.   

 

- The wealth and historical monuments have been plundered or destructed, such as 

the Bamyan statue.  

 

- Government establishments and the national army were destroyed. 

 

- Crimes against humanity, war crimes, violation of human rights and murdering 

civilians are continuing. 

 

- Since some months, everyday Afghanistan experiences Karbala, Sabra and Shatila.  

 

- As per the information, Pakistan has erected military establishments in this side of 

so-called Durand line in Ningarhar and Paktika provinces. 

 

-  Continuation of aggravation of undeclared war of Pakistan is the main hindrance of 

our country’s transition to the path of development.    

 



اروپاانجمن حقوقدانان افغان  در  یامهایپ    

17 
 

What can be done against all these crimes, aggression and the aggravation of 

undeclared war? 

 Putting an end to the undeclared war and attaining peace cannot be achieved through 

beggary. As a saying says: right is not given, it is taken!  

Afghanistan – a victim of aggression and aggravation of the undeclared war of Pakistan: 

 As per the Charter of the United Nations “the victim country must declare that it has been 

subjected to aggression”. Therefore, as a victim of the actions of Pakistan, the government of 

Afghanistan must, as urgently as possible, arrange the dossier of the crimes of Pakistan 

emanated from its undeclared war which is carried through the Taliban and their partners, and 

forward it to: 

- The UN Security Council and the International Court of Justice. 

The government of Afghanistan shall propose to the Security Council that: 

 As per the provisions of the UN Charter, to consider and implement the principle of 

“United Nations Sanctions” as provided for in chapter seven of the UN Charter in regard 

to Pakistan as an “action with respect to threats to the peace, breaches  of the peace, and 

acts of aggression” in order to subject Pakistan, as a supporter of international terrorism, 

to international sanctions in accordance with the principle of “Legal Settlement 

Sanctions”. Such sanctions must include stoppage of military aid, and connecting all 

assistances to the elimination of terrorists and the observance of all the internationally 

accepted principle of the international law.  

Pakistani nuclear sites – sources of serious international threat: 
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In a situation where Pakistan is the center of international villainy, and the most 

dangerous leaders and horrible terrorist organizations and enemies of human civilization 

are active there with close connection with its army and the ISI, and while that country 

has the precedence of neglecting the (T.P.N.) agreement (as admitted by the father of 

nuclear bomb of Pakistan during his trial), it is very necessary that the UN Security 

Council takes measures for the supervision and covering the nuclear activity of Pakistan.  

 

Difficult, but extremely vital duties:  

- The Afghan government needs to start constructive negotiations with the NATO, the 

UK and the US, as the aggravation of the undeclared war is the outcome of their 

negligent and uncertain policies, and who are duty-bound to decisive defense in 

accordance with the Strategic Accord. Continuation of the bloody tragedy of 

Afghanistan seriously questions their moral legitimacy.  

The responsibility of America verses the tragedy of Afghanistan cannot be fulfilled 

only with the cries of senators or the pre-elections words of the statesmen, or the 

murder in some years of a leader of the terrorists (the price of the subsequent acts of 

vengeance for which is paid by our innocent and defenseless people with the blood 

of their children). Afghans need to see honesty in the fight against terrorists, in 

categorically smashing them up in their original birthplace (Pakistan).  

-  The Afghan government must propound the facts about the victimization of 

Afghanistan with member countries of European Union and make vast efforts to 

secure their support.  

- It is much vital that the government maintain all-round contacts with the 

neighboring countries and regional powers such as China, Russia and India and 
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propose an urgent meeting of these countries in regard with the current issues of 

Afghanistan.  

Is Afghan government capable of carrying on this historic mission?  

The Achilles heel of Afghanistan is its weak national management. A “great people” who 

bore the burden of the longest war of the history confront “small leaders”, leaders who 

do not trust the people, and have forgotten that “the power of people is the power of 

God”, leaders who are incapable of identifying the national interests and what is good for 

the country; they are deeply engaged in the strife of “power” division, and division of the 

armed forces of the country, in the current sensitive moment, in ethnic and factional lines.  

The leaders of the national unity government, who suffer from the questionability of their 

legitimacy, need to make efforts towards attaining national credibility to compensate this 

shortcoming. Such a credibility can only be achieved via grasping the national interests, 

and crucially defending the homeland, lives and honor of the people. Attaining this goal 

will not be a mirage anymore when the deeds are based on the law, and the rule of law is 

recognized as the only means of consolidation of state power.  

Such a great ideal can only be materialized with the support of the people, and to achieve 

the support of the people, we need to have a clear definition of the national interests and 

a precise knowledge of international and regional geopolitics, devise the national security 

strategy and determine how to cope with Pakistan in the light of this definition. It is only 

through an active diplomacy that the Afghan government can defend the interests of 

Afghanistan as a partner in international and regional levels, and to compel Pakistan to 

listen to it with prudence and discretion.   

Such a government shall be a competent one. It shall have a reasonable stance towards 

its opponents in the form a legislative document which shall define the legal status of 
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individuals and groups who join the peace process, and to strive for bringing about peace 

as a strategic goal.  

The national cause: 

The Afghan Lawyers’ Association in Europe, mindful of the fact that all Afghans have a 

common heart (common homeland), respectfully calls upon all fellow countrymen inside 

and outside the country, the political, social and cultural entities, the civil society and the 

defenders of the homeland and the people to raise their cries of protest against the 

aggravation of the undeclared war of Pakistan,  to champion this legitimate national 

cause of Afghanistan, regardless of any ethnic, religious, ideological and other 

differences, and to prove to the world that the homeland of the Afghans is not a strategic 

depth of Pakistan, but is an equal and a good neighbor of Pakistan.  

With regards, 

Leadership Board, the Afghan Lawyers’ Association in Europe 

 

 

 

 اعالمیه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 پاکستان حامی تروریسم

پاکستان به حیث مرکزتروریزم، سالهاست که خطرات جدی را متوجه جهان ساخته است. نه تنها 

میالدی ببعد بزرگترین قربانی این مرکز تروریستی است، بلکه سرنخ حوادث  1973افغانستان ازسال 
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تراژیدی ازنیویارک تا بمبئی واز دارالسالم تا یمن وروسیه، به شبکه های مرتبط به القاعده ارتباط داده 

ته شده است که رهبری آن درپاکستان مورد حمایت استخبارات ونظامیان آن کشور قرار دارد. قتل سردس

ارعابیون القاعده )اسامه بن الدن( درحومه اسالم آباد ) که به شیوه انتقام گیری طراز امریکایی انجام 

 یافت(، یکباردیگر زمامداران مکار ودو رخ پاکستان را مجبور ساخت تا اعتراف نمایند که "شرمنده اند."

، پس میزبان  حامیان ومدعوین اکنون این سوال مطرح میگردد که  اگراسامه بن الدن واجب القتل است

 آن مستوجب کدام مجازات باید باشند؟ 

حالیکه سرنوشت افغانستان، حال وآتیه آن، صلح وامنیت منطقه وجهان مطرح است، بسیارضروری  در

پنداشته میشود تا ملل متحد این مسئله رامورد بررس ی قرار بدهد که چرا پاکستان هم عضوملل متحد 

وسسه را زیر پا میگذارد وبصورت متداوم تعهدات خویش را نقض مینماید؟ است وهم منشور آن م

 Pacta Suntدرحالیکه وفا به عهد واجرای تعهدات یک اصل قبول شده حقوق بین امللل پنداشته میشود )

Servanda( دراین ارتباط نه تنها مسئولیت اخالقی  )Moral Obligation پاکستان مطرح است بلکه شورای )

 United Nationsاصل ) « تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز » ملل متحد باید براساس امنیت 

Sanctions  را در رابطه به پاکستان مورد بررس ی قرار بدهد. بدین رو اکنون دیگر اظهرمن الشمس است )

ار که  حمایت، مخفی کردن، تجهز وتسلیح تروریستان توسط اردو واستخبارات نظامی دولت پاکستان قر 

میگیرد. باید شورای امنیت موسسه ملل متحد بر وفق احکام منشور آن موسسه موضوع را بررس ی 

وپاکستان را به حیث  حامی تروریزم اعالم نماید، وواضح است که بر کشور حامی تروریزم برطبق اصل ) 

Legal Settlement Sanctions تعزیرات شدید را برآن کشور وضع وبرقرار نماید.این تعزیرات میتواند )

 شامل قطع کمکهای نظامی به تعویق انداختن ومشروط ساختن کمکها وسایر تدابیر جدی باشد. 

