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 70/17/3713          بصیر دهزاد
 

 تذکری چند 
 1202و  1201در بارۀ لیست کشته شدگان 

 
از قربانیان سیاست  یگان افغان در هالند در آگاهی کامل هستم که تعدادچه من بحیث یک فعال حقوق پناهندآن

ها شکنجه شده و ماه ها را  چه در ادارات تحقیق و چه در زندان 1202 -1201های  اف در همین سال -1تبعیضی 
مندانه بسر برده اند و اکنون یکبار دیگر با سیاست تبعیضی دستگاه  نوشت و یک پروسه غیرعدالتن سریبدون تعی

-1201های  مجرمین اصلی سال های ولیتؤگردند. ارتکاب  این اعمال و مس های هالندی خورد و خمیر می
های بعدی و در  در سالکه  یسایه افگنده است یعنی هموطنانگی این افراد سفانه بر سرنوشت پناهندأمت 1202

 .کردند حاکمیت بعدی در دستگاه های امنیتی بعدی کار می
 

گان که در شدهای کشته  لیستتنها منوط بر  1202و  1201های  کشتار های بدون محاکمه در بین سال ۀمسأل
گردد زیرا تعداد زیادی هم به دستور افراد در تهکاوی های ادارات و  ها و مراکز تحقیق کشته شده اند، نمی زندان

ست قبلی یست و لیاین ل ه شده اند که این رقم باال تر ازه افراد وابسته به گروپ امین کشتپوهنتون ها زیر شکنج
 .چند تذکری ارایه بدارم مسألهشود تا روی این  شته میالزم و ضروری پندا ء  است. بنانفری  13777

 

اکنون  آغاز و تا 1220گردد که از سال  تلقی می« پروژه عدالت انتقالی» یک گام در پیشبرد  لیستچنانچه این 
به آنچه که   ، ومشترک هدف عمده ۀرح ساخته است که آیا در این پروژرا هم مط یاالتؤدارد، ولی پیوسته سادامه 

 .یدن مجرمین جنگ و مرتکبین جرایم نقض حقوق بشر عنوان شده است، چه خواهد بودانکشمحاکمه 
 

تبعیضی مشروع و  –بیطرفانه و غیر سیاسی  ۀی و جرایم ضد بشری را در یک پروسنویسنده بررسی جرایم جنگ
کنوانسیون  مین یک عدالت که در مطابقت باأدر مجازات مرتکب و مسبب جرم و تداند و آنرا یک گام  ممکن می

. ولی بدین معنی نه که نقش و نفوذ یکی از طرف های درگیر وقت صورت گیرد، میداندبین المللی  ۀهای قبول شد
عدالت مندانه را با قمچین  ۀتبعیضی افگند و یک پروس –سی سیا ۀگ های سی ساله بدین پروسه ها سایدر زمان جن

تا حال هم ر با شدت آن ارتکاب یافته است و گی در سی سال اخیزدن ها بی طرف اهداف دیگر بتازانید. جنایات جن
نتقالی و پولیس و عدالت ا ۀیری جریان دارد. توقع ما از پروژبا تمام شدت آن و با موجودیت اسناد موثق تصو

دگاه ثیر دیأکه پروسه های حقوقی نباید تحت تمشترک شان این خواهد بود  ۀط هالندی در این پروژبیرذدستگاه های 
و ادامه خشن  ۰7 ۀهای ده های سیاسی و هنوز تحت جو سیاست جنگ سرد و تضاد های عمیق ایدیالوژیک سال

 عقده مندی ها ، صرفا  عدالتمندانه ۀشود و به عوض یک پروسقرار داده  های بعدی در افغانستان، آن در سال
 .را بحیث ابزار هدف گروهی قرار دهد« عدالت»
 

مبنای حقوق بشر و جرایم ضد بشری باید آن جرایم که از طرف نیرو های در جنگ )مستقیم برای یک بررسی بر 
و غیر مستقیم( بر ضد دولت وقت مرتکب جرایم شدید جنگی شده اند نیز قابل بررسی و محاسبه باید باشند. برخورد 

، اسیران جنگی در محضر عامهای جانبدارانه تا بحال نشان داده است که از جرایم مانند ترور های فردی، کشتن 
، پوست کردن ها و قطعه قطعه کردن اعضای بدن افراد اسیر شده ها و چشم کشیدن ها ، سر بریدنتجاوزات جنسی

که هنوز زنده بودند، هیچگاهی به بررسی نهاد های مدافع حقوق بشر و عدالت انتقالی قرار داده نشده و گویا تحت 
شود. از دیدگاه حقوق بشری  این جرایم شدید رو پوش سیاسی و تبعیضی گذاشته می نام مبارزه آزادیخواهانه باالی
این »است نه تفاوت بین « انسان» ، جرم در برابربین المللی تعریف و توضیح گردیدهو آنچه در کنوانسیون های 

