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 احقاق حقوق مردم و یا اتالؾ آن؟
 دومبخش 
 

تذکر: طی بعد از نشر بخش اول این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این 
اند که از تمام آنان زنده مرا رهنمایی نموده ات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سکمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریا

 باشم. اظهار سپاس و منتظر نظریات، نقد و تکمله آنها می
 

 :یدـمطالعه فرمائدر براوزر کمپیوتر تان ل ـلینک انترنتی ذیبا انتقال  وانیدـه باشید می تردـمطالعه نکته را اگر بخش اول این نوش
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( 1797ــ  1791های ) فهرست ناقصی در هالند بنام فهرست اگسا انتشار یافته و شورای وزیران در مصوبه اش از شهدای سال
ایای جریان دیموکراتیک نوین )شعلۀ از بق ه ایعد نماید. اما سازمان دهندگان مظاهره در تظاهرات کابل که به ابتکار یاد می

سی دیروز از ح. د. خ. جاوید( یکی از جریانات نیرومند و برومند چپ دیروز افؽانستان راه اندازی شده بود، عکس هر رقیب سیا
روز نفس هم در فضای جنگ سرد دیشود که این هموطنان هنوزحیث قاتل بلند کردند. معلوم می( را که یافته بودند، با )حزب وطن

اختن مسائل میکشند و تمام هم وؼم شان کوفتن رقبای سیاسی دیروز و سابقه میباشد. این هموطنان باید درک نمایند که سیاسی س
 میگردد.  ءعث اتالؾ حقوق مردم و شهداگام اول باهی و اختالط مسائل درطبق سلیقۀ شخصی و گروبدینگونه و عملکرد بر

نندگان در مظاهرۀ کابل، عکس های از: داکتر نجیب هللا، محمود بریالی، داکتر عبدهللا نایبی، داکتر بسیار جالب است که اشتراک ک
 ین" حمل میکردند. ـطنین را به حیث "قاتل کبیر رنجبر، سلطان علی کشتمند، خلیل هللا زمر، جنرال نورالحق علومی و داکتر ظاهر

 نداند که: دو شخص اول الذکر در آن دوره در اروپا ایام تبعید را سپری می چه کسی که ادعای تعقیب مسائل افؽانستان را نماید و
نمودند و دو شخص بعدی دیگر در فرانسه و اتحاد شوروی مصروؾ تحصیل و چهار شخص اخیرالذکر در پلچرخی همانند 

 هزاران هموطن دیگر زندانی بودند. 
 ادیتر( –شعلۀ جاوید بنیانگذار )ران برجسته و شناخته شدۀ چپ دیروز ، فوتویی از اکرم یاری از رهبءدر همین مظاهره در جمع شهدا

که توسط حفیظ هللا امین به شهادت رسیده، حمل میگردید. به دوستان سازمانده مظاهره، سلیقۀ گروهی شان اجازه نداده و یا شاید 
خلق و پرچم جمله داکتر زرؼون، دگرمن هدایت هللا )از جناهای  امین سایر رهبران چپ دیروز منهم بی اطالع باشند که حفیظ هللا

ح د خ ا(، محمد طاهر بدخشی و پسرش بایقرا بدخشی و ده ها شخصیت محترم ملی و سیاسی دیگر همانند جنرال شاپوراحمدزی، 
 ه ایعیل مبلػ، فضل احمد نینواز، و عدجنرال عیسی نورستانی، جنرال صفر نورستانی، قیوم وردک )برادر عمر وردک(، اسما

 شوند.  نیده است که شامل همان فهرست دوازده هزار تن میزیادی دیگر را نیز به شهادت رسا
شود،  یک مسئلۀ ملی و مربوط به تمام آحاد ملت است و اینگونه برخورد ها نه تنها باعث احقاق حقوق ملت نمی ءموضوع شهدا

 سازد.  بلکه حقوق عدۀ دیگر را نیز تلؾ می
را مطابق میل ما  یتأریخناپذیر  تواند حقایق انکار نمیخاطر بسپاریم که ذهن و سلیقۀ شخصی و گروهی ما ه باید ب همۀ ما

و  یتأریختواند آالم شخصی ما را تسکین بدهد؛ اما برای حقایق  پاالیش دهد. هیستری ضدیت با این شخص و آن گروه فقط می
 شود. در احوال نا هنجار کنونی، بخاطر احقاق حقوق حقۀ مردم مشمول ثمری نمی

  

