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    يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
  سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا يونـفدراس
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 تطبيق عدالت وزارت دفاع ميتواند  فقط باهمکاری در
  !م خودبزدايدلکه گورهای دسته جمعی چمتله را ازنا

 
  ٢٠٠٧ جوالی ١۴ليدن، 

  
درکنارکشتارگاه دشت چمتله که هفتۀ قبل کشف گرديد، در جريان هفتۀ جاری گوردسته جمعی 

ولين  قرار گزارش پوليس مسؤ.  جسد ميباشدکه حاوی صد ها ديگری توسط پوليس کشف گرديد
و بعداز کنجکاوی درمورد علت کميتۀ حقوق بشر فار. را نداده اند وزارت دفاع اجازۀ کاوش اين گور

. اين ممانعت به اين نتيجه رسيد که وزارت دفاع برای اين تصميم خويش دليلی ارايه نکرده است
سواالت که درينجا مطرح ميگردد اينست که آياوزارت دفاع حق دارد حقايق مربوط به اين فاجعۀ 

ين تصميم کدامها اند؟ چگونه هولناک را برای مدت طوالنی زيرخاک نگهدارد؟ انگيزه های مهم ا
ميتوان وزارت دفاع را وادار به گردن نهادن به حقايق وهمکاری در شناسايی ومجازات عاملين 

  مستقيم وغيرمستقيم اين جنايت تکاندهنده ساخت؟
به احتمال قريب به يقين اين گورهمدورۀ زندان زيرزمينی متصل خويش بوده به سالهای هشتاد 

 جمهوری فدراتيف روسيه که ميراث.  سيطره روسها درافغانستان متعلق ميباشدميالدی يعنی دوران 
 خواراتحادشوروی متجاوز ميباشد، درين اواخرسياست هژمونيستی خويشرا در منطقه از سرگرفته و

تعليمدهی افسران   مهمات و ارسال اسلحه، پرزه جات و ازطريق اقمارخويش در آسيای ميانه پيشنهاد
ممکنست روسها با اشاره به . مومی امنيت را به حکومت افغانستان داده استاردو ورياست ع

 را وادار به منع کاوش جنايات خويش  خطرکه متوجه اين پروژه ميتوانند بسازند، وزارت دفاع
با تجربه تلخی که مردم افغانستان از اردوی تربيه وتجهيزشده توسط روسها دارند، . ساخته باشند

ابا ورزيده به " کمکها"پذيرش اين  حکومت افغانستان از وزارت دفاع و د اگرعاقالنه خواهد بو
کتمان حقايق بخاطرحفظ ". مرا به خير تو اميد نيست، شرمرسان: "بگويند" خرس های قطبی"

  .رضايت روسهاعمل شجاعانه نيست
 ۀستان عدافسران فعلی وزارت دفاع افغان نکته شايان توجه ديگر درين رابطه اينست که در کادر

. نجيب اهللا ايفای وظيفه ميکنند افسران سالهای هشتاد ميالدی يعنی دوران ببرک کارمل و زيادی از
توسط تنظيمهای شريک " اردوتوازن قومی درکادررهبری "تحت نام احتماأل اين افراد که 

 اشکال دخيل بوده و لشکرجديد جا بجاشده اند، درافتضاحات دشت چمتله بشکلی از درحاکميت در
غافل از اينکه مردم ما اکنون آگاهی الزم . بهمين دليل ميخواهند که حقايق درزير خاک پوشيده بماند

  . مرگ را برسکوت در مورد خون شهدأ شان ترجيع ميدهند را دارند و
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وزارت دفاع بحيث ارگان دولتی که در ساحه تحت حراست اش اين جنايت صورت گرفته بايد به 
جواب بدهد که اين جنايت دقيقأ درکدام زمان صورت گرفته؟ عاملين مستقيم ودستوردهندگان اين ملت 

کميته  دفاع کميته عدل و جنايات کيانند؟ درزمان وقوع جنايت پستهای کليدی را در وزارت دفاع و
موکراتيک خلق افغانستان کی بدوش داشت؟ کدام اشخاص از وقوع اين جنايت يمرکزی حزب د

قدرت خويش برای جلوگيری ازين جنايت استفاده نکرده   داشتند؟ کداميک ازين اشخاص ازاطالع
  جرا به ساحه تحت کنترول وزارت دفاع آورده شده اند؟  است؟ قربانيان کيانند و

 روسها جنگيده اند خالصه اينکه اگروزارت دفاع کنونی افغانستان به خون شهدای که عليه تجاوز
وزارت دفاع رژيم دستنشانده روسها رسمأ فاصله گرفته  عملکرد ازيد ارزش قايل است با

موضوع قبوردسته  و رهبری وزارت دفاع بزدايد کادر عناصرمتعلق به آن دوره سياه تاريخ را از
 اصول عدالت در همکاری با يوناما و جمعی دشت چمتله را در پرتو نورمهای قبولشده بين المللی و

جا دارد که زندان زيرزمينی دشت چمتله بحيث موزيم . انستان حل نمايدکمسيون مستقل حقوق بشرافغ
آماده پذيرش بازديدکنندگان   شان، حفظ وۀاندشجنايات جنگی انجام شده توسط روسها ورژيم دست ن

..." عفوه"تطيع جنايتکاران که درمنشورننگين  شکست پاليسی گذشت و. خارجی گردد داخلی و
  .ر افغانستان نيز اظهر من الشمس استيافته است، اکنون د تبلور

  
 FAROE کميتۀ حقوق بشر
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