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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 1۱/11/۳۱13                    کمیتۀ حقوق بشر فارو

 «حقوقدانان افغانستان در اروپا»تذکر مختصر به انجمن 
 

ار تشنج اعصاب میشوند: یا قربانیان جنایات جنگ افغانستان دوگروه دچ به مجرد شنیدن اصطالح جنایتکاران جنگ و
 کابلجنگهای  درکه قوماندانان تنظیمهای جهادی  موکراتیک خلق ورهبران ویحزب منحل شدۀ د درهایرهبران وک
به موکراتیک خلق طی مصاحیب منحل شده ددرهای برجستۀ حزکاز  بطور مثال امروز آقای کبیر رنجبر. درگیربودند
بر سهم داشتن قربانیان جنایات جنگی در لویه جرگۀ مشورتی قریب الوقوع اعتراض نموده سهمدهی امریکا با صدای 

شنگتن خواند. این نوع حساسیت را "انجمن حقوقدانان افغان به قربانیان را سیاسی ساختن موضوع معاهدۀ امنیتی با وا
عدالتخواهان به شهدای مندرج این لیست  و توجه فعالین حقوق بشر در اروپا" در برابر انتشار لیست پنجهزارشهید و

نومبر سال جاری  3تبصرۀ مؤرخ در خود این انجمن انتشار لیست شهدا را با سکوت مطلق استقبال کرد. نشان داد. 
درتبصرۀ موصوف از پرداختن به بررسی قرار داد.  کمیتۀ حقوق بشر فارو انگیزۀ این سکوت را مورد سوال و

خوانندگان باید اضافه کرد مجلس مؤسس "انجمن حقوقدانان  مزیدومات برای معلجزئیات قضیه خودداری شده بود. 
دیوانهای محکمۀ  سایرکارمندان څارنوالی و و څارنواالن، قضات(  re-union)افغان در اروپا" بیشتربه بازدید مجدد

بیطرفی که درین مجلس سهوأ  دو سه نفرمجلس مؤسس یک انجمن مسلکی. شباهت داشت تا اختصاصی "انقالبی" 
سهم څارنواالن ک نموده بودند، با درک روابط سیاسی این جمع روابط خود را بزودی با این انجمن قطع کردند. ااشتر

ظه است. کارنامۀ څارنواالن وقضات نیزقابل مالحی رهبری "انجمن حقوقدانان" بلندرتبۀ اختصاصی درشورا
افغان پوشیده نیست. چه هیچ خانوادۀ افغان وجود نداشت که حد اقل یک عضو آن را  خانوادۀ اختصاصی انقالبی برهیچ

باشد. در سایۀ  قاضی اختصاصی به اتهام وطندوستی به پولیگون یا پشت میله های زندان سوق نکرده څارنوال و
تاپه  پرداخته از ولی حق ندارند به مردم فریبیند. بسازهای اروپانی انجمن کشور معافیت از مجازات اینها میتوانند در

 های ساخت"خاد" برعلیه فعالین حقوق بشراستفاده کنند. 
 "کمیتۀ فارو"رفارو، از رعایت ابتدائی ترین اخالق نویسندگی، به عوض گرفتن نام مکمل کمیتۀ حقوق بشباعدم انجمن 

اصطالح حقوق بشرنفرت  صحبت میکند. شاید شورای رهبری انجمن حقوقدانان نیز چون "مارشال" وطرفدارانش از
جوابیۀ  مندرج درب مطلبه چند  با رعایت اختصاراینک د. بر روی کاغذ بنویسنیا  بشنوند وآنرا نمیخواهند  وداشته 

 میپردازیم. ذیأل انجمن  
نه به  میکند واند. این کمیته نه کسی را استجواب پارلمانی خود را خوب میدصالحیت  مرزهای ر فاروکمیتۀ حقوق بش

جانب شهدا یا جانیان  دراتخاذ موقف ساده دعوت به  ف واصانجمن حقوقدانان" را" این کمیته  صدور حکم میپردازد. 
 کدامها از جانیان جنگی از آنها دفاع میکند وی حقوقبازماندگان شهدا حق دارند بدانند که کدام تشکل . بود جنگی نموده
"انجمن حقوقدانان درین مورد مینویسد: " بایدحرمت شهدای ملت را گرامیداشت. این سروصدای مدافعان . حمایه میکنند

