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 پيکارپامير                                                                                                                               تورنتو 

 برخورد دولت آقای کرزی با مجرمين جنگی
 

ازتاریخ " يق عدالت انتقالی درافغانستانتطب"نوشتۀ آتی که متن عنوان باال را احتوا ميکند، درکنفرانسی که تحت عنوان 
 .  م دایرشده بود، ازطرف نویسنده خوانده شد     ٢٠٠۵نهم تا یازدهم دسمبر

 
!  دوستان دانشمند و گرامی   

 
برخورد دولت آقای ( موضوعی را که من ميخواهم طی این کنفرانس  مورد بحث نسبتْا مختصر قراردهم ، عبارت از 

واما  قبل ازآنکه وارد این بحث شوم،  ميخواهم  بعرض برسانم که بخاطردقيقتر بودن    است ) کرزی با مجرمين جنگی 
بحث و مدلل بود ن سخن و تا حدودی هم بخاطردست یابی به ریشه های اصلی موضوع، این بحث را به چهار عنوان  یا           

 : چهار بخش آتی تقسيم نموده ام  
         
 .است " نظم نوین جهانی" روهای امریکایی،  تبلوری از طرح اشغال افغانستان توسط ني)  ١         
 .ترکيب دولت آقای کرزی پایه درکنفرانس بن دارد  )   ٢         
 .برخورد دولت آقای کرزی با مجرمين جنگی  )  ٣         
 ضرورت گشایش جبهه وسيع مبارزات دموکراتيک   )  ٤         

 

  کلیۀنتيج
 

: است" نظم نوین جهانی" نيروهای امریکایی تبلوری ازطرحاشغال افغانستان توسط   
 

 سوسياليسم تحت  ،پس ازجنگ جهانی دوم و توافقات کشورهای فاتح،  جهان به دو بالک های شرق وغرب و یا دو قطِب
رهبری مسکو و قطب سرمایه داری به رهبری کاخ سفيد منقسم شد و هر دو بالک مزبور، کار زار حيات سياسی  

  جهان موجب شد تا حدود نيم قرن وسواس جنگ        ۀهمين انقسام دو گان .  را درپيش گرفتند شان  لوژیک خاص خود ایدیو
 . سرد وآماده گيهای جنگی بردلهای بشریت غلبه داشته باشد  

 نخست درتضاد ایدیولوژیک ودرتقابل هژمونی خواهی درسطح جهانی قرارگرفتند،    ۀک متذکره ازهمان وهل  ال چون دوب
 چنين ۀفرایند بر جست.  نظامی یک جانب، موجب تحریک و انگيزش جانب دیگرميشد–ن، هرحرکت واقدام سياسی بنابرا

 کوبا دراوایل سده هفتاد  قرن       ۀتحریکات و یا تسلسل آنهمه کنشها و واکنشهای شرق و غرب در بحران موشکی جزیر      
هرچند روی  .   بزرگ جنگی نزدیک شدندۀفاجعگذشته به اوج خود رسيد که باال ثرآن،  دو ابر قدرت جهان به یک    

  تنش ۀمالحظاتی چند، تصادم نظامی ميان دو قطب نامدار آن زمان صورت نگرفت و اما بحران مذکور متعاقبا  اندیش  
زدایی ميان دو ابر قدرت رقيب را بميان آورد و به تدریج  موجب گسست و فرو ریزی پایه های نظامی کالسيک دو           

 . ن گردید قطبی بودن جها
 اعالم  يس جمهور وقت امریکا  پس از رفع بحران موشکی کوبا  در یکی از سخنرانی هایش صراحتًائجان اف کنيدی ر

" . ضد کمونيستی خود تجدید نظر کنند   ۀجهت ایجاد جهانی امنتر الزم است مردم امریکا  در موضع متعصبان    : " نمود 
 .م انعکاس یافت١٩٦٣تاریخ دهم جون ) ٤٩(شماره ،  "دیپارتمنت آف ستيت" این سخنان در بولتن 

پسانها موازی با بروز موج جدید تحول در سطح رهبری شوروی و باالخره به قدرت رسيدن ميخایيل گورباچف،         
دکترین جدید مبنی براتحاد اروپا از یکطرف و ایجاد قدرتهای بزرگ اقتصادی مانند  چين و جاپان از سوی دیگر سر بر       

هایتا  با طرح  پيروستریکای گورباچف، باد همکاریهای متقابله و تشریک مساعی ميان شرق وغرب وزیدن  آوردند و ن 
ردید١٩٩٠گرفت و عاقبت هم در سال   سياسی در سطح رهبری  –انحرافات ایدیولوژیک . ( ميالدی نظام شوری زوال 

  ) .ب بحث و تحقيق جداگانه را مينمایدک شرق  به رهبری شوروی،  ایجاشوروی دیروز، تبارز گورباچف و زوال بال 
                                                        

  امریکا را در مقام یگانه ابر ۀشکست نظامی شوروی درافغانستان و سپس زوال امپراتوری مذکور نه تنها ایاالت متحد
جهانی را نيز از سوی رهبران این ابر قدرت  یگانه یا نظم نوین " گلوبالیزیشن"قدرت جهان نشانيد،  بلکه دکترین 

که در واقع،  جهانی سازی سرمایه یا حاکميت جهانی نظام نوین سرمایه داریست،    " نظم نوین جهانی. "   بميدان آورد 
 نظم نوین جهانی یعنی استقرار قانون:"  دیگری نيز ازان بيرون ميدهند و چنين  ۀطراحان آن، تعریف ضمنی و اغوا کنند

  باهمی در برابر متجاوز، توسعه و شگوفایی اقتصادی، خلع سالح  ۀو حمایت از اصول مشترک بين الکشورها،  مقابل
 ".رژیم  های  یاغی و بر قراری نظم و امنيت از طریق سازمان ملل
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 بوش    ميالدی از سوی جورج   ١٩٩٠نخستين بار پس از جنگ خليچ  و اشغال کویت  در سال     " نظم نوین جهانی" طرح

:   وی در حاليکه از پيروزیهایش عليه عراق خورسند بود، دریکی از سخنرانی هایش چنين گفت   . اظهار گردید)  پدر( 
 جهانی که درآن یک نظام جدید حاکم  جنگ خليچ فارس نخستين آزمون برای پدیدار شدن یک نظم نوین در جهان بود،" 

 ."است 
زی ایاالت متحده در جهان و سير حرکی بعدی ماشين این ابر قدرت بی رقيب جورج بوش با این اظهارات، در واقع تکتا

 زیرا از نقطه نظرعلوم سياسی و تفاسير جامعه شناسانه،   ، بسوی برقراری حاکميت مطلق بر جهان  را به نمایش گذارد 
دفمندانه  و حساب شده ی   تفاوت  بزرگی  وجود دارد و آقای بوش با همچو اظهارات ه  "  نظام نوین" و " نظم نوین" ميان

پس آیا   .  خویش در واقع  برنامه های گذار بسوی استقرار یک نظام جدید سياسی سر تاسری درجهان را اعالم نمود 
منطقی  نخواهد بود اگر طرح  برنامه های سياسی، نظامی و تبليغاتی و باالخره  اشغال کشورهای افغانستان و عراق      

 ! بدانيم  ؟" نظام نوین جهانی" یا همان " نظم نوین "درت  امریکا را تبلور طرح بزرگ در سالهای اخير از سوی ابر ق
   غرضِِِِِِ،بی پرده  ميگویند"  نظم نوین جهانی" آنچه دراین مسير،  بيشتر ازهمه واهمه برانگيز است اینست که طراحان 
منشی عمومی ) مانفرد ورنر(چنانکه  .  ر نمودرسيدن به یک نظم نوین جهانی،  بایست از ميان انبوه بی نظمی ها عبو

