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 سفارشنامۀ  در تاریخمسخ 

 عضوپارلمان ۹۰۱

 ضد بشریتنونین به جنایات از مظدفاع در 

 

۱۷/۷/۴۱۱۲ 

 ومتن هالندی نامۀ( 5۰۹۰الی  5۰۰2)رشنامۀ یکصد وده عضو ولسی جرگۀ اسفیک فاروبه متن هالندی قبل مدتی 
عده ای ازسران رژیم دست نشاندۀ روسها ازدردفاع رئیس ولسی جرگه درآن دوران، شخصأ قانونی  که آقای یونس

ت. این نامه ها را وکالی موصوف ازنام پارلمان کشور وبا مکاتیب اند، دست یافبه جنایات جنگی  که در هالند مظنون
سی افغانستان، ملت ما حق قانون اسااند. مطابق به مادۀ پنجاهم  رسمی ولسی جرگه ازخانۀ ملت ارسال کرده

وف را بزبان بهمین جهت ما اسناد موصرا دارند. اجراآت ارگانهای دولتی ها واطالعات در مورد کارکرددسترسی به 
در مورد محتوی مؤرخین، بدست نشرمیسپاریم. تحلیلی بخصوص ومنحیث معلومات به هموطنان دری ترجمه کرده 

خویش قوانین داخلی واصول اعمال با این  وکالی امضأ کنندهاین واقعیت که یونس قانونی واشاره به این نامه ها و
ین سطورتقدیم شده کمیتۀ حقوق بشرفاروبه خوانندگان اتبصرۀ بشکل مقدمۀ نموده اند،  بین المللی نافذه را پامال

بخاطرجلوگیری  مپاینهای انتخاباتی دور دوم بود.آن زمان مصادف به کهفته قبل آمادۀ نشر بود. چند است. این متن 
دهند، نشراین مطلب را تا ارتباط بکاندیدها انتخاباتی با کمپاین ، این نوشته رابرخی افراد مغرض انتشار اینکه از

مانعی تشنج ونزاع مرفوع تلقی میگردد، رکاندیدها به توافق رسیده اند وخط که اکنون به تعویق انداختیم. اکنون 
فاروبحیث یک سازمان اجتماعی به نفع هیچیک از کاندیدها موضعگیری برای نشر این نوشته موجود نیست. اصوأل 

 نکرده ونخواهد کرد.

   -برای وضاحت مطلب موضوع مورد بحث را درچندعنوان کوچک موردمطالعه قرارمیدهیم: 

 :وابستگی مظنونین به قدرتمندان موجود در مقامات عمدۀ دولتی در افغانستان

محمد یونس قانونی در دورانیکه رئیس ولسی جرگه بود، دردفاع ازافرادیکه طبق معلومات دقیق ومستندی که داریم، 
هد قوق پناهندگی محروم شده اند، جدوجدولت هالند مظنون به جنایات جنگ شناخته شده وبهمین سبب از حتوسط 

ات اضافی با مقامات دولتی هالند ترتیب نموده ر هر فرصتی که بدست می آورد، مالقبسیار بخرج داد. وی د
دهد که گویا سیه رویان تاریخ سه ومیکوشید با سؤ استفاده ازموقف با اعتباردولتی خویش، باحرافی چنین جلوه 

منابع ند. غافل از اینکه ن است که برآنها چنین برچسبی میزدهۀ اخیر، کار بدی نکرده اند واین استخبارات پاکستا
ین آگاه دولت هالند ازکافی برای جنایات سه ونیم دهۀ اخیردرگزارشات سازمانهای بین المللی موجود است واثباتیه 

، منجمله یونس قانونی، حساس ترین پستهای دولتی را اشغال کرده سه ونیم دهۀ اخیرمسؤلین کشتارهای است که 
داشته اند.  بتاریخ مهمی سهم ضدبشریت در تصویب بیشرمانۀ "منشور" تقبیح شدۀ "عفوه" جانیان وهمین افراد  اند

متعلق به رژیم خواست تا به مظنونین یونس قانونی ازبرت کوندرز وزیرکمکهای انکشافی هالند  5۰۰2مارچ  ۹1
. کرددرجواب دندانشکن با را وزیرمذکورقانونی یونس اجازۀ اقامت داده شود. این خواست تحت الحمایۀ روسها 

  5۰۰2اگست   2اپریل و  2به پارلمان هالند امیدبست. طی مکاتیب متعدد بطور مثال نامۀ های یونس قانونی متعاقبأ 
رمسخ شده ازتاریخ دهۀ هشتاد، سران خاد وافسران عالیرتبۀ اردو وپولیس دورۀ حاکمیت حزب کوشید با ارائۀ تصوی

خادیستها ورهبران پرچم  هبنسبت یونس قانونی خوشبینی  را موسیچه های بیگناه  جلوه دهد. "دموکراتیک خلق"
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در آن ایام . هللا برمیگرددآخرین سالهای حکومت درحال نزع نجیب این موضوع به  . تاریخی داردسیاسی ومنشأ 
ها سقوط قریب الوقوع دولت خود را پیش بینی میکردند وباتالش خود را بیکی از تنظیم های جهادی رچمپخلق و

منشأ دوستی طرفدارببرک کارمل شورای نظارجمعیت اسالمی را انتخاب کردند. درین میان سران جناح پیوند میزدند. 
جنرالهای طرفدارببرک  . همینینجا آغاز شدماد رژیم دست نشاندۀ روسها از هیونس قانونی با جنرالهای اردو وخ

ح ملل متحد را پالن صل وبابه جان( بودند که  علومینورالحق  ،دوستمرشید، کارمل )مثأل نبی عظیمی، آصف دالور
وسران ت اسالمی رهبران جمعیت دولتی را به شورای نظارتسلیم دادند. بدینترتیب دوستی میان ناکام ساختند وقدر

که از حکومت تنظیمی رهبران در سالهای حاکمیت تنظیمها ادامه یافت. وجنراالن پرچمی تحکیم یافت. این اتحاد جدید 
دربیشترعملیاتهای خانه ویران کن باالی اهداف ملکی برهمین  دلحاظ کادرهای مسلکی دچار کمبودشدید بودن

سیاسیون ونظامیان پرچمی در دوران حاکمیت برخی ازرات شهود ، جدید " خود تکیه میکردند. طبق اظها دوستان"
مت انتقالی دوران حکوبین ائتالف شمال وروسها درقاچاق اسلحه به کوالب را بازی میکردند. در رابط نقش طالبان 

با شورای هم پیمانی ان برمبنای آصف دالوروجنرال بابه جمثأل که قسیم فهیم وزیردفاع بود، جنرال های کارملی 
الحق علومی هم بقول خودش "بنا به دعوت دولت نوردر اختیار داشتند. نظار حساسترین پستهای نظامی را 

ولسی جرگه تعین شد.   مسؤل کمسیون دفاعیدوستان شورای نظاری اش، رفت وبکمک افغانستان" ازهالند به کابل 
ت پر درآمد مسؤل امنیت مناطق در پسافغانستان از جانب دولت  بابه جانپست سفارت دارد وآصف دالوراکنون هم 

را ارگان زمانیکه امرهللا صالح رئیس عمومی امنیت ملی بود، این همجوار میدان هوائی بگرام مقرر شده است. 
ا درامنیت ملی به خادیستهکرد. طبق گزارشات جامعۀ مدنی، حداقل هفده ریاست مبدل یکبار دیگربه النۀ خادیستها 

( به پارلمان راه بافته بودند 5۰۹۰-5۰۰2است که پرچمیهای که در دورۀ )هم پیمانی روی همین واگذار شده است. 
هم عدۀ  دردو انتخابات اخیرریاست جمهوریدر پارلمان تشکیل میدادند. قانونی وشرکا یک بالک مشترک را با 

بدهللا عبدهللا قرارداشته اند.  بدینترتیب می بینیم نورالحق علومی در رکاب عکثیری ازکارملیهای سابق تحت رهبری 
اتحاد سیاسی که با پرچمیهای کارملی دارند، همین که یونس قانونی ووکالی جمعیت اسالمی ومتحدینش، برمبنای 

