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اگر به دار زني روي دار مي رقصم

 
اگر گلوله زني خوشگوار مي رقصم

 
مرا ز مرگ مترسان ز اشتياقش گر

 
قرارِ  مرگ بود بي قرار مي رقصم

 
 فاروق فاراني

وولسم د                             ر ي م ت ه ه ن اشت ل ي م کال د دسامبر د م د دوزره پن
FAROE         وت ت ي ت ي انس ل يوال پيوستون به بين المل  له خوا د ن

روت دئ،                          ار کي پ ه  ورخ پ رب ه  " کي چه د هالند د سوست پ

ه     "   افغانستان کي د انتقالي عدالت تطبيق      تر نامه الندی يوه غون
ز،            ي ن ول جوړ شوی وه چي په کی خورا ډيرو پوهانو او يو ل 
يشت دي                        ا کي م ک ري ولنو چه په اروپا او ام کلتوري افغاني 

 .برخه درلوده
ون کونکو د هر اړخيزو ويناوی په  ل کي چه، د               ی گ د غون
ی               هيواد په سياسي اوضاع کی د نامطلوبو انکشافاتو چه د سول

نه پيل شوي،   "   بن" په پروسه کي د جنگی ډلو د نفوذ له کبله له          
کو توافق     د احساس مسؤوليت نه په ډک فضا په الندينيو مهمه 

 .وک
ی د                     - ون ه سرغ و پ ون وق د جنگي جنايتکارانو او د بشر د حق

خه     تورن کسانو محاکمه، د روغی او له شخصی انتقام جويي 
ولنه اصلی بنس  .د فارغه 

ورن       - ونی د ت د جنگي جنايتکارانو او د بشر د حقوق په سرغ
و                ول دل وپک حاکميت د قانون حاکميت ته د ب کسانو محاکمه، د 

 .او د دموکراس د اصولو د تطبيق د عمده رکن په توگه

ورن             - ونی د ت جنگي جنايتکارانو او دبشر د حقوقونو په سرغ
دو خطر               ي ه ک کسانو محاکمه، د متکرره  مجرمينو د رامين ت

ی د ميراث په توگه ول د دوامداری جگ  .شن
په بهر کي او يا احيانأ په هيواد کی           -

د ننه، د جنگي جنايتکارانو او د بشر    
ورن                ی د ت ون ه سر غ و پ ون ق د ح
ه            ظم ن کسانو د محاکمی په اړوند د م
و جوړول، د              رانسون ف ن او موقوت ک

 .قضيی د هيريدو د مخنيوی د پاره
ه          - د جنگی جنايتکارانو د محاکمی پ

هکله د ملگرو ملتونو د مؤسسی او د        
ی            ورن بشر د حقوقو نور بهرني او ک
ن             لو نه مالت او په عي ولنو د هلو 
ا           ي ت زمان ددوی د اقداماتو په نه بشپ

 .ينگار
ه          - د جنگی جنايتکارانو د محاکمی پ

اړوند د ملگرو ملتونو د مؤسسی او          
ي او                    هرن ور ب و او ن وق د بشر د حق
وال                   ي و ن ه د ي و ت ن ول ی  ورن ک

 .کنفرانس د جوړولو وړانديز
ر               دو ت دي اع ی وضع د مس ورن د ک
رانس د اختصاصی                  ف ن وخته، دا ک
ه                 دو پ وړي ی د ج م ک ح وال م ي ن
ی او               ل و د م استقامت، د بشر د حقوق
گی د            ولنو تر مين د هماهن يوال  ن
ه ده  .مين ته راوستلو د پاره يوه ه

د پام لرني وړ ده چه په دي وروست       
و      وق دري ليسيزو کی سرته رسيدلی جنگی جناياتو او بشری حق
ی د               ال ي ايی چه دسياسی س وني موضوع نه  نه د پراخه سرغ
ر ضد                        ه پ و ن ون روپ وگه د يو خاص گروپ او يا گ وسيلی په 

