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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 

مراجع پارلمانی و  امه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا که به سازمان ملل متحد، سازمان جهانی حقوق بشر، اتحادیه اروپائی، ن

 گردیده است  احزاب سیاسی کشور های اروپائی و نهاد های حمایت حقوق بشر و حمایت پناهنده گان ارسال
  

 ن ران و تروریستاماج تهدید بزرگ جنایتکاآقضات و څارنواالن افغانستان 

 

ه تعقیب مراجعات قبیل، مسلیک بدین وسیله ب  -دانان افغان در اروپا بحیث یک نهاد مستقل اجتمایع  انجمن حقوق 

تهدید ن  باال گرفت  بخاطر  را  خویش  جدی  تشویش  مراتب  دیگر  سایر  یکبار  و  څارنواالن  و  قضات  برعلیه  امنیت   های 

های طالبان های آنان، از جانب گروپی هدفمند آنها و اعضای خانواده هاکارکنان ادارات حراست حقوق تا رسحد قتل

قاچاق حرفوی،  جنایت کاران  دولت    چیانو  در  بزرگ  فسادهای  ن  عاملت  و  داعش  و  القاعده  تروریستان  مخدر،  مواد 

 . نماید سابق، ابراز م 

ن امنیت فزییک این حقوق  آنان، انجمن از  حق حیات و زنده   های شان و دفاع از دانان و اعضای خانواده بخاطر تامت 
ی

گ

( مهاجران  امور  در  متحد  ملل  سازمان  عایل  جUNHCRکمیساری  سازمان  حقوق  (  تمام  هانن  و  اروپا  اتحادیه   ، بشر

نماید تا در پذیرش این افراد تحصیل کرده، با تجربه و مسلیک و مدافع حق و عدالت در  پذیر تقاضا مکشورهای پناهنده 

 
ا
 آنها و اعضای خانواده افغانستان که عمل

ی
 و انتقال مصئون  های آن تحت تهدید جدی قرار دارد، حق پناهنده زندگ

ی
گ

انسانن آنه   آنها  ن هرچه رسیعت  حق  تأمت  نموده و در  اقدام عاجل  پناه دهنده  ا، در  و خانواده های شان به کشور های 

محتوای کنوانسیون سال   با  اروپ  ۱۹۵۱مطابقت  متحد، کنوانسیون  به    ۱۹۵۳انی سال  ملل  ام  احت  و  امون حمایت  پت 

دولت دوستانه  بشر ن  قوانت  ی،  بشر فر حقوق  اتخاذ  عاجل  اقدام  آسیبها  بیشت   شدن  قربانن  از  تا  پذیرترین گروه  مایند 

ن مسلیک حقوق که وظایف و مکلفی ی گردد . ت متخصصت  ا انجام داده اند، جلوگت     های قانونن خویشر

و تسلط سیطره طالبان در خالی بزرگ حقوق  و قانون قرار دارد . طالبان بعد از سیطره   افغانستان بعد از سقوط دولت

ن  بر ساحات تحت حا  کمیت دولت قبیل بخصوص شهر کابل و شهرهای بزرگ همه زندانیان شامل جنایت کاران و قاتلت 

ی تولید و قاچاق  حرفوی، تروری ن وابسته به مافیای زنجت  موادمخدر، متجاوزین جنیس  ستان داعش و القاعده، مجرمت 

این جنایت کاران م از زندان رها ساختند.  را  از جانب کدام څارنوال و حکم  بر زنان و اطفال  اقامه دعوی  با  دانند که 

م شده اند. اینان همه در جستجوی این قاضیان محکمه توسط کدام قاضن محکوم به حبس طویل و یا محکوم به اعدا

، اختطاف و به قتل برسانند و څارنواالن اند تا آنها   . را ردیانی
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تازه و اخت  رسیم که در منابع رسانهانجمن حقوق به گزارشات  اروپا عالوه  افغان در   منتشر و سازمان دانان 
ً
نی وسیعا

های قاضیان و څارنواالن دست یافته است که  حقوق بشر ملل متحد آنها را تائيد نموده است، به اسناد و شواهد و نام 

   زهای اخت  از منازل شان اختطاف و سپس وحشیانه به قتل رسانیده شده اند. در رو 

ند و روز ها و شب های پر از وحشت وخوف را   قرار معلوم تعداد زیاد سارنواالن و قضات فعلن در مخفن گاه ها بش میتی

   میگذرانند. 

وع  انجمن حقوق  افغانان از جمله حقوقدانان داخل کشور دانان افغان در اروپا که یک نهاد مسلیک و مدافع حقوق مشر

باشد، با ارسال این نامه خواست برحق، انسانن و صدای این کتگوری آسیب پذیر و تحت فشار و تهدیدهای فزییک  م

ن   آنها را با جامعه بت 
، احزاب و فراکسیونخالف حقوق انسانن های پارلمانن آنها و نهادهای حام  الملیل، مقامات دولت 

وری آنها م و پناهنده   حقوق بشر  یک ساخته در انتظار اقدامات عاجل و ضن باشد. به انتظار عطف توجه جدی  گان رسر

 . هدر زمین

 

ی انجمن حقوق   دانان افغان در اروپا شورای رهبر

 نمبر عبدالواحد سادات رییس انجم
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