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  ٧از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. مايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می ن
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠٠٧  فبروری                                                                                           اکادميسين سيستانیکانديد 

  

  نميشود عدالت تمثيل، ينمجرم حاکمۀبدون م

  !ديگردنم تأمين  وثبات امنيت،وبدون عدالت
  

 يک افراد با0ی قانون يکسان تطبيق بدون. يابد می تحقق آن نافذۀ قوانين تطبيق با فقط کشور يک يا جامعه دريک عدالت
 به را ومالی جانی مصئونيت که است عدالت فقط.بود خواھد خبری ثباتو صلح از ونه ميشود تأمين امنيت نه جامعه
 زورگوئی ومانع ميگيرد را مردم وناموس ومال برجان وتجاوز خواری رشوه و مالی فساد وجلو آورد می ارمغان

  .ميگردد در جامعه روانی و مالی واخLقی ھای استفاده وسوء قدرتمندان واجحاف

 سخن  به.است داخلی وامنيت نظم برقراری کشور دريک امنيتی وسايرنيروھای اردو پوليس، داشتن نخستين ھدف 
. وامنيت نظم واستقرار عدالت تحقق برای قانون مجريان دست در وابزاری اند وسايل امنيتی ونيروھای پوليس ديگر

يل پوليس واردوی ملی ده افغانستان به عنوان يک کشور،از ده سال به اين طرف با حمايت جامعه بين المللی برای تشک
ھا ميليارد دالر از کمک ھای جامعه جھانی را به مصرف رسانده است، تاروزی از اين نيرو در راه تامين صلح وامنيت 
واستقرارثبات کار بگيرد، مگر تا ھنوز دولت در انجام اين اولين وظيفه و مسئوليت خود ازاين نيرو کار نگرفته است تا 

ًه ميتواند مثLيک وزيريا يک والی مختلس وغاصب ورشوتخور را از قدرت برکنار وتوسط پوليس به مردم نشان بدھد ک
به سارنوالی ويا به پای ميز محکمه حاضر کند؟ عدم دلچسپی به اين کار حتی بصورت سمبوليک، تمام وعده ھای 

ھمين بی اعتباری دولت  . استدلخوش کن دولتمداری را به صفر ضرب زده ودولت را در نزد مردم بی اعتبار ساخته 
وبی اعتمادی مردم به دولت سبب شده است که مخالفان دولت روز تا روز بيشتر قوت بگيرند و با دولت ونيروھای 

  .  امنيتی ملی وبين المللی زور آزمائی کنند

 اما کسی نيست که به مردم افغانستان از بی عدالتی وحق تلفی  وبی بازخواستی مستمر اراکين دولت به جان رسيده اند،
مردم .داد شان برسد وحقوق شان را از کسانی که با کرزی سوگند وفاداری وخدمتگزاری  به مردم خورده اند ، بگيرد

  حقوقينقضاتا زمانيکه جنايتکاران و ن: امنيت جانى نياز دارند و بدين باوراند  صلح وافغانستان بيش ازھر کارى به

امنيت به کشور  ثبات و شد و تأمين نخواھدتمثيل و يا بين المللى کشانده نشوند، عدالت بشر به پاى ميز محاکمات ملى
   .گشت  برنخواھد

ھم در دورۀ حکومت انتقالی حامدکرزی وھم پس از انتخابش بحيث رئيس  مقامات  دولتیبدبختانه، دستان اکثريت 
  .قاچاق مواد مخدر نيز دخيل وسھيم اند درجنايات جنگى آلوده است، بلکه در کشت و جمھور منتخب، نه تنھا 

  به نظر ميرسد که امريکا، ديگر آن محبوبيت روزھای اول پس ازسقوط طالبان رادر ميان 

مردم افغانستان از دست داده است، زيرا امريکا بجای آنکه سران تنظيمھای افراطی وفرماندھان جنايتکار را که مسبب 
وراستند، خلع سLح کند و يکجا باگرفتاری متھمين به عضويت درالقاعده اصلی ظھور طالبان والقاعده دراين کش

وطالبان آنھا رانيز به گوانتانمو واز آنجا به محاکمه بسپارد، گذاشت تا اين مارھای نيم جان ھريک به اژدھای ھفت سر 
يش از پيش کشت ترياک تبديل شوند وبا غارت دارايی ھای عامه و دست اندازی به مال وناموس وھستی مردم وترويج ب

ًوقاچاق مواد مخدر، ھريک باندھای ھای مافيايی تشکيل دھند وازاين طريق برسلطه خود در محLت بيفزايند وباعث 
ًرنجی را که مردم زير سلطه ايتLف شمال از دست زورگويی و اجحاف . عدم ثبات واستقرار امنيت درکشور گردند

راز سوز وگداز دھشت افگنی طالبان در مناطق جنوب وجنوب شرق کشور نيست قوماندانان بيباک ومسلح می برند، کمت
  .  مردم غيرنظامی ميکشدغکه با بمباردمانھای بی امان بمب افگن ھای امريکايی دود از دما

 امنيتی و فقر استخوان سوز ومريضی وبيسوادی ، بدون کمک ھای مالی  عدالتی وبیبا آنکه نجات مردم ما ازچنگ بی
صادی ونظامی امريکا و ايتLف بين المللی نا ممکن است، مگر بازھم مردم تمام اين مصايب را بجان خواھند و اقت

پذيرفت وحضور بيگانه ای که دست در دست جنايتکار بگذارد وظلم و اجحاف را درکشورمضاعف کند، نخواھند 
مدلی و خوشبينی مردم افغانستان را امريکا اگر انتظارھ. پذيرفت و به صف دشمنان چنين حضوری خواھند پيوست

داشته باشد، بھترآنست تا دست جنايت کاران را از گريبان مردم مظلوم کوتاه کند وبا سپردن آنھا به محاکمات بين المللی 
  .به التيام زخم ھای خونچکان مردم بپردازد

: مينويسد» اى ما آسان است برشما کشتن «عنوان تحت خود٢٠٠٣ جو0ى ماه گزارش بشردر برحقوق نظارت سازمان
تمام قوماندانان برجسته جھادى ، اعم از رھبران مجاھدين سابق و مسئولين کنونى وزارت دفاع، داخله، و امنيت «