نا تو درجهانی امنترولی هنوز بی ثبات فعاليت  خواهد کرد،     : "پيمان اتالنتيک شمالی  در این مورد چنين اظهار ميدارد    
 "  داشت این یک دوره بی ثباتی و نا امنی عميقی را بدنبال خواهد   .  نظم قدیم مرده  ولی نظم جدید هنوز شکل نگرفته است 

 ) ١٣٧١ سال ،چاپ دانشکده اطالعات ایران  .  اثر نظم نوین(
 

ک شرق  شاهد بی ثباتی، خونریزی و بی امنی عميقی در    دقيقا همينجاست که ما پس از جنگ خليج فارس و سقوط  بال   
خصوص شهر باستانی و بهمين  مبنا باید گفت که هرگاه  سر زمين افغانستان و ب.  آسيا، اروپا، شرق ميانه و افریقا هستيم

 اسالمی  –کابل  در پایان شکست قشون روس و زوال رژیم دست نشانده ی آن  ظاهرا با دست و دماغ  احزاب جهادی     
به خاک و خون نشانيده ميشود،  اگر هزاران هزار باشنده ی یو گوسالویای دیروز بکام شکنجه و مرگ رفته و آن کشور         

از آنسوی مرز  برضد ارزشهای ملی، علمی و فرهنگی مردم   "  طالبان"اگربه پارچه های مختلف تقسيم ميشود،   
افغانستان فرستاده ميشوند،  اگر تبليغات و اتهامات  دامنه داری  عليه صدام  به راه می افتد و مردم بيگناه عراق قتل عام  

شرم آگينی عليه مردم بی پناه   شده  و آن سر زمين به  سر زمين خون و خاکستر مبدل ميشود، اگر یورشهای  سبعانه و        
فلسطين و حتی مقر رهبری فلسطينيان  در رام اهللا صورت گرفته و خلق فلسطين با این حرکت د ر انظار جهانيان حقير 

است که در باال ازان سخن  " نظم نوین جهانی" جلوه  داده ميشود،  همه و همه  بخاطرهموار سازی راه بسوی همان 
  منطقی ميرسيم که  جنگهای بين التنظيمی  و متعاقب آن بيداد نوع طالبی و شکستن غرور ملی      ۀجپس به این نتي.   گفتيم

 . مردم افغانستان بدان وسيله، خود،  بمثابه تمهيد و پيش درآمد وضعيت کنونی در کشور مان بکار رفته است    
 

:   ترکيب دولت آقای کرزی پایه درکنفرانس بن دارد  
 
نامه های استعماری روس و شيوه های کاری آن در افغانستان آموخته  و درجریان سالهای جهاد،     ایاالت متحده که ازبر 

با شگرد های روحی و اخالقی افغانها آشنایی کافی بهم رسا نيده بود ،  با بکار برد شيوه ها و سياست های کامال جدید ی         
ان  به یکی از هدف های مهم  ستراتژیک  خویش    توانست موقعيت خاص کنونی درافغانستان  را حاصل نموده و بدین س    

 . دست یابد  و به این دست یابی تاریخی اش وجهه  قانونی و عام پسند نيز ببخشد 
یکی از شيوه های جدید سياسی ایاال ت متحده  پس از درامه سازی نوع  طالبی و حصول هدف های خاص ازان  در               

ماینده گان  صرفا چند جناح مورد نظر به دور یک ميز،  آنهم  در قاره ی افغانستان،  تدویر کنفرانس  بن  و نشانيدن ن
، این  مولود دست  و دماغ خودش،      "طالبان"اروپا بود  تا  متعاقب بمباران  شدید افغانستان  و سر کوبی گروه خونریز 

 :د نهفته داشت    آتی را در خو خصوصياتاین کنفرانس ،  در واقع،  .  چارچوب دولت آینده  را معين نمایند  
 

،  بازهم  ایاالت متحده امریکا و )بگونه  مشهود و اماغير مستقيم  (  اصلی این کنفرانس ۀدایر کننده و تصميم گيرند)  الف 
 .  چند متحد جهانی آن بود

 
هرچند تدویر کنفرانس  بن  روکشی بود بر ماهيت گراننده گان اصلی ماشين اوضاع  و حاکميت سياسی آینده در        ) ب 

افغانستان،  ولی باز هم  اشتراک کننده گان، بایستی  این فراست خاص و نازک نگریهای دپلوماتيک را ميداشتند که        
 . کشور بر می گزیدند که  گزیدندۀ  اصلی  را برای رهبری آیند  ۀعنصر دلخواه  گردانند  "  باید"
 

ان و نسل روشنفکر  جامعه افغانی بود و بنابران از همان کنفرانس بن  فاقد نماینده گان واقعی مردم  فداکار افغانست)  ج 
 . دموکراتيک  و مترقی شناخته شدۀ نخست، نزد  روشن بينان  و نکته سنجان  بالذات  تهی از درون مای  ۀوهل
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یر کنفرانس مذکور به گو نه ی بسيار عجوالنه و فرمایشی  تنها روی مسایل کلی مانند  تشکيل حکومت انتقالی، تدو    )   د 
  تقسيم  کرسی های دولتی ميان ،،  راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و باالخره "لویه جرگه اضطراری"

  بحث  و فيصله بعمل آورد،  سوای آنکه روی مسایل  واقدامات مهم  حقوقی، اخالقی  و جنایی    جناح های اشتراک کننده
 .   توجه شود  جامعه افغانیۀو سایر اقدامات عدالت جویان 

 
تآیيد  اشغال افغانستان  از سوی جناح های اشتراک کننده در کنفرانس بن و حاکميت سياسی ابر قدرت  ایاالت متحده )  ه 

 .   سياسی جانب امریکا از آنها-برکل کشور درازا تآیيد  و حمایت مالی 
 

ان را متحول گردانيده و ساطورظلمت و استبداد          هرچند کنفرانس بن اوضاع افغانست  با تذکاراین نکات، مالحظه ميشود که 
و بنيادگرایی مذهبی را عجالتا از باالی سر مردم افغانستان زدود و اما  آنچه قابل فهم و تذکر است  اینکه           مستقيم  طالبی

های   اول  نه در صدد تطبيق عدالت، تآمين دموکراسی واقعی  ورعایت  خواستها و نياز       ۀایاالت متحده ازهمان وهل
 غربی  و معامله  ۀحقوقی،  اخالقی و اجتماعی مردم افغانستان، بلکه  صرفا در پی تبانی با سایر رژیم های آزمند سر مای

 مترقی غرض  تآمين -با تفنگ ساالران درنده خوی افغانی،  فرصت طلبان و قدرت خواهان  بومی درغيا ب عنصر ملی        
 . تراتژیک خویش بود ه است  نظامی و بر آوردن  منافع س–حاکميت سياسی 

با برژنسکی مشاورامنيت ملی دوران کارتر پيرامون حمایت  ) سی ان ان(  مصاحبه ی گزارشگر شبکه تلویزیونییهر ک
خير قرن آ ۀهای بيدریغ امریکا از احزاب بنياد گرای اسالمی،  ویران سازی افغانستان و رشد سرطانی تروریسم  در ده

شما از بنياد "  انجام داده شد،  دیده ویا شنيده باشد،  اظهارات وی دربرابراین سوال که      ١٩٩٣را که در سال گذشته 
گرایان اسالمی حمایت بيدریغ  بعمل آوردید بدون آنکه عواقب خونبارو ویرانگر آن بر ضد مردم افغانستان را مد نظر        

اده ایم هزگز نادم نيستيم،  برای ما شکست دادن   ما ازآنچه درین زمينه انجام د:"، با لبخند معنی داری گفت "داشته باشيد
 ... "روسها مهم بود و به این هدف رسيدیم   

گاه  درپی رعایت منافع  ملی مردم ما نبوده و نخواهد بود ،  آنچه هميشه برایش مهم بوده، هست         چایاالت متحده هي! بلی
 جهانی خودش است و هرگز باکی نخواهد  ۀين شدف تعياهد او خواهد بود، پيشبرد برنامه های ستراتژیک و رسيدن به   

