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 عبدالواحد ساداتمیر

 ؟احقاق حقوق مردم و یا اتالف آن

 

 

 

 

 

 

 یذره نواز یو تماس تلفون یمیلاز هموطنان با ارسال ا یادیز ینبشته، تعداد ینبعد از نشر ا :یاددهانی

سازنده مرا  یشنهاداتو پ یانتقاد یلی،تکم یاترا مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظر ینکمتر ینفرموده و ا

از جمله با دو  یباشم؛آنها م یشترب کملهنموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و ت ییرهنما

مع  یاسفرموده اند که ق یاسنبشته ق ینا یرمرا محرک تحر یاسینظر از هموطنان برخوردم که سابقه س

 یتن به مصائب و مسائل وطن است که در البالنبشته پرداخ ینا یرتحر یزۀکه انگ یالفارق است؛ در حال

و متن کامل این نبشته به مناسبت دهم دسمبر روز نشر  تاس یافتهبه وضاحت تذکار این نبشته  یبخش ها

 اعالمیه جهانی حقوق بشر غرض مطالعه هموطنان پیشکش میگردد: 

 درین نبشته موارد آتی به برسی گرفته میشود:

 راتیفیپا" اتی وغلیبشکل ته بو آنهم ل مربوط به سرنوشت مردم ئطرح مسا". 

 شهدا اتالف حقوق مردم و.     

 شیوۀ برخورد با مسایل.    

 و تأمین عدالت شهدا راهکارهای دستیابی به حقوق مردم و                                                                                           .                     

 بررسی میشود.                       ،رعایت ایجاز با هجداگان بخش هایاین بحث تحت ، دقیقجواب های  ه یخاطر ارائه ب

 :                                                       میدانمضروری را ذکر نکات آتی  قبل از پرداختن به اصل موضوع،

بغض  از حب ومبرا  خره،االین ضرورت میدانم تا با پرداختن به این موضوع را ناشی ازانگیزۀ ـ 

ل ئمسا اپراتیفی،ـ اتی غبدوراز بازیهای تبلی سمتی وـ قومی ـ  ،تنظیمی ـ حزبی گروپی، ـ شخصی
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)البته تعدادی از هموطنان درین عرصه از قبل   مربوط به سرنوشت مردم به بررسی گرفته شود.

 قلم زده اند که تالشهای بیطرفانۀ شان قابل قدر است.(             قدم و

صراحت  امی خواهم ب ؛هیچگاهی ادعای بیطرفی ندارد این قلم بر خالف آنچه معمول گردیده،ـ 

جانبدار حقوق  حقایق تاریخی و نمایم که این قلم طرفدار حق، اعالمبه خوانندۀ گرامی 

 .  مردم است

طرف بسیار مشکل است،  ه بیویا گر یافتن شخص و حوادث چند دهۀ اخیر،واضح است که در ـ 

مربوط به  ئلبا درک آموخته است که در مسا دردناک به هر افغان با درد و اما تجربۀ خونین و

سمتی، ـ  قومی سلیقۀ شخصی و گروهی )اعم از ذوق و از باالتر وطن باید سرنوشت مردم و

عمل کرد. میخواهم به خوانندۀ گرامی اطمینان  اندیشه و مذهبی(ـ ایدیالوژیکی  حزبی،ـ  تنظیمی

 نظر داشته باشم.مطمح را  این اصلبدهم که در حد توان انسانی 

 شخص، این گروه و آنبرائت  نه به منظور و آن گروه الزام این شخص و خاطره این نوشته نه بـ 

بلندترین رقم  و داشته معلول زخمی و لیون کشته،م که چند یافته است. )در کشوری نگارش

های تنگ  معلوم نیست که ما درخم کوچۀ اول نباشیم، ذهنیت هنوز ست ورا دارامهاجران جهان 

تاریخ ه شخصی خواهد خورد.( قدر مسلم آنست که باید ب و اقناع به درد ارضاتنها نهایت  وتار در

را صادر  حکم خود قضاوت و بود،هیچ کدام ما نخواهیم  ی کهتاریخ با بیرحمی در فردا باورداشت.

 نمایم، گونه مطرح سارتر گرار دهد. یخداوند هم نمیتواند گذشته را تغی قول معروف،ه مینماید و ب

 انستان وغشهروند افکه  هر انسان شریک میدانم زیرا را در قتل هر هموطن و من خود

 .عضوجامعۀ بشری میباشم

درین نبشته هرگاه  پژوهش، بیطرفی علمی در تحقیق وخاطر رعایت شیوۀ ه بـ قابل یاد آوریست، 

                                                                                                                                   ردیده است .                                                                                                                  گاکتفا  آن یا تخلص نام اشخاص رفته، به اسم اول و ضرورت به ذکر

تأمین طرف عدالت و ه حقایق تاریخی و رفتن بدستیابی به دوارم تا این نبشته گامی کوچک در راستای یام

 ردد.      گ وحدت ملیقرار گرفتن در مسیر  آیندۀ با وفاق ملی وکنندۀ 

                                                                                            طرح فهرست ناقص شهدای زمامداری امین در مقطع مشخص کنونی:

 :                                          این لست و آنهم خاطر کدام اهدافه ب چرا ونخستین سوالی که در ذهن خطور مینماید این است که  

 .شکل ناقصـ به 

                                             جمهوری                                                     در آستانۀ ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاستآنهم  و "اوپراتیفی" شکل تبلیغاتی وه بـ 

                                                                                                                                                                                            ؟ستمطرح گردیده ا

                                     در ثانی باید گفت که:                                            و

 جدید است؟      " کشف"یا این فهرست نا قص کدام آ .1

بین  در مقیاس ملی و وقت و ی)فهرست شهدا( از طرف دولتها آیا در گذشته این موضوع .2

 المللی مطرح نگردیده است ؟    
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شهدای زمان حفیظاهلل امین در گذشته  ه مناسبتدعاخوانی ب مراسم فاتحه و آیاعزای ملی و .3

  ت؟انجام نیافته اس

در محدودۀ همین فهرست  (1353 جدی 6 ـ 1357ثور 7 هللا امین )از ظحفیدورۀ آیا جنایات  .4

 ناقص خالصه میشود؟          

 تکاران امینی محاکمه شده اند؟         یآیا جنا .5

فهرست شهدا بی اطالع  ین جنایات وا عتیم شان در گذشته از وقو یا رئیس جمهور کرزی وآ .6

                          بودند؟                                                                                                                       

اسناد با اعتبار با اطمینان میتوان در موارد فوق خاطر نشان ساخت  بر اساس حقایق انکارناپذیرتاریخی و

 که:    

تبلیغاتی عوام فریبانۀ  ( با اعالم شعارهای1171هللا امین در )نومبر ظ حفی برای اولین بار ـ .1

ت به گردن اجنای تمام کشتارها ومسؤولیت انداختن " و در جهت قانونیت، مصئونیت وعدالت"

 فهرست ،قتل رسیده بود(ه شکل فجیع به ب توسط خودش سبکدوش و سی که)ک نور محمد تره کی

فهرست  در دیوارهای وزارت داخله نصب کرد.چند روزی دوازده هزارشهید را  نام حاوی

 بهو  این فهرست ناقص  لذا .مردم بیطرف وعادی میگردید متذکره شامل پنج گروه مخالف و

 .دانسته نمیشودد یوجه کدام کشف جدچیه

یا  آگاهانه و آن در این برهه تاریخ کشور، سازمان دهندگان فهرست ناقص، این خالصه سازی و با

ناآرام  در حق مردم مظلوم وی جفای بزرگ و این امین را تقلیل داده اند ناخواسته حجم جنایات حفیظ هللا

 واقعیت است که :                         یر آن حقایق تلخ تاریخی گواه بر این غاست. در  دوران سیاه وح شهدای آن ساختن ر

 27تا  آخرین روز زمامداری خویش ) ( 1173اپریل  27)باند جنایت پیشۀ آن از حفیظ هللا امین و

 قتل عام  گروهی و و شکل انفرادیه ع مردم بیکشتار وس طراح قتل و و اساسی عامل (1171دسامبر 

(massacre )د.                                                    نمیباش 

را  "انقالب دشمنان دولت و")کارگری استخباراتی موسسه(  و کامساتنو اداره(  ګټو) د افغانستان د اگسا     

 بندی مینمودند:                                                  تقسیمبه پنج گروه آتی 

 ن )بنیاد گرایان اسالمی(  اخوان الشیاطیـ 

 ان ملت( غست های عظمت طلب )افیناسیونالـ 

 ناسیونالیست های تنگ نظر) پیروان طاهر بدخشی(    ـ 

 ماجراجویان چپ افراطی )شعلۀ جاوید(       ـ 

   (1)اشرافیون )پرچمی ها( ـ 

 

 متذکر میشویم: "مشت نمونۀ خروار"منحیث 
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 به دستور حفیظ هللا امین:

 قاتل نورمحمد تره کی میباشد کهو ، به شهادت رسانیده راداود با فامیلش  محمدـ دو رییس جمهور: 

 .ساخته استو زندانی  نمود عذاب و شکنجه ش رااعضای فامیل

    (2). رسیده اند مد موسی شفیق به شهادتدو صدر اعظم: نور احمد اعتمادی و مح

بلند رتبۀ ملکی و نظامی دولت های شاهی و جمهوری به ـ ده ها وزیر، وکیل پارلمان، اراکین 

 شهادت رسیده است.

ـ ده ها و صدها تن از اعضای جریان دموکراتیک نوین )شعله جاوید(، پیروان محمد طاهر بدخشی، 

 افغان ملت، گروه های اسالمی و گروپ های نه چندان معروف دیگر به شهادت رسیده اند.

پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان )حزب وطن( و سازمان  هزار تن از جناحـ حدود چهار

دموکراتیک جوانان افغانستان و چند صد تن از جناح خلق آن حزب به شهادت رسیده و تعدادی 

 زیادی از اعضای هردو جناح حزب متذکره زندانی، شکنجه و عذاب دیده اند.

و محصالن پوهنتون کابل و  تعدادی زیادی اهل علم و فرهنگ، حدود هفتصد تن از استادان

 پولیتخنیک، تعداد کثیری از اهل معارف در مرکز و والیات به شهادت رسیده اند.

ـ کشتارهای دستجمعی بیشتر از یکهزار تن در کنرها، تگاب، نجراب، بدخشان، بامیان و سایر 

  والیات صورت گرفته است.

