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 بیهودگی دفاع 
 پرچماحزاب خلق و حامیان جنایات ضد بشری 

 

بی نظیر، که سندی است مهم و تأریخی و در نوع خود جناب رحمت آریا و منحصر به فرد  هبرجستعالی، مقالۀ 
خدمتی است سترگ که از طرف یک فرزند اصیل، وطنپرست و دانشمند کشور عرضه شده است.  جا دارد از این 

ار بوده و موفقیت های بیشتر شان در راه خدمت به افغانستان عزیز حمات شباروزی ایشان ممنون و سپاسگزهمه ز
به تاریخ  «پنج هزار شهید بی مزار و بی کفن»ان آرزو نمائیم. این نوشتۀ تحقیقی جناب رحمت آریا که تحت عنو

در بارۀ افشای اسناد جرایم ضد بشری حاکمیت در پورتال معزز افغان جرمن آنالین نشر شده  2113اکتوبر  24
هند بود تا از این کار نامه های جنایت اکه چه کسانی خوکراتیک، اشارتی دارد در مورد اینمویدباصطالح حزب 

تا هنوز از  کنند و د، آری هستند ذواتی که در برابر این اسناد مؤثق وغیر قابل انکار مقاومت مینکاران دفاع نمای
، بدون هیچ گمانی این می باشنددد توجیه آن همه سیاه کاری ها در ص مده اند ویاوژی خود بیرون نلخریطۀ ایدیو

و جایگاهی دارند، پس دفاع از  ایشان محل حاکمیتیه های مرتبط به جنایات ضد بشری آقایان خود در دوس
 دیموکراتیک به نحوی حمایت از منافع اینان نیز خواهد بود.باصطالح سردمداران حزب 

 

 .ست ها شک کرده اندیشاه محمود حصین در زمرۀ آنانی اند که حتی بر صحیح بودن ل آقایان بصیر بهزاد و
 

 - تمال زیاد که به اح یوجود ندارد، حتی همان های ست ها هیچ تردیدییواقعی بودن ل آنچه مسلم است اینکه در
را دارای نواقص ونا  مگر آن اجرایی در گیر بوده اند، مصدق واقعی بودن آن اند،در این قضایا  به حیث فاعل 

ست مردگان نامیده و عده ای به صفت یک یدانند، مانند آقای حصین که تعدادی را زندگان شامل ل می تکمیل
بریدن دانسته است، آقای حصین باید بداند  ایران قابل سر هم به حیث جواسیس پاکستان و گروپ وعده ای را

اساس قوانین معیاری حقوق  مظنونیت یک شخص کافی نیست، باید مجرمیت او بر که برای تأمین عدالت تنها
ر سای ه یی وحق استیناف خواهی چند مرحل ومنصفانه با داشتن حق کامل دفاع  در جریان یک محاکمۀ بشری و

ولو شخص مظنون جاسوس باشد، این استنباط آقای حصین مؤید این واقعیت ،  الزمه های عدالت به اثبات برسد
ضابطۀ معمول بوده است،  اثبات جرم، در آن رژیم یک اصل و محاکمه و سربریدن بدون تلخ است که کشتار و

 تن توسط همان ارگان های که دقیقاً باید محافظجویا های دسته جمعی بدون هرگونه پرسان وکشتار یعنی قتل و
، تا ستمده اان نیهنوز از دیدار کشمیر پائی اما آقای حصین تا. د، ارتکاب یافته استسالمت مردم باش جان و

ست ها را ید تا لرنوالی هالند در موقفی قرار ندارد که از آنان بخواهاڅدر برابر  د، که دگرواقعیت را ببین
ارنوالی هالند څ را از یمگر آقای حصین به حیث چه کسی چنین تقاضای اعتبار حقوقی ببخشد، تصحیح کرده و

نیست که و پرچمی پولیسی حاکمیت خلقی  حصین باید حالی شود که آن ارگان قطعاً یک دفتر به عمل می آورد،
به عمل  یا قاضی را فقط آمر مافوق و یرا تعمیل کند، چنین تقاضایو سردمداران پرچم دستور آقای حصین 

او  وکیل دارند، این اشخاص متهم و را یتقاضایبعضی اشخاص دیگر هم حق چنین تواند، البته  آورده می
یا وکیل متهم، و   متهم باشید و نه قاضی، پس باید حتماً یا شما آقای حصین نه آمر مافوق آنجا هستید و هستند و

 پس برای جناب شما همان جایگاه متهم باقی می ارید،جواز الزم است که شما ند برای وکالت هم تخصص و
 .ماند

  رسد. اما فراموش کردید که تصحیح  محتمالً از جایگاه اصلی شما به گوش میصدای منطق شما عجب است
یا توسط اهل خبرۀ  ست ها یا توسط ترتیب کنندگان اصلی آن ویارنوال هم نیست آن  لڅ ست ها از وظیفۀیآن ل