درغيرآن  کيست از خود . داشت که دراین راه  با چه کسی،  یا  چه گروهی  یاکدام  رژیمی داخل مفاهمه و معامله ميشود
نپرسد  چگونه  امریکا،  این قدرت  مدعی نظم نوین  و حامی دموکراسی در جهان حاضر ميشود  در یک کشور ظلمت         

بنياد گرا زده و قربانی شده،  با همان ظلمت گستران عصرو بنيادگرایان ضد دموکراسی و جنایتکاران  شناخته  دیده و 
 !  شده  در پای معامله سياسی بنشيند،  آنها را حمایت مالی نماید و در قدرت دولتی نگهدارد؟ 

 
تقسيم قدرت و حمایت های دو جانبه  پس  مادامکه  پایه های اصلی کنفرانس بن را سازش سياسی،  مدارای متقابله،  

 آن   با یک چنين ترکيب و تمایل بميان آورده شده باشد،  چگونه ميتوان انتظارداشت تا        ۀتشکيل داده و دولتی که درنتيج   
 !  خودش را به جرم ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر به پای ميز محاکمه کشاند ؟    ۀ اعضا و پایه های تشکيل دهند   

 
که به توضيح  بخش برخورد دولت آقای کرزی با مجرمين جنگی بپردازم،  بهتردانستم فرازهایی از کنوانسيون    قبل از آن

های ژنو و پروژه داد خواهی افغانستان  پيرامون جرایم جنگی را در اینجا درج نمایم تا درآمدی باشد به کنه مطلب مورد             
 :بحث ما

 
 :  قيد کرده است کهنو صراحتًا کنوانسيون ژ ١٩٧٧، فصل دوم  سال )٥١(ماده 

 باشد،  )باشندگان غير مسلح (مبادرت و یا تهدید به اعمال زورکه هدف اساسی آن انتشار ترور در بين مردم ملکی" 
 :حمالت نا مشخص عبارت اند از. حمالت نا مشخص و بدون دقت منع است  ... جوازندارد 

 .می گيرند براهداف مشخص نظامی صورت ن حمالتی که راسًا)  الف 
ازان جمله،         .  براهداف مشخص نظامی متمرکز نميباشد حمالتی که بحيث یک وسيله یا روش جنگی،  مستقيماً  )  ب 

 : حمالت ذیل را ميتوان بحيث حمالت نا مشخص حساب کرد
 
عداد اهداف     حمالتی که ذریعه  بمباران  هوایی و یا هر وسيله و روش دیگر که یک هدف  واحد نظامی و یا یک ت            )١

جداگانه  نظامی واقع در یک شهر، ده، قریه و یا هرمحل شبيه آنرا که دران اهداف ملکی  یا تجمع مردم  متمرکز 
 .باشد،  احتوا کند 

 حمالتی که دران  امکان ظهور صدمات بر زنده گی افراد ملکی متصور باشد  ، موجب زخمی شدن آنها  گردد ،    )٢
 .       د و یا ترکيبی از این حاالت که هدف آن پيشروی مستقيم نظامی  باشدبه اهداف ملکی صدمه  برسان 

 
 :ماده سوم همين کنوانسيون ، اعمال آتی را منع ميکند  

 .تجاوزو تعدی برشخص و زنده گی او، بخصوص تمام انواع کشتار،  قطع اعضای بدن، رفتارنا هنجار و شکنجه ١
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 .گروگان گرفتن ٢
 .، بخصوص  رویه تحقير آميز و غير انسانیصدمه به حيثيت فردی  ٣
 .                                                    اجرای  مجازات اجرای اعدام بدون حکم قبلی  یک محکمه با صالحيت  ٤
 

م ژنو،  تجاوزبرزنان را بحيث یک  تخلف صریح ازحقوق بشر شناخته و تصفيه های مذهبی و      ١٩٤٩کنوانسيون سال   
                                                                                               .دی را ممنوع کرده استنژا

محکمه عالی جنایی . م ژنو شکنجه را منع نموده  و جنایت های ضد بشری را تصریح کرده است١٩٤٨کنوانسيون سال 
گاه که جنایت های افسران صرب در بوسنيا را بررسی ميکرد، تجاوز م،  آن ١٩٩٦بين المللی  سازمان ملل در سال   

  .  بمثابه جنایت جنگی اعالم نمودجنسی بر زنان را رسمًا
 

  :بر خورد دولت آقای کرزی با مجرمين جنگی      
                                                       

 فيودالی افغانستان از سالها بدینسو ميکانيسم قدرت و وجهه  به اصطالح    تًاباید گفت که در جامعه ی سنتی و عمدً اوال 
بر خورداری از مال وسالح و حمایت  های خارجی مایه   ۀ   قانونی رهبریت،  متآسفانه از بستر قومی و قبيله وی بر عالو

وز بر شانه های استخوانی  این روند نا ستوده که با دموکراسی و اصل قانونيت در تضاد است، تا امر. ميگرفته است
 امریکا در مورد گزینش آقای حامد کرزی درسمت رهبری دولت ۀاگرچه ایاالت متحد. مردم افغانستان سنگينی ميکند

افغانستان  نکات و ملحوظات ذ کر شده مانند  پشتون تباری، وفاداری به شاه سابق، بر خورداری از اعتماد سياسی 
را مدنظرداشته است،  ولی با آنهم از آنچه  رهبرکنونی دولت افغانستان فاقد        ... و  کمپنی های بزرگ جهان سرمایه  

 سنتی، قاطعيت ۀآنست عبارت از یک تشکيل منضبط حزبی  با اعضای فعال و وفادار به وی،  نام و نشان جا افتاد
 ما و در مقطع    ۀ شور غمزداین کمبود ها  با خط مشی امریکایی در ک    .   سياسی ميباشد-اجرایی و اراده مستقل فکری   

 ازنوع  ی اسالمی  حت"تنظيم های"کنونی طوری همسویی  بهم رسانيد ه است که هر دو باید به تشکيالت احزاب و   
 جنگ ساالر ولو از نوع خونریز ترین آن  اتکا کنند و یا با آنها از      )مسلح فرماندهان( بنيادگرا ترین آن و قوماندانان مسلح 

موکراسی بایستی از رفتن بسوی یک ِد)  امریکایی ها و دولت آقای کرزی( بنابران، هردو .   آینددرمروت و مدارا پيش 
هردو  بایست غرض ماندن در حاکميت و رسيدن به هدف های خاص و       .  واقعی و مورد خواست  مردم ما اجتناب نمایند   

ی هست، باالی یک سفره  بنشينند و به ریش   عام،  با آنچه  بنياد گرای مذهبی،  جنایتکار جنگی  و ویرانگران حرفه و
 )  سياسی درواقع، ترکيب مجبوریت و ذات ماهيت را بنمایش گذارده است    ۀ این درام . (خلق ما بخندند 

 
پس  آیا تعجبی خواهد داشت اگر در چهار چوب  چنين دولتی  یک مالی  متعصب کم سواد و ضد ترقی و پيشرفت  در   

آیا طبيعی نخواهد بود     !  ره  و تکفير چيز دیگری را نشناسد ؟و جز راه و رسم  ُدس  امور قضایی کشورنشسته  رأ
ميالدی و شریک جرم    ١٩٩٥ و  ١٩٩٤يس شورای همآهنگی در سالهای خونين    ئهرگاه  آقای صبغت اهللا مجددی  ر  

ون تفاهم ملی  در يس به اصطالح  کمسيئقانون اساسی باشد و هم  ر"  لوی جرگه " يس ئویرانگران شهر کابل،  هم ر
آیا تعجبی دارد  اگر فرماندهان  و هدایت کننده گان جنگهای خونين و تباهکن شهر کابل  هنوز هم   !  دولت آقای کرزی ؟