ملى افغانستان در بروز تمام حوادث خونين در وAيات واقع در جنوب وشرق کشور بطور مستقيم يا غير مستقيم دست 
 حقوق بشر وبى امنيتى درکشور، پيامد مستقيم تصاميم و اقدامات نادرست حکومت  وضع کنونى ناشى ازنقض.دارند

گزارش » .ايا0ت متحده امريکا، ديگرکشورھاى ايتLف بين المللى و برخى عناصر حکومت عبورى افغانستان است
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 عبارت ديگر به. ھمچنان روابط مخفى بين مقامات کشورھاى ايتLف و جنگ سا0ران جانى محلى را افشاء ميکند
تحت کنترول خود داشته ) بيرون از کابل(پنتاگون با عLقمندى به جنگ سا0ران محلى پول مى پردازد تا تمام کشور را 

قدرت مندان محلى که قوتھاى امريکايى با0ى آنھا تکيه کرده اند ، براى تحکيم اقتدار خويش کار ميکنند و از . باشند
ًشور قصدا جلوگيرى مينمايند وبنابرين تا کنون در زندگى مردم نشانه اى از بھبود و آوردن نظم و امنيت و بازسازى ک

  )١٨آينده ، شماره مجلۀ . ( تغيير ديده نمى شود

 از حقوق بشر  يیيک پروژه تحقيقاتى و شاخه" عدالت براى افغانستان"ًيکی از نھادھای مھم دفاع ازحقوق بشر،پروژه 
 صفحه يى خود رادرمورد مجرمين جنگى ١٦٨ گزارش )١٣٨٤ سرطان٢٦  (٢٠٠٥ جو0ی١٧جھانى است، که بتاريخ

 ١٣٨٠اين پروژه که از سوی يک سازمان دفاعى تحقيقاتى پيش برده ميشود، در اواخر سال . افغانستان نشر نمود
اد احزاب  مدارک جدى در مورد جرايم جنگى و جرايم عليه بشريت ميباشد که توسط افرۀتاسيس گرديده و ھدف آن تھي

اين سازمان حوادثى را که در مراحل .  صورت گرفته است١٣٨٠ الى ١٣٥٧مختلف در جنگ ھاى افغانستان از سال
. مختلف جنگ، مانند کشتاردسته جمعى، اعدام، شکنجه روحى، وتجاوزجنسى، صورت گرفته، تحت تمرکز قرار ميدھد

ستھای دولتی بايد سابقه آنھا را در نظر ُام تقرر افراد به پدر اين گزارش به دولت افغانستان پيشنھاد شده است که ھنگ
  .بگيرد و افرادی که متھم به نقض حقوق بشر در گذشته ھستند نبايد به پست ھای دولتی منصوب شوند

 در زندان ھا، اعدام ھای دسته جمعی، بمباران مناطق مسکونی، سرکوب اعتراض  ھای گوناگوندستگيری ھا، شکنجه
 ھرات و کابل در زمان رژيم خلق و پرچم، حضور نيروھای شوروی سابق در افغانستان، شليک راکت به ھای مردم در

مناطق مسکونی، کشتار، تجاوز جنسی، قتل عام در زمان حکومت مجاھدين در کابل، قتل عام زندانيان طالبان در مزار 
 و ويران کردن و سوزاندن منازل و کشتزارھا شريف و قتل عام غيرنظاميان توسط طالبان در سرپل، باميان و يکاولنگ

  ) ٢٠٠۵ جو0ی ١٧،bbc. (، از مواردی است که در اين گزارش به آنھا توجه بيشتر شده است"شمالی"در 

گروه ديده بان حقوق بشر که در نيويارک مستقر است، از حامد کرزی، رئيس جمھور افغانستان  ازاين چندی قبل 
چندين نفر از کسانی که اين . ه به ارتکاب جنايات جنگی متھم ھستند دادگاھی تشکيل دھدخواست برای محاکمه کسانی ک

کريم خليلی، معاون رييس جمھور افغانستان، محمد قسيم . گروه از آنھا نام می برد، دردولت حامد کرزی کار می کنند
زب اتحاد اسLمی افغانستان و ، عبدالرسول سياف، رھبر ح)اکنون معاون اول رئيس جمھور(سابق وزيردفاع فھيم 

در جنايات "عبدالرشيد دوستم که دارای مقام با0ی نظامی در دولت حامد کرزی است، در اين گزارش، متھم شده اند که 
  ".گذشته دست داشته اند

ن  ديده بان حقوق بشر ھمچنين گلبدين حکمتيار، رھبر فراری حزب اسLمی افغانستان و صدراعظم اين کشور در دورا
مارشال محمد قسيم فھيم وزير دفاع پيشين . آن دوران متھم می کند" شنيع ترين جنايات"جنگھای داخلی را به ارتکاب 

در جنگ . افغانستان، از کسانی است که در گزارش ديده بان حقوق بشر، به ارتکاب به جنايات جنگی متھم شده است
 ميان جناح ھای مختلف مجاھدين ١٩٩٢ريل پروی سابق در آداخلی افغانستان که در پی سقوط دولت مورد حمايت شو

در جريان آن درگيری ھا جنايات فجيع گسترده ای روی داد، اما ھيچ کس در .بروز کرد، ده ھا ھزار نفر کشته شدند
سازمان نظارت برحقوق بشر در گزارش سا0نه خود بر پاليسی . ارتباط با آن حوادث تحت پيگرد قضايی قرار نگرفت

ريکا در مورد افغانستان انتقاد کرده نوشته است که امريکا بجای ھمکاری با نھادھای بين المللی صلح ، مناسبات خود ام
  .را با برخی از جنگ سا0ران افغانستان که سوابق وحشتناکی در نقض حقوق بشر دارند، مستحکم کرده است

امی امريكا در افغانستان به بھانۀ جنگ عـليۀ تروريزم به عمليات نظ: ميگويند"افغانستان آغشته بخون" نويسندگان کتاب
درين عمليات نظامی، ھـزار ھا افغان ذريعۀ بمبھای خوشه ئی جان خود را از . براه افـتاد" عـمليات آزادی متداوم"اسم 

 . را پياده كندامريكا يك گروه جنايتكار ديگر را بنام ائتLف شمال روی صحنه آورد، تا طرح ھای امريكا.  دست دادند
جنگ سا0ران كسانی بودند كه بدون حمايت و تسليحات از جانب امريكا نميتوانستند مصيبت عظيمی را بر ملت افغان 