که  ...و  حوادث چنداول، باال حصار در) در حوادث مختلفکه  بیچاره  وم مردم عاـ هزارها  تن 

 شهادت رسیده اند. ه ب (  گرفتار وممکن نام و نشان آنها در هیچ فهرستی وجود نداشته باشد

 در یک پالن تحریک آمیز به مراکز عمدۀ روحانیت افغانستان تقریبا  مال امین ع   1357در زمستان برعالوه 

، صاحبان م سهی حضرت شور بازاروابسته گان  ) ت رسیدندبه شهاد دستگیر ورا تعدادی  وهمزمان حمله 

و پیر  عدۀ هم موفق به فرار شدند )میاگل جان آغای تگاب ( ولوگر، صاحبان کرخ هرات و میران گازرگاه

    (.مقتدای خوست

 حدود پنج فیصد آن محاکمه شده باشند و شاید ؛که در آن دوره نابود گردیده اند مجموع کسانیاز جملۀ 

کشتار،  ترور،  (3)شمرده میشوند.  )(summary Executionدر ردیف اعدام های غیرقانونی  سایرین

تسلط کامل حفیظ هللا امین( قابل مقایسه با جنایات رژیم پل پوت  بعدا   دوره )سیطره و اختناق آن وحشت و

                                                                                                                                     (4) .کمبودیای میباشددر 

زندان  در (مانده )به تصادف زنده زندانیان، دولت جدید در اولین روزها ،از سقوط حفیظ هللا امین بعد

)چگونگی آن در جلد سوم . آزاد ساخت میگردید ود بیست هزارتنکه حد والیات رامحابس  پلچرخی و

 رب تقرر یافته بود و حیث والی کابله اثر دوکتور محمودحبیبی که در آن روزها ب «مکاتیب افغانی»کتاب 

به  (5 ) ده است.(یمسئولیت داشت، بازگو گرددوران امین در والیت کابل زندانیان  شرط رهائی بدون قید و

شهدای مندرج فهرست  از جملهخاطر شهدای زمان امین )ه ب 1131تعقیب آن دولت جدید در جنوری 
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بر را  دعا خوانی فاتحه و در سراسر کشور مراسم ون ملی را اعال عمومی و عزای هزارنفری(12

 کرد.  گذار

 زندانی، را دستگیر،ی ینجنایت کاران امشماری از  هللا امین، دولت جدید حفیظدولت خونبار از سقوط  بعد

 مدتهای مختلف حبس محکوم گردیدند ومتباقی به  و به جزای اعدام عدۀ از آنها مجازات نمود که محاکمه و

 .                    ه استتلویزیون بصورت وسیع پخش گردید رادیو و در مطبوعات،چگونگی 

معلومات در مورد جنایات  ارقام و دولت جدید فهرست متذکره و ،از سقوط حفیظ هللا امین بعد .2

اص صبغت خموسسۀ ملل متحد ارائه نمود. بصورت و دول متحابه یاد شده را به مراجع بین المللی،

 پیرامون موضوع از تمام مسایل (فعلیرئیس جمهورحامد کرزی آنوقت شان ) دستیار هللا مجددی و

طرف دولت در اواخر سالهای  دوره از آن یدهزار تن شه 12حتی فهرست  وقوف کامل دارند و

نشر لست نا مکمل » حت عنوان تتاده شده است )که موضوع از جمله در مقالۀ سشان فر هشتاد برای

نوشتۀ احسان مایار در سایت وزین افغان جرمن 2113اکتوبر  مورخ نزدهم« مقتولین وطنداران ما

                                                                             (6)انعکاس یافته است.( 

در وجود فهرست ناقص در احوال آنهم  طرح موضوع ومیتوان خاطر نشان ساخت که:  ؛با آنچه تذکر یافت

سوال بر انگیز پنداشته  (قریب الوقوع انتخابات ریاست جمهوریبرای )ثبت کاندیدان  مشخص کنونی

نتایج و " از سفر رئیس جمهور به پاکستان بعد در واقع تالش صورت گرفته تا: به عباره دیگر شود.می

وزیر داخلۀ قبلی، در دستور کار قرار گرفتن پایگاه ها و در آستانۀ ثبت نام سبکدوشی  و آن" مرموز

    .گرددانحراف اذهان مردم، مسئله به شکل تبلیغاتی و "اوپراتیفی" مطرح انتخابات بخاطر: 

هرکسی که با آشفته بازار سیاست افغانستان حداقل آشنائی داشته باشد، به خوبی میداند که متأسفانه بسیاری  

و غیره منحیث متاع و ابزار  منافع ملی، حقوق بشر، دیموکراسی"از مقوله های قابل حرمت همانند "

امور که مقدرات تاریخی ما را رقم  خرید و فروش در خدمت طراحان بازیهای سیاسی و اولیای پشت پردۀ

                                                           میزنند، قرار گرفته است.                                                                                                      

"موفق ترین مهره و چهره در راستای منافع به مثابه  ما شاهد بودیم هرباری که رئیس جمهور کرزی

در مضیقه قرارگرفته، در نقش مدافع حاکمیت ملی، منافع ملی و منفعت مردم گلو پاره امریکا وانگلستان" 

 کرده تا اذهان عمومی را از کنه  حوادث منحرف سازد.

ر جریان داشت و عمال  در در بهار امسال که تجاوز نظامیان پاکستانی بر ولسوالی های شرقی کشو

ولسوالی گوشته و مناطق همجوار سرحد تأسیسات نظامی را ایجاد کرده بودند، پارلمان با فرستادن هیأت 

اما به شکل بسیار مرموز و در آن مناطق، می خواست موضوع را در جلسۀ ولسی جرگه مطرح نماید، 

 ؛در پارلمان  به بحث گذاشته شد« زنانمنع خشونت علیه »خالف طرزالعمل داخلی مجلس، قانون نافذ 
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و متعصب در نقش اخالف مالی لنگ زن ستیزی شانرا به نمایش گذاشتند. به تعقیب  مالنمای سرکاریچند 

روزها اذهان مردم،  مضحکۀ پوهنتون و دانشگاه""کشتار اهالی ملکی در فراه و چند محل دیگر، 

تجاوز نظامیان پاکستان وکشتار اهالی مطبوعات و رسانه های جمعی را مصروف نگهداشت و در نتیجه:  

 .        ملکی به تاق نسیان گذاشته شد

اکنون نیز طراحان خواسته اند با یک تیر چندین فاخته شکار نمایند. در گام نخست در آستانۀ ثبت نام 

ان سابقه دار و بالفعل حقوق بشر و چهره های مافیائی وابسته به دولت، غاصبان زمین و انتخابات، به ناقض

مجرمین مالی و اقتصادی آرامش خاطر داده شده، تا از کانال های به ظاهر حقوقی با خاطر آرام عبور داده 

ختالط، حوادث اگر زیر کاسه ،نیم کاسۀ نمی بود؛ چراچنین  لیست دم بریده، ناقص، مغشوش و با اشوند. 

 و دوره های متفاوت را مطرح نمایند.

شهدای سالهای  شورای وزیران در مصوبه اش از و فهرست ناقصی در هالند بنام فهرست اگسا انتشار یافته

. اما سازمان دهندگان مظاهره در تظاهرات کابل که به ابتکارعدۀ از بقایای یاد مینماید (1171ــ 1173)

برومند چپ دیروز افغانستان راه  یکی از جریانات نیرومند و )شعلۀ جاوید( جریان دیموکراتیک نوین

حیث ه ب ،)حزب وطن( را که یافته بودندا  . خ.د .اندازی شده بود، عکس هر رقیب سیاسی دیروز از ح

تمام  ودیروز نفس میکشند قاتل بلند کردند. معلوم میشود که این هموطنان هنوز هم در فضای جنگ سرد 

سابقه میباشد. این هموطنان باید درک نمایند که سیاسی ساختن  م شان کوفتن رقبای سیاسی دیروز وهم وغ

ل در گام اول با عث اتالف ئگروهی و اختالط مسا ل بدینگونه و عملکرد بر طبق سلیقۀ شخصی وئمسا

                    شهدا میگردد.                                                        حقوق مردم و

: داکتر نجیب هللا، محمود بریالی، عکس های از ،لب است که اشتراک کنندگان در مظاهرۀ کابلبسیار جا

و  علومی نورالحق جنرال سلطان علی کشتمند، خلیل هللا زمر، رنجبر، کبیر نایبی، داکتر عبدهللا داکتر 

                                                    (7).حمل میکردند "قاتلین"حیث ه طنین را بداکتر ظاهر

نداند که: دو شخص اول الذکر در آن دوره در اروپا  ل افغانستان را نماید وئادعای تعقیب مسا که چه کسی

و اتحاد شوروی مصروف تحصیل  و  دو شخص بعدی دیگر در فرانسه ایام تبعید را سپری مینمودند و

 زندانی بودند.                                                                                                 دیگر چرخی همانند هزاران هموطنپلشخص اخیرالذکر در  چهار

شناخته شدۀ چپ دیروز که  فوتویی از اکرم یاری از رهبران برجسته ودر همین مظاهره در جمع شهدا، 

، حمل میگردید. به دوستان سازمانده مظاهره، سلیقۀ گروهی شان هادت رسیدهه شب توسط حفیظ هللا امین

حفیظ هللا امین سایر رهبران چپ دیروز من جمله داکتر  یا شاید هم بی اطالع باشند که اجازه نداده و
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دخشی بپسرش بایقرا  (، محمد طاهر بدخشی وپرچم ح د خ ا )از جناهای خلق وهللا  زرغون، دگرمن هدایت

، جنرال جنرال عیسی نورستانی احمدزی،نرال شاپورسیاسی دیگر همانند ج ه ها شخصیت محترم ملی ود و

 عدۀ زیادی دیگر واسماعیل مبلغ، فضل احمد نینواز،  ، قیوم وردک )برادر عمر وردک(،نورستانیصفر 

 که شامل همان فهرست دوازده هزار  تن میشوند.        است شهادت رسانیدهه را نیز ب

موضوع شهدا یک مسئلۀ ملی و مربوط به تمام آحاد ملت است و اینگونه برخورد ها نه تنها باعث احقاق 

                                                                                          بلکه حقوق عدۀ دیگر را نیز تلف میسازد. حقوق ملت نمیشود،

 ناپذیر تاریخی راگروهی ما نمیتواند حقایق انکار لیقۀ شخصی وس اریم که ذهن وهمۀ ماباید بخاطر بسپ

را تسکین  آن گروه فقط میتواند آالم شخصی ما هیستری ضدیت با این شخص و مطابق میل ما پاالیش دهد.

 بخاطر احقاق حقوق حقۀ مردم مشمول ثمری ،اریخی و در احوال نا هنجار کنونیاما برای حقایق ت ؛بدهد

  نمیشود.