يس جمهور جلوه نموده  و خودشان را به  چشم ملت داغدار و حرمان       ئدرمواقع  و مراسم خاص ملی و رسمی در کنار ر 
 کسی هست تعجب کند وقتی آقای کرزی  صدها صفحه  اوراق پيشنهادی  کمسيون مستقل آیا!   افغانستان بزنند ؟ۀکشيد

خوانده و آنرا    "  ناقص"  جنایتکاران جنگی را ۀحقوق بشر افغانستان و سایر موسسات حقوقی بين المللی مبنی  بر محاکم  
 !حفظ  نماید ؟

ند تن از محافظين قابل اعتماد غرض محافظت     چییس جمهوری که فاقد حت ۀاین را گفتم  بخاطرآنکه  دانسته شود ر  
وخمپاره   جانش بوده و این محافظين در برابر خرچ گزاف از ایاالت متحده  خواسته شوند،  چگونه  بتواند اربابان تفنگ      

واما،  شمارش و نگارش نکات باال هرگز  بدین !    مردم بسپارد؟ۀ عادالنۀو مافيای جرم و جنایت درکشور را به محکم
 نيست که محاکمه و مجازات  جنایتکاران جنگی و ناقضين  حقوق بشر در افغانستان برای هميش بسته گی به درجه   یمعن

 انکار نا پذیر است  و باساس  خواستنی وچون اصل عدالت  بالذ ات   . خوشبينی  یا بدبينی شخص آقای کرزی  داشته باشد
،  بخصوص زیانمندان و وابسته گان قربانيان، تطبيق عدالت  را    نورم های حقوقی و عرف بين المللی،  اعضای جامعه   

مطالبه  ميکنند  و در طول تاریخ مدنی بشر،  از مجرمين و جنایتکاران هميشه بازخواست صورت گرفته و باسا س         
 ۀ  محاکمبنابران، آقای کرزی نميتواند.    برای آنها  تعيين گردیده استقوانين جزایی و رعایت حقوق انسانی مجازاِت

 .مجرمين جنگی را تا مدت های  نا معلوم به تآ خير بيندازد 
 جهان،  نهاد ها  و موسسات مدافع حقوق   ۀ افغانی،  خوشبختانه  افکار عامۀبخصوص که  در کنار افکار عامه ی جامع 

ل و خارج افغانستان  بشر، کنوانسيون های پذیرفته شده ی ژنو و فشار مبارزاتی روشنفکران و وطنپرستان واقعی در داخ  
  دولت یا دولتهای افغانستان را مجبور به اجرای قانون و تطبيق عدالت دراین زمينه  خواهند      قرار دارند  و نهایتًا
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قبل از آنکه  به قسمت چهارم  این بحث بپردازم،  خاطر نشان ميسازم که نقض حقوق بشر و ارتکاب  جرایم .  ساخت
صورت نگرفته ،  بلکه "  طالبان  " ۀجهادی  و سالهای دار و تازیان" تنظيم های" خونين جنگی تنها در دوران حاکميت 

 ميالدی  از سوی   ١٩٩٢ ميالدی تا زوال کامل رژیم کودتا در سال      ١٩٧٨قبل  ازان نيز از آغاز کودتای ثور در سال      
و دستگاه های  استخباراتی  آنان   ،  اشغالگران مسلح روسی   "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" رهبران  و منسوبين 

گرفتاریهای  گسترده  و بی دليل هم ميهنان بيگناه    .    انجام داده شده است که به هيچصورت  نباید آنرا از نظر فروگذاشت      
تره کی ( ما،  شکنجه های طاقت فرسای ضد انسانی، زندانی کردنهای بيباکانه  و کشتار های دسته جمعی توسط  عمال 

مادامکه رژیم ،  خود ،  با ترتيب دادن  ليست رسمی و نصب آن بر دیوار       !  ا چطور ميتوان فراموش کرد ؟   ر)   امين-
عمارت وزارت داخله،  به  قتل  پانزده هزار تن تنها ظرف نه ماه حاکميت  تره کی اعتراف نماید،  گمتر کشتارهای 

 سرتاسری  اوج گرفته بود،  ميتوان حدس     ۀش های مخالفانحفيظ اهللا امين را که خيز  سنگدالنه  دردوران  کوتاه حاکميت      
 ... زد 

 :د پس ميتوان سيرجرایم و مجرمين جنگی در افغانستان را به چهار مرحله ی آتی منقسم نمو           
 

 )دوران حاکميت جناح خلق ( ميالدی  ١٩٧٩ تا ماه دسامبر ١٩٧٨مجرمين جنگی از ماه اپریل ) الف 
 ) سالهای اشغال و حاکميت جناح پرچم( ميالدی ١٩٩٢ تا ماه اپریل ١٩٧٩امبر مجرمين جنگی از ماه دس)  ب 
 )   اسالمی –دوران حاکميت تنظيم های جهادی  ( ميالدی١٩٩٦ تا نيمه های سال ١٩٩٢ از ماه اپریل گیمجرمين جن)  ج 
              )              دوران بربریت طالبان  (  ميالدی ٢٠٠١ تا ١٩٩٦مجرمين جنگی از سال )  د 

   
ت را  که در راپور مقدماتی  پروژه  دادخواهی افغانستان که  در  ا بسيار کوچکی ازان همه جنایۀجا یک  نمونین در ا 

  این    ۀ ميالدی ترتيب گردیده و تعداد کشته شده گان را یکهزارنفر نشان ميدهد،  مدنظر باید داشت  تا سلسل    ٢٠٠٤اکتوبر 
مربوط  ) کراله ( متذکره،  در محلی بنام این  قتل  دستجمعی باساس راپور . هان  مجسم گرددت در اذاکشتارها و جنای

فعال مقيم کویته (  گل رنگ ) سرهنگ (افغانستان  توسط صادق عالميار برادر صدیق عالميار و جگرن      )  کنر(ایالت 
را   )  ر معتمد حفيظ اهللا امين اهالی  کراله  جریان  چنان بوده  که  صادق عالميار عنص  .  انجام داده شده است    ) پاکستان

بنام  آنکه به آنها سخنرانی ميکند ،  در ميدان بزرگی جمع ميکند  و متعاقب آن،  بدون دليل یا پرسان،  امر فير صادر 
ابل، دراطراف سایر قتل عام ها  در قبال حوادث چنداول، باالحصار، هرات،  ک   .   آنانرا از پا در می آوردۀمينماید و هم

البته این سلسله به تنها یی نميتواند مجموع قتل   . لوگر، باميان، ننگرهار، دره صوف  و غيره هنوزهم تحقيقات ادامه دارد 
را احتوا نماید،  "  حزب دموکراتيک خلق افغانستان" دوران حاکميت  ۀها و شکنجه ها و سر به نيست کردنهای وحشيان

 قریه های افغانستان از طرف پيلوتان روسی و افغانی،  تفتيش منازل و ۀرانزیرا  بمباردمان های متواتر و کور کو
ربودن مردان  و تجاوز بر زنان و غارت نقدینه های مردم  و نگهداشتن در زندانهای هولناک و تحقير شخصيت ها و  

ن و مزدوران داخلی      را اشغالگ ۀ اجراآت و اقدامات همه روزه و بدون وقف     ۀسپردن  به جوغه های اعدام  و غيره از زمر      
                                                                                              .آنها بود

 ١٩٩٦ تا ١٩٩٢در یک بخش از راپور مقدماتی  پروژه داد خواهی افغانستان  راجع به  تنظيم های جهادی در سال های  
،  حزب اسالمی  م١٩٩٦ –  ٩٢پورهای  نماینده گان حقوق بشر در کابل بين سالهای   باساس را:"ميالدی چنين آمده است  

هر یک از جناح های مسلح کابل انباری از     ... گلبدین هزارها نفر از اهالی ملکی شهر کابل را به قتل رسا نيده است      
کابل شعله ور بود، بکار   سالح های سنگين را تصرف کرده بودند و آنرا در جنگهایی که در این وقت در کوچه های     

