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 ټولنوفدراسیون  د پناهندگانو افغان د  کی اروپا په
 اروپا   در افغان پناهندگان سازمانهای  فدراسیون

 
 

 مردم ما جنایات خاد را هرگز فراموش نمیکنند! 

دولتی و قوماندانان  حاکم شد. از آن دوران تا امروز حکام و زورمندان  فیت همزمان با کودتای بد فرجام هفت ثور در افغانستان  فرهنگ معا

کاملیشه   برخوردارند واز معافیت  تطبیق میگردد. اسد هللا سروری    مل  بینوا و بی سالح  باالی مردم  لیست  که  رئیس اگسا  قانون صرف 

رد مواخذه قرار  موبخاطر جنایات عظیم اش  تا سقوط رژیم نجیب هللا  ،  روازه های وزارت داخله آویخته بودمقتول او را امین به د  ۱۲۰۰۰

  نن شدکممک.ج.ب بخاطر     را  رئیس کام  و اسد هللا امین   تاتورکدی امین  حفیظ هللا    کرد.  می نگرفت ودر مقامات باالی دولتی اجرای وظیفه  

بعد از  ند، نه بخاطر جنایاتی که آنها در حق مردم افغانستان مرتکب شدند.   خویش نابود ساخت جابجائی مهره ها در حکومت دست نشانده  

و کارمندان    ماشین جنایتاین    شد.    تا سیسو ولی نعمتان روسی اش    توسط داکتر نجیباشغال افغانستان توسط روسها دستگاه جهنمی خاد  

دامنه    دادند و    وکام را ده ها  جرایم اگساآن  اندیشان و عناصر وطندوست ضد اشغال  برابر وسعت  آزار دگر  تازه  به شکنجه و  ی ئ ابعاد 

 افزودند.  

،  مردم غیر حزبی اساس گذاشته شده بودردود یک حزبی وغضب همه حقوق و آزادی ها از  که بر سیستم م ی آن دوران  استبداد حاکمیت  

داده  را در انحصار حزب    فعالیت سیاسی حق   اقتدار قرار  اندایشان    برسر  نامیداشغال  مخالفین  ودگر  انقالب می  . وظیفه  خادیستها را ضد 

را شناسائی ت  اندیشان  بود که دگر  این  نجیب هللا  رهبری  نموده و  حت  دستگیرو شکنجه  تعقیب،  بنام  ،  ئی  و  څاز طریق مضحکه  ارنوالی 

  طوالنی حبس دردت های  م  بهبه جوخه های اعدام بفرستد و یا  ،  خاد بودند  یو بلی گومعاشخوارقضات آن  که  قالبی     اختصاصی ه محکم

والیات   در  دیگر  زندان  ها  ده  و  پل چرخی  اندیشان دخاطرات    کند.  محکوم  زندان  یا  که    ی  گر  و  عقاید  از   سوئی همبخاطر  یکی  با  شان 

بین   و گزارشات کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر  بودندشده  نذانی  و زشکنجه  خاد      توسط   ،  مخفی سازمانهای   سازمان های 

تا حدی  تکان دهنده   ابعاد جنایات    ،المللی  بنیاروشن میساخاد را  بحیث  نجیب هللا  این دستگاه شکنجهزد.  از لحاظ   وکشتار  دگذار و رئیس 

همه   مسؤلبعدی الی سقوط رژیم اش بصورت غیرمستفیم  مستقیم و در سالهای  بصورت    ۱۹۸۶الی    ۱۹۸۱  از  ، حقوقی وتاریخی سیاسی 

 میباشد.   خادجنگی بشری و جنایات  ضدجنایات 

بها سید  چون وطندوست افغان رهبران ر داخل پاکستان دست به کشتار برعلیه روسها هنوز ادامه داشت، د جنگ ئی که در سالهاآی.اس آی 

مینا و ده ها فرد دیگر زد تا راه را برای حاکمیت بی چون وچرای  یف، داکتر فیض احمد، قیوم رهبر،  دین مجروح، داکترلودین، حاجی لطلا

بارات حزب اسالمی که پاکستان از موجودیت شان احساس خطر میکرد و استخآنها فرزندان واقعی افغانستان بودند    عمال خود باز بسازد. 

