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 11/11/3112                    ولی احمد نوری
 

 «افؽان در اروپا انجمن حقوقدانان !!»سیمای واقعی 
 یا ناقضین حقوق افؽان ها، در اروپا

 

را که خطاب به اینجانب ولی احمد نوری و فدراسیون « انجمن به اصطالح حقوقدانان افؽان مقیم اروپا!!»نوشتۀ 
صادر شده است، مطالعه کردم. این نوشته که ؼلطنامه ای بیش « فارو»محترم انجمن های پناهندگان مقیم اروپا 

بیهودگی دفاع حامیان جنایات ضد بشری احزاب »من تحت عنوان  21/11/3112نوشتۀ تأریخی نیست به جواب 
 مسوده شده است. شما می توانید آن نوشته را به کمک لینک آتی مطالعه فرمائید:« خلق و پرچم
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 خوانندۀ ارجمند این سطور! 
تصحیح مطالعه می کردید، چنان تعجب برای تان دست می داد که شاید مکث و پاسخی را اگر آن نوشته را قبل از 

ی، متنی ـالزم و الیـق نمی دیدید، زیرا آن تحریـریه چنان آگـنده  از اؼـالط فاحـش امـالی!!« نوشته » هم برای آن 
بوت این ادعا باالی لینک انشایی می باشد که از یک شاگرد صنؾ پنج یا شش مکتب هم متصور نیست، برای ث و

 حقوقدانان حزب متوفای دیموکراتیک را در یابید:« انجمن!!»آتی کلیک کنید تا سطح سواد شورای رهبری 
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و آنهم برای « رفقا»نکاتی را هم که در ذیل به عرض می رسانم متوجه شما خوانندگان گرانقدر است نه متوجه این 
أیید یادداشت فارو در توان یافت که مؤیدی بر ادعای نوشتۀ قبلی من و ت آنکه در آن نوشته نکات و بیاناتی را می

انجمن به اصطالح حقوقدانان افؽان های مقیم اروپا مشتمل بر چند تن »باشد، به عبارۀ دیگر اینکه  این موضوع می
ارنوالی اختصاصی انقالبی، ایفای وظیفه نموده اند، این څ اسخباراتی و سابق در ُپست های امنیتی و پرچمی که در

 جنایات جنگی می دفاع از رفقای پرچمی ایشان که متهم به جنایات علیه بشریت وانجمن را برای دفاع از خود و 
 باشند،  ساخته و بافته اند:

 

 :اول 
آقای عبدالبصیر دهزاد حین حاکمیت حزب باصطالح دیموکراتیک از فعالین برجسته و مهم آن حزب در  - 1

در آن زمان احدی در پوهنتون کابل  د. ون بوداخل کدر پوهنت« مرتجعین!!»پوهنتون کابل مشؽول مبارزه برعلیه 
جرئت انتقاد و اعتراض را بر رژیم کمونیست خاصتاً بر جناح پرچم آن نداشت وگرنه آقای دهزاد کار او را یک 

 طرفه می کرد، یا وی راهی زندان می شد و یا از وظیفه اش برطرؾ می گردید.
 

الش کرده، ایمان آورده و از حقوق پناهندگان دفاع می نماید!!؟؟ این آقا حاال به حقوق بشری که در تمام زندگی پام
در میان این پناهندگان تعدادی هم از رفقای پرچمی و حزبی آقای دهزاد حضور دارند که متهم به ارتکاب جرایم 

باشد،  علیه بشریت در افؽانستان می باشند. آری همین آقای دهزاد عمالً رئیس آن انجمن به اصطالح حقوقدانان می
گرچه این زرنگ های دارای آگاهی های استخباراتی و سیاسی وارداتی کمپ منحط شوروی می باشند، شخص 
معصوم، بی دفاع و شیخ فانی یعنی آقای ؼالم سخی مصون را که یک حقوقدان شریؾ افؽان می باشد، اسماً به 

 ا بکنند.حیث رئیس انجمن معرفی نموده اند، تا گژدم وار زیر بوریا کار خود ر
 

همین آقای دهزاد در نوشته های اخیرش به طور ناشیانه و به دور از هر منطق مسلکی حقوقی در برابر انزجار 
عمومی مردم نسبت به قتل عام هموطنان ما توسط جالدان خلق و پرچم، بازهم به صورت مرموزی به دفاع از آن 