 سینه چاک بعد از سی سال چه معنی دارد؟" از نظر کمیتۀ حقوق بشر فارو برای احترام به شهدا باید با بازماندگان شان
ما دادخواهی به مدردی نمود. یک بخش مهم این همدردی کار برای محاکمۀ قاتلین این شهدا وتطبیق عدالت است. ه

نداشتن "عقل سلیم"  و"اتالف حقوق مردم" ، "سر وصدا" نام  ، گردآمده در "انجمن حقوقدانان"روسمل یم بزرگان رژ
برای حقوقدانان" انجمن "ضرور نبود که واگذار میکنیم.  رقضاوت درین مورد را به خوانندگان این سطو د. یشومداده 

ی بیات شعرایا ا" و ستجواب پارلمانیشانه خالی کردن از گرفتن موقف روشن خود را عقب کلمات بزرگ مثل "ا
وضاحت پیدا رات سه عضو شورای رهبری انجمن، موضعگیری انجمن هم ظاز البالی نزیرا مخفی نماید.  کالسیک

 است. کرده 
آقایان میرعبدالواحد سادات )احقاق حقوق مردم یا "انجمن حقوقدانان افغان در اروپا" یعنی ری عضو شورای رهب سه

بیان واقعیتها  )درک و وعبدالواسع غفاری)تذکری چند در بارۀ لیست کشته شدگان...( (، بصیردهزاد ؟اتالف آن
دارند، در مورد لیست انطباق با هم قراردر بصورت کلسایت آریائی( که مواضع شان  -ضرورت به عقل سلیم دارد

موضعگیری انجمن تلقی این سه عضو شورای رهبری را میتوان  های مشترک. موضعگیریندشهدا موضعگیری کرده ا
 :برشمرده میشودچند نکتۀ ذیل خالصه  بصورت مؤجزدر هاکرد. این موضعگیری

بنابرین توجه به  ضأ حزب نمیباشد.چهارهزاراعبرخی شهدای دیگرمخصوصأ مشمول  و لیست ناقص است)) -
  )هر سه عضو شورای رهبری(این لیست اتالف حق شهداست. 

اینها همیشه میخواهند آب را گل آلود ساخته  میباشد! "مائویستها"انتشار لیست وعدالتخواهی مرتبط به آن کار  -
 )غفاری(خود ماهی بگیرند.
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 3تر ۳ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

)هرسه عضو  !نیتی با امریکا انتشار یافته استام پیمان لیست برای انحراف اذهان ازمسایل انتخابات و -
 شورای رهبری(

 میشود!مردم باعث اتالف حقوق سیاسی ساختن دادخواهی بوده آن  تحلیل دورۀ ذیربط کار باالی این لیست و -
 یم(حل کن نتوانستیم آنراما هرسه عضو شورای رهبری به این معمای "اوپراتیفی" توصل جسته اند که )

یا حد اقل از جمهوری داودخان  وات گذشته را ارزیابی میکنید پس ازعبدالرحمن خان وجبیب هللا خان اگرجنای -
اذهان را ازمنشأ بحران  به جستجوی نخود سیاه فرستاده و واهد بدینوسیله ما راخآقای سادات می) شروع کنید.

 (حقوق بشر در افغانستان یعنی کودتای شوم ثور وشش جدی انحراف دهد.
دولت  ا. و د.خ.حزب فقط حفیظ هللا امین بود.  هزاران شهید دیگرکار حفیظ هللا امین و این شهدا وکشتار  -

 !؟قربانی جنایات امین میباشدنیز خودحتی "شادروان تره کی" نیزنه تنها بیگناه اند بلکه تحت رهبری اش 
 )هرسه عضو شورای رهبری(

حکومت قانونمند وجود داشت وهیچ  ( یکیبنج -یعنی دوران کارمل188۳اپریل  الی 189۱در سالهای ) -
شاید شورای رهبری  !نجام نیافته استادرین دوره  جنایتیخالصه هیچ شکنجه یا کشته نشده است. فردملکی 

محکمۀ اختصاصی انقالبی" میتواند  فکر کند که موجودیت مضحکه ای بنام "څارنوالی اختصاصی انقالبی و
ان درین دوره را توجیه حقوقی مهاجر ساختن میلیونها افغ و ،صدها هزار کشتار هزاران، به زندان فرستادن