 نخواهد بود که: ذکراین مسئله خالی از مفاد 
تواند و این  آید و این مأمول فقط و فقط از طریق مجاری حقوقی تأمین شده می اتالؾ حقوق از طریق احقاق حقوق بدست می

پرنسیپ های مشروعیت جرم و جزا  حیثه مجاری متکی به ضوابط و قواعد قبول شدۀ ملی و بین المللی است که بصورت عام ب
 والن و روشنفکران ما میؤباشد. بدینرو مس ، قانون اساسی نافذ و قانون جزای افؽانستان مسجل میر کنوانسیون های بین المللید

مثابه روشنگران، وظایؾ شانرا در روشن ساختن حقایق ایفا نمایند و نباید وظایؾ محتسب و مفتی را به عهده بگیرند، ه توانند ب
 شود. ن جزا جرم پنداشته میدر قانو ءگردیده و افترا ءنخواسته متهم به افترا آن خدا درؼیر

  

 نقض و اتالف حقوق مردم افغانستان:
معاصر دولت مرکزی قوام یافت(، حقوق  تأریخسال اخیر )که در  و در بیشتر از صد تأریخمن الشمس است که در طول  اظهر

اه و بی دفاع بوده شاهد قتل و کشتار مردم بی گن تأریخو  مردم در دوره های مختلؾ، البته در سطوح متفاوت، نقض گردیده 
و حتی نسل کشی است. از عبدالرحمن خان تا به دولت کرزی و یا بعبارۀ دیگر از همانوقت تاکنون و احوال جاری قتل، کشتار 
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سازد و جنگ این برگۀ نا  افؽانستان را می تأریخؼل و زنجیر، تبعید و مهاجرت صفحات ؼم انگیز  ،شکنجه، تعذیب، حبس
باشیم و افؽانستان طوالنی ترین  جنایات را به وجود آورده که متأسفانه تاکنون همه روزه شاهد آن می ابعاد جدید تأریخمیمون 

نماید. )البته هر دورۀ مختلؾ حکایتگر حوادث متفاوت است و در مقاطع معین و دورۀ  جهان سپری می تأریخدورۀ جنگ را در 
 کوتاه صلح و آرامش را مردم آزمایش نموده است.( 

د، آیا ـوال اسفبار کنونی انجام یابـچه برخورد با این گذشتۀ دردناک و اح گردد:  دارای اهمیت اصولی مطرح می سؤالرو  بدین
 بی و ایدیالوژیک نمائیم و در نتیجه:ـذهـی، مـومـی، قـی، شخصی، گروپـه ئـقـیـبه همین روال جاری با قضایا برخورد سیاسی، سل

و  و یا مسائل را: در یک گفت نمایند؟  بر خورد اوپراتیفی و تبلیؽاتی می اندازیم که با حقوق حقۀ مردمیآب به آسیاب کسانی ب
 است. ن هدؾ اولین و اساسی ترین بخش کاریهمه جانبۀ ملی مربوط به آحاد ملت مطرح و به برسی بگیریم؟ تعیگوی 

 

 هدف کدام است؟ 
: رفتن به آیندۀ بدون خشونت، قتل و باشد که باید به منظور هدؾ معرفی و شناسائی دقیق مجرمین و به عدالت کشاندن آنان می

 افرازی افؽانستان باشد.  کشتار و دستیابی به وفاق ملی و رفتن به طرؾ ملت شدن و در نهایت سعادت مردم، آبادی و سر
 

 اساسی و اصولی جواب داده شود:  سؤالدر اینجا ضرور است تا به این دو 
 قرار گیرد(؟ بررسی  ءـ از کجا شروع نمائیم ) کدام دوره باید مبدا

 ـ شیوۀ برخورد چگونه باشد؟ 
 

 در رابطه به موضوع اول چنان مینماید که بررسی جنایات، قتل و کشتار: 
 هللا خان  ـ عبدالرحمن خان و پسرش حبیب

 نادر خان محمد ـ حبیب هللا کلکانی و جنرال 
 . گذاشته شده است تأریخبه عهدۀ 

.(، اشخاص و گروه  . نمایند )سه دهه، دو دهه و. ساس مزاج شان صحبت میاولیای امور از مدت ها و دهه های متفاوت، بر ا
اما بسیار ضرور است  هایی می خواهند بر حسب لزوم سیاسی و سلیقه یی و به دلخواه خود مدت زمان خاصی را مطرح نمایند.