 است.ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران در افؽانستان پرداخته 
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مگر این آقای حقوقدان از سؤال اصلی نوشتۀ اینجانب تیر خود را آورده وهیچ روشنی نیانداخته است و پرسش ها 
چنین بودند: که اعتراؾ آن خانم افؽان مگر به آسانی می توانست در محکمه تعدیل و تعویض شود؟؟  و این 

ی حقوق بشری تعریؾ مخصوص به خود را دارد حقوقدان محترم چرا نمی دانست که شکنجه در یکی از میثاق ها
 و نمی توان به هر فعلی به دل خود اسم شکنجه را گذاشت؟؟

 

آقای میرعبدالواحد سادات که در دوران حاکمیت حزب دیمواکراتیک در یکی از ُپست های مهم سیاسی و  -  3
مقتدر شورای رهبری انجمن امنیتی حزب متذکره و دولت آن، کار و فعالیت می نمود، اینک به حیث عضو 

حقوقدانان!! در اروپا فعال است. او در تعیین سیاست های انجمن نقش بارزی دارد، آقای سادات حاال به طور علنی 
به دفاع از رفقای پرچمی و حزبی اش پرداخته است که همه متهم به جنایات ضد بشری می باشند. نگاه کنید به مقالۀ 

 گانه که در همین سایت وزین افؽان جرمن آنالین به نشر رسیده است.دنباله دارش در سه بخش جدا
حق دفاع از رفقای شانرا دارند ولی هویت وکیل مدافع باید روشن و « اهی ای از علم حقوق دارندگاگر آ»آری آنان 

انجمن حزبی می تواند صورت بپذیرد و نه از آدرس به اصطالح « رفیق»واضح باشد، این دفاع از آدرس یک 
 حقوق دانان افؽان!!

 

 حیث عضو وفادار حزب بصفتموکراتیک بآقای عبدالواسع ؼفاری که در زمان حاکمیت رژیم باصطالح دی – 2
کوب مخالفین اشؽال افؽانستان محکوم کردن وسردساتیر حزب را در حصۀ اختصاصی انقالبی څارنوالی رنوال څا

 است. انجمن حقوقدانان!! مصروؾ جانفشانیاختیار شورای رهبری  عملی میکرد، امروز منشی یا سکرتر و نطاق بال
البته یکی دومحترم دیگر نیز هستند که قبالً شاید در "اگسا" و "واد" و "خاد" مشؽول اجرای کار های استخباراتی و  

 .امنیتی بودند و امروز در همین انجمن مستور شده اند، که آنها نیز اعضای حزب دیمواکرتیک بوده اند
 

  :دوم 
متن وسبک نوشتۀ آن انجمن که به آدرس این جانب وفارو صادر شده است، به وضاحت موضع پرچم را اتخاذ 

منطقی را دارد که آقای سادات در مقالۀ دنباله دار ایشان به کار برده اند. محور اساسی این  نموده وعین استدالل و
شعله یی »پرچم یعنی به « رقیب سیاسی»افؽانستان به  استدالل موج وسیع انزجاز و تقاضای تحقق عدالت مردم

، استدالل کالسیک و تیپیک پرچمی، اگر این امواج وسیع تقاضای تحقق عدالت و انزجار نسبت داده شده است،« ها
به راه افتاده است که باید برعلیه پرچم و پرچمی ها استقامت داده شده باشد، مگر   « شعله یی ها»همه از جانب 

با عصبیت حس پرچمی بودن خود را بروز داده و این همه فریاد های مردم « من حقوقدانان افؽان مقیم اروپا!!انج»
 .که یک تصور ؼلط و نادرست است خود میداند« رقیب سیاسی»افؽانستان را از تحریکات 

پراگراؾ  ساخته اند، درنگاه کنیم که این آقایان چهرۀ پرچمی ایشان را چگونه با معرفی رقیب سیاسی خویش عریان 
صدا  این تقال ها و سر و« شعله یی»توسط چند » . . . سوم در سطرهای چهارم، پنجم و ششم آن خوانده میشود: 

« ها با انگیزۀ سیاسی زیر نام پاک شهدا )شهداء( به خاطر کوبیدن رقبای سیاسی . . . مطرح و صدمه خواهد زد
این را جنابان! از جانب رقیب سیاسی اش مورد اتهام قرار گرفته است؟؟ اگر انجمن از پرچمی ها نیست پس چگونه 

به راه اندخته شده  تانصدا ها توسط رقیب سیاسی  د که همه سر ویاعتراؾ دار شمانه، بلکه خود  رقیب سیاسی شما
 است، ُرک و راست انجمن اعتراؾ دارد که در یک موضع دفاع از پرچمی هاست.