آن جناح هایی که قوای هوایی و طياره و هليکوپترها در اختيار داشتند به شمول مسعود  و  دوستم، خاصتا    .  می بستند
نواحی جنوب و غرب کابل را درمراحل مختلف  بمبارد کردند وحزب وحدت نيز در جنگهای خود با اتحاد  اسالمی        

منتج به تلفات جانی ده ها هزار تن از اهالی ملکی گردید      ...  این حمالت .   نه استفاده نمودند سياف و مسعود از قوای توپخا  
 ."  قوانين جنگ شدزو موجب تخلفات  صریح و خطر ناک ا

  بين حزب اتحاد اسالمی سياف که در پغمان مستقر  م١٩٩٢در ماه جون :"باز درهمين پروژه داد خواهی  آمده است که  
در جریان این جنگ،  قوای حز ب  اتحا د اسالمی سياف  و حزب وحدت  افراد .   جنگ در گرفتبود و حزب وحدت 

دید شدند  و عده دیگر  که  پنظامی یکدیگر را اختطاف ميکردند که در این ميان یکعده زیاد  آنها به قتل رسيده و یا  نا
دند که این همه تخلفات و بد رفتاریها،  ارتکاب   ابتدا بخاطرارزشهای  بالقوه سياسی شان اسير بودند، بعدا به قتل رس     

 ."                                                جرایم جنگی  خطرناک  را بيان ميکند 
،  مردم غير نظامی را خانه بخانه هدف گرفتند و مورد هجوم وحشيانه  و حزب اتحاد اسالمی سياف  و وحدت  هرد" 

 ين تجاوز جنسی که ازان  به حيث سالح جنگی استفاده شد،  نيرو های اتحاد اسالمی سياف به   قرار دادند، چنانچه  در اول  
که بر اساس قوانين جنایی     عده بيشمار زنهای هزاره و در مقابل،  حزب وحدت  به زنهای  پشتون تجاوز وسيع کردند  

 ." دبين المللی،  جنایات ناشی از تخلفات جنسی از جمله جرایم جنگی محسوب ميشون
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باید گفت . ،  دوستم  یک پيمان همکاری با حکمتيار به امضا رسانيد  و بر قوای مسعود حمله کرد       م١٩٩٤در جنوری " 

 شدید ترین جنگها  پس از سقوط حکومت نجيب  بود که رخ داد و در اثر آن بين ماه جنوری تا   ۀکه  این حمله از جمل
 ."  ل کشته شدند جون،  حدود بيست و پنجهزار نفر در شهر کاب 

قوای طالبان حين عقب نشينی از مزار شریف و بعد از قتل عام عساکر شان از طرف مخالفين،  در صدد انتقام برآمدند  "
  م   ١٩٩٨طالبان  یکسال بعد در ماه  آگست     .     به قتل رسا نيدند ٩٧و اقال هشتا د تن اهالی ملکی بيگناه  را در ماه جون       

اساسی پاکستان را با خود  داشتند،  کنترول شهر مزار را دوباره بدست گرفتند و بيش از دو  در حاليکه حمایت کامل و 
 " .  هزاره های ملکی بودند  قتل عام کردند هزارنفر را که عمدتًا

 تهاجمی بزرگ  را در امتداد اراضی هموار شمال کابل که مشهور به وادی  ۀیک حملم ١٩٩٩طالبان  در ماه جوالی " 
این حمالت  که در مجموع شامل کشتار اهالی ملکی،  به آتش کشيدن قریه ها،  مزارع و     .  ت  به راه انداختند  شمالی اس

 ." خرابی های مربوط  این حوادث از شمار بيرون است   .... تاکستانها شد 
 

 جنبش ملی اسالمی    هم ميهنان عزیز ما کامال مطلع اند که درجریان  انتقام گيری های وحشيانه ميان جنگجویان طالبان، 
و جنگجویان حزب وحدت اسالمی در مواقع  اشغال شهر مزار، چندین هزار نفراز جناح های متخاصم مغایر همه گونه 

 آن از طرف کمسيونها و نهادهای حقوق بشر ۀقوانين و مقررات انسانی و بين المللی  قتل عام شدند که آمار و احصایي
 قتل ها شامل اعدام های فوری، ذبح کردن،  قطع کردن اعضای بدن،  پوست کردن  این.  سازمان ملل  بدست آمده است

.  صورت، زنده بگور کردن و غيره ميشود که هم از طرف  گروه طالبان صورت گرفته  و هم از سوی  مخاصمين آنها    
ان دیده گان،  وابسته گان همين نهاد های مربوط به حقوق بشر سازمان ملل،  از راه تماسگيریهای مستقيم با معلولين، زی

هنوز فرصت  .   اسمای تعدادی از قاتالن و مجرمين جنگی را طی فهرستی منتشر کرده اندیقربانيان و شاهدان عينی حت
 درون  زندانها و شکنجه گاه های احزاب ۀکافی و تحقيقات گسترده یی نيازاست  تا  پرده از روی  صدها راز سر بست

 . ن و نيز در خاک های همسایه برداشته آید وعاملين آنهمه بگير و ببندها  شناسایی شوند جهادی در داخل افغانستا 
 

در همينجا بهتر دانستم اسمای یکتعداد از شخصيت های ملی، علمی، مترقی، مبارزاتی و اندیشمندان کشور عزیزم را که      
              و مهاجرت  ازطرف بعضی از  تنها در شهر پشاور پاکستان و در عالم غربت   م١٩٩٤ تا م١٩٨٢بين سالهای 

  سياسی –در کتاب  تاریخی  ْترور شده و قبال "  آی اس آی" و "  خاد " اسالمی یا شبکه های استخباراتی " ایهتنطيم" 
 که عليه مردم ِتابچاپ رسيده است،  درج وضميمه  نمایم  تا سنگينی جنای) نقش پاکستان در تراژیدی خونين افغانستان(

