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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Human Rights         حقوق بشر

   
  ماللی مو سی نظام

   ٢٠٠٨اول اآتوبر 
  
  
حكومت  به آمك ی جهادی هامي در عصر تنظًا آه اآثری جنگتكاراني جنای برای هالند مكتوبيۀ وزارت عدلراياخ
 به آنان خود ی به مملكت هالند پناهنده شده اند، فرستاده است آه در اثر آن نه تنها از دادن پناهندگی با پاسپورت،یربان
 به لطفًا. داده است  قرارینون  قای و بررسقي را هم مورد تحقنانٱ ی هایو ابستگ  نموده است، بلكه سوابق ویدار

ه نموده ع مراجدر همين پورتا ل» ی جنگتكاراني جناۀمحاآم« ت عنوان  تحی انورديمضمون ارزشمند محترم حم
  .ديممنون ساز

  
  
  
 

  و مستندامحتورپ راپور  بهینگاه
 

  »  عدالت افغانستانۀ پروژ«
 

org.afghanistanjusticeproject.www 
 

١٩٧٨  -  ٢٠٠١ 
 

در نظر   ویطرفي حفظ موقف ب،ی و مردمیبا روش مل "آزاد افغانستان-  افغانستان آزاد" ست آه پورتالاقابل قدر
 ني سرزمی و ملیخي قابل انكارتارري غقي حقایافشا و مظلوم افغان، اقدام به نشر  ملت رنجور ویايداشت منافع عل

 .ما افغانستان نموده است
 ی با حمل حلقه هاري اخۀ آه در سه دهگرددي باز م آامًالنیمشت تمام آنا»  افغانستانپروژۀ عدالت« اين بار با نشر

عمال مزدور و ی داخلانتكاريرهبران خ  وتكاراني اعمال جنایآتمان و پرده پوش  و پاآستان وراني و اهي روسیغالم
 . بوده اندستان افغان ملتخي تاراهي، رو س آنان

 به یالدي م٢٠٠١ا ل  سدر ، نموده استهي را تهه و افشاگرانی راپورعالني آه ایارزنده ا  طرف وی بۀ اروپايیتيآم 
 افغانستان، ۀ احزاب مختلفيیقضاري غی جنگاتي اسناد و مدارك مستند از جنايۀ تهی برایقي ارگان مستقل تحقكي ثيح

  . آغاز نمودتيبه فعال
 به تماس ی جنگت اي جنااني و قربان»۶٠٠٠ درحدود«  لي پروژه، در سرتاسرافغانستان با هزاران فامني انيمحقق

  و ازگرددي مخيداشته و ثبت تار  اصالت کامًالكطرفي از نها نتيجۀ تحقيقات آه از بدست آمدیراپورهاکه گشته اند 
 و ی جنگتكاراني جناقي و تحقبي تعقیحكومات افغانستان برا  تحت فشار قرار دادن اين کميته، هدفگريجانب د
 .باشدي می المللني و بیم داخل به محاآنانسپردن آ
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ر  آاين داو طلبانه در و افغان آه اآثرًای المللني و حقوقدانان بني مانند، توسط گروپ مشترك محققی بۀ پروژنيا
  پالن بزرگ ونيگروپ افغان ا تي افزود آه اآثرديبا.  استدهي گردليبزرگ سهم گرفته اند ، بوجود آمده و تكم

  .  و خود در زمرۀ شواهد عينی شمرده ميشوندنمودندي میافغانستان زندگ ها در جنگ انيجر ، دریاستثنائ
 ی حقوق بشر، علی هاپيهزاران فقره از پرنسسازی  و نقض و پامال ی بشراتي و مستند آه جنای راپور عالنيدر

احت  را به وض٢٠٠١ تا ١٩٧٨ ی سال هااناتي حوادث و جرگردد،يمورد زنان و اطفال، افشا م الخصوص در
 طالبان اهي عصر س پايا ن تای و پرچمی خلقتكارانيعصر جنا و کودتای منحوس ثور آغاز  ازیعني د،ينماي محيتشر

  .رديگيحجر را در بر م عصر
 در ی شك و شبهه ای جاگري ، دیتيطرف هم وطنان ما در سر تاسر گ از  راپورنيا شتري هرچه بۀ و مطالعري تكثبا

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

 بر ی و راه انتقادات سالم، مستند و متكنهي زمان،ي فكر و بی های و آزادیموآراسيدرنظرداشت اساسات د باالبته  
 بلكه تمام ،است  وابسته به حقوق بشر بازۀو پروژ  راپورنيمواد ا  نه تنها بریخيو حوادث مبرهن تاردالئل 
ۀ  سه دهني اۀ و دولت مردان شناخته شده درعرصیاسي سیاههاعمال و طرز آار احزاب و گرو  آه بريیادعاها