بدین ترتیب می بینیم که دفاع میکنند. تمام نیرو با در هالندهمراه با وکالی پرچمی ازمظنونین به جنایات جنگی 
اعضا شانی قانونی وشرکا برای خادیستها ورهبران پرچم ناشی ازاتحاد درازمدت سیاسی بین آنها میباشد. جانف

شدن است،  در کشوری چون افغانستان که مصروف دوباره به پا خاستن بعد از سی سال تخریب وبمباردپارلمان 
وجایب به این سفارشنامه به عوض پرداختن امضأ کنندگان . وظایف بسیار مهم تقنینی ونظارتی درداخل کشور دارند

وقف پارلمانی خود را درخدمت اقامت وقت وامکانات رسمی خودواعتبارمملی، اخالقی وقانونی خویش، وظیفوی، 
میتوان گفت که  بدین ترتیبشده اند. بربادی افغانستان  که مظنون به دست داشتن درقراردادند کسانی گرفتن برای 

مؤکلین خود ومردم شریف مرتکب جفای بزرگی درحق ان )آقای قانونی(با این عمل شئیس َوکالی امضأ کننده ور
  افغانستان شده اند.

 به حقوق پناهندگان در این زمینه: اصول مندرج درمیثاق مربوط

بند سرچشمه گرفته است. وپروتوکولهای مربوطۀ آن ملل متحد برای پناهندگان  ۹۱2۹ کنوانسیونحق پناهندگی از
(A ) .مادۀ اول این کنوانسیون پناهنده را تعریف میکند( بندB( برخی از عبارات مندرج در بند )A را توضیح )

تابعیت، عضویت وسیع است وهر کسی که بنا به تعلق بیک نژاد، مذهب، پناهنده درین کنوانسیون  تعریف میدهد.  
رفته وکشور خود را ترک کرده قرار گدر کشور خود مورد تعقیب یا عقیدۀ سیاسی  یک گروپ مشخص اجتماعی 

موضوع مورد  درج شده اند.( این ماده F)( وC( ،)D( ،)Eهای ) بنداستثناآت این تعریف در، در برمیگیرد.  باشد
ژنیو ملل متحد برای  ۹۱2۹( مادۀ اول کنوانسیون F( قرار داردبنا برین میپردازیم به بند )Fبحث ما درچوکات بند )

 پناهندگان. 

 : در مورد موقف پناهندگان( مادۀ اول کنوانسیون زنیوfبند )الف: 

 درین بند چنین میخوانیم:

وجود داشته باشد که جدی دالیل وی که در مورد  تطبیق نمیگردد صین باالی شخکنوانسیوپیش بینی شده درین  مواد
 وی: 

مطابق تعریف این جرایم در کنوانسیون های  جنایت جنگی، یا جرم علیه بشریتمرتکب جرم علیه صلح،  -
 بین المللی شده باشد،

مرتکب جرم جدی غیرسیاسی )عادی( در قلمرو کشور دیگری، قبل از ورود به کشوریکه از آن پناه  -

 خواسته است، شده باشد،

 مرتکب عمل مخالف اهداف واصول مؤسسۀ ملل متحد شده باشد.  -
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دلیلی وجود دارد که افرادمحروم شده از حق پناهندگی در هالند را مظنون به جنایات جنگی وجنایات ضد ب: آیا 

 بشریت دانست؟ 

سالۀ حاکمیت حزب  ۹۱این یک حقیقت انکارناپذیرتاریخیست که طی سه ونیم دهۀ اخیر، بخصوص در دوران 
اکثریت چون غانستان اتفاق افتاده است. افغانستان جنایات جنگی وضد بشری بیشماری در افکراتیک خلق ودم

دولتی حزب "دموکراتیک خلق" اند، -خادیستها وکادرهای برجستۀ حزبی)دراروپا( علیه بشریت جنایات مظنونین 
 کنیم: میچمیها محدودسالۀ حاکمیت خلقیها وپر ۹۱را بمنظور این نوشته به همین دوران  دصحبت خو

رابطه به هرعمل را تعریف کنیم ودر « جنایت جنگ »میخواهیم در قدم اول ازلحاظ حقوقی اصطالح : جنایات جنگ
سالۀ حاکمیت حزب "دموکراتیک خلق" انجام یافته است  ۹۱آیا همچون عملی در دوران که م نییبیشامل این تعریف م

یا خیر؟ در صورتیکه جواب مثبت باشد، رهبران حزبی ودولتی آن دوران وافسران ارگانهای امنیتی ولوارتکاب آن 
نیو در ژکنوانسیون  ( مادۀ اولfبرای تطبیق بند )جنایت باالی شخص شان بطور محکمه پسند ثابت نباشد، حداقل 

درارتکاب این جرایم سهیم بوده اند.آزآنچه ایشان بتوان گفت جدی" وجود دارد که دالیل  مورد موقف پناهندگان "
متهم ارگانهای قرارگرفتن درچوکات ودر تطبیق پالیسی جنایت شان همکاری آگاهانه مظنونین انکار کرده نمیتوانند 

اشتراک در جرم تلقی ازنوعی این خود از لحاظ روئیۀ قضائی حقوق جزای بین المللی است که علیه بشریت جنایت به 
  ادامه دهیم.  میگردد.  بیائید بحث خود را درچوکات تعریف حقوقی جنایات جنگ

دارند. هدف این نیو ژ ۹۱۱۱اګست  ۹5تعریف جرایم جنگی اصوأل منشأ خود را درکنوانیسونهای چهارگانۀ 
افراد در دوران جنگ برعلیه بود که نظامیان حمالت بیرحمانه واز دید نظامی غیرضروری دادن به  کنوانسیونها پایان

، ملکی یا افراد یکه به لشکر دشمن مربوط بوده ولی بنا به مریضی یا علل دیگرمیدان جنگ را ترک کرده باشند
م که بنام اساسنامۀ روم نیز یاد میشود وبالخره در مورد اهداف ملکی انجام میدادند پایان داده شود. کنوانسیون رو

واصول بنیادین محکمۀ بین المللی جزا را تدوین کرده است، ازجرایم مشخص بحیث جرایم جنگ نام گرفته است که 
 عبارتند از: 

 قتل عمد. -۹

 شکنجه وبرخورد غیر انسانی. -5

پرسونل به  آگاهانه باعث وارد ساختن صدمات جسمی یا مرگ افراد شدن )مثأل فرش ماینهای ضد -3

 مایت شان(. ی مورد حوپیمانۀ وسیع توسط روسها وارد

محروم ساختن آگاهانۀ افراد مورد حمایۀ کنوانسیون )افراد ملکی وافرادیکه ازمیدان حرب خارج شده  -1

 .)نه اختصاصی یا نظامی(دالنۀ عادیاکمۀ عااندمثأل مریضان ویا اسرای جنگی( از حق دسترسی به مح

ی دستگیرشده ازقریۀ اسراافرادملکی ویم اوأل خود به لت وکوب وتحقیر وتوهین نهای امنیتی رژارگا

ماه اول  ۹1در را به چنگال دستگاه جهنمی خاد میدادند.  بعدأ آن افراد .میپرداختندهای تخریب شده 

نمایشی   ی" و "محکمۀ" اختصاصی"څارنوالحاکمیت حزب به اصطالح "دموکراتیک خلق" حتی همان 

قوماندان محبس وآمرسیاسی آن صالحیت داشتند درهر لحظۀ که الزم دیدند، زندانی هم ایجاد نشده بود. 

موردحمایت که زندانیان پرچمی درموردآنعده صرف قرارمعلوم را غرض کشتاربه پولیگون بفرستند. 