 . «آن انسان»و « انسان
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جواب و  ۀگردد که ارای مطرح می یاالتؤاشارات و س 1202-1201های  قربانیان سال لیستمرتبط برانتشار 
، یربط هالندیذپولیس و دستگاه های  جهانی و اخصا   ۀرای ملت افغانستان، بل برای جامعتوضیح را نه تنها ب

 .باشد ضروری می
 

 لیستنفر بود و حفیظ هللا امین خواست با انتشار این  13777است شامل  1202سال  لیستکه قسمتی از  لیستاین 
و با شعار تره کی بیاندازد نور محمد ایم خود و حلقه مجرم و مرتکبین جرایم خود را بدوش گروه فقید بار تمام جر

چرا  لیستگردد که قسمت دیگر این  مطرح می یالؤخاک در چشم ملت بپاشد. س« مصونیت، عدالت و قانونیت» 
 .بدست داده نشده و یا انتشار نیافته است

 

یست به قتل رسیده اند، تعداد ووگردیده که تحت نام اخوانی و ما ءشاهای اکثریت کسانی اف تنها نام لیستدر این 
محدود از افغان ملتی ها و مردم اهل بدخشان و تخار که تحت نام سکتاریست به قتل رسیده اند. در حالیکه تعداد 

های مورد  لیستاختیار قرار داده نشده اند و یا در  زیاد از گروه های دیگر نیز به قتل رسیده اند که ممکن یا در
وحشت سیاسی  ۀاظهرمن الشمس است که در این دور عدالت قرار داده نشده اند.  ۀگان پروژدهند انتخاب و انتشار

 :شکنجه کشته شده اند قانونی بعد از ۀایع زیر دستگیر و بدون کدام پروستعداد زیاد افراد بعد از وق
 ان طاهر بدخشی بعد از ترور سفیر شاد رو ها افراد تحت نام سکتاریست و بخصوص طرفدارانـ قتل صد

 .مریکا در کابلا
  گان اهل تشیع شهر کابل بعد از واقعه چنداولنفر از باشند 1777 - ۰77ـ دستگیری و قتل بیش از. 
  از  1202میزان  ۀتره کی بعد  از واقعنور محمد ـ دستگیری و کشته شدن صد ها تن از طرفداران شاد روان

عین وقت دستگیری دیگری که تصادفا ، در ( بسام )کندهار( سپین غر و تعدادجمله شاد روان باحث )هرات
 .بردند و کشته شدند می خودم در اداره تحقیق و زندان پلچرخی بسر

 - تن از اعضای فرکسیون پرچم تحت رهبری شاد روان ببرک  1۰77بیش از  1202-1201های  در بین سال
نفری تنها چند نام محدود دیده شده  ۰777 لیستکشته شدند. ولی در « اشرافی»اکمه و بنام بدون مح کارمل
 .است

 پولیگون پل » شته اند که به جوقه های اعدام از روشنفکران که هیچگونه خط فکری و اندیشه وی ندا یـ تعداد
که یکی از « پاپا»الم محمد فرهاد با لقب مرحوم غ 1202شدند. بیاد دارم که در ماه میزان فرستاده « چرخی

 میوند نان و گندنه می ۀدر جادهای با وجدان بود که با کارگران  اروالیکی از ش چهره های پر افتخار و
ست برای رفع ضرورت توان خورد، با همان افتخارات و بحیث یک چهره ملی در محوطه مدیریت تحقیق نمی

از وی خبری  بعدا   زد و دی قرار داشت، همیشه با پطلون نمناک قدم مییک بلن ، محلی که درشناب برودبه ت
 .سر به نیست شدند هنمی داخل شدند و متعاقبا  جمان تحصیل کرده که در این اداره نبود و همچنان هزاران مرد

 

صبح  1وزنامه یربط هالندی، همچنان رذو دستگاه های « عدالت انتقالی ۀپروژ»گان سف است که سازماندهندأت ۀمای
هزار نفری  ۰ لیستگان این دوره وحشت مراجعه ننموده تا گان کشته شدهی به دیگر خانواده های بازماندهیچگا

گان گان این کشته شدل های بازماندد فامیرسانیدند. تعدا و ممکن بیشتر از آن می 13777خود را حد اقل دوباره به 
«  در قالب مشروعیت و بیطرفی صرفا  »توانست این همکاری  نیستند و می در کشورهای اروپایی منجمله هالند کم

 و ، باعث طرح مسایل مربوط به نقض حقوق بشرکه در فوق تذکر داده شده است یلی عواملگردد. و ممکن و میسر
و حقوقی را که باید بیطرفانه ای گردد و یک پروسه  سیاسی می ۀنگی تحت ذوق و دیدگاه های یکجانبجرایم ج

 .اشد، تحت سایه قرار داده استب
 

حکومت جدید تحت رهبری شادروان ببرک ( 13۰1جدی )  1217چنانچه در فوق هم تذکر داده شده است در جدی 
، یکروز را بحیث روزعزای ملی اعالن نمود و اسیومی و رهایی تمام زندانیان سیکارمل عالوه بر اعالن عفو عم