 دفاع از پرچمی ها نمی باشد؟؟ باین نقاب، دلیلی باقی میماند که انجمن از پرچمی ها نبوده و  **  مگر بعد از افتادن
بی کفن مردم  ** آقای سادات در مقالۀ ایشان دقیقاً در عکس العمل در برابر افشای لست پنجهرار شهید بی گور و

پرچمی ها را  «رقیب سیاسی»نیز افؽانستان و این همه انزجار بی حد و حصر و تقاضای اجرای عدالت مردم، 
 مقصر دانسته و نشانه گرفته است.

می بینیم که موضوع انتخاب عکس العمل یا به زبان سیاسیون اتخاذ موضع در برابر فریاد عدالت خواهی مردم 
و توسط آقای سادات و انجمن حقوقدانان!! یکی است. و این اهانت بزرگی است  به همۀ حقوقدانان شریؾ، وطنخواه 

 پاک افؽان مقیم اروپا، اگر چنین موقؾ گیری به آنان نسبت داده شود.
 

وشتۀ انجمن حقوقدانان!! در یک جو فکری حزب دیموکراتیک رقم شده است، چه نصیحت مهربانانه ای!! دولت ن
باید به مشکالت جدی امروز رسیدگی کند ما همه به دنبال حل مشکالتی که عالی جنابان حقوقدان فرموده اند برویم 

جنگی را بگذاریم برای فردا...!! آقایان تصور  و تعقیب و به محاکمه کشانی مجرمین جنایات علیه بشریت و جنایات
می کنند که به این صورت آهسته آهسته مردم ؼم جانکا عزیزان از دست رفتۀ ایشان را فراموش می کنند و 
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مجرمین فارغ بال و  بی خار به زندگی راحت خود ادامه خواهند داد. . .؟  البته در تعلل به محاکمه کشانی عیوب 
مثل محوه اسناد و مدارک اثباتی، مرگ و میر شاهدان عینی، کاهش اشتیاق تحقق عدالت از  زیادی وجود دارد

طرؾ مردم، اما نظام تعقیب و به محاکمه کشانی فعلی در افؽانستان و در جهان طوری فعال نگهداشته می شود که 
ر افؽانستان برقرار نیست مجرمین قطعاً از آن رهایی و خالصی ندارند، و باز دیگر حاکمیت حزب دیموکراتیک د

که همۀ امور به میل سیاست بچرخد. در نظام موجوده در کشور ما تفکیک قوا و وظایؾ وجود دارد هرکسی و هر 
زودی قضایای متهمین به ارتکاب هللا ب اداره ای  وظیفۀ خودش را اجراء می کند، قوۀ قضائیه در موقع اش و انشاء

گی قرار خواهند داد و بدون شک این سلسله از دورۀ حاکمیت حزب جرایم ضد بشری و جنگی را تحت رسید
دست جالدان کمونیست نظیر د نیز بؤجمهوریت مرحوم محمد دا دیموکراتیک )کشته شدن چند شخصیت در دوران

ها خواهد بعد به دورۀ طالبسوی آدم کشان تنظیمی خواهد رفت و بهر ارتکاب یافته است( شروع شده و زصمد ا
همین ترتیب متهمین ؼیر افؽان اعم از روسی، پاکستانی، ایرانی،عربی، امریکایی و ازهر مملکت دیگر برداخت و پ

عدالت خواهانۀ  زویخون هموطنان ما آلوده باشد، دنبال خواهد کرد، این پروسه آررا که در کشورما دستان ایشان ب
 آرایی جلو آنرا گرفته نمیتواند.مردم ماست و مقاله پردازی، دروغ بافی، رقیب سیاسی سازی و انجمن 

باید صراحت داد که اینجانب، اشخاص بری الذمه اگر پرچمی، خلقی، شعله یی و یا به هر گروهی تعلق داشته باشند،  

از نظر من قابل تعقیب،  –از هرنوعی آن  -آنها را محترم می شمارم. همانطوری که افراد متهم به جرم و جنایات 

ت، چه شعله یی، چه خلقی، چه پرچمی و یا از هر گروه و دسته ای که باشند، آقایان انجمن محاکمه و محکومیت اس

پرداز حقوقدان!! می خواهند، هموطنان با حرمت متعلق به تمایالت مختلؾ فکری  را باچنین برچسپ های بی معنی 

 خوب میقه اندازی های ابلیسانه را ولی محیالنه در مقابل اینجانب قرار دهند، اما هموطنان آگاه و شریؾ ما این تفر

 شناسند.

