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  دوکتور شيرزاد 

٢۶.١٢.٠٩  

  یدج شش هاسي ماش
  انھافغاارگی وا وآھدبختيباز غرآس

  قسمت دوم

  گی از کجا تا بکجا ؟آوار
خيانت  با عمل ناسنجيده و مرده وجدان شرفباختگان و خائنيناين  ١٣۵٧ثور کودتاچيان سياه روی ھفت

 -  محدود است)٢۵(%جنگلی آن  افغانستان که ساحه زراعتی و) ٧۵(% کوھستانی سرزمين درآميزشان 

 بازار مصرفی تبديل ه را برای صدسال به عقب کشاندند و افغانستان را ب ملتخودکفايی توازن باروری و

 صدو چھارو چھارميليون  آنساحه زراعتی افغانستان که  در. تبديل کردند  خاکستره و ميھن را به تلکرد

را اراضی آن) ۵٢.۴(%ت نوھزارھکتاربيس و آن جمله دوميليون سه صد  ازو است ھکتار ھزارچھل دو

وشصت   ھمچنان شش ميليون پنجصدو للمی را آن)۴٧.۶(%ھکتار  وسيزده ھزار دوميليون يکصد آبی و

 ھفت ثور وين  خونکودتای از بعد - تشکيل ميدھد وعلفچرھاار ھکتار را جنگالت و ساحه جنگلیھز

کيمياوی و زھری  ، انواع بمبھای ناپالمده از شوروی با استفااشغالگرروسيه از تجاوز قوای  ًخصوصا بعد

از طرف جوامع چندين بار  اين جنايت ضد بشری(  زرع ساختندقابل غير  صدھا ھزار ھکتار زمين را-

 در حقيقت جنايت نابخشودنی در حق  .) و اسناد موجود استاعالن شداسناد معتبر ارائه   با نيزبين المللی

 "ريزرف"و نيروھای سھای اشغالگر و نوکران گوش به فرمان شان رواز طرف ھا ملت و ميھن افغان

     !انجام گرفتروسھا در بين نيروھای مقاومت 

 - افغانستان است ھا در  و بربادیھا بدبختيمۀھ ءاکه سرمنش ۵٨ جدیشش   و۵٧ثورغده سرطانی ھفت 

 )UNHCR (را داشته است که بيشترين مھاجرين جھان هجھان تبديل کرد کشوری در افغانستان را به يگانه

  : نمونه ميگرييمطور  واليت پروان را  تنھار اينجاده ب که و دارد
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کوچک  قريه بزرگ و )چھار پنجاو ششصدو يکھزارو( ١۶۵۴ن واليت پروا خورشيدی در ١٣۵۶ در سال

در سال . خانوار زيست داشتند )پنجصدويکو ده ھزار و يکصد( ١١٠۵٠١ ًکه مجموعا  نشانی شده بود

 کودتا ظرف يکسال درکه  باقی ماندند خانوار )ھفت ھزارويک و يکصد (١٠٧٠٠١ خورشيدی ١٣۵٨

 در شش حمله نظامی تجاوزگران روس پس از و خانواده مجبور به ترک خانه وکاشانه شان شدند ٣۵٠٠

به  خورشيدی باقيمانده خانوار ١٣۶۶ در سالتعداد ديگری نيز مجبور به ترک وطن شدند که  ۵٨جدی 

 ھا که  از مجموع خانوار۴٣.٣%  خانوار ميرسيد يعنی )ھشتصدوسی ويکو چھل ھفت ھزار (۴٧٨٣١

کشورھا  ساير  به پاکستان و ايران و خانوار)وششصدوھفتاد شصت دوھزار (۶٢۶٧٠ يعنی   آن٧.%۵۶ 

رازه شي - گان افغانی سياه بخت اين آوارلۀاز جم نبايد فراموش کرد که  اين را ھمو - آواره دايمی شدند

  !!  ه استبر آنھا وارد آمدبرای ابد  ھولناک روانی  ضربه چه وهچند خانواده از ھم پاشيد