اعترافات بلند پایه گان پاکستان درعجزشان مبنی بر اعمال حاکمیت دولتی که باعث شرمنده گی آن کشور 

( ISIل رامطرح مینماید که شبکه تروریزم جهانی در پاکستان که با اردو واستخبارات ) گردیده، این سوا

دارای روابط  تنگا تنگ است با در نظرداشت سابقه جرمی پاکستان در نادیده انگاشتن کنوانسیون ) 

N.P.Tراف ( درپخش واشاعه غیرقانونی تکنالوژی اتمی توسط پدراتمی آن کشور)که عنداالمحکمه بدان اعت

 کرد( ضرور پنداشته میشود تا:

شورای امنیت موسسه ملل متحد ، دستگاه نظامی اتمی پاکستان را درتحت پوشش نظارت بین املللی 

 قراربدهد. 
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 نباید سرنوشت یک کشور) افغانستان (، امنیت شهروندان جهان وصلح ،قربانی سهل انگاریها گردد. 

جمله ایاالت متحده امریکا از سیاستهای دوگانه ومزورانه مدتهاست که بسیاری از زمامداران جهان ومن

پاکستان استغاثه دارند. اما کجاست که به سیاستهای کجدارومریز، بخصوص ازجانب ایاالت متحده 

امریکا در قبال این کشور، پایان داده شود. )ریشه تروریزم را درپاکستان آبیاری وشاخه بری آن در 

امی تا سرحد یکصدوپنجاه هزار برضد تجاوز سازمان یافته در وجود طالبان افغانستان و ازدیاد قوای نظ

 بسیارسوال برانگیز است( « دوست ومتحد انگلیس ـ امریکا »از پاکستان 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به حیث یک نهاد مسلکی وغیروابسته، ازتمام افغانان اعم از 

جتماعی وسیاس ی صمیمانه میخواهد که در این راستا به حیث شخصیتهای علمی، فرهنگی، نهادهای مدنی، ا

یک داعیه ملی باالتر از تعلقات قومی، زبانی، سمتی وایدولوژیک صدای اعتراض شان را مشترک ورساتر 

نمایند. انجمن از اعضا ومسئوولین خود میخواهد که این اعالمیه را به لسانهای مختلف ترجمه ودراختیار 

 طبوعات قرار دهند.موسسه ملل متحد وم

 بااحترام

 پوهاند دوکتورغالم سخی مصئون 

 رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

 

 در کنفرانس ساالنه جرگه افغانان مقیم در اروپا حقوقدانان افغان در اروپا پیام انجمن 

  2017 اپریل 23مورخ 

 شهر بیفرویک هالند 

 2017چ ر ما 10

 بشریتافغانستان آماج جنایات علیه 

، «جنگی » ولناک حمله به بزرگترین شفاخانه کشور در شهر کابل، جنایت ه تروریستان شریر بین املللی با

بون شانرا بمثابه ، زبون وجیکبار دیگر چهره سیاه، ننگینرا مرتکب و « علیه بشریت » و« ضدبشری » 
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  انسانیت به نمایش گذاشتند.دشمنان انسان و 

وز بر تجا و قی، موازین قبول شده حیات مدنی ودینی، این بربریتهای حقودر مطابقت با تمام معیار 

ن املللی بیواالترین ارزشهای انسانی ومدنی بوده وقتل انسانیت میباشد وباید بطور گسترده درمقیاس ملی و 

 دولتایتکاران اتخاذ وسازماندهندگان و محاکمه جنمورد نفرت قرار گرفته وتدابیر عاجل بخاطر گرفتاری و 

 های حامی آنان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد درج ومورد تعزیرات شدید بین املللی قرار گیرد.

تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان م (  1907مطابق به تمام معیار های حقوق بین املللی از کنفرانس الهه ) 

بشکل »نایتکارانه که عمل ج م ( ، این1948و )نیوکنوانسیونهای چهارگانه ژ  ، دادگاه لندنجزایی بین املللی

« بشریت علیهجنایات جنگی، ضد بشری و »، در کتگوری صورت گرفته« از قبل پالن شده»و« هدفمند

  مسجل گردیده است.

دوستانه در شامل تمام موارد نقض حقوق بشر  ،جنایات جنگی»: مطابق کنوانسیونهای یاد شده ژینو

 کشتار  ،از قساوت برضد انسانها بشری اعمال پر  جنایات ضدمنازعات ودرگیری های جنگی میشوند و 

همین کنوانسیونها،  ( 48ماده )  «.اخالقی انسانان را احتوا مینمایدتعرض بر سالمت جسمی و گروهی و 

های هفت گانه صلیب سرخ بین املللی موارد چهارگانه را جزایی بین املللی ومعیار ( دیوان  8( و )  7ماده ) 

است که حمله بر ا به طریق اولی شامل آن میگردد وبی نیاز از اثبات همشخص ساخته که شفاخانه 

ناتوان را هدف ، مریض، زخمی و ، افراد بی دفاع«اب جنگقانون و آد» شفاخانه محمد داود خان با نقض 

 قرار داده است.

، اظهر من الشمس است، «جنایت علیه بشریت وجرایم جنگی وضد بشری » وقوع  در همچو موارد که

   .، از طرف مراجع مسئول وارد شده میتواندارد الزام حقوقی بر مجرم، سازمان عامل ودولت حامیمو 

ول بهترین سرمایه های مبش ه ها هموطن عزیزمجروحیت در این مصیبت ملی که باعث شهادت و در براب

  ؟، چه میتوان کردبقتل رسیده است انسانیتدکتوران گردیده و ی ومعنوی علم

انه استدعای ، مزور بک و سیاق سیاست بازان عوام فریبمحکوم ساختن متحد املال و یا به سبا تقبیح و 

  ، اکتفا کرد ؟قاتالن سفاک و متکرر 

 !!!  ای ملت از برای خدا هوشیار شوید !!!  هشدار و زینهار 
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 دگوسپندان دیگر خیره در او مینگرن    گوسپندی برد این گرگ مزور همه روز 

رسیده ودشمنان تاریخی افغانستان، پالن نابودی این سرزمین رامحقق  به استخوان کارد

گرداب طوفانزای کشمکش محورهای شرارت منطقه وجهان ودر  افغانستان در دایره شیطانی .میسازد

جهانی ، منطقه یی و نیابتیجیوپولوتیک  دور جدید بازیهای بزرگ ومسابقه  ،هانخواررقبای سیطره جو وج

 کشانیده میشود. خون کماکان بخاک و 

ابه ابزار آن بمث« اسالمی»که مخوفترین اشکال بنیادگرایی  مافیاییدر یک بازی بسیار پیچیده ومرموز و 

طبیعی، یعنی حق حیات، حق داشتن کشور  وق ، افغانان را از اساس ی ترین حقاستخدام گردیده است

سرزمین افغانان النه تروریستان، گذار بشاهراه تمدن محروم میسازند تا حق واعمال حق حاکمیت ملی و 

مقابله با ارواح  ؛گیرد معبر ورود به آسیای میانه مورد استفاده قرارکشتزار موادمخدر، عمق ستراتیژیک و 

یک منشور ملی  ، مستلزم توشرارت پیشه گان تروریس« اسالمی » بنیادگرایی سونامی خوفناک خبیثه و 

و وطن ، ترور وتروریسم بمثابه دشمن مشترک هست وبود مردم  ۀتا بخاطر دفاع از حقوق یاد شد است

تمام مذاهب  امد و دشمننمذهب ندار ین قوم و قاتلرد نفرت ملی قرارگیرد. تروریست و مو افغانستان اعالم و 

 د.نو اقوام با هم برادر و برابر افغانستان میباش

ه وحدت ملی ت و با چنگ زدن باین مصیبت ملی را باید به روز رستاخیز ملی و نقطه پیوند ملی مبدل ساخ

اشتراک گسترده وفاق و  آغشته بخون مادروطن،، بخاطر تن که هست وبود افغانستان در گرو آن است

 ملی را برای دادخواهی حقوق افغان و افغانستان سازمان داد.