زندانیانی از حتی  بهمین علتصالحیت فرستادن به پولیگون رانداشت. قرارداشتند، قوماندان روسها 

ی" "څارنوالشدند. بعد ازاشغال افغانستان، روسها ردیف کشتمند وعبدالقادربه پولیگون فرستاده ن

"انقالبی" را درچوکات خاد ایجاد کردند. این حرکت خصلت نمایشی داشت   و"محکمۀ" اختصاصی

ازلحاظ نتایج کار، هیچ تغییری درسیستم جناینکارانۀ  بود. ولیفریب افکار عامۀ جهان وهدف آن 

بوجود مخالفین ملکی واسرا ی ومجازاتهای ضدبشری ائ، صدور احکام بشیوۀ صحرکشتارشکنجه، 

ماه ها وبعضأ سالها شکنجۀ جسمی وروحی شبی بعد از اشخاص توقیف شده بهمین جهت نیامد. 

فردا به " ند وبه آنها گفته میشددافت میکرریدرا  " اختصاصی"څارنوالازپهره دار صورت دعوی 

هم وی را نداشتند. واگر این سواد را عاکثرأ سواد خواندن صورت داسرا این  برده میشوی"محکمه 

 درحال شان کدام تغییری وار نمیشد. زیرا مجازات اعدام شانبنویسند، دفاعیۀ ومیتوانستند میداشتند 

معی توسط رژیم النه چهار یا پنج باراعدام دسته جقبأل به دستورمشاور روس تعین شده بود. سا

ایشان . نداعدامیان را همین اسرای دهات  تخریب شده تشکیل میداد ی ازنجیب اجرا میشد. بخش-کارمل

میشدند.  بخاطریکه در منطقۀ جنگ دستگیر شده بودند، متهم به "قیام مسلحانه علیه دولت انقالبی"

 سایر اعدامیها زندانیان سیاسی بودند.
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این جنایت جنگی حمله با وسایط جنگی یا بمباران قریه ها یا تعمیرات بی دفاع که هدف نظامی نیستند.  -2

سال حاکمیت حزب مور بحث بصورت سیستماتیک صورت میگرفت. آثاربمبارمانهای هوائی  ۹1در

حمالت مشهود است. اگربه اصطالح "جمهوری دموکراتیک"هنوزهم سی هزارقریۀ ما  باالیآندوره 

میلیون افغان وادار به ترک کشور میشدند. تخریب هرات  ۱نظامی وبمباران را راه نمی انداخت چرا 

حمله بر شهرها ی کودتای تنی مثال هاسرکوب وحمله برکابل درسوم حوت وحین  ۹3۳2حوت  5۱در

  اند.

واسرا.  این دقیقأ مصروفیت روزانۀ امیت جسمی افراد ملکی ارتکاب تعرض بر کرامت انسانی وتم -6

با گرفتاری، انتقال، تحقیق، درخاد ملکی یا نظامی خادیستها درمجموع وبخصوص آن خادیستهای که 

دستهای زیادی را ، خاددردورانی سروکار داشتند، بود. موجودیت شیوۀ تبدیلی اسرا شکنجه ومحافظت 

 ت آلوده ساخته بود. ابه این نوع جنای

 به همین چند مثال از سلسلۀ طوالنی جرایم جنگی اکتفا میکنیم. 

ا ررفوق الذکاصطالح جنایات علیه بشریت وسیعتراست ودرواقع جنایات جنگی : جنایات علیه بشریت

اساسنامۀ روم محکمۀ بین المللی جزا تازه ترین تعریف ازجنایات علیه بشریت را نیز احتوا میکند. 

طبق این تعریف اعمال ذیل شامل تعریف جنایات علیه بشریت میشوند: قتل، زندانی ارائه میدهد. 

ساختن، شکنجه کردن، تعقیب جزائی شهروندان بخاطرعضویت دریک گروپ مشخص سیاسی، نژادی، 

 گی، دینی وجنسیتی. ملیتی، قومی، فرهن

 

تاریخ وتاریخهای زنده یعنی افغانهای که در دوران حاکمیت حزب "دموکراتیک خلق" جوان بودند 

گواه آنند که صدها هزارنفرملکی ازشهرها بازماندگان شهدا وقربانیان شکنجه وحاال هنوز حیات دارند، 

عی در گروپهای دوصد الی سه وروستا ها دستگیر، شکنجه، زندانی وبخشی از آنها بشکل دسته جم

صدنفری اعدام شدند. اینها افراد ملکی بودند که به اساس راپورخادیستها یا راپورحزبی اعضای حزب، 

سازمان جوانان و سازمان زنان وابسته به حزب "دموکراتیک خلق" متهم به داشتن عضویت دریا 

ین مبنا زندانی شده وموردشکنجۀ همکاری با  یک گروپ سیاسی مخالف با حزب حاکم گردیده وبر هم

برخی از آنها در لیست اعدامهای دسته جمعی شامل میشدند. گزارشات قرارگرفتند. فزیکی وروحی 

متعدد بین المللی از معتبرترین سازمانهای حقوق بشر بین المللی وگزارشات خبری رسانه های همسایه 

در  ۹32۹الی  ۹3۳2لیه بشریت درسالهای وغربی متعالق به سالهای مذکورنیزگواه جنایات بیشمارع

للی گزارشات متعدد بین المللی از معتبرترین سازمانهای حقوق بشر بین الم. میباشندافغانستان 

گواه جنایات بیشمارعلیه نیزمتعلق به سالهای مذکوروغربی وگزارشات خبری رسانه های منطقه 

گزار داکتر فلیکس ارماکورا مرحوم بطورمثال میباشند.  ۹32۹الی  ۹3۳2بشریت درسالهای 

شگرخاص حقوق بشرمؤسسۀ ملل متحد برای افغانستان درارتباط به وضع حقوق بشردر سال 

کابل ووالیات، مراکزنظامی در محابس والیات، شکنجه درمحبس پلچرخی،  مینویسد: "۹۱1۳

بصورت رت داخله، دفترمرکزی خاد و هشت زندان خاد درکابل اووالیات، وزمراکزپولیس درپایتخت 

این گزرشگراضافه میکند:  "خاد درکابل از دوصدخانه نیر بحیث زندان  "سیستمانیک صورت میگیرد.

  استفاده میکند". 

سوال ما ازآقای یونس قانونی وسایروکالی سفارش کننده این است که اګر رهبران حزبی ودولتی 

چه کسی راباید مسؤل آن جنایات ای امنیتی آن دوران مسؤل آن جنایات نیستند، پس سران ارګانهافو

 دانست؟

نمیدانیم آقای قانونی وسایرسفارش دهندگان برمبنای کدام اسناد وشواهد از بیگناهی این اشخاص که 

صحبت اند،   لدر بین شان اعضای کمیته مرکزی، اعضای بیروی سیاسی، جنرالها، وزرا و... هم شام

د؟ در حالیکه بررسی واقعبینانۀ تاریخ این سالها بر مسؤلیت سیاسی وجرمی سران رژیم در نمیکن

جفای بزرگ در حق جنایات ارتکاب یافته حکم میکند. فکرنمیکنید که اصرارشما بربیگناهی مظنونین 

 اشد؟ بهموطنیکه توسط این رژیم به شهادت رسیده اند، دومیلیون ده ها هزارزندانی وبیش از

سال حاکمیت  ۹۱فوق اینست که جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت در نتیجه گیری منطقی از توضیحات 

واجرا  انحزب دموکراتیک خلق" به مقیاس وسیع وبشکل سیستماتیک انجام یافته است. پالیسی ساز"

امنیتی اند. اینها کنندگان این جنایات اجنۀ آسمانی نبوده بلکه همین رهبران سیاسی ومسؤلین ارگانهای 

خود بدستور نجیب هللا اسناد ارگانهای سیاسی وامنیتی، یعنی اسنادیرا که میتوانست حدود مسؤلیت هر 

کلوپ عسکری سوزاند به جمع آوری نموده برای در واپسین روزهای حاکمیت رژیم فرد را تعین کند، 
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را آگاهانه ایجاد کرده اند واز ایجاد آن مسؤلیت جمعی دارند.  این حالت پیچیدهسران رژیم  .فرستاده اند

برای خروج ازین حالت الزمست که این آقایان بعوض پناه بردن به انکاروکاربرد انواع حیل ونیرنگ ، 

افته از مردم افغانستان معذرت بخواهند وبا گذشتۀ خویش ا بیان کنند. بخاطرجنایات انجام یحقایق ر

 ی کنند. تصفیۀ حساب اصول

را مسخ کرده  بخاطردوستان سیاسی خود تاریخکه ه عضو پارلمان آقای قانونی ویکصدونبرین عمل 

ازخانۀ ملت واز آدرس مردم افغانستان بیک کشورخارجی یخ مسخ شده وجعلی روبرمبنای همین تا

نام ۀ ملت بروی خانبازی با آخدمت ازخانۀ ملت به بربادکنندگان ملت واند، جزفرستاده سفارشنامه 

نقض حدود صالحیتهایست که اعضای ولسی جرگه قانونأ دارند. این عمل  دیگری نمیتوان گذاشت. 