بانان آنھا منحرف گردد و مطبوعات  جنگ عـليه تروريزم باعـث شد، كه توجه از جنگ سا0ران و پيشتی.  تحميل نمايند
 اعمال گذشته و حال اين مردم را مورد ارزيابی قـرار داده  و دموكراسی بنامی را امريكا ھم يا نخواست و يا نتوانست

مطالعات نشان داد كه اكثر مردم افغان خواستار تامين .  كه امريكا در افغانستان براه انداخت، بدقـت موشكافی نمايد
حكامه كشانيده شوند، زيرا بسيار اما امريكا نميگذارد كه جنگ سا0ران به م عـدالت و محاكمۀ جنگ سا0ران اند،

ھمه تبليغات در مطبوعات به نفع حكومت . مسايلی افـشاء خواھـد شد كه شموليت امريكا را در آن ثابت خواھـد ساخت
امريكا براه افـتاد و يكی از د0يل جنگ را ھم احيای حقـوق زن افغان قـلمداد كردند كه در حقـيقـت چنين نبود، بلكه 

افغانستان آغشته :  مقالۀ- جرمن آنLين-افغان. (ست نظامی، اقـتصادی و سياسی امريكا مطرح بحث بوداھـداف دور د
   )بخون، بقلم داکتر ميرعبدالرحيم عزيز

چند تن از سناتوران امريکا در تلويزيون آن کشور در ،٢٠٠٥شھباز سليم خبرنگار افغانی مينويسد که درپنجم ماه دسمبر 
ما بليونھا دالر در افغانستان مصرف کرديم ، اما خطای بزرگ را وقتی مرتکب «:  اظھار کردند ارتباط به افغانستان

درد دل افغان، شماره (» .ُشديم که قدرت را به ھمان جنگ سا0ران و آدم کشان و عده ئی از افراد ضعيف النفس سپرديم
 ) ٢۴، ص ۴٣
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در کابل می توان يافت که سن او قد دھد و حکايت کمتر کسی را :  در کابل می گويدbbcخبرنگار" اندورنورث"
 عضوی از خانواده يا ًآنھا معمو0.  برای گفتن نداشته باشد١٩٩٠ ۀ خود يا بستگانش از وقايع اوايل دھۀوحشتناکی دربار

ھای به گفته اين خبرنگار بی بی سی، بررسی  .دوستانشان را در آن جنگ خونين که کابل را فراگرفت از دست داده اند
ول شناخته شدن کسانی ھستند که به آن ؤافکار عمومی نشان داده است که اکثريت مردم پايتخت افغانستان خواھان مس

  .جنايات متھمند

گزارش گروه ديده بان حقوق بشر که در پی دو سال تحقيق آماده شده و آکنده از جزئيات است، از برخی کسانی که ھم 
 کريم خليلی، رھبر حزب وحدت از جمله از قسيم فھيم معاون اول رئيس جمھور ود، نداردولت  مھمی در ھایاکنون پست

متھمان به ارتکاب عنوان  ، به سترجنرال دروزارت دفاع ،اسLمی و معاون رييس جمھور افغانستان،عبدالرشيد دوستم
  .ه استنام گرفتبه جنايات جنگی 

ن مصونيت به کسانی است که در گذشته حقوق بشر را زير پا  دادۀوضعيت جاری به مثاب: ديده بان حقوق بشر می گويد
نگرانی اين گروه اين است که اين ادعاھا برای حفظ ثبات ناديده گرفته می شود به خصوص آنکه انتخابات .گذاشته اند

  ين يک سخنگوی آقای کرزی گفت که آنھا پيش از نشان دادن واکنش می خواھند ا .پارلمانی ماه سپتامبر نزديک است

  .گزارش را بيشتر مطالعه کنند

ًقبL نيز سازمان ديده بان حقوق بشر مستقر در نيويارک، گزارشى را که در آن از شمارى رھبران و قو ماندانان جھادى 
ن زمان گزارش ديده بان حقوق بشر را آاما دولت در .به حيث نا قضين حقوق بشرنام برده شده بود، به نشر رسانيده بود

احمد نادر نادرى سخنگوى . انده و اظھار داشته بود که اين گزارش يک مقطع خاصى را در بر گرفته استنامکمل خو
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز برنياز تحقيق بيشتر براى يافتن حقايق و تقويت برنامه عدالت انتقالى در 

  . افغانستان تاکيد مى کند

عLه از سران احزاب سرنگون شده خلق و پرچم از رھبران جھادى " غانستانپروژه عدالت براى اف "ۀدر گزارش تاز
مانند حزب وحدت، اتحاد اسLمى، شوراى نظار، جنبش ملى، گروه طالبان و نيروھاى امريکايى ياد آورى شده 

تان با اگر مرحله گذار سياسى افغانس«: خانم پريژر گاستمن رئيس اين پروژه در بخشى از اين گزارش ميگويد.است
  ) بى بى سى(» .اصول حکومت دارى خوب به شمول شفافيت رھنمايى شود ،پس ھيچ ضرورت نيست تا حقايق دفن شود

پروژه دادخواھى مردم تکميل  بشرافغانستان، ، توام باشھامت کميسيون مستقل حقوقمھمکارھاى فوق العاده  يکى از
بي دغدغه به  ان مرتکب نقض حقوق بشر شده اند و اکنونکسانى است که در سه دھه اخير درافغانست  ازافغانستان

اظھارميکند  سمر داکتر سيمارئيس کميسيون مستقل حقوق بشر. حيات شرم آورخود درداخل وخارج کشور ادامه ميدھند
، نه درعين حال نبايد به نيابت از مردم. نميتواند ما درکمسيون به اين باوربوديم که صلح بدون عدالت تأمين شده« : که

 بلکه مسئله عدالت وچگونگى تطبيق آن به مردم تعلق داشته وبه ھمين. تصميم بگيرند دارند کميسيون ونه ديگران حق

  ».منظورما مشوره ملى را راه اندازى کرديم

  بقول خانم."گردد نمی تامين عدالت بدون صلح " سمرميگويد سيما افغانستان،داكتر بشر حقوق مستقل کميسيون رييس
 ضد جرايم ٢٠٠٣ می از اگر. کرد امضا را المللی بين جزايی دادگاه کنوانسيون ٢٠٠٣ می در افغانستان:" سمرسيما