نبار یدی خو چشمداشت از اجانب و به اصطالح جامعه بین املللی  که مسئولیت اخالقی شان در قبال تراژ 

افغانستان که معلول ومحصول مداخله خارجی بوده واضح میباشد، اما در احوال افتراق ملی وفقدان 

  اعتبار ملی یک سرابی بیش نخواهد بود.  اقتدارملی، وجاهت 

داخلی که همانا دولت مقتدر ملی ومتکی بر حاکمیت قانون وقوای مسلح بدون موجودیت عامل نیرومند 

  ، هیچگاهی مقابله با احوال اسفبار جاری ممکن نمیگردد.میملی وغیرتنظیمی وقو 

یک هرگاه حاکمیت قانون وجود میداشت در همچو حوادث خونین در گام نخست باید مسئولین درجه 

ستون پنجم که زمینه سازی آنرا وزارت های قوای مسلح مستعفی ومورد استجواب وبازپرس قرار گیرند و 

  ، مشخص گردد. اند نموده
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دم ووطن را در از حقوق مر  داد خواهیو  دولت کارا، دستگاه دیپلوماس ی مسول  فعال باید رسالت دفاع یک 

 شورای امنیت سازمان ملل متحد عارض گردد.ه بمقیاس جهان مطرح و 

آنکشور حامی تروریستان میباشد  دولتر است که پاکستان مرکز تروریسم و ابلیس معروفتاکنون از کفر 

عان باید اذ. روز گستاخانه تر عمل مینمایدهای کجدار ومریز امریکا وانگلیس روز تاه برکت سیاست بو 

 تمشکال  لمریکائی به افغانستان حال، گسیل بیشتر عساکر اپیچیده کشور داشت که در اوضاع وخیم و 

لت آمریکا در برابر دولت پاکستان، بحیث شفاف دو بود بلکه اتخاذ یک سیاست روشن و  نبوده و نخواهد

  تر خواهد بود. مایت و تقویه تروریزم بین املللی، موثر حور شرارت منطقوی و مح

د در شورای امنیت ملل متحد، بر وفق فصل هفتم منشورومتکی دوسیه پاکستان بنابر همین دالیل میتوان

دولت آنکشور بمثابه حامی تروریستان بر بحیث مرکز تروریسم و    United nations sencations اصلبر 

 Legal settlement اصلطبق 

- sancatio شرارت با تحریم ها مواجه  حیث یکی از محور های خطرناک ه مورد تعزیرات قرار گرفته و ب

  گردد.

هرگاه پارملان ممثل اراده ملت وجود میداشت  طرح این سوال مبرمیت خاص دارد که این همه پیمانهای 

تطبیق نمیگردد . بر اساس عرف حقوق بین چرا  و بخصوص با ایاالت متحده امریکا ستراتیژیک

 ( پنداشته میشود.) کان لم یکنقرارداد های که ضمانت اجرایی نداشته و مرعی االجرا نگردد ،  املللی 

Pact Sunt Sarwanda   همان اصل حقوقی باستان است که در حقوق بین املللی معاصر نیز ماهیت و

فغانستان پیمان ستراتیژیک دیگر مضحک مینماید که امریکا با ااین . اهمیت قرارداد ها را توضیح میدارد

 پیمانکار"  آن سالخی میگردد."توسط متحد دارد و 

یدی خونبار مردم به عزا تراژ حساس مسولیت در قبال افغانستان و انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با ا

مراجع افغانی و بین ض به تمام نهاد و کردن صدای اعترابلند این اعالمیه را بخاطر دادخواهی و ، نشسته ما

خاطر دفاع از ه املللی ارائه مینماید و از هموطنان عزیز و نهادهای افغانی متمنی است تا با قلم و قدم ب

 حقوق مردم اشتراک مساعی نمایند.

 ت اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپاهیأ با حرمت
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War Crimes and Crimes against Humanity in Kunduz 

Recently, as a result of the aggravated undeclared war and conspiracies by Pakistan, and the 

collapse of the state rule in Kunduz, another bloody page has been added to the tragedy of 

Afghanistan.  

The human tragedy that took place in Kunduz and which still continues to exist, includes 

various forms of the most shocking crimes resulting in a national calamity. It, once again, 

displayed to the world the filthy, inhuman and anti-Islamic faces of the international evil doers, 



اروپاانجمن حقوقدانان افغان  در  یامهایپ    

27 
 

including DAISH and Taliban as the most villainous murderers of the man, who strive to shove 

back Afghanistan to the Stone Age. 

The crimes committed in Kunduz fall in the category of war crimes and crimes against 

humanity, which can be summed up as following: 

- Slaughter of innocent civilians, political assassinations, killing of prisoners, violating 

the honor of people, plundering the public property, and destruction of public and 

private buildings.  

- Toppling the government administration with the help of the internal conspiracies, 

facilitating the jailbreak of more than 700 prisoners, including Taliban terrorists and 

other dangerous criminals, employing the irresponsible gunmen, militia and Arbaki 

fighters and prison escapees and fugitives to commit those crimes.  

 

- Bombardment of the hospital of the Doctors without Borders against all the 

accepted principles of the international law was still another unfortunate incident 

that has added to the grievances of the already mournful people of ours.  

All the afore mentioned crimes can be described and categorized as war crimes and crimes 

against humanity in accordance with international law and principles. 

These crimes have been elucidated by the four Geneva Contentions (12 August 1949), 

according to which: 

“War crimes include grave breaches of human rights in armed conflicts and crimes against 

humanity, torture or inhuman treatment, massacre, political assassinations and willfully 

causing serious injury to the body or morality of human beings.”  
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There are instruments of International Law, from the Hague Convention to the statutes of the 

courts of Nuremburg and Tokyo, and in the last decade of the past century in Rwanda, former 

Yugoslavia, and the Statute of the International Criminal Court that can be used as the bases 

for the argument.  

For the first time during the decades-long war in Afghanistan, a hospital with the international 

nature (the location of which already existed in their registration) was willfully targeted by a 

planned air strike. Even the warnings by staff of the hospital, which were directly relayed to 

them, were ignored.  

While admitting the commission of crime, the American side desperately strives to justify the 

crime (the   remarks of Gen. Campbell, the chief commander of American forces about the 

gathering of Taliban in the hospital and the request by the Afghan side, can be nothing but a 

justification worse than the crime itself).  

Article (48) of the Geneva Convention that provides for the distinction between civilian and 

military targets, and likewise, the articles (7) and (8) of the Statute of the International Criminal 

Court which indicate the four occasions (refraining from targeting peacekeeping forces, 

humanitarian aid agencies, defenseless vulnerable persons, and civilians), the seven principles 

of the International Red Cross in similar circumstances assign the legal and moral commitment 

to the military forces of America, and hence, the perpetration of the war crime by the 

servicemen of that country is brighter than the sun. 

In all the afore-mentioned occasions, a legal liability can be assigned to persons or states. 

Unfortunately, however, the implementation of justice and bringing the criminals to justice 

and court is a difficult task, because:  

In internal dimension: a weak government and an inefficient judiciary, the ethnic and factional 

nature of the law enforcement organs, and … 
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In external dimension: a paralyzed foreign ministry and a chaotic foreign policy are the main 

causes of the failure of the current weak government to refer the evidences of the Pakistani 

invasion, the war crime of the American military men, and the crimes of the multinational 

villainous elements to the UN General Assembly, the International Criminal Court and other 

concerned international authorities. 

The American government rejected the membership of the International Criminal Court, and 

furthermore, the servicemen of that country have been granted the privilege of judicial 

immunity by the security and strategic accords of that country with Afghanistan.  