 وکارول شي
ئ                ينگار کوی چه اوسن ون کونکو په دي مطلب  د کنفرانس گ
زم سره                      روري ه چه د ت ه امل حکومت د هغو بهرنيو الزاماتو ل
ورن                         و ت ات اي ن گی ج ه جن ي نه سر چينه اخلي او ډيری پ جگ
ه اساس د                      تالف او سازش پ کسان له بهرنيو هيوادو سره د ائ
ي                  و د قضائ ات ون لري، د جنگي جناي ت کي گ قدرت په جور

ده                          اسب دري کي ن ن ه م اره پ و دپ ول ًأ د     .   تعقيب د عملی ک ن ب
د                         اي ه ب ت ر وخ راتلونکي نوي سياسی ژوند د فصل د راتگ ت
وجه،              يوال محافلو ت ه وشي چه دا موضوع ته د ن سمدالسه ه
ه د                            يل ه وس و پ ن ول وال  ي د مدني او د بشر د حقوقو ملی او ن
و او                     رانسون ف ن راپورونو د تدوين، د اعالميو صادرول او د ک

 .سيمينارونو د جوړولو سره راواړول شي

 په افغانستان کی د انتقالی عدالت د تطبيق په هکله کنفرانس
ه ليک  پريک

 دسمبر    ١١ الی        ٩از تاريخ        
 در رابطه به رسيده گی به        ٢٠٠۵

جنايات جنگی در افغانستان،                  
تطبيق "کنفرانسی تحت عنوان             

از "    عدالت انتقالی در افغانستان      
 در انستيتوت         FAROEجانب     

بين المللی تماس قاره ها واقع در           
شهر سوستربرخ هالند برگزار شد     
که در آن جمع کثيری از                             
شخصيت ها و نهاد های اجتماعی       
و فرهنگی افغانهای مقيم اروپا و          

 . امريکا اشتراک داشتند

اشتراک کننده گان کنفرانس              
طی مباحثات همه جانبه که آگنده          
از احساس مسئووليت در برابر            
انکشاف نامطلوب اوضاع سياسی     
کشور به دليل نفوذ گروه های                 
جنگی در پروسۀ صلح که از                  

آغاز گرديد، به نکات مهم       "    بن"
 :زيرين توافق نمودند

محاکمۀ متهمين به جنايات                  
جنگی و ناقضين حقوق بشر به              
مثابۀ پايۀ اصلی تشکيل يک                    

جامعۀ سالم برای اجرای عدالت           
فارغ از انتقام جويی های                          

 .شخصی

محاکمۀ متهمين  جنايات جنگی       
و ناقضين حقوق بشر به عنوان             
رکن عمدۀ تعويض حاکميت تفنگ     
به حاکميت قانون و تطبيق اصول       

 .دموکراسی

محاکمۀ متهمين به جنايات                  
جنگی و ناقضين حقوق بشر به              
مثابۀ دفع خطر ظهور مجرمين             

 .متکرر ميراث جنگ دوامدار

تدوير منظم کنفرانسهای                      
موقوت از جانب افغانهای مقيم             
خارج و احيانًا داخل در رابطه به         
محاکمۀ متهمين جنايات جنگی و         
ناقضين حقوق بشر به قصد دفع            

 .خطر فراموشی قضيه

تائيد تالشهای موسسۀ ملل متحد     
و ساير سازمان های داخلی و                 
خارجی مدافع حقوق بشر در                  
رابطه به محاکمۀ متهمين جنايات        
جنگی و اعالم غير مکفی بودن            

 .اين تالشها

درخواست تشکيل يک کنفرانس    
بين المللی به کمک موسسۀ ملل            
متحد و ساير سازمانهای مدافع              
حقوق مدنی در رابطه به محاکمۀ        
اشخاص متهم به جنايات جنگی و        

 .ناقضين حقوق بشر

اين کنفرانس تالشيست در                  
جهت ايجاد هماهنگی بين حلقه              
های ملی و بين المللی مدافع                     
حقوق بشر در استقامت تشکيل              
محکمۀ اختصاصی بين المللی، تا       
 .زمان مساعد شدن اوضاع داخلی