 واهد بود که:           خذکراین مسئله خالی از مفاد ن

فقط از طریق مجاری حقوقی تأمین  و این مأمول فقط و اتالف حقوق از طریق احقاق حقوق بدست میآید

بین المللی است که بصورت عام  قواعد قبول شدۀ ملی و متکی به ضوابط و این مجاری و شده میتواند

قانون  قانون اساسی نافذ و ،کنوانسیون های بین المللی ر د جزا مشروعیت جرم وبحیث پرنسیپ های 

بمثابه روشنگران، وظایف شانرا  روشنفکران ما میتوانند جزای افغانستان مسجل میباشد. بدینرو مسئوالن و

 درغیرآن به عهده بگیرند، مفتی را نباید وظایف محتسب و روشن ساختن حقایق ایفا نمایند و در

 گردیده و افترا در قانون جزا جرم پنداشته میشود.                                                          متهم به افترا نخواسته خدا

 اتالف حقوق مردم افغانستان: نقض و  

)که در تاریخ معاصر دولت مرکزی  در بیشتر از صدسال اخیر من الشمس است که در طول تاریخ واظهر

تاریخ شاهد قتل و  البته در سطوح متفاوت، نقض گردیده و ام یافت(، حقوق مردم در دوره های مختلف،قو

 از یا بعبارۀ دیگر عبدالرحمن خان تا به دولت کرزی و بوده است. از بی دفاع کشتار مردم بی گناه و

تبعید  ،زنجیر ل وتعذیب، حبس ،غ شکنجه، حتی نسل کشی و کشتار ،قتلاحوال جاری  همانوقت تاکنون و

تاریخ ابعاد جدید  و جنگ این برگۀ نا میمونمهاجرت صفحات غم انگیز تاریخ افغانستان را میسازد  و

افغانستان طوالنی ترین دورۀ  آن میباشیم و کنون همه روزه شاهدآورده که متأسفانه تا وجوده ب جنایات را

در مقاطع  مختلف حکایتگر حوادث متفاوت است ودر تاریخ جهان سپری مینماید. )البته هر دورۀ  جنگ را

 آرامش را مردم آزمایش نموده است.(                                                                                              دورۀ کوتاه صلح و معین و
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احوال اسفبار  ۀ دردناک وچه برخورد با این گذشت :ل دارای اهمیت اصولی مطرح میگرددبدینرو سوا

 قومی، شخصی، گروپی، ،ورد سیاسی، سلیقه ئیبرخ همین روال جاری با قضایاه آیا ب کنونی انجام یابد،

 در نتیجه: ایدیالوژیک نمائیم و مذهبی و

                 ل را:  ئیا مسا تبلیغاتی مینمایند؟ و اوپراتیفی و خورد آب به آسیاب کسانی باندازیم که با حقوق حقۀ مردم بر

به برسی بگیریم؟  تعین هدف اولین و اساسی  در یک گفتمان همه جانبۀ ملی مربوط به آحاد ملت مطرح و

 ترین بخش کاراست.

  هدف کدام است؟                                                                                                                

به عدالت کشاندن آنان میباشد که باید به منظور: رفتن به آیندۀ  شناسائی دقیق مجرمین و معرفی و هدف

 ،دمدر نهایت سعادت مر رفتن به طرف ملت شدن و فاق ملی وودستیابی به  کشتار و قتل و بدون خشونت،

 افرازی افغانستان باشد.    سر آبادی و

 اصولی جواب داده شود:                                                                  اساسی و ینجا ضرور است تا به این دو سوالا در

 ـ از کجا شروع نمائیم ) کدام دوره باید مبدا بررسی قرار گیرد(؟                                                                

                                                                                             ـ شیوۀ برخورد چگونه باشد؟           

 کشتار:                                                        قتل و ،ول چنان مینماید که بررسی جنایاتدر رابطه به موضوع ا

                                                                                     عبدالرحمن خان و پسرش  حبیباهلل خان       ـ 

 ـ حبیب هللا کلکانی و جنرال نادر خان                                                                                   

                                                                                به عهدۀ تاریخ گذاشته شده است .                      

دو دهه و...(،  ،مزاج شان صحبت مینمایند )سه دهه ، بر اساسدهه های متفاوت اولیای امور از مدت ها و

 یخاصدلخواه خود مدت زمان ه ب سلیقه یی و هایی می خواهند بر حسب لزوم سیاسی و گروه اشخاص و

 ، منطقی ارائه گردد:                                                                                             در تعین این مبدأ را مطرح نمایند.اما بسیار ضرور است تا

ازهفت پس جنایات هولناک حفیظ هللا امین چطور؟ اگر  ،نمائیمحضور نظامی اتحاد شوروی حساب  از اگر

 چنانچه گفته میشود این کودتا سرآغاز بدبختی است، درین صورت عقل سلیم و نمائیم و حساب 1357ثور 

 سرآغاز (1173)جوالی 1352سرطان  26که کودتای  منطق تسلسل حوادث تاریخ نشان میدهد

به دهۀ  و بوده که طلسم سلطنت راشکستانده ی بیست و شش سرطاناین کودتا ماجراجویی نظامی میباشد،

کم مصرف که  راه نظامی احراز قدرت سیاسی را )راه ساده و دیموکراسی پایان داده و نیم بند مشروطیت و
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 (8) سایرین نشان داد. یار والدین حکمتگلب  جویانی چون حفیظ هللا امین ونمیباشد( به ماجرا زمان گیر

خبارات نظامی اتحاد شوروی در سازمان است (. یوآر. جیکه )همچنان اگر این این حرف درست باشد 

ه همچنان اگر دست امریکا در میان باشد ب .(9).ثور باید تداوم یافته باشد 7در  پس کودتای اول دست داشته،

 خاص مطرح است که ایجاب وقت الزم را مینماید. نازکی هایمالحظه میرسد که درین ارتباط 

متحدان آن به  و هجوم نظامی امریکا و 2111سپتامبر که پیامد یازدهم « بن»اکنون گفته میشود که اجالس 

باستثنای قانون اساسی شاه )« بن»در اجالس تحوالت سیاسی جاری میباشد. ازآنجائیکه  افغانستان بود، مبدأ

سپتامبر در محراق توجه بین المللی قرار گرفت و  هماز یازد بعد شاه سابق و نافذ اعالم گردید فصل شاه(

بخاطر سهم  شامل پروسه ساخته شد و و حیث شخصیت مرکزی اعالم گردیده متحدان ب ودر پالن امریکا 

دایر گردید( ملقب  رگۀ اضطراری )که براساس پالن سه فقره ئی شاه سابقجدرلویه  ،پروسه گیری شان در

 بعدا" در قانون اساسی مسجل گردید، بدینرو باید: به بابای ملت و

گردد که شامل قتل و کشتار، شکنجه و عذاب، به غل کشیدن ها و به بررسی مسایل از دورۀ شاه آغاز 

ر زمینه هرگاه د زنجیر بستن ها و تبعید های زمان صدارت طوالنی محمد هاشم خان تا به امروز میگردد.

 قانون اساسی شاه را )باستثنای فصل شاه(« بن»پس میتوانیم بنابر اینکه اجالس  ،موافقت وجود نداشته باشد

مبداقراردهیم که شامل بررسی حوادث  اساس و (1164سال تصویب این قانون اساسی را ) اعالن کرد، نافذ

 دوره های آتی میگردد: و

پژوهش همه  )به تحقیق و شهدای سوم عقرب که عامل ودستور دهندۀ آن جنرال سردار عبدالولی میباشد. ـ

 (11) سایت آسمایی مراجعه شود( . بهجانبۀ نصیر مهرین

هرات در  لغمان )عبدالرحمن(،، در پتنگ(اصیل میر دال سخندان وی)س شهدای مظاهرات در کابل ـ

 )عبدالقادر(

دانی ساختن مخالفین نز شکنجه و کشتار، که قتل، :(1173ـــ  1173ی محمد داود خان )دورۀ جمهور ـ

ول  جمهوریت ا همین دورهدر  عالوالدین باال و... و جمعی در قلعۀ زمان خان و گورهای دسته سیاسی و

 جنرال نصرهللا بابر مورد حمایت دولت بوتو و میروند و گرا به پاکستاناست که رهبران مخالفین اسالم

مداخلۀ آن  تجاوز و درست ازهمان وقت جنگ اعالن ناشدۀ پاکستان و گورنر صوبه سرحد قرار میگیرند.

 حمالت و مسلح بنیادگرایان اسالمی آغاز میابد و گروهای تجهیز تمویل و افغانستان با تربیه، کشور برضد

ناکام را بنیادگرایان  چندین تالش کودتای و سازماندهی میگردد مناطق دیگر پنجشیر،پکتیا و شورش در
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و  مداخله پاکستان سازمان میدهند. این جنگ اعالم ناشده، ادارات اطالعاتی رهبری اسالمی به تحریک و

 نون به شدت آن دوام دارد.کتا  است یافته غازآتجاوز که چهل سال قبل 

 ( 1171 ـ 1173واختناق حفیظاهلل امین ) ـ دورۀ ترور 

 (1112 ـ 1131) دورۀ ببرک کارمل و داکتر نجیب هللاـ 

تداوم آن در بخش های از کشور تا سال  و (1116 ـ1112)دورۀ تسلط تنظیم های جهادی دولت اسالمی ـ

(2111) 

 (2111ـ 1116دورۀ تسلط طالبان ) ـ

را  رژیم های متفاوت هفت دوره و تا کنون. که جمعا  « اجالس بن» از رئیس جمهور کرزی(ـ دورۀ جاری )

 میگرد. در بر

 کنون( حضور نظامیان شوروی، نظامیان واتا 2111) (، دورۀ طالبان، و1131ــ1131) ۀدر سه دور

جنایات  کشتار اهالی ملکی و ،ارتباط جنایات ضد بشری افسران پاکستان و نظامیان امریکا ومتحدان آن  با

تنظیم  احزاب، نظامیان خارجی که تذکریافت، در کنار دولت در هفت دورۀ یاد شده و جنگی متهم میباشند.

عقیدتی حزب  مخالفین سیاسی و یاد شده می باشند. اسی آتی نیز متهم به جرایمیجریانات س و ها

 وو متحدان آن انداخته  بار عمدۀ مسئولیت را به گردن این حزب  حزب وطن() دیموکراتیک خلق افغانستان

تا بین مخالفت و  در این ارتباط بسیار ضرور است اتهامات گوناگون را به آدرس این حزب وارد مینمایند.

