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 م٢٠٠۶کريم پيکار پامير                                                                                  تورنتو، کانادا اول اپريل 
 

 کنفرانِس سه دهه نقض حقوق بشر در افغانستان
 

 ! درود و سالم به شما باد انالين،  جرمن افغان دوستان گرامی  دست اندر کار سايت
 

برايم مواصلت کرد، گرفتم و    ) سه دهه نقض حقوق بشر در افغانستان   ( قبلی شما را که قبل از تدوير کنفرانس    ايمل 
اينک نخست، گزارش فشردۀ کنفرانس را تقديم تان ميکنم و پس .  از توجه صميمانه و وطنخواهانۀ شما سپاس مينمايم 

 :ازان متن سخنرانی ارادتمند تان را تقديم مينمايم  
 

 :منعقدۀ اول ماه اپريل  در شهر تورنتوی کانادا  ) سه دهه نقض حقوق بشر در افغانستان ( ش کنفرانس گزار
سه دهه نقض حقوق بشر در     (  ميالدی کنفرانس يکروزه تحت عنوان  ٢٠٠۶به روز شنبه مورخ اول ماه اپريل   

اين اولين کنفرانس  در چنين      .   گرديداز طرف حاميان دموکراسی  جامعۀ افغانی در شهر تورنتو برگزار    )  افغانستان 
 .  حقوقی  بود که در کانادا صورت گرفت –زمينۀ مهم سياسی 

 اجتماعی،  شاعران،  نويسنده گان، منسوبين و    -کنفرانس مذکور که دران تعداد کثيری از دانشمندان، فعالين سياسی   
ر اشتراک نموده بودند، ساعت سه ونيم بعد از     مسؤلين نهاد های اجتماعی  و ارگان های نشراتی  و مدافعين حقوق بش   

 . ظهر با صحبت افتتاحيه به زبانهای دری و انگليسی توسط عبداهللا احمر و دوشيزه نيالب بهارآبی آغاز گرديد  
کريم پيکار پامير  نخستين سخنران اين کنفرانس بود که طی صحبت  نسبتًا مفصل خويش پيرامون منشور حقوق بشر         

م سازمان ملل،  موازين، اقتضاآت وشرايط  اجرايی  واخالقی منشور مذکور درکشورهای جهان ١٩۴٨مصوبۀ سال 
و نيز موارد متعدد نقض آشکار اين منشور جهانی  در افغانستان روشنی انداخته  و بر ضرورت برپايی جنبش 

ۀ گذشتۀ ميهن عزيز ما  دادخواهی  و تقاضای به محاکمه کشاندن ناقضين حقوق بشر و جنايتکاران جنگی در سه ده 
 . تاکيد نمود

آقای کريم زيانی يکی از دانشمندان و شاعران  با درد ايران زمين  طی اين کنفرانس  با صحبت های عاطفی و        
 .انساندوستانه اش و باقرائت چند پارچه از اشعار  و سروده های زيبای خويش احساسات حاضران را بر انگيخت  

ان  تحصيل کردۀ افغان،  مقالۀی  به زبان انگليسی  در مورد انسان دوستی و رعايت           وحيد آغاشيرين يکی از جوان  
همچنان، مقالۀ تحقيقی و سودمندی را که داکتر رسول رحيم  از اروپا    .  های متقابلۀ انسانی در جامعه  را قرائت کردند

 .  به اين کنفرانس  فرستاده بود، توسط  سليم محبوب  برای حضار خوانده شد 
ازان، خانم سيما احمر پيام  رسای فدراسيون  سازمانهای پناهنده گان افغان در اروپا را که عنوانی کنفرانس پس 

 . قرائت نمود مواصلت کرده  بود 
داکتر محمد ثنا نيکپی نويسنده  و حقوقدان افغان در کانادا،  ضمن سخنرانی مفصل،  در اطراف  انواع شکنجه و             

 نظامی  عليه مردم -  طی سه دهۀ گذشته که از جانب جناح های مختلف سياسی رفتار های ضد کرامت انسانی
افغانستان صورت گرفته است،  روشنی انداخته و انتقاداتی را متوجه نهاد های حقوق بشر سازمان ملل بخاطر تناقضا 

 .ت کاری آنها نيز نمود
زندان پلچرخی توام با تحقير و شکنجۀ دايمی در   آقای اکبر پروانی  يکی از حقوقدانان افغان که مدت شش سال را در  

 . سپری نموده است،  خاطرات خودش را برای حضار بيان نمود "  حزب دموکراتيک خلق " دوران حاکميت 
در بخش دوم کنفرانس که پس از يک وقفۀ تفريحی و صرف ناشتا آغاز گرديد،  آقای سلطان علی شنبلی مدير مسؤل   

عنوانی  کنفرانس را قرئت کرد  و پس ازان  آقای  )   مجمع فرهنگی افغانهای مقيم کانادا  ( ماهنامۀ انديشۀ نو پيام 
 . نوذر الياس  ضمن صحبت مختصر ی، چند پارچه از اشعار خويش را دکلمه نمود  

مد   پس از آنکه آقای داکتر لطيف طبيبی و خانم حنيفه فريور صحبت های شانرا پايان دادند، آقای نجيب ثاقب نامۀ مح   
قرار بود آقای حسين مهدوی شاعر، نويسنده و سابق مدير    . اکبر زمين حقوق دان ومحقق افغان در فرانسه را خواند   

در کابل،  پيرامون جناياتی که در سالهای گذشته عليه مردم افغانستان صورت گرفته است، سخنرانی ) آفتاب ( نشريه 
م مطالب شامل برنامۀ کنفرانس، ازان منصرف شد،  ولی  مفصلی داشته باشد، ولی نسبت کوتاهی زمان  و تراک