قابل تذکر است که به هيچ وجه         
نبايد از طرح مسأله به جنايات               
جنگی و نقض گستردۀ حقوق بشر       
طی سه دهۀ اخير به مثابۀ افزار            
سياسی عليه گروه و يا گروه های         

 .خاصی استفاده صورت گيرد

اشتراک کننده گان کنفرانس              
روی اين موضوع تآکيد کردند که       
حکومت موجود به دليل تبعيت از       
الزامات خارجی ناشی از تطبيق          
اجندای جنگ با تروريزم که در           

آن بسياری متهمين به جنايات                 
جنگی شامل ساختار های قدرت          
در سازش و ائتالف با کشور های       
خارجی قرار دارند، در موقعيت          
مناسبی برای تعقيب قضايی                    

. متهمين جنايات جنگی قرار ندارد    
بنًا تا زمان ظهور فصل نوی در            
حيات سياسی آينده بايد عجالتًا                
سعی به عمل آيد تا توجه محافل             
بين المللی بيش از پيش به قضيه            
از طريق تنظيم راپور ها، صدور       
اعالميه ها و تدوير کنفرانس ها و        
سيمينار ها بالوسيلۀ نهادهای مدنی     
ملی و بين المللی مدافع حقوق                 

 .بشر جلب شود

 قطعنامۀ کنفرانس 
 “ تطبيق عدالت انتقالی در افغانستان”

 :در برگه های اين شماره
 بازتاب كنفرانس سه روزه در برش هاي كوتاه •
 مصاحبه با خانم زهره چوپان •
 برخورد دولت آقاي كرزي با مجرمين جنگي •
 محاكمة جنايت كاران جنگ در افغانستان •
 عدالت انتقالي در افغانستان و چگونگي برنامة عمل حكومت اسالمي در زمينه •
 “نهان”خموشي يك ستارة نهان، بانو زرغونه  •
 و چند آگهي و مطلب ديگر •



  بازتاب كنفرانس سه روزه در برشهاي كوتاه

 ـ امريکا" آشنا"احد عزيز زاده،  از راديوی 
كنفرانس داير شده قدم مهمي ست در راه حقيقت يابي          
و تأمين دموكراسي و آزادي براي انسانهاي زجر كشيده         

پيگيري چنين نشست ها قدمـي سـت         .   در افغانستان 
 .سترگ و تاريخ ساز

 داکتر عثمان روستار تره کی 
  از فرانسه

 
اين بار اول بود كه توسط تـعـدادي از            
افغانهاي رسالتمند و نهاد هـاي مـلـي           
متعهد به دفاع از حقوق بشر در رابطه بـه            
محاكمة جنايت كاران جنگي افـغـانـي،         
. كنفرانس شانداري در هالند برگزار گرديـد      

كنفرانس در قدم اول روي بـرگـزاري           
اين كنفرانسها زمينه هاي تماس . كنفرانس هاي موقوت از جانب افغانها تأكيد نمود

با محافل بين المللي مدافع حقوق بشر را تأمين كرده و زمينه را براي تشكيل يك                
كنفرانس بين المللي در رابطه به محاكمة جنايتكاران جنگي افغاني فراهم خـواهـد           

كنفرانس به دليل نا مساعد بودن زمينة تحقق داعيه ملي در داخل افغانستان، . نمود
آرزومندي خود را براي باز شدن فصل نوي در حيات سياسي كشور براي زمـيـنـه                  

 .سازي محاكمة جنايتكاران جنگي افغاني فراهم نمود

جميله زمان انوری ـ نطاق سابقه دار 
 کشور

 به نظر من اين كنفرانس زمينه هـاي تـطـبـيـق              
من تـدويـر    .   عدالت انتقالي را بيشتر مساعد ميسازد     

كنفرانس تطبيق عدالت انتقالي را بـراي مـردم            

 داکتر رسول رحيم ـ از آلمان
كنفرانس ميتواند اقدامات كميسيون مستقل حقوق بشر       
 .افغانستان را براي تأمين عدالت انتقالي تقويت نمايد

