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 پیوند مقامات بلند رتبۀ افغان
 دهۀ نود، در ُکشتارهای دسته جمعی

 !وطنداران عزیز 
بر حسب تعهد قبلی من نظریات شخصی خود را پیرامون موضوع مطروحه بعرض می رسانم، البته فیصلۀ ختم این 

 .و معزز افغان جرمن آنالین استبحث از صالحیت پورتال ملی  
 

نیویارک تایمز در نشر این مضمون ابتکاری بخرچ نداده و یا موضوع بکری را که مردم افغانستان از آن بی خبر 
بوده باشند به اطالع نرسانیده بلکه یاددهانی از فجایع و جنایاتی است که ما و شما در درون و بیرون مملکت از آن 

ن این خونریزی ها در زمان حیات اکثریت ما در سرزمین خود ما بوقوع پیوسته یا پدر از آگاهی کامل داریم چو
دست داده ایم  یا برادر یا اقارب و یا اهل شهر و قریه و قصبه که همه وطندار ما بوده با همه حقوق مشروع 

 .انسانی
ز و تا امروز جریان دارد، نظام آغا ۷۵۳۱سال این فجایع و جنایات ضد بشری از بامدادان منحوس روز هفت ثور 

مستبد و سفاک و ضد مردمی به رهبری ظاهری حزبی بنام دیموکراتیک خلق  و پیشوایان مزدور و گماشته شدۀ آن 
در تحت شعارهای زیبا و خواستنی مدت چهارده سال مظالمی برحق این ملت روا داشتند که بعد از تهاجمات چنگیز 

اشته، یادداشت های شخصی دارم که فهرست جنایاتی است که در زمان سردمداری و تیمور لنگ در تأریخ نظیر ند
حزب خود فروخته شدۀ پرچم و خلق و لشکر سرخ شوروی با آهن پاره های مخوف جنگی، طیارات غول پیکر، 

با  تانک های زمین لرزان و هلیکوپتر های نابود کننده، راکت های سام و اوراکان و بامب های آتش افروز عیار
مواد کیمیاوی بر علیه این ملت مظلوم و بی دفاع بشکل جنگ کامالٌ عیار صورت گرفته، جنایات این قماش بدو 

اول بنحو مسلحانه و در میادین نبرد و دوم محو صدا های آزادیخواهی و  فرود آوردن سر .  شکل صورت میگرفت
وروی که در شکنجه گاه های دستگاه های افغان وطنپرست در برابر سجده گاه  واقعیت تحمیلی استعمار ش

استخباراتی  با استنطاق های تعذیبی و وحشیانه، کشتار شبانه در پولی گون ها، پرتاب از طیارات،  سوختاندن دسته 
جمعی و زهر آلود ساختن مواد غذایی و آب آشامیدنی و انهدام مزارع زراعتی و شبکه های آبیاری صورت می 

 .گرفت
در آن . ن من و تو در زیر زنجیر تانک ها بهالکت رسیده و بر مردگان شان خاک کشانیده شدهبه هزاران هموط

زمان افغانستان در طلسم نظارت، حراست و مراقبت دستگاه قهار کا جی بی قرار داشته مرغی را جرأت پرواز در 
به هزاران قصه و . انیحیطۀ ظلمتکدۀ استعماری شوروی نبود چه رسد به مؤسسات خبر رسانی و رسانه های جه

غصۀ افغانستان زادۀ جنایات آندوره ناگفته ماند و مبارزین بی تجربه که بدون هرگونه آمادگی در صحنه های نبرد 
شتافتند به اهمیت این موضوع توجه نکرده آنرا قید قلم نساختند و نویسندۀ افغانی هم زحمت تتبع و مطالعات دقیق و 

ولی واقعیت اینست . ه جنایات بشکل افسانه های چشم دید با مرگ یک نسل محو شدکامل را در زمینه بخود نداد
جنایات جنگی به موجودیت چند گورستان دسته جمعی در شمال کشور خالصه نشده و در اطراف و اکناف این خطه 

