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 شهیدان هزارنوشته های مرتبط به لیست  در حاشیۀ
 

حوصله طلب هموطن گرامی  دقیق و کار توسط محترم آریاهزاران قربانی دسته بندی الکترونیک لیست  تنظیم، اصالح و
جنایات  و جریانات نقض حقوق بشر وی از اسناد تحلیل متکی بر محترم رحمت آریا باالی لیست هزاران شهید وما 

 شایستۀ پشتیبانی جدی و موکراتیک خلق، برای کمیتۀ حقوق بشر فارویجناح حزب د دو جنگی ارتکاب یافته توسط هر
 کار بارن هموطن عمدتأ وقف عدالتخواهی بوده است.  با کیفیت ای ترجمه های دقیق و نوشته ها و راوان است. تمجید ف

محترم آریا راه را برای تحقیقات بیشتر توسط فعالین  قربانی، پنجهزاراصول مدرن کمپیوتری باالی لیست  مبتنی بر
 حقوقدانان هموار ساخته است.  حقوق بشر، مؤرخین و
که  سایتها مطرح کرده است. کمیتۀ حقوق بشر فارو یکی از سازی را در برای مستند databank محترم آریا ایجاد یک

مطرح کرده بود ازین طرح محترم آریا جرمن آنالین  سایت وزین افغانسنجی  یک نظر مشابه به این را در قبأل پیشنهاد
 بازماندگان شان یک آدرس معین نطریق همه قربانیان ویفارو امیدوار است که از ا کمیتۀ حقوق بشرکند.  استقبال می

 د.ن اتفاق افتاده است، داشته باشنبرای ارسال مشخصات جرم ارتکاب یافته باالی خودشان یا اقارب شا
 

 :خواهی عبدالرشید دوستم  معذرت ندامت و ابراز های گوناگون در برابر عکس العمل
رسانه ها جلب توجه  دراش اعمال گذشته  مردم افغانستان بخاطر دوستم ازخواهی  معذرتتبصره های گوناگون راجع به 

م باشد، حرکتیست تمردم، ولو اینکه از طرف عبدالرشید دوس خواهی از معذرت وفار کمیتۀ حقوق بشر رظن کند. از می
سازی  با حزبخارج  درکرده  هالنساالران  جنایت از ه ایشرایط افغانستان که عد صوص درقابل تشویق. بخ متمدن و

بازهم داخل عرصۀ سیاست های تبهکارانۀ گذشتۀ شان،  سیست ازندامت  بدون ابراز روئی و کوشند با پر در داخل می
قرن بیست،  های نود مال شان در سالعاز اعوض معذرت خواهی ه گذاشته ب دیگری پا را ازین هم فراتر ه ایدع شوند و

 در همچوآنکه  .خواهند مردم امتیاز می از ها را دست آورد شخصی خود دانسته و پیروزی مردم افغانستان بر روس
خواهی  این معذرت کند. حتی اگر کریدت کسب می این ابتکار بخاطرخواهد،  معذرت می کند و ندامت می ابرازشرایط 

 بخاطر اهداف انتخاباتی هم صورت گرفته باشد. 
 

 :"دهزاد آقای اخیر نوشتۀ پیرامون چند "نکاتیهللا کاظم بنام عبدسید  نوشتۀ محترم داکتر
 محترم سؤاالت بر توضیح و " پاسختحت عنوان  دهزادبصیر به محتویات نوشتۀ آقای ست ا یروشننوشته پاسخ این 

در مورد آن  جانب کمیتۀ حقوق بشر دهزاد نکاتی هم موجود اند که باید از نوشتۀ آقای بصیر . در"کاظم عبدهللا سید داکتر
  توضیح داده شود.

داشت. وی می افزاید که بحث کند که مبارزات سیاسی شکل  اشاره می فاجعۀ هفت ثورشرایط قبل از به  آقای دهزاد.. 
آقای دهزاد ند. مخافین این حزب دست به جنگ چریکی زد برخی ازموکراتیک خلق یبقدرت رسیدن حزب د بعد از

.  به مخالفین خود نمودسلب بیان را از همه مردم  ق آزادی عقیده وموکراتیک خلیند بیافزایند که حزب دفراموش کرده ا
حتی یک تبصرۀ آزادی بحث وجود نداشت.  دیکتاتوری "پرولتاریا!؟" را بر آنها تطبیق نمود. دیگر برچسب "اشرار" زد و

نکشور را "شرط وطنپرستی" دوستی با آی که ببرک کارمل قبول اتحاد شورو تجاوزیا  عادی راجع به "نابغۀ شرق!!" و
الی  د وکر حد اقل حبس طویل شود. همه کس باید از "انقالب!؟" پشتیبانی می منجر به مرگ و توانست دانست می می

جنگ چریکی یا کار سیاسی  چنین شرایطی راه دیگری جز گرفتند. آیا در می مورد پیگرد اگسا، کام، خاد و واد قرار
 مخفی وجود داشت؟ 

. شهدای گلگون کفن ملت اند، رژیم وقت کشته شده اند ها و مسلحانه علیه روس میدان جنگ آنانیکه در جانب دیگر از
موضوع بحث عدالت انتقالی نیستند. موضوع ایشان اما  هر افغان وطندوست واجب است.  برهای شان  دلجوئی از فامیل

ها  روس امی رژیم وظطیارات ن تانک و ملکی اند که خانه های مسکونی شان توسط توپ و بحث عدالت انتقالی آن افراد
امی صرف زمانیکه بنا به مریضی، دستگیری افراد نظ مالی شده اند. و خسارات جانی  متحمل گرفته و مورد حمله قرار
توسط  همچنان افراد ملکی که شوند.  می ملکی برخوردار حقوق افراد گردند، از میدان جنگ خارج می یا تسلیم شدن از

ها در افغانستان وعدم همکاری با رژیم زندانی  مداخلۀ روسمخالفت با دگراندیش بودن،  نیروهای امنیتی رژیم بخاطر
آیا باشند.  ده اند، موضوع بحث عدالت انتقالی میییا محکوم به جزا های شدید گرد ومتعاقبأ سر به نیست شده  گردیده و

 های حقوق بشر کنوانسیون و خواهی دارند؟ همه اصول انسانی  قربانیان این جنایات حق عدالت سایر و ءشهدابازماندگان 
هاست؟ جواب ما به  ده ازین حق به معنی بر هم زدن اتحاد افغاناآیا استفملل متحد این حق قربانیان را تضمین کرده اند. 