 داکتر لعلی ـ از آلمان
در جلسة سه روزة كنفرانس چگونگي تطبيق عدالت انتقالي به گمـان            
من اولين گام در موضوع پر جنجال ترين و غم انگيز ترين مسأله سـه               
دهة اخير قدم هاي اوليه را برداشته و اميدواريم در آيندة نزديك قدمهاي 
استوار تري برداريم و بتوانيم براي يك كنفرانس بين المللي متشكل 

 .از متخصصين امور دست يابيم

 داکتر عزيز گرديزی
 FAROEفدراسيون اروپايي مهاجرين افغان     

توانست الاقل در جنبش روشـنـفـكـري خـارج             
كشوري يكي از مهمترين معضلة سـيـاسـي ـ           
اجتماعي افغانستان را به بحث بكشد، تعمـق و          
تداوم بحث ها در سطح گسترده تر آن، بـه روي             

 .معضالت مكدر، روزنه اي خواهد گشود

 شاعر فرهيخته فاروق فارانی
كنفرانس چگونگي تطبيق عدالت انتقالي، هرچند يك حلقـة         
بحث در رابطة محاكمة جنايتكاران جنگي بود، اما در حقيـقـت            
. اولين گام در راه اجراي عدالت در كشور جنگزدة ما ميبـاشـد            

 !مباركباد كه اجراي عدالت آغاز شد

 الحاج کريم پيکار پامير ـ از کانادا
تدوير كنفرانس امروز، اگر احياناً به هيچ نتيجة         
عملي و دلخواه نرسد، حد اقل ميتواند انگيزنده 
ي وجدانهاي بيدار و تپنده مبني بر حصول          
حق و حقيقت گردد و هرگاه چنين كنفرانس         
هاي بين المللي تدوام يابد، يقيناً نتيجة           

 .منطقي خودش را خواهد داشت

 داکتر ويس جاللزاده ـ از سويدن
دموكراتيزه نمودن واقعي جامعة كنوني افغانستان و تأمـيـن          
عدالت اجتماعي يكي از خواسته و وظايف اسـاسـي مـا را               
ساخته و محاكمة متهمين به جنايات جنگي و ناقضين حقـوق           
بشر در اوضاع كنوني پاية مهمي در ايجاد يكي جامعة سالم و            

 .فارغ از انتقام جويي هاي شخصي بشمار ميرود

  خورشيدی، صفحۀ دوم١٣٨۴، سال نهم، دلو آيينه



 محترم لونگ وطنيار ـ فرانسه
ه                 "  يق ب طب کنفرانس چی د انتقالی عدالت د ت

ی                م ره ل ظ ه ن ا ل ه جوړشوی وو، زم کل ه
ر                 اره دی پ ی ولس ل ـپيسل اساسی گام د افغان 

 ."ییارزشمند بلل کي

 FAVONلونا ولی، رئيس  
همه ميدانند كه معضل محاكمة جنايتكاران جنگي و ناقضـيـن           
حقوق بشر در افغانستان تا هنوز با موانع گوناگوني روبـروسـت،             

FAROE          با برگزاري اين كنفرانس توانسته تا گوشه هـاي 
از مسايل تيوريك و حقوقي آن را به  بحث بكشـد تـا ايـن                  
معضله از نظرگاه علمي و همه جانبه روشـن و حـل نـگـردد،                  
همچنان پا برجا باقي مانده و جاي  حل علمي و حقوقي آن را              

 .انتقام جويي بگيرد

 محترم صفی وهاب
كنفرانس امروز به نظر من نقبي ست بسوي سپيـده دم ولـو        
اين سپيده خيلي كوچك باشد و از راه دور بسوي ما چشـمـك              

 :و بنا به تعبيري.    بزند
 یک شاخه... 