 .بسی گورستان های دسته حمعی قبل از دهۀ نود وجود دارد
که درهر والیت، شهر و ده و قریه رخ داده ذکر هریک از یک جانب یاداشت های شخصی من تفصیل وقایعی است 

 .بسیار دلخراش است و از جانبی هم بحث را به درازا می کشد
گذشته از مستنطقین جبار و قهار شوروی وقتی خشونت، ظلم، وحشت و بربریت جالدان هموطن را می دیدید از 

است؟ آیا فرزند افغانی با این همه بیرحمی و قصی القلبی خود می پرسیدید که آیا این شخص انسان است؟ افغان 
 وجود دارد ؟ 

این جنایات در سرزمینی اتفاق افتاد که مردم آن با وصف غربت و بسی محرومیت ها با امنیت، صلح، آرامش، 
را عزت و کرامت می زیستند، البته منکر این واقعیت کافر است، در  ملکی که اگر در بادغیس چهار گوسفندی 
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اما روزگاری رسید که حیات انسان ارزش پر . گرگی می خورد این حادثه عناوین برجستۀ نشرات را تشکیل میداد
 .کاهی نداشت و به گروه و دسته و فرقه کشته می شد

ورقه تا حال معلوم نیست و پیش داوری بدون مطالعۀ متن کامل معقولیت ندارد   033گر چه محتویات مکمل راپور 
قالۀ نیویارک تایمز میتوان چنین انتباه گرفت که راپور کمیسیون تحقیق و بررسی جنایات جنگی تحقیقات ولی از م

خود را در دهۀ نود متمرکز گردانیده و بروی دالیل ناشناخته شده بنحوی از جنایات ضد بشری و قتل عام های 
ات که یک ملیون تخمین گردیده مغشوش متعدد قبل از دهۀ نود بصورت مشخص تذکر نرفته و ارقام ارائه شدۀ تلف

در دوران خدمتم در ملل متحد دستم . کننده است و چنین اسنباط میگردد که یک ملیون انسان در دهۀ نود بقتل رسیده
به راپور سری رسید، که نمیدانم چرا نشر نشد، که در آن تعداد مجموعی تلفات افغانها بشمول عساکر نظام از سال 

و تلفات جنگ های داخلی . به یک ملیون و هشت صدو پنجا هزار نفر تخمین گردیده بود 0772تا سال  0790
 .نفر محاسبه شده  00333تا  00333تنظیمی توسط منابع ملل متحد از 

البته که جنایات جنگ های رهبران قدرت طلب تنظیمی علیه مردم بینوای افغانستان در حالیکه توقعات برای خوبی 
 .میزد بکلی اظهر من الشمس است در قلوب همه موج

ساله که جنایت علیه انسان به اوج خود رسیده بود تالش های  00در مورد گریز راپور از یک دورۀ خونبار
مذبوحانه و دیوانه وار رژیم و بادار شان برای حفظ آبرو و حیثیت فناه شده  بسی قربانی ها را بجا گذاشت بی 

 .ردیدحساب کشته شد و آبادی ها ویران گ
 .این موضوع در نوشته های عالمانۀ دانشمندان محترمی که درین نظر خواهی سهم گرفته اند مفصالٌ توضیح گردیده

هدف اصلی از این ترجمه و به نظر خواهی گذاشتن آن نه تنها تأکید و تائید اهمیت آن بحیث یک داعیۀ ملی است 
آیا به محاکمه کشیدن جانیان جنگی و ناقضین حقوق بشر  بلکه تحلیل امکانات، شرایط و احوالیست که در تحت آن

 .توسط مؤسسات ملی و ا بین المللی صورت پذیر است
محاکمۀ جنایت کاران دست آلوده بخون یک رؤیا و خیال نیست بلکه این خواست و آرزوی ملیون ها افغان عدالت 

زوی عدالت در افق افغانستان یک لبه مانده و خواه است، تا این کار صورت نگیرد و عدالت واقعی تأمین نگردد ترا
تا زمانی که بازخواست خون ریخته شدۀ ناحق بجا نشود در آن سرزمین آرامش ، صلح و ثبات نمی آید و بحیث 