 .و بس تواند تصحیح قرار گرفته می ید وئذیربط مورد تأ
ست ها آشنایی زیادی را در ذهن خوانندۀ نوشتۀ تان یماند که شما با این ل در اینجا بازهم یک پرسش باقی می

 ست را شاید قبالً دیده باشید...یکنید.... شما ل می اءالق
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از نظر  گیرد و صورت میین آنالفغان جرمن اکه در پورتال ای در مباحثات علمی  ! شمامگر آقای حصین
تباه کن لفظی بخصوص که در پورتال افغان جرمن آنالین گرم  جدل های بیهوده و بازار جنگ و » شما

 .باشد می ،«است
آری شما حق  دیده اید؟؟  «جدل های بیهوده!! »آن  را در «گستاخی  »صطالح آقای حصین! آیا امگر شما 

مباحثات آزاد شما و پرچمی ها کتاتوری خلقی یدهای دارید از این مباحثات نفرت داشته باشید زیرا که در نظام 
های خود را از ست به سبب استفاده از این حق سر یچه بسا که تعدادی از شاملین آن ل علمی جرم بوده است و

 داده باشند. دست 
!  آقاست. حصول نظام ایدیولوژی حزبی شماداده اید، م را«  گستاخی »این کلمۀ  استعمالشما که به خود اجازۀ 

 .موزیداشما این را از پورتال افغان جرمن بی از نگاه ما گستاخ یک دشنام است و
 ( ؟جمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا!ان»سردمدار  که خود را حقوقدان واما آقای بصیر دهزاد»)**( معرفی  نیز

مدعی است که آن زن مظلوم به خاطر قبولی  ولبریز از عواطف آدمی نشان داده  چگونه خویش راکند(  می
 .ود را کارمند خاد معرفی کرده بودپناهندگی خ
دانستید که ثبت یک چنین اعترافی در محکمۀ یک جامعۀ  اگر شما حقوق دان هستید باید می ! آقای دهزاد

که و بدانید دانستید  باز اگر شما حقوقدان هستید باید می ود، وش حقوقمدار چه سند با اهمیتی محسوب می
ها شکنجه و دیگر رفتار » میثاق 1کامالً مغایر به تعریف شکنجه است که در مادۀ « شکنجه»استنباط شما از 

ملل متحد است، به گمانم در تهمت  میالدی 1894دسامبر« موهن و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و
 کرده اید... "شوخی"حتماً « به حیث حقوقدان» خودزدن به 

  بادالت چنین نوشته جات مکه با  وسعت دارددامنۀ ارتکاب جنایات علیه بشریت در کشور مصیبت زدۀ ما چنان
ند، که جناب غوربندی فرموده ا یهمانطور ترمیم نخواهد بود، و توأم با دست پاچگی قابل دفاع  ووحشت زده 

دیگری با چهرۀ کامالً حق به جانب پا بر سر خون هزاران هموطن  زند و می خطایی قهقهیکی از مستی و وار
 آن چشم می پوشد. و با خونسردی ازما گذاشته 

 

که مجرمین از کنیم  دگی نمیناین است که ما دگر در دورانی ز ،افزایمخواهم بی آنچه که در پایان این نوشته می
باید منتظر مجازات خویش باشند، ولو هر هم مدافعین جنایت کاران  .بتوانندتعقیب قانون فرار کرده  چنگ و

 ماسکی هم برچهره بزنند. 
 

** 
این انجمن را محل  توسط چند تن پرچمی وخادیست اشغال شده و« انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا!!» شنیده بودم که 

نان از آمده است تا این به اصطالح انجمن حقوقدا، حاال فرصت جدی پیش مایت مجرمین ضد بشری قرار میدهندح

ضد بشری  صریحاً جنایات جنگی و آن را با پیوستن به صفوف مظلومان به اثبات برساند وحقانیت خویش دفاع کرده و 

حقوقی خویش را به اثبات برساند و اگر نه این انجمن !!  ، انسانی وموقف بیطرفانه حزب دیموکراتیک را محکوم کرده و

نیز باید موقف گیری بصیر دهزاد را در این قضایا محکوم کرده و وی را  ک باند خود ساختۀ خادیست ها خواهد بود وی

 اخراج نمایند.  از این انجمن!! طرد و

   ** 

 در تهیۀ این نوشته از نگاه مسائل حقوقی که رشتۀ این حقیر نمی باشد، دوست حقوقدان و دانشمندم جناب ف، هیرمند با من     
 ارم. قلم شان را همیشه بران و درخشان می خواهم.زصمیم قلب از ایشان ممنون و سپاسککمک شایانی نموده اند که از      

 

 
 