 ، منطقی ارائه گردد: اءن این مبدیتا در تعی
حساب  1239هفت ثور  اگر از جنایات هولناک حفیظ هللا امین چطور؟  اگر از حضور نظامی اتحاد شوروی حساب نمائیم، پس

 نشان می تأریخشود این کودتا سرآؼاز بدبختی است، درین صورت عقل سلیم و منطق تسلسل حوادث  نمائیم و چنانچه گفته می
شش سرطان بوده باشد، این کودتای بیست و  جویی نظامی می ( سرآؼاز ماجرا1792)جوالی 1233سرطان  32دهد که کودتای 

شکستانده و به دهۀ نیم بند مشروطیت و دیموکراسی پایان داده و راه نظامی احراز قدرت سیاسی را )راه  که طلسم سلطنت را
رین نشان داد. الدین حکمتیار و سای جویانی چون حفیظ هللا امین و گلب باشد( به ماجرا ساده و کم مصرؾ که زمان گیر نمی

درست باشد که )جی. آر. یو( سازمان استخبارات نظامی اتحاد شوروی در کودتای اول دست داشته، پس حرؾ  چنان اگر اینهم
رسد که درین ارتباط نازکی های خاص  ثور باید تداوم یافته باشد. همچنان اگر دست امریکا در میان باشد به مالحظه می 9در 

 نماید. مطرح است که ایجاب وقت الزم را می
 اءمتحدان آن به افؽانستان بود، مبدو هجوم نظامی امریکا و  3441که پیامد یازدهم سپتامبر « بن»که اجالس  شود اکنون گفته می

قانون اساسی شاه ) باستثنای فصل شاه( نافذ اعالم گردید و شاه « بن»که در اجالس  آنجائی باشد. از تحوالت سیاسی جاری می
مللی قرار گرفت و در پالن امریکا و متحدان به حیث شخصیت مرکزی اعالم سابق بعد از یازدهم سپتامبر در محراق توجه بین ال

اساس پالن سه فقره ئی  لویه جرگۀ اضطراری )که بر گردید و شامل پروسه ساخته شد و بخاطر سهم گیری شان در پروسه، در
 د:شاه سابق دایر گردید( ملقب به بابای ملت و بعدا" در قانون اساسی مسجل گردید، بدینرو بای

بررسی مسایل از دورۀ شاه آؼاز گردد که شامل قتل و کشتار، شکنجه و عذاب، به ؼل کشیدن ها و به زنجیر بستن ها و تبعید 
 توانیم بنا گردد. هرگاه در زمینه موافقت وجود نداشته باشد، پس می های زمان صدارت طوالنی محمد هاشم خان تا به امروز می

( 1724شاه را )باستثنای فصل شاه( نافذ اعالن کرد، سال تصویب این قانون اساسی را ) قانون اساسی« بن»بر اینکه اجالس 
 گردد: دهیم که شامل بررسی حوادث و دوره های آتی می قرارء اساس و مبدا

 باشد. )به تحقیق و پژوهش همه جانبۀ نصیر  دستور دهندۀ آن جنرال سردار عبدالولی می ـ شهدای سوم عقرب که عامل و
 ایت آسمایی مراجعه شود(مهرین. به س

 )ـ شهدای مظاهرات در کابل )سیدال سخندان و اصیل میرپتنگ(، در لؽمان )عبدالرحمن(، در هرات )عبدالقادر 
 ( : که قتل، کشتار، شکنجه و زندانی ساختن مخالفین سیاسی و گورهای 1791ـــ  1792د خان )ؤـ دورۀ جمهوری محمد دا

گرا  جمهوریت اول است که رهبران مخالفین اسالم ۀ. و در همین دور . والدین باال و.دسته جمعی در قلعۀ زمان خان و عال
همان  گیرند. درست از روند و مورد حمایت دولت بوتو و جنرال نصرهللا بابر گورنر صوبه سرحد قرار می به پاکستان می

های مسلح ه ، تمویل و تجهیز گرووقت جنگ اعالن ناشدۀ پاکستان و تجاوز و مداخلۀ آن کشور برضد افؽانستان با تربیه
گردد و چندین تالش  پکتیا و مناطق دیگر سازماندهی می ابد و حمالت و شورش در پنجشیر،ی بنیادگرایان اسالمی آؼاز می
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دهند. این جنگ اعالم  کودتای ناکام را بنیادگرایان اسالمی به تحریک و رهبری ادارات اطالعاتی پاکستان سازمان می
 وز که چهل سال قبل آؼاز یافته است تا کنون به شدت آن دوام دارد.ناشده، مداخله و تجا