 .دشمنی سیاسی و محکومیت حقوقی تفاوت اصولی را در نظر داشته باشیم

های ه گرو حریک اسالمی طالبان،ت ایران،ساخت تنظیم های هشتگانۀ  و پاکستانساخت م های هفتگانۀ یتنظ

بخش های از جریان مربوط  ،لۀ جاوید(، بخش های از افغان ملتبقایای جریان دیموکراتیک نوین )شع از

درجات متفاوت متهم به ه ، بحیث اوپوزیسیون مسلح قدرت سیاسی را احراز و یا بهیا طاهر بدخشی که به 

 شده میباشند. جرایم یاد

هزار عرب یکصد علیه افغانستان بیشتر ازداوم جنگ اعالم ناشدۀ پاکستان برطی این چهل سال آغاز و ت

دهشت افگن  ازبکستانی و... در وجود سازمان های تروریستی و چیچنی و ایرانی، پاکستانی و وعجم،

متأسفانه  مرتکب جنایات سهمگین گردیده وتباهی کشور  کشتار و قتل، متحدان آن ــ در القاعده و ،پاکستانی

 کماکان ادامه دارد.
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نج در برابر هست وبود افغانستان آن امروز بزرگترین چل تروریسم ناشی از سونامی بنیادگرائی اسالمی و

محصول  حت باید گفت که: تراژیدی افغانستان معلول واصره من االیمان ب حب الوطن و برمبنای؛ میباشد

متحدان آنان عوامل اساسی ایجاد  سعودی و ایران و پاکستان، امریکا، اتحاد شوروی است،مداخلۀ خارجی 

همه تا  شیعه همه و وهابی، سنی و مسلمان، مداخله گران مسیحی، تداوم بحران کنونی کشورما میباشند. و

 تباهی افغانستان انداخته اند. توانسته اند هیزم بر آتش جنگ و

خاک وخون ه قدرت های وقت ببه مرکز تصفیۀ حساب ابر نطعحیث  به سردافغانستان در دوران جنگ 

مرکز دهشت افگنان بین المللی ه اخالقی بفراموشی غیر جنگ سرد با بی اعتنائی و در ختم کشانیده شد و

خاک وخون کشانیده ه ب حوزۀ کسپین قربانی میدهد و میانه و مثابه معبر عبور به آسیایه اکنون ب مبدل و

 میشود.

تا احوال جاری  با آنچه گفته آمدیم میتوان خاطر نشان ساخت که  درین هفت دوره یی که تذکر یافت و

 کنونی  جرایم بیشمار:

 جرایم ضد بشری ـ 

  ـ جنایات ضد بشری

 جنایات جنگی ـ 

 نقض حقوق بشرـ 

 کشتار اهالی ملکی قتل وـ 

 ترور وانتحار  ـ

 ـ سرقت های مسلحانۀ بیت المال

 دولتی الک شخصی وغصب امـ 

 هدارائی عام ـ دستبرد به بیت المال و

 شریف صدر اعظم پاکستان( )نواز انبدستور اجه ابودی اردوی ملی بن ـ

 تاریخی آثار ملی و تاراج غنایم و ـ

 جرایم سنگین مالی واقتصادیـ 

 (11)  حیثیت مردم تعرض به ناموس و ـ
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ناقص خواهد بود که اگر از جرایم ضد بشری و جنایات )این فهرست خارجی و...های دولت ه جاسوسی ب  ـ

 هولناک بر علیه هموطنان هندو و سیک یاد آوری نگردد.(

 وقوع پیوسته ومتأسفانه ادامه دارد.ه ب

ورزد.  تیا یک گروه مبادر الزام یک شخص و کدام وجدان آگاه میتواند درین تراژیدی هولناک به تبرئه و

 بدینرو:

داخت و پروسۀ ل پرئایدیولوژیک به بررسی مسا مذهبی و قومی، گروپی، شخصی، بغض باید بدون حب و

که  مردمی مستضعف انجام داد، محقوق مرد بنام شهدای وطن و بیان حقایق را ومستند سازی، حقیقت یابی 

کاشانه اش را تباه  امریکا خانه و کرده و بمبارد روس و تجربه ستم متفاوت را و ظلمطی هرهفت دوره 

یا در بین کتاب مقدس قرآن،  غیرت پنداشته میشد و اکنون در البالی لنگوته که نشان عزت و خته است وسا

تعداد  دریای پول در بازارآزاد و زیر نام دیموکراسی و وحشت را تجربه مینماید و دهشت و ،انتحار

 گوشه هایشان میشوند. جگر هموطنان مجبور به فروش اوالد و

بنام جهاد پایتخت  قبر بدست آوردند و کفن و ،ـ مرمی شعارکور، کالی و دودی انقالب ونام ه که ب مردمی

مخدوم رهین در آن موطن شان تبدیل کردند. داکتر سیدهزار ه 65بیشتر از  قبرستان شانرابه تل خاک و

رما آنچه امروز در پایتخت ماتم زدۀ ما میگذرد در پنجهزار سال تاریخ کشو» زمان درین مورد نوشت:

 .«سابقه ندارد. کابل حتی در حملۀ چنگیزخان و هیچ بیگانه یی دیگر این همه تباهی و بربادی ندیده بود

 ضمن راپورساالنۀ ،ؤسسۀ ملل متحد در مورد افغانستانخاص م آرماکورا گزارشگرم فلیکس آن هنگا در

لذا «. ه وحشت انداخته استدهشت در افغانستان مرا ب»خود به آن موسسه، به جهانیان چنین هشدار داد: 

 وقت آن رسیده است تا:

کور خو )که  لسان پشتو متل خوبی داریم احساسات، به مرحلۀ تعقل عبورنمائیم. در از شعارزده گی و

البته  ) که ما هستیم( کماکان خام مانده ایم. دیوارها افسوس برما و والونه یی پاخه شول(خو دی ،ځیدهوسو

حق خود میدانند تا بر  "عقالی کرام"در نقش  از دور، دست در آتش داشته اندکه تعدادی از هموطنان 

همانند  یاجازۀ دخول به جنت بدهند، تعداد دیگر یا برائت داده و هرکس را تکفیر و و زمان بتازند زمین و

                   رو یا نام جهاد و مجاهد ملت را به گروگان گرفته اند...  فاعتبه ب و اسمعیل خان مرغ شان یک لنگ دارد

 !!!ولی البصارا

ل را در نظر ئنسبی بودن مسا آموزد تا مطلق گرا نبوده و ما میه مصایب افغانستان ب بررسی مسایل و

بازار  ی خواهد بود که از دموکراسی وانمتر کسک از جهاد صحبت مینمایند و یک بخش مردم داشته باشیم،
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دولت فعلی را  و فساد قلمداد کردند تنظیم های جهادی را عامل شر و ،نفساد جاری جانبداری نمایند. طالبا

ساده از تطبیق شریعت خاص دیوبندی صحبت مینمایند. کالم  صاف و را اشغالگر و امریکا ، ودست نشانده

 که: بر حال ما مصداق دارد وخشورانۀ موالنا

 هر که گوید جمله حق است احمقی است

 شقی استکه گوید جمله باطل او  هر

 

 :لئعدحقوقی مساب  

مشروعیت جرم و »ارزیابی میشوند و مالک عمل پرنسیپ های قبول شدۀ جهانی  یگونۀ دیگره ل بئالبته در بعدحقوقی، مسا

است که در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ناشی از آن تسجیل گردیده و در قانون اساسی و قانون جزای « جزا

 .یافته است که در صفحات بعدی روی آن مکث مینمایم افغانستان بازتاب

 : بین المللی وجود دارد دو تجربه در عرصۀ ملی ودر مورد شیوۀ بر خورد با مسایل: 

 .عفو و مصالحه ـ1

 .محاکمه و تطبیق عدالت  ـ2

( بارها فرامین عفو 1992ـ 1981در چند دهۀ اخیر مورد بحث ما، هردو شیوه در افغانستان تجربه گردیده است. طی سالهای )

از طرف دولت در لویه جرگه ها صادر گردید، با اعالم مشی مصالحۀ ملی مکانیزم وسیعتر در رابطه به عفو و مصالحه در 

موسسۀ ملل متحد دستیابی به مصالحه و عدم انتقام گیری و گذار از  ،در همان دوره .سطح ملی و بین المللی مطرح گردید

ابی به حل و فصل مسایل و مصایب افغانستان را مطرح ساخت و شورای امنیت از طریق سرمنشی و خشونت در پروسۀ دستی

نمایندۀ خاص آن موسسه، بخاطر تحقق آن کار مینمودند. باوجودی که پالن پنج فقره ئی سازمان ملل متحد به ناکامی مواجه 

ق بخاطر جلوگیری از خونریزی، از طرف مؤسسۀ ملل اهداف فوبازهم ( 1992گردید، اما در آخرین روزها )هفتۀ اول اپریل 

در اعالم عفوعمومی دولت اسالمی )صبغت  ،متحد در پاکستان و افغانستان دنبال میگردید که در احوال بعد از دولت مجاهدین

ن رابطه هللا مجددی( بازتاب یافت و گویا صفحۀ جدیدی در برابر نیروهای متحارب و متخاصم و مجموع ملت گشوده شد. دری

کابل، به این موضوع در کتاب خویش  زیادی وجود دارد، منجمله فلیپ کاروین کارمند امریکائی مؤسسۀ ملل متحد در یاسناد

                                                                             (12)کرده است.  ۀاشارنیز ضمناً « سرنوشت غم انگیزافغانستان»بنام 

را به تصویب رسانید و بر اساس آن تمام متهمان به نقض  "منشور مصالحه و آشتی"پارلمان افغانستان  2117در سال 

منشور متذکره را طی یک مقاله نقد و بررسی  ،. )در همان زمان این قلمگرفتو جنایات جنگی مورد عفو قرار  حقوق بشر

رئیس جمهور کرزی بارها فرامین عفو را در رابطه با مخالفین اخیر( ل طی دوازده سابعد از کنفرانس بن اول )نموه است.(  
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افراد بلند پایۀ طالبان از زندان های امریکا در  ی از،مسلح طالبان صادر نموده و در پروسۀ صلح و مصالحۀ جاری تعداد زیاد

   گردیده اند. آرگاه وبارگاهصاحب افغانستان و گوانتانامو آزاد و در کشورهای خلیج، ترکیه و کابل 

یکجا با موسسۀ  2115را طرح و در ماه جون سال « برنامۀ عمل دولت برای صلح، مصالحه وعدالت »دولت موجود همچنان 

ه را مطرح نموده اند که اذعان به درد ورنج ب« مصالحه و عدالت انتقالی صلح،»ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر برنامۀ 