گردانندۀ کنفرانس وعده سپرد که در آيندۀ نزديک، سمينار ی دايرخواهد شد تا آقای مهدوی بتواند طی آن  به سخنرانی  
 .  بپردازد 

 :دراخير کنفرانس ، قطعنامۀ هم صادر گرديد که اينک،  يک نقل آن تقديم ميشود 
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 قطعنامۀ
 

 نِس سه دهه نقض حقوق بشر در افغانستانکنفرا
  م، تورنتو کانادا٢٠٠۶مورخ اول اپريل 

 
سه دهه نقض   (  ميالدی تحت عنوان ٢٠٠۶حاميان دموکراکسی جامعۀ افغان،  کنفرانسی را بتاريخ اول ماه اپريل  

ع کثيری از افغانهای  در اين کنفرانس که جم.  در شهر تورنتوی کانادا داير نمودند)  حقوق بشر در افغانستا ن 
 فرهنگی  ونماينده   –ديموکراسی خواه،  دگرانديشان  و عدالت پسندان به شمول مسؤلين و منسوبين نهاد های اجتماعی       

طی کنفرانس مذکور،  موضوع   .  گان ارگانهای نشراتی، عالقمندان  و مدافعان حقوق بشر اشتراک ورزيده بودند   
ات جنگی در سه دهۀ گذشتۀ کشور مورد بحث و بررسی مفصل قرار   نقض حقوق بشر و ارتکاب جرايم و جناي

 . گرفت
اشتراک کننده گان در اين کنفرانس،  در حاليکه اميد واريهای شان برای تامين صلح و امنيت واقعی، آرامی و آبادی   

ب و غير عادالنه    افغانستان  و تطبيق قانون و عدالت در کشور را اظهار نمودند، اعتراضات شان عليه روند نا مطلو     
مبنی بر موقعيت مجرمين جنگی و ناقضين حقوق بشر در حاکميت سياسی فعلی را نيز با صراحت ابراز داشتند و در  

 : پايان کنفرانس ،  قطعنامۀ آتی صادر گرديد 
 

  تصفيه کليه نهاد های دولتی اعم از مقننه، قضاييه و اجراييه  از وجود مجرمين جنگی و ناقضين حقوق بشر    •
محاکمۀ جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر و جنايتکاران جنگی تحت قوانين مختلط داخلی و بين المللی      •

 . به منظور اجرای عدالت و جلو گيری از تکرار جنايت های جنگی و نقض حقوق بشر در آينده   
ی و گروهی، بلکه محاکمۀ جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر، نه به  مفهوم انتقام گيری شخصی، سياس •

به منظور آرام سازی وجدان ملی و رسيدن به باور های ارزشمند حقوقی، قانونی و مدنی در افغانستان        
 .صورت خواهد گرفت 

ادامۀ سعی و تالش در جهت تدوير يک کنفرانس بين المللی  غرض اخذ تصميم قاطع و قابل اجرا در مورد     •
 . بشر در سه دهۀ گذشتۀ تاريخ افغانستان محاکمۀ عادالنۀ مجرمين جنگی و ناقضين حقوق

 تنظيمی زير نظر هيات با صالحيت -خلع سالح جدی و واقعی کليه افراد، دسته ها و گروه های جهادی  •
 .سازمان ملل

تداوم تالشهای سياسی به شمول تدوير کنفرانس های روشنگرانۀ بين االفغانی و جلب توجه نهاد های بين         •
ت صلحدوست جهان تا رسيدن به هدف ملی و محاکمۀ کليه ناقضين حقوق بشر  المللی حقوق بشر و موسسا

 .  در افغانستان ميباشد
 

 پايان
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 متن سخنرانی پيکار پامير در کنفرانسِِ
 سه دهه نقض حقوق بشر در افغانستان، منعقدۀ کانادا

 

 چوبدکردی از کرده ايمن مباش
 نه چشم زمانه بخوا ب اندر است

 
 ی برسه دهه نقض حقوق بشر در افغانستان  درنگ

اکنون که موضوع حقوق بشر،  نقض اين حقوق  و طرح بازخواست  از ناقضين چنين  اصل قبول شدۀ جهانی در         
 :ميان است،  اجازه  بد هيد اولتر از همه توضيح مختصری پيرامو ن حقوق بشر داشته باشم    

ميالدی طی  ١٧٨٩انقالب کبير فرانسه بر سر زبانها افتاد و در سالاصطالح حقوق بشر برای نخستين بار در دوران   
يازده ماده  به تصويب مجلس فرانسه رسيد که هرچند دران روزگار يک اصل تازه  وانسانی در جهان محسوب  

 .  ميشد، ولی بجای خودش محدوديت ها ی زمانی را در خود نهفته داشت  
  ميالدی   ١٩۴۵جنگ جهانی دوم،  همينکه سازمان ملل در ماه جون سال    با گذشت  يکصد و پنجاه سال،  يعنی پس از    

م  منشور حقوق بشر با روح تازه و شرح و بسط الزم به تصويب اين  ١٩۴٨تآسيس گرديد، متعاقبًا  در ماه دسامبر 
  دران      . سازمان  رسيد و همه کشورهای امضا کننده  را مکلف به رعايت مواد و مندرجات اين منشور جهانی نمود         

وقت،  جهان،  تازه از ميان دود و خون و آتش جنگ سر برآورده  و هنوز وجدان بشر از ناحيه جنايات وحشتناک     
بنابران،  رژيم های فاتح جنگ و خيرانديشان جوامع بشری نميتوانستند تصويب چنين   .  فاشيزم سخت عذاب ميکشيد

گيری از تکرار جنايت های تکان دهندۀ  ضد بشری  در  منشور جهانی  و رعايت  نوعی عدالت را به منظور جلو 
 . کشور های عضو نا ديده انگارند 