 

هر بازار،  هر جاده واین جنابان یک بار هم محاسبه کرده اند که امروز از جانب اشخاص هر کوچه، ** مگر 
کمونیست، مرگ و  و ؼیر در افؽانستان برای قاتالن کمونیست( 1)مسال مسجد و در هر خانه وفابریکه، ه و مزرع

 شود. لعنت نثار می
مگر این ها همه  شعله یی ها هستند؟؟ که این فریاد ها را برعلیه کشتار های هموطنان بیگناه ما سازمان داده ** 

  اند؟؟ 
تا بدانند  شدگان نگاه کنند که چند فیصد سایر هموطنان ما از تیػ کشیده شده اند؟؟ست کشته یاین آقایان یک بار به ل

بلکه از جانب کافۀ ملت شریؾ  ،یک رقیب سیاسی نهم کردن ها از سوی نفرین ها و محکو ها، لعن ها،که این فریاد
خواهی و این فریاد ملت آقایان عزیز! لطفاً کریدت این عدالت  شود. افؽانستان است که به روی مجرمین زده می

 اهدا نکنید!!« رقبای سیاسی تان»افؽانستان را ناخود آگاه به 
 

 وداع بیطرفی افؽانستان نگران اند.آقایان از 
 مگر افؽانستان دوران حاکمیت حزب دیموکراتیک، دارای یک دولت بیطرؾ بود؟؟  **

                                                           

ت که فطرتاً در نهاد اصطالح و یا نام درمسال را به )دهرمسال( یا )دهرمشال( نسبت میدهند. در هندوییزم دهرما به معنی آن سرشت اصلی یا قانونمندی طبیعی اس -1
یرود. در ریگویدا نیز به همین گونه آمده ـین و دین افراد بکار مئاشیاء وجود دارد و داللت بر وظیفه و رسالت فرد در حیاتش می نماید ولی امروز بیشتر به معنی آ

مرکب از )دهرما( و )سال(  ۀیک کلمـ« هما شالهدر»یا « دهرمسال» ۀدر سانسکریت کلمه )ساله( به معنی خانه و مأمن و احاطه است. بنابرین می بینیم که کلمـاست. 
 عبد اهل هنود معمول شده است. ما در زبان شفاهی آنرا به سادگی درمسال می نویسیم. قانون هستی( ترجمه کرد و به معنی مۀ است که بصورت ساده میتوان آنرا )خانـ

 

 به این لینک مفید نیز مراجعه کنید

http://www.kabulnath.de/Salae_Soum/Shoumare_44/Ischer_Dass_Masjed_Dahramsal.html 

 

 

http://www.kabulnath.de/Salae_Soum/Shoumare_49/Ischer_Dass_Masjed_Dahramsal.html


  

 

 

 4تر 4 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

 

 ند:سرگرم ااین جنابان حقوقدان !! به مفاهیم متحجر دوران جنگ سرد 
  توانید ؼیر جانبداری افؽانستان را ثابت کنید؟؟  ستراتیژیک می اوالً آیا براساس پیمان 
 بود؟؟ ثانیاً تعریؾ بیطرؾ در دوران فعلی چه خواهد 
 برعلیه کی؟؟  به جانبداری از کی و 
 ؟؟ دیده  . منطقوی کشور. ، حیاتی و ثبات داخلی ویا اولویت دادن به منافع ملی حمایه از منافع چه جناحی.

 تا هنوز در قصۀ افؽانستان و منافع اش نیستند. یمیشود که چنین سر های
 ! بی مزار مردم افؽانستان شاد باد روح شهدای بی کفن و

 .آتشین باد قاتالن آنان سوزان و اخروی جالدان و جهنم دنیوی و
 
 

   پایان                                                          
 

  ** 
قلباً ممنون و ، دانشمند و صائب نظر در مسایل سیاسی و حقوقی در تهیۀ این نوشته از همکاری های گرانبهای جناب ؾ، هیرمند حقوق دان  

 . سپاسگزارم

 
 