 قابل بحث و مداقه ستناد منطقی، با اتکا بر اصل بی طرفی و ارد،يگيافغانساتان، صورت مۀ پرآشوب و جنگ زد
 .باشديم

 آه دهي استوار گردی تلخی هادادي و رواناتي حوادث، جری بر رور،ي سال اخی سني مردم افغانستان دری واقعخي تار
يی ن درك و شناسا آبنا بر. رديگي راه وطن رنگ مدي و پنجاه هزار شهوني از دو ملشتري آن با خون  بۀهر صفح

 در داخل مملكت و» افغان«  نام پر افتخارري است آه زی ملت»لي فام« ازیحق هرفرد داد هاي رو حوادث وني اعميق
  .باشندي نقاط عالم پراگنده می در اقصيا
 
غلط جلوه دادن   ویخي تارقي آتمان حقای برای ابدتيفعال  دری معلوم الحالی ها اقليت هم وطنان ما معلوم است آهبه
 ،ی مرزروني و بی جرائد و نشرات داخل،یوتري آمپتيسا  ده ها.باشندي ما مراني وۀ وطن جنگ زدی واقعاناتيجر

 به آنان، ی داخلۀ متعلقیهاه احزاب و گرواي و گانيهمسا ها به ی آه با وابستگرهي و غوني تلوزی نشراتیاهدستگاه
 و نقض ی بشراتيجنا  همان طور آه از ها گروهنيا. باشندي متي در فعال،یمفاد و منافع شخص کسب به منظور

 قرار دارند، ی بحالت انكار و چشم پوششي خوی و حكومتیروش رهبران پارلمان  ازی حقوق بشر به تاسیدائم
 گردن ني ، اندينمای  نمء افشاشي خوی نشراتیاه را در دستگاهاتي ها و جنای حق تلفني ازی اه و هرگز نمونچگاهيه

  .ارندزگي نمیوقع بر آن  معتقد نبوده ویدالت خداوند به عی ملت مظلوم افغان ، حتخيبستگان تار
 

 هموطن مظلوم و وني ملود از شتري شهرها، شهادت بیراني وی خلق و پرچم آه در پهلوۀ وطن فروشاناتيدوران جنا
از  و ساآنان مظلوم آنها دهي گرددي افغانستان ناپدیاي جغرافۀ مادر وطن از نقشيۀ قر١٧٠٠٠ دفاع ما آه در اثر آن یب

 خي و تاری بشرۀفراموش جامع شدند، هرگز دربدر  آواره وهي ممالك همساه باي و دندي گرددي شهاياطفال تا آهنساالن 
 ثي آنان به حۀ و محاآمیريگي بالفطره و امكانات پني خائنني اینيگزلند در رد پناه  حكومت هۀاقدام برازند. گرددينم
 . شودي متهما گذاش  آشورینواي گان بديه بر قلب داغد خواهد بود آیم آوچكه مر،ی جنگتكارانيجنا
 آه دينمايت مأ خطاب جری آقاوني رنجبر در تلوزري مانند آبی و تاسف است آه اشخاص معلوم الحاليغدر  بسیجا

 اهيس آن عصر  از بسر زنده،يده و شاهدان عينیِ نني ها افغان بوني خود به حضور ملۀاز خود و گروپ شناخته شد
  ازیكي ۀ در بارمنجمله نموده و یباني از فرزندان ناخلف وطن پشتی مشتی هاانتي و خاتي از آن همه جنااشغال،

 يیكوي اهللا به نبيداآتر نج ،» خاد « ن  فعال دستگاه افغان آشا   و آمرKGB عضو ،ی بشراتيسردمداران جان
، به شمول ی دولتیگاه ها در دست،فغان ملت ایبي اشخاص چون از ضعف حكومت آابل و بد نصنيا!!   بدهدهيانيب

 شان به ی هاانتي در قبال اعمال خود و خی و عدالت الهین از بازخواست قانو جا خوش آرده اند، آامًالپارلمان، 
 .باشنديوطن و هموطنان غافل م

 ی شوراگروپ  بری آه شوروی متاسفانه با نفوذب،ي سابق و سقوط داآتر نجیبعد از شكست شرم آور اتحاد شورو
اروپا،  به مخصوصًا  خلقكيموآراتي حزب دی اعضای حساب پاسپورت های بيۀنظار داشت، موجبات فرار و ته

 آه ی با قدرتی حكومتیهاهستگا پرچم در دی اعضا مخصوصًاه،يبق. دي و مسعود فراهم گردیربان توسط حكومت
 مراجعه ی آزمون ملتي ساس،ي پاربهمسعود  مسافرت وبي توي یويدي لطفا به و« دنديگارگردسابق داشتند ماند