 :        انجام داده شده است،  خوبتردرک شود    ما 
                                                                      

       ١٩٨٢در ماه  می  عضو جبهه ی مبارزین مجاهد                        داکتر صمد درانی  )  ١
١٩٨٢در ماه می   ی                         عضو سازمان  رهای         پسر لی                )  ٢  
  ١٩٨٢عضو سازمان رها یی                          در ماه می         عبدالرحمن            )  ٣
 ١٩٨٣در ماه می                       عضو سازمان   رهایی           داکتر اسد              )  ۴
١٩٨٣درماه سپتامبر نویسنده و ژورناليست افغان                          عزیز الرحمن الفت  )  ٥  
١٩٨٣درماه فبروری            فرمانده حرکت انقالب اسالمی       حميد     )مهندس( انجنير)  ٦  
١٩٨٣معلم                                                 درماه مارچ        روح اهللا                 )  ٧  
١٩٨٣یکی از فرماندهان  مجاهد ین                 در                      عزت بخش   )  ٨  
١٩٨٣     رد یکی از فرماندهان مجا هد ین                                  سلمان  شاه  )   ٩  
١٩٨٦اه نوامبررهبر سازمان  رهایی                           در م         داکتر فيض محمد )  ١٠  
١٩٨٦عضو  سازمان   رها یی                        درماه نوامبر           مولو ی اشرف  )  ١١  
١٩٨٦مبارز راه  آزادی افغانستان                    درماه نوامبر              ميرو یس       )  ١٢  
١٩٨٦نستان                  در ماه نوامبرمبارز راه  آزادی  افغا               محمود         )  ١٣  
١٩٨٦مبارز  راه  آزادی  افغانستان                 در ماه نوامبر                 زمر ی       )  ١٤  
١٩٨٦مبارز راه  آزادی  افغانستان                  در ماه نوامبر               عبدالشکو ر    )  ١٥  
١٩٨٦مبارز راه آزادی افغانستان                     درماه نوامبر              محمد سرور    )   ١٦  
١٩٨٦مبارز راه  آزادی افغانستان                    در ماه نوامبر            محمد هما یون   )  ١٧  
١٩٨٣ه جوالی مبارز راه  آزادی افغانستان                     در ما                   شير آغا  )  ١٨  
١٩٨٧  درماه  جوالی  یکی از فرماندهان جبهه هرات                      صفی اهللا  افضلی )   ١٩  
١٩٨٩حاجی حسين               یکی از فرماندهان جبهه نجات ملی            در ماه سپتامبر  )  ٢٠  
                در ماه فبروری بهاالدین مجروح           نویسنده  و ژورنا ليست افغا ن  )  ٢١
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   ١٩٨٩ فتاح ودود    یکی از مبارزین راه آزادی                    درماه سپتامبر   )مهندس(انجنير)  ٢٢
                                      ١٩٨٩         عصمت قند هاری              یکی از مبارزین راه آزادی                    در      )  ٢٣
١٩٨٩داکتر ذکریا بدخشانی          یکی ازمبارزین راه آزادی                     درماه آگست   )  ٢٤  
١٩٨٩سلطان احمد                     رهبر سازمان  پيکار                            در ماه جنوری  )  ٢٥  
١٩٨٩رزین راه آزادی                    درماه جون     گلبدین                             یکی از مبا)  ٢٦  
١٩٩٠درماه جنوری ) ساما ( پروفيسور عبدلقيوم            رهبر، سازمان آزادیبخش مردم افغانستان )  ٢٧  
١٩٩٠داکتر سعادت  شکيوال        عضو حرب ملت                                 در ماه مارچ  )  ٢٨  
١٩٩٠ا نی                   عضو حرب ملت                                 در ماه مارچ  ناصر زم)  ٢٩  
١٩٩٠عبدالعزیز                        عضو حزب افغان ملت                         در ماه مارچ  )  ٣٠  
  ١٩٩٠         درماه می  بر یا لی                          عضو سازمان رها یی                 )  ٣١
١٩٩٠انجنير دال ور                   عضو سا زمان  رها یی                        در ماه  جو  ن  )  ٣٢  
  ١٩٩١مالنسيم آخند زاده              فرمانده حرکت انقالب اسالمی                                 )  ٣٣
١٩٩٣عضصو جنبش دفاع  از آزادی                                 گل محمد خورشيدی          )  ٣٤  
١٩٩٣وليخان کروخيل               عضو شورای تفاهم                                               )  ٣٥  
١٩٩٤فاروق عزیزی                 کارمند کلنيک  دندان برای مهاجرین         درماه جون  )  ٣٦  
١٩٩٤ عبدالحی شبگير                شاعر                                               در ماه دسامبر) ٣٧  

:شهدایی که تاریخ  ترور آنها ر ا دقيقا نميدانم قرار آتی ميباشند   
نسيم  لو دین                    عضو حز ب ملت )  ٣٨  
رزین راه آزادی  عزیز احمد عثمانی           یکی از مبا)  ٣٩  
سلطان  مير                    فرمانده حرکت انقالب اسال  می )  ٤٠  
سخی گل                        مجا هد)  ٤١  
مامور برا ت                  مجاهد )  ٤٢  
عبدالرحيم  چنزایی           ژورناليست )  ٤٣  
.م عبدالحکيم  کتوازی          ریيس شورای تفاه)  ٤٤  

 
 اخير نه تنها  ۀ عجب روزگاری داریم  که می بينيم  هنوز تعداد زیاد ی از قاتالن  و شکنجه گران  و تروریستان  سه ده    

زنده  و سالمت اند،  بلکه با جلوه ها  و ادعا ها ی  بلند باالی شان در داخل و خارج کشور از حزب سازی  و عدالت و    
اه قوم بازی  و منطقه گرایی  و نژاد پرستی و هر گرایش و همایش دیگرميخواهند   در پنبًالهم سخن ميگویند و غا وکالت

 . مردم ما تحميل مينمایند  ۀباردیگرخودشان را  بر گرد
 عاملين  ۀباید ازآقای کرزی پرسيد  که آیا وی ميتواند با تآخير و تعلل  و یا با سکوت و چشم پوشی  پيرامون  محاکم           

 بازمانده  از شهد ا را قانع سازد؟   آیا ایشان  قادر خواهند         ۀگذشته و حال،  هزاران یتيم و بيو   ترور و غارت و جنایت در  
 ببرک کارمل  و احفاد و اسالف    ۀ  و کشتار گاه های دوران حاکميت دار و دست)پل چرخی  (  تلخ زندانۀبود نام و خاطر

 تاریخ کشور ما  ميتواند سنگينی شکنجه گاه های ۀآیا سيند ؟   ن ما بزدایۀوی را از یاد ها و خاطره های مردم عذ اب کشيد
خاد، یورش های سبعانه به منازل مردم، بمباران ها، زنده بگور کردنها و اعدام  های شبانه و انواع ستمگریهای حاميان 

اکت پرانی     وی خواهند توانست بر تجاوزات ناموسی و ر    اراکين دولت روسی آنان را احساس نکند؟  آیا آقای کرزی  و     
 تا   ١٩٩٢  منسوبين  تنظيم های جهادی،  بخصوص  بين سالهای      ۀهای هستی برانداز و غارتگریهای بی مانند و بيدردان  

  استتار بکشد؟ ۀ ميالدی  پرد ١٩٩٦
آیا ایشان  توان آنرا دارند تا انسان کشی ها، غرورشکنی ها،  فرهنگ زدایی ها،  بيگانه پرستی ها،  آتش زدنها و کوچ   

در حق مردم غم کشيده ی افغانستان را نا دیده گرفته  و عاملين آنهمه  جرم و  " طالبان " ادن های اجباری و شوونيستی  د
 !  مردم بنشاند ؟ۀت  را از راه  مذاکره  و معامله و عفو و بخشایش  بار دیگر بر گرد   اجنای
ژورناليستان خارجی ،  دولت مذکور بيشتر به یک    دولت  آقای کرزی  که بقول یکی از  ۀکارنامه های  چهار سال!  بلی

شرکت سهامی ميماند تا یکدولت مدنی و قانونی،  واقعيت های دردناکی را قدم به قدم در برابرچشم  تيز بين مردم  به 
ی هرچند مردم افغانستان  با استفاده از شعور خاص ملی خویش از اول ميدانستند که سر زمين مادر          .  نمایش گذارده است  

شان  اینبار از سوی  ابر قدرت ایاالت متحده اشغال گردیده است، ولی باآنهم باساس نفرت عميقی که از تنظيم های      
 شان    ۀ،  از آقای کرزی  به  اميد رفع نياز ها  و یا الاقل کاهش آالم دیرین   داشتند و دارند   " طالبان    " ۀجهادی و دارو دست  

 .يد که آتش اميد شان کمرنگ گردید و قرار است نوميدی کامل به سراغ شان بشتابداستقبال بعمل آوردند،  ولی دیری نپای 
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:ضرورت تشکيل جبهه وسيع دموکراتهای مبارزافغانستان  
 

معترض  و مبارز  و در فقدان یک جبهه  مشترک  ر نبود عناص جنایتکاران، مستبدین  و معامله  گران حاکم  مسلما در 
هان است که به حاکميت استبدادی،  نا عادالنه  و ضد مردمی خویش  در جامعه  ادامه ميدهند     وطنپرستان  وعدالت خوا

 عدالت خواهی وزنجنير   ۀ مبارز و انقالبی است که پای هيچ قاتل و ستمگر  در دایر   و  باز در غياب همين  عناصر آگاه،  
را مينگریم،  به  این نتيجه ميرسيم که  دقيقا  وقتی بافت سياسی و وضعيت کلی جامعه افغانی   .   مجازات گير نمی افتد