 آن در بکند، تطبيق خواھد نمی يا و ندارد را عدالت تطبيق توانمندی دولت و دھد می رخ افغانستان در جنگی و بشری
 کشور در عدالت تطبيق موضوع اگر: ميگويد سيماسمر داکتر.بکند مراجعه المللی بين جزايی دادگاه به تواند می صورت

 عنوان به او،. توانست نمی کرده عدالتی بی افغانستان در کسی امروز شد، می گرفته جدی ٢٠٠٣و ٢٠٠٠ سال در
 ھای زمين غصب  مسالۀ با جدی برخورد عدم به کشور، در عدالت تامين راستای در دولت تفاوتی بی مورد در نمونه
 نمی عضب ديگر ھای زمين گرفت، می صورت شيرپور قضيه با جدی برخورد اگر افزود، و کرد اشاره کابل رشيرپو

  .شود مھيا بعدی نسل برای بھتری آينده تا شود رسيدگی گذشته جرايم به بايد کشور، در عدالت تامين برای. شد

 و کميسيون اين که داشت تاکيد و خواند دولت ي عمده وظايف از را عدالت تامين بشر حقوق مستقل کميسيون رييس
 دولت که آن با گفت او. ھستند کشور در عدالت تامين برای اصلی نيروھای مردم، و مدنی جامعه نھادھای ديگر

 ارايه دادگاه اين به را بشری ضد قضيه ھيچ تاکنون اما كرده، امضا را المللی بين جزايی دادگاه کنوانسيون افغانستان
  .است نکرده

 کميسيون ھمکاری به را انتقالی عدالت برنامه گذشته، جنايات به رسيدگی منظور به ٢٠٠٥ سال در افغانستان لتدو
  » .گرفت قرار کشور باشندگان از درصد ٩٥ تاييد مورد برنامه اين که کرد طرح متحد ملل سازمان و بشر حقوق مستقل

ر دولت  مجاھدين و امارت اسLمى طالبان و ھمچنان مقتد درين شکى نيست که بسياری ازرھبران وقوماندان ھاى 
خبرتسليم  از زمان پخش. حزب دموکراتيک خلق، متھم به جنايت وخيانت عليه مردم وکشوراستند برخى ازعناصر رژيم

تقويت يافت تا ھرچه  ما دھى گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بحکومت، اين اميدوارى در مردم
شان بخون مردم و غارت و چپاول دارائى ھاى عامه آلوده  مايت جامعه بين المللى، کسانى را که دستزودتردولت با ح

 ًمطمئنا اگردولت قادر به انجام چنين کار. داد مردم را از جنايتکاران جنگى بستاند است، به ميز محاکمه بکشاند و

بلکه درس بزرگ تاريخى ، لت تقويت خواھد کردسترگ ملى بشود ،نه تنھا بيشترباور واعتماد مردم را به رھبرى دو
  .براى ديگر زورگويان درکمين نشسته نيز خواھد بود
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دولتى، آيا به معنى پشيمان ساختن مردم از انتخاب شان ونمک پاشيدن  به مقام ھاى ارشد بدنام تقرر برخى ازعناصر  
مندان شده  زورگوئى تفنگ داران و قدرت گذشته حقوق شان پايمال  سه دھهديدگانى نيست که درطول برزخم مصيبت

  است؟

افغانستان گامھاى مھمى درجھت ثبات، امنيت  درحالى که: درگزارش کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان آمده است
بدبختى ھاى مردم در دوران جنگ ھاى تباھکن  ھا و انعکاس دھنده درد  ملىۀوتامين دموکراسى برداشته است، مشور

 را اکثر مردم درجريان اين نظرخواھى خود. بيانگر برداشت شان از عدالت وتطبيق آنست و وده سال گذشته ب٢٣
يک تعداد  و معتقداند که اين جنايات ھنوزھم ادامه داشته و . سال اخير ميدانند٢٣قربانيان تخطى ونقض حقوق بشردر

 نقش داشتند، دروظايف وپست ھاى عمده درکشتارھاى دسته جمعى  تاريک ودستان خون آلودکه به نحوىۀافراد با گذشت
 ٤١٥١در مجموع .  و0يت و درميان مھاجرين درايران و پاکستان انجام شده است ٣٢در نظرخواھى. تعيين شده اند

درنظرخواھى سھم   تن مھاجر درايران٣٠٠ تن مھاجر درپاکستان و ٤٠٠ تن درداخل کشور، ٣٤٥١نفرو از آن جمله 
به نحوى قربانى جنايات ونقض حقوق بشردر  مردم گفته اندکه خود وى يا يکى ازاقارب شان٪٦٩از اين جمله . گرفتند

مردم سوال شد که چه زمانى شما ازتخطى ھاى حقوق بشر متاثر  درجريان نظرخواھى از. سه دھه گذشته شده اند
 ٪ درزمان ١٨وپرچم، ٪ در دوران تسلط شوروى وحاکميت خلق ١٦: آتى جواب داده اند ومتضرر شده ايد؟مردم طور

 ٪ پاسخ ٦٣ ھمچنان.  ٪ در ھرسه زمان١٧٪ در دوران نظام طالبان و١١٪ در ھردو درزمان ،٨مجاھدين،  حکومت
اساس قومى نداشته، بلکه  )١٩٩٦- ١٩٩٢(دھندگان به اين باوراند که جنگ افغانستان در دوران جنگ ھاى داخلى 

  . ايران وپاکستان دامن زده شده بود جى بشمولبوسيله قوماندانان، جنگ سا0ران وقدرتھاى خار

٪ جواب ٧٦. ٤محاکمه چه تاثيرى برجريان عدالت خواھد داشت؟  که کشانيدن جنايت کاران جنگى به از مردم سوال شد
راتھديد  ٪اظھار داشته اندکه ثبات راکاھش داده وامنيت٦.٧.کاران به ثبات و امنيت کمک ميکند دادند که محاکمه جنايت

 ٪نظر دادند که محاکمه ١١و. مينمايد  ٪ پاسخ داھندگان ھمچنان فرکرکه محاکمه مجرمين به آشتى ملى کمک٨٥. ندميک
بامردم ، کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از افراد حواست تا  درجريان مباحثات.به آشتى ملى کمک نخواھد کرد

عدالت يک  ندگان اظھار داشتند که براى مردم افغانستان،اشتراک کن. مفھوم عدالت بيان دارند برداشتھاى خويش رااز
راراھى براى بھبود جنبه ھاى  مردم عدالت. مفھوم وسيع است که از محاکمه مجرمين وجنايتکاران فراتر ميرود