درسفارشنامه اینست که یکصدوده نفرعضو امضأ کننده خود را "کمسیون جعلکاری های رسوا یکی از 

در حالیکه نخستین امضأ کننده جنرال علومی مشهور است  ،معرفی میکنند "روابط خارجی ولسی جرگه

رئیس کمسیون امور دفاعی ولسی جرگه بود. اگر درافغانستان قانونی وهمراهان که به برکت دوستی با 

 نامه مورد بازپرس عدلی قرارمیگرفتند. قانونیت وجود میداشت، باید امضأ کنندگان سفارش

 برای مظنونین مقیم خارج  "عفوهم "منشوربدناسوال اعتبار وعدم اعتبار  

و پارلمان امضأ گردیده وتوسط آقای یونس قانونی شخصأ به ه عضمورد بحث متن ذیل توسط یکصدوندرسفارشنامۀ 

پارلمان هالند تسلیم داده شده است، کوشش بعمل آمده است تا "قانون" بدنام عفوه جنایات جنگی را که در افغانستان 

این حرکت تطبیق کنند. نیزطرح وتصویب شد، باالی اتباع افغانستان در هالند مظنونین به جنایات جنگی عمدتأ توسط 

از یکجانب پر روئی بیحد وحصرنویسندگان وامضا کنندگان سفارشنامه را نشان میدهد ازجانب دیگرثبوت کمسوادی 

نامه مراجعه کنیم: " باید تذکر بدهیم سفلرشن حقوقی این به اصطالح "قانونگذاران" افغانستان میباشد. بیائید به مت

منشورصلح وآشتی ملی راتصویب نمودتا اختالفات وتصادمات بین اقشارمختلف  5۰۰2که پارلمان افغانستان در سال 

اجتماعی را تقلیل داده وپایان بخشد. بطوراخص اختالفات ودرگیریها بین فراکسیونهای سیاسی وگروه های مخالف را 

ه عمومی اعالن شده وه علیه همدیگردرگیربودند. براساس این منشورعفلم دهه بشیوۀ دیگری درمجادکه طی دونی

وجوانب درگیرازتعقیب جزائی معاف شده اندوباالی مصؤنیت از تعقیب تأکید شده است. همه اشخاصیکه بخاطرتخطی 

ه درهالند درخواست پناهندگی کرده ازحقوق بشرتعقیب میگردند، بدون شک شامل این عفوه میباشند. بنابرین کسانیک

اند، وباالیشان ظن تخلف از حقوق بشر وجود دارد، ازعفوه عمومی اعالم شده درین منشورمحروم شده نمیتوانند، 

وبنأ درخواست پناهندگی شان بدون اسناد وشواهد قابل قبول ردشده نمیتواند. اینها نیزبه ملت افغان تعلق داشته اتباع 

قانون اساسی مکلفیت دارد از حقوق آنها در خارج حمایه کند.  3۱. دولت افغانستان به اساس مادۀ این کشورمیباشند

ما نمایندگان مردم افغانستان، این پناهجویان را مراجعین خویش دانسته وازپارلمان وحکومت هالند تمنا داریم که 

اید گفت که این منشوربذات خود با اصول بجزؤدرقدم اول بصورت م برپروسۀ پناهندگی این اشخاص تجدیدنظرکنند."

ت رضایت قربانی وتوسط فیصلۀ قضائی اعطأ شده درصوربعد ازتثبیت جرم معمول عفوه مغایر است. عفوه صرف 

کوشش برای تطبیق یک قانون وآنهم یک قانون متنازع فیه افغانستان باالی افرادیکه درساحۀ صالحیت میتواند. 

درتضاد میباشد. نافذه بین المللی ومعاهدات حقوق بین الدول ، با همه اصول میکنندهالند زندگی کشورقضائی 

 Nationalحق حاکمیت ملی یا بعبارۀ دیگر ل هرکشور  درپهلوی تمامیت ارضی، یکی ازپایه های استقال

Sovereignty)) و خود قوانین نافذه وپالیسی های خود را ل حق میدهد که درقلمراست. حاکمیت ملی به دول مستق

مستقل افرادیکه در قلمرو یک کشورباالی ، قانون یا پالیسی یک کشور"منشور"کوشش برای تحمیل کنند. تطبیق 

زندگی میکنند، چیزی جزتخلف صریح ازابتدائی ترین اصول ورسوم نافذۀ بین المللی نمیباشد. بحیث پناهجودیگر

ان وقت، با این کوشش ثابت ساختند که حتی ازهمین ابتدائی ترین اصول بیخبرند. اعضای سفارش دهنده پارلم

حق دفاع ازحقوق افغانهای مقیم خارج را دارد  3۱درسفارشنامه ادعا شده است که پارلمان افغانستان برمبنای مادۀ 

. یک ن حق دفاع میکننددهندګان ازی سفارشاستفاده از مزایای "قانون عفوه" حق مظنونین مورد بحث است وګویا و

که  ، افغانهای اندقانون اساسی 3۱قانون اساسی به وضاحت نشان میدهد که مطمع نظرمادۀ  3۱به مادۀ مختصرنظر

ال مث . بطوربصورت قانونی وبمنظور غیرپناهندگی بخارج میروند واگردر خارج از کشور به مشکلی مواجه شوند

دولت افغانستان با تعین وکیل درقلمرو کشور دیگرمتهم به نقض قانون آنکشورشوند،  ر یا توریست افغاناکریک تاج

ازحقوق آنها دفاع خواهد کرد. تعمیم دادن این ماده به تطبیق "قانون" متنازع فیه عفوه پلماتیک وازمجاری دیمدافع 

با کوشش استدالل حقوقی. شباهت دارد تا شوخی بیشتربیک در آنکشور یانپناهجوګروهی ازدر کشورخارجی باالی 

عفوه ""منشورخود را به ساحۀ انفاذ مظنون زیاد قادرنشدیم بفهمیم چرا آقای قانونی وسایرسفارش دهندگان دوستان 

   " عفوه را به اروپا توسعه دهند؟د ساحۀ تطبیق"منشورندعوت نمیکنند که میخواه
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افغان صورت میگیرد. یکی ازمشخصات اساسی پناهنده را  پناهجویکعده افراد جانب دیگراین کوشش در مورد از 
عمومأ که چنین شرح میدهد: " برخالف خارجیها  "المللی حقوق پناهندگان "حمایت بیندکتور شفیقه حقانی در کتاب 

عدم د، پناهنده از نبه اراده وتصمیم خود کشور متبوع خود را ترک کرده به کشور های دیگر بشکل قانونی سفرمیکن
در جستجوی حمایت مجبور به فرار گردیده  ترس اذیت وآزارتوسط آنانواز حمایت توسط مراجع ذیصالح کشورخود

در کشور دیگرخواهان پناه میشود." . اگردر رابطه با پناهجویان افغان که در اروپا مظنون به جنایات جنگی وجنایات 
ذیصالح یعنی ازعدم حمایت توسط مراجع ، علیه بشریت شناخته شده اند، نیزمشخصۀ فوق الذکرصدق میکند