 یت  و بد مستی  مجموع   ویرانگران  و جنابازی مشترک  کاری و عدالت خواه است که    ۀپراگند ه گی  و نبود چنين جبه
ر پيشگاه  این بد مستی ها تا بدانجا امتداد یافته است که آنانيکه خود باید د   .  کاران  روزگار در کشور را فراهم آورده است  

 ۀملت محکوم و پاسخ ده باشند،  فرزندان آزاده  و دگر اندیشان صاحب قلم  و وجدان بيدار را یکی پی دیگر به محاکم        
 . دروغين ميکشانند  و مردم عزیز ما را  روز  تا روز در چنبر  فقر و ترس  و مظلوميت  و بی اختياری می فشارند

ه چرا  نيرو های روشنفکر مترقی،  آگاهان سياسی  و وطنپرستان واقعی سوالی که در اینجا مطرح  ميشود اینست ک
 مبارزاتی  عليه نا روایی ها و بی عدالتی ها و عاملين جرم و جنایت را به ۀافغانستان  تا کنون  قادر نشده اند  چنين جبه

  و موثریت قشر روشنفکر   ییآوجود آورند ؟ به اعتقاد من،  مجموع عوامل آتی،  موجب  پراگنده ماندن و عدم کار           
 : ما گردیده است  ۀ جامعۀمبارز و موکراتهای آزاد

 
حزب دموکراتيک (  این قشر توسط اشغالگران روسی، حزب مزدور   ۀ موج کشتار های گسترده  و حساب شد  )١

 و  بستن و  و خيانت این حزب  در برابر دموکراسی،  ترقی  و سوسياليسم از یکطرف  و ترور وکشتن )  خلق افغانستان
ایجاد یک چنين .   آنان  توسط تنظيم های بنياد گرای جهادی و حاميان خارجی آنها ازطرف دیگرۀراندن  هد فمندان 

  فزیکی   دو جانبه یا مضاعف که مدت  دو دهه در داخل و خارج مرز های کشور به شد ت ادامه          -فضای مختنق  فکری
 .ونه دردناکی به حاشيه راند و دچار یآس  و پسفيسم  نمود  این قشر مترقی را بگ ۀیافت، بخش زنده ماند

 
  تمدن ستيز از سوی اخوانيت بين المللی  و حاميان غربی آن    ۀ گسترانيدن  سيستماتيک افکار مذهبی عقبگرایان )٢

 گردید   سنتی افغانی پمپۀاین افکار  کهنه ی ضد ترقی و ضد تمدن چنان با قدرت بسوی جامع.  در افغانستان و منطقه
 مقدس آزادی، ملت،  طالحات اص  هر معلم یا آموزگار مکتب و مدرسه  کافر و کمونيست خوانده شد ه  استفاده از  یکه حت

 .ميهن  و صحبت  از ملت دوستی و  ميهن پرستی  و امثالهم  گناه تلقی گردید 
 
 دوران جهاد ضد روسی که  قانون اساسی وۀدلسردی و عقب نشينی آنعده از کادر ها  و رهبران مبارزات  ده )٣

 در آرامگاه های بيرون از کشور در قبال یاینان  حتِِ.  به نحوی از انحا از چنگال  خونين دشمنان خون آشام رهيده بودند
اوضاع جامعه،  با بدبينی و بی تفاوتی بر خورد نموده تقاضا های بعضی از افراد صفوف جنبش  پارینه  مبنی بر سامان 

 .  مجدد را بصورت بيدردانه یی  جواب رد دادند   ۀبارزدادن  به کار م 
 
 کشتن روحيه ی نيمه جان قشر روشنفکر  و محو کامل شور و نشاط  آنان توسط  لشکر وحشی، خونریز و      )٤

 .  که اثرات منفی آن در جامعه ای ما  دیر پای  خواهد بود "  طالبان"ضد علم و فرهنگ 
 
پس از  فرو پاشی    خاصتًافت  این جنبش در سراسر جهان،  آ سوسياليستی و  نبود تکيه گاه بين المللی جنبش    )۵

این پيروزی های ایدیو لو   . ( امریکاۀامپراتوری  شوروی و پيروزیهای  نظام  سرما یه داری  به رهبری ایاالت متحد 
شکر کشی     و نقش انفعالی  چين و شوروی  در قبال ل    م١٩٩٠فارس در سال    نظامی، متعاقب جنگ خليچ --ژیک

، همچنان پيچيده گی اوضاع نا بسامان کشور،  درهم ریزی نيرو های مختلط جهادی     .)امریکا در خليچ،  مسجل  گردید  
   در چارچوب حاکميت دولتی ، موضع گيری های  منحط،  خطرناک  و انحرافی قومی و زبانی افراد وتشکالت 

ریکا و متحدین  آن در جهان،  منطقه  و افغانستان زیر اسم و رسم   نظامی،  فریبنده گی  اظهارات  و اقدامات ام-سياسی
 . و باز سازی افغانستان  و غيره"  نظم نوین جانی"مبارزه با تروریسم،  بر قراری 

 
در افغانستان،  نيروی " طالبان   "  سپتامبر و سقوط  گروه  ١١در همينجا باید متذکر شد که شرایط اوضاع  جدید  پس از     

صرف نظر از آنانيکه دیگراز خود بيگانه  شده  گذشته ها و ماهيت  (وطنپرست در داخل و خارج افغانستان را  روشنفکر 
 :، از نظر فکری به دو بخش تقسيم نموده است) اصلی و مبارزاتی  خویش را فراموش کرده اند 

 
                                               روشنفکران  معترض  و اما  آرمانی و حاشيه نشين   )      الف    

                                                                          روشنفکران  معترض   ولی فعال  و واقعيتگرا)           ب   
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ا  اشغال شده و دولت آقای کرزی هم   معترضين حاشيه نشين  کسانی اند که ميگویند افغانستان از سوی امپریاليسم امریک 
محض است  و بنابران،  هر نوع خوشبينی،  همکاری   و سهمگيری در قبال اوضاع و احوال فعلی کشور      ۀ دست نشاند

اینان در پاسخ  به این سوال که  پس  چه باید کرد؟  ميگویند  باید  هر نوع  فعاليت رسمی در .  در حکم خيانت ملی است
 مسلحانه غرض نجات کشور و   ۀزیرا توسل به مبارز. تحریم  شود... های دولتی و  شهری و پارلمانی و چوب نهاد رچا

اینها همان روشنفکران  آرمانی و  .   راه حل  است و بس  تالش  در راه پيروزی  جنبش کارگری  و سوسياليستی یگانه 
ها،  نا باوریها  و نا ممکنات فکری، اجتماعی و مبارزین صرفا تيوریک  وسنتی اند که علی الرغم  آگاهی از ناهنجاری  

 . اقتصادی  که پيش پای  مردم ما قرار دارد،  روی چنين کلی گو یی ها پا ميفشا رند
 

به اعتقاد من،  این بخش از معترضين  نه تنها از انعطاف پذیری های سياسی  و درک  درست از تحوالت جهانی و بدیل          
ه اند،  بلکه چه  بسا با به راه اندازی  انتقاد ها و اعتراض هایی آنچنانی،  آنهم در حواشی    های مبارزاتی  بهره یی نبرد

واما،  بخش معترضين  فعال و     . ميدان  مبارزه ی عملی، جبن و پسفسيم  و کم کاریهای مبارزاتی شان را توجيه نمایند
يکه از واقعيت اشغال سر زمين مادری شان رنج   واقعيتگرای جامعه کنونی ما را آنانی تشکيل ميدهد که درعين حال 

ميبرند و بدان معترض  اند ،  اعتقاد دارند که نباید سر نوشت مردم و ميهن اشغال شده را بدست تقدیر سپرد و اوضاع را              
 جامعه به تماشاه نشست،  زیرا نه تنها آزادی، رفاه اجتماعی و اقتصادی ،  خود بخود و بدون  دخالت نيروی  آگاه  مبارز            