ه ب )۵٧کودتای ھفت ثور از ھفت سال بعد( ١٩٨۶  تا دسمبر)UNHCR( قرار احصائيه دقيق ملل متحد

 آمريکا ی وکشورھای اروپائ آن به از باالتر سانس ويسويه علمی ل ھجده ھزار افغان تحصيلکرده با تعداد

مشقت از  رنج و آنھم با صد کم است و در کشوريکه تعداد تحصيلکرده آن بسيار . شده بودند نامثبت

يک غده سرطانی توسط ميکروبھا و ويروسھای خطرناک  با بروز ھزينه ماليه ملت به جامعه تقديم شدند

   ! شدند  ديار بيگانه ًبه شھادت رسيدند و يا جبرا آواره

کودتای ھفت  ازسانس ي فوق لسانس وي لبا سويه علمیکادرعلمی افغان   تحصيلکرده وپانزده ھزار

  وگور شدنده زنده بزنده ً مستقيما تيرباران و  تنھا درکابلخورشيدی ١٣۶٣خورشيدی الی   ١٣۵٧ثور

 خود ودست سيه دالن وطن فروش ه بواليات   ساير ھم درکابل و  درھمآن  ساليان پسين در ھزاران ديگر

 نوکران   وروس نيروھای اشغالگربمباران ھوايیو  ھاکشتار البته اين ارقام شامل. شدند شھيد هفروخت

 فرھنگ یتنظيمھاکشتارھای وحشيانه   شاملاين ارقام ھمچنان و نيست  شانمرده وجدان ه و باخت شرف

       ! نميباشد نيز عقبگراستيز 
  

 رساله )لمانغربی وقتا بخش( لمانا کيل پوھنتونر  از انستيتوت جغرافيه د-پروفيسور داکترديتريش ويبه

اردوگاه "که در بخش چھارم آن زيرعنواننوشته " جغرافيائی افغانستان -سياسی ساختار"مفصلی تحت نام 

  :مينويسد" پاکستان ان افغان درگکمپ پناھند يا

 افغان راجستر شده نفر) چھارده ھزار (١۴٠٠٠تعداد ه  ب ١٩٧٨غرب پاکستان تا به دسمبر درعالقه شمال "

 ١٠٠٠٠٠٠  بتعداد ١٩٨٠نفر و در نوامبر) چھل ودو ھزار و سه صد( ٣۴٢٠٠٠تعداد ه  ب١٩٧٩در دسمبر . بود

 و در  جنوری) مترجم. به پاکستان آواره شدند تنھايعنی( نفر از سرحدات افغانستان گذشته )يک ميليون(

نقطه تجمع دومين .  نفر ميرسيد)يکصد ھزاردوميليون و  (٢١٠٠٠٠٠ گان به  تعداد راجستر شد١٩٨٢سال 

تعداد ه  ب١٩٨٠در سال  نفر و) چھل وپنج ھزار( ۴۵٠٠٠ تعداده  ب١٩٧٩در سال که  عالقه بلوچستان است

 نفر و در سال )ھزار ھفتاد سه صدو (٣٧٠٠٠٠تعداد ه  ب١٩٨١در سال   نفر و)پنج ھزار نودو يکصدو( ١٩۵٠٠٠

ھفتصدو ھفت  (٧٠٧٠٠٠تعداد  ه  ب١٩٨٣ نفر و در سال )ھزارشش  نودو سه صدو (٣٩۶٠٠٠تعداد ه  ب١٩٨٢
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  و در ۴٧.٩% غرب  تعداد اطفال پائينتر از دوازده سال در ايالت شمال. گی ميکردندد نفر زن)ھزار

له آورگان أمس"که  چنين نتيجه گيری ميکندالبته پروفيسور ديتريش ويبه  ."  ميباشد۵١.٢%بلوچستان 

    ."ستشوروی اروسيه نتيجه تجاوز 

  
  

  .است  ١٩٨٣تا سال گان افغانی در پاکستان زير تنھا شامل آوار جدول
  جمع کل  جمع  تعداد نفر  تعداد نفر  سال