    در سياهی جنگل
 بسوی نور       فریاد می کشد    

  خورشيدی، صفحۀ سوم١٣٨۴، سال نهم، دلو آیينه

 جنايت كاران جنگ در افغانستان...  
ه                                  طه ب د در راب ای د، ب وده ان حادثه آفرینی کرده اند و حتی وسيلۀ تطبيق پروگرام های جنگی استخبارات خارجی ب

بخصوص    ( محاکمه آنها گام های محتاطانه از جانب حکومتی برداشته شود که توانمندی مقابله با تحریکات خارجی              
 .را داشته باشد که در حفظ بی ثباتی افغانستان سرمایه گذاری های طویل مدت سياسی کرده اند) کشور های همسایه

ی                              ل ل و م ق افغانستان وقتی به حساب جنایت کاران جنگی رسيدگی می تواند که دارای یک حکومت مرکزی، مست
 .باشد
ق                           -٢ ي طب مطالبه کمک از م،م، م برای ایجاد محکمه مختلط ملی و خارجی که در آن قوانين ملی و بين المللی قابل ت
از ین دو مثال .   تشکيل چنين محاکم از طرف م، م، م قبالً  در کمبودیا و سراليون مورد آزمایش قرار گرفته است .   باشد

ون و م، م، م در                             :   صرفاً  به سراليون نظر مختصری می اندازیم        ي ان حکومت سرال ي ه م محکمه طبق معاهده ای ک
ن  .    شد   ١٩٩۶محکمه موظف به محاکمه متهمين جنایات جنگی پس از سال    .    امضا شد، ایجاد گردید٢٠٠٢جنوری   ای

که برای محاکمه جنایت کاران جنگی  ) هالند(محکمه در دو نکته عمده از محاکم دیگری  چون دو محکمه موقتی الهه  
ه در داخل                      :   یوگوسالویا و رونداء از جانب شورای امنيت تأسيس گردیده اند، متفاوت است            ر محکم ق که م ن یکی ای

ان                        ف م ردی ون، ه ي ارنوالی، وکالی دفاع و قضات دارای تابعيت سرال سراليون موقعيت دارد و دیگر این که در کنار 
قوانين داخلی و خارجی خآل های        .   صدور حکم بر مبنای قوانين ملی و بين المللی عملی می شود           .   خارجی قرار دارند  

 .بودجه محکمه از جانب م، م، م تدارک می شود. یک دیگر را تکميل می نمایند
ی   )   اتکا به امکانات داخلی بدون مطالبه کمک از خارج              ( از الترنتيف ایجاد محکمه مختلط مانند الترنتيف اولی          ت وق

يک و                     ت استفاده شده می تواند که در افغانستان حکومت مستقل ملی و خارج از زد و بند های داخلی و الزامات ژیوپولي
 .ژیومليتاریست خارجی زمام امور را بدست بگيرد

د،                        ای م تا وقتی که افغانستان توانمندی طرح مسأله محاکمه جنایت کاران جنگی را در داخل و یا خارج دریافت می ن
ی                           ات دام ه اق ل س ه یک سل افغان های متعهد، احزاب سياسی ملی، انجمن های کلتوری و جامعه مدنی می توانند دست ب

 :از جمله. بزنند که مظهر عالقمندی افغان ها به دنبال کردن قضيه باشد
رای                          - غ ب ف تشکيل کانفرانس های موقوت، منظم و متکی به سهم گيری کليه گرو های سياسی، قومی و مذهبی ذی ن

تأکيد می شود که موضوعات دارای جنبه ملی چون محاکمه جنایت کاران جنگ، در خواست               .   تازه نگهداشتن موضوع  
وب جمع و جور                                   غرامات جنگ از روسيه، حضور قوای خارجی در افغانستان و غيره می تواند محور های مطل

 .کردن نيرو های متشتت ملی باشد
ه       ( مطالبه تشکيل یک سيمينار بين المللی درموضوع، به حمایت برخی کشور های خارجی   - د ک ن ال مثًال بلژیک و ه

ی،                    ( و احياناً  سازمان های حقوق بشر        )   درمورد سابقه کار دارند    ل ل م ن ال ي و ب ان عف کمسيون حقوق بشر اروپا، سازم
 ...)کمسيون حقوق بشر امریکا، کمسيون حقوق بشر افغانستان و غيره