  .عدالت انتقالی مشمول آن میباشد سازی وعفو، مستند  تفاهم، خاطر آشتی و

  :پروسۀ عدالت انتقالی دولت انتقالی و اجالس بن،

کنون این موضوع در ااز همان تاریخ تا باال گرفت.  ،«عدالت انتقالی »ایجاد دولت مؤقت سروصدا در مورد  با اجالس بن و

حامیان  دولت و ابزاری بوده است. لحظه یی و متناقض،سفانه بسیار مغشوش، أو متالۀ از ابهام به پیش برده میشود ه

را  آنانیزیرا  ،کج نهاده شد اول بن اجالس خشت اول در متحدین آن آگاهانه به همین منوال مهندسی نموده اند. امریکایی و

 زمان سروصدای هم و ،قت را در وجود آنان ایجاد کردندؤدولت م که ناقضان حقوق بشر میگفتند، شریک راه خود ساخته و

ما به  ؛میگذرد اجالسآن  سال از دوازدهاکنون که  براه انداختند.نیز  را ... ناقضان حقوق بشر، جنگساالران و تفنگ ساالران،

مثابه شرکای ه ب جنایتکاران جنگی خوانده میشدند، ناقضین حقوق بشر و آنانی کهچشم سر مشاهده مینمائیم که 

نتیجه  مردم افغانستان را رقم میزنند. غم انگیز سرنوشتو  مبدل گردیده میلیاردرهاامروز به  اصلی قدرت،

ناقضان آن صادق  حامیان امریکائی آن در طرح مسئلۀ حقوق بشر و دولت وگیری واقعبینانۀ دوازده سال اخیر اینست که 

»  به" ان حقوق بشر و جنایت کاران جنگیسریال ناقض"اوپراتیفی سود برده اند.  نبوده و ازین مسایل بحیث ابزار سیاسی و

ر این شمشیر ب ؛که قاعدۀ بازی را نقض نماید یهرکس حامیان آن تبدیل گردیده است و دست دولت وه ب (13) «شمشیر داموکلس

 ،ها همین بازی )در گیرودار متحدان آن میباشد. امریکا و ،مقبول ارگ مقرب و عزیز،درغیر آن  وسرش آوزیزان میگردد 

 سال که همزمان با دامن زدن به مسایل قومی و دوازدهد.( این درامه طی این یگرد یمیرویس پسر جوان اسمعیل خان قربان

عدم دستیابی به صلح در افغانستان  بازیهای کثیف استخباراتی به پیش برده شده است، یکی از عوامل بی ثباتی  و سمتی و

دولت موجود را شرکت سهامی  ،ت که کار شناسان در مناظرات تلویزیونی) بسیار غیرموجه نبوده اس محسوب میگردد.

بخصوص نقش  خلی ضرور است تا به عامل بیرونی وارعالوه عامل دبدرین ارتباط طالبانی لقب داده اند.(  مافیایی،جهادی

   م.امریکا درین رابطه مکث نمائی

 : یا ناقض آن امریکا حامی حقوق بشر و

ف یحیث اساس دوکتورین سیاست خارجی آن کشور تعره ب بخصوص از زمان جیمی کارتر که حقوق بشر امریکا همیشه و

سفانه حقایق تاریخی نشان میدهد أسکاندار حقوق بشر در جهان قلمداد مینماید. اما مت را ضامن و ، تا کنون خوداست گردید

سوء استفادۀ   "پیراهن پرخون حضرت عثمان"حیث  هکه آن کشور از همان ابتدا تا کنون از اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ب

 متحدان آن( ابزاری نموده است. در زمان جنگ سرد از حقوق بشر در شکست رقیب اساسی آن )اتحاد شوروی و سیاسی و

 قرار دارد. اکنون دیگرآن  گرانه ۀمداخل و در دودهۀ اخیر این موضوع در خدمت اهداف سیطره جویانه و بهره برداری گردید

چهرۀ اصلی خودرا در زیر  در هر جائی که منافع امریکا ایجاب نماید، وقت و ندارد که هر یاین مسئله نیاز به ارائۀ دالیل زیاد

امریکا ناقض قدرتمند حقوق  کهنشان میدهد  سوریه و... عراق، اما تجربۀ خونبار افغانستان، نقاب حقوق بشر می پوشاند.
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اعالمیۀ جهانی حقوق  را در اختیار دارد، زور گو که بزرگترین ماشین نظامی دنیا جهانی ومثابه جنگساالر ه ب بشر بوده و

 حیث سردستۀ جنگساالران وه ) بی جهت نبوده است که بوش کوچک،ب کانوانسیون های ناشی از آنرا زیر پا میکند . بشر و

دولت کانادا مطالبه کردند تا هنگام سفر به آن  دو سال قبل مدافعان حقوق بشر از ناقضان حقوق بشر در جهان شناخته شده و

وجود آورده ه کشور موصوف را بازداشت نماید.( امریکا زیر نام مبارزه با تروریزم سیاه ترین صفحات نقض حقوق بشر را ب

در  والک، امریکا زندانهایگ( نویسندۀ معروف آلمانی گونتر گراسیا بقول ) است. برعالوه زندان معروف گوانتانامو و

معیار های  اد گردیده که در تمامی آن از حقوق بشر وجای ای .آی .توسط سی اپولیند، لیتوانی رومانیا، افغانستان، عراق،

  د.از کفر ابلیس معروفتر انبه گفتۀ معروف نیاز به توضیح بیشتر نیست زیرا  اثری وجود ندارد و حقوقی آن خبری و

 حیث ناقض حقوق بشر وه فرانسه از طرف مراجع عدلی این کشور ها ب در آلمان و ،رامز فیلد وزیردفاع قبلی امریکا

قوق بشر ارائه گردیده ح)مدارک جرمی نامبرده توسط فدراسیون های بین المللی مدافع  متهم میباشد. رسماً  جنایتکار جنگی،

بلند پایۀ امریکا به ارتکاب جرایم ضد  مقامات عدلی کشور بلجیم می خواست علیه چند جنرال 2113که در سال  است.( زمانی

جای دیگری انتقال خواهد ه )رامز فیلد(  تهدید کرد که مقر ناتو را ب جنایات جنگی، اعالم جرم نماید، وزیر دفاع وقت بشری و

بدون  کردند،که ژورنالیستان از رامز فیلد چگونگی برخورد با اسیران طالبان را سوال  زمانی 2111دراواخر سال  (14)داد.

 (15) .جنگساالر شریر گفت:آنان باید کشته شوند رعایت  نزاکت های رسمی در نقش یک فاتح مغرور و

ها مورد دیگر، ه تن رسیده است و د 2777میالدی به  2111که بقول یوتومانها در سال  در وطن ما کشتار اهالی ملکی

ناتو در »  چنانچه در هفتۀ قبلی گفت: زین جرایم فاصله بگیرد،عواملی اند که حتی رئیس جمهور کرزی میخواهد ماهرانه ا

 .مبارزه با تروریسم دست آوردی نداشته است در رابطه با امنیت و و بار آورده است،ه درد  وکشتار ب افغانستان رنج و

 :انجوئی گردیدن این مسئله

سوابق  حیث دام روزی مبدل گردیده است. اسناد وه ب ناقضان آن در افغانستان بسیار انجویی گردیده و مسئلۀ حقوق بشر و

 بی وابستگی به نیروهای درگیر جنگهای تباه کن کابل، لحاظ سیاسی و از نشان میدهد که حتی مسئولین کمیسیون حقوق بشر

برای اجراأت شانرا  طرف نبوده اند. اکنون وقت آن رسیده است که اول خود آنان باید حساب خودرا تصفیه و گزارش مالی و

 811طور قمردم ارائه نمایند. نیویارک تایمز یک سال قبل گذارشی را منتشر ساخته که کمیسیون حقوق بشر افغانستان کتاب 

آن وجود دارد. اما کمیسیون بنابر  فهرست چند صد تن از متهمان به نقض حقوق بشر دراست که  صفحه یی را تهیه نموده

  .زدوبند با متهمان  از نشر آن طرفه میرود رابطۀ کجدار ومریز و عدم استقاللیت و

  :اجتناب از سیاسی ساختن مسئله

سیاسی ساختن حقوق بشر وناقضان آن باعث گردیده که از یکطرف نیروهای سیاسی مخالف، ازین موضوع جهت کوبیدن 

معامله گرانه صورت گیرد. برحسب لزوم دید سیاست حاکم، با قضایا برخورد  از جانب دیگر رقبای خود استفاده نمایند و

 در نتیجه عامالن اصلی در بسیاری موارد ناشناخته باقی میمانند. باعث کتمان حقایق گردیده و مسئله، سیاسی ساختن گونهاین

مصاحبه های تلویزیونی آنرا  دشت های چمتله کشف گردید که شاهدان عینی در دو سال قبل گورهای دسته جمعی از ـ  یکی

تبلیغ مینمایند. وزارت معارف تدریس تاریخ جنگهای سالهای نود را از پروگرام درسی بیرون « مونیستیک»مربوط دورۀ 
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حرکت خویش را ممنوع  تاریخ مربوط به حزب، تنظیم و این بدان معنی است که وزیر بعدی باید به دلخواه خود، ساخته است،

 اعالن نماید.   

  :اجتناب از برخورد سلیقه یی  

ضرور نخواهد  اً نقض آن به تمام مردم تعلق دارد بنا موضوع حقوق بشر و که مسئلۀ شهدا یک مسئلۀ ملی است و در صورتی

را آن  گروهی رقیب خود در غیر هرشخص و ود؛یا حزبی خود استفادۀ سوء نم بود تا ازین موضوع به نفع سلیقۀ شخصی و

دوغ هیچکس ترش ؛ لذا راموسیچۀ بیگناه قلمداد نماید خود و مجرم شکل اوپراتیفی، کافر وه یا ب سلیقه و به حساب ذوق و

روان  از جنگ سرد، کماکان رسوبات آن جنگ ذهن و نمیباشد. این موضوع بخاطری حایز اهمیت زیاد است که  در دودهۀ بعد

  .مارا گروگان گرفته است

قبیلۀ  قوم و"ده ها  ،آن در این نیم قرن اخیرافزون بر و ،زبانهاست قبایل و ما مربوط به کشوری هستیم که موزائیک اقوام،

همین  رژیم سیاسی در چنانچه در صفحات قبل خاطرنشان گردید، این هفتمین دولت و و ،درآن افزود گردیده است "سیاسی

عدالت می  خودرا دارند. بنابرین اگر واقعاً « نحسی»و« یزید»در مجموع تمام آنان  مدت سرنوشت مردم را رقم میزند و

 گروهی، قومی، سلیقۀ شخصی، ذوق و باید بدور از احساسات و محاکمه شوند، ناقضان شناسائی و هدف داریم تا اهیم وخو