  عالقه شمالغرب پاکستان

  چھارده ھزار  ١۴.٠٠٠  ١٩٧٨دسمبر 

  سه صدوچھل ودو ھزار  ٣۴٢.٠٠٠  ١٩٧٩دسمبر 

  يک ميليون  ١.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٨٠نوامبر 

  دوميليون و يکصد ھزار  ٢.١٠٠.٠٠٠  ١٩٨٢جنوری

  

  

٢.١٠.٠٠٠٠  

  عالقه بلوچسـتان پاکستان

  چھل وپنج ھزار  ۴۵.٠٠٠  ١٩٧٩دسمبر 

  يکصدونودوپنج ھزار  ١٩۵.٠٠٠  ١٩٨٠دسمبر 

  سه صدوھفتادھزار  ٣٧٠.٠٠٠  ١٩٨١نوامبر 

  دوشش ھزارسه صدونو  ٣٩۶.٠٠٠  ١٩٨٢جنوری

  ھفتصد و ھفت ھزار  ٧٠٧.٠٠٠  ١٩٨٣فبروری

  

  

٧٠٧.٠٠٠  

  

  

  

٢.٨٠٧.٠٠٠  
  

  دوميليون
  زارھفت ھھـشتصد 

  

  
 ميليون نفر و در اروپا و نيم  وبه شش تعداد آورگان افغان در پاکستان و ايران ١١٩٩ سال  دسمبردر

   .  ھزار نفر ميرسيدهبه چھارصدوپنجاقاره امريکا 

شان چنان  فرمانه وش بجنايات ضد بشری و سرآغاز نسل کشی توسط تجاوزگران روسی و مزدوران گ

 که روزیسياسيون اروپای شرق  و روزنامه نگاران ،که حتی نويسنده ھا خودگرفته ابعاد گسترده ای ب

  . ، زبان به افشای حقايق جنايت خلق و پرچم زدندار و اوباش بودندکحاميان اين گروه ھای تبھ خود

ه است که درکتابش بمھوری چک از ج Martin Mykiskaقای مارتين  ميکيسکا آيکی ازين جمله ھم 

 ميھن افغانستان شده و بيجان ملت و يکه درحق جاندار وئ از فجايع و ظلمھا "افغانستان، گرد وگالب" نام

سلطنت "طالبان و  عقبگرای ه زمان تجاوز روسھا، امارت گرو-اشجداگانه  سه سفر ديدھايش در چشم از

در بخشھای  که  به رشته تحرير آورده است٢٠٠٢ درسال را) حقيقت سلطنت يونيکال در ("آقای کرزی

     :آن چنين ميخوانيماز 

الخره به شيوه افغانی برای تحکيم اب و آمد رکا سری تای خونيند  باکوکه  فغانستانا ستیينکمو دولت "
 طر خاه ب يکديگرشانرا چم ه خلق و پرو گر  ھردو ، روی آوردند یيدشد بيرحمی   وت قدرت شان به قساو

 اصل اساسی مبارزه بودند دوجناح فاقد  ھرحقيقت  رد لی و - ندد مالمت ميکر )مردم(ه داده از اسم تواستفسؤ 

جناح  بين ھر در دوجناح و ميان ھر در. مبارزه ميکردند يکه بايدچيز  خاطره ب –  مردميعنی ھمان توده

  :ميدھد ادامه جنايتکاران ش ازتحليل در آقای ميکيسکا ".)۴٠ص( قدرت شروع شد سر کشمکش بر
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معلوم  گز دقيق آن ھر که تعداد تيرباران واعدام شدند نفر ده ھاھزار روسھا حکومت طرفدار زمان در"

      . "مردم آغاز شدمقاومت افغانستان   در سراسریضد دولت مرکز هفلھذا ب. نخواھد شد

چون شيوه  .افتيد) رجممت.بادارانشان(مسکو برجبين دوستان کی   چرو قصابان کابلاز اعمال رژيم... "

نام جھاد ه ب مقاومت افغانھا طرف ديگر از انتقاد ميگرفت و باده بل اسم نيک پکت سوسياليزم را بکا  اداره