  ؟کند
توسط کمسیون مستقل حقوق بشرترتیب گردیده مدار اعتبار افغانستان که صفحه ای جنایات جنگ  9۱۱کتاب  -

حساب خود را تصفیه باید اول وابسته به جناحهای درگیرجنگهای کابل بوده )؟(کمسیون زیرا نیست. 
د که قسمت معلوم آقای سادات پیش بینی میکن )قرار ت خود را به مردم تقدیم کند.!آاجرا وگزارشات مالی و

به همین دلیل  میباشند و 188۳الی  189۱سالهای متعلق به مندرج درین کتاب  اعظم نامهای مظنونین
 د.(رد میکن آناز انتشار ارش را قبلگز

برخورد سلیقه ای نمیکند؟ پس چرا  ان شورای رهبریآیا واقعأ خود آقای)ای اجتناب گردد.  از برخورد سلیقه -
د نآندوره سکوت میکنسنگین در موردجنایات آقایان بمیان می آید  188۳الی  189۱وقتی پای سالهای 

 د.نسیاست مصالحۀ ملی نجیب دادسخن میران وصرف از فرمان عفوه کارمل و
در جهان یکنفرهم پیدا نخواهد شد این گپ برایش  .)سادات(حقوق بشرصادق نیستر پشتیبانی ازامریکا د -

 نوباشد. 
 در رابطه با مواضع فوق که غیرمترقبه هم نیست، در صورت ضرورت در آینده بحث مفصل بعمل خواهد آمد. 

مینویسد: "کمیتۀ  ."..ه"خطاب ب" به آدرس کمیتۀ حقوق بشرفارو. درقسمتی ازن حقوقدانمبرگردیم به فرمایشات "انج
مدافع وکیل  و  فاروباید آگاه باشد که انجمن حقوقدانان افغان در اروپاهیچ گاهی نیاز به البی والبیگری ندارد

میرویم به سراغ برای اثبات غلط بودن این ادعای شورای رهبری" انجمن حقوقدانان" جنایتکاران جنگ نیست." 
 سایر صفحات انترنتی.  و انجمنن درصفحۀ انترنتی ایاسناد"انجمن حقوقدانان" 

ش شد. در گزاربرگزارۀ کشوری این انجمن در شهر هامبورگ محفلی به مناسبت تأسیس شعب ۳۱13جون  ۳3بتاریخ 
 دستآورد از بخش قناعت جوابات ارائه ضمن سلطانی من چنین میخوانیم: " محترماین محفل در مورد فعالیتهای انج

 معضالت پیرامون هالند پارلمان نمایندگان با درمالقات انجمن معاون عبدالبصیردهزاد محترم اقدامات ،... انجمن های
 اعتراضیه و هالند درکشور افغان گان پناهنده برای عدالت تدویرکنفرانس در شان فعال واشتراک افغان پناهندجویان

" یاد دیگر سودمند وده هااقدام ...kindergeld  تادیه دقیق تطبیق برعدم مبنی انجمن ولؤسکرترمس غفاری عبدالواسع
همان البی برای مظنونین به جنایات جنگی است که کمیتۀ حقوق بشرفارو از آن نام برده بخشی ازاین  آوری کرد. 

  :ت بیشتر به لینک ذیل مراجعه کنیدبرای معلومابود. 
http://www.ariaye.com/dari10/khabari/images/hoqoq.pdf 

 
نوان ۳۱1۱وری جن 19در اعالمیۀ مؤرخ  حت ع " در دفاع از حقوق وخواستهای مشروع مهاجرین افغان در هالند" ت

متوجه میشویم که وقتی "انجمن حقوقدانان" ازمهاجرین افغان صحبت میکند، منظورش از کدام مهاجرین است. در 
استثنایی قوانین ملی هالند و تطبیق  ": جنین میخوانیمکه به امضای داکتر غالم سخی مصئون انتشار یافته همین اعالمیه 