به منظور در آمدی بر بحث امروزی،  مفيد خواهد بود  اوال  از مجموع سی مادۀ اعالميه حقوق بشر، صرفًا چند مادۀ     
 :  اينجا بگنجانم آنرا که به موضوع مورد بحث امروز ما ن ارتباط نزديک دارد ؛  منحيث نمونه در  

  
همه دارای عقل و وجدان     . تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت  وحقوق با هم برابرند : ماده اول "

 .ميباشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند
 

                                                                   :                                                              ماده دوم 
هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصًا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيدۀ سياسی يا هر  :الف 

آزادی هايی  عقيدۀ ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، والدت يا هر موقعيت ديگر،  ازتمام حقوق و کليه   
 .  که در اعالميه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد 

به عالوه،  هيچ تبعيضی  بعمل نخواهدآمد که مبتنی بر وضع سياسی، اداری و قضايی يا بين المللی کشور يا سر     :  ب 
ا حاکميت آن  زمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد،  خواه اين کشور مستقل، تحت قيموميت يا غير خود مختار بوده ي      

 .  به شکلی محدود شده باشد 
 

 .  هر کس حق زنده گی،  آزادی و امنيت شخصی را  دارد : ماده سوم
 

احدی را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خالف انسانيت و شوون    :  ماده پنجم
 . بشری يا موهن باشد

 
 .  سرانه  توقيف ، حبس يا تبعيد شود احدی نميتواند  خود :  ماده نهم 

 
احدی در زنده گی خصوصی،  امور خانوادگی، اقامتگاه يا مکاتبات  خود، نبايد مورد مداخله  های  :  ماده دوازدهم 

هرکس حق دارد که در مقابل اينگونه    . خود سرانه واقع شود  و شرافت  و اسم  و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد    
 .، مورد حمايت  قانون قرار گيردحوادث و حمالت 

 
کليه کشور های عضو سازمان ملل متحد مکلف به رعايت اصول اعالميه  حقوق بشر هستند و کمسيون   :  ماده سی ام 

 ."ويژه حقوق بشر سازمان، همه ساله وضع  حقوق بشر را در کشور های عضو بررسی مينمايد  
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جتماعی آن قدم بقدم محسوس تر و گسترده تر ميگردد، بنابران،    ا–چون معضالت حيات بشری  و نياز های سياسی  
سازمان ملل نا گزير موارد حقوقی و تخلفات بشری بيشتر و عميقتر را طی ميثاق های متعدد، در زمان های مختلف  

 .  و بمثابۀ ضميمۀ اصل حقوق بشر به تصويب رسا نيده است که عمومًا  بنام کنوانسيون ها ياد ميشوند  
 

 سيون ضد شکنجه کنوان
م ١٩٨٧م طی قطعنامه سازمان ملل صادر گرديد و در ماه جون  سال ١٩٨۴ اين کنوانسيون  بتاريخ دهم ماه دسامبر 

 :  در اينجا بخاطر اختصار کالم،  تنها سه مادۀ آنرا قرائت ميکنم :  قابليت  اجرايی يافت 
هرعمل عمدی که به اثر آن درد يا رنج شديد         :  گردداز نظر اين کنوانسيون، شکنجه چنين تعريف مي    : " ماده  اول   

جسمی يا روحی عليه فردی به منظور کسب اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه   
همچنين مجازات فردی  به عنوان عملی که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال ميرود که انجام         . نام دارد
هديد و اجبار و بر مبنای  تبعيض  از هرنوع  و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک  و      دهد، با ت

درد    .  ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتی  و يا هر صاحب مقام ديگر انجام گيرد،  شکنجه تلقی ميشود
 " امل اين کنوانسيون نميشود   و رنجی که بطور ذاتی يا بطور تبعی الزم  مجازات قانونی است، ش

هيچ وضعيت استثنايی کشوری ما نند جنگ و يا تهديد به جنگ، بی ثباتی سياسی داخلی و يا      : " جز دوم  ماده دوم   
 . "هرگونه  وضعيت  اضطراری ديگر،  مجوز و توجيه کنندۀ اعمال شکنجه نمی باشد 

 ."تی  نميتواند توجيه کنندۀ عمل شکنجه باشد  دستور و حکم مقام مافوق و يا مرجع دول: " جزسوم ماده دوم 
هردولت عضو موظف است حق شکايت فردی را که عنوان ميکند او در قلمرو           : "   وظيفه دولت   -ماده سيزدهم  

قضايی آن دولت  مورد شکنجه قرار گرفته است  را محفوظ بدارد  و شکايت او را بيدرنگ  و بيطرفانه به مقامات   
ه گی  ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده  و شاهدان از تهديد هايی که نتيجه   صالحيت دار جهت رسيد

 ." عمل آنهاست در امان خواهند بود   
 

به منظور روشن سازی بيشتر موضوع، مختصرًا بايد عرض کرد که کنوانسيون های مختلف ژنو که در سالهای  
تار ضد کرامت انسانی را بدين گونه توضيح نموده افراد، جناح   مختلف به  تصويب رسيده اند، جنايت های جنگی و رف 

 :  ها و رژيم های سياسی  را از ارتکاب آن ها جدًا منع ميکند 
 
  کوچانيدن های اجباری -  

   ضبط يا تخريب اموال و دارايی های عامه   -
   گروگان گيری روی هدف های جنگی -

   قتل دسته جمعی - 
 ناطق غير نظامی   تخريب و بمباران م- 
   کشتن و شکنجه کردن  اسرای جنگی  - 
  نگهداری اسرای جنگی در تحت شرايط نامساعد و غير انسانی  - 

   تعقيب ، دستگيری ، شکنجه يا اعدام فرد بخا طر دين ، زبان ، قوم و نژاد-
 

 حال ، بياييد ببينيم  در افغانستان چه گذشته است ؟            
نايت های جنگی و اقدامات ضد حقوق بشری را که در سه دهۀ اخير  از سوی جناح های مختلف   چند نمونه از ج