ها همانا تطبیق عدالت انتقالی است. عدالت انتقالی یک پروسه است  ال اینست که بهترین راه رسیدن به اتحاد افغانؤاین س
قربانیان است. محاکمۀ متهمین صرفأ یکی از شیوه های دلجوئی  جوئی سروکاری ندارد وهدف آن دلجوئی از قامانتبا که 

باشد. اتحادی که بدینگونه بوجود می آید، برعکس اتحاد های مصلحتی نوع کرزی،  اتحاد  از قربانیان درین پروسه می
 است. پایدار

های  سال که به احتمال قوی در گردد جرایمی استناد می :" در تمام اسناد هالندی فقط بردهزاد مینویسندبصیر قای آ.. 
 شده داده ارتباط بعدی های سال به مرتکبه جرایم تمام سیاسی دالیل بر ولی احتماأل بنااتفاق افتاده اند.  8797و 8791



 

 

یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی  
یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس       

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
 

 FAROE, P.O. Box 707, 0000 AS Leiden, the Netherlands. www.afghandiaspora.org 

تمام  ن درخلق افغانستاموکراتیک یسال اول حاکمیت حزب د اسناد هالندی قیاس شده است که جنایات دو آیا واقعأ دراند." 
فبروری  97یک نظر کوتاه به گزارش رسمی وزارت خارجۀ هالند مؤرخ انجام یافته؟  سالۀ حاکمیت این حزب 81دورۀ 

دقیقأ واد  بین اگسا، کام، خاد ودهد که این گزارش  وان "ارگانهای امنیتی رژیم کمونیستی" نشان میتحت عن 9222 سال
جداگانه  های استخباراتی بطور یک ازین ارگان هر در ه رابازداشتگاه ها و متودهای شکنجتشکیالت،  وتفاوت گذاشته 

 ازرسمی گزارش  81پاورقی صفحۀ  زندانیان سیاسی درشکنجۀ مثال در مورد مراکز خاد برای  شرح داده است. بطور
  گردد: چنین نقل قول میملل متحد خاص  گزارشگر 8718(8631گزارش سال )

کابل بلکه در  که شکنجۀ سیستماتیک نه تنها در دهد می خویش تذکر8718گزارش سال  متحد در ملل خاص گزارشگر" 
پایگاه های زندان پل چرخی،  مشخص از خاص بطور گزارشگرموجود است. سایر نقاط افغانستان  بازداشتگاه ها در

 م( و -)صدارت والیات، وزارت داخله، قرارگاه مرکزی خاد کابل و پولیس درحوزه های ، نطامی )خاصتأ در والیات(
حومۀ آن بحیث بازداشتگاه  وکابل  درخانه  صد بیش از دومی افزاید که خاص هشت بازداشتگاه خاد در کابل. گزارشگر 

خویش،  8717سال  گزارش در Report on Human Rights, 8718 paragraph 19) (UNدارد.  خاد مورد استفاده قرار
گزارش سازمان عفوه بین  دهد. عین تصویر فوق را در می رس خبخاص از استنطاق در یازده حوزۀ پولی گزارشگر

از اسنادیست که  این مثال مشت نمونۀ خراوار توان یافت." ( نیز می9و 3المللی )شکنجۀ زندانیان سیاسی، صفحۀ 
سالهای بعد از از بین رفتن امین را نشان  سیستماتیک آنان توسط رژیم درشکنجۀ  وسیاسی زندانیان موجودیت کتله ای 

 از آنچه قابل دفاع نیست، دفاع نمود؟ ریخی بست وأهای ت د را بروی واقعیتوهای خ میدهد. آیا میتوان با این وصف چشم
 

وناگون مورد در آن متهمین گ کهوری کرد که تأئید ضرورت محکمۀ خاص ملل متحد برای افغانستان در اخیر باید یاد آ.. 
 گیری در مورد ها پیش مطرح نمود. متأسفانه تصمیم ر را فارو سالظگیرند، امریست مثبت. این ن محاکمۀ شفاف قرار

تاریخچه  امریکا بخاطر تشکیل همچو محکمه در ساحۀ صالحیت شورای امنیت ملل متحد قرار دارد. روسیه، انگلستان و
  اخیر، در وضع کنونی ۀنیم ده جانیان جنگی سه و و ناقضین حقوق بشر ن در حمایت ازدرگیری های شا مداخالت و

 محترم رحمت آریا یگانه کاریکه اکنون قربانیان انجام داده میبگفته حاضر به ایجاد محکمۀ خاص افغانستان نخواهند شد. 
ت. شاید روزی یک محکمۀ داخلی یا بین اسناد ثبوت این جنایات اس جمع آوری مدارک و سازی جنایات و توانند، مستند

 دهد.  قرار غور نیم دهۀ اخیر افغانستان را مورد المللی جنایات سه و

 
 )کمیتۀ حقوق بشرفارو(

 