On the basis of its professional commitment, and with a view to defending the mourning 

people of Afghanistan, the Afghan Lawyers’ Association in Europe is determined to spare no 

possible effort for unmasking the faces of the perpetrators of the afore mentioned criminal 

acts, and come up with the following points aimed at reviewing those circumstances, and the 

possible prosecution of those who committed war crimes and crimes against humanity: 

- Formation of a fact-finding body under the UN auspices to review the accusations 

against the American military men, and the participation of the officers of the ISI and  

the international villains such as Taliban, DAISH and local gangsters; 

- Identification of the perpetrators and their introduction to the judicial authorities; 

- Demand for indemnification and its strict pursuance as a main agenda point; 

- A strict demand on the part of the UN for the non-recurrence of the perpetration of 

the these crimes; 

In the current pitiful situation, while Afghanistan is subjected to invasion and an aggravated 

non-declared war by Pakistan and a stormy influx of the horrible monsters of “Islamic” 
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radicalism, the painful fate of the country is determined by the regional and international geo-

political rivalries, but the state continues to be incapable of exercising its national sovereignty.  

The Afghan Lawyers’ Association in Europe sincerely calls upon the civil society, the patriotic 

social, political and cultural entities, champions of human rights, media and social networks 

to consider the defense of the blood stained body of the motherland and the mourning people 

of Afghanistan as their national cause irrespective of their ethnic, regional … differences, and 

to act to this end with unity and a spirit of serving the people and the country. 

With regards, 

Executive Board, 

Afghan Lawyers’ Association in Europe 

 افغانستان آماج جنایات علیه بشریت قلب

 2017 یم 31چهارشنبه 

 

مسلمان بودن شان ماه عبادت و جنایات قبلی شان بخاطر اثبات نا تروریستان شریر بین املللی به تعقیب

کشتار مردم مظلوم در سایر محالت،  طهارت روزه را با جنایت هولناک در والیت خوست آغاز وبا تداوم

را در شهر کابل تکرار وقلب حزین افغانستان  ، کربالی خونبارامروز باردیگر با جنایت هولناک تروریستی

 . عزا نشسته را خونین و داغدار ساختند به 

ر وز بدینی، این بربریت، تجاقی، موازین قبول شده حیات مدنی و در مطابقت با تمام معیار های حقو

ضد »، «جنگی»بار باید بمثابه جنایت دهشتواالترین ارزشهای انسانی ومدنی بوده وقتل انسانیت میباشد و 

ن املللی مورد نفرت قرار گرفته وتدابیر عاجل بیبطور گسترده درمقیاس ملی و   «علیه بشریت»و « بشری 

آنان در فهرست سیاه  دولت های حامیبخاطر گرفتاری ومحاکمه جنایتکاران اتخاذ وسازماندهندگان و 

 سازمان ملل متحد درج ومورد تعزیرات شدید بین املللی قرار گیرد.

م(، تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان  ۱۹۰۷های حقوق بین املللی از کنفرانس الهه )مطابق به تمام معیار  

بشکل »ارانه که م(، این عمل جنایتک ۱۹۴۸کنوانسیونهای چهارگانه ژینو )جزایی بین املللی، دادگاه لندن و 
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« علیه بشریتنایات جنگی، ضد بشری و ج»صورت گرفته در کتگوری « از قبل پالن شده»و « هدفمند

 مسجل گردیده است.

جنایات جنگی شامل تمام موارد نقض حقوق بشردوستانه در »مطابق کنوانسیونهای یاد شده ژینو: 

پراز قساوت برضد انسانها کشتار  منازعات و درگیری های جنگی میشوند و جنایات ضد بشری اعمال

   «.گروهی و تعرض بر سالمت جسمی و اخالقی انسانان را احتوا مینماید

الشمس است، ، اظهر من «جرایم جنگی و ضد بشری جنایت علیه بشریت و »ارد که وقوع در همچو مو 

 ه میتواند.دولت حامی، از طرف مراجع مسئول وارد شدموارد الزام حقوقی بر مجرم، سازمان عامل و 

به نمایش  «انسانیت»هموطن عزیز که مرگ مجروحیت دها ر این مصیبت ملی که باعث شهادت و در براب

 چه میتوان کرد؟ ،از طبیعی ترین حق شان )حق حیات( محروم میگردند مردم مظلوم ماو  گذاشته میشود

یب، تقبیح و محکوم ساختن متحد املال و یا به سبک و سیاق سیاست بازان عوام فر 

 قاتالن سفاک و متکرر، اکتفا کرد؟ اصالح استدعای  با مزورانه 

 هشدار و زینهار إ إ إ

 ای ملت از برای خدا هوشیار شوید إ إ إ

 گوسپندی برد این گرگ مزور همه روز

 گوسپندان دیگر خیره در او مینگرند

 

 حقق میسازد.ین رامتان، پالن نابودی این سرزمدشمنان تاریخی افغانسکارد به استخوان رسیده و 

کش رقبای در گرداب طوفانزای کشمافغانستان در دایره شیطانی محورهای شرارت منطقه وجهان و 

بازیهای بزرگ ومسابقه جیوپولیتیک ونیابتی منطقه یی وجهانی کماکان  جدیدسیطره جو وجهانخوار دور 

 خون کشانیده میشود.بخاک و 

بمثابه ابزار آن « اسالمی»که مخوفترین اشکال بنیادگرایی مافیایی در یک بازی بسیار پیچیده ومرموز و 

، حق داشتن کشور واعمال استخدام گردیده است، افغانان را از اساس ی ترین حق طبیعی، یعنی حق حیات

تزار زمین افغانان النه تروریستان، کشاهراه تمدن محروم میسازند، تا سر حق گذار بشحق حاکمیت ملی و 
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ارگیرد. مقابله با ارواح خبیثه معبر ورود به آسیای میانه مورد استفاده قر ستراتیژیک و مواد مخدر، عمق 

شرارت پیشه گان تروریست، مستلزم یک منشور ملی است تا و " «اسالمی"سونامی خوفناک بنیادگرایی و 

دفاع از حقوق یاد شده یی مردم ووطن، ترور وتروریسم بمثابه دشمن مشترک هست وبود  بخاطر

رد نفرت ملی قرارگیرد. تروریست وقاتل قوم ومذهب ندارد ودشمن تمام مذاهب مو ستان اعالم و افغان

 برابر افغانستان میباشد.واقوام باهم برادر و 

باید   ته شود. بخاطر دفاع از حق حیات وزندگی مردم،تکرار مصیبت ملی نباید با تکرار عزای ملی جواب گف

روز رستاخیز ملی ونقطه پیوند ملی مبدل ساخت وبا چنگ زدن   بهه سیاه را این چهارشنبو  رمضان خونین

ر تن آغشته بخون مادر وطن وفاق بود افغانستان در گرو آن است، بخاطبه وحدت ملی که هست و 

 اشتراک گسترده ملی را برای دادخواهی حقوق افغان و افغانستان سازمان داد.و 

یدی خونبار که مسئولیت اخالقی شان در قبال تراژ  به اصطالح جامعه بین املللیچشمداشت از اجانب و 

شد. اما در احوال افتراق ملی وفقدان ح میباواض ،افغانستان که معلول ومحصول مداخله خارجی بوده

 اعتبار ملی سرابی بیش نخواهد بود.اقتدار ملی، وجاهت و 

یت قانون وقوای مسلح داخلی که همانا دولت مقتدر ملی ومتکی بر حاکمبدون موجودیت عامل نیرومند 

 قومی، هیچگاهی مقابله با احوال اسفبار جاری ممکن نمیگردد.ملی وغیرتنظیمی و 

ام نخست باید مسئولین درجه هرگاه حاکمیت قانون وجود میداشت در همچو حوادث خونین در گ

وع این وق مورد استجواب وبازپرس قرار گیرند وستون پنجم که زمینه سازی    «ومت وحدت ملی حک» یک 

 نموده، مشخص گردد. فاجعه را

دم ووطن را خواهی از حقوق مر رسالت دفاع وداد یک دولت کارا، دستگاه دپلوماس ی مسول وفعال میتواند

 بشورای امنیت سازمان ملل متحد عارض گردد.در مقیاس جهان مطرح و 

تروریستان میباشد  آنکشور حامی دولتر است که پاکستان مرکز تروریسم و دیگر از کفر ابلیس معروفت

ن داشت عاروز گستاخانه تر عمل مینماید. باید اذوببرکت سیاست های کجدار ومریز امریکا وانگلیس روزتا

ئی به افغانستان حالل مشکل نبوده مریکاکه در اوضاع وخیم وپیچیدۀ کشور گسیل بیشتر عساکر ا
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کستان، بحیث محور رابر دولت پاشفاف دولت آمریکا در ببود بلکه اتخاذ یک سیاست روشن و  نخواهدو 

 تقویه تروریزم بین املللی، موثر تر خواهد بود.شرارت منطقوی وحمایت و 

متکی ل متحد، بر وفق فصل هفتم منشور و دوسیه پاکستان بنابر همین دالیل میتواند در شورای امنیت مل

حامی تروریستان بر  دولت آنکشور بمثابهبحیث مرکز تروریسم و  United nations sencationsبر اصل

بحیث یکی از محور های خطرناک ار گرفته و مورد تعزیرات قر   Legal settlement sancationطبق اصل

 شرارت با تحریم ها مواجه گردد.