ملتی که این  ملت مطرح نمائیم. مردم و خاطر مردم وه ب حیث داعیۀ ملی،ه ل را بئتنظیمی و سیاسی، مسا حزبی و قبیلوی و

  :دندارند بپرسظلم را متحمل گردیده اکنون حق  همه زجر و

 ؟ کدام انقالب ـ

 ؟کدام جهاد ـ

 ؟کدام شریعت ـ

 ؟کدام دیموکراسی ـ

و از برخوردهای سیاه  جنایات رعایت گردد در ارائۀ مسایل، حد فاصل بین اشتباهات سیاسی و درین ارتباط ضرور است تا

چه کسی میتواند ادعا نماید که  اری کنیم.خود د ید کامل در قضاوت،یتأ از رد کامل و مطلق گرائی فاصله بگیریم و وسفید و

                                                                                حتی درهمین دولت فاسد کنونی اشخاص صادق وجود ندارد؟

 کجانبه: یگذشته گرائی 

آب به ریختندن فقط  فقط و آینده باشد، بحال وبدون آنکه هدف ما خدمت  چسپیدن به گذشته ها، گذشته گرائی یکجانبه و

  :در عمل به مفهوم آنست که ناقضان حقوق بشر همیشه بر سرنوشت مردم حاکم باشند و آسیاب دشمنان وطن میباشد

 الغشت نگذارد ک  در کالته ک         تا تو از بغداد بیرق آوری

افغانستان این قلب مشترک  همدیگر را دشنام بدهیم و... و بکشیم وگور بیرون  را از ما در بیرون از کشور همه روزه مرده ها

 : و مادر وطن در معرض
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        جنگ اعالن ناشدۀ پاکستان تجاوز و ـ

                                 دسایس ایرانـ 

                                                                                                                    انگلیس مریز امریکا و سیاست های کجدار وـ 

   .سونامی بنیاد گرائی، به نابودی کشانیده شود با تداوم دولت فساد و قرار داشته و

باشد، به یقین میتوان ما ابزار کوبیدن رقبای سیاسی  حربۀ تبلیغاتی و ،همین منواله موضوع ناقضان آن ب اگر حقوق بشر و

خفاشان حاکم بر  چپاولگران و غاصبان زمین، جنایت کاران جنگی، ناقضان حقوق بشر، به  گفت که: ما بهترین خدمت گذاران

صادقانه و  جنایتکاران جنگی، و قوق بشرحبدین رو باید موضوع ناقضان  نشستۀ افغانستان میباشیم. بسرنوشت ملت به عذا

 .در خدمت حال وآیندۀ وطن قرار بگیرد گردیده و احقاق حقوق مردمکه باعث  به ترتیبی مطرح گردد

 :پیوند آن با این مسئله ثبات و امنیت و صلح،

ثبات دایمی  امنیت و پیوند آن با مسئلۀ صلح و جنایت کاران جنگی و بسیار ضرور است تا حقوق بشر وموضوع ناقضان آن،

حقوق بشر صحبت میشود.  از بحث های متخصصان از مثلث: دیموکراسی، انکشاف و افغانستان مورد پیگیری قرار گیرد.در 

عملی  در پیوند منطقی و باید مجموع عوامل طراز بندی، تفکیک و ؛این مثلث اکتفا کرده توان ب اما با تجارب بدست آمده، نمی

روشنفکران  مرغ، شاید سالهای طوالنی، تخم و و تأخر بحث های بی نتیجۀ تقدمبا سردرگمی همان  د.نباهم از سر تعریف گرد

  .بیرون از افغانستان را مصروف نماید

 (:political will of states) ارتباط آن با این مسئله ارادۀ سیاسی و

روشنفکر در بیرون از کشور، مسئلۀ با کار چند نمیتوان تنها ) بین المللی وجود داشته باشد. این اراده باید در سطح ملی و

 : ناقضان حقوق بشر حل گردد.( در سطح ملی

                                            موجودیت تعهد رسمی سیاسی  ـ

            قدرت سیاسی ) دولت مشروع ملی مبتنی بر حاکمیت قانون(ـ 

                                      با اقتدار طرف و قوۀ قضائیۀ مستقل، بی ـ

دولت های درگیر  (،ایران پاکستان و) همسایه ها ،دولت روسیه، متحدان آن ارادۀ سیاسی امریکا و در عرصۀ بین المللی

 .میباشدتصمیم موسسۀ ملل متحد که وابسته به عوامل متذکره  و همچنان تبارز اراده و ...سعودی و ندهمان

بسیاری گروه های  حقیقت تلخ اینست کهبین المللی به نفع ناقضان حقوق بشر قرار دارد.  د که عامل ملی وتجربه نشان میده

       عوامل منطقوی و و ؛دارند بین المللی قرار داشته و درگیر در پنجاه سال اخیر در خدمت جیوپولیتیک قدرت های منطقوی و

  .ش قرار میدهندیاهداف ملی خوبین المللی کماکان نیروهای داخلی را در خدمت 

 ی:عدالت انتقال ۀپروژ
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 عدالت و انتقال. دو هدف یحتوضعبارت است از  یانتقال مفهوم عدالت

( در یدآ یاعالم بدست نم یقق شود. )واضح است که عدالت تنها از طرقبه اشکال مختلف مح یتواندم عدالت

مستند  و یابی یقتحق»عبارت از  کار ینعمده تر یعدالت انتقال ۀدر تحقق پروژ پرتو تجارب بدست آمده،

 بند سوم طرح دراصل  ینا یزدر افغانستان ن آن بوده وه ب یالواقع تمام پروژه متک یف و یباشد؛م «یساز

 است.                                                یدهگرد ینیب یشپپروژۀ انتقالی 

نداشته،  یحقوق ۀجنب که صرفا   یباشد،م یوفاق مل و یذار به صلح، آشتگ قبل از همه، ی"انتقال"عدالت  مفهوم

 .                                                                                                    یگرددمتبارز م یاجتماع و یاسیس یبلکه همزمان با پروسه ها

بر  یمتک و یمتأس (،یومستند ساز یابی یقتآن )حق ۀرکن عمدبخصوص  و یعدالت انتقال ۀپروس مجموع

حقوق بشر بازتاب  یجهان یۀباشد که در اعالم یم« جزا جرم و یتمشروع» یجهان ۀقبول شد یها یپپرنس

 قانوندر  و یدهمسجل گرد«  یاسیوس یحقوق مدن یالملل ینب یثاقم»صورت مشخص در بخش سوم ه ب و یافته

 یمل یقضائ یستمبر اساس آن در س (16) شده است یدهگنجان ( 27و 26، 25مواد ) یز درن افغانستان نافذ یاساس

در  است و یافتهجداگانه بازتاب  یممفاه یثحه محکوم ب مجرم و متهم ، اصطالحات: مظنون، یالملل ینب و

                               .  گردیده استمشخص  یحراست حقوق یارگان ها یفوظا یی،اجراأت جزا ۀپروس

 :                                                                             یالملل ینب و یعد ملموضوع در ب   یحقوق پیچیدگی

 و یاختصاص یاربحث بس ،یالملل ینب و یمل ۀدر عرص یجنگ یاتجنا و یضد بشر یمجرا رسیدگی به مسئلۀ

جنرال  هرافسر و مسلح، یهر منسوب قوا یاسی با این مسئله،س و یاست. در برخورد احساسات یچیدۀ حقوقیپ

مردود بوده و جرم  یاز لحاظ حقوقاین نوع برخورد  که  ینمایندقلمداد م ی"مجرم جنگ"مخالف را  یمرژ

             ود.                                                                    یشپنداشته م

 یمی)محکمه( دا یواند یا و« هاگ» یالملل ینب ۀاز محکماشخاص  ی عدۀ ازنوشته ها و هیدر اظهارات شفا

 ضوابط و، قواعد یهر کدام داراارگان های نامبرده شده،   ی کهحال برده میشود؛ درنام  یالملل ینب ییجزا

 و مخالفین «یاتشکا»ندارند تا  یتمسئول یالملل ینب ییقضا یارگان ها ین)ا یباشد،خاص خود م یجرپروس

 (.                                           یندنما یمختلف را بررس یدوره ها یاسیس یرقبا

 آن در ۀکه بعداز انفاذ اساسنام ینمایدم یرا بررس یمیفقط جرا« یالملل ینب ییجزا یمیدا ۀمحکم»جمله  از

 د.                                                                                                                     نباش یافته(، ارتکاب 2112 ی)جنور

اتهام ارتکاب همان ه ب یبارثان یاست، برا یدهمجازات گرد محاکمه و یکبار به ارتکاب جرم، ی کهکسهر

حقوق  یالملل ینب یثاق)موضوع در بند هفتم بخش سوم میتواند. و محاکمه قرار گرفته نم یبمورد تعق ،جرم

 یجنگ یمجرا و یضد بشر جرایمبه ارتباط  افغانستان، یاست(. در قانون جزا یدهگرد یلتسج یاسیوس یمدن

 یدقرا  از طرف محکمه ذیصالحمحکوم بودن  ،نافذ یقانون اساس (35 مادۀدوم  ۀ)فقر .وجود ندارد یاحکام

که از  قض حقوق بشر و جنایتکاران جنگینمتهمان  یراه را برا ی،قانون اساس ۀحکم متذکرگذاشته است. 

                                                    .                                                                                      یندنما ییبر سرنوشت مردم فرمان روا" پرتو قانون در" تا ،باز کرده است معروفتر اند، یسکفر ابل

 کار کجاست؟                                                                                یاساس کلید

مردم نهفته  یواقع آزاد و ۀبر اراد یمبتن و یدر وجود دولت مشروع، مل ید حل معضله،شاه کل و یاساس کلید

 ۀقو قانون مالک عمل آن باشد، و یتحاکم بدهد و یلتشک یمل یسپول ستون فقرات آنرا اردو و ی کهدولت .است

 یتصالح ائیهقض یقوا یکدولت باشد. همچو  ۀثالث یرکن قوا مستقل که احکام آن نافذ گردد و یۀقضائ
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، بخش دولت ینفاسد تر ی،)متأسفانه دراحوال کنون .را دارا خواهد بود یتحقق عدالت انتقال  یاخالق و یقوقح

 آن است.(                                                                     یۀقضائ ۀقو

 یدهگرد "قدرت" یها یباز مصلحت و یقربان ی،جمله عدالت انتقال از عدالت در مجموع و ،افغانستان در

 یۀقضائ ۀقو مشروع و و یدولت ملایجاد ) مأمول ینبه ا یابیتا دستآیا ه ک یگرددمطرح م یاکنون سوال است.

