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  فريد رستاخيز: گزارشگر
  ١٣٨۶ اسد ١۴ -  ٢٠٠٧ اگست ۵

 
  تحصن بيوه های جنگی مقابل دفتر ملل متحد در کابل

  ت سه دهه اخير خواهان محاکمه قاتالن جگرگوشه هايشان هستنداقربانيان جناي
  

ان سه   دگان شهدا و قرباني ن از بازمان ا ت ده ه
تحصنی   امروز طی،دهه جنگ در افغانستان

ل ر در مقاب ا  دفت ان  يونام ل خواه  در کاب
شناسائی و محاکمه عامالن کشتارهای جمعی     
ه   تند ک د خواس ل متح دند و از مل ور ش در کش
ی    ای جمع ورد قبره ر در م ه زودت د هرچ باي
وده و      دی نم ق ج ه تحقي ت چمتل ر در دش اخي

  .عامالن آنرا به پنجه قانون بسپارد
  

وه            انرا بي ه اکثريت ش اين اعتراض کنندگان ک
ای ج ه  ه الی ک داد، در ح کيل مي ی تش نگ

ه       ت رفت ده و از دس م ش زان گ اوير عزي تص
ا سر دادن شعارهايی            د، ب شانرا حمل ميکردن
ان   ی و ناقض ات جنگ ه جناي ان ب ه متهم علي

تان      حقوق بشر در دگان افغانس اد دهن کشور از دولت افغانستان و سازمان ملل متحد خواستند تا قاتالن عزيزان شان و برب
  . پست های مهم دولتی بسوی محاکمه سوق دهند تا راه برای امنيت و ثبات در کشور باز گرددرا فوری از

 
ا،        آنان وجود جنايتکاران در دولت و ساخت و پاخت دولت کرزی با آنان را محکوم نموده ضمن گفتگو با سخنگوی يونام

  .عدم قاطعيت و جديت ملل متحد درين قضيه را تاسف آور خواندند
  

اد شان         عده: "زارش خبرگزاری فرانسه بر اساس گ   داد زي ه تع د ک ای از اعتراض کنندگان عليه جنگساالرنی شعار ميدادن
  ."مقامات بلند دولتی را در اختيار دارند و اعضای پارلمان افغانستان اند

  
ده  ه تصوير شوهر الدرک ش ان معترض ک ت فاضله يکی از زن ه گف زاری فرانس ه خبرگ ان اي: "اش را بدست داشت ب ن

اميلش را     ." شوهران و پسران ما را به قتل رسانيده اند و فقط سزاوار محاکمه اند و بس        ن از اعضای ف ه ده ت وی افزود ک
  . از دست داده است٩۶ الی ١٩٩٢در جريان جنگها سه دهه، بشمول سالهای خونين 

  
ل کشته    صفورا مادر مسن در حاليکه ميگريست گفت تمامی سه پسر و شوهرش در راکت باران   جنگهای تنظيمی در کاب

  .را ميگذراند و فقط به اميد روز دادخواهی زنده است" زندگی سگ مانند"اش با رنج بيکران  شده اند و فعال با تنها نواسه
  

رادر از دست داده   ژواک گفت         عبداهللا يکى از تظاهرکننده گان که عکس ب رى پ ه آژانس خب ا خود داشت ب ا  : "اش را ب م
تيم    هخواهان به محکم ادى هس ه در      !" کشاندن همه جنايت کاران خلقى ،پرچمى و احزاب جه ه کسانى ک ه هم وى گفت ک

 .  تن گرديد، دست داشته، بايد محاکمه شوند٦٢٠٠٠جنگهاى داخلى که منجر به کشته شدن بيشر از 
  

م      ای از دولت خواستند که سياهروز های هفتم و هشتم ثور              اين قربانيان طی اعالميه هفت ماده      ه روز گ ه مثاب ام      ب ا ن شده ه
  .گذاری شود و در کابل بنای يادبوی به احترام شهدای سه دهه اخير اعمار گردد

 
ل متحد را         عليم صديقی سخنگوی دفتر سياسی سازمان ملل در دگان تحص، حمايت سازمان مل ا نماين کابل ضمن ديدار ب

تان    ه در افغانس ه        از خواست برحق شان اعالم کرد و گفت هرکسی ک د ب ند باي ده باش ا اسيب دي ان جنگ ه وق    در جري حق
وی عالوه کرد که ملل متحد خواستار . گردند وی افزود اين افراد حق به جانب اند و بايد اعاده حيثيت. شان رسيدگی شود

  .رسيدگی به قضيه قربانيان جنگی و محاکمه عامالن آن ميباشد
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ا ضمن صحب ر يونام ورد گورهای دفت ق در م ون مشغول تحقي ين اکن ی هم ه هيئت اران خاطرنشان ساخت ک ا خبرنگ ت ب

جمعی دشت چمتله ميباشد و به زودی نتايج اين تحقيقات به ملل متحد و دولت افغانستان گزارش داده خواهد شد تا با توجه            
  .به آن عامالن اين جنايات شناسايی گردند

  
دايی حاکی ا          با آنکه دولت و مطبوعات قبرهای        ات ابت ا تحقيق د، ام وط دوره روسها خواندن ه را مرب  زجمعی دشت چمتل

ين                       ه عامالن آن هم د ک يده ان ل رس ه قت اد خورشيدی ب الهای هفت ان جنگ های تنظيمی س ن در جري آنست که اين صدها ت
 .اکنون پست های مهم قوه های سه گانه را در اختيار دارند

  
وری عکس            " دزد بر سرش پر دارد    "به گفته    العمل نشان      جمعيت اسالمی افغانستان از طريق سخنگويش واقف حکيمی ف

ژواک  زاری پ ا خبرگ منان"داده و در گفتگو ب ه دش اهرات را توطئ و مظ دازى همچ ردم  راه ان اد م دين و جه ه مجاه علي
  !خواند" افغانستان

  
ه در   تصادفا اين تحصن مصادف بود با بيست و هشتمين سالگرد قابل يادآوريست که ل ک  ١۴ قيام قهرمانانه باالحصار کاب

  .دولت مزدور روس را به لرزه انداخت ١٣۵٨اسد 
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  گزارش بخش پشتوی بی بی سی
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