پس چرا یونس قانونی وشرکا خواهان تطبیق آنها ازدولت هالند پناه خواسته اند،  کشورخودواز ترس اذیت وآزار
حاال از دولت دیگری پناه موردبحث مظنونین باالی این مظنونین اند؟ ه دموندولت که پناهجو از آن فرار قانون

"مشکل ت وپس چرا آنها غرب، درصورتیکه مشخصۀ فوق الذکر باالی مظنونین مذکورتطبیق نمیشود خواسته اند! 
فرسایشی" را پذیرفته اند؟ چرا بکشور خود، جائیکه جرایم شان عفوه شده است وازپشتیبانی وسیع پارلمانی هم 

ن فرارنموده به دولت میزبان اینکه دولت کشوریکه پناهنده بخاطر عدم حمایت از آند؟ برنگشتند، بود برخوردار
ناشی ازکم سوادی منافی عقل سلیم وسفارش میدهد که افراد فرار کرده از نزد من را بحیث پناهنده بپذیربذات خود 

 میباشد. سفارش دهندگان 

 ه وکیل وسفارشنامه های فردی یونس قانونی مؤثر واقع شد؟ آیا سفارشنامۀ یکصدون

به پارلمان هالند برای خزانۀ ضعیف ملی  هاتسلیمدهی آنتهیه واین نامه ها با تمام مصارفی که برای خوشبختانه نه. 
بطور مثال محاکم هالند حاضرنشدند به نامه های که قبل از نامۀ دسته جمعی توسط ما ببار آورد، فاقد نتیجه بود. 

فع مظنونین قرارداشت، ارزشی قایل شخص یونس قانونی به حیث رئیس پارلمان امضأ ودر دسترس وکالی مدا
رئیس پارلمان هالنداز پالیسی پناهنده پذیری دولت هالند انتقاد کرده عنوانی قانونی یونس شوند. درین نامه ها آقای 

دولت هالند در مورد "ارگانهای  5۰۰۰فبروزی سال  5۱ادعا نموده است که معلومات مندرجه در گزارش رسمی 
ستی" مبتنی بر معلومات نادرست کشورهای همسایه وطالبان میباشد. عکس العمل محاکم استخباراتی رژیم کمونی
 51مؤرخ ها، یعنی فیصلۀ فیصله  ینقانونی بسیارکوتاه وقاطع بوده است. دریکی ازیونس هالند دربرابر مکاتیب 

ت فیصله های مگیری درمورد قانونیشورای دولت )باالترین مرجع تصمیمحکمۀ آرنهم که  5۰۹۰سال فبروری 
تائید کرده است، از اسناد ذیل که ازجانب ارگانهای دولتی افغانستان  5۰۹۰جوالی  2( نیزآنرا بتاریخ امورپناهجویان

ارسال واز طریق قونسلگری افغانستان  شده است، مظنون به جنایات جنگی یکه درهالندبرای بیگناه جلوه دادن فرد
 تذکار داده شده است: قرار آتی درامستردام به مقامات هالندی ارسال شده بود، 

از جانب قونسلگری به فرد ذیربط اعطا شده  5۰۰2اکتوبر  51مؤرخ یک تصدیق عدم سوابق جرمی "-۹

 افغانستان در امستردام.

که ضمیمۀ مکتوب از طرف وزارت خارجۀ افغانستان ارسال  5۰۰2اکتوبر ۹5مؤرخ  123سند شماره  -5

 گردیده است. 

قونسلگری افغانستان در امستردام. این مکتوب حاکی از آنست  5۰۰6-۹۰-۹6مؤرخ  1۱مکتوب شماره  -3

ت عمومی امنیت که ریاست کشف واستخبارات وزارت دفاع ملی در مورد فرد مورد نظر)مظنون( از ریاس

مع آوری کرده است. این مراجع ابراز داشته اند وکمسیون مستقل حقوق بشر معلومات جملی، وزارت داخله 

ازین حقوق بشرراپامال ننموده و۹32۹مترجم( در جریان وظیفه اش الی سال -که فرد متقاضی )پناهندگی

 ناحیه مسؤلیتی ندارد. 

 هالندی نام برده شده است(. از کاپی برخی نشرات  2الی  ۱)از شمارۀ  -1

ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان عنوانی خانم یس ئمحمد یونس قانونی ر 5۰۰2اګست  ۳نامۀ مؤرخ  -1

 فربیت رئیس مجلس نمایندگان هالند. 

 "نامه های متعدد از مراکزمختلف درمان جسمی وروانی. -۱

رئیس پارلمان : "محکمۀ آرنهم چنین نوشته استآقای یونس قانونی  5۰۰2اګست  ۳در رابطه با سفارشنامۀ مؤرخ 
وانتقاد قرار  دمورد تردیافغانستان گزارش رسمی وزارت خارجۀ هالند درمورد ارگانهای امنیتی رژیم کمونیستی را 

رئیس پارلمان افغانستان وادعا های ومعلوم نیست انتقادات  ندچون این انتقادها مشخص ساخته نشده اداده است. 
رسمی تحت بررسی بدین نظر است که این نامه ها، بصورت خودبخودی نمیتواند ع بنا یافته اند، محکمه مناببرکدام 

بدون مذکوروسایرفیصله های قضائی،  فیصلۀمتن  "د.نتأثیری برمحتوی فیصلۀ محکمه داشته باشرفته کمه قرارگمح
انترنت قابل طریق از ی اروپائیکشورهادرمجلۀ روئیۀ قضائی هالند وسایر، ذیربط دافراذکرنام وسایرمشخصات 

 بافیهای مملو از دروغین نوع تصدیقنامه های بیگناهی وسفارشنامه زایک به هیچمحاکم هالند . دسترسی میباشد
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بیهودگی ادعای بیگناهی را درک  صرف اشخاصیکهوقعی نگذاشتند. مقامات ومراجع دولتی افغانستان وگمراه کننده 
 نموده با پیشکش نمودن اسنادقابل ترحم بودن و...توانستندحق اقامت عادی)غیرپناهندگی( را بدست آورند.

افغانهای مقیم مقامات هالندی ووکیل پارلمان را در انظار نهاعتباریونس قانونی ویکصد والذکر ی بی ثمرفوقوششهاک
همراه اش، پذیرای با امٔضای مکتوب یونس قانونی  وبا امضأ در زیر این سفارشنامه وکال. نداروپا بشدت صدمه زد

وکالی سفارشدهنده برای سایرپناهجویان اگربه بعد دیگرقضیه نظر اندازیم، یک مسؤلیت انکار ناپذیر تاریخی شدند. 
که در برزخ اروپا ها هزاز پناهجو دهآیا از پناهجویان افغان در پاکستان وایران که بگذریم افغان تپ وتالشی نکردند. 

مانده وشبهای زمستان را درکنار سرک میگذراندند وروزها بخاطریک لقمه ن بست گیربدر وآسیا در یونان وترکیه 
ملت  نبودندکه شمه ای ازین  "کلیساها ایستاده میشدند "مراجعین" شما "نمایندگاندرمقابل  نان درقطارگدایان

ون ایران ویونان چا میکردید؟ پناهجویان یونان وایران هم زن وفرزند داشتند. در کشورهائی جانفشانیها را برای آنه
هیچنوع تأ مینات اجتماعی برای زنان واطفال پناهجویان موجود نیست. در حالیکه طبق معلومات دقیق که ما از 

قانونی وهمراهانش یونس دفاع خانواده های "کتیگوری" مورد اکثر ،کشور هالند بدست آوردیمپناهندگان افغان در
اجازۀ اقامت داشته وبقیه هم از سرپناه وحق رفتن به مکتب مستفید میباشند. از جانب دیگرعین شرایط زندانی شدن 
واخراج را دولت هالند باالی پناهندگان عادی افغان درهالند که هیچ رابطۀ با " ارگانهای امنیتی رژیم کمونیستی" 

