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  1از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ، نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  ١۴/٠٧/٢٠٠٩      يدی                                                                                 ـدين سـعدوکـتــور صالح ال
  

 ٢٠٠١کشتار دسته جمعی طالبان در سال 
  )چند مالحظه کوتاه(

  
افغانستان و . اک شده ميتواندمتأسفانه وضع افغانستان و حوادث دلخراش آن سناريو های خوب برای فلم های وحشتن

  .مردم آن حد اقل در بيشتر از سه ده با بی رحمانه ترين نوع مجازات شده و به خاک و خون کشانيده شده اند
يزاست   .جنايات بشری و قصه های آن غم ان

ر دسته  ميتوان از کشتا–ازيکی ازين قصه ها و حوادث آلمناک که به نام بشريت اين اشرف المخلوقات نن است 
انسان که در اصل اشرف المخلوقات خلق شده .  در صفحات شمال نام برد٢٠٠١جمعی انسان ها به نام طالب در سال 

همين اشرف المخلوقات با پيروی از اصول انسانی، اخالقی و ثيقل دادن به بلند ترين مدارج انسانيت رسيده ميتواند و 
  .ت را ميتواند بپيمايدهمين انسان اشرف المخلوقات سير نزولی و دناي

  
ذرد و جنايات که واقع شده و يا ميشود قصه طوالنی است ذشت و يا مي اما . بايد واضح ساخت آنچه در افغانستان 

ر شود وی در . آقای حقانی در جنوبی کشت و من  دوستم  درين جاء ميکشم.  نمی توان يک جنايت مبرر جنايت دي
ظلم و جنايت جنايت است و بايد به صورت . آنها ظلم کردن ما هم ميکنيم. آن وقت کشت و من درين وقت ميکشم
يرد   . انفرادی مورد مداقه و عدالت قرار 

تأکيد برين . دين اسالم و قوانين امروزی بشری بيشتر بر تأمين عدالت تأکيد دارند تا بر عملی کردن قصاص و انتقام
ال قانون سپرده . ايد که عفو بهتراستاما در قسمت قصاص ميفرم. است تا عدالت تامين شود اما متخلف بايد به چن

فتيم درست نيست. شود ... اهداف تربيتی، وقايوی و حق خواهی و . خالصه کردن عدالت در انتقام چنانچه مکرر 
  . منظور است

  
ر عساکر  اکس  و وای  برای تأمين امنيت به صفحات شمال رفته  بودند تا در برای يک لحظه فرضی فکر کنيم که ا

ير کردند يرند و آنها در دفاع خودی متجاوز را دست   .آنجابه اصطالح مقابل متجاوزين را ب
ر پوليس برای توقف . در علم حقوق و تامين عدالت بحث دفاع خودی بحث بسيار جالب و ظريف است مثال ا

ر .  حق دارد-مشکوک، مظنون  و متهم از سالح ناريه استفاده ميبرد  مشکوک، مظنون، متهم، فراری، مجرم و اما ا
ير ميکند حق دارد به عدالت بسپارد....  اين کار . پوليس و مرجع امنيتی حق ندارد که آنرا مجازات کند. را دست

ر فير کرد و شخص مورد .  پوليس در صورت ضرورت حق دارد سالح ناريه استفاده کند. محکمه است  آما ا
ر شخص امنيتی و پوليس نظرافتاد و ر اين پوليس و شخص امنيتی دي ر ميکند دي  پوليس بااليش رسيد و فير دي

  . نيست بلکه قاتل شمرده خواهد شد
  

ردد و شما مجبور به استعمال سالح شويد حق داريد در دفاع از حريم خانه  ر کسی به خانه شما بدون اجازه داخل  ا
ير و با يک فير به زمين افتاد و شما باالی سرش . نيدخود حتی از سالح ناريه استفاده ک ر شخص را دست اما ا

رد قرار خواهيد  ر از انستيوت دفاع خودی خارج شده و به حيث قاتل مورد پي ر ميکنيد شما دي ميرويد فير دي
  . رفت

  
نا٢٠٠١مسلم و واضح است که آنچه در صفحات شمال در   ناه و با   ه به شمول طالب وشد و هزاران انسان بی 

رديد که به عوض آن  به دست جنايت کاران تصفيه های قوم ير وبايد محاکمه مي رديدند-ی دست عمل .  قتل عام 
  . خالف تمام موازين انسانی است

  
ر است-اينکه شريک جرمی قوی بود    . خط دي

پ  انهاينکه حاکميت فعلی و اراده سياسی افغانی تمايل برای چنين عدالت نداشت    .است جدا
  

رفته و جنايت کار نبايد به منظور انتقام بلکه برای روشن شدن و تأمين  اما واقعيت چنين است که جنايت صورت 
  . عدالت به محاکمه کشانده شود

  
يس جمهور اياالت متحده امريکا  جاللتماب باراک اوباما اظهار سپاس ميداريم که درين راه برای تأمين ئما از ر

  . يد دارندعدالت تاک
                      و من اهللا التوفيق          
    