گان صورت گرفت. غیر قابل انکار است بود از کشته شد سم فاتحه خوانی و یاددر تمام مساجد و تکیه خانه ها مرا
ا را در این دوره وحشت داده بخصوص فرکسیون پرچم هم بیشترین قربانی هموکراتیک خلق افغانستان یکه حزب د

داشته  لیستین در ا بخش عمده یناین حزب باید بدون تبعیض و استثکه بر حق خواهد بود که نام قربانیان است 
 .باشد
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نجا بشری هنوز در اینجا و آ ترور و اختناق و ارتکاب جرایم ضد ۀاز مرتکبین این دور یبا آنکه ممکن تعداد
کنند و یا مصروف فعالیت های سیاسی اند، ولی بیشترین تعداد از این مرتکبین جرایم ضد بشری زمان  گی میزند

های  سالرایم شدید ضد ملی و بشری بعد از یا به نسبت ج ه شده اند وحفیظ هللا امین یا با اجرای عمل ترور کشت
هم در اولین روز های  یبه مجازات مختلف محکوم گردیده اند. تعدادو در یک پروسه عدلی و قضایی  1217
و واضح است و های شان برای اکثریت مردم روشن  کشته شدند که نام( 1202دسامبر ) 13۰1جدی سال  ۰تحول 
ا ( رعاملین جرایمگان )گردد که آیا کشته شد ال مطرح میؤولت وقت وجود دارند. اکنون این سسناد رسمی دهم در ا

 مجازات شده است، دوباره مجازات نمود؟ باید دوباره کشت و کسی که قبال  
 

جرایم بر روند  جانبدارانه و یکجانبه چنین اسناد و ارتکاب، داند که با برخورد های سیاسی سف میأنویسنده جای ت
سایه افگنده است و چنین تالشی صورت گرفته است و  1202دسامبر  31های بعد از  های مغلق و پیچیده سال

 .ادامه هم دارد
 

هموطنان ما در کشور هالند  از یها تعداد دیدگاه های تبعیضی و بر بنیاد عقده مندیچنانچه تحت تاثیر همین گونه 
، مینات ابتداییأ، تیگمتیازات مانند حق پناهندرگونه ااز هباال  یم یاد شدسال بدین طرف به نسبت جرا 1۰از 

های ه در دستگا ت هیچ گونه ارتباط نداشته و اصال  وحش ۀروم ساخته شده اند که با این دورمعیشتی و انسانی مح
 .دولتی این دوره کار نکرده اند

 

فوق بیان گردید، امید است تا سند و  نکات نظری که دربا تمام نواقص و در نظر داشت تمام  لیستاکنون که این 
برائت این هموطنان ما در ، بخاطر و یا ارتباط و شرکت در آن جرایم فاکتی باشد مبنی برعدم هرگونه مجرمیت

 پیشنهاد مینویسنده ها  لیستچنین  و تکمیل بیشترتفاهمات  ءگیری از سور هالند بخاطر رفع ابهامات و جلوکشو
جریان چنین  کنند و هنوز در گی میها زند کشور که در کشور های اروپایی و دیگر یا آن عده خانواده هاینماید ت

صبح و یا ویبسایت  1که در روزنامه  ییای عزیزان شان را در فهرست نامها، اسمندداده نشده ا تحرکات قرار
، ریخ گرفتاری )تقریبی(أ، ت، محل کاراسم، تخلص، ولد)توانند،  مشخصات  وزارت نظم عامه هالند پیدا کرده نمی

گان و خانواده های داشته باشند. همچنان آن بازماندآماده نموده با خود لقیت سیاسی و محل سکونت( شان را تع
که بحیث اسیر بدون کدام پروسه  یمانند ترورهای فردی، کسان یمتضرر که اعضای خانواده های شان با وسایل

که عنقریب تشکیل خواهد شد، حاضر خواهد ای نیز با خود آماده داشته باشند. یک کمیته  حقوق به قتل رسیده اند
، پارلمان اروپا و کمیسار حقوق بشر ملل متحد و سایر مراجع ذیربط را به سازمان عفو بین المللی لیستبود تا این 

 .بسپارد
 

های  ولیت جمع آوری متباقی نامؤمس یک کمیته خاص کهرا از نام ای نویسنده در زود ترین فرصت زمانی ابالغیه 
  د.، به نشر خواهد سپرهیه نمودهت موجود نیست لیسترا که در این  1202-1201های  قربانیان سال

 

شما هموطنان را  ۀتشکیل شد ۀهمکاری نمایند. کمیت ه ایکمیته را با ارسال نام ما ۀامیدواریم تا هر خانواده درد دید
 70/17/3713 .دهد اطمینان می« هموطنی صرفا  »و احترام به موقف  یو استثن از یک خدمت بدون تبعیض قبال  

 

           بصیر دهزاد از هالیند
 

Email : b_dehzad@hotmail.com 
 

 


