
 

 

 
                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 

  فورى و سراسرىبس  آتشفراخوان براى                        

 

 !دم  دفاع از حق حيات بمثابه مبرمترين نياز مر

 

  موجوديت افغانستان در گرو قطع عاجل جنگ و كشتار !

مقدرات تاريخى مردم نگون بخت ما را به ميثاق خون رقم زده اند . در چهار ماه بعد از توافق اياالت متحده امريكا با  

 خانمانسوز جنگ هاىازفصل جديد  يک ، مصالحه ، كاهش خشونت ، تساهل و تحمل ، طالبان به عوض بحث صلح

با حمالت طالبان در سى و دو واليت و بيشتر از هشت صد كشته و  ،  هفته گذشته .ا بخاك و خون مى كشاندم ردمر

روحانيون   ن شده  كه با موج از ترور هاى هدفمند و پال شده استمجروح ، خونين ترين هفته در نزده سال اخير خوانده 

  همراه بوده است .با عواقب جنايتبار   و رسانههنگيان فر بشر،، كارمندان ارگانهاى حراست حقوق ، كميسيون حقوق 

بزرگترين پايگاه نظامى خود با رهبرى طالبان حشر و نشر دارد و به  نزديك  يعنیدر حاليكه اياالت متحده امريكا در قطر

ا كرده ر پحمام خون را در افغانستان بجدى مطرح ميگردد كه چرا  هم حامى دولت افغانستان مى باشد ، شك و سوال

  ؟اند

در حاليكه وزارت خارجه اياالت متحده امريكا ، پاكستان را كماكان خانه امن تروريستان ميخواند ، چرا به ريشه و منشأ  

در افغانستان و به   و فقط مصروف شاخ برى درخت تروريسم  اصلى تمويل شرارت افگنان توجه صورت نميگيرد ؟

  ند ؟ى ملكى مى باشهالقيمت تباهى خانه و كاشانه و كشتار ا

رند قرار دان  جيش محمد و لشکر طيبه در پاکستا روريستی مانند های تآمريکا که گويا سازمانادعای اخير وزارت خاجه 

ميگردد ولی  ن خبر تکرارعي و کشف جديد نيست. از چهل سال بدين طرف عين سناريو   و عليه افغانستان ميجنگند، خبر 

رين  پاکستان است که بزرگته و محور شرارت منطقوی يعنی استخبارات قهمان حلايت هنر استخبارات آمريکا داب خانت

ن  دکشيهمانا  کا  يميباشد.  طرح جالبتر حکام آمر  افغانستان عليه دولت و مردم ها توطئه رهبری کننده حامی تروريزم و 

رح ها آمريکا در ط ينبا چننگد. ج بن افغانستا رد عليه داعشبايد   روسيه  گويا هاست ک  در جنگ افغانستان روسيه پای

 است.  ندر افغانستا  آناز جنگ، تشديد و ادامه يک صفحه جديد  نباز کردبلکه   فکر ختم جنگ نه

تاكيد   ز يک جهت ا همين سياست هاى كجدار و مريز يكى از علل اصلى تداوم تراژيدى خونبار افغانستان مى باشد ،

در مورد ضرورت كاهش خشونت و انفاذ  در جهت ديگر ما رت ميگيرد و اصو مداوم بر رهايى بال قيد محبوسان طالب

بخاطر خروج غير مسووالنه قواى   برعكس در اوج تداوم جنگ اعالم ناشده پاكستان ، . بس تأكيدى وجود ندارد آتش

  نظامى امريكا تصميم گرفته مى شود ! ! !

ه گذارى بيشتر ميكند  فرسايشى سرماي بس ، بر جنگ  آتش به با مخالفت كه پاكستان است در وراى اين تصاميم عجوالنه 

بس ، به  آتشدر چنين هوا و فضا طالبان به تشديد جنگ تشويق ميگردند و با رد ، رح مينمايد و دولت موقت را مط



 

 

در فرداى عدم حضور نظاميان امريكا ، برنامه  را  پيروزى يكجانبه تحميل خواست هاى ايديولوژيك و برقرارى امارت 

  ريزى مينمايند .