 یانتقال یبه عدالت واقع یابیخاطر دسته ب ید! بایرم؟ نخیمنتظر باشباید  یعدالت انتقالتأمین خاطر ه ب مستقل(

به  یتواندم یموارد آت یافت،که در صفحات قبل تذکر  یاساس یهمزمان با کارها .یابدمؤثر انجام  یکارها

 مطرح گردد:                                 یعدالت خواه ۀمشمول پروس یحساب اجزا

 چهار که در ینمائیمصحبت م حالیدر  «یعدالت انتقال ۀپروژ»که ما از  یمداشته باش ه یادقبل از همه ب :الف

 :یراخ ۀده

 .                                                                   ینمایدم دیرا تهد جامعه یاتح ،مزمن یاجتماع و یاسیانقطاب سـ           

 را بوجود آورده است.                                                       یمل یخطر فرو پاش ی،اجتماع یرالجوانببحران کثـ           

را  یخاص یب و معضالتمصائل، مسا ،گوناگون بحراناتآن، متشکلۀ  عناصرو ابعاد ، تداوم، آفت جنگـ 

، ایجاد قشر نیمهاجر شده گان ویجا، بوسعت یافتن اعتیاد به آن و مواد مخدراز جمله تولید ). کرده است یجادا

 و...(.                                                                                   خاص زورگوی و غاصب

بشر    در افغانستان تنها نقض حقوق  است. یدهپا گرد یرز یواجتماع یمل یحقوق بشر وارزش ها یممفاه ـ

 یبدان معن ین. ایباشیم( مواجه مcontinuing human right violationنقض مداوم حقوق بشر) نه، بلکه با

از  یتوانداست که نم یرسالت مل ینبزرگتر آن یدنپامال گرد از نقض و یریقوق بشر، جلوگحاست که تحقق 

         تحقق گردد.                                                                                                                   م یاسیس یغاتتبل یقطر

 مورد در .یشودته مبرابر تحقق عدالت پنداش چالش در یند بزرگتراسدولت ف قانون و یتنبود حاکم ب:

 اصل به باورافراد جامعه و ینصورت مستدام دفاع شود، بلکه اه اصل ب یناز گفت: نتنها یدقانون با یتحاکم

 گردد.      بدلمردم م

 یندهدر آ مواجه ساخته و یکشور را به خطرات جد تمام جامعه و ،به آن یباورمندعدم  قانون و یتحاکم فقدان

 این خطرات در .یشودسقوط افغانستان پنداشته م یبمه یاز عوامل داخل یکی ،لتحا یندر صورت تداوم ا و

 اکنون:                                                                                            ینهم متوجه بود که یدبا ید: با نگرانوش یساده تلق یدارتباط نبا

 یاستر یگرد یدکاند و یشودم یجمهور یاستر یدکاند خندد و یهمه م یشبه ر یانتحار یاتمدافع جنا و عامل

شدن در  یددرروزکاند یکا،امر ۀمتحد یالتدر ا یارکان حرب یت عالیالتحص و یسترجنرال ۀبا رتب یجمهور

! )عجب! مگر یردبگ تهللا دوباره تفنگ بدس مته: حاضر است بخاطر کلیگویدانتخابات م یسیونمحضرکم

نمی  بانهللا قر متهه بر ضد کلتنخواس یمسلح جان شانرا خدا یسربازان فداکار قوا ون افسران وناک ینهم

 (                                                                             نمایند؟

 یدنشن از ی کهلسادوازده ) یمقام دولت ینتریبر عال یهسال تک دوازدهاز  بعد یجمهور یاستاول ر معاون

 موکراسید حامیدولت  یاگو ش فلک کرشده است ووگ یدولت ساز بشر و موکراسی، حقوقاصطالحات د

 .                                                                             ینمایدم بتصح «کوهه دن باالشب»از  ساده ( صاف وبوده است
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 یما وقت یاسکرد . ق یاسخطرات را ق ینا یاسمق یتوانم یافت؛خروار تذکر  ۀحساب مشت نمونه آنچه ب با

در  یاجنب یانمحصول حضور نظام معلول و «یثبات نسب» ینکه ا یمخواهد بود تافراموش ننمائ یتواقع ینمب

ز خطر انقراض دولت ا ،یندم دولت را جمع نمایپاکستان گل آن قبل از آنکه طالبان و یردر غ .یباشدکشور م

 ، وجود دارد.                                                                                        یابتین یجنگها افغانستان به ساحات نفوذ تفنگ بدستان و یمتقس یریاز سر گ درون دولت و

 ینکه دشمنان ا یمکه ما متوجه باش یشودپنداشته م یضرور یزلحاظ ن ینقانون از یتبه حاکم یشترمکث ب این

 د.                                                         نباش ینم یرانوابسته به پاسداران ا یها یمدار یعتطالب و شر یانگرا یعتتنها شر ،اصل

 تلخ:       یقبه حقا اعتراف

محدود  کاران جنگ خالصه و یتجنا و یضد بشر یممان به جراهمت یافشا ۀدر محدود صرفا   یقحقا بیان

با  مفتوح و راپرمنفعت  به ادبیات امروز انجوی" دکان"بهانه  یناه چند تن انگشت شمار ب یا . ویشودنم

ه را ... گفته سرانجام همه را ب یگریآن د و یرا اخوان یسوم را اشرار، یست، دیگریرا کمون یکی یدکاندار

 .     ینمایندداخل م یجنگ یتکاراندر فهرست جنا یمذهب و یاسیس یشۀاند یا و یسیاخاطر تعلق س

 که:                   یمتعلق دار یمعترف بود ما به کشور یدبا دارد،نیز  یگریتر د یجد یارتلخ ابعاد بس یقبه حقا اعتراف

 دارد. یوهب و یتیم ،یوبمعلول، مع ،یدشه ملیونچند  ـ

 نشده است. یقدق یابیشدگان ارز یجاب یهنوز رقم واقع رقم مهاجران جهان را دارد و ینبلندتر ـ

 یثحه ب یالدیم 11شده، در قرن  یدهون کشانخ و این خطه به خاکشدن مهاجمان یربا سراز یخدر طول تار ـ

قدرت حساب ابر  یۀنطع جنگ سرد و به مرکز تصف یثاواخر جنگ سرد بح ، در دوره و«هندوستان ۀدرواز»

قربانی و...   یانهم یایمثابه معبر ورود به آسه اکنون ب و یقرن جار یلدر اوا ن وآبعداز متخاصم و یها

 میدهد.

پاکستان  ۀتداوم جنگ اعالم نا شد عرب و یونابوه قم و و یوبندبرخاسته از د یادگراییبن یاکنون سونام همین

 .                                               ینمایدبود افغانستان را مطرح م سوال هست و یس،انگل و یکاامر یزکجدار ومر یها یاستس و

 ینا یراز یدارند؛گام بر م یاطبا احت یاربس یو واقع یعدالت عمل ینمدافعان راست فوق، یقدر نظرداشت حقا با

                                                                              مادر وطن است که ما:                     خونه حق نعش آغشته به جفا ب

 و یمخود باش یبرق یانآن جر شخص و این الزام بروارد کردن  یا آن گروه و شخص و ینفکر برائت ا در

 بگوئیم و یمنمائ یادرا کم وز آن و ینمحتسب گناهان ا و یمفت در نقش در دست گرفته و یمثقال یترازو یا

اخوت »نام  یرتا ز یمتالش نمائ یا و .بر عکس یا و ؛کشته اند یشمارب ها یکاییامر روس ها کم کشته و

 .       یمواعراب خاک انداز یسعود و یرانا یسدسا تجاوز پاکستان و بر «میاسال

 :                                                                                  نقد گذشته انتقاد از خود و ـ

نقد گذشته به  و انتقاد از خود و یریاصل انتقاد پذ یدبا رفتن بطرف عدالت، و یقحقاه ب یشناسائ ۀدر پروس

فراموش  ید، نبایگیردم تا )حزب وطن( صور .خ .د .که بر ح یادیروش عام مبدل گردد. باوجود انتقادات ز

ن موضوع را در زمان یهللا ا یبداکتر نج چنانچهبوده  یشگامخود پ ۀحزب در انتقاد از گذشت ینکرد که ا

 بازتاب داده است:                             ینآن حزب چن یتحاکم
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جه هصراحت له که ب یصبغت هللا مجدد ..«یمداد یمرم کفن و ،مردم قبر یبرا ی،ډوډ ی،کال وض کور،ه عب»

 یمتنظ یکارنامه ها از آن، بعد یهم در سالها بود و «ینمجاهد یممثل دولت اسالم» یکهدر زمان رت دارد،هش

را که  یکارها... » د:یگویم یوزچنانچه در مصاحبه با طلوع ن را مورد انتقاد قرار داده است و یجهاد یها

چند هزار،  زدند، و ینملت را بر زم یثیت، حدکردن یرانرا و خانه ها چند سال، یندر رهبران ... کردند، ینا

               (17) ...«.یدندهزار مردم را به قتل رسان یس ،یستب

نابسامان و فساد  یر و احوالمردم در دوازده سال اخ یکشتار وتباه بار قتل، ینچندنیز  یجمهور کرز رئیس

 داده است.     ضیحتو یرا با لحن انتقاد یشخو یتحاکم یو... سالها

                                                                                         

 یجامعه جا یتا در فرهنگ عموم یدهافغانستان، باعث گرد یاستدر مجموع ابعاد س یریانتقاد پذ یۀروح عدم

گرفته  یانتقام کش و یهتاک سازنده را دشنام، تقاد سالم ونقد وان یموارد جا یاریسفانه در بسأباشد. مت ینقد خال

ابراز  ،یجنگ ها وکشتار مردم در عذرخواه ینضرور است تا عامل یاراست. افزود بر نقد وانتقاد، بس

)با هر  دوستم یدا عبدالرشهتن ،نود ۀحوادث هولناک ده ینگردند، از مجموع عامل یقتشو یقحقا یانب معذرت و

 است.                      یدهگرد یشگامعرصه پ یناست( دربوده که  یرۀانگ

                                                     تساهل، مدارا وتحمل:    ـ

ثبات محسوب  و یداربه صلح پا یابیدست ۀاز ارکان عمد مدارا تساهل، تحمل و یری،پذ یگرهمد فرهنگ

 و «یالت»  ازکشتن یستقرن ب یلاوا اسالم در یندروغ یننقش مدافع افغانستان در یخی.  دشمنان تاریگرددم

 ینمنسوب و ازاز کشتار سرب یقرن جار یلفخر فروخته اند و در اوا «یستکمون» قرن از کشتن یرآندراخ

 یهایدوو )عکس ها و .ینمایندگان و دهشت آوران، صحبت م یشهشرارت پ ینید یبۀبمثابه وج مسلح، یقوا