که این همه پیمانهای هرگاه پارملان ممثل اراده ملت وجود میداشت، طرح این سوال مبرمیت خاص دارد 

تحده امریکا، چرا تطبیق نمیگردد. بر اساس عرف حقوق بین املللی بخصوص با ایاالت مستراتیژیک و 

 Pact Sunt مرعی االجرا نگردد، )کان لم یکن( پنداشته میشود.های که ضمانت اجرایی نداشته و  قرارداد

Sarwanda همان اصل حقوقی باستان است که در حقوق بین املللی معاصر نیز ماهیت و اهمیت قرارداد

 ارد.ها را توضیح مید

آن « پیمانکار»توسط متحد دارد و این دیگر مضحک مینماید که امریکا با افغانستان پیمان ستراتیژیک 

غربی با معیار وبرخورد دوگانه با تعریف ترور و روریسم  دولت های خی میگردد. وقت آن رسیده است تاسال

  داع نماید .، پاریس و ... و عراقی و ... با شهروندان مانچسترتبعیض خون افغان ، و 

تراژیدی خونبار مردم به عزا در قبال افغانستان و انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسولیت 

کردن صدای اعتراض به تمام نهاد ومراجع افغانی وبین بلند این اعالمیه را بخاطر دادخواهی و نشسته ما، 

قدم بخاطر دفاع از حقوق تمنی است تا با قلم و ای افغانی منهادهاملللی ارائه مینماید واز هموطنان عزیز و 

 اشتراک مساعی نمایند. و افغانستان که قربانی تروریسم است ، مردم 

 با حرمت 

 هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 تقبیح جنایت دهشت افگنانه تروریستی در شهر های افغانستان

 2017 ینور ج 14
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تان قربانی تروریسم بین املللی وتراژیدی خونبار آن معلول ومحصول مداخله خارجی میباشد وبمثابه افغانس

 . یستان شریر بین املللی قرار دارد، کماکان آماج حمالت دهشتبار ترور  "قربانی تروریسم بین املللی "

بیرون از ، داعش و ...در وحقانی، القاعده مراکز تمام باندهای دهشت افگن وشرارت پیشه اعم از طالبان

ریسم بوده ودولت آنکشور حامی این واقعیت که پاکستان نه تنها مرکز ترو افغانستان قرار دارند و 

 یه، اتحادفید، کاخ ستروریستان میباشد، پیگر از کفر ابلیس معروفتر وسکانداران سازمان ملل متحد

 اروپا و... بدان معترف میباشند. 

" وکشمکش های هولناک جیوپولوتیک رقبای بین املللی )امریکا، روسیه بازیهای بزرگ"نه دور جدید سفامتأ

هم از ، ایران وسعودی( وشرکای شان  باز هند ای نیابتی قدرتهای رقیب منطقوی )پاکستان،چی( و جنگ هو 

ترین واساس ی ترین  ربانی میگیرد و افغانستان بخاک وخون کشانیده میشود. بدینترتیب ابتداییمردم ما ق

در معرض  است؛ آن میثاقهای ناش ی ازمندرج اعالمیه جهانی حقوق بشر و  «حق حیات»حق مردم که همانا 

ار دارد . حوادث تروریستی در روزهای اخیر در بغالن )کارگران ذغال سنگ(، شهر کابل )کارمندان نا بودی قر 

 ماتم و مصیبت آفریده است. از حق حیات محروم و  روند ملکی راها شهملکی پارملان(، قندهار وننگرهار صد

م، کنوانسیون های چهار گانه  1907م و1889ملللی )از کنوانسیون های الهه مطابق به قواعد حقوق بین ا

ن جنایات خونین و هولناک در ردیف: ... تمام ایم 1998امه دیوان بین املللی عدالت م ، اساسن 1949ژینو

 . بشمول پاکستان تمامجنگی وجرایم ضدبشری تسجیل گردیده است جنایت علیه بشریت، جرایم

م خون در افغانستان سهیم میباشند، اعضای سازمان ملل متحد بوده ومتعهد های که در ایجاد حماکشور 

نمود  . باید این سوال را مطرحن ها و مصوبات آن سازمان میباشندکنوانسیو به رعایت منشور ملل متحد 

لیت اخالقی شان درقبال اعضای دایمی شورای امنیت آن سازمان که مسوو ل متحد و که  چرا سازمان مل

ر قبال املللی دالشمس است، احساس مسوولیت ندارند؟ جامعه بین افغانستان اظهرمن تراژیدی خونبار 

و نین احوال امریکا قرارداد به اصطالح ستراتیژیک را ، زیر پا مینماید . در چافغانستان مسوولیت دارد و 

گردیده است که  حق . به تجربه ثابت د قلمداد نمایندآنان را شریک قاتالن خو  اوضاع مردم حق دارند،

را مستولی ساخته است؛ باید مردم ونهاد « دنیایی هابزی »داده نمیشود وسقوط ارزشها در مقیاس جهانی 

ق حیات وزندگی، حفظ تراض شانرا در دفاع از ححقوق آنان  متحدانه صدای اع ها وسازمان های مدافع

  .ترقی  بلند نماینده شاهراه صلح و حق گذار آن بوسالمت کشور و 
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 با احترام

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

 

 باز هم جنایت جنگی و ضد بشری 

 2017فبروری  7

 

اخیر متحمل تلفات زیاد گردیده وسوگوار  ته افغانستان در برفباری هایدر حالیکه مردم به عزا نشس

در بعد از ظهر امروز برای تل بازهم جنایت هولناک آفریدند و قات و ، شرارت پیشه گان تروریسمیباشند

دمنشانه قرارداده و باعث شهادت )بیشتر دمحکمه را آماج حمالت ضد انسانی چندمین بار کارمندان ستره 

 .تا پنجاه هموطن عزیز ما گردیدند ( و مجروحیتاز بیست تن

به  انزجار شدید خود رانفرت و  ،روح شهدا را شاد میخواهد ن در اروپا در حالیکهانجمن حقوقدانان افغا

 انسانیت ابراز میدارد .عامالن وحش ی ودشمنان انسان و 

از  ،است که وقوع این جنایت خونین بطبق تمام معیارهای قبول شده بین املللی بی نیاز از اثبات 

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

اید بگردیده و نایت علیه بشریت تعریف م( در ردیف جنایت جنگی ضد بشری و  ۱۹۴۵)گانه ژینو های چهار 

 .منطقه یی وبین املللی مشخص وبه محاکمه کشانیده شوند ،عامالن جنایتکار وسازماندهندگان داخلی

، حجم جنایات وکشتار اهالی ملکی روزتاروز زیاد اساس گذارش جدید سازمان ملل متحددر حالیکه بر  

مسولیت ؛ جامعه جهانی و بخصوص اعضای دایمی شورای امنیت ملل متحد در حالیکه گردیده اس

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

اروپا از انجمن حقوقدانان افغان در  اتالن مردم ما عمل مینمایند. در چنین احوال غم انگیزنقش شرکای ق
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فاع از حق گی میخواهد که بدفرهناجتماعی و  ،جامعه مدنی ونهادهای سیاس ی ،تمام مدافعان حقوق مردم

شرکای جرمی شان صدایی اعتراض حیات شهروندان افغان وبرضد تروریستان سفاک طالب وداعش و 

  .شانرا رساتر نمایند

 با احترام

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 تداوم جنایات علیه بشریت در افغانستان

 2017جوالی  26مطابق  1396اسد  4

 

چند روز اخیر که همزمان با گسترش جنگ اعالم ناشده پاکستان در مناطق مختلف حوادث خونین در 

افغانستان ،  به تعقیب رمضان خونین ادامه دارد ، نمایانگر آغاز فصل جدید خون و آتش و تداوم جنایات 

 علیه بشریت در افغانستان میبآشد .