معنى ترويج حقوق اساسى بشراست که شامل آزادى بيان ، رفع  براى تعدادى عدالت به. گوناگون زندگى خود دانسته اند
برخى ديگرعدالت رابه مفوه دموکراسى .جنس، وحق اشتراک در انتخابات ميباشد بعيض براساس نژاد، زبان ،ت

وحدت ملى، برابرى،  براى يک تعدادديگر، عدالت مفھوم وسيعترى داشته که شامل رفاه عمومى ،.پنداشتنه اند اقتصادى
کنندگان به اين عقيده اند که عزل جنگ سا0ران  يک تعداد از اشتراک. بازسازى، ترويج معارف ورفع بيسوادى است

اشتراک کنندگان خواھان تحقيق درخصوص کسانى . عدالت را تأمين خواھد کرد وناقضان حقوق بشراز وظايف دولتى،
ًوقسما به خارج  گرديدند که بااستفاده از بيت المال وبه قيمت جان مردم، قصرھاى مجلل ساخته، موترھاى لوکس خريده

  .وده اندفرارنم

نه تنھا افراد بلکه کشورھاى که درسياست وامور داخلى  شمار زيادى از اشتراک کنندگان به اين عقيده بودند که  
 بايد پاسخ گوى اعمال خود بوده و مسئوليت بربادى ھاى وارده را که از جانب آن کشورھا افغانستان مداخله کرده اند،

ابرازنظر نموده وتاکيد کردند که  اشتراک کنندگان درمورد نگرانيھاى شان ھم. برافغانستان تحميل شده به عھده بگيرند
آنھا . آشاميدنى صحى وساير وسايل ابندائى زندگى ناکام بوده است دولت تا کنون درتھيه برق کافى، سرپناه ، غذا و آب

راذريعه  شمکش ھاى قومىزندانھاى شخصى وبازداشتھاى خود سرانه شکايت داشته ودامن زدن به ک ھمچنان از تاسيس
پيشنھادات متعددى راغرض تطبيق  کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان.اجانب وعمال شان، خيانت ملى تلقى نمودند

و از رئيس جمھورافغانستان تقاضا شده است . تقديم کرده است استراتيژى تامين عدالت به دولت افغانستان وملل متحد
 سمبوليک به منظور حمايت از قربانيان اقدام کند وجھت رسيدگى به جرايم گذشته ازتدابير تابراى اجرى يک سلسله از

دولت بايستى سعى . تعھدنمايد طريق استراتيژى طويل المدت که شامل جبران خساره، عدالت جزائى وبرکنارى ميباشد،
و با . حترام نميگذارند، نسپاردداشته باشد وبه حقوق بشرا ورزد تا پست ھاى مھم وکليدى را به افراديکه سابقه جنائى

 يادکنند بايد سوگند کليه اشخاصى که مقرر ميشوند. درسطح عالى ادارات دولتى مشوره کند کميسيون درھنگام مقرريھا
آمده که ايجاد يک نھاد   درگزارش ھمچنان.شد ھدانقض حقوق بشريا فساد را درگذشته مرتکب نشده و درآينده ھم نخو که

نظام عدلى وقضائى  خواست مردم قبل از بھبود مه مجرمين گذشته درافغانستان بادرنظرداشتداخلى براى محاک
  .ضرورى است

رادرمورد  بشرافغانستان ازسازمان ملل متحدوجامعه جھانى تقاضا ميکند که دولت افغانستان کميسيون مستقل حقوق
استراتيژى حمايت سياسى ومالى  يق اينعملى ساختن اين استرتيژى تشويق به پاسخگوئى وحسابدھى کرده واز تطب

0زم رابه منظورعدم تقرر يا برطرفى ناقضان بدنام حقوق بشر  ملل متحد وجامعه جھانى بايست فشار ھاى سياسى. نمايد
ًوضمنا دولت بخواھد . نھاد داخلى براى تطبيق مجازات مجرمين حمايت تخنيکى کند از ايجاد يک وارد نموده و

حقوق  کميسيون مستقل.  را درخصوص پيشرفت استرتيژى عدالت دراختيارآنھاقرار بدھدھاى منظمى تاگزارش
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حقوق بشررا مستند ساخته وآنھا رابه  بشرافغانستان ھمچنان از جوامع مدنى ملى وبين المللى تقاضا داردکه موارد نقض
    مردم،جريدۀ(.بشرافغانستان وجامعه جھانى برساند اطLع دولت افغانستان، کميسيون مستقل حقوق

   )٨٥ شماره رحيم وحدت، منشرۀ امريکا،

با ) نيزقرارگرفته است که مورد تائيد سازمان ملل متحد(ارائه اين گزارش به مقام رياست جمھورى افغانستان،  پس از
است، برخى از رھبران تنظيمى متھم به نقض  وجوداينکه اسامى نقض کنندگان حقوق بشر دراين گزارش ذکر نشده

درآن برھان الدين ربانى، با اعتراف به برخى اشتباھات تنظيمھا ،در مورد  ق بشر،درکابل کنفرانسى ترتيب دادند وحقو
بلکه تھديد نمود  مردم وتھيه گزارش، نه تنھا کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان را فاقد صLحيت خواند ، دادخواھى

با جرئت بيشتراز ربانى اظھار داشت که ما در   البته استادسياف.که تحقق اين گزارش ثبات را درکشور برھم خواھدزد
 اشتباه نکرديم، بلکه سنجيده و دانسته عمل«او افزود که ما. اشتباھى نکرده ايم امر تخريب و کشتار مردم کابل ھيچ

  ».و از محاکمه نيز ھيچ باکى نداريم. کرديم

 مرتکب ويرانى شھر ١٩٩٦ -١٩٩٢سالھاى   است که طىانگشت اشارت مردم کابل بيشتر بسوى رھبران تنظيم ھايى
کدام  . غيرنظامى وبالنتيجه مسبب اصلى جنايت عليه بشريت شده اند کابل وکشتار بيش از شصت ھزار نفرمردم

اسLم ، مردم  عملکرد ميتواندجنايت بارتر از اين عمل رھبران تنظيم ھاى افراطى باشد که در جامه دين و پاسدارى از
برزنان گروه ھاى مخاف خود تجاوز دسته   تحت ساحه تنظيم مخالف خود را به توپ و راکت و بمباران بستند،مسلمان

