
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 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

  
  

 11/11/2۱13                                                                                           عارف عباسی        
 

 نظر گذرا بر خطابیه ای
 انجمن حقوق دانان افغان در اروپا

 
چه  فرهیخته مرد صاحب دانش و وطندوستی چون جناب ولی احمد نوری نیست،وکالت از  درین نوشته منظورم

در عین حال  )که جواب شان را حین نگارش متوجه شدم( ارائۀ جواب دارند یا با خامۀ توانا حق سکوت و خود شان
 .نان افغان در اروپا صواب ندانستمخموشی را در برابر تبصره های انجمن حقوق دا

 

تا بدانم  دارم دسترسی آنو نه به فهرست اعضای را خوانده ام  حقوق دانان افغان در اروپا من نه اساسنامۀ انجمن
که مرد  سایی داشتمشنا این انجمن یکی از رؤسای  با که ترکیب اعضای انجمن متشکل از کدام ذوات محترم است،

بحیث رئیس فاکولتۀ حقوق در خدمت حزب پرچم قرار  باالی من حق استادی دارند، محترم و محاسن سفید بوده
بحیث عضو و یا رئیس این انجمن درین پورتال می فرمودند که ایشان  دهزاد  عبدالبصیر حترماگر آقای م داشتند،

 است در آنصورت ما پی می بردیم که انجمننوشته  و عقاید شان مظهر دیدگاه انجمن حقوق دانان افغان در اروپا 
و نشر لست  وجود داشته جنایات مرتکبین  تبرئهانب داری و بنحوی ج و ، موضوع را به قضاوت گرفتهبصراحت 

نقش قاضی و مفتی و و همچنان  گرفته مختصر ) مشت نمونۀ خروار ها( زیر تازیانۀ اصطالحات حقوقی قرار 
بسی از دانشمندان این نوشته را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادند و   .بود شده بازیدر آن محتسب ماهرانه 

 ند.پیشکش نمود را خود مالحظات بس عالمانه
 

 هیچبه غالف واقعیت ها نگردیده و مطرح ساختن موضوعات نا مرتبط با فراوانی اغالط  زیبایی نوشتههیچگاه 
، دادیم و حق اعتراض تحمیلی گوش میدورانی که ما به چرندیات  به منطق استدالل قوت نمی بخشد.  صورت

به  و  و زمانی که قمچین و برق و میلۀ ماشیندار سخن می گفتگذشت  انتقاد و اظهار نظر از ما سلب گردیده بود
حقایق است که حاال نوبت  . گذشت لب بسته زیر خاک شدند بیگناه  ها هزاربه صدو  ،ملیارد ها سخن ناگفته ماند

م و با نه از مقام زور اهریمنی بلکه با قوت قلند که سخن گویخواهان است شود و نوبت بشر دوستان و عدالت  ءافشا
 .استبداد و ظلماز میلۀ ماشیندار  نهباشد بر پایۀ واقعیت ها استوار  بایستیو سخن احساس واقعی انسانی 

 
 .صدایت می شناسم نهیبترا من از **    سرا  ب خواهی که می طرزیتو بهر 

 
هیچ  ای شانو استخدام کننده برای محکوم ساختن این جنایت بزرگ تأریخی در افغانستان توسط باند خلق و پرچم 

  . بکار نیستهم فتی بودن و محتسب بودن قاضی بودن و م  .وسیلۀ جرم شناسی ضرورت نیست
نایت علنی و مستند ضد در برابر چنین جاگر  و تخصصیصالحیت علمی با داشتن  یک انجمنی به این نام و نشان و

 .جدان و با احساس استخالف توقع هر انسان با وگیرد  میو یا موقف دفاعی می ماند بشری بی تفاوت 
 

کردید و یا می  توقع این بود که شما در همین موقع در صف عدالت خواهان می پیوستید و صدای تان را بلند می
  را اظهار نموده و نه موقف انجمن ما را.  البصیر دهزاد نظر شخصی خودگفتید که عبد

د، صرف و باالی شان قضاوت فرمایی کسی از شما نمی خواهد که اعضای حزب پرچم و خلق را محاکمه نموده
ت و شهامت بگویید که چنین جنایتی در حق مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان در دوران بحیث یک نهاد حقوقی با جرئ

 مالک و معیار »و بیان اینکه  آیا بکار بردن چند اصطالح حقوقی  موکراتیک خلق صورت گرفتهیحکومت حزب د
 و مدنی حقوق المللی بین بشر، کنوانسیون حقوق اعالمیۀ جهانی در مندرج حقوقی جهانی شدۀ قبول اصول ما عمل

 جزا، و  جرم مشروعیت جهانی شدۀ قبول اصول با مطابقت در بدینرو. باشد می آن از ناشی اسناد سایر و سیاسی
 نمی مجرم نگرفته، قرار علیه محکوم ،محکمه قطعی حکم به که را کسی و است اصلی حالت الذمه برائت ما برای

  «.شناسیم
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دو حزب منکر نمی شویم که علی الرغم نا رضایتی و  ما از موجودیت انسان های با احساس و وطن پرست در هر)
خجستگی و شائستگی این افراد را تحت مخالفت با کردار رژیم راه بازگشت نداشتند ولی قضاوت کلی بر یک تشکل 

 .(و قابل محاسبه نمی باشد شعاع خود قرار می دهدلا
این اعالمیه و ، تا حال در افغانستان کدام مادۀ مندرج دهیدمی تذکر  حقوق بشر جهانی دام اعالمیۀاز ک شمادانم  نمی