ر بدخشان ، فاریاب ، غور ، قندهار ، شرارت پیشه گان تروریست با راه اندازی حوادث هولناک خونین د

هلمند و کابل و ... بر اوراق سیاه جنایات ضد انسانی وضد اسالمی شان افزودند ، کشتار ددمنشانه 

مریضان داخل بستر و داکتران در شفاخانه ملکی ولسوالی تیوره و انجنیران جوان وزارت معادن و پطرولیم 

صورت گرفته  و همچنان بمبارد قوای نظامی « قبل پالن شده » و از « بشکل هدفمند » توسط طالبان که 

هوایی امریکا که منجر به شهادت سربازان افغان گردیده است ، مطابق به تمام معیار های حقوق بین 

م ( ، اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزایی بین املللی ، دادگاه لندن و  1907املللی از کنفرانس الهه ) 

« جنایات جنگی ، ضد بشری و علیه بشریت » م ( ، درتحت عنوان  1948رگانه ژینو ) کنوانسیونهای چها

 مسجل گردیده است .

بشریت وجرایم جنگی وضد بشری به یک واقعیت غیرقابل انکار  جنایت علیه» در همچو موارد که وقوع 

طرف مراجع مسئول  ، ازمبدل گردیده است، موارد الزام بر مجرم، سازمان عامل ودولت حامی تروریستان

 وارد شده میتواند. 
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، م میآبدتداوم روزمره جنایات هولناک ضد بشری که در یک بازی بسیار پیچیده استخبارات بیرونی انجا

بانی را بر مردم به عزا نشسته ما، قر ار را به پروسه های خونین مبدل ونوعی اعتیاد بخون و حوادث خونب

 . تحمیل مینماید

عد داخلی آن فقدان یک دولت ملی ومقتدر ودر بعد خونریزی در بان وعامل جنگ و پاشنه آشیل افغانست

مجموع  اکستان ودسایس ایران وجنگهای نیابتی رقبا میبآشد کهتشدید جنگ اعالم نا شده پبیرونی تداوم و 

نی دولتمداران کنو . آن با اهداف جیوپولوتیک و سیاست های کجدار ومریز امریکا وانگلیس آبیاری میگردد

م فریب از ارائه  پاسخ در برابر ملت خود را کنار میزنند. عدنیز با خموش ی ودهان پر آب شان، با معامله و 

فاقد وجدان انسانی دال بر آن است که است روشن در برابر دشمنان سفاک و عدم یک سیقاطعیت و 

ریکا وانگلیس بیرون ن کنونی افغانستان خود را از زیربار سیاست ها واهداف فوق الذکرآمدولت مدارا

نمیسازند. در واقعیت اینان  خود بحیث یکی از عوامل بازی پیچیده در کشور ما مبدل گردیده نساخته و 

 اند.  

وادث افغانستان را تعقیب مینمآید، از تمام ثر عمیق حن افغان در اروپا که با نگرانی وتأانجمن حقوقدانا

تا در دفاع از حق حیات افغانان وحق گذار وطن صمیمانه متقاض ی است نهادهای مدافع مردم و 

بی به این ا رساتر ومتقربتر سازند وبخاطر دستیاشاهراه ترقی صدایی شانر افغانستان به صلح، ثبات و 

 
 
 مول شریفانه موارد آتی را در سر خط کار شان قرار دهند : ما

و تروریستان و شرارت پیشه گان وحامیان داخلی،  ری ابراز دوامدار نفرت در برابر ذهنیت مخوف تکفی -

روریسم دشمن مشترک تمام اقوام ومذاهب تمنطقوی و بین املللی شان )تروریست قوم ومذهب ندارد و 

 (.شدمیبا

مثابه مقدمترین نیاز مردم و وطن: این مأمول باید اولویت مبرم دولت وجامعه بین املللی دفاع از صلح ب -

یک سراب حبت از استراتیژی جدید در امریکا، عوام فریبانه و صرح وعده ووعید ها و باشد ودرغیر آن ط

 خواهد بود . 

 با حرمت

 هیات اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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 حادثه تروریستی در برابر ژورنالستان تلویزیون طلوعتقبیح 

دراروپا در حالیکه روح شهدای حادثه تروریستی امروز در شهر کابل را شاد  انجمن حقوقدانان افغان

ژورنالیستان ومنسوبان  ،جامعه مدنی  ،عمیق ترین مراتب تاثر وتسلیت را بخانواده های شهدا ؛میخواهد

موکراس ی تقدیم داشته وبرای مجروحان شفای عاجل وکامل دتلویزیون طلوع ومدافعان آزادی بیان و 

 یدارد.استدعا م

انجمن با شدت وبه شدیدترین الفاظ این حمله هدفمند پالن شده وعمدی را بر موتر کارمندان ملکی موبی 

گروپ  تقبیح ونفرین بی پایان را به عامالن وحش ی  شرارت پیشه طالب که مسوولیت این جنایت نا 

 بخشودنی را عهده دار گردیده اند ابراز میدارد.

پالن شده ووارد شده از پاکستان که به تعقیب سروصدایی عقب گرایان این دهشت ووحشت وتروریسم 

پا وجلوگیری از رفتن افغانستان انجام یافته است ودموکراس ی نو اخالف مالی لنگ در روز های اخیر 

افغانستان بشاهراه ترقی پنداشته میشود  تا جامعه را به تاریکی دلخواه شب پرستان  وجهالت وظلمت 

 یی مردم بپا خاسته را خفه نمایند.سوق داده و صدا

از الهه وتا کنوانسیون های   این جنایت هولناک مطابق احکام وقواعد حقوق بین املللی ومیثاقهای جهانی

ودر ردیف  جنایت جنگی جنایت علیه بشریت وجنایات  جزایچهار گانه ژینو واساسنامه دیوان بین املللی 

 ضد بشری طرازبندی میگردد

وزارت خارجه افغانستان طی یک اقدام عاجل موضوع را بشورای امنیت سازمان ملل متحد  بدینرو باید

 ارجاع وخواهان بررس ی آن گردد.

همچنان با تاکید از سازمان ملل متحد و وزارت خارجه امریکا خواسته شود تا عاملین این جنایت را در 

 .فهرست سیاه شان شامل سازند

سخنگوی شان موضوعرا را از پاکستان و ن جنایت را عهده دار گردیده از آنجاهیکه طالبان مسوولیت ای

دیگر جای شک وجود ندارد که حادثه تروریستی امروز در راستای تداوم   ،به مطبوعات خبر داده است
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جنگ اعالم نا شده پاکستان وبخاطر ایجاد ترس ووحشت واستفاده ابزاری از ترور برای مقاصد سیاس ی 

 س آی صورت گرفته استتوسط سازمان  آی ا

بدینرو دولت افغانستان موضوعرا غرض بررس ی عاجل به کمیسیون چهارگانه  ارجاع  وتا اتخاذ تصمیم در 

 زمیه مذاکرات به اصطالح صلح را تعلیق نماید.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در رابطه به این حادثۀ غم انگیز وحوادث مشابه از تمام افغانان در 

وحدت و وفاق ملی صدایی اعتراض ه خارج صمیمانه میخواهد تا بدون بهانه تراش ی ها باچنگ زدن بداخل و 

 شانرا  رساتر ومشترک سازند وبگوش جهانیان برسانند 

افغانان آزاده وغیور که چهار دهه جنگ اعالم نا شده را متحمل گردیده اند کماکان همانند کوه های 

 کشورشان بخاطر گذار بشاهراه ترقی  حراست مینمایند.افغانستان پا برجا بوده واز حق 

 با احترام

 انجمن حقوقدانان افغان دراروپاهیات اجراییه 

 

ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 باز هم قتل عام وتکرارجنایت جنگی وضد بشری 

اکز شرارت در خدمت مر  ، بمثابه ابزارکثیف ودهشتبار،دشمنان آسایش بشریت که تحت عناوین مختلف

تروریستان شریر ویزیدی داعش ی با حمله هم شهر کابل را به کربال مبدل نمودند. باز  ،بین املللی قرار دارند

خون فاجعه بشری را بوجود آورده وهموطنان عزیز ملکی ما را بخاک و « باقرالعلوم »مرکزمذهبی انتحاری در 

 کشانیدند.