ً مکررا از امينگرچه . ازدست  حفيظ هللا امين  خارج شده ميرفتشده ميرفت و شرايط امنيتی  فراگير

" انقالب توده ای"ًحقيقتا  "مقاومت مردم"خاموش ساختن  خاطره شورويھا تقاضای کمک برادرانه را ب

ھمانا علت اساسی آن  ده شد وستاالخره فراکمک ب. جان خودش بود خاطره ولی ترس اصلی ب کرده بود

د آمدن رژيم اسالمی ديگری در سرحدات جنوبی جووه افغانستان بود تا از بستی يحفظ حکومت کمون

  .   ت قسميکه در مورد  ايران صورت گرف،شوروی جلوگيری کند

  بالفاصلهلی ب کنند وکو سر آن را خارج ساخته و دره ھا و شھرھا تا مقاومت را از تالش کردند شورويھا

به ايشان درسھای جانانه ای  و ندد تلخ کرسھا را بر رو گی زندمجاھدين . به مقاومت بيمانندی مواجه شدند

حساب نظامی را از  و وسايل بی حدتقاضای استفاده سرزمين کوھستانی . را يکی پی ديگر آموختاندند

 پتر، ھليکوند فرو   ١۵  ارتش سرخ  دارای ١٩٨٠طورمثال درجنوری  ه ب. طرف متجاوزين ميکرد

جنگی  ھليکوپتر  فروند٣٠٠ به ١٩٨٠سپتمبر  در و  فروند١٧۵درجوالی  تعداد آن به   فروند۴۵درجون 

ان عاجزاست، مجاھدين نميتوانستند دفاع حمالت وسيع ھوائی در قتل عام  مردم عوام که زب از. رسيد

را  روسھا -شوند گروه ھای مجاھدين که نميتوانستند متحد عدم سازماندھی منظم در ديگرطرفاز . کنند

 و برای حفظ نمايند استفاده سالحھای شان تا آخرين حد ممکن کوھستانی از ساحه ھای که در آموختاند

    . "دن ترين شکل آن استفاده کنبا بيرحمانه ود از تمام قواخموضع ھای 

با  راکتھای ضدھوائی اتومات مجھز نوع جديدزمانيکه  - شرايط تغييرکرد١٩٨۶سال  اخراودر . . . " 

کن و به قصه فير"سيستم آيدآل برای افغانستان . نام ستينگر به افغانستان آمده سيستم ماورای اشعه قرمز ب

طياره شان در    فروند٢٣سقوط دادن که از  بور شدندمج رھبری شوروی ١٩٨۶در نومبر  ."اش مباش

 روزانه به يک فروند طور اوسطه ب الخره در ماه ھای بعدی سقوط طياره ھااب. سه ماه اخير اعتراف کنند

اين جنگ . ميداد مجاھدين قرار پاکستان در اختيارطريق   ازCIAراکتھای ضدھوائی را . رسيد

 يکه ماجرای داغ چندئجا تا -بودساخته  نا ممکن  را عقب نشينی شورويھا اميد) ملتی چند(انترناسيونالستی 

 فشار کهی باال ميبرد قابل تصور غير بشکل سرسام آور و را افغانستان ھزينه نظامی روسھا ملتی در

ًھمچنان کامال واضح بود که ھدف آمريکائی ھا تنھا حمايت از مجاھدين نبوده .  بودنسياسی آن دو چندا

    " ! !مردمش نجنگيدند گز برای افغانستان و و ھراست

 يکه آھسته آھسته کنترول فضاء را مجاھدين درئتا جا -شده و سراسری شد مقاومت مردمی فراگير. . . " 

حالت دفاعی ه قدم به که شورويھا قدم ب)BPو نوع ستنگر  ھوا ازبا انواع راکتھای دافع (فتد کنترول گر

تحت کنترول داشته   را مواصالتیراه ھای مھم ن وکال ی قل شھرھاکه ال ندد کر تالش  وگرفتند  قرار