. همه پناهجویان بعد از قطعی شدن فیصلۀ رد ی درخواست پناهندگی شان تطبیق میکردقطع نداشتند، نیزبعد از رد
د تا هالند را ترک کنندو درغیر آن اقامت شان یدرخواست پناهندگی شان غیرقانونی پنداشته شده وازآنها تقاضا میگرد

ودندکه تا چندی پیش با زن وفرزند . این پناهجویان عادی ببودریسک زندانی شدن موجودپنداشته شده و  غیر قانونی
. اشکی برای آنان نریختاندذیل ه وکیل امضأ کننده در سفارشنامۀ دانی میشدند. اما هیچیک از یکصدونخویش زن

در موردارگانهای امنیتی رژیم کمونیستی"  5۰۰۰بروری سال رف آنانیکه به اساس "گزارش رسمی فصقرارمعلوم 
وکالی امضأ کننده بوده اند. آیا این حالت عمق  !"وظیفه شناسی"همدردی وازحق پناهندگی محروم شده اند، مستحق 

 سقوط اخالق وظیفوی یونس قانونی وسایروکالی امضأ کننده را نشان نمیدهد؟

را بدست آورده به نشربسپاریم. با تأسف مؤفق نشدیم. آنچه بدست فارشنامه سکوشیدیم  یک کاپی ازنسخۀ دری این 
( صورت TVcNنامه بزبان هالندی است. چون ترجمه توسط مرکز رسمی ترجمانها )سفارشآوردیم ترجمۀ این 

، نا گزیریم نیست. برای اطالع هموطنان از محتوی اصل سفارشنامه گرفته است، درمطابقت آن با اصل شک وتردیدی
وبسایت فارو  در ی را میتوانیم درصورت ضرورتاز زبان هالندی دوباره به دری ترجمه کنیم. البته متن هالندآنرا 

کمیتۀ روابط  5۱/۹۹/۹312خ  نامۀ مؤر است که مندرجات آن عبارتند از:صفحه  ۱هالندی شامل اوراق  بگذاریم.
قانونی فرستاده است. بتاریخ یونس رسمأ به  ی امضأ کننده ست وکاللیو . درین نامه سفارشنامهبین المللی پارلمان

قانونی نامه را غرض ارسال رسمی به دولت هالند، به وزارت خارجۀ افغانستان فرستاده یونس  ۰3/۹5/۹312
رئیس پارلمان هالند میخواهد تا سفریک تیم حقیقت یابی خانم فربیت قانونی از  ۰3/۹5/۹312است. در نامه مؤرخ 

وکالی مدافع هالندی را به ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از طریق حکومت هالند تسهیل کند واطمینان میدهد 
قبل  همکاری است. هرنوع مادۀ صالح( آ امرهللا)تحت رهبری آقای ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که 

زیگر ازپرداختن به ترجمۀ نامه ولیست وکالی امضأ کنندۀ آن باید تذکر بدهیم که حدس قریب به یقین ما اینست که با
، قانونی انصمیمی آقای هم پیمانالحق علومی متحد سیاسی دیرین شورای نظاروعقب پردۀ این جریانات جنرال نور

  الی امضأ کننده اولین نام ازهمین شخص است.بوده است. در لیست وکعبدهللا وآقای صالح عبدهللا 

 

ترجمۀ نامۀ یکصد وده عضوپارلمان در دفاع از مطنونین به جنایات جنگ که از طرف یونس قانونی به پارلمان هالند 

 فرستاده شده است

 

 )نشان دولتی افغانستان(

 

  363/113شماره: 

 (5۰۰۱فبروری  5)52/۹۹/۹312تاریخ: 

 ،۹312دلو 5۱کابل، 
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 به پارلمان دولت شاهی هالند!

 رئیس پارلمان دولت شاهی هالند!  Gerdi A. Verbeetقابل توجه جاللتمآب خانم 

 محترم رؤسای فراکسیونهای احزاب سیاسی درپارلمان هالند!

 نمایندگان محترم مردم دموکرات ومتمدن هالند، همکاران محترم،

یش را ازافغانستان جنگزده بشما تقدیم نموده برایتان صحت، نخست از همه سالمهای دوستانه واحترمات فایقۀ خو

 رفاه وسعادت آرزو میکنیم. 

 محترم رئیس،

افغانستان کشوریست که بخاطرموقعیت جیوپولتیک خویش... )دو پراگراف اول وقف حرفهای عمومی شده است. از 

 ترجمۀ آن منصرف شدیم(.

 جناب عالیقدر!

حلیل اوضاع افغانستان نیست چون شما خود به اساس عالقۀ که به روابط هدف از نوشتن این نامۀ دوستانه ت

 بشردوستانه با کشورما دارید، از بحران عمیق در آن مطلع میباشید. 

ی طوالنی بدینسوزندگی را ما میخواهیم توجه شما همکاران عزیزرا به یک مشکل فرسایشی جلب کنیم که ازسالها

 ده پناهجویان افغان غیر قابل تحمل ساخته است. برای یکع

( از سالها بدینسویکعده پناهجویان افغان را، تحت INDأسف باید بگوئیم که ادارۀ هجرت وتابعیت هالند )با ت
تا ده سال یا طوالنی تر، با دالیل  2تأثیرفضای جنگ سرد، تابع یک طرز دید سیاسی وتبعیضی ساخته وآنها را 

غیرقانونی در یک موقعیت حقوقی نا معلوم قرادداده وتمام حقوق اقتصادی واجتماعی شان را سلب نموده است. 
از پناهندگان افغان زندگی وامنیت شان را مواجه به خطر میسازد. اما حکومت  تیگوریکاین اری برگرداندن اجب

که در یک شرایط معین وبرای یک هدف  ۹۱2۹کنوانسیون ژنیو F۹مرزمادۀ هالند، با سوء استفاده وتعبیربدون 
با یک اتهام عمومی و مبهم  فرمولبندی شده است، کتیگوری مذکور را -تعقیب جنایتکاران جنگ جهانی دوم –معین 

"اجرای وظیفه درسازمانهای استخباراتی جمهوری دموکراتیک افغانستان یا داشتن همکاری با آن" وبدون درنظر 
 گرفتن مسؤلیت شخصی آنها، ازدادن پناه در چوکات کنوانسیون ژنیو محروم ساخته است. 

خالف اصل مساوات حقوق زن ومردمندرج این جواب ردشامل همسرنبزمیشود.  بدینترتیب زنان پناهجوبر
بخاطر"ازدواج  در داخل خانواده وجامعۀ هالند هم ۹۱66کنوانسیون بین المللی ملل متحد در مورد حقوق بشردر

د. موقعیت حقوقی اطفال به عین اندازه خراب است. از وضع چنین نغلط" محکوم به موقعیت غیرمساوی میگرد
تأمینات  ،وآنها از حقوق بشرچون حق تعلیممجازات میشوند برمی آید که گویا اطفال بخاطرجرایم فرضی والدین شان 

 .محروم اند ۹۱1۱اجتماعی، صحت عامه، حق کارواعاشه واباطه مندرج کنواسیون 

تسجیل گردیده، در رابطه با پناهندگان افغان  ۹۱2۰در کنوانسیون اروپائی حقوق بشراصل باهم بودن خانواده که 
تطبیق نمیگردد. برعکس آن عمل شده واعضای خانواده ها  ازهم جدا ساخته میشوند. حاالت زیادی وجود مذکور

برای یک مدت نا معلوم  دارند که زنان واطفال بحیث پناهنده قبول شده اند اما شوهروادار به ترک هالند میگردد. یا
نی گردیده ورابطه اش با همسر وفرزندانش قطع میگردد. آنها بعدأ بشکل اجباری وبدون ابدون فیصلۀ محکمه زند

 اسناد الزمه واپس فرستاده میشوند. 