بريدند وبر سرمسلمانان منسوب به گروه يا قوم ديگرميخھاى شش  پستان زنان مسلمان گروه مخالف را. جمعى نمودند
فرماندھان  ويختند و زنان شوھردار را بزور به نکاحدريدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آ انچه کوبيدند و شکم

ِچراحيثيت و آبروى وعرض مسلمانان و مال  خود در آوردند؟ مگر در قرآن خدا مسلمانان برادر ھم گفته نشده است؟ پس
عامه بدست غارت سپرده شد و يا منابع اقتصادى و توليدى کشور از بيخ  و دارائى ھاى شخصى مسلمانان و دارائيھاى

داده شد و به  گرديد و موترھاى ملى بس و تانک ھاى محاربوى و سرمايه ھاى ملى آن به پاکستان انتقال وبنيان نابود
اين ھمه ناروائيھا و اين ھمه ويران گريھا و  :نرخ آھن پاره به فروش رسيد؟ تاکى مردم جرئت نداشته باشند که بگويند

طى افغان نھفته است که بخاطر کسب قدرت بيشتر ويا حفظ آن، ھريک افرا اينھمه کشتارھا زير سر رھبران تنظيمھاى
اين .کرده اند بخود را بجاى برادرى وتفاھم و گذشت ، بسوى نفاق و برادر کشى و غارت و چپاول تشويق افراد وابسته

ميليونھا دالر و پوند اين ھمان رھبرانى اند که . شکستند ھمان رھبران اند که سوگند در خانه خدا را در بيرون ازآن خانه
 و مجاھدين را با شکم گرسنه.کننده به مجاھدين را در حسابھاى بانکى خود واريز ميکردند و لایر کشور ھاى کمک

خانواده ھاى آواره مجاھدين بجاى  راھى ميدانھاى مرگبار جھاد ميکردند،بدون آنکه دينارى از آن پولھاى باد آورده را به
پولھاست که اکنون ھريک لشکر شخصى براى خود درست  اين رھبران از برکت ھمان. دحقوق و مزد خون شان بدھن

 حال اگر کسى از ميان. بى خبر وفقير، براى خود اعتبار و جاه و مقام کمائى کنند کرده اند تا بازھم بحساب اين نوکران

اسLم و توھين به مقدسات دينى قلمداد   بهآگاھان جامعه، اعمال اين آقايان را به انتقاد بکشد، انتقاد از خود را، توھين
 الحادوکمونيستى نسبت ميدھند و داد و واويL راه مى اندازند تا ديگران را بترسانند و ًميکنند و فورا گوينده را به کفر و

  سپتمبر٨ چنانکه آقاى ربانى در دومين ھمايش مسعود شناسى درتاريخ .از ادامه چنين انتقاداتى جلوگيرى کنند

يکسال بعد » .دشمنان اسLم اند آنانيکه ميگويند، مجاھدين شھر کابل را خراب کرده، دشمنان مجاھدين و«: گفت٢٠٠٣
کسيکه مجاھدين «: گزارش کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، گفت از اين سخنان آقاى ربانى، سياف نيز درارتباط به

شکايت از  ھدف اين ديده درائيھا، اين است تا مردم کابل زبان» .ميکند، از دايره اسLم خارج است را متھم به جنايت
  ؟!ھرگونه اتھامى عليه آدمکشى و تجاوز تنظيمھاى ايشان ببندند 

به نشر سپرده ودرآن با ) ٩١شماره( "مردم افغانستان" ًدر جريده" خاين خايف است"مقالتی زير نام  حميد انوریآقای 
فغانستان جنايت وحشت بار جنگ سا0ران، قوماندانان نام نھادجھادی، اميران مردم ا«:شھامت کم نظيری نوشته است

خودساخته، مليشه ھای کثيف وگلم جم وجنرا0ن وسترجنرا0ن روس پرست، وزيرصاحبان خادم روس وخاديستان 
 که جاسوس وشکنجه گر را دربيست وشش سال اخير با گوشت وپوست واستخوان خويش لمس کرده اند وخوب ميدانند

ازنخستين ) حيف نام جھاد( و اما جنگ سا0ران وقوماندان صاحبان به اصطLح جھادی... خادم کيست وخاين کدام است؟
اين وحشی . لحظاتی که چون مور وملخ ازچھارطرف وشش جھت به کابل سرازير شدند، دست به تاراج وچپاول زدند

زن وفرزند مردم .  کرده به کشتارخLيق دست يازيدندُصفتان ملک بی صاحب گفته ھمه ھستی و زندگی مردم راچور
ھرقومندان دارای خانه ھای گران قيمت، سرايھای تجارتی وبلند . رابا زورتفنگ ربوده وبه ناموس شان تجاوزکردند

اين قومندانان فرمايشی ويا تنظيمی ھرکدام درساحه تحت فرمان شان، .مزلھا گرديده وھرکدام دارای شش ھفت زن
چشم کشيدنھا، سينه . مختار بودندو از ھيچ جنايت ورزالتی درحق مردم شريف وبی دفاع افغانستان دريغ نکردنداميرخود

بريدنھا، گوش وبينی بريدنھا، برفرق سر ميخ کوبيدنھا، رقص مرده ورقص زنده ، نگھداری زنان برھنه در زيرزمينی 
  . ودوھزاران جنايت ديگراز مشغوليت ھای شباروزی شان ب... ھاو 

 مسعود، يکی از ھزاران ھزار مردمی که زنان ودختران شان بوسيله ھمين قوماندانان - باری درزمان حاکميت ربانی
جنايتکارتنظيمی ربوده شده بود، با ھزار وسيله و واسطه خود را به جناب ربانی رسانيد وعريضه ً خود راپيش کردکه 

و درقرارگاه خودنگھداری ميکند، ازشما ميشود وازخدا جلو اين فLن قومندان شما زن نکاحی مرابزور تفنگ ربوده 
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در زير ورقه عرض ) دولت اسLمی(آقای ربانی به حيث رييس جمھور . جنايت رابگيريد که مساله ننگ وناموس است
معلوم نيست که آن » تشکر. محترم قومندان صاحب، زن عارض را برايش مسترد کنيد «:آن بخت برگشته نوشت

