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 (خطاب بَ جٌاب ًوری وکویتَ هحترم فارو)
  ۳۱13نوامبر 

 

دفاع  بیهودگی بیهوده گیتحت عنوان )  مقاله ای مقالهموفق سایت وزین افغان جرمن در  پرکار و مسؤول مسئولجناب نوری 
بل از ق( ضمن طرح مواردی نیم نگاهی به انجمن حقوقدانان افغان در اروپا داشته اند.  پرچم حامیان جنایات بشری احزاب خلق و

نمی  نمپردازیمونقد کلمه به کلمه وجمله  (1)بگو، مگو مگو،بگوپرداختن به موضوع باید خاطرنشان ساخت که : بنابر دو دلیل به 
  (2) پردازیم

، مهاجرت وغربت گشودن باب جدل های مهاجرت دربدری،اینکه ـ در احوال اسفبارکنونی افغانستان وحالت دربدریاولً  اولا 
افغانستان تمام میشود وما از پرداختن به مسایل و مصائب وطن و  تأریخی تاریخیبه نفع دشمنان فقط و فقط  (3) فقد فقد وبیهوده 
 منحرف میسازد. شهداء شهداواقعی بخاطر احقاق عملی حقوق مردم و مبارزۀ   مبارزه

جناب نوری بسیارغیرمنصفانه به انجمن تاخته اند، اما از آنجائیکه درزمره  با وجودی که که د یباوجودوم دیگر اینکه : 
اخالص دیوان آزادی خواه وت منجمله باارادوهای سودمند فرهنگی را انجام داده  (4)دارند و کار کارودارندریشسفیدان قرار 

دوستانه وطبعاا با رعایت ،به نشر رسانیده و...بدینرو صحبت ما با ایشان  درکمال احتراموشیون کابلی را تدوین ،شاعرفریخته
 عفت قلم میباشد. 

 :دراین ارتباط باید گفت که  ) شنیده ام که ... به مقاله شان مراجعه شود (جناب نوری نوشته اند که :  
اقامت درآن کشورمتمدن، به حساب وتحصیل عالی درفرانسه و زندگی زنده گیچگونه جناب نوری با هشت دهه تجربه وراچ

 (5). می نماید می نمائیدچنین فتوا صادر « سرچوک »به اصطالح واستماع چند حرف واهی وشنیدن 
توقع ما این بودکه جناب نوری اسناد واعالمیه های انجمن را که  )درین حالت جای گله وگذاری ازجنگ ساالر باقی نمیماند( 

در مورد  درمورداینکهجرمن به نشر رسیده و مالک حقیقت ما است مورد نقد وقضاوت قراربدهند. ـایشان در سایت وزین افغان 
لطف   «بدین خویش می بیند  کافرهمه را» به شکل مطایبه باید گفت که  ،گویا انجمن توسط کسانی اشغال گردیده  (6) اینکه

) با بزرگان وعزیزان قراردارد. « شعله ئی » جرمن نگاه نمائید که درحال اشغال شدن توسط چند  ـنموده وبه سایت وزین افغان 
 و سر و صدا ها وسروصداها این تقالها  ( نوین یاشعله جاوید خلط نشود (democratique) دیموکراتیک  دموکراتیکجریان 

خدا ناخواسته پای  ،بخاطرکوبیدن رقبای سیاسی  شهداء شهدابا انگیزه سیاسی زیر نام پاک  مراجعه شود( 5پاورقی نمبر به )
جناب ،جناب داکترکاظم ،جناب مایار ،بزرگان همکار که بنام وطن ومردم قلم میزنند هم مانند: جناب عطائیوحرمت سایت 

 .دمه خواهند زدجناب یوسفی و...مطرح وص،جناب وهاج،سیستانی 

                                                           

  غلط است )ورگل باید بعد از حرف کلمۀ آخر جمله گذاشته شود و بعد از ورگل بودن یک فاصله حتمی است ورنه یک اشتباه انشایی میباشد.virgule   رگلجای و   -1
 وجود یک فاصله حتمی است ورنه یک اشتباه انشایی تلقی می شود.»:« شود و بعد از  باید بعد از حرف کلمۀ آخر جمله گذاشته)»:« جای ):( غلط است  -۳
باشد. این اشتباه امالئی قابل بخشش نیست. فقطرا نشناختم ممکن مقصد تان  فقد و فقد -3

