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 2007می 
 مالل موسی نظام

 
 

 یتيقابل توجه ملت افغان در سر تا سر گ
» عدالت افغانستانۀ پروژ«  و مستندی به مضمون پر محتوینگاه  

 
 حفظ موقف ،ی و مردمی، با روش ملني مثال افغان ـ جرمن ـ آنالی و مباهات است آه پورتال بر افتخای بسیجا
 قابل ري غقي حقایجور و مظلوم افغان، بازهم اقدام به نشر و افشا ملت رنیاي ودر نظر داشت منافع علیطرفيب

 .. ما افغانستان نموده استني سرزمی و ملیخيانكارتار
 ی با حمل حلقه هاري اخۀ آه در سه دهگرددي آامال باز منیمشت تمام آنا»  افغانستانپروژۀ عدالت« اين بار با نشر

 ی داخلانتكاريرهبران خ  وتكاراني اعمال جنای آتمان و پرده پوش وكطرفي و پاآستان از راني و اهي روسیغالم
 . بوده اندستان افغان ملتخي تاراهي با عمال مزدور آنان، رو سگريازجانب د

 در آشور هالند قرار دارد آه د ر ، نموده استهي را تهه و افشاگرانی راپور عالني آه ای طرف وارزنده ای بۀتيآم 
 يی قضاري غی جنگاتي اسناد و مدارك مستند از جناۀي تهی برایقي ارگان مستقل تحقكي ثي به حیالدي م٢٠٠١سال 

  . آغاز نمودتي، به فعال افغانستانۀاحزاب مختلف
 ی به تماس گشته اند و راپور های جنگاتي جنااني و قربانلي، در سرتاسرافغانستان با هزاران فام پروژهني انيمحقق

 هدف از تحت فشار قرار دادن حكومات گري و ازجانب دگرددي مخيشته و ثبت تاردا  اصالتكطرفيبدست آمده از 
 .باشدي می المللني و بی به محاآم داخلنان و سپردن آی جنگتكاراني جناقي و تحقبي تعقیافغانستان برا

طلبانه  و افغان آه اآثرا بصورت داوی المللني و حقوقدانان بني مانند، توسط گروپ مشترك محققی بۀ پروژنيا
 ۀ پروژني گروپ افغان اتي افزود آه اآثر ديبا.  استدهي گردلي آاربزرگ سهم گرفته اند، بوجود آمده و تكميندر
  . نمودندي می جنگ ها در افغانستان زندگاني مانند، در جریب

 
 یل حقوق بشر، عی هاپي و نقض و پامال هزاران فقره از پرنسی بشراتي و مستند آه جنای راپور عالنيدر

 را به وضاحت ٢٠٠١ تا ١٩٧٨ ی سال هااناتي حوادث و جرگردد،يالخصوص درمورد زنان و اطفال، افشا م
  رديگي طالبان عصر حجر را در بر ماهي تا عصر سی و پرچمی خلقتكاراني از عصر جنایعني د،ينماي محيتشر
 ی شك و شبهه ای جاگري ، دیتي گ راپور از طرف هم وطنان ما در سر تاسرني اشتريچه بر هۀ و مطالعري تكثبا

 یآگاه علم و. ماندي نمی است، باقدهي دفاع افغان واقع گردی آنچه بر ملت مظلوم و باني مبرهن و عرقيدر مورد حقا
  .باشدي ماي دناسر هر افغان در سر تۀفي و وظبهي مملكت وجی واقعخيبه تار

  
 و غلط جلوه یخي تارقي آتمان حقای برای ابدتيفعال دری معلوم الحالی هموطنان ما معلوم است آه گروپ هابه

 روني و بی جرائد و نشرات داخل،یوتري آمپتيده ها سا ..باشندي ما مراني وۀ وطن جنگ زدی واقعاناتيدادن جر
 ی داخلۀ متعلقی احزاب و گروهااي و گانيهمسا ها به ی آه با وابستگرهي و غونيزي تلوی نشراتی دستگاها،یمرز

  و نقض ی بشراتي گروه همان طور آه از جنانيا. باشندي متي در فعال،یه منظور مفاد و منافع شخصبه آنان، ب
 قرار دارند، ی بحالت انكار و چشم پوششي خوی و حكومتی ازروش رهبران پارلمانی حقوق بشر به تاسیدائم
 گردن ني، اندينماي افشا نمشي خوی نشراتی را در دستگاهااتي ها و جنای حق تلفني ازی اه و هرگز نمونیچگاهيه

  .گذارندي نمیوقع   معتقد نبوده وی به عدالت خداوندی ملت مظلوم افغان ، حتخيبستگان تار
و » خراسان « ونيزي ، تلو»پيام مجاهد «  و»ديام « ۀ وابستۀدي چون جری ای نشراتی هم وطنان ما در دستگاها ايآ

 دهي شناي و دهي را ديی راپور هانيو امثالهم، هرگز چن» رنوشت س« و » خاوران«  مانند يی هاتي سا، »لوعط« 
 ی، عل آه بر ملت و مملكتیاتي جنا١٩٩۶ تا ١٩٩٢ ی سال هاني نوشته اند آه بی گاهناني از ایكي اياند؟ اصال آ