 بود روسھا تحت کنترول مبارزين ضد )افغانستان(  درصد اراضی٨۵ً يبا تقر١٩٨٧سال  اخير در. باشند
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جنگنده ھای  تمام پروازھای اکماالتی و.   افغانستانفضائیساحه  حاکم بودن بر از عمل عبارت بود که در

 جريان جنگ ضد در. طرف روز به حد اقل تقليل داده شد از شان هست نشاندددولت   وشکاری روسھا
  در جھاد ضد روسی ١٩٨٨ير سال خا در.  ً تقريبا نصف اردوی دولت به مجاھدين پيوستاستعماری

  .   "مبارز سھيم بودند) وھفتادھزار يکصد (١٧٠٠٠٠

 که شورويھا ندتشکيل ميداد پيلوتھا  را افغانستانجای تعجب اينست که وفادارترين نيروھای نظامی. . ." 

با تخنيک مدرن جنگی ھمچون  ًتقريبا شورويھا آنھا را. جنگيدن را آموختانده بودند و وازبرايشان پر

رژيمی به  پيلوتھا از. کرده بودند مجھز Mi-24ھليکوپترھای جنگی  و SU-22نده ھای شکاری  گجن

  درفاصلهچنانچه درين . گرفتند قرارطالبان گروه  خدمت حتی در آنھا تعدادی از رژيمی وفادار ماندند و

زمانيکه آخرين  ١٩٨٩ سالفبروری  پانزدھم در. مسايل زيادی رخ داد مسکو ًخصوصا در جھان و

ه ھای شوروی ب يکی از جنرال) مترجم.ندبه فرارشد مجبور( خاک افغانستان خارج شد ازنظامی شوروی 

ھيچ "  برگشت  آمد و صرف يک جمله يادگاری ابدی را گفت و نزديکظرطرف گروه خبرنگاران منت
       !!"  از دوزخ برگشتيم- يزی از من نپرسيدچ

زخمی  و نفر) چھارده ھزارچھارصدوپنجاوسه (١۴۴۵٣کشته شدن  ارقام رسمی منابع شوروی از. . ." 

 خيلی بيشتر  آنقم اصلیولی ر( نفر خبر دادند) وپنج ھزارچھارصدوبيست شش چھل و (۴۶۴٢۵شدن 

 کشته ھای طرف افغانی در اشغال ده ساله ). ازين قلم.مراجعه شود به مقاله ضربه مرگبار – ازين است

 ی ديگرنھا ميليو و شوند مھاجر کشور تا به خارج از مجبور شدند پنج ميليون نفر و ميرسد به ميليون نفر

ًضمنا . افغانستان باقی ماندندداخل ولی در  ند شدشانبه ترک خانه ھاي جنگ متجاوزين مجبور خاطره ب

    ".ويرانی زيربنای اقتصادی افغانستان غير قابل حساب است

  به پايان رسيد ولی برای افغانھا ھرگزھاروسبرای نظامی   رنج}از افغانستان {با خروج روسھا. . . "

 اين کشور را به فاز -افغانستان له   و اشغال نظامی ده سا١٩٧٨ابعاد وسيع کودتای اپريل . پايانی نداشت

   . !" جديد جنگ داخلی کشاند

 در} ١٩٩۶آگست{تا به تصرف کابل توسط طالبان } ١٩٩٢اپريل {از زمان سقوط رژيم نجيب هللا ". . . 

ًا ملکی کثر که ا کشته شدند نفر )پنجاه ھزار( ۵٠٠٠٠تا  )سی وپنجھزار( ٣۵٠٠٠پايتخت افغانستان بين 

  . "بودند

  : چنين ادامه ميدھدپاکستان  افغان درحالت مھاجرين  ازیو

 اکثر که تعداد تجاوزشوروی از يعنی بعد  شروع شد١٩٧٩ سال از مھاجرين افغان بعد موج عظيمی از" 

- ٨٢سالھای  ه ھای اصلی مھاجرين دروگر .ميبرند سره بمھاجرت   درھم نوزھسال است  ٢٣ مدت آنھا

 ]ۍړڰکچه [در صفحات اول کتاب مھاجرين اردوگاه کاچاگاری. ند مجبور به ترک افغانستان شد١٩٨١