درین اواخرشکایات زیادوقصه های در مورد حالت وخیم برخی پناهجویان افغان به اثردستگیریهای غیرقانونی، 
شدیدروانی، قطع بیمۀ صحی، تأمینات اجتماعی وسر پناه  به پارلمان افغانستان فرستاده شده اند که انگیزۀ فشار

به استثنای برخی احزاب  نوشتن این سفارشنامه به پارلمان هالند میباشد. قرارمعلوم، کمیتۀ عدلی پارلمان هالند،
پذیرفته است. بهمین جهت ما  این کتیگوریرردواخراج اپوزیسیون،  پیشنهاد یکجانبۀ وزارت عدلیۀ هالندرا مبنی ب

وبا قرارداده توجه جدی موردن عزیزمراجعه کرده ایم تا ازشما تقاضا کنیم تا این موضوع را ابه شما همکار
درنظرداشت وضعیت افغانستان ازیکسو وتوجه به اینکه با گذشت سالها امکانات بدست آوردن مدارک اثباتیه 

مالی حقوق بشرکم شده است وبنابرین ادعا ها دربین غبارحدسیات باقیمانده وبه واقعیت زنده تبدیل واسنادتخلفات احت
نشده اند، موردتجدیدنظر قرار داده وباردیگرزنان واطفال را که سرنوشت شان به این موضوع گره خورده با سخاوت 
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ان وسایرقراردادهای بین المللی مورد عدلی ودر داخل چوکات کنوانسیون کمیساری عالی ملل متحد برای پناهندگ
 بررسی قرار دهید.

 جاللتمابا!

منشورصلح وآشتی ملی راتصویب نمودتا اختالفات وتصادمات  5۰۰2باید تذکر بدهیم که پارلمان افغانستان در سال 
سیاسی  بین اقشارمختلف اجتماعی را تقلیل داده وپایان بخشد. بطوراخص اختالفات ودرگیریها بین فراکسیونهای

ه علیه همدیگردرگیربودند. براساس این لوگروه های مخالف را که طی دونیم دهه بشیوۀ دیگری درمجاد
عمومی اعالن شده وجوانب درگیرازتعقیب جزائی معاف شده اندوباالی مصؤنیت از تعقیب تأکید شده است. ومنشورعف

شامل این عفو میباشند. بنابرین کسانیکه همه اشخاصیکه بخاطرتخطی ازحقوق بشرتعقیب میگردند، بدون شک 
درهالند درخواست پناهندگی کرده اند، وباالیشان ظن تخلف از حقوق بشر وجود دارد، ازعفو عمومی اعالم شده 

بدون اسناد وشواهد قابل قبول این اشخاص نیزدرخواست پناهندگی  بدین ترتیب .درین منشورمحروم شده نمیتوانند
قانون  3۱ا نیزبه ملت افغان تعلق داشته اتباع این کشورمیباشند. دولت افغانستان به اساس مادۀ ردشده نمیتواند. اینه

ویان را مراجعین یندگان مردم افغانستان، این پناهجاساسی مکلفیت دارد از حقوق آنها در خارج حمایه کند. ما نما
گی این اشخاص تجدیدنظرکنند. درصورتیکه خویش دانسته وازپارلمان وحکومت هالندتمنا داریم که برپروسۀ پناهند

تذکررفته، برای  نامه های متعدد قبلیبه حقیقتیابی در داخل کشور نیازباشد، پارلمان افغانستان، همانطوریکه در 
ما همچنان اماده هستیم که  تحقیقات درین قضیه را ازطریق ارگانهای کشف وتعقیب ممکن همکاری آماده میباشد. 

 ISIهالندکه برمعلومات دروغین )اداره هجرت وتابعیت(   INDمیتوانیم با اتهامات وشکاکیتهای ما ناما  سازیم.
 کستان استواراست ودرآن اسنادوشواهدقناعت دهنده موجود نمیباشد، موافق باشیم. پا

 جاللتمآبا،

پناهجویان مخصوصأزنان خواهش ما عدۀ ازنمایندگان مردم افغانستان ازشما اینست که وضع مشکل جسمی وروحی 
ته باشید آیندۀ شان تهدیدمیگردد، مدنظرداش وکودکان شان را که ازسالها بدینسودرکمپ های هالندبسرمیبرند وعالوتأ

وتوجه شما را به فشارظالمانۀ مراجع امنیتی هالندجلب میکنیم که با بیرحمی فوق العاده این پناهجویان افغان را 
ما از  غیرقانونی روانۀزندان نموده وبالخره بصورت اجباری به کشور برمیگردانند.زیرشکنجۀ روحی وتهدید بشکل 

یم که مراجع امنیتی هالند را متوجه سازند تا در قدم اول به این فشار خاتمه داده وبه پارلمان هالند تقاضا میکن
اشته وبعوض داوری سیاسی ، ژنیو که به این پناهجویان حق پناهندگی میدهداحترام گذ ۹۱2۹کنوانسیون پناهندگان 

پناهجویان افغان درهالند پایان داده شود. ما امیدواریم که این از طریق حقوقی راه حلی پیدا کنید که به آالم فرسایندۀ 
 خواهش ما مورد توجه جاللتمآب شما قرارگیرد وبخشی از ملت افغان از پریشانی، ترس وتهدیدنجات یابد.

 بابهترین تمنیات واحترامات،

 یکعده اعضای پارلمان افغانستان

 

هالندی درجدول ذیل با الفبای زبان دری انتقال  جدولوکیل مندرج درجدول امضأ کنندگان عینأ از ۹۰۱)نوت: نامهای 

در نامۀ که وااما  قانونی درین لیست شامل نیست یونس. خودیافته اند. کاپی هالندی این جدول نزد فارو موجود است

ترجمه آن متعاقب جدول نامهای امضا کنندگان تقدیم یسۀ پارلمان هالند فرستاده وئضمیمۀ آن به رسفارشنامه را 

 کرده است. (وتأکید میگردد، با الفاظ جدیتر تأئید 

 امضأ والیت تخلص اسم

 امضأ کندهار علومی نورالحق

 امضأ نیمروز چارسرم خدای نظر
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 امضأ کندهار هاشمی شکیبا

 امضأ کابل بارکزی شکریه

 امضأ نماینده کوچیها کوچی مال تره خیل

 امضأ کندهار اللی حاجی آمر

 امضأ ارزگان وطنوال محمد هاشم

 امضأ هرات آغا سید محمد شفیق

 امضأ کابل - داکترنعمت هللا

 امضأ پروان نوری شفیقه

 امضأ دایکندی اکبری محمدنور

 امضأ بلخ غضنفر محمد یوسف

 امضأ پروان کارگر جا نگل

 امضأ کابل جوینده میراحمد

 امضأ کابل رنجبر داکترعبدالکبیر

 امضأ هرات                سلجوقی محمدصالح

 امضأ کندهار اچکزی احمدشاه
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 امضأ کابل ځاخی بیدار

 امضأ ننگرهار گردیوال پیربخش

 امضأ فاریاب اوغلی سردارمحمدرحمان

 امضأ بدخشان کاشانی سیدمحبت شاه

 امضأ خوست گالبزوی سیدمحمد

 امضأ بلخ )خوانا نیست( شاه مردانگل

 امضأ هلمند غفاری شیخ نعمت هللا

 امضأ کابل نویان عباس

 امضأ کندز مرستیال محمد معین

 امضأ فراه فراهی محمد نعیم

 امضأ غزنی امیری نیازمحمد

 امضأ بغالن هالل هالل الدین 

 امضأ بادغیس رفعت ازیتا

 امضأ نمایدۀ کوچیها مومند پروین 

 امضأ پنجشیر سلیم راحله
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 امضأ نورستان نورستانی حوا علم

 امضأ غزنی عالمشاهی راحله

 امضأ هرات جامی رحیمه             

 امضأ هرات فتاحی سادات

 امضأ نیمروز مهرزاد صالحه

 امضأ کابل صاقب صبرینه

 امضأ پکتیکا سلیمانخیل غرغشته کتوازی

 امضأ هرات گیالنی فوزیه

 امضأ بدخشان کوفی فوزیه             

 امضأ کابل یزدانپرست قدریه

 امضأ بدخشان دهقان کبرا

 امضأ بلخ صافی گاللی نور

 امضأ ارزگان مجدد عبئالخالق

 امضأ جوزجان درزابی عبدالستار

 امضأ هرات قاضی زاده عبدالسالم
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 امضأ فراه هاللی عبیدهللا