 جنايتکار آن زن بدبخت را به شوھرش برگشتاند يا خير، ولی مسلم است که فرجام آن جنايت برای زن مطلوم قومندان
ًنيز فاجعه بار بوده است وشوھر گويا برای پاک کردن لکه بدنامی از دامن خانواده اش، زنش راحتما کشته 

 ، 0زم بود تا قوماندانش را در مLی عام به برای رييس دولت اسLمی اگر به اسLم واسLميت ايمان داشت  .خواھدبود
  .دار ميزد تادرس عبرتی ميشد برای ساير قومندانانی که دست به چنين اعمال جنايت کارانه ميزدند

محسنى در تبانى با ديگرجنگ هللا بشمول تنظيم حرکت اسLمی  آيت ا تنظيم جمعيت ربانی و تنظيم اتحاد اسLمی سياف
که در ھنگام قدرت دولتى، دريک جبھه متحد برضد نيروھاى تنظيم افراطى  ای  افراطى اندسا0ران، بخشى ازتنظيمھ

چنداول  ومتحد او جنرال دوستم و حزب وحدت مزاری جنگ را تا سطح کوچه ھاى کابل، درجمال مينه و حکمتيار
ين چھار ھزار مردم بى تخم١٩٩٣ماه فبرورى ١٢ و١١ومنطقه افشار و ديگر نقاط شھر گسترش دادند، و در تاريخ ھای

اين جنايت جنگى يکى از شواھد . امان خود قتل عام کردند گناه افشار را درکابل بوسيله توپ و مسلسل و بمباردمان بى
المناک  مردم کابل و مردم افشار که اھل آن بيشتر ھزاره اند و قربانى اين قتل عام و فاجعه انکار ناپذيرى است که تمام

ٌپروژه دادخواھی افغانستان ، جريده مردم افغانستان، چاپ : ديده شود. ( ھنوز فراموش نکرده اندشده اند، آنرا تا 
  )٩١امريکا،شماره

 چندين ھزار نفر ازمليشه ھاى ازبک در ساحه ارگ تا پل محمود ١٩٩٤جنورى  جدى مطابق اول١١ًعLوتا در روز 
بوسيله  ١٩٩٧ وھزار طالب در شھر مزارشريف در مىھمچنان قتل عام د. نيروھاى ربانى قتل عام شدند خان توسط

ازمردم ھزاره در مزارشريف  نيروھاى تحت فرمان حاجى محمد محقق وجنرال ملک و قتل عام حدود ھشت ھزار
وکوچ دادن اجبارى مردم کوھدامن و به آتش کشيدن  ،١٩٩٨نھم اگست  توسط مL محمد حسن آخند درتاريخھاى ھشتم و

طالبان بدستور مLعمر و تخريب بت ھاى معروف باميان وساير ميراث ھاى  ن مردم شمالى توسطخانه وباغ وتاکستا
، و قتل فجيع سه ھزار اسيرطالب توسط جنرال دوستم در ٢٠٠١مرز وبوم بدستور مLعمر در مارچ  فرھنگى مردم اين

 جنايت عليه بشريت اند که مجرمين اينھاھمه اعمال ،٢٠٠١داخل کانتينرھاى دربسته در دشت ليلى شبرغان در دسامبر 
  . جنگى سپرده شوند آن بايد به محکمه بين المللى جنايات

 نيروھايش برچند روستاى پشتون در ٢٠٠٣اپريل  ماه٢٨در تداوم تصفيه ھاى قومى توسط اسماعيلخان والى ھرات در 
در اوايل . دم مسلمانرا غارت کردندو دو کودک را کشتند و دارائى مر  زن٣ نفربشمول ٣٨با0مرغاب حمله کردند و 

  زن و کودک پشتون١٥ تن کشته و    پنجاه در برخوردھاى جناحى در و0يت بادغيس و فارياب ،٢٠٠٣ماه مى سال

قريه جات پشتون غارت  وخانه ھا و فروشگاه ھاى. ازترس خود را در رودخانه با0مرغاب پرت کردند و غرق شدند
جنگسا0راسماعيل خان زشتى ودنايت را بحدى رساندکه زنان  افزون براين)  اپريل٢٨ مى، سايت آريائى ٥. (شدند

ويا مردان خود از منزل بيرون ميرفتند، مورد پيگرد قرار ميداد وموضوع باکره بودن  شريف ھرات را که با اقارب
نظر او دراين آزمون  ازرا که يک امر بسيار خصوصى است، مورد تست ومعاينات طبى قرار ميداد، وآنانى را که  شان

مورد توھين و تحقير قرار ميکرفتند و بالنتيجه زنان  ًپست ناکام بيرون مى آمدند، به زندان مى سپرد وطبعا اقارب شان
 خانه را نداشتند، مجبور ميشدند خود را آتش بزنند و ازشر سرزنش فاميل واقارب و که ديگر روى بازگشت به» متھم«

مھاجم بيگانه اى نه ديده  يک چنين توھينى را مردم ھرات در طول تاريخ، ازسوى ھيچ. کنندھمسايگان خود را راحت 
اسماعيل خان تا قبل از شکست و فرار ازدست . ديدند بودند، مگر درزمان امارت خود ساخته اسماعيل خان مردم ھرات

ير غLمى سازمان اطLعات ايران را ولى پس ازشکست و فرار به ايران او زنج طالبان آدم درست وقابل احترامى بود،
افغانستان تبديل شد و  انداخت و بعد از سقوط طالبان و اشغال دوباره ھرات، او به مدافع جدى منافع ايران در برگردن

  .بسته بود اجرآت او درھرات حتى از دربسى موارد دست رژيم طالبان را از پشت 

 

اين واقعيت است  که افغانستان در جلوگيری از نقض حقوق بشر ناتوان گزارشھای ملی ونھاد ھای بين المللی حاکی از 
نيويارک ،گزارش سا0نه خود از وضعيت حقوق بشر را در پنجصد صفحه  سازمان ديده بان حقوق بشر، مقيم .  است 

در لبه  بار ديگر ٢٠٠۶افغانستان در اواخر سال  :منتشر کرده ودر خصوص افغانستان چکيدۀ گزارش آن چنين است 
اين ناقضين  اکثريت . ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون مسلح به مکان امنی مبدل شد پرتگاه قرار گرفت و برای 

زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جھان  در گذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغانان و بخصوص 
   .شده بودند