 ودر یوتیوب  مسلح  یمنسوب قوا یرانشکنجه وآتش زدن اس ین،توه ،یرتحق ،یساننا یراز برخورد غ یادیز

 جود دارد(.سایر منابع 

                                                                                                     

را  یدشمن تخاصم و یۀروح ییابد،م و یافتهانجام  ینزهرآگ یغاتافغانستان، که با تبل یخیپالن دشمنان تار این

خاطر ه ب یغاتیتبل ـ یجنگ روان یندر عقب ادر جامعه شده است.  یدانقطاب شد دامن زده، باعث نفاق و

دهشت افگن عرب  یوخش دجال پاکستان و موالناهای سرحد انتحار، تا ،اذهان جوانان افغان یر و تخدیرتسخ

 ۀتحمل که در فرهنگ افغانستان سابق مدارا و تساهل،ی انسان یها یشهاند ینروقرار دارند. بد قم، ینمتعصب و

 یاسی، فرهنگیس یراستا نه تنها دولت، نهاد ها ینجامعه پخش گردد. در ربطور گسترده د یدبا ؛دارد یطوالن

 .یدعرصه تالش نما یندارد تا در کلفیتبادرک م احساس وبا  دارند، بلکه هر افغان یتمسئول یمدن ۀجامع و

 یاز رقبا یریانتقام گ و ینمایندعمل مآن از روشنفکران بر عکس  یاز افغانستان تعداد یرون)متأسفانه در ب

 (قرار داده اند. یواقع یعدالت خواه یجاه را ب یسیاس

 

در  یموکراسید و قانون یتاکمح بشر، حقوقتأمین از عوامل مؤثر  تساهل وتحمل، مدارا، ۀپخش و توسع

از مدارا ارائه کرده  ی راتعرف جالب یالدیم 1115ملل متحد در سال  ۀ. مؤسسیشودافغانستان پنداشته م ۀجامع

                                          بود:                                                                            اهدبحث خو ینا ی برایخوب یارل بسکم  است که م  

 است که صلح را محقق و یلتیمدارا فض است، یاسیتعهد س یکبلکه  ی،اخالق یفۀوظ یک... مدارا نه تنها »

 .«     یسازدفرهنگ جنگ م ینفرهنگ صلح راجاگز

                                                                                       

 مستدام حقوق بشر:                                                              یموتعم یغتبلـ 
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 یناش یالملل ینمندرج در اسناد ب یقوق بشر و مفاد وارزش هاح یجهان یۀاعالم یمضرور است تا مفاه بسیار

 یثبه ح (human rigts Culture of)کلتور حقوق بشر یمتعم .گردد ضیحمردم تو یمستدام براطور آن  از

 وزارت معارف، .یگرددمحسوب م یفرهنگ و یاجتماع ی،مدن یدولت، نهادها یاساس یفاز وظا یکی

  یند.نما یوعمل طرح ینهخاص رادر زم یپروگرام ها یدرسانه ها با مطبوعات و

 شهروندان، یبرا اصل در جامعه و ه یکب (Respect for human rigts )قوق بشرحاحترام به  یکهتا زمان

 .      یدخواهد گردنه  یسراز نقض حقوق بشر م یریجلوگ نگردد،مبدل 

                                                         

 ی:داخل یندر قوان یزاداصالح وا ـ

 :                           یدوجود آه ب ییراتغت یدر موارد آت یداخل ینقوان ضرور است تا در بسیار

 که افغانستان به آن ملحق شده است. یالملل ینب یها یونبا کنوانس یداخل ینمطابقت قوان الف.

 فغانستان.                   متذکره در ا یها یونکنوانس یقخاطر تطبه ب ید و متممجد ینتن قوانخسا ب.

 افغانستان. یندر قوان یجنگ یاتجنا و ضد حقوق بشر و یضد بشر یمجرا یلو تسج یفتعرج. 

 

 در عمل: یتحقق عدالت واقع 

 خواهد بودتا:  یسرممکن وم زمانی «یعدالت انتقال»تحقق عدالت در مجموع و منجمله  یمآنچه گفته آمد با

 مهار گردد.                                        یتبحران مشروع ـ

 .                                      یدوجود آه ب یمل دولت مشروع و ـ

 قانون تحقق گردد.                                            یتحاکمـ 

 .یدنما ینوتضم یقعدالت را تطببتواند که  یدوجود آه مستقل ب یۀقضائ ۀقوـ 

 یقبل یبخشها )چنانچه در یالملل ینب و یمل ۀدرعرص یــ رسم یاسیدرصورت تعهد س ودراینصورت 

 .  یدمطمئن گرد یبخاطر تحقق عدالت واقع یتوان(، میافتتذکر

                                        

وجه آن در  ینرترا به به یعدالت انتقال ۀمصالحه که توانست پروژ و یصلح، آشت یال، قهرمانماند نیلسن

 یانب ینرا چن یشتجارب خو ،در رابطه محقق سازد، ،یجنوب یقایافر ۀآشوب زد تناقض و پراز تضاد، ۀجامع

که  ینجاستا ،یباشدم واجهو حقوق بشر م یموکراسی، دیتقانون، شفاف یتجهان با حاکم ی کهزمان» :ینمایدم

شدن  یموکراتیزهد پروژه باعث انکشاف و ینمنظور ا ینهمه بو  یگرددمطرح م یعدالت انتقال ۀمسئل

 .«یگرددم

 

*** 

 یچآنرا فراهم آورد تا ه ینۀزم یعدالت واقع یقتطب قانون، یتکه در پرتو حاکم یوار یدام ینبا ادر خاتمه 

             .                                                               نه یابداز چنگال قانون نجات  یمجرم

)که هست وبود  یافغانان با چنگ زدن به وحدت ملکه واهد بود، خسراب کاذب ن یک یزمان یواریدام ینا

 ش قرار دهند ویخو یخواسته ها مردم را در صدر تمام اهداف و افغانستان در گرو آن است( منافع کشور و

با عبرت از  و دقانهصا نخواهد بود، یسرم یترق بدون انکشاف وآنهم افغانستان که  بقای خاطر حفظ وه ب

 بگذارند.   یخ، گامدردناک تار یدرسها

                                                                         

بر  یاسی ود سووابسته به احزاب موجیرغ ک شخص مستقل وی یثحه ب ؛مقدور بود یرحق یندر ذهن ا آنچه

 یزهموطن عز و گرانقدر گانخدمت خواننده مال احترام در پنج بخش بکبا  یمان،حب الوطن من اال یمبنا
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را  یمطالب و یممفاه ،مسلکی و یاختصاص یبزرگان در بحث ها نظر استادان و تا در پرتو نقد و یدارائه گرد

 پایان. یمگسترده تر، انکشاف بده مشخص تر و

 

 نظر، نقد و تکملۀ شما را پیرامون موضوع به این آدرس منتظرم: 

sadat@hotmail.com-mir                                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخذ:فهرست م

  (111فحه )غاجعه ص سرزمی  حماسه و ،   اغاانساا میرعنایت هللا سادات .1

اخیر ماه  ۀموسی شفیق آخری  صدراعظم دهه مشروطیت رژیم شاهی در هفا، محمدقرار شنیدگی .2

 1531و نوراحمداعامادی سومی  صدراعظم آ  دهه در اواخر ماه عقرب سال  1531ثور سال 

همراه با جمعی از بزرگا  دیگر همانند طاهر بدخشی، جنرال صفرجا  نورساانی و برادرا  و... 

به شهادت رسیده اند. در آ  شب و روز شایعاای وجود داشت که گویا ااحادشوروی میخواهد با 

( 115) ۀ. چنانچه در صفحقرار بدهد زعامت دولای را در اخایار نوراحمداعامادی ،آورد  اایرات

 میخوانیم: (1813)، سال یرو خط امام( اسناد النۀ جاسوسی، نشرشده از جانب دانشجویا  پ53جلد )

 اخبار مداوم در باره طرحهای شوروی برای اسافاده از اعامادی به عنوا  یک جاگزی  سیاسی»

 «کرد.اوم خسرنوشت آ  پیر مرد را م ،برای امی 

 ، وو روسی احریر یاغاه، غربی ی از طرف محققا  اغاا کاابهای زیاد ،دوره در مورد جنایات آ  .5

در کااب ( 1811   1818)از جمله برواس امساونز شارژداغیر سفارت امریکا در کابل در سالهای

با ذکر ارقام صحبت از کشاه شد  « اال شورویسال نخست اش اغاانساا  پنج»خویش احت عنوا  

 .مینماید نفرهفده هزار

آنانیکه در » :با حروف برجساه بر دیوار اعمیر وزارت داخله نصب بودشعار چنی  در آنوقت  .1

 «تاریکی از بین برده میشوند. ه مینمایند درئتاریکی توط

 .جلد سوم «مکاایب اغاانی»حبیبی محمود  .3

در سایت اغاا    2315اکاوبر 18مورخ « نامکمل مقاولی  وطندارا  مالست نشر »مایاراحسا   .6

 .رم ج

 .کوکچه پخش و نشر گردیددر چند کانال الویزیو  از کابل و سایاها و منجمله در سایت خبری  .1

 .(113)طنی  ظاهر اغاانساا  در قر  بیسام  صفحه   .1

 .(111)طنی  ظاهر اغاانساا  در قر  بیسام صفحه  .8

 ا.ایاهای آسمایی و کابل نااهمهری  نصیر س .13

و ی حقوق جزای پساا حس  غرهنگ روابط بی  المللی :یک از جرایم ماذکره در کاابهایهر  .11

 اعریف گردیده است . بی  المللی

 (.262) فحه، ارجمه حکیم سروری صکاروی  غیلیپ  سرنوشت غم انگیز اغاانساا  .12

mailto:mir-sadat@hotmail.com
mailto:mir-sadat@hotmail.com
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 ارجمه و نگارش یوسفی اکبر داکار جناب، «داموکلس شمشیر»  اصطالح ذکر به رابطه در .15

  است. رسانیده نشر به جرم  اغاا  سایت در را مفید

 .جها  و امریکا امپراطوری عنوا  احت دیپلوماایک لوموند سایت .11

             سها و رادیوهای بی  المللی از جمله روز اظهارات رامس غیلد اوسط آژاندر ا  شب و  .13

 بی بی سی مناشر گردید.

بخش ( 613) فحهص« بشر حقوق اا طبیعی حقوق از عدالت، و حق یهوا در» علی محمد موحد .16

 سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.

 .در یو تیوببمناسبت سالروز هشتم ثور ویدیوکلیپ صحبت صبغت اله مجددی  .17

 