جنگی در افغانستان  صورت گرفته   تذکر ميدهم  و شما خود تفکر نماييد  که چقدر و تا کدام حدود،  مواد و موازين  
 :ه است  حقوق بشر و فيصله های کنوانسيون ضد شکنجه  در افغانستان زيرپاگذاشته شد 

 
 )بخصوص در سالهای اشغال کشور توسط  قشون روس و حزب بر سر اقتدار  ( بمباران مناطق غير نظامی 

 شليک توپ و تانک باالی قراء، قصبات  و شهر ها بدون تشخيص  هدف  های نظامی 
 تخريب، غارت  و تصاحب دارايی و ملکيت عامه  
 کوچانيدن اجباری و ظالمانه اهالی مناطق مختلف  

 شکنجه های طاقت فرسای غير انسانی
 ايجاد ترس و وحشت از طريق تعقيب، دستگيری، حبس و کشتار گسترده  

 به آتش کشيدن مزارع و منازل مردم  
 . قطع کردن دست و پای اسير جنگی يا حريف سياسی جلو چشم اعضای خانواده اش   

 ا نگهداری اسرای جنگی در زيرزمينی های تاريک، متعفن  و بی آب و غذ 
 تجاوز فردی و دسته جمعی و دوامدار بر نواميس خانواده ها     

  نظامی  و بی حرمتی و شکنجۀ آنها–اختطاف  زن و فرزند دشمنان سياسی 
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 بريد ن سر  اسير  و گذاشتن آن روی تا به داغ بنام  رقص مرده   
 ادرار کردن به  دهن اسير  و خوراندن گوشت پخته شدۀ انسان به او      

 از منازل رهايشی مردمان غير نظامی  بگونۀ اجبار  استفادۀ جنگی 
 اعدام های صحرايی و بدون محاکمه   

 شليک هزاران راکت باالی شهر ها و اماکن عامه 
 راه بندان، اخاذی، کشتار،  اختطاف افراد اعم از زن و مرد  و چپاول  مال و دارايی مردمان بيگناه و غير نظامی      

 ان  و سر بازان تسليم شده   اعدام  فردی و دسته جمعی اسير 
 پختن گوشت انسان و خورانيدن آن بر اسيران جنگی   

 اره کشيدن و دونيم کردن  پيکر  اسير   
 تصاحب زنان و دختران مناطق مفتوحه بمثابۀ غنيمت جنگی  

  فرستادن اسيران جنگی روی ماين های فرش شده  
 

،  )ميالدی ٢٠٠١ تااخير سال  ١٩٧٨ماه اپريل٢٧از( همچنان، جناح های مختلف جنگی افغانستان طی سه دهۀ اخير
دارای زندان های عمومی و خصوصی زيادی چه در داخل  و چه در کشور های همسايه  بوده و تعداد زيادی از          

 ايديولوژيک، بصورت  –اتباع کشور را  باساس تبعيض نژادی، زبانی، قومی، مذهبی،  منطقه ای واختالفا ت سياسی   
در اينجا ازجملۀ ده ها و     .   ظالمانه  در اين زندان ها نگهداشته، شکنجه  نموده  و به قتل رسا نيده   اند      خود سرانه  و   

صد ها زندان رسمی ، شخصی و خصوصی،  از زندان هايی نام می برم که ازان ها اطالع دارم  و دوستان ديگری            
زندان مشهور و بدنام     .  ازان ها ذکر بعمل آرند    که از موجوديت  و موقعيت سايرزندان ها اطالع دارند، ميتوانند         

يا دستگاه جاسوسی حکومت دست       ) خاد(پلچرخی، زندان دهمزنگ، زندان صدارت،  زندانهای  نه گانۀ تشکيالت  
نشانده بنام های رياست امور سياسی، رياست پنج، رياست نظامی، رياست خاد داخلی، رياست تحقيق، رياست خاد  

لی، رياست تعقيب، رياست محکمه اختصاصی،  زندان باالحصار، زندان ارگ جمهوری،    خارجی، رياست خارنوا
زيرزمينی های ميدان هوايی بگرام و خواجه رواش و غيره  در کابل و اياالت بيست و هشت گانۀ افغانستان از   

و شمشتو در  ) ورسک ( ، )سپينه شگه (  جهادی مانند زندان حزب اسالمی در -يکطرف و زندانهای احزاب اسالمی
در ) سياف  ( ، زندان حزب اتحاد اسالمی  )ژوره ( در ) حقانی ( نواحی مرزی و خاک پاکستان، زندان  مولوی    

در شهر پشاور پاکستان،  زندان های  اتحاد شمال  درپنجشير، مزار و  شبرغان  و        ) پبو( پغمان  ونيز زندانی  بنام 
 . در قندهار و کويته پاکستان و غيره نام برد"  ن طالبا" زندان های  بزرگ و اساسی           

 

                                                        غاز نقض حقوق بشر و جنايتهای جنگی  در افغانستان     آ
تموج  .    دانجام کودتای ثور نه تنها افغانستان و مردمش را بخاک و خون نشانيد،  بلکه پيکر منطقه را نيز تب دار  نمو         

 .  دپلوماتيک، چه بگونۀ مخفی و چه به شيوه های علنی  بويژه  در دستگاه های رهبری  –سياسی 
 

از همان وهله نخست مشهود بود  و اين تموج سياسی، دو دليل عمده نزد دو        ) ايران و پاکستان ( دوکشور همسايه  
يش کودتای ثور دخيل ميدانستند و دوم اينکه        اول آنکه  دست  کرملين را در پروسه  و پيما     :  کشورمذکور داشت   

