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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
   

       يون سازمانھای پناھندگان افغان در اروپاـفدراس

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
 

  
  اعالميه

  
 2008 اکتوبر24ليدن، 

ايی  سۀ رھ ان بايدبردسي ای قرباني انواده ھ خ
  !سروری اعتراض کنند

  
  دسيسۀ نامردانۀ رھايی اينبا ارجاع دوسيۀ سروری به محکمۀ نظامی 

  !با مؤفقيت در حال تطبيق استھيوال
  

رول اوضاع کودتای بدفرجام ثوربه تعقيب مو. م را بياد آوري1357ماه ھای جوزا وسرطان  فقيت نظامی ميخواست کنت
رد.  . کشور را بدست بگيرد شتيبانی م ردم ھراس رژيم کودتا ميدانست که از پ ام م ستان برخوردارنيست واز قي م افغان

ليستھای . بشدت مصروف ساختن ليستھای سياه بودند)  ھردوپرچمخلق و (اعضا حزب متحد دموکراتيک خلق . داشت
ام  ه تم ای ک ارملی، تحصيکرده ھ انيون وطندوست، تج ومی، روح ذين ق اعی، متنف الين سياسی واجتم ديش، فع ر ان دگ

ه خ د... انوادۀ سلطنتی وفاميلھای مرتبط ب ستھا را در. درآن ثبت ميگرديدن ن لي ری حزب اي ای سروری رھب ار آق اختي
ه ميداد  وری افرادشامل ليست ک ابودی ف ردازد" قالبعناصرضد ان"تا به ن شدند بپ ده مي اطق شبخونھای . نامي ه من  ب

ه تحت رياس ای سروری صورت مسکونی ودستگيريھا والدرک شدنھای  دسته جمعی مشمولين ليست سياه ک ت آق
ادی  منجربه خشم بخشميگرفت  دزي ردم گردي ردم در س. ازم ات اعتراضی م ه تعقيب ھر . تاسرکشورآغاز شدرحرک ب

شد شمول شکستاندن . حرکت اعتراضی وقيام موج جديد دستگيريھا شروع مي ستم شکنجۀ شديد جسمی ب سا سي در اگ
ا دستور شکنجه بگفتۀ بسياری از آنانيکه ازجھ. استخوانھا معمول بود ه تنھ نم اگسا جان بسالمت برده اند، سروری ن

ت دانيھا سھم ميگرف ردن زن ا.را صادر مينمود بلکه  شخصأ در شکنجه ک ار استمسروری يک جالد تم از لحاظ .  عي
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اد،  ی رييس عمومی تحقيق خ رال غن اد، جن ا داکترنجيب هللا رييس عمومی خ را ب قساوت قلب وجالدمنشی ميتوان وي
  . مقايسه کرد بھا رييس خادداراالمان داکترکريمو  کتر جالل رزمنده رييس خاد ششدرکدا

ی اسدهللا پيلوت خواستار تکميل دوسيۀ در گذشته فارو  ين الملل وانين ب ای ق توسط يک گروپ مستنطقين مسلکی برمبن
رين خواست . و محاکمۀ شفاف وعادالنۀ وی دريک محکمۀ مختلط شده است ز ب يمما اکنون ني شاری ميکن . خويش پاف

ا  ه رژ"وام ق ب اران متعل شورعفوه جنايتک رمن ۀ اخي ه دھ ای س ۀ " يمھ رف جبھ ه ازط ی"ک دوين" مل رف  وت  ازط
سروری . ان را به بھشت جانيان مبدل ساختبه تصويب رسيد، افغانست" پارلمان"جنگساالران تکيه زده بر کرسيھای 

زوینيزبا اتکا به اين منشوربه اطاق لوکس صدارت ا ا گالب ومی، کتفا نميکند وميخواھد آزاد گردد وھمچون رفق   ... عل
ات . بازھم با سرنوشت مردم بازی کند انی جناي ه قرب ا ھزارشھيد ک ا گذاشتن برخون ده ھ ارگانھای عدلی وقضايی با پ

دگان شان. سروری اند، دراجرای مؤفقانۀ اين دسيسه ھمکاری ميکنند ات وبازمان ن جناي يم از قربانيان اي  دعوت ميکن
 اعتراضنامه ، فرستادن در برابر دفاترسازمان ملل متحددر داخل وخارج ازکشور تظاھراتکه به اشکال مختلف، اعم از

ناد  هواس ات، نام ه مطبوع ه ب ه، نام ه محکم هب اي اعتراضی ب شورھای اروپ ده  وزارت خارجۀ ک االت متح رين ی واي  ب
  . دسيسه اعتراض کنند

  "FAROEکميتۀ حقوق بشر "                                             . ه گناه استسکوت دربرابر اين دسيس
__________________________________________________________________FAROE, P.O. 
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