و هیچ فردی را هراس از قانون و باز پرس وجود نداشته و . سرزمین نفرین شده در مصائب دچار خواهد بود
 .شده دوام خواهد کردجنایت جزء فرهنگ پذیرفته 

هیچ کسی صالحیت عفوه و بخشایش جنایت کاران را نداشته و  هیچ شخص ویا مرجعی این حق را بهیچوحه  ندارد 
 .چه این تخطی ار نصوص کتاب الهی وتمام ارزش های حقوق مدنی است

یت، نامۀ سر گشادۀ به بعد از اعالن عفوه عمومی توسط صبغت هللا مجددی رئیس جمهور کم دوام، بنابر حکم مسؤل
ایشان نوشتم که خلص آن عرایضی بود مبنی بر اینکه اول جناب  شما رئیس جمهور منتخب نیستید  اوامر و فرامین 
شما ارادۀ ملت را تمثیل نمی کند ، موقف روحانی شما در جامعه هم حق چنین فیصله را بشما نمیدهد ، اگر فرد 

کرد گلۀ نبود ولی شما بحیث عالم متبحر دین چگونه بر کلیه احکام دینی پا عادی بی خبر از شریعت اسالم چنین می
 .گذاشته بخود حق عفوه عمومی جنایت کاران را صادر نمودید

 .در فلشنگ  نیویارک قرائت نمودم( رض)متن کامل این نامه  را در یک نماز جمعه در مسجد ابوبکر صدیق 
در دم و . یتکاران امکان دارد؟ البته که هر عقل سلیم میگوید نی حاال می نگریم که در حال حاضر محاکمۀ جنا

دستگاهی که جنایت کار جنگی بر اریکۀ قدرت تکیه زده و مقامات بلند را در حکومت ویا پارلمان  احراز نموده ، 
 کی جرأت به محاکمه کشیدن شان را دارد؟

سیاست مصلحت گرایی برای بهر برداری از  رئیس جمهوری که  با وقوف کامل بر اعمال گذشتۀ این عده بروی
نفوذ و سرمایۀ این اشخاص غرض استحکام قدرت خویش  کرسی هارا با عالمی امتیازات  بتصور اینکه افغانستان 
ملکیت موروثی او است به آنها توزیع نمود، آیا شهامت، جرأت ، دل وگردۀ چنین اقدام رادارد که به اساس راپور 

فکر میکنم این یک توقع غیر واقعی و زیاد از حد از زمامداری . ی میز محاکمه بکشاند، ابداٌ نیکمیسیون آنهارا بپا
 .کرزی است

 .انتظار بوجود آمدن دولت قوی مرکزی برای دوسال باقی مانده یک آرزوی واهی است
قصدی برای ایجاد واهمه در حاال بیائید روی هراس هایی صحبت کنیم که بعضی ها نا آگاهانه و برخی عمدی و 

جامعه خلق می نمایند و چنین مردم را می ترسانند که اگر این اشخاص مورد مؤاخذۀ قانونی قرار گیرند آشوبی در 
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و « متنفذین»، «زور مندان»این جنایتکاران به . مملکت بر پا گردیه مملکت از این رو  به آن رو چپه می شود
 .ده اندبر جامعه تحمیل ش« حلقات مطرح »

واقعیت امر اینست که در گذشتۀ نه چندان دور این ببر های کاغذی امتحان خود داده اند، همین که در برابر هیبت و 
قهر طالبان قرار گرفتند همه میدان رها کرده فرار را برقرار ترجیح داده ، کسی به ایران و کسی به پاکستن و 

 .ری شدنددیگری به پار دریا و بعضی هم به عربستان فرا
ولی با تهاجم نظامی امریکا و در زیر بال طیارات جنگی آن کشور هریک از پناه گاه هایی که چون روباه خزیده 

 .بودند با کسب لقب نهظت مقاومت و بدست آوردن ملیون ها دالر امریکایی دوباره شیر شدند و پلنگ درنده
داستان اول،  رشید دوستم در زمان . شکار می سازدوافعیت هایی وجود دارد که جرأت و شهامت این اشخاص را آ