) پنجاه ھزار (۵٠٠٠٠فاميل که شامل ) دوھزار (٢٠٠٠تعداد ه  ب١٩٨۶در تابستان : يادداشتی بود بدينسان

) سی (٣٠ازين نوع اردوگاه ھا تنھا در اطراف پشاور پاکستان به بيشتر از . ميشد راجستر شدندنفر 

  ".   اردوگاه ميرسيد
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قرعه فال . شد ابرقدرت ھمان زمان افغانستان آخرين قربانی جنگ سرد دوکشاکش  نه ميدانيم که دربختابد

بنياد  و د کر  که تبديل روسی تبديل کند "ويتنام"توانست افغانستان را به  و ده شدزقدرت آمريکا  نام ابره ب

" سخاوتمندانه"مکھای ک. دکاغذی روسيه شوروی را از تھداب ويران کر ولرزان قدرت دروغين  سست و

که توان مقاومت  گرفت خوده آمريکا و ساير رقيبان روسيه شوروی چنان ابعادگسترده ای بم امپرياليز

  . ميدادروزکاھش ه روز برا  شان نما فره امپرياليزم روس و مزدوران گوش ب ارتش تجاوزگر

 استعمار حساب پوز ھای بیقبول قرباني که با  بودستانشھامت افغان با و  اين ملت غيورً حقيقتا کهلیو

 ولی در. دندکر مجبور به فرار روس را رارتش تجاوزگ و خاک ساييده شانرا ب نوکران جنايتکار روس و

اين يک واقعيت است که که دشمنان ديگری نيز  و کشيد افغانستان جنگ آزاديبخش ملی به درازا

  .  اين باشدرغي نميخواستند

  :که به صراحت ميگفت نکشورآ سنای ردريکا وقت آم يس جمھورئريگن ر بيانيه رونالد

 فومصر آنرا و مقابل شوروی مقاومت کند در بتواند تا کمک شود  آنقدر بايدبه جنبش افغانستان"...  

شورای نظامی آمريکا اوقيانوس آرام نيروی دريايی  وقت  فرمانده دميرال رابرت النکا و "...نگھدارد

  :چنين اظھار داشت

سيسات پايگاھای ھوايی و أاز ت وافغانستان نشان داده  در را  قدرت نظامی خوديکه شورویئجا در"... 

احساس ميشود،  اقيانوس ھند حضورآن در يمن جنوبی برخوردار است و نيروی دريائی در اتيوپی و

غرب اقيانوس  وسوق الجيشی معطوف کنيم يک نقطه ه ب تنھا را عاقالنه نيست که سياست دفاعی خود

نوشته " گذرگاه افغانستاندر" کتاب ٢٠٠ص ( "اختيار شوروی بگذاريم در را قيانوس ھندابھای ا آرام و

  .  )نيلداويتھلم 

که ھزينه آن  مصروف شدافغانستان چنان   درارتش تجاوزگرروساست که  يت انکارناپذيرواقعاين يک 

ولی ھزينه  .)١٩٩٢سال  در KGBاسناد افشاء شده ( ميليون دالر تخمين ميشد٢٠  تا  ١٠  روزانه از

بی عفت  زن، افغان، بيوه شدن صدھا ھزارصدھاھزارنيم ميليون افغان، معيوب شدن  وکشته شدن يک

 ٨٢(روانی يک ملت  شدن حالت روحی و نابود و ردُطفل، خ يتيم شدن صدھاھزار ،شدن ھزاران زن 

کرده کسی تخمين  راخالصه ويران شدن کامل يک کشور   و، ازھم پاشی شيرازه يک ملت)ميليون افغان

    !!تخمين کند  نميتواند نتوانسته و

 و سيرسرنوشت جنايتکاران عالم به جايگاه  تاريخعاملين اين جنايت وحشتناک براساس حکم منطق 

جبين عاملين آن  لکه ننگ و زبونی ابدی بر  وميشوند  وتاريخی شان يعنی زباله دان تاريخ سپرده شدند