 ( 1797ـ  1791هللا امین )  اختناق حفیظ ـ دورۀ ترور و 
 (1773ـ  1714) ـ دورۀ ببرک کارمل و داکتر نجیب هللا 
 (3441از کشور تا سال ) ی( و تداوم آن در بخش های1772ـ  1773جهادی دولت اسالمی ) ـ دورۀ تسلط تنظیم های 
 ( 3441ـ 1772ـ دورۀ تسلط طالبان) 
  رد.یگ ای متفاوت را در بر میکنون. که جمعاً هفت دوره و رژیم تا « بن»ـ دورۀ جاری )رئیس جمهور کرزی( از اجالس 
 

اکنون( حضور نظامیان شوروی، نظامیان و افسران پاکستان و  تا 3441(، دورۀ طالبان، و )1717ــ 1714در سه دورۀ )
باشند. در کنار دولت در  متحدان آن با ارتباط جنایات ضد بشری، کشتار اهالی ملکی و جنایات جنگی متهم می کا ونظامیان امری

یافت، احزاب، تنظیم ها و جریانات سیاسی آتی نیز متهم به جرایم یاد شده می  هفت دورۀ یاد شده و نظامیان خارجی که تذکر
ولیت را به گردن این حزب و ؤافؽانستان )حزب وطن( بار عمدۀ مسخلق  باشند. مخالفین سیاسی و عقیدتی حزب دیموکراتیک

نمایند. در این ارتباط بسیار ضرور است تا بین مخالفت و  متحدان آن انداخته و اتهامات گوناگون را به آدرس این حزب وارد می
 دشمنی سیاسی و محکومیت حقوقی تفاوت اصولی را در نظر داشته باشیم.

از بقایای جریان  ینۀ ساخت پاکستان و تنظیم های هشتگانۀ ساخت ایران، تحریک اسالمی طالبان، گروه هایتنظیم های هفتگا
دیموکراتیک نوین )شعلۀ جاوید(، بخش های از افؽان ملت، بخش های از جریان مربوط به طاهر بدخشی که یا قدرت سیاسی را 

 باشند. هم به جرایم یاد شده میاحراز و یا به حیث اوپوزیسیون مسلح، به درجات متفاوت مت
هزار عرب وعجم، پاکستانی و  طی این چهل سال آؼاز و تداوم جنگ اعالم ناشدۀ پاکستان برعلیه افؽانستان بیشتر از یکصد

. در وجود سازمان های تروریستی و دهشت افگن پاکستانی، القاعده و متحدان آن ــ در قتل،  . ایرانی، چیچنی و ازبکستانی و.
 تباهی کشور مرتکب جنایات سهمگین گردیده و متأسفانه کماکان ادامه دارد. کشتار و

مبنای  باشد؛ بر بود افؽانستان می م ناشی از آن امروز بزرگترین چلنج در برابر هست وزونامی بنیادگرائی اسالمی و تروریس
مداخلۀ خارجی است، اتحاد شوروی تراژیدی افؽانستان معلول و محصول  حب الوطن و من االیمان به صراحت باید گفت که: 

باشند. مداخله گران  ما می امریکا، پاکستان، ایران و سعودی و متحدان آنان عوامل اساسی ایجاد و تداوم بحران کنونی کشور
 مسیحی، مسلمان، وهابی، سنی و شیعه همه و همه تا توانسته اند هیزم بر آتش جنگ و تباهی افؽانستان انداخته اند.

در دوران جنگ سرد به حیث نطع به مرکز تصفیۀ حساب ابرقدرت های وقت به خاک وخون کشانیده شد و در ختم افؽانستان 
اخالقی به مرکز دهشت افگنان بین المللی مبدل و اکنون به مثابه معبر عبور به آسیای  جنگ سرد با بی اعتنائی و فراموشی ؼیر

 شود. شانیده میخون ک دهد و به خاک و میانه و حوزۀ کسپین قربانی می
 توان خاطر نشان ساخت که درین هفت دوره یی که تذکر یافت و تا احوال جاری کنونی جرایم بیشمار: با آنچه گفته آمدیم می

 