  –پيرو ماسکو شناخته و آنرا مغاير  راه و رسم فکری "  مارکسيستی " رژيم کودتا  را يک رژيم  
 ميالدی در کابل صورت    گرفت، در ١٩٧٨ اپريل ٢٧چون وقتی کودتای ثور بتاريخ .  سياسی خويش تلقی ميکردند

تی شاه  که شديدا  مورد حمايت امريکا  بود و بعدا جمهوری اسالمی  حاکميت ميکردند            ايران هنوز رژيم  ضد کمونيس  
از .   و در پاکستان  قبالًً کودتای نظامی و اما اسالم گرای ژنرال ضيا الحق عليه رژيم بوتو به پيروزی  رسيده بود 

 راه انداخت و جنايت های تکان دهندۀ      طرف ديگر، بخاطر بگير و ببند و شکنجه و کشتار دهشتناکی که رژيم کودتا به   
ضد بشری يی ر ا که مرتکب شد، خيزش و مخالفت داخلی بر ضد رژيم  خيلی زود درمناطق مختلف افغانستان طنين  

چنانکه  کودتاچيان تازه به دوران رسيده، تنها درظرف نه ماه اول حاکميت شان، باساس اعتراف رسمی وکتبی   . افگند
بخصوص  .  ده هزار انسان بيگناه ميهن مان را بگونۀ بسيار بيدردانه و بيرحمانه به قتل رسا نيدندرژيم، به تعداد پانز

تجاوز عريان نظامی روسها بر افغانستان  که فقط در پايان سال اول کودتا صورت گرفت،  نه تنها کشتار و بيرحمی   
  درجه  التهاب سياسی رژيم های همسا يه    و ويرانی  و در يک کلمه، نقض حقوق بشر را به اوجش رسانيد، بلکه هم     

را فزونی بخشيد و هم  ممالک اسالمی و تقريبا مجموع کشور های غربی به سر دمداری اياالت متحده را نيز در قبال 
 دپلوماتيک  کشور های مذکور بسيار زود  موجب    –بلند رفتن درجۀ تب سياسی   . افغانستان حساس تر و فعالتر  نمود 

ود  آنها در امور قيام و مبارزۀ آزاديخواهانه مردم افغانستان گرديده  اهداف ملی  و سير ضد               تداخل غرض آل 
بنابران،  رژيم های ذيدخل  با سرمايه گذاريهای مالی، تسليحاتی و  .  استعماری اين قيامها را علنا منحرف نمودند

  و از اين طريق  اغراض و مقاصد شوم  های جهادی پرداخته" تنظيم " استخباراتی خويش به سر باز گيری ميان  
 . سياسی شان را در افغانستان پريشان  پياده نمودند، يعنی مردم افغانستان ميان دو سنگ آسياب گير کردند 
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کشور هاييکه بصورِت آشکار در امور افغانستان، تداوم جنگها  و اشتعال انگيزی ميان جناح های مختلف جنگ در  
 روسيه، پاکستان ، ايران ، عربستان سعودی و      مخرب ايفا کردند عمدتا عبارت  اند از سه دهۀ اخير نقش موثر و  

اين مداخالت عميق و دامنه دار،    .  بود  که تا همين امروز نيز در کليه شوون حيات ملی ما دخيل ميباشند  اياالت متحده
دستهای نا پاک  .   و هنوز هم دارد   ايديولوژيک، داليل  اقتصادی و استعماری نيز داشت    -عالوه از اسباب  مذهبی    

، متفرق و تشنۀ خون يکديگر را ساختند، تمويل کردند و    " جهادی " های متعدد " تنظيم " همين رژيم ها بود که  
دستور دادند تا دود از دماغ مردم اسارت سوز ما بيرون کنند و باز همين دستهای ناپاک و غرض آلود بود که لشکر   

انگر را در خارج از مرز های افغانستان ساختند و چون بهمن مرگ  بسوی کشور عزيز ما       ايلجار، سيه دل و وير 
ها ی  بنياد گرای متعصب، برای مقاصد استعماری آنها صاف  " تنظيم "  گسيل داشتند تا  راه را پس از هجوم و جنون     

 . نمايند که کردند
همه : " شری سازمان ملل متحد را نقل کنيم که گفت معاون امور ب ) ماسوشی اکاسی ( در همينجا الزم است اظهارات 

ارتباطات و تماسهاييکه  بين افغانستان و کشور های غربی در چند سال اخير صورت گرفته تمامی آنها در چهارچوب   
نفت و گاز  وشاه لولۀ انتقال آن خالصه ميشود و از همين خاطر است که کمپنی های نفتی تالش می ورزند تا بر            

 . " يت هايی که در حق انسان افغانی صورت ميگيرد، بخاطر  پيشبرد اهداف اقتصادی شان پرده  افگنند روی جنا
نظم نوين جهانی سپر سلطه گری امريکا است، نفت  در   : "  و عبدالرحمن منيف روز نامه نگار عرب نيز ميگويد   

 ."  نترول آينده مردم است  نفت  برای امريکا  تالش برای ک. صدر فهرست  منافع امريکا  قرار دارد
پس، تسلسل ننگين سه دهه نقض حقوق بشر و ارتکاب  جنايات جنگی وضد بشر ی در افغانستا ن را بايد در ارتباط 
.  تنگاتنگ تداخل، تجاوز و حرص و آزهمين کشور ها تحت بررسی  و مطالعه قرار داد تا به  نتيجۀ منطقی رسيد

و ارتکاب جنايت های جنگی  و اعمال مغاير کرامت انسانی در افغانستا ن را    بعباره  ديگر، قضيه نقض حقوق بشر 
مداخله، تجاوز، وحشی گری و کشتار      .    اقتصادی  چند کشور فوق الذکر دانست    –نبايد بی ارتباط به منافع سياسی  