در امور  18۹1کنوانسیون ملل متحد سال  1اف ماده  مواد کنوانسیون های بین المللی به خصوص محتوای بند
پناهندگی باالی یک کتگوری مشخص، بدون رعایت اصل فردی بودن جرم و مجازات، شک و گمان ها را در تفسیر و 
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ونین به ر قسمت دیگر همین اعالمیه برای مظند ونیت، بوجود میآورد."مص داتطبیق مواد قانون، آنهم بر بنیشیوه 
چنین البی صورت میگیرد: "انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن ابراز  یرای همان گروپ پناهجویان جنایات جنگ

نهادهای حقوقی . البته از نظر ما عطف توجه ..تشویش جدی خویش از وضع وخیم پناهندگان افغان و خانواده های شان
همچنان ما توجه مقامات حکومت افغانستان، ...حائز اهمیت خواهد بود. کشور هالند و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا 

برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه  اخصًا وزارت امور خارجه را در رفع این معضله حایز اهمیت میدانیم."
 کنید: 

http://www.esalat.org/images/ellamya_anjoman_hoqoq_danaan_afghan_eu.htm 

 
از افراد مظنون به جنایات جنگ دفاع  "نجمن حقوقدانا"انکه این ادعای شورای رهبری دروغین بودن برای اثبات 

 نمیکند، توجه تان را به متن ذیل جلب میکنیم: 
 دائر جاری سال می 9 تاریخ چهارشنبه ظهر از بعد "افغان گان هنده پنا برای عدالت" کنفرانس

 دهزاد بصیر آقای دوم اف دایرگردیده بود.. سخنران  1سیاست علیه بر مبارزه کمیته ابتکار به که کنفرانس این .گردید
 های کتف ارائه طی که بود هالند در افغان گان پناهنده حقوق از دفاع فعال و اروپا در افغان حقوقدانان انجمن معاون
 از تعداد به شان توضیحات در و گرفتند توضیحبه  188۳و 1899اپریل  بین را افغانستان در بشر حقوق مساٌله مستند

 داده انعکاس جانبدارانه و وارونه بصورت ۳۱۱۱ سال خارجه وزارت رسمی گزارش در که نمودند مراجعه های کتف
ارگانهای امنیتی  مورد وزارت خارجه هالند در ۳۱۱۱ارش رسمی سال ز" کافیست همینقدر بگوئیم که گ.است شده
تابعیت کشورهالند برخی ازخادیستها را از حقوق  ارش رسمی ادارۀ هجرت وزیم کمونیستی است. به اساس همین گرژ

هالندی مدافع -اطالع از یک شبکۀ افغانی در مورد این کنفرانس و برای معلومات بیشتر پناهندگی محروم کرده است. 
  ذیل مراجعه کنید: افراد مظنون به جنایات جنگی به لینک

1conferace8052013.pdf-http://www.hoqooq.eu/f 

 
که مظنون به جنایات  یمهاجرین -قدانان" از وضع اسفناک مهاجرین هالند )بخوان"انجمن حقونوشتۀ خطاب به ...در 

بق قوانین نافذۀ اروپا یکی از برط ،: "دفاع از حقوق این مهاجرینه شده است کهجنگی اند( صحبت بعمل آمده وگفت
وظایف تأخیر نا پذیر انحمن بحساب میرود." در رایطه با این ادعا باید بگوئیم که در اروپا هر انجمن خودش وظایف 

خود را چنین تعین خیرناپذیر وظیفۀ تأ"انجمن حقوقدانان" قرارمعلوم  میکند. وتعین تأخیرنا پذیرخود را  و تأخیرپذیر
انجمن قانونأ این به جنایات جنگ، از حق پناهندگی محروم شده اند. دفاع از افرادیکه بخاطر مظنون بودن کرده است: 

 تحمیل سکوت برسایرین را ندارد.  آزادی را دارد که چنین هدفی را در برابرخود قرار دهد. اما حق مردم فریبی و
شباهت زیاد به  " عاری از سطح الزمه برای یک انجمن حقوقدانان بوده و"خطاب به... ۀوشتدرخاتمه باید گفت که ن

 دشنامنامۀ بی سروپا، مملو از ابهامات، تکرارمکررات ومملو از اغالط انشائی آقای واسع غفاری داشت. 
 

 "کمیتۀ حقوق بشر فارو"
 
  
 
 
 
 

 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.hoqooq.eu/f-1conferace8052013.pdf
http://www.hoqooq.eu/f-1conferace8052013.pdf