 . »باشد؟ي چه می در دستگاه واني پرچمی آه علت نگهدارشوديال مؤمسعود س ن از پا آه درد،يفرمائ
 و  »ن خراسا « وني تلوز  ،»پيام مجاهد «  و  »ديام « ۀ وابستۀدي چون جريی نشراتیهاهدستگا  هم وطنان ما درايآ

 اند؟ دهي شناي و دهي را ديی راپورهانيو امثالهم ، هرگز چن» سرنوشت « و » خاوران« ند  مانيی هاتي سا، » طلوع« 
 یمملكت، عل و ملت  آه بریاتي جنا١٩٩۶ تا ١٩٩٢ ی سال هاني نوشته اند آه بی گاهناني از ایكي اياصال آ

 ؟؟ ديور واقع گردــونه و چط آن وارد آمد، چگگناهي مردم بو افغانستان یباي زتختيساله، پا الخصوص شهر چند هزار
 یهاه دستگاني هرگز اايآ.  نمود البتهراآت باران نمود، آه  آابل را»اري حكمتني گلبد « آهدي باش شنيدهرفـشما ص
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  سبقت ربوده وی پناه آابل گوی و بگناهي بی بر اهالی راآت اندازۀ هم چنان در مسابق»مسعود « ه گفته اند آینشرات
.  نمودند»ريف« آتشين را بر ساکنان پايتخت ماراآت آشنده و  » ۵٠٠٠ «  مجموعًا،وحشت و دو قهرمان جنگ نيا

 و ونيآوه تلوز سر  بهلهي ثقۀاسلح، با انتقال ١٩٩٣ ی در ماه فرور،ی و مزاراريترس اتحاد حكمت از مسعود بعد تر
 در عصر  را آه»قتل عام  افشار« ۀ ع فاجلوي آارته سه و سنه،ي بر مناطق افشار، جمال میبمبارد مان و راآت انداز

عساآر مسعود » قتل عام افشار« اثر در. دي مرتكب گرد،ی ربانني برهان الدني همی طوالنی جمهوراستي رسياه
.  قرار دادندکشتار هجوم برده و زنان و دختران مظلوم آنها را مورد تجاوز و  )١( افشارگناهي بیخانه به خانه بر اهال

 . استدهي گردخي ثبت تار،شد ما واقع ۀ هزارفي شر هموطنانار آه بر الم بۀث حادنيا
 ني است توسط  ادهي واقع گرد و خونباراهي س مدت ني ما درني آه در سرزمی جانخراشۀ گونه هزاران حادثني همبه

  .گردديئه ماراپور مستند ار
 

  با دالئل مبرهن ونت و، با متابسته وای نشراتیهاه دستگاني است، چرا ادهي هرگز واقع نگرداناتي جرنياگر ا
 یخي تارعيوقا « ثي است، چرا به حدهيو اگر واقع گرد ....ندينمای رد نم  آنرا معتبر اسنادۀ و ارائ تاريخییِ منطق

    سپارند؟؟ی از آنرا به نشر نمیسطر» ملت افغان
 
 ۀارزشمند، همچنان به دانشمند خبر اپور رني اۀ گفت آه افتخار ترجمديبا» عدالت افغانستان « ۀپروژ  مورد راپوردر

 در شاني راپور توسط اني قست اول اۀ آه ترجمرسدي گرا می ملۀسنديمحقق و نو»   عبداهللا آاظمديداآتر س« افغان 
که مربوط کارهمين کميته ميباشد ، » داد خواهی امروزروز، ي داتيجنا«  ، تحت عنوان ٢٠٠۶ و٢٠٠۴ی سال ها

مطالعۀ اين اثر ارزشمند همچنان به هموطنان .  استدهيرس  به نشرايفورنيدر آل»  افغانستان یه داد خواۀپروژ« بنام 
  .ما توصيه ميگردد

  
 اساسات  مراعاتتي مكلفدهۀ چهل ميالدی از  حقوق بشر،يۀ اعالمقبول  ملل متحد وۀسسؤ در متي با عضوافغانستان

 آه ی ناقضان حقوق بشرو اتهاماتبين سر باز زدن از تعق را دارد، بنا برای المللنيسسات بؤ مني ایو مقرره ها
 یآنان. باشدي و دوام نمرشي قابل پذد،ينماي مستقل حقوق بشر وارد موني به آمسی منجمله ربانتكاراني جناني ازیگروه

 .ند هستند آه خود بوجود آورده ای اراههي بی راهند، ينماي دل خوش می جنگني عفو و بخشش مجرمیآه با مقرره ها
  
  نا متجانسۀ جبهليتشك و » ی جنگنيعفو مجرم«  آه با مياوري ملت مظلوم افغان بیگناهي به خداوند و بماني اديبا