شد، با آنکه نيروھای ناتو که وظيفه  شرق افغانستان به جنگ تمام عيار مبدل  و جنوبدراين سال نا آرامی در جنوب 
ھای سازمان ملل متحد به عھده دارد، ساحه فعاليت خود را به سراسر  تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله 

سا0ران و مليشاھای محلی که  نگ در نقاط ديگر کشور، افغانھا روزمره مورد ظلم و ستم ج. گسترش داد افغانستان 
 نيروھای ضد دولتی و قاچاقچيان مواد مخدر از مناطق مرزی ميان   .ند قرار داشتستظاھرا با دولت افغانستان ھمنوا

عمل سوءظن ھای را در  اين . افغانستان منحيث پناھگاه استفاده کرده و آزادانه به رفت و آمد می پردازند پاکستان و 
   .افغانستان ببار آورده است ھمدستی پاکستان در نا آرامی ھای مورد نيات و 
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مساعدت ھای مالی جھانی در سراسر کشور و  مردم از بی کفايتی و ناھمآھنگی ميان نيروھای ياری امنيتی بين المللی و 
 عاملين آن ری ضمنآ، مردم افغانستان از ضعف کارآيی دولت کرزی و فساد ادا. بودند حتی در کابل ناراض و خشمگين 

   .از مردم عام را داشت دولت نيز در بسياری موارد نه ميل ونه توانايی حمايت . ه مند بودندي گLشاکی و

و خشونتھا در افغانستان بود که با  تجارت پررونق مواد مخدر در اين سال قسما عامل و قسما تمويل کننده نا امنی ھا 
 ھروئين جھان را تشکيل ٩٢% اين تجارت نصف درآمد کشور و . ئم کردقا  ريکاردی ٢٠٠۵ نسبت به سال ۶٠% رشد 
ھای اقتصادی در مناطق شھری  پيشرفت ) که بيشتر مديون تجارت مواد مخدر است(عليرغم رشد درآمد سرانه  .دھد می 

 از مراکز حقوق بشر، فقر و نا امنی بشکل قابل توجھی با افزايش فاصله نقض . و بخصوص در کابل متمرکز شده است
نواحی افغانستان که يکی از  برخوردھای مسلحانه و نا امنی پيشرفت ھای اقتصادی را در اکثر . افزايش ميابد و0يات 

بازسازی بالخصوص . جدی و حتی با عقبگرد مواجھه ساخته است عقب مانده ترين کشورھای جھان است، با مشکLت 
تا تحرير اين نوشتار، بيشتر از يک   .بيشتر برخشم مردم محلی افزوده استافغانستان آسيب ديده و اين نقيضه  در جنوب 

ھای نظامی بين شورشيان و نيروھای ناتو و دولت در جنوب افغانستان در   شھروند غيرنظامی در نتيجه برخورد ١٠٠٠
شته شده اند که اين رقم  ک٢٠٠۶   نفر در نتيجه منازعات در سال ۴٠٠٠رويھمرفته بيشتر از .  کشته شده اند٢٠٠۶  سال 

   .از ھر سال ديگر از زمان سقوط طالبان تا به امروز می باشد  و بيشتر ٢٠٠۵دوبرابر افراد کشته شده در سال 

 - نفر٨٠٠٠٠ تقريبا -) خانوار(فاميل   ١۵٠٠٠مطابق آمار سازمان ملل متحد، شمار بيجا شدگان در جنوب افغانستان 
 حمله انتحاری را در اين سال انجام داده اند که قربانيان آن را ٢٠٠بيشتر از  دولتی طالبان و نيروھای ضد .می باشد

مL عمر، گلبدين حکمتيار، جLل الدين  حمLت نيروھای مخالف دولت برھبری . اغلب افراد غير نظامی تشکيل می دادند 
ته است؛ از آنجاييکه اين حمLت مقاصد  رشد بيسابقه ای داش٢٠٠۵نسبت به سال  حقانی بر مکاتب، معلمين و شاگردان 

 سرباز خارجی در جريان نبردھای سال ١٧٠بيشتر از  . غيرنظامی را ھدف قرار می دھند جنايت جنگی بحساب می آيند 
غيرنظامی آسيب  آنکه ناتو و نيروھای ائتLف تحت رھبری آمريکا می کوشيدند تا به افراد  با .  کشته شده اند٢٠٠۶

حوادثی مانند کشتار غيرنظاميان  . نگرانی ھای جدی شد تکيه بيش از حد اين نيروھا بر قوای ھوايی باعث نرسانند اما 
نيروھای ناتو و قوای ائتLف تحت رھبری آمريکا بميان آورد که آيا اين  در چندين حادثه سوا0تی را در مورد توانايی 

   .تفکيک قائل شوند رنظاميان در اين گونه عمليات می توانند که چنانچه بايد ميان جنگجويان و غي نيروھا 

ربانی، عبدالرشيد دوستم و کريم خليلی  در سراسر کشور، جنگسا0رانی مانند عبدالرب الرسول سياف، برھان الدين 
جنگی  جنگ ھای داخلی در اوايل سالھای ھفتاد خورشيدی متھم به ارتکاب جنايات  معاون رئيس جمھور که در جريان 

   .تا کنون صاحب مقامند و به سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دھنداند 

. خودسر امسال نيز نتوانست تLش کافی انجام دھد دولت کرزی جھت رفع فساد گسترده و مھار جنگسا0ران و مليشاھای 
   . است  توجيه کرده ھای آنان تن در داده و اختناق سياسی را بخاطر موجوديت نا امنی چه بسا، که دولت به خواسته 

حقوق بشر و جنگسا0رانی  ناقضين  پرزيدنت کرزی در ماه مه عميقا روند مھم اصLحات دستگاه پليس را با تقرری 
اين در حاليست که افراد مذکور مطابق . منطقوی خدشه دار ساخت چون بصير سالنگی و غLم مصطفی به رياست پليس 

هللا گذر قرار دارد در ماه  پليس کابل که تحت فرمان امان . ز اين مقامھا نمی باشندپليس واجد شرايط احرا 0يحه تقرری 
که بخاطر غصب زمين ھای زراعتی خود توسط عبدالرب  می از خشونت غير0زم در مقابل مردمانی استفاده کرد 

گردھم آيی کرده  در پغمان پارلمان و يکی از بدنام ترين ناقصين حقوق بشردر افغانستان می باشد،  رسول سياف، عضو 
   .بودند
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