تيك منطقوى و بين المللى تشديد يافته است ، خطرات سوريه در چنين احوال ناهنجار و در حاليكه رقابت رقباى جيوپولو

  سازى افغانستان و تقسيم ان بساحات نفوذ بازيگران رقيب ، گسترش ميابد .

ديد بزرگ مواجه است ، بر  ست و بود كشور را تهديد مينمايد و حق حيات و زندگى مردم با تهدر حاليكه خطرات جدى ه

  : ستما

و چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان بسوال تاريخى مربوط بسرنوشت مردم ، جواب دقيق و تا با فكر كالن ملى 

  يم :اساسى را مطرح و در احوال فالكتبار كرونايى وظايف اصلى را مشخص نماي

باز  با اسيب شناسى دقيق و ديدن حقائق تلخ با چشمان  کوان را ميت بزرگترين موفقيت ها و در دشوارترين شرايط تاريخ 

فت كرونا ، مصايب هالكتبار فقر روبه تزايد ، بيكارى ، كاهش عوايد و كمك هاى آبوجود اورد . متاسفانه افزون بر 

ارقام و حضور حلقات مافيايى و طاعون بى اتفاقى كه با نشر اكاذيب و  حاميان خارجى ، سرطان كشنده فساد گسترده

  جعلى به تشديد ان مى پردازند .

  ناهنجار ، بايد مبرمترين وظيفه را مشخص و بخاطر ان تالش كرد كه همانا : در چنين احوال

و معيار هاى حقوقى در صدر ارزشهاى انسانى ، ارشادات دينى  گى مردم ما است كه بر مبناى تمام د حق حيات و زن

  ان ها حكومت نمايند .افروزان بدان به معنى ان است كه ، ميخواهند بر قبرست  تمام حقوق قراردارد و عدم تمكين جنگ

  بدينرو :

  بخاطر دفاع عملى از حق حيات مردم ، بايد : 

 بس سراسرى آتشاستقرار عاجل 

  م .ن مى باشد ، بمثابه اساسى ترين خواست مردم ، مطرح نماييآفاذ  كه در احوال جارى موجوديت افغانستان در گرو ان

و رفتن طالبان و دولت افغانستان به مذاكرات مستقيم و بال قيد و شرط ، بخاطر دستيابى به   بس فورى و سراسرى آتش

  صلح واقعى و مشروط ، بايد مورد پشتيبانى همجانبه ما قرار گيرد .

فهوم صدور جواز قتل و به مذاكرات كه بدون شك همراه با مشكالت و زمانگير است ، به مبس  آتشموكول ساختن انفاذ 

  ر بيشتر و باجدهى به تاجران خون و دشمنان تاريخى افغانستان مى باشد .كشتا

گى و نهاد هاى سياسى ، اجتماعى ، فرهن خواه و مدنى افغان و ح نيرو هاى صل انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام 

نابود گردد ، به صداى نعش نكه كشتى شكسته افغانستان  آشخصيت هاى مدافع حقوق مردم ، صميمانه ميخواهد تا قبل از 

بس فورى و  آتشاغشته بخون مادر وطن لبيك گفته و در يك حركت وسيع و مدنى بدفاع از حق حيات مردم و انفاذ 

  سراسرى صداى شانرا متقرب و متحدانه بلند نمايند .

مسايل صلح و   خى را مساعد خواهد ساخت تابس كه جنگ افروزان از استقرار ان هراس دارند ، فرصت تاري آتش

پروسه صلح سازى در يك گفتمان ملى و وسيع مطرح و بحث پيرامون صلح اجتماعى و فرهنگى ، تساهل ، تحمل و  

بتوانند نقش تاريخى  و مجموع مردم  ريت بزرگاكثبخش همديگر پذيرى مطرح و جوانان ، زنان و مستمندان بمثابه سه 

  اقعى و پايدار در كشورشان باشند .مدنى مطرح و جانبدار صلح وشانرا در دفاع از اصالت قانون و حيات 

  با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن 

 ن مير عبدالواحد سادات رئيس انجم