3  

  )واو( حرف ربط است و باید قبل از آن و بعد از آن یک فاصله داده شود. -4

و تحصیل عالی در فرانسه و اقامت در آن کشور متمدن، به حساب شنیدن و  زندگی زنده گیچرا و چگونه جناب نوری با هشت دهه تجربه شما می نویسید : ) -5
( فاعل این مصدر در این جمله )جناب نوری( است و در حالت شخص می نماید می نمائیدچنین فتوا صادر « سرچوک»استماع چند حرف واهی و به اصطالح 

 د می باشد، فلهذا باید مصدر جمع نشود. و این یک اشتباه صرفی و امالئی فاحش است. سوم مفر
همان طوریکه وجود فاصله بین کلمات مستقل غلط است همانگونه )در( ، )مورد( و ) اینکه( کلمات مستقل اند و باید جدا از هم نوشته شوند و با هم چسپیده نباشند.  -6

 ه تلقی می گردد.چسپیدن کلمات مستقل با هم اشتبا
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                                                      ین تقالها باعث میگردد که بزرگان وقلم بدستان توانای کشور از پرداختن به مسایل و مصائب وطن کنار بمانند.                         ا
 تاریخی نیم که بااین موضوع افغانستان باسیاست بیطرفیمه ما میدا: ههم اکنون موضوع پایگاه های نظامی امریکا مطرح است 

 مسألۀ مسئلهشان را در رابطه به این کلیدی ترین  تجربۀ تجربهوعنعنوی وداع مینماید. بگذاراین بزرگان دانش و  تأریخی
افغانستان وهمچنان مسایل انتخابات که هست وبود کشور درگروآن است مطرح نمایند. نه پرداختن به این مسایل حیاتی وکلیدی در 

و مردم میگردد. به جناب  شهداآتیه چگونه توجیه خواهد گردید ؟ ازجانب دیگر این درامه های سیاسی باعث نابودی حقوق واقعی 
مستقل وغیر وابسته به جریانات سیاسی ،ن ارج عرض میگردد که این نهاد اجتماعی ـ مسلکی گرا خوانندۀ  خوانندهنوری و

بدون هرگونه  طالبی و...(،افغان ملتی، تنظیمهای جهادی،خلقی، شعله ئي ،) پرچمی ندارد هرافغان «  اشغال» ضرورت به
ساسنامه باشند میتوانند راواجد شرایط مندرج دمذهبی و... که ،تنظیمی ،حزبی ،سیاسی ،سمتی  ،تبعیض وتمایز قومی، زبانی 

دانش وتجربه مسلکی شان را درخدمت افغان وافغانستان قرار  ،عضویت انجمن شان راحاصل « اشغال»یورش و،جدل بدون
 به حس ششم وغیب گوئی نیز تمسک نمی نمائیم وهمچنان کدام بغض خاص،جرم شناسی در اختیار نداریم ووسیلهدهند. ماکدام آله 

می   نمی گوئمو یاجریانی را خوب و بد  شخص ،به کدام شخصیت سیاسی ویا جریان سیاسی نداریم ونه به حساب ذوق وسلیقه
 :قاضی ومحکمه عمل نمائیم ،محتسب ،وهیچگاهی جرئت نخواهیم کرد تا درنقش مفتی  (7) گوئیم

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی ،جهانی حقوق بشر  اعالمیۀ اعالمیهجهانی حقوقی مندرج در شدۀ شدهمعیارومالک عمل ما اصول قبول 
جهانی مشروعیت جرم وجزا، برای ما برائت الذمه حالت  شدۀ شدهوسیاسی وسایر اسناد ناشی از آن میباشد. بدینرو درمطابقت بااصول قبول 

به اطمینان باید عرض کرد که درانجمن  مجرم نمی شناسیم.،محکوم علیه قرارنگرفته ،وکسی را که به حکم قطعی محکمه .اصلی است
حقوقدانان افغان دراروپا به فضل خداوند نه مجرمی وجود دارد ونه کسی به حرمان ازحقوق مدنی محکوم گردیده است.     جناب نوری 

« صفوف مظلومان»وکراتیک افغانستان رامحکوم و به دمجنایات ضدبشری حزب ،توصیه فرموده اند که : ) انجمن باید ازفرصت استفاده
نی بلکه فرصت خود ساخته است وخوشبختانه انجمن حقوقدانان دراروپا درردیف نهاد های « فرصت بدست آمده » : بپیوندد.( عرض شود که 