بوجود نمی آید،  بلکه در صورت  عدم دخالت بر اوضاع  بحرانی  ميهن،  صحنه  صرفا برای تاخت و تاز ارتجاع و     
 تاریخی شان  دود    ۀاستعمار خالی خواهد ماند و در چنين صورتی،  دو نيروی مزبور  با سازشها و تبانی های همزادان    

 بنابران،  ایجاب ميکند این بخش از روشنفکران آزاده،  پيشرو و        . از دمار خلق دردمند افغانستان  خواهند کشيد    
 موکرات افغانستان،  با رفتن  هرچه  سریع تر بسوی  ایجاد یک تشکل موثر سياسی و انسجام  کارهای مبارزاتی ِد

جاری کشور،  خود مشمول فعاليتهای با بر نامه  و منظم  تنویری،  تبليغی  و افشا گرانه  و تداخل فعال در مسير اوضاع 
 . شان را در صحنه ی کار زار متبارز گردانند 

البته در تحت شرایط موجود و با درنظر داشت تجارب  چهار سال گذشته  و علی الرغم  گرد باد تبليغاتی  امریکایيان           
در کشور،  مسير    دموکراتيک  –موکراسی در افغانستان،  مبارزات انسجام یافته ی سياسی  مبنی برتآ مين  آزادی  و ِد

ساده  و بی خطری  نخواهد داشت ،  چونکه هنوز ارتجاع حاکم  و ایجابات منافع استعماری دران سر زمين،  ایجاد گر            
موکراتيک  خواهند   ِد فزیکی  در برابر افکار و اندیشه های مترقی  و واقعًا–تضييقات و محدودیت های عدیده ی فکری 

هشيارانه،  راه عبور از ميان انبوه موانع و    ت که نيرو های دموکرات  و مبارز نيز بایدولی  به همين دليل اس.  بود 
 . این  قانون تخطی ناپذیر بقا و پيشرفت است. محدودیت  های موجود را بکشایند  و به پيش روند  

 

: نتيجه نهایی   
 

اف عمدی از اهداف اصلی قيام    انجام  کودتای ثور و متعاقب آن  اشغال کشور توسط ارتش روسی، همچنان انحر   
  طالبان که توآم  با تمهيد غدا     ۀهای جهادی و دهار " تنظيم"  ضد استبداد داخلی  و ضد تجاوز خارجی از سوی       ۀمسلحان

 آخير انجام پذیرفت،  معيارهای کرامت انسانی ، آزادی های فردی،  مصوونيت  جانی ۀ قدرتهای خارجی درچند دهۀران
  افراد جامعه اعم از مرد، زن  و کودک  و در یک کالم  پایه های حقوق بشر در    اکنينی وسو مالی و حقوق مد ن 

فرو ریخت و ارتکاب  خيانت  و جنایت به اعمال  و کردار شباروزی  مجریان سياسی  وحاکميت  ًافغانستان را کامال 
ی در چهارمرحله  از به اصطالح    دولتی  مبدل گردید  و  سلسله  تخطی از حقوق بشر و ارتکاب جنایت های ضد بشر  

پاچا گردشی  ها در کشور،  تا بدانجا  سهل و آسان صورت ميگرفت که دیگر تنها مخالفت سياسی یا خصومت ورزی 
  شکل و شمایل شخص،  ۀ چگونی گروه های حاکم  گردد، مطرح نبود ،  بلکه  حت عکس العملآشکار فرد  که موجب
.     تعلقيت های قومی و سمتی  معيار  قضاوت  و مجازات  نابود سازنده گردیده بود  زبانی  وۀنوعيت رنگ جلد،  لهج

بهمين اساس  هستی صد ها و هزار ها هموطن ما بگونه  خيلی سهل و ساده  بدست افراد و گروه  های مسلح حزبی و    
 . تنظيمی ساقط گردید

 
ال  تذکار داده شد  و یقينا چنين را پور هایی  به       طوریکه  فراز هایی از راپور نسبتا مفصل کمسيون حقوق بشر در با  

جهادی در این مورد  " تنظيم های" اختيار تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما قرار گرفته است،  رهبران  گروه ها  و
 :در بخشی از این راپورها،  با این  وضاحت سخن رفته است.  ل شناخته شده اندؤمستقيما  مس

 ميالدی  بين التنظيمی  همه نيرو های متحد با  تنظيم های بزرگ که در کابل بودند     ١٩٩٦ تا ١٩٩٢در جریان جنگهای "
 به امر اکثر این قساوت و بی رحمی ها به امر مستقيم قوماندانهای ارشد و یا قسمًا...  به  جنایات جنگی دست یازیدند 

 "  .بعضی از رهبران بلند پایه  تنظيم ها  انجام یافته اند 
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  !تان گرامی  دوس
 

آنچه  در این ميان مهم و قابل دقت بيشتر است اینست که مجرمين جنگی و ناقضين حقوق بشر درین اواخر فریاد  کریه        
را سر داده اند  تا به زعم  خود شان اصل موضوعرا مغشوش و اذهان را منحرف            "  دست همه بخون آلوده است  "

.     قابل محاکمه ميباشندبخون هزاران  انسان بيگناه  ميهن مان آلوده بوده و قانوناً     سازند، در حاليکه تنها دستان خود شان  
فنگ وحمایت بيگانه ها صاحب قدرت و ت به ء آخيربا اتکا  ۀ آنانيکه در سه دهۀبهتراست  گفته شود که  دستان هم  

 .  ری های عمدی اجتناب بعمل آیدصالحيت شدند،  بخون بيگناهان آلوده است  تا  از ایجاد اغتشاش فکری و مغالطه کا   
 

 مخالف جنایتکاران جنگی این نکته را نيز بار دیگر باید  تاکيد کرد که دولت موجوده  به رهبری آقای کرزی نه تنها ذا تاً  
بنابران، الزم است   .  و خاینين ملی نيست،  بلکه  سردمداران  آنهمه  جنایات ضد بشری  ترکيب دولت  وی را ميسازند         

 وسيع مبارزاتی ۀموکرات  و روشنفکران  آگاه  و مترقی  کشورهرچه زود تر اقدام به تشکيل  جبهِد-روهای ملیتا ني
نموده  تالشها و صدا های ضد جنایتکاران جنگی را با فعاليت های موسسات مدافع حقوق بشر در افغانستان و جهان           

تالشها و  .    تطبيق  و تحقق یابدۀربانيان دست آنان زمين مجرمين و قۀیکی سازند  تا باالخره  قانون و عدالت در بار  
حزب " دو تن از شکنجه گران و آدمکشان  مربوط  به      ۀ محاکمۀاقدامات فعا لين  فدراسيون اروپایی که اخيرا زمين  

می عدالت   در هالند  را مساعد  ساخت،  قابل قدر و مایه ی الهام برای  کليه نيرو  های مرد" موکراتيک خلق افغانستانِد
 .  خواه در افغانستان و جهان ميباشد 

 
 من تا زمانيکه  افغانهای وطنپرست،  ترقی پسند  و عدالتخواه دست بهم نداده  فریاد ها،  اعتراضات، توانایی ها و           ۀبعقيد

ن المللی،    االفغانی و بي ابتکارات شان را یکی نکنند  و تا وقتی که در بخشهای  حقوقی،  تحقيقی،  تماس گيری های بين
تشکيل کردن  کميته های دادخواهی،  مدنی و اجتماعی،  گرد آوری اسناد و مدارک،  نشر و پخش حقایق جنگی و            
سياسی،  همکاری و تبادل نظر و باالخره  شناسایی مجرمين جنگی و غيره بمثابه ی گروه فشار بر دولت افغانستان  کار 

 .  مجرمين جنگی نخواهد بودۀدولت موجوده هرگز حاضر و قادر به محاکم  های  سخت  و فدا کارانه را انجام ندهند،   
                  .                                                                                         

 پایان
 

  
 
 

 
   . 