   . ه استحک شد

 ه و باخت شرف کودتاچيان سياه روی  اين-  راکلنا  ھوتاي جنا تمام عاملين اين  رسيده تاا ن آن فرکنون زما

 جنايات ضدبشریطر خاه ب  وکشی  نسل خاطره ، ب  انسانق  حقويح صرنقض  اطرخه  ب رامرده وجدان

 سند ان برش شده ی جنايات مرتکبجزا  به تا  ند شوکشانيده کمه به محا  مرتکب شده اند در افغانستانکهشان 

کشتار   والم داغ ديدگان اين سه دھه ويرانیآبر مرحمی باشد  و پاک شھيدان راه آزادی آرام گرفتهحرو و
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خدمت به بيگانگان، کارد را با  بستن کمرقدرت طلبی و  خاطره  پندی باشد برای ديگران که بچنانھم و

    !!نکنند  گلوی ھموطنانشان آشنا

تا  دارند سرد زغم ملت افغانستان حوصله فراخ و - اين جنايتکاران جنگی ۀ ھمبرای به محاکمه کشانيدن

    ! گذاشت کف دستشان خواھند ير يا زود حق اين جنايتکاران را درد  - زمانيکه باشد ھر

ن اين سيه دالن جنايتکار د کر  کمه امکان محا) ١٠٠(% کشورھای غرب  نظر به قوانين جزای اکثر

. کنند عليه ناقضين حقوق بشر اقامه دعوا تا افغان ميدھد ھر و فرد به ھر ين امکان راا است و دجومو

شده  پياده شدن تطبيق عدالت انتقالی مانعدندان   وچنگ  با بلکا  فعلی سست بنياد  وھاگرچه دولت تکنوکرات

  . واقعيت استينر بِالد "ليونيکا انتسابی رجمھو ئيس ر   آقایبجنا "  اخيرآميزعجز اعترافات کهاست 

چوکی  ھر در از جھان و ه ایھرگوش  در سيه دل جنايتکارانۀ ھم بالاستثناءگذشت که دولی ديری نخواھ

  چنانچه در( محاکمه خواھند شد عدالت خواھی ملت افغانستان کشانيده شده و به پای ميز که باشند مقامی و

به زودی  و ان وطنفروش محاکمه شدندنفرازين جنايتکار دوبين المللی الھه  از طرف محکمه ٢٠٠۶سال 

جنايتکاران حاضرحال  در). بود  خواھنداين جنايتکاران مه چندتن ديگرکمحا ھموطنان ستمديده مان شاھد

جنايات ننگين  تالش اند تا پرده بر جھان سخت در سراسر فروخته در خود پرچمی اين عناصر خلقی و

آنھا با سازماندھی دوباره آنعده .  کنندجيه توسليقه خودشان به   شانرای جنايات ضد بشر و خويش بيندارند

از  در سه دھه اخيراز اعضای شان که

افغان عطش  ميليون دوريختن خون 

واھند ھمراه با خمي شان سيراب نشده و

بين   روس در"ريزرف"اعضاء 

دست به تشکيل  تنظيمی نيروھای

 ميزنند جبھه ھا سازمانھا و احزاب و

، سانیلجنگ  ديگر بار توانسته باشند تا

ی را دامن ئمذھبی، قومی و منطقه 

 جريان محاکمه جنايتکاران را و زنند

صفحه (  ! ندزندبيچند صباحی به عقب 

  ).  ديده شودتمف و ھمشش

کف دست  حق شانرا در وه اند دخوان کف دست اين جنايتکاران راقھرمان افغانستان  ولی مردم ستمديده و

  . گذاشت شان خواھند

   !    روسھا بودند و ھستند"ريزرف"در افغانستان نيروھای   نيروھاکدام

   ؟ بودند و ھستند دخيل  . . . و ، قومی جنگ نژادی ، مذھبی ، لسانی توطئهعقب   درکدام گروه ھائی

  

      ! اين را فکر کن و ديگر خود دانی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

  

  

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠
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com.ailhotm@sherzadabd  ممنون. بفرستند تا فرمايشات شانرا به جواب گيرم  