 ـ جرایم ضد بشری 

 ـ جنایات ضد بشری 

 ـ جنایات جنگی 

 ـ نقض حقوق بشر 

 ـ قتل و کشتار اهالی ملکی 

 انتحار  ـ ترور و 

 الـ سرقت های مسلحانۀ بیت الم 

 ـ ؼصب امالک شخصی و دولتی 

 ـ دستبرد به بیت المال و دارائی عامه 

 اعظم پاکستان(ی به دستور اجانب )نواز شریؾ صدرـ نابودی اردوی مل 

  یتأریخـ تاراج ؼنایم و آثار ملی و 

 اقتصادی ـ جرایم سنگین مالی و 

 ـ تعرض به ناموس و حیثیت مردم 

 .علیه رایم ضد بشری و جنایات هولناک براگر از ج فهرست ناقص خواهد بود)این  . . ـ جاسوسی به دولت های خارجی و
 به وقوع پیوسته ومتأسفانه ادامه دارد. هموطنان هندو و سیک یاد آوری نگردد.(

 

 بدینرو: تواند درین تراژیدی هولناک به تبرئه و الزام یک شخص و یا یک گروه مبادرت ورزد.  کدام وجدان آگاه می
و بؽض شخصی، گروپی، قومی، مذهبی و ایدیولوژیک به بررسی مسائل پرداخت و پروسۀ مستند سازی، حقیقت  باید بدون حب

یابی و بیان حقایق را بنام شهدای وطن و حقوق مردم مستضعؾ انجام داد، مردمی که طی هرهفت دوره ظلم و ستم متفاوت را 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړلً موږ سري اړیکً ټیىگً  ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

باه ساخته است و اکنون در البالی لنگوته که نشان عزت و ؼیرت تجربه کرده و بمبارد روس و امریکا خانه و کاشانه اش را ت
آزاد و  نماید و زیر نام دیموکراسی و بازار شد و یا در بین کتاب مقدس قرآن، انتحار، دهشت و وحشت را تجربه می پنداشته می

 شوند.  شان می در دریای پول تعداد هموطنان مجبور به فروش اوالد و جگرگوشه های
به تل  بدست آوردند و بنام جهاد پایتخت شانرا «مرمی، کفن و قبر» ـ  «کور، کالی و دودی» ام انقالب و شعارمردمی که به ن

 مخدوم رهین در آن زمان درین مورد نوشت:  هزار هموطن شان تبدیل کردند. داکتر سید 23خاک و قبرستان بیشتر از 
ما سابقه ندارد. کابل حتی در حملۀ چنگیزخان و  کشور تأریخگذرد در پنجهزار سال  آنچه امروز در پایتخت ماتم زدۀ ما می»

در آن هنگام فلیکس آرماکورا گزارشگر خاص مؤسسۀ ملل متحد در «. ندیده بودرا هیچ بیگانه یی دیگر این همه تباهی و بربادی 
ا به وحشت دهشت در افؽانستان مر»سسه، به جهانیان چنین هشدار داد: مؤساالنۀ خود به آن  مورد افؽانستان، ضمن راپور

 لذا وقت آن رسیده است تا:«. انداخته است
والونه یی خو دی ،ځیدهنمائیم. در لسان پشتو متل خوبی داریم که )کور خو وسو گی و احساسات، به مرحلۀ تعقل عبورزد از شعار

ه از دور، دست در آتش افسوس برما و دیوارها ) که ما هستیم( کماکان خام مانده ایم. البته تعدادی از هموطنان کپاخه شول( 
دانند تا بر زمین و زمان بتازند و هرکس را تکفیر و یا برائت داده و اجازۀ دخول  داشته اند در نقش "عقالی کرام" حق خود می

به جنت بدهند، تعداد دیگری همانند اسمعیل خان مرغ شان یک لنگ دارد و به نام جهاد و مجاهد ملت را به گروگان گرفته اند... 
 برو یا اولی البصار !!!فاعت

بررسی مسایل و مصایب افؽانستان به ما می آموزد تا مطلق گرا نبوده و نسبی بودن مسائل را در نظر داشته باشیم، یک بخش 
موکراسی و بازار فساد جاری جانبداری نمایند. طالبان، تنظیم ینمایند و کمتر کسانی خواهد بود که از د مردم از جهاد صحبت می

ی را عامل شر و فساد قلمداد کردند و دولت فعلی را دست نشانده، و امریکا را اشؽالگر و صاؾ و ساده از تطبیق های جهاد
 خشورانۀ موالنا بر حال ما مصداق دارد که: و نمایند. کالم  شریعت خاص دیوبندی صحبت می

 

 ل او شقی استـه باطـد جملـر که گویـه **   هر که گوید جمله حق است احمقی است
 .ادامه دارد     

 