سفارت  زلمی خلیل زاد در اوج مستی شراب اخطار داد که افغانستان را به ویتنام تبدیل میکنم واز آمدن بکابل اباء 
ورزید، به طیارات امر شد که بر قصر دوستم بچرخند ، بعد از تکرار این عملیات دوستم به خلیل زاد تلفون کرد و 

ای بابا من چه کرده ام آل و عیالم از ترس خواب ندارند ، فوراٌ خیدم را به کابل رساندن گیرم، ای بابا چه » فتگ
 «حال است ، خدمت کرده گناه الزم

رنوالی در منزل تحت نظارت څاقصۀ دوم، وقتی دوستم با مستی شراب به حریم خانۀ اکبر بای تجاوز نمود و توسط 
نفر با تطمیع در فاریاب مظاهره کردند و هوا خواهانش جدایی والیات شمال را اخطار قرار گرفت ، صرف یکصد 

گرفت و با سازشی بر اکبر « صبغت هللا مجددی» دادند ولی آبی از آب تکان نخورد و دوستم دست وپای مال آشتی
 .بای آشتی تحمیل شد و حق هللا معلق ماند

رج نمی شد ، دو راکت در جوار منزلش اصابت کرد، سراسیمه قصۀ سوم  ربانی نامراد  وجوانمرگ از ارگ خا
 «ای برادر جانی که تره دارم اگه گپ سر ارگ است ایله میکنم» وارخطا گفت

سیاف پنهانی تماس هایی با مخالفین گرفت ، چند بمبی جلو درب اقامتگاهش منفجر و یک تعداد موتر هایش ازبین 
امریکایی قرار گرفت، بعد از این حادثه سیاف به اصطالح به راه سم شده رفته و خانه اش مورد تالشی قوای خاص 

 .گفت« قور»
این است شجاعت و شهامت این زور مندان که در نبود بازخواست و پرسان همه پهلوانان اند و اگر در پنجۀ قانون 

 .گیر آیند روبهی بیش نیند
 :حاال می بینیم که منشاء قوت وزور اینها در کجاست؟

پیوند قوی به چندین مرجع خارجی اولتر ازهمه با امریکا، هریک و هر جمعیت شان عالوه از معاشات و  -اول
از مراجع « مطرح » بعضی دیگر بنام سیاست مداران . عواید دولتی از خزانۀ امریکا معاش مستعمری می گیرند

 دیگر مزد بگیر اند
فغانستان بحیث ملکیت قانونی امریکا بین ایشان تقسیم شد توسط امریکا که ا 2330مقامات دولتی که در سال  -دوم

و به هراس این که مبادا از کرزی بالیی چون خمینی بمیان آید ، این قماش را در  دورۀ اول پهلوی او قرار دادند 
 .که اوضاع از مراقبت امریکا خارج نشود

داد های خارجی و قسماٌ قاچاق مواد  ثروت سرشار که از طریق تشبثات انحصاری اقتصادی و گرفتن قرار -سوم
در واقعیت غیر قابل انکار این تفنگ ساالران ریشه و بنیاد قومی تداشته هیچکدام از اقوام . مخدره بدست آورده اند

 .شریفی که به آن منسوب اند نمایندگی نمی کنند
گسترده و پول سرشار پیرو و آنچه در فوق تذکر یافت عوامل زور و قوت جنایت کاران جنگی بوده با خوان های 

 .دنباله رو می خرند و با مصرف صد هزار دالری مظاهره برپا می کنند و رأی می خرند
 :بقرار اطالعات ثقه از وطن اوامر مارشال  قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری چنین است

 .«مقرر شود» ، «معاف شود«ٍ » پرداخته شود»، «بخشیده شود» 
که من و تو مدت ها است از آن دیارخود بدوریم  ولی بسی مسایل است که آنرا خوب میدانیم و هموطن درست است 