 امضأ هرات نادم عزیز احمد

 امضأ غزنی قاسمی علی اکبر

 امضأ کندهار اچکزی عبیدهللا

 امضأ ننگرهار مومند فریدون

 امضأ کندز ایماق فضل کریم

 امضأ جوزجان ذکی      فضل هللا 

 امضأ بامیان اکبری استادمحمد

 امضأ کابل قاسمی محمد ابراهیم

 امضأ پروان زاهد محمد الماس

 امضأ بغالن - عاصمانجنیرمحمد

 امضأ تخار ساعی محمدعالم 

 امضأ دایکندی ستیغ محمدعلی

 امضأ کاپیسا صافی مهراقبال

 امضأ کاپیسا صافی عبدالهادی
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 امضأ لوگر هاشمی شکیال

 امضأ نورستان حاجی دادمحمد

 امضأ بغالن اوحدی عبدالهادی

 امضأ فاریاب )خوانا نیست( محمد

 امضأ نیمرز مهرزاد صالحه

 امضأ کابل شریف نجیبه

 امضأ هلمند نیازی نسیمه

 امضأ غزنی موالئی طاهره

 امضأ ننگرهار )خوانا نیست( داکترفاروق

 امضأ غزنی حسینی خیال محمد

 امضأ تخار )خوانا نیست( عبدالجبار

 امضأ بلخ - حاجی محمد عبده

 امضأ بلخ رهگذر محمد اسحاق

 امضأ غزنی - انجنیرمحمدخان

 امضأ - - احمدخان
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 امضأ غور ملکزده محمدابراهیم 

 امضأ بدخشان هوتکی سلطن محمد

 امضأ سرپل گلشنی حمیرا

 امضأ تخار مؤفق بلقیس

 امضأ هرات دهقان نژاد نجال

 امضأ سرپل ایماق حاجی خیرمحمد

 امضأ کابل - داکترنعمت هللا

 امضأ - اوریاخیل انورخان

 امضأ کابل عرفانی عرفان هللا

 امضأ بلخ - غضنفر

 امضأ جوزجان جوزجانی محمد

 امضأ سمنگان نیاسلط سطا نعلی

 امضأ )خوانا نیست( جالله شجاع الملک

 امضأ غزنی گیالنی سیدمحمود 

 امضأ ننگرهار - حاجی عزیزالرحمن
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 امضأ دایکندی نیلی نصرهلل سفیرزده

 امضأ کاپیسا - حاجی احمدفرید

 امضأ کابل ناصریار فوزیه 

 امضأ هرات بهزاد احمد

 امضأ کابل صفدری محمد اسماعیل

 امضأ ننگرهار فوالد سیدهاشم 

 امضأ زابل سلیمانخیل تورپیکی

 امضأ زبل راکتی عبدالسالم

 امضأ دایکندی محسنی ریننس

 امضأ ننگرهار - حضرت علی

 امضأ کندز قانع حاجی محمد امین

 امضأ کندز پیکان شکریه

 امضأ پنجشیر ریگسانی صالح محمد

 امضأ غزنی زری سلطان

 امضأ فاریاب شاداب آصفه
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 امضأ وردک مبارز صدیقه

 امضأ تخار دانش حبیبه

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 ترجمۀ نامۀ یونس قانونی که سفارشنامه ضمیمۀ آن 

 به رئیسۀ پارلمان هالند فرستاده شده است!

 )نشان دولتی افغانستان(

 

 مترجم(-)درج نشدهشماره: 

 5۰۰۱فبروری  ۹2تاریخ: 

 به پارلمان دولت شاهی هالند!

 رئیس پارلمان دولت شاهی هالند!  Gerdi A. Verbeetقابل توجه جاللتمآب خانم 

 پارلمان هالند! ه خانم فربیت رئیسۀ محترم

 محترم رؤسای فراکسیونهای احزاب سیاسی درپارلمان هالند!

 وکالی محترم مردم دموکرات ومتمدن هالند، همکاران گرامی! 

 یکعده ازپناهجویان افغان دردولت شاهی هالند قابل تشویشوضع  به اساس گزارشات که به ما مواصلت کرده است، 

اساس ادعا کره اند که خواستارشناسائی حقوقی اند که به و. آنها چند باربه پارلمان افغانستان شکایت کرده میباشد

متکی  5۰۰۰فبروری سال  5۱کشورهای همسایه )گزارش رسمی به اساس گزرشات غلط د. کنوانسیون ژنیو دارن

 به منابع پاکستانی( درمورد این پناهجویان موضع سیاسی گرفته شده است.

ودوستان بجزازدسیسه، ترور وقتل افغانها هدفی تا اکنون طالبان جنبش ستخباراتی آی.اس.آی وادارۀ اواضحست که 

. هالندیهای که درارزگان وظیفه اجرا میکنندنیزبهمین ترتیب قربانی اعمال وحشیانۀ طالبان اند. ندارند خارجی ما

 بنابرین:
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پارلمان ( 5۰۰1می  55و 5۰۰2اګست  ۳طی نامه های ) اگرچه پارلمان جمهوری اسالمی افغانستان قبأل -۹

شده بود، بدینوسیله بازهم پیشنهاد یکعده وکالی پارلمان هالند را مطلع ساخته وخواستارهمکاری وتحقیقات 

 .میدارم افغانستان را به پارلمان هالند ارسال

..... که طی مکتوبی خواستارآن شده اند که غرض  ان هالندتقاضای یکعده وکالی مدافع پناهجویبه اساس  -5

ت شاهی هالند خواهش میشودکه حقیقتیابی بامقامات استخباراتی افغانستان درکابل مالقات کنند، از دول

وزارت سفروکالی موصوف را به افغانستان ممکن سازند. عالوتأ مقامات افغانستان) وزارت امورخارجه، 

زمینۀ  دیدار ازمراجع ذیربط را برای آنها امورمهاجرین وریاست عمومی امنیت ملی( با تفاهم هردوجانب، 

 در داخل افغانستان ممکن میسازد. 

شناسائی حقوق کمک شما درشدن تحقیق قناعت بخش درموردگزارشات درداخل افغانستان و به امیدممکن

 تا فامیلهای شان بتوانندزندگی آرام خود را از سرگیرند. افغانهای مذکورمقیم هالند

 بااحترام

 )امضأ(

  رئیس پارلمان ، محمد یونس قانونی

 نتیجه گیری:

حاکمیت حزب  ۀسال ۹۱سالمند یا میانه سال اند مظالم دورن مردم شریف افغانستان بخصوص نسلی که اکنون 
میلیونها مهاجرافغان ا"دموکراتیک  خلق" را بخوبی بخاطردارند. جوانان نیزبا دیدن فامیلهای شهدأ، معلولین 

 الت برآمده وازتاریخ خونین این حزب آگاهی مییابند. کوشش مقامات دولت کنونیدرپی علل این حوایران درپاکستان 
برزخمهای مرحم نیافتۀ مفهومی جزنمک پاشیدن برای مسخ تاریخ وفرشته جلوه دادن قدرتمندان وجالدان دیروز، 

محکوم به ناکامی توأم با رسوائی است. همانطوریکه "منشورعفوه" روی قربانیان جنایات این دوران نداشته و
ن در آینده نیزمحکوم به شکست خواهد بود. سیاهکاران گوناگون را سفید ساخته نتوانست، کوشش های مشابه به آ

باید بدانند که با کتمان حقیقت وقرارگرفتن درپهلوی قصابهای دیروزیا مافیای امروزبارسنگینی اعضای ولسی جرگه 
 ازمسؤلیت تاریخی را بدوش خواهند کشید. 

 

 سفارشنامۀ یکصدودوه وکیل ولسی جرگه  ومکاتیب ذیربط آن در نزد فارو موجود اند. هالندی ترجمۀ  نوت:

 "کمیتۀ حقوق بشر فارو"
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