ددمنش این جنایت انزجار را به عامالن عمیقترین مراتب نفرت و  ،مدرحالیکه روح شهدا را شاد میخواهی 

 هولناک ابراز میداریم.
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؛ گشودن صفحه شابه دیگر در مرکز و والیات کشور وقوع این جنایت ننگین به تعقیب حوادث خونین م 

از پالن دشمنان تاریخی ما در جهت ار افغانستان به نمایش میگذارد و جدید وسیاه دیگر را در تراژیدی خونب

هبی و قومی پرده بر میدارد. متاسفانه افغانستان عزیز ما که کشانیدن مردم در باطالق جنگ های مذ

وکشمکشهای جیوپولوتیک بین « بالزیهای بزرگ»جدید جنگ را متحمل گردیده است، در دور طوالنی ترین 

متخاصم منطقه یی ایران وسعودی، همچنان معروض به جنگ های نیابتی بازیگران  ،املللی ومنطقوی 

عام اهالی ملکی بر طبق  مت خون فرزندان شان کفاره آنرا میپردازن. این قتلمردم به قیقربانی میدهد و 

؛ باید «جنایت علیه بشریت»و « جنایت جنگی»معیار های قبول شده حقوق بین املللی ؛ بحساب موازین 

 مجرمان به محاکمه کشانیده شوند. مورد بررس ی و 

گیز فقط وفقط با بیداری وهوشیاری ما، اتحاد هولناک و حوادث خونین وغم ان« سونامی » مقابله با این 

ید در افشای عامالن ، میسر خواهد بود . باواتفاق وچنگ زدن به وحدت ملی وبرابری وبرادری پیروان مذاه

ی آن صدایی اعتراض ما را رساتر ومشترک بسازیم جهانیی و محرکان منطقه وحش ی داعش ی وطالبی وحامیان و 

 شسته افغان دفاع نماییم. مردم به عزا ن« حق حیات»از و 

 با احترام

 انجمن حقوقدانان افغان دراروپاهیات اجراییه 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 

 جنایات طالبان در کشتار  مسافران راه های مواصالتی

به شیوه های جدید ضد بشری شان، ین اواخر در ادامه جنایات جنگی و شت افگنان طالبی در اده

 بی دفاع در مسیر جاده های مواصالتی متوصل گردیده اند.  ی و مردمان ملکانتقامگیری از 

  تردیدی در وابسته گییگر هیچگونه شک و فاقد وجدان انسانی  طالبی که دگروه های قص ی القلب، جانی و 

ارد، در این ارتجاع منطقه وجود ندو  جهنمی  استخبارات نظامی پاکستان مزدورانه شان با دستگاه شیاد و 

تعداد شان را بدون کدام دالیل با اسارت گرفته و  قطاع الطریقی مسافران بی دفاع رااواخر با راه گیری و 

این جنایت ضد انسانی  در هفته  د.تعداد دیگر را در اسارت نگهمیدارنو  موجه  بیرحمانه به قتل میرسانند
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همچنان کابل غزنی تکرار ارتکاب ه های مسیر بغالن، کندوز، تخار وبدخشان و های اخیر به دفعات در جاد

 یافته اند .

شریعت اسالمی دینی و مبانی انی شان که هیچ دلیلی از اوصول و طالبان میخواهند به این اعمال ضد انس 

 با آنها مطابقت ندارد، با ای
 
وآگاهانه بر تشدید وعمیق ساختن مخاصمت  ن کشتار بیرحمانه اکنون عمدا

ازهم برنامه های بیگانگان در پیشبرد و تطبیق اهداف و متوصل میگردند که جز  های قومی ومنطقوی نی

 ، توجه دیگری ندارد.پاش ی ملت بزرگ افغانستان

را با  مردم کشور وانسانیت و ضد ملت و فغان در اروپا این جنایات جنگی وضد انسان انجمن حقوقدانان ا

. دنی ابراز مینمایدانزجار خود را  در برابر این جنایات نا بخشو نفرت و  مراتبشدید کلمات محکوم نموده و 

اندوه خانواده های با غم و  شهدای این جنایات استدعای بهشت برین نموده خود را قربانیان و ما  به 

 قربانیان این حوادث  شریک میدانیم.

در برابر مردمان ملک،   جنایتیقد براین اصل است که هیچ عمل و انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معت

ران چه در  وجود مزدو  ،آنپشت پرده مستقیم و ندارد. عاملین  اسران جنگی و برضد ملت ووفاق ملی توجیه

که با روپوش تبازان دیگر تعداد از سیاسطالبی وچه  دروجود نکتائی پوشان در زیرچترارگ وارگ نشینان و 

مردم طالبان عقب ی گیری به تحریک تضاد های قومی وزبانی مبادرت واعمال ضد ملت و ، با قالبدموکراس ی

هم از  یک اتحاد نامقدس پس پرده درگراه را  توجیه مینمایند، باید در برابر ملت پاسخگو باشند. اینان با  

گستاخانه آب به آسیاب دشمن ومذهبی افغانستان، با پرروئی و زبان وکثیر القومی لپاشیده گی مردمان کثیرا

 حامیان پشت پرده شان میریزند. صلی ما یعنی استخبارات پاکستان و ا

این جنایات توسط اوگانهای به کیفر رسانی عاملین خواهان ردیابی و  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

هر گونه اعمال  مبنی بر  دفعنستان در سرکوب و ست تا دولت افغاقضائی کشور بوده آرزومند اعدلی و 

از آبیاری نمودن ریشه های این اعمال نموده و  های قومی و زبانی قاطعانه عملتشدید وعمیق ساختن تضاد

 از کانالهای درون نظام  جلوگیری نماید. 

بیح این اعمال بیرونمرزی تقاضا مینمائیم تا ضمن تقل کشور و اجتماعی داخما از تمامی نهاد های سیاس ی و 

عمل مشترک هدفمندانه بر دولت  ،  بان وابسته با طالبان در داخل نظامسیاستبازاو  جنایت کارانه طالبان
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طالبان، دستگاه جهنمی پاکستان وعوامل   کارای به اصطالح " وحدت ملی"  فشار وارد نمایند تا در برابرنا

 رویدست گیرد.واضح را  تشدید تضاد ها وخصومت های قومی سیاست دقیق 

 با احترام

 
 
 ت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپاهیا

 

 

 

کبار دیگر با نمایش چهره کثیف ؛ یجنایتکاران داعش ی این شریرترین وخبیث ترین دشمنان انسان واسالم

در مظلوم و بی دفاع  ما را بیشتر از س ی تن هموطنان عزیز و  ،نی شان وانجام جنایت هولناکانساو ضد

 مردم مستضعف را عزا دار ساختند.والیت غور به شهادت رسانیده و 

ش قاتالن داعش ی را اروپا در حالیکه با شدیدترین الفاظ این جنایت مدهانجمن حقوقدانان افغان در 

سازماندهندگان  ،ار عمیق خود را بر عامالن سفاک ودون همت تروریستانزجو  ، نفرتتقبیح مینماید