، حريصانه  و    روسيه و رژيم دست نشاندۀ آن در افغانستان  از يکطرف  و بکار گيری  نقشه های شوم استعماری    
ويرانگرانۀ امريکا  و متحدين منطقه يی و جهانی آن به بهانۀ همدردی با مردم افغانستان از سوی ديگر،  موجب 

روسها با حزب ( گرديد تا سه دهه نقض حقوق بشر و ارتکاب جنگ و جنايت از طرف هردو جناح ذيدخل   
 ی از سوی دموکراتيک خلق  از يکسو و اياالت متحده و تنظيم های جهاد  

بگونه مضاعف در خاک افغانستان بوقوع بپيوندد  و اين سر زمين را به جايگاه  خون آلود  مردمان پامال   )  ديگر 
 .  شدۀ روز گار ما مبدل سازند که  همه گونه حقوق بشری شان عمدا نقض شود

جازات،  به کرسی های دولتی   حال که متآسفانه ديده ميشود برخی از جنايتکاران  سه دهۀ اخير بجای محاکمه  و م   
اعم از نهاد های ارتشی،  پارلمانی  و اقتصادی کشور به حمايت قدرت های خارجی ذيدخل در امورافغانستان  دست       

 يافته اند،  مالحظه ميشود که علی الرغم  خواست ملت افغانستان و بخصوص فرياد    
مبنی بر محاکمه و مجازات  آنهمه جنايتکاران  جنگی عدالتخواهانۀ هزاران فر د و خانوادۀ شهيد و متضرر  کشور      

بعقيدۀ   من، بر وفق .   وناقضين شناخته شدۀ حقوق بشر،  هيچ مرجع و مقامی در اين زمينه توجه مبذول نمی دارد   
تبانی ها و توافقات بيگانه پسند پشت پرده،  هيچگاه چنين خواست عادالنه  و برحق مردم ما بر آورده نخواهد شد    

گر  آنکه همه دست ها و دلها يکی شوند  و يک نيروی معترض،  محرک و يک موج پيشروندۀ پرطنين عليه اين نا          م
روايی  و بی توجهی را ايجاد نمايند،  زيرا همين اکنون  چيزی بنام نيروی فشار بر دولت افغانستان  و افکار عامۀ 

ن حقوق بشر سازمان ملل وجود ندارد که آنان هم يا     ممالک ذيدخل،  به جز بعضی از نهاد های مربوط به  کمسيو  
 . بگونه های مختلف تحت فشارقدرت های ذيدخل اند و يا در کار و اهداف شان تناقضات و مالحظا تی تداخل دارد    

ممکن است باشند کسانيکه  پافشاری روی بررسی  نقض حقوق بشر و مطالبه محاکمۀ ناقضين آن در تحت شرايط       
م خود شان  بی مورد يا به اصطالح  مغاير پروسۀ وحدت پذيری ملی تلقی نمايند،  در حاليکه بر    کنونی را به زع

 خالف بايد گفت که  شناسايی، محاکمه  و مجازات  جنايتکاران  جنگی، شکنجه گران حرفه ی  و 
م افغانستان را تسريع  ناقضين حقوق بشر اساسًا وجدان ملی را راحت و پروسۀ  ايجاد وحدت ملی در کشور کثير االقوا       

زيرا ملت غمديدۀ ما منتظر اند ببينند آيا دولتی که پس از زوال برخی از ظلمت ديرينه در کشور       .  و تحکيم مينمايد
شان با آنهمه بوق و کرنا  و اشتراک جهانی  و سرازير کردن مليارد ها دالر و دينار به وجود آورده شده است،  قانون          

دارد،  آيا واقعا عدالت در همه ساحات حيات سياسی، اجتماعی و اقتصادی  جامعه بکار ميرود        عادالنۀ دارد ؟ و اگر   
؟  آيا حق مظلوم از ظالم ستانيده خواهد شد ؟ و باالخره ميخواهند ببينند که  دستگاه حاکم،  با آنهمه ديموکراسی پناهی     

ننده گان، وطنفروشان و نابودکننده گان هستی و       هايش  از جنايتکاران، ويرانگران، تجاوزکاران، قاتالن، اختطاف ک
 حيات هزاران هزار هموطن شان باز خواست  و پرسانی بعمل خواهد آورد ؟     

اينجاست که وقتی پروسۀ بازخواست،  محاکمه و مجازات قانونی، حقوقی و عدالت پسندانه بجريان بيافتد وحق به    
 خواهد يافت  و اطمينان حقوقی و قانونی الزم در سطح مملکت  حقدار رسا نيده شود، ملت به باور های جديد ی دست

ايجاد خواهد شد  و ديگر کسی در آينده با سو استفاده از تفنگ و دالر و دينار مرتکب جنايت های آشکار عليه انسان و            
و ناقضين  اين نکته نيز قابل ياد آوريست که در صورت برپايی محاکمۀ جنايتکاران جنگی   . انسانيت نخواهد گرديد 
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حقوق بشر، چه در تحت قوانين ناقص و حاکميت ضعيف دولت کنونی افغانستا ن و چه در تحت قوانين  بين المللی و            
و احزاب " حزب دموکراتيک خلق " کنوانسيونها ی چهار گانۀ ژنو، بسيار ممکن است که صد ها  تن از صفوف  

و شايد عده ی از کادر ها و      . ی شان در کشور ادامه دهند     جهادی تبريه شده  به زند ه گی عادی و قانون   -اسالمی 
رهبران هر دو جانب باساس اسناد و شواهد انکار نا پذير محکوم به مجازات قانونی شوند،  ولی بهر صورت، پروسۀ     

زيرا در دنيای متمدن امروز،    . بازخواست  و محاکمۀ جنايتکاران و ناقضين حقوق بشری بايد آغاز و انجام شود 
   . چکس  و هيچ مقامی نميتواند  اين نياز انسانی، حقوقی و قانونی جامعه را زيرپا گذاردهي