ورد                   سيمينار یا کانفرانس مورد مطالبه برای ایجاد کميته های داوطلب برای رد یابی و جمع آوردی اسناد الزم در م
ی می                      آن متهمينی که در داخل و خارج افغانستان زندگی می نمایند، اقدامات الزم را روی دست خواهد گرفت و حت

د                        .   تواند دست به ایجاد یک آرشيف اسناد بزند        ر خواه ی دای ل ا م ی ی ل ل م ن ال ي از ین آرشيف محکمه ای که در سطح ب
 .گردید، استفاده خواهد کرد

ایت                                    - ن ه ج م حاک ه م طه ب قایم کردن ارتباط با سازمان حقوق بشر افغانی و طرح  یک ستراتيژی مشترک در راب
 .کاران به همکاری آن

 :نتيجه
اد                  در کشور های معروض به جنگ های دوامدار داخلی، توافقات صلح غالباً  مظهر تناسب قواء ميان حکومت نوبني
عيت                    وق و گروههای جنگی است و در ین ميان درمعادله قواء وزنه گروههای جنگی سنگينی می کند و حکومت در م

با مرور زمان .   در ین حال طرح قضيه محاکمه جنایت کاران جنگ مقدور نيست     .   آسيب پذیر و ضعيفی قرار می گيرد      
حينی که معادله قواء به نفع حکومت تغيير خورد، از یک طرف شاهدان زنده و اسناد و مدارک معتبر ازميان می رود        

 :و از طرف دیگر جذبات و احساسات اوليه در قضيه جای خود را به بی التفاتی و درماندگی خالی می کند

 .افغانان باید نگذارند که جنایت کاران در الک و لفافه مرور زمان مصئونيت دریافت کنند

 .رسالت امروز ما فقط تازه نگاهداشتن قضيه تا رسيدن به هدف نهایی تامين عدالت است 

 »پایان« 

 اطالعيه هيات تحریر آیينه
ه         ن ي بدینوسيله به خوانندگان عزیزآیينه اطالع ميدهيم که جریده آی
منبعد بشکل دیجيتال در صفحه انترنت جدید افغانهای خارج از             

ی         ن ع د         www.afghandiaspora.orgکشور ی اب ي ي شارم ت . ان
ه                  –شعرا    –ازنویسنگان   ان م ي ه صم ن ي وسایر همکاران قلمی آی

ه                           ه ب ن ي تقاضا داریم تا مطالب و اثار خود را جهت نشر در ای
ل          .   سایت مذکورارسال دارند   ث البته آثار تایپ ناشده را ميتوانيد م

 .گذشته به آدرس  پستی آیينه ارسال دارید
فدراسيون   www.afghandiaspora.orgصاحب امتيازسایت  

سی          .   سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاست     ي ال حاظ پ ولی ازل
وده       –فراقومی    –ومحتوی این سایت فرا سازمانی       وفرا زبانی ب

ورد      .   متعلق به همه افغانهای خارج ازکشوراست      معلومات در م
د            -فعاليتها وان ت ي موفقيتها ومشکالت افغانهای خارج ازکشوررا م

 . درین سایت انعکاس بدهيدوبخوانيد
ه             م اک ح ی م اطالعات درموردکمسيون تدارک کنفرانس بين الملل

ان                انست غ   -افرادمظنون به جنایات جنگ طی سی سال اخيردراف
ا                     ان دراروپ غ ان اف دگ ن اه ن ای پ ه  FAROEفدراسيون سازمان

د                ن ال ان دره غ ان اف را  FAVONوفدراسيون انجمنهای پناهندگ
ی                      ل ب ت ق رن ت ات ان ح ف وض ص ع ت             –ب ای د در س ع ب ن م

www.afghandispora.org     د ي وان ده ای    .   دریافت کرده ميت ع
ن                    ه ای ن ب وست ي ه پ زب ي گرن از سازمانها و نشریه های افغانی دی

د     ومات                 .   سایت ابرازعالقمندی نموده ان ل ع ا جهت کسب م ف ط ل
ل                   ي کم ان آن ت م بيشتر به سایت موصوف که عنقریب کار ساخت

 .ميگردد مراