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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  
 

 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی
   

 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس
 

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
   __________________________________________________________ 

 
19/99/2913 

 
 

 نی، مشت نمونۀ خروارقربا لیست پنجهزار
19-99-2913 

 
 1351و 1351های  اعدامی سیاسی سال های پنجهزار انتشار لیست نام و ءالوی څارنوالی هالند به افش امروز

 مدیرجریان تحقیقات در مورد جنایات جنگی امان هللا )ع(  سال قبل در پرداخت. این لیست را پولیس ملی هالند یک
آلمان بدست آورده است. زن ساله مقیم هامبورگ  93زن افغان یک  ، از"واد" و "خاد"، "کام"، "اگسا" تحقیق در

توسط داکتر آرماکورا نمایندۀ ملل متحد  کرد، اظهار نموده که لیست مذکور که این لیست را نگهداری میای هسال 93
های  استعالم مکاتیب ویکتعداد زیاد  نشر این لیست و به وی تسلیم داده شده بود. غرض از انتشار برای حقوق بشر

چنین توزیع کرد: " دادن  تلویزیون این کشور درنگهداری زندانیان سیاسی را نمایندۀ څارنوالی هالند  ال وانتق
باشد. چون  ناپدید شدۀ فامیل شان یک وجیبۀ اخالقی می معلومات به بازماندگان قربانیان در مورد سرنوشت عضو

مسقیمأ معلومات بدهد، انتشار لیست یگانه راه لوی څارنوالی هالند امکان آنرا ندارد که به بازماندگان هر قربانی 
 سفیرهالند در کابل کاپی این لیست را به رسانه ها تسلیم نموده است.  ممکن برای دادن معلومات به قربانیان است."

 

تسلیمدهی محبوسین را در یک وبسایت خاص بنام  های انتقال و استعالم مکاتیب و این لیست و هالندلوی څارنوالی 
www.warcrimes.nl  دری بوده  داده است. این وبسایت به سه زبان انگلیسی، هالندی و غرض اطالع عام قرار

در چوکات کدام پروژه بدست پولیس هالند افتاده  اصلی چگونه و معلومات در مورد اینکه این اسناد بخش دارد. چند
 :توانید ت آورده میاست را با مراجعه به لینک ذیل بدس

 

http://www.om.nl/onderwerpen/internationale/morotai 
 

 موکراتیک خلق دریقربانیان مستقیم جنایات حکومت تحت رهبری حزب دصفحه ای  154برای مراجعه به لیست 
 به لینک ذیل مراجعه کنید:هجری شمسی  1351و 1351های  سال

 

http://www.om.nl/onderwerpen/internationale/morotai/death-lists-9 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً وپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

راتیک افغانستان" تبادله موکیهوری دتسلیمدهی زندانیان که میان مراجع امنیتی "جم برای دیدن کاپی مکاتیب انتقال و
 شده است به لینک ذیل مراجعه کنید:

 

http://www.om.nl/onderwerpen/internationale/morotai/kopie-transfer 
 

امین است. دوران ایکه در آن  - اختناق خفقان آور دوران تره کی بیاد آور های قربانیان بیحد تراژیک و نام مطالعۀ
 گذارد. محتوی لیست به این ادعای ما صحه میشد.  پخش شبنامه اعدام می طرخاه محصل صرف ب و متعلم 

 

 نجیب کارمل وببرک امین ختم نشد.  بین رفتن تره کی و با از کشتار موضوع مهم درین رابطه اینست که اختناق و
های  تیک ساختند. تمام زندانتماسیس و ، بیرحمانه ترقی را وسیع ترخاد خشونت خل یجاد دستگاه غول پیکربا اهللا 

پلچرخی جمع زندان بالک اول  نفری در ماه دسته های دو الی سه صد ت به زندان دهمزنگ تبدیل شد و هروالیا
ده ها  نواند این موضوع را با پیشکش نمودت فارو می کمیتۀ حقوق بشرشدند.   روانۀ پولیگون می آوری شده و

  شهود عینی به اثبات برساند. 
اسناد  با آنهم نشر این لیست و نمونۀ خروار است.  یتآرماکورا مش نفری داکتر هزار که لیست پنجمبرهن است 

مستند  ریخ، صلح اجتماعی وأزمینه های ت تتبع که در برای اهل تحقیق و انتقال زندانیان برای بازماندگان قربانیان و
 کنند، اهمیت زیاد دارد.  می سازی جنایات جنگی کار

 

 "کمیتۀ حقوق بشرفارو"
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