       
در همين اواخر مطلبی را در يکی از سايت های اتنرنيتی خواندم و اکنون ميخواهم آنرا با شما نيز در ميان بگذارم  تا 

اليا پس از سالها تالش،  باالخره  موفق گرديدند تا با مقامات قضايی ايت: " به گفته های فوق باور بيشتر حاصل آيد 
در قدم نخست بحث روی اينست که . بدست آوردن  اسناد جديد، تحقيق در مورد جنايتکاران جنگی را از سر بگيرند 

ند، آيا دو فرد آلمانی که يکی از آنها از جمله سياستمداران  شناخته شدۀ آلمانی ميباشد و متهم به جنايات جنگی است
محاکمه گردند يا خير؟  کارشناسان  به اين باورند که محکمۀ ايتاليا که بايد امروز در اين زمينه تصميم بگيرد  بهر 

نام دارد که يکی )  کالوس کونراد( متهم اصلی        . صورت خواهان آنست تا مجرمان به سزای اعمال شان  برسند 
 ميالدی در  ١٩۴۴مطابق به ادعای مدعی العموم  ايتاليا در سال . داز افسران  ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم بو

 .   تن از باشنده گان يکی از روستا های اين کشور دست داشته است  ۶٠کشتار چيزی بيشتر از 
 

کارشناسان ارزش اين محاکمه را در آن می بينند که جنايتکاران جنگی بايد بدانند در هر جايی که باشند و با گذشت          
اين    . آنان مجبور گردانيده ميشوند تا جوابگوی اعمال خود باشند      .  زياد هم  از چنگ قانون فرار کرده نميتوانند ساليان 

 متهم آلمانی که قرار است  در ايتاليا محاکمه شود، پس از جنگ جهانی دوم عضويت حزب  
ان فدرال اين  کشورايفای وظيفه   سوسيال دموکرات آلمان را حاصل نموده سالهای زيادی بحيث  نمايندۀ ايالتی وپارلم  

 سال دارد هرگز تصور نميکرد که پس از  ٩١وی از سالها بدينسو  باز نشسته شده و در حال حاضر   .  نموده است
 .. " گذشت شش دهه دو باره  روزی تحت تعقيب قانونی قرار گيرد  

ه گی به مسايل حقوقی،  منازعات بين   يا رکن مهم قضايی سازمان ملل و عالی ترين مرجع برای رسيد:  دادگاه الهه  
ميالدی  در شهر الهه مرکز کشور هالند       ١٩۴۶اين دادگاه  در سال    . المللی  و محاکمۀ جنايتکاران جنگی ميباشد  

تشکيل گرديد و دارای پانزده تن از قضات ورزيده و دارای اخالق و کرکتر متعالی ميباشد  که  از طريق نامزد شدن       
داد گاه الهه تا     .  اعضای شورای امنيت سازمان ملل و رای گيری  و رای دهی تعيين  ميگردند      قضات، شور ومشورۀ  

کنون منازعات مهمی را حل نموده و جنايتکاران جنگی فاشيزم هتلری  و صربستان  و شکنچه گرانی از کشور های   
 .  مختلف و منجمله افغانستان را محاکمه و مجازات نموده است

 تا ١٩٣٩ اتکا به موازين حقوق بشر تا کنون ده ها افسر نازی که در جنايت های جنگی سالهای بهمين ترتيب  و به
 م سهم داشتند، ازسوی کميته های مخصوص ضد جنايت در گوشه های مختلف جهان شناسايی، دستگير  و          ١٩۴۵

 . محاکمه شده و ميشوند 
 حاالت خاص جنگی مسلط بوده خودسری،   حال اگر کسی سراغ شود که مثال بگويد  چون درسه دهۀ اخير کشور،    

تجاوز يا جنايتی که صورت گرفته بدون استيذ ا ن رهبران حکومتی يا احزاب مخالف آن بوده  و اين رهبران و          
فرماندهان  در چنان اوضاع و احوال نميتوانستند از ارتکاب جنايت ها جلو گيری نمايند، من عالوه از صراحت و   

کنوانسيون ضد شکنجه، غرض باطل سازی چنين ادعا هايی، صرفًا يک نمونه   ) مادۀ دوم  جز دوم  ( موجوديت  حکم 
از توجه و بازخواست مقام رهبری،  آنهم در حالت جنگی و لشکر کشی را از عمق حوادث تاريخی ميهن ما ن نيز 

 : مثال می آورم 
ايش، روزی از برندۀ عمارتی که دران  در زنده گينامۀ يعقوب ليث ميخوانيم که وی در جريان يکی از لشکر کشی ه

فرمان ميدهد تا مرد  . مقر گرفته بود،  متوجه مردی ميشود که در بام خانه اش  سر باالی زانو غمگينانه نشسته است
، " چه مشکل داری که چنان غمگين نشسته بودی ؟  : " را بياورند، وقتی اورا حاضر ميکنند، يعقوب از وی ميپرسد  

وقتی يعقوب به وی قول !"  غمی دارم جانگداز که اگر گويم  ترسم که باز خواست نکنی !  ای امير : " مرد ميگويد 
ازمدتی است يکی از افسرانت شبانه به قصد تجاوز به ناموس    : " ميدهد تا مشکلش را مرفوع سازد، مرد ميگويد 

ب که ازشدت غيظ در خود می پيچد  به  يعقو. "  دخترم داخل منزل ما ميشود و من توان جلو گيری ازان را  ندارم  
وقتی شب فرا ميرسد،  .  مرد  ميگويد  تو برو،  امشب کسی را ميفرستم تا افسر مذکوررا به جزای عملش برساند