 ؟دي آن وارد آمد، چگونه و چطور واقع گردگناهي مردم بو افغانستان یباي زتختيالخصوص شهر چند هزار ساله، پا
 ني هرگز اايآ.  نمود البته آابل را راآت باران نمود، آه»اري حكمتني گلبد« آهديشما صرف مطالعه نموده باش

 ی پناه آابل گوی و بگناهي بی بر اهالی راآت اندازۀ هم چنان در مسابق»مسعود « ه گفته اند آی نشراتیدستگاها
   ماتختين پا  ساآنار را بنيراآت آشنده و آتش » ۵٠٠٠«  مجموعا ،و قهرمان جنگ ووحشت  دنيسبقت ربوده وا
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 به لهي ثقۀاسلح ، با انتقال١٩٩٣ ی در ماه فرور،ی و مزاراريمسعود بعد تر از ترس اتحاد حكمت.  نمودند»ريف «

 قتل عام « ۀ  فاجعلويارته سه و س آنه،ي بر مناطق افشار، جمال میمبارد مان و راآت انداز و بونيزيسر آوه تلو
 مرتكب ،ی ربانني برهان الدني  همی طوالنی جمهوراستي رسياه است، در عصردهي گردخي را آه ثبت تار»افشار
 افشار هجوم برده و با تجاوز و قتل گناهي بیعساآر مسعود خانه به خانه بر اهال» قتل عام افشار« در اثر. ديگرد

 . نمودنداهي را سخي تاریرو دفاع، یدختران و زنان ب
 ۀ و ارائی با دالئل مبرهن و منطق، وابستهی نشراتی دستگاهاني است، چرا ادهي هرگز واقع نگرداناتي جرنياگر ا 

 از یسطر»  ملت افغانیخي تارعيوقا « ثي است، چرا به حدهيو اگر واقع گرد....ندينما ی آنرا رد نم معتبراسناد
   سپارند؟؟یآنرا به نشر نم

، همچنان به دانشمند رزشمندا  راپورني اۀ گفت آه افتخار ترجمديبا» عدالت افغانستان « ۀر پروژ مورد راپودر
 راپور توسط ني قست اول اۀ آه ترجمرسدي گرا می ملۀسنديمحقق و نو»   عبداهللا آاظمديداآتر س«  افغان ۀخبر
   بنامتهي آمنياز هم»  امروزی، داد خواهروزيد  اتيجنا«  ، تحت عنوان ٢٠٠۶ و٢٠٠۴ ی در سال هاشانيا

  . استدهيرس به نشرايفورنيدر آل»  افغانستان ی داد خواهۀپروژ « 
  

 ني ای اساسات و مقرره ها مراعاتتي حقوق بشر، مكلفۀي اعالمقبول ملل متحد وۀ در موسستي با عضوافغانستان
 ني ازی آه گروهیقضان حقوق بشرو اتهامات نابي را دارد، بنا بران سر باز زدن از تعقی المللنيموسسات ب

 آه با یآنان. باشدي و دوام نمرشي قابل پذد،ينماي مستقل حقوق بشر وارد موني به آمسی منجمله ربانتكارانيجنا
 . هستند آه خود بوجود آورده اندی اراههي بی راهند،ينماي دل خوش می جنگني عفو و بخشش مجرمیمقرره ها

  
 لي و تشككطرفياز  » ی جنگنيعفو مجرم«  آه با مياوري ملت مظلوم افغان بیگناهي و به ب به خداوندماني اديبا

 و تي آفای ب اآثرًا، از هر قماش« اني مكار، مسعودی باند ربانۀ، دارودست» ، گاو، پلنگ شتر«  نا متجانس ۀجبه
 یرانيبا آشتار ملت ووآل م آه همه و همه عپرچم، خلق و یاي حی، دوستم گلم جم، وطن فروشان ب » هيآم سو

 افغانستان به ی و عدالت برای ، روز داد خواهباشندي مخي تارۀ و شناخته شد بودهمي سهگر،يمملكت بر ضد همد
 مملكت در انكار ی آه از بازخواست قاتالن ملت و بربادیآنان . گرددي خارج مملكت آغاز ماي در داخل و ینحو

 .باشندي هم چنان غافل م مظلومهانگناي و آه بیاوندهستند، از عدالت خد
 
 و مستند ی است، صفحات واقعدهي گردهي تهیني با حضور شاهدان عیطرفي راپور ارزنده و مستند آه در آمال بنيا

  .دباشي می است، بنابران چاپ و انتشار آن بر همه فرض و ضرورراني وۀ افغانستان جنگ زدخي تاركيو تار
   ملت مظلوم افغانستانی باد وحدت ملدي و جاوندهي پا و سر بلند باد افغانستان،زنده

  
برای مطالعه و چاپ مضمون پروژۀ عدالت افغانستان به زبان های دری و پشتو، لطفآ به سايت ذيل کلک : نوت

 www.afghanistanjusticeproject.org : نماييد
  

  
  
 

      
 