 8.خود باشد «حقانیت « » اثبات»اشخاص وگروه ها نیازمند  توصیۀ توصیهفرصت طلب نمیباشد که به 
                                                               .ماضرورت آنرا نداریم تا به مثابه یک نهادمسلکی ـ حقوقی صرفاا جنایات این دوره را محکوم وسایرین را برائت بدهیم 

 مشترکاا بدینرو درانجمن ما خوشبختانه افراد با سوابق مختلف سیاسی عضویت دارند که  .است قاتل  ،و قاتل است  جنایت،جنایت
جنایت وجنایتکاران تمام دوره ها و رژیم ها وتمام احزاب وتنظیمها را باقاطیعت محکوم مینماید. واگرخفه نشوید این موضعگیری ما مشترکا ً

ضرورت پیوستن به ،داشته اید نیز میشود. بدینرو برخالف توصیه بزرگ منشانه شماشامل تنظیم جبهه نجات ملی که شما افتخارهمکاری آنرا 
نمیشود، زیرا انجمن مدافع واقعی وپیگیر افغانان مستحق ومستضعف در داخل وخارج کشور است که مورد  دیدهمطرح  «مظلومان »صفوف 

توصیۀ  توصیهانجمن به ما اجازه نمیدهد که  هاز اساسنام پیرویو   وپیروی بر اصول  براصولتکیه   9.بگیرند بگیردتظلم قرارگرفته و 

 این جمله مریض است و باید چنین نوشته می شد: جناب نوری را درمورد محکوم کردن وطرد آقای دهزاد را عملی نمائیم.
م کردن و طرد آقای دهزاد تکیه بر اصول و پیروی از اساسنامۀ انجمن به ما اجازه نمیدهد که توصیۀ جناب نوری را در مورد محکو

 )پذیرفته وعملی نمائیم( یا )بپذیریم(.  
 

وقلع وقم دریک نهاد « طرد» جناب نوری را شعله ورساخته است. عرض شود که  «شعله ئی»مثل اینکه همین حشرونشرباچند هموطن 
 وکراتیک هم مانند انجمن حقوقدانان افغان دراروپا وجود ندارد. دم

به مثابه یک حقوقدان دارای تحصیالت ،بخاطرشهرت ،اشتراک مؤسس موسسبا دیگرهممسلکان در اجالس  استادعبدالبصیر دهزادجناب 
عالی ازطریق رای گیری سری ورقابت آزاد احراز مسئولیت نموده اند. وطی این مدت با بسیار دلسوزی وصداقت درحالیکه برضد جنایت 

 ازحقوق مشروع افغان مستضعف ومستحق دفاع نموده ومینماید.کاران جنگی وضد بشری جدی میباشد 

هرقدر  آن انوقت درکلمات میگذریم درغیر  1۱ ضیا: به دوام صحبت باید عرض شود که ازجدل بیهوده و چند سخن باکمیته محترم فارو 

، بر نخوردیم  برخوردیمجناب نوری که انگیزه تحریر یادداشت شما گردیده  نوشتۀ نوشتهدر « سکوت »نمودیم با کلمه  جست و جو جستجو
 به هرحال :

                                                           

( کدام آله و وسیله جرم شناسی در اختیار نداریم، به حس ششم وغیب گوئی نیز تمسک نمی نمائیم وهمچنان کدام بغض خاص به کدام ماشما می نویسید : ) -7
( است و ما( فاعل این مصدر در این جمله )گوئیمنمی   نمی گوئمو یا جریانی را خوب و بد  شخص ،شخصیت سیاسی و یا جریان سیاسی نداریم و نه به حساب ذوق و سلیقه

«( گویم»یعنی نوشته اید: )ما نمی گوئم در حالت شخص اول مفرد می باشد، فلهذا باید مصدر جمع شود. به ترتیبی که شما نوشته اید یک اشتباه صرفی و امالیی فاحش است.