،  »هي و آم سوتي آفای ب اآثرًا،ازهر قماش«  اني مكار، مسعودیربانۀ دست و دار ، »شتر، گاو، پلنگ « غير ملیِ 
 گر،ي مملكت بر ضد همدیرانيو با آشتار ملت و مًالمه و همه ع آه هپرچم، خلق و یاي حیدوستم ، وطن فروشان ب

 خارج اي در داخل و ی افغانستان به نحوی و عدالت برایداد خواه  ، روزباشندي مخي تارۀ و شناخته شد بودهميسه
  و آِهیداون مملكت در انكار هستند، از عدالت خدی آه از بازخواست قاتالن ملت و بربادیآنان . گردديمملكت آغاز م

 .باشندي هم چنان غافل م مظلومگناهانيب
 زميمكشان و ترورآد یهاه طالبان عصر حجر و اشغال مملكت را توسط گروزي و زن ستكيتار  دوراننهي زمنيدر

 ی مغزیشو و  از پاآستان خائن و شستیباني خردان به اطاعت و پشی بني آه ای برد آه با مظالمادي از دي نبایجهان
  .دينماي راپور احتوا مني را دریاهيملت مظلوم ما وارد نمودند، هم صفحات س ان و آوارگان جنگ ها، برجوانان ناد

 
 و مستند و ی است، صفحات واقعدهي گردهي تهینيشاهدان ع  با حضوریطرفي راپور ارزنده و مستند آه در آمال بنيا
لطفًا . دباشي میشار آن بر همه فرض و ضرور است، بنابران چاپ و انتراني وۀ افغانستان جنگ زدخي تاركير تا

  :قسمتی ازمقدمۀ اين راپور ارزشمند را درذيل مطالعه فرما ييد 
  
  

  عدالت افغانستانۀپروژ
  
 ا ز سرنوشت سیهايرگيت

 ٢٠٠١ ی ال١٩٧٨ از سال ی بشراتي و جنایجنگجنايات 
  

  افغانستانینگها بزرگ سوء استفاده در جی  مدارك از نمونه هاۀ و ارائلي و تحلهيتجز
 

گر آه هدفش تي و حمایقي ارگان مستقل تحقكي ثي شد و به حسي تاس٢٠٠١ل   عدالت افغانستان در اواخر ساۀپروژ
 ی جنگهااني در جنگ در جرلي آه توسط تمام احزاب دخی ضد بشراتيان و جی جنگاتي اسناد و مدارك از جنايۀته

 .باشدي داده اند، م انجام٢٠٠١ ی ال١٩٧٨ افغانستان از سال یداخل
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 متداوم، ی شكنجه ها،ی قضائري غعام های سمت قتل ق در ی مهم و بازرسعي وقای بعضی و تمرآز روقي ما تحقآار
 .باشدي جنگها ماني در جری بطور عمدی نظامري مردم غیري و هدف گی جنسیتجاوزات دسته جمع

 ی برازي و نخي مشخص جهت ثبت در تارقي حقایآور صحبت نموده اند و هدف آن فراهم ی ما با منابع متعددنيمحقق
 راستا، احساس ني تا درباشدياران مز گست اي و سی المللني آنندگان بليتحت فشار قرار دادن دولت افغانستان و تمو

 .ر دهندا قرقي و تحقبي گذشته را تحت تعقی جنگاتي نموده جناتيولؤمس
 

اص حقوق دان هست و اآثر آار ها بشكل داوطلبانه خ افغان و اشريو غ عدالت افغانستان شامل آارمندان افغان ۀپروژ
 سه سال انجام شده است و هم چنان اني در داخل افغانستان، در جری ساحویها تمام آاربًايتقر. صورت گرفته است

 پروژه، نيمندان ااآثر آار. مي را انجام داده ايی مصاحبه هازي آه خارج از افغانستان هستند، نيی افغان هایما با بعض
 .نمودندي می افغانستان زندگی جنگ هاانيدر جر

 
 افراد اي به دولت و ی روابط رسمچي است و هی وابسته به گروهري ارگان مستقل و غكي عدالت افغانستان ۀپروژ
ل را در  ثبت و اآماۀ است آه پروسی انتفاعري سازمان غكي پروژه نيا.  نداردی المللني بیزمان هاا  ساي و یدولت
 ما مراجعه یكي الكترونآدرس به »عدالت افغانستان«  ۀروژپ  در رابطه باشتري معلومات بیابر. می نمايد ی طكيبلژ

   :ديفرمائ
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 دری و پشتو،  برای مطالعه و چاپ مضمون پروژۀ عدالت افغانستان که به اتمام رسيده است، به زبان های:نوت
  :  لطفآ به وبسا يت ذيل کلک نماييد

  
org.afghanistanjusticeproject.www  

 
 
  .کاظم ، اثر داکتر سيد عبداهللا "زنان افغان زير فشار عنعنه و تجدد" ۴١٣   قتل عام افشار، صفحۀ  ـ١
 

      
 
 
 