رسوم متداول به ما معلوم بوده در همین مدت چندان تغییر نکرده اگر روزی فرا رسد که عوامل قدرت این تفنگ 
های سرشار  را نداشته باشند، فکر  ساالران را از نزد شان بگیرید و دیگر آنها این امتیازات، مقامات دولتی، ثروت

می کنید پیروو دنباله روی برای شان باقی خواهد ماند؟ اگر خوان های گستردۀ شان را بر چینید آیا مگسی گرد شان 
رسوم متداول و درجۀ . خواهد چرخید ؟ چه رسد که اگر قانون چند شبی آنهار توقیف و مورد مؤاخذه قرار دهد 

تباط زور، قدرت ، ثروت ودسترخوان به  ما وشما معلوم  است، اگر خانی را بگیرید دیگر وفاداری مردم ما به ار
 «که ته خان یی په یاران یی» . یارانی باقی نخواهد ماند



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آیا بخاطر دارید که گاهی  رئیس جمهور عطامحمد نور را برای یک استیضاح به مرکز احضار کرده باشد؟ اگر 
ته و آقای نور را به مرکز آورده در مورد تمرد، یاغی و باغی گری اش مورد یک بار قوای ضربۀ از مرکز رف

مؤاخذه قرار دهد، بسر تان قسم که صد نفری عقبش ایستاده نمی شود همچنان دوستم ، محقق و خلیلی و سیاف و 
 .ایشان تا حال زور واقعی  قانون  روبرو نشده  اند. دیگران

 .اشخاص محاکمه شوند وضع ملک دگرگون می شودخالصه این هراس بیجاست که اگر این 
تشان دادن هراس سفارت امریکا اینست که امریکا  نمی خواهد مشتریانش به محاکمه کشانیده شوند چون هنوز  

 .ضرورت به ایشان محسوس است
اکثریت  موضوع محاکمۀ جنایت کاران جنگی زمانی امکان پذیر است که اولتر از همه رئیس جمهور واقعاٌ به رأی 

مردم بشرایط دیموکراتیک بدون مداخله اجنبی انتخاب شده ، نه مصلحت گرا باشد و نه سازشگر و در تطبیق قانون 
به تمثیل ارادۀ مردم با شهامت و شجاعت کمر همت بسته با قبول ایثار و فداکاری بدون هراس هیچ فردی را باالتر 

ری قانون جنایت کار را صرف نظر از مقام، موقف و ثروتش به از قانون ندانسته و با پیروی از سیاست دیکتاتو
محاکمه بکشاند ، همکاران رئیس جمهور اشخاص ملی گرا صاحب لیاقت، اهلیت وکفایت بوده معیار تقرر شان  بر 
بنیاد مصلحت گرایی نباشد و مؤسسات با صالحیت تطبیق قوانین مطابق مش ملی دولت رفتار نماید که خود از 

 .ک دولت مرکزی قوی است که بدبختانه این شرایط فعالٌ جزء آرزو های همگانی است و وجود نداردخصائل ی
اما هر دور یأس انگیز را صباح امید وار کنندۀ در قبال است و روزی نسل پیش تاز وطن این مسؤولیت بزرگ را   

 .شاید درک نموده این آرمان ملی را تحقق ببخشند
ن فکر و قلم بدستان  رسانه های غیر وابستۀ عدالت خواه حکم میکند تا نگذارند این داعیۀ وجیبۀ ملی دانشمندان روش

سترگ ملی فناه شود واین دوسیۀ باز بسته گردد و خون ناحق ریخته شدۀ دو ملیون فرزند این وطن بدون بازخواست 
 .و پرسان باقی بماند

العادۀ این موضوع با ابراز نظریات عالمانه و آموزندۀ در اخیر از تمام دانشمندان محترم که با درک اهمیت فوق 
همچنان هموطنان محترمی که این ترجمه را بدیدۀ قدر نگریسته و . خود سهم گرفته اند اظهار سپاس و شکران نمایم

شخص مرا بخاطر این اقدام مورد تفقد، لطف و مرحمت قرار داده اند وظیفۀ خود میدانم که از صمیم قلب عرض 
 والسالم.  نمایم  امتنان

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  