  نمی گوئمو یا جریانی را خوب و بد  شخص ،نه به حساب ذوق و سلیقه»... ی اینکه شما نوشته اید ولی بهر صورت )نمی گویم( و )نمی گوئیم( هر دو غلط است چرا؟ برا

 «گوئیم میو یا جریانی را خوب و بد  شخص ،به حساب ذوق و سلیقه هــــن »باید این جمله چنین نوشته شود : « نمی گوئیم
 بعد از حرف آخر کلمۀ آخر جمله گذاشته شود نه دورتر، ور نه یک اشتباه تلقی می شود. اخیر جمله باید)».« جای )نقطۀ( اخیر جمله غلط است  -8
( بگیرًذ بگیردزیرا اًجوي هذافع واقعی و پیگیر افغاًاى هستحق و هستضعف در داخل و خارج کشور است، کَ هورد تظلن قرار گرفتَ  و شما می نویسید : ). . .  -9

 (میباشد و در حالت شخص سوم جمع است، فلهذا باید مصدر جمع شود. طوریکه شما نوشته اید یک اشتباه صرفی و امالیی فاحش است.فاعل این مصدر در اینجمله )افغانان
یاء( گر منظور تان )ضشما نوشته اید : )... از جدل بیهوده و ضیا وقت ...( این )ضیا( را که شما نوشته اید در هیچ فرهنگ یا دیکشنری دری و فارسی نیافتم. ا -1۱

را میدهد که در این جملۀ شما نمیتواند معنی افالده کند. ولی تصور میکنم مقصد تان )ضیاع( باشد به معنی « قد»و همچنین « نور»، « روشنی»عربی که معنی 
 ضایع شدن که در اینجا معنی میدهد ولی غلط نوشته شده و یک اشتباه فاحش امالئی میباشد.

 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

وحکم فرموده اند که گویا انجمن درقبال نشرفهرست ،محترم فارو به سبک و سیاق پارلمانی انجمن را مورد استجواب قرارداده کمیتۀکمیته 
دارد که برطبق آن فعالیت مینماید.  ایصب العین واساسنامه خاموش بوده است. بایدعرض شود که انجمن ازخود ن شهداناقص 

ناقص وطرح آن در احوال مشخص فعلی باانگیزه اوپراتیفی وتبلیغی، نه تنهاحجم جنایات هولناک  در مورد نشر فهرست درموردنشرفهرست
 میگردد.  شهداحقوق مردم و  اتالف ائتالفتقلیل مییابد بلکه درعین حال باعث ( 1979و1978آن دوره )

    ( مراجعه شود۳به پاورقی شماره ) :انجمن به تاسی ازسخن حضرت مولنا عمل نموده که میفرمایند 
 

 به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد  **   دراین بازار عطاران مرو هرسو چو بیکاران
.................... 

 دارد   دیگرکه هردیگی که میجوشد درون چیز  **   مه نشینکاسه و  مه آوربه هردیگی که جوشد 
 

 )فکر میکنم این شعر مولنای بزرگ بلخ را هم غلط نوشته اید.( باید چنین باشد :
 

 (11)جوشد درون چیزی دگر دارد که هر دیگی که می   **    )به هر دیگی که جوشد میآور کاسه و منشین(
 

؟                                           وچند سال چه معنی دارد  بعدازسی« سینه چاک»این سر وصدای سیاسی مدافعان  ،باید حرمت وعزت شهدای وطن را گرامی داشت 
صادقانه در راستای تحقق  تأسیس تاسیسچنانچه گفته شد به احاد ملت تعلق داشته ویک داعیه ملی میباشد. انجمن ازبدو  شهداء شهداوضوع م

ومردم گام گذاشته وکمیته فارو باید آگاه باشد که انجمن حقوقدانان افغان دراروپاهیچ گاهی نیازبه لبی  شهداء شهدا( 12)( حقوق)واقعی 
انسانی وافغانی دارد تا ازحقوق مشروع ،ولبیگری ندارد و وکیل دفاع جنایتکاران جنگی نمیباشد. انجمن به مثابه نهاد مسلکی تعهد اخالقی

 همۀ همه. باشد افغان نیازمند مساعدت میافغان نیازمند مساعدت می باشند نیازازاثبات است که درمجموع اروپا مهاجر افغان دفاع نماید وبی 
ازهموطنان ما  تعدادی تعداددوزخ مهاجران ومنجمله مهاجرین افغان مبدل گردیده است. درهالند نیز  بهما اطالع داریم که همین اکنون یونان 

ناپذیر انجمن به حساب  تأخیر تاخیردر دام دسایس الحیل قرارگرفته است. دفاع ازحقوق مشروع آنان برطبق قوانین نافذه اروپا یکی از وظایف 
.                                      قرار داردمیآید. انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به حیث یکنهاد با طیف وسیع بدون هرنوع تبعیض وتمایز دراین راستا درخدمت هموطنان 