 روح شهدا را شاد میخواهد.شته و وحامیان آنان ابراز دا

الشمس است که وقوع این جنایت برطبق تمام معیارهای قبول شده حقوقی واز میثاق بین املللی  مناظهر  

ضد بشری وجنایت علیه  ،در ردیف جنایت جنگی م.(  ۱۹۴۹تا کنوانسیون های چهار گانه ژینو )می الهه و 

«  حمله گسترده»،  بمثابه سنامه دیوان جزای بین املللیاسا ۷طبق صراحت ماده بشریت تعریف میگردد وبر 

عامالن جنایت علیه امالن آن بحیث جنایتکاران جنگی و ، ع«نظامیجمعیت غیر »و قتل  «سازمان یافته»و

 به سزای اعمال طاغوتی و ضد انسانی شان رسانیده شوند.ریت به محاکمه کشانیده شده و بش

ت قانون وضعف ارگانهای حراست حقوق وعدلی و قضایی واضح است که دولت ضعیف وفقدان حاکمی

وافزون بر آنها سیاست های کجدار ومریز حامیان بین املللی دولت وبخصوص ایاالت متحده امریکا 

گستاخانه  ،باعث گردیده تا تروریستان شریر وسفاک« مدافغان حقوق بشر»خورد دو پهلوی نگلیس وبر او 

، کفاره آنرا به والنی ترین جنگ را متحمل میگردندوم افغانستان که طمردم بی دفاع و مظلتر عمل نمایند 

 قیمت خون فرزندان شان بپردازند.
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 با حرمت 

 هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

 باز هم جنایت جنگی و فاجعه انسانی

 2016نوامبر  7یکشنبه 

 

در دو حادثه خونین سوم نوامبر در کندر و فاریاب، باردیگر هموطنان عزیزما بخاک وخون کشانیده شده  

تن هموطنان ما  12. در فاریاب ول اطفال نازنین به شهادت رسیدندبیشتر از چهل تن از اهالی ملکی بشمو 

در کندز س ی تن از هموطنان ما در اثر پرتاب در اثر فیر یک راکت توسط طلبان و در یک  مراسم عروس ی 

 بم شهید گردیدند. 

کندز و اوجگیری بی سابقه فعالیت قیب حوادث خونبار یکسال گذشته دبه تعوقوع این جنایات هولناک و 

ه ، صفحه خونین دیگر را بر آالم و مصایب جانکاو شرکای جرمی شانشرارت پیشه گان تروریست طالب 

 ، اینیزاد نمود. بر طبق اخبار وگذارشات آژانس ها ومطبوعات افغانی وبین املللیمردم به عزا نشسته ا

« جنایت جنگی» کشتار افراد ملکی مطابق اسناد ومعیارهای قبول شده حقوق بین املللی  باید در ردیف 

 و در ورای اساسنامه( ۱۹۰۷« ) الهه » . جنایت جنگی در کنوانسیون مورد بررس ی ومحاکمه قرار گیرد

 ۱۹۴۹و همچنان میثاقهای چهارگانه ژینو می )  ۱۹۴۵« ) لندن » منشور دادگاه نظامی بین املللی نورنبرگ و 

؛ است. در مطابقت با این اسنادمسجل گردیده ؛ تعریف و «اسنامه دیوان جزایی بین املللیمواد اسو ( 

منجر به ویرانی شهر، «  گیآداب جن»جنگ و « قانون »صداق دارد که در اثر نقض جنایت جنگی بر اعمالی م

یک جنایت جنگی پنداشته « ار دادن افراد ملکی در دوران جنگهدف قر »قریه وقصبه گردد ودرهر حالت 
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مثابه باید بعامالن این فاجعه خونبار بشری  ،یانت حقوق انسانیصمیشود وبرای دفاع از حقوق بشر و 

 مجازات قرار گیرد .مجرمان جنگی مورد محاکمه و 

وای نظامی امریکا در افغانستان )جنرال جان قوماندان قمتناقض وزارت دفاع افغانستان و  تتوضیحا 

وقوع جنایت ، نمیتواند  را سپر میسازنددسایس طالبان که اهالی ملکی و ( در مورد حادثه کندز نیکلسون 

، صدایی تا در دفاع از حقوق مردم مظلوم ومستضعف ومستمند. بسیار ضرور است جنگی را  تبرئه نماید

عجم گردیم . در را بلند نماییم وخواهان محاکمه ومجازات عامالن افغان، امریکایی، عرب و اعتراض خود 

اظهار تاسف دردی را نیده میشود،  تنها محکوم ساختن و خون کشابخاک و همچو موارد خونبار که مردم 

ه شیوه معمول پرداخت یک ون یک امریکایی باید حرمت گردد وبدوا نمیکند. خون افغان باید معادل خ

پرداخت مستمر مشت پول وآنهم با نوعی تحقیر باید وداع گفته شود. باید جبران خساره واقعی ومواظبت و 

 عملی گردد .رای فامیل ها مطرح و ب

 با حرمت

 هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

  شهادت هموطنان عزیزما در والیت زابل

 ساید دشمنان بشریتجینو عاملین 

 

از  در والیت زابل را انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به شدید ترین الفاظ شهادت هفت هموطن عزیز ما 

  . بشدت محکوم مینماید جنایتکاران داعش یجانب 

قرار میگیرد وعامالن  در ردیف "جینوساید" ۱۹۴۸این جنایت نفرت انگیز بر طبق میثاق بین املللی دسامبر 

تکاب جرم به اسارت گرفتن این وطنداران ما بعد از ار ، تبهکار که دشمنان انسان وانسانیت می باشند
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کشتار آنان شدید روانی به قتل و عذاب  وتحمیل شکنجه و  )قوم شریف هزاره( خاص بحساب تعلق به قوم 

  ما را به شهادت رسانیده اند.ورزیده و هفت هموطن عزیز مبادرت 

را مساعد  ن بین ا ملللکاراتاز جنایتح است که دولت ضعیف وفقدان حاکمیت قانون میدان تاخت و واض

ساحته و دشمنان تاریخی افغانستان تالش دارند تا کشور را در آفت جنگ های قومی و مذهبی کشانیده و 

 نمک های اضافی بر زخم خونین افغانستان بپاشند.

 با احترام

 
 
 ت احرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپاهیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :متحد ملل  منشور  اهداف
 

املللى و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعى موثر براى جلوگیرى و برطرف کردن امنيت بینحفظ صلح و  -1

تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير کارهاى ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و 

آمیز و هاى مساملتنقض صلح گردد با شيوههايى که ممکن است منجر به املللى يا وضعيتحل و فصل اختالفات بین

 امللل:برطبق اصول عدالت و حقوق بین

توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق و خود مختارى ملل و انجام ساير اقدامات  -2

 مقتض ی براى تحکيم صلح جهانى؛

هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى يا بشردوستی که داراى جنبه املللىاملللى در حل مسائل بینحصول همکارى بین -3

است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادیهاى اساس ی براى همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا 

 مذهب؛ و

 دارند.بودن مرکزى براى هماهنگ کردن اقداماتى که ملل جهت حصول اين هدفهاى مشترک معمول مي -۴

 

 سازمان و اعضاى آن در تعقيب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زير عمل خواهند کرد: -2ماده 

 

 سازمان برمبناى اصل تساوى حاکميت کليه اعضاء آن قرار دارد -1

اند گرفتهکليه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزاياى ناش ی از عضويت تعهداتى را که به موجب اين منشور بر عهده  -2

 با حسن نيت انجام خواهند داد.

املللى و عدالت به خطر آمیز به طريقى که صلح و امنيت بیناملللى خود را به وسايل مساملتکليه اعضاء اختالفات بین -3

 نيافتد، حل خواهند کرد.

ارض ی يا استقالل سياس ی هر  املللى خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميتکليه اعضاء در روابط بین -۴

 کشورى يا از هر روش ديگرى که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خوددارى خواهند نمود.

کليه اعضاء در هر اقدامى که سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و  -۵

 آورد خوددارى خواهند نمود.ه آن اقدام احتياطى يا قهرى به عمل مياز کمک به هر کشورى که سازمان ملل متحد علي