تحت حمایت دولت    نجیب هللاخانواده  داشت.  ه دیگری  انگیزآی.اس.آی  نجیب هللا  برای قتل    وسیله  قتل آنها توسط آی.اس.آی شد.  گلبدین  

شش ساله   تجربه   خاص و  زیرکی با  و    د به خانواده اش بپیونددپاکستان از این هراس داشت که اگر نجیب هللا در هن د،  بسر میبرهندوستان  

 اش از طریق رفقای خلقی  موصوف را    ،ی جلوگیری از این حالتبرالیه پاکستان مبدل خواهد شد.  دولت هند ع یکارابه حربه     ریاست خاد  

  متهم جنایاتش را که میخواستند او را باالی چوکی  و آرزوی قربانیان    بدار آویخت در کابل  میزان    ۲۶بتاریخ  همکار طالبان شده بودند،  که  

 عادالنه ببینند، به خاک یکسان ساخت.  کمه  محا جریان در
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کودتای  با وصف آنکه    ند و همکاران اسبق خود را بدور آن جمع نمودند. حزب وطن احیا کردیک حزب وطن را  ژخادیستها در بلعده ئی از  

.  دس استخاد برایشان مق دستگاه جهنمی  نجیب هللا و  دوران، درا محکوم میکن ببرک کارمل  دوران  توسط روسها وثور و اشغال افغانستان 

این حزب طی سالهای  صد ها هزار انسان توسط خاد را محکوم نکرده اند.  ه از جنایات خاد فاصله نگرفته و شکنجه وکشتار  آنها هیچگا

نماینده خاص اشرف  که    نخستین رهبر آن نجیب(  -قوماندان ملیشیه  کارمل)وکیل هلمند    جبار قهرمان است.  ثبت شده    نیز  اخیر در افغانستان 

را در    نجیب هللامیخواهد سالگرد به دار کشیده شدن  حاال همین حزب  ترور شد.  بود، توسط اشخاص نامعلوم  در هلمند  غنی در امور امنیتی  

یار شان قرار گرفته است، تجلیل کنند.  بصورت رایگان به امر اشرف غنی در اخت به اساس اسناد نشر شده در انترنت  خیمه  لویه جرگه که  

نوع  این    تجلیل از،  تذکر آن در فوق رفت به اساس فرهنگ معافیت که  را تجلیل میکنند.    قهرمان خودبعباره  دیگر خادیستها سالگرد مرگ  

این بعد    رابطه به درکه  تنظیمها    ئی که سرو صدا، تازگی ندارد. از تسهیالت عامه که متعلق به بیت المال اند رایگان  استفاده  با  ها  "قهرمان" 

اند  قضیه   انداخته  انحصار  براه  انگیزه   از  است.  ناشی  غنی  اشرف  علیه  تبلیغ  و  دولتی  امکانات  پرچمیها  طلبی  دخول  دارد  تازگی  آنچه 

و ساز وبرگ  بصورت   تشکیالت  در  میگوئیم  گروهی  است.  افغانستان  نه حکومت   دولتدولت  لسی   و  و  اعضای  از  وبرخی  رئیس  زیرا 

مع،  جرگه از  رسونین  ایکی  جمهورخنگوی  کابل،  ئیس  داخلهوالی  وزارت  امنیتی  معین  جمهور ،  رئیس  مشاورین  از  برخی  برای  ،    آن 

 رتبه ستره محکمه ی کارمندان عالبرخی از  ،  امنیت ملی برخی از جنرالهای  ،  خواهد بود.  نامیمون  تیم دولت ساز  افغانستان، بخصوص برای  

اند.   به قیمت جان خودش و    داود خان برای  است که    ی بازی همان قمار  فمصروئیس جمهور کنونی  ر  قرار معلوم و... از همین قماش 

   خانواده اش تمام شد. 

شاهد جنایات    در ازهان مردم که  ئیس اش نجیب هللا رالویه جرگه کارنامه سیاه خاد و رگرفتن در خیمه   محفل  اعتقاد راسخ دارد که  فارو  

دارائی    ، غارت و رقص مرده برسرمیخکوبی  ،  لیل از مسؤلین قتل عام افشاردرهمین خیمه بار ها برای تج سفید کرده نمیتواند.  خاد بوده اند، 

  ذشته  شان میشناسند. اما مردم آنها را به اساس اعمال گفل دایر گردیده است.  انیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مح  ینابود  های عامه و

میتواند تبارزعلنی و نیمه دولتی پرچمی ها  .  بر حافظه شان نقش بسته استوکارنامه  سیاه خاد   وت مستقل خود را دارندقضاو تاریخ  مردم  

 خواهد بود.  نامیمون تیم دولت ساز  افغانستان، بخصوص برای  عواقب آن برای داشته باشد کئی انعکاسات ملی و بین المللی 
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