ناقضین  برای محکمۀاقدامی بسویۀ مملکتی و یا جهانی و کدام  حقوق مدنی و سیاسی تطبیق گردیده ن کنوانسیو
فقاً با شما به احکام و فیصله های آن تمسک نموده به اصل حقوق بشر و جانیان جنگی دائر گردیده که ما هم مت

ونیت و رفاه در داخل و الن بیگناهان افغانستان بکمال مصقات و مه احترام می گذاشتیم، جانیان جنگیذبرائت ال
ایکاش در دوران چهارده سال حکمروایی خود بر  ،ۀ حقوق بشر می سرایندرج زندگی نموده و حاال از اعالمیخا

 .میۀ جهانی حقوق بشر می انداختندفغانستان نیم نگاهی به اعالخلق ا
 

و شما برای طفره رفتن اصل موضوع ذهن خواننده را به پایگاه های نظامی امریکا و عقد قرارداد امنیتی با امریکا 
موده هر بیایید که منصفانه و عادالنه قضاوت ن تأریخی بیطرفی کشانیده اید.  وداع افغانستان با سیاست عنعنوی و

 وو وقت  موضوع را نظر به اهمیت و حجم خسارات آن جداگانه مورد بر رسی قرار داده و هر کدام را در جا 
، و یک موضوع را بروی نیت خاصی با موضوع نا مرتبطی خلط نسازیم زمان مناسب آن مورد محاسبه قرار دهیم

داشته باشید افغانستان در دوران حکمروایی حزب مزدور پرچم و خلق با بیطرفی تأریخی خود وداع  راگر بخاط
موضوع بی نهایت با ارزش ملی عدالت  ،فرصت ساخته شده است  ،نموده بود. فعالً با نشر این لست که بزعم شما 

مان در برابر مردم مظلوم ار شوروی زدنبرابسیار وحشیانه حزب فرم مؤاخذه ناشدۀ شده و جنایات تأمین نا
، مستقل، را یک نهاد علمی سعی بلیغ بجا گردیده که انجمن حقوق ندانان افغان مقیم اروپا خود افغانستان است.

شمارا ، عالیق و عواطف تبارز دهد ولی وابستگی های نهانیمسلکی پیرو کلیه اصول مندرج میثاق های بین المللی 
 .ضاحت پیداستوه بو این موضوع در خطابیۀ شما  اجازه نداده از تبرئه نمودن جانیان آن َدور

 

وکراتیک و هوا میتوسط اعضای حزب د یها است که من متوجه یک استدالل بی نهایت شرم آور و غیر انسان سال
بلی هم تذکر داده ام( که برای تبرئۀ جنایتکاران پرچمی و خلقی جنایات خواهان شان شده ام )گرچه در نوشته های ق

که خود می فرمایید که قاتل قاتل قرار گرفته. در حالی  1112تا  1117های  تنظیمی ها بهانه و وسیلۀ جنایات سال
تل که جنایت پنداشته می شود و هر کدام بنوبۀ خود قابل باز پرس و مؤاخذه است و جنایت یکی عمل آن قاست و 

پرچم و خلق من درین پورتال از هیچ نویسنده و صائب نظری نشنیدم که جنایات  جنایت دیگری را توجیه نمی نماید.
یات هم از سرچشمۀ ویرانگری های های این جنا هریش را محکوم و جنایات تنظیمی ها را حمایت کرده باشد، گرچه

 همان نظام آب خورده.
 

 مصائب و مسایل به پرداختن از کشور توانای بدستان قلم و بزرگان که میگردد باعث تقالها این»شما نوشتید که 
 .«بمانند کنار وطن

  

 با امریکا ، بر توافقنامۀ امنیتیوجدان عمق فاجعه اهمیت دارد و بابا ایمان  اننزد قلم بدست !این طور نیست ،نه
د و اشک نا نخلق بگونۀ دگر گریبان می در و د و در مورد جنایات وحشیانه حکمروایی پرچم نبنحوی می اندیش

 د.نریز امیدی از عدم پرسان می
، چه شما این حق شما استمی برآیید از اعضای پرچم و خلق  در پی دفاع قانونی اگر بحیث یک انجمن حقوقی

ن حقوق مدنی و سیاسی اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیو وکالی دعوی جلب کار کشته بوده آگاهی به اصول
در  . نیستکوبیدن به نعل  همو میخ  به هم ت اظهار نموده داخل عمل شوید ضرورتکه به شهامت و به جرئدارید. 
قتل رسانید ولی با استخدام قوی ترین و ه ب ار زن خود  O.J. Simpsonونپسجی سیم بنام او.پیشۀ سینما رهنامریکا 

را بیگناه ثابت کرد و از قضا به ارتکاب جرم دیگری فعالً پشت میله های زندان  مشهورترین وکالی مدافع خود
الفت با حزب بر سر و مخ پرستی  شهید بیگناه افغانستان که جرم شان وطن ها سپری می کند. خون ناحق ملیون

عدالت تأمین گردد تالش های  بعضیآلخره دامان مرتکبین این جنایات را گرفته و شاید هم خالف توقع اقتدار بود با
 نیستند. « شعله یی»جریان دارد که همه بزعم شما مجدانه درین مسیر توسط اشخاص و نهاد های عدالت خواه 

همکار نه مدیر مسؤول ) جناب محترم ولی احمد نوری مالحظاتثابت می سازد که  محتویات خطابیۀ شما خود
 تمخ واهی و سرچوک نیست بلکه مبین واقعیت ها است.پورتال( 

 


