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و شميره   ١تر ١  له:د پا
ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئالي

 م٢٣/٠٩/٢٠٠٩                         پروفيسور دوکتور غالم سخی مصئون

  رئيس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

 

      

   انجمن حقوقدانان افغان ۀ شورای اجرائيۀعالميا

  رابطه به محکوم نمودن کشتار اهالی ملکی اروپا در مقيم
مردم بی دفاع نقاط  بارها کشتار اهالی ملکی و" مللیالائتالف بين "موجوديت قوای نظامی   سال حضور وطی هشت

اليت ملکی درو ما شاهد به عزا نشستن مردم بی دفاع  قصاوت انجام يافته که اخيرًا مختلف کشورما با بيرحمی و

افغانان  فغان بازمانده گان و داد و ،وجنگ افروزانکشتارها توسط جنگ آوران  تمام اين حوادث و در .بوديم کندز

درمواقع مختلف  خود ريختن اشک تمساء به تکرار حوادث شرير عاملين اين جنايات با عترض به جائی نرسيده وم

تراژيدی خون بار   ازِ اين حوادث غم انگيز که بخش .مراسم سوگواری مبادرت ورزيده اند جشنهای، محافل خوشی و

فعاليت نظامی آنچه بنام  و حقوقی برای حضورعدم موجوديت يک چوکات  عمده تًا ناشی از مردم افغانستان است،

نقش تام  بخصوص نظاميان امريکا در جائيکه اين قوای نظامی و تا ائتالف بين المللی شهرت يافته ناشی ميشود و

ين  بۀبدين ترتيب اسناد قبول شد. نه به ميثاقهای بين المللی احترام قايل ميباشند االختيار نه به قوانين داخلی افغانستان و

 ،١٩٠٧ ، کنوانسيون١٩٧٧کول ضميمه به دوام آن پروتو ميالدی و) ١٨٩٩(  دوم الههالمللی منجمله کنوانسيون

موسسات ملکی آسيب  درجريان جنگ بمردم ملکی و: ( که مشخص ساخته است تا در ١٩٤٩ کنوانسيون چهارم ژينو

 تمايز رعايت و ضرورت تشخيص و و) کملکی تفکي اهداف نظامی و(رعايت گردد ) عکس العمل عمل و(و  )نرسد

 . پايمال ميکردد تمام انواع منازعات احترام گردد، اما به صورت خشن نقص و حقوق بشر در

 مراجع ذيربط بين المللی تقاضا مينمايم تا اهالی ملکی را شديدًا محکوم مينمايم از ما درحاليکه صدمه رسانيدن وکشتار

  .                         جنايتکاران جنگی به محاکمه بکشانند به حيث ناقضين حقوق بشرو عاملين اين جنايات را قانونًا

 موسسه ملل متحد تفاضا داريم تا در رابطه به اصول جبران خساره و پرداخت حقوق متداوم شهادت برای باز ما از

.                   مرعی فرمايند ی راحقوق معلوليت را برای متضررين حوادث مذکور، تدابير مقتض مانده گان شهدا  و

تمنا دارد تا صدای اعتراض شان  مدافعين حقوق بشر، مراجعه به جوامع مدنی و اروپا با انجمن حقوقدانان افغان در

حقوق حقه مردم مستضعف و به    از به مراجع ذيربط ملی و بين المللی گسيل و اعتراضات شان را را رساترساخته و

  .انستان دفاع نمايندعزا نشسته افغ

  بااحترام

  

   

  