فردی مسلح با چهرۀ مستور می آيد  و به صاحب خانه ميگويد  من از طرف امير موظف شده ام، چراغ روشن مکن،       
ساعتی بعد  افسر داخل منزل ميشود  و شخص مسلح بدون آنکه به او نگاه بکند، با    .  دبگذار تا افسر متجاوز بياي

صاحب  .   شمشير آخته بر وی حمله ور شده  دو نيم اش ميکند و آنگاه به صاحب خانه ميگويد  چراغ را روشن کند  
از اول نگفتی تا چراغ را خانه در روشنايی چراغ يعقوب را ميشناسد و پس از ادای احترام ميپرسد،  ای امير چرا  
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هراس داشتم   مبادا افسر متجاوز از نزديکانم باشد  و آنگاه دستم به کشتنش ياری    :  روشن ميکردم ؟  يعقوب ميگويد 
 . نکند

پس مالحظه ميشود که يک رهبر، يک پيشوا  يا امير اگر واقعا بخواهد، ميتواند در تحت هر نوع شرايط،  عدالت را   
 .رعايت نمايد

 
اصوًال مسؤليت و مکلفيت  يک دولت در قدم اول تأمين امنيت جانی و مالی شهروندان و حراست  !  وستا ن گرامی د

که بازخواست و محاکمۀ مجرمين جنگی و ناقضين حقوق بشر، يکی    . از مظلومين در برابر ظالمين و غاصبين است     
 حاکميت بر توده ها، اتکا برزورمداری  و درغير آن ،  دولتی که صرفًا.  از همين مسووليت های دولت ميباشد 

سرکوب،  امتياز خواهی و تبختررا بشناسد و از افراد ملت اطاعت و تمکين محض را مطالبه کند و بالمقابل ،      
بخواست و نياز آنان نپردازد،  دست ظالم و جنايتکار را از سر مظلوم  کوتاه نکند و عدالت را تآمين ننمايد،   نه آن 

 . دولت مردمی است  و نه در جامعۀ تحت حاکميتش قانون مدنی و عدل و انصاف سراغ شده ميتواند    دولت يک 
به برداشت من،  قضيه محاکمه جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر در افغانستان امروز نه تنها عمدًا بسوی  

نايتکاران ديروزی  و ناقضين سکوت  و فراموشی و مغالطه کاری رانده ميشود،  بلکه قاتالن، شکنجه گران  و ج 
حقوق بشر  بار ديگر بگونۀ بيشرمانه ی باال کشيده ميشوند  و يا ازان ها دعوت به همکاری و سهمگيری در حاکميت     

اين شعبده    .  سياسی  ميشود،  تو گويی آنان فرشته های بی آزار و خدمتگزاران صداقت پيشۀ افغانستان بوده اند  
وامفريبانه البته داليل خاص و قابل درک و فهم خودش را  دارد که بخشی ازان داليل را             بازيهای سياسی و اقدامات ع 

يا بعبارۀ ديگر،  وقتی .  ميتوان در واقعيت اشغال کشور و تبانی های مصلحت جويانۀ پشت پرده  جست و جو نمود 
ه باشند  و قدرتهای خارجی    جنايتکاران غرض رهايی از محاکمه عادالنۀ مردم به حمايت قدرتهای خارجی نياز داشت

 نظامی  و تا مين منافع استعماری اش  در کشور اشغال شده  به عناصر مزدور    –هم غرض تآمين مصونيت  سياسی 
و پشت کرده به مردم  احساس ضرورت نمايند  و اين هردو هدف در يک تبانی و همآغوشی متقابله حاصل آيد، يقينا   

 .   بود برای هر دو طرف کمال مطلو ب خواهد
 

 : و حرف آخر 
 :بايد دانست که همين اکنون دو جبهۀ متضاد در اطراف قضيۀ مورد نظر ما در حال شکل گرفتن است  

جبهۀ اول  مشمول محافظه کاران، تفنگ داران، جنايتکاران، ناقضين حقوق بشر، قاچاقبران  و جنک ساالران  تحت  
  . ز زور و زر ميباشدحمايت ابرقدرت اياالت متحدۀ امريکا و برخوردار ا

 جبهۀ دوم  مشمول روشنفکران وطنپرست،  ديموکراتهای آزاديخواه، افراد و خانواده های شهدا و زيا ن ديده گان،                
 . نهاد های مربوط به حقوق بشر سازمان ملل  و افکار عامه عدالتخواهان جهان  و اما فاقد زر  و زور  

ر رفت،  نه تنها از طرح قضيه به شدت  نا راحت شده سعی مينمايند  ازان   گراننده گان جبهۀ اول،  همانطور که تذکا 
جلوگيری کنند،  بلکه    با استفاده از همۀ امکانات دست داشتۀ شان  بر مطرح کننده گان اين موضوع مهم ملی و   

ر در جيب و سالح در   ولی جبهۀ دومی،  علی الرغم آنکه ز  .  حقوقی  می تازند،  اتهام وارد ميکنند و نا سزا ميگويند  
کف  نداشته  و از قدرت سياسی و امکانات گستردۀ تبليغاتی  بر خوردار نيست  و هرچند اين جبهه در آغاز کار قرار   
دارد،  مگر با بر خورداری از حقانيت وجدان،  منطق برندۀ انسانی، حوصله مندی و پشت کار خسته گی نا پذير به        

 .داشت که سر انجام، جبهه حق بر جبهۀ باطل  پيروز خواهد  شد    سوی  تکامل ميرود  و يقين بايد 
 .  حق و عدالت  بخشيدنی نيست ،  بلکه گرفتنی است  و تا جهان است، چنين خواهد بود    

 .  بياييد  درفش  مبارزۀ عدالت خواهی  چنين جبهه ی را تا صبحدم پيروزی بلند نگهداريم  
 

 پايان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