مانمیتوانیم انکار نمائیم که شما بسیاری مسایل را باید خاطر نشان نمود که :  « فیصن شدۀ شدهمیعارهای قبول » کمیته فارو درمورد  به
میدانند ( بهتر)مراجع ذیصالح  مسؤولین مسئولین را ازما وشما، )ها(   هایاگر قبول نمائیم که این میعار   نیست  نسبتبخوبی میدانید. اما بد 

ثبت وراجستر را عهده دار میباشند، خوشبختانه انجمن نه دروجود چند تن محدود، بلکه در طیف وسیع به حیث  مسؤولیت مسئولیتکه 
 شخصیت حقوقی در مقیاس اتحاد اروپا ثبت وراجستربوده ودارای ارگان نشراتی وآدرس مشخص میباشد.

میشود درخاتمه به جناب نوری وکمیته محترم فارو، انجمن وکراتیک غیرموجه پنداشته دمتعریف معیار به دلخواه یک شخص یاگروه درجوامع 
ومردم بدون پالنهای سیاسی و به دور از حب وبغض در  شهداء شهداحقوقدانان بسیار دوستانه خاطرنشان مینماید تا بخاطر احقاق حقوق 

وهش همه جانبه وغیرمغرضانه درمورد پروسه حقیقت یابی ) ما به یاد داریم که چگونه سال گذشته جناب صبورهللا سیاه سنگ دریک پژ
روشنی انداخت ( ورفتن به طرف  تأریخ تاریخ تاریک  زوایای زوایائینه تنها حقایق راروشن ساخت، بلکه بربسیار  داؤد خان داودخان 

 عدالت واقعی انتقالی صادقانه گام بگذاریم.
 

 چند غبار ستم    انگیختند              آب خود وخون کسان ریختند
 خوشنود شود کردگار تازتوعمربه  خشنودی دلها گذار             

 راحت یاران طلبوخورشید سواران طلب            رنج خود  سایه
 مه وخورشید جوانمرد باش چوگرم شوازمهرزکین سردباش         

 

 
 

 بااحترام
 شورای رهبری

 اروپانجمن حقوقدانان افغان در 

 

                                                           

 ۳۶3غزل شمارٔه  -11
 غزلیات« دیوان شمس» مولوی

 به دکان کسی بنشیـن کـه در دکان شکــــر دارد در این بازار عطاران مرو هرسو چـو بیکاران
 تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد آیـــد تو را بر در نشانـد او به طـراری کـه می 

 که هر دیگی که میجوشد درون چیزی دگر دارد جوشد میاور کاسه و منشین به هر دیگی که می
 نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
 از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد دار  چراغست این دل بیـدار به زیــر دامنش می

...( این جمله با کمبود ومردم گام گذاشته شهداء شهدا( 11)( حقوق)صادقانه در راستای تحقق واقعی  تأسیس تاسیسانجمن ازبدو  )در اینجا شما چنین می نویسید : -1۳
 «شهداء حقوقواقعی در راستای تحقق »چه معنی دارد؟ هیچ!! باید نوشته شود « در راستای تحثث واقعی شهداء»یکلی غلط است.  کلمۀ )حقوق( قبل اط شهداء

را )ها(   هایاگر قبول نمائیم که این میعار   نیست  نسبتنید. اما بد مانمیتوانیم انکار نمائیم که شما بسیاری مسایل را بخوبی میدا»در اینجا شما چنین می نویسید :  -13

در این جملۀ کوتاه  که به دو سط نمی  .«ثبت وراجستر را عهده دار میباشند مسؤولیت مسئولیتمیدانند که ( بهتر)مراجع ذیصالح  مسؤولین مسئولین شما،  ازما و

بی معنی است و « این معیار های را« ) »۳. »می بود «بد نیست»اما بد نسبت بی معنی است باید «)1. »ایدرسد شما )پنج( غلطی فاحش امالئی و متنی نموده 
. این جمله باید چنین نوشته ثبت وراجستر را عهده دار میباشند مسئولیتمراجع ذیصالح میدانند که  مسئولین « )3»نوشته شود. « این معیار ها را»غلط است. باید 

 .(راجستر را عهده دار میباشند ثبت و مسؤولیت میدانند که( بهتر)مراجع ذیصالح  مسؤولین »می شد: 

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh563/
http://ganjoor.net/moulavi/
http://ganjoor.net/moulavi/
http://ganjoor.net/moulavi/shams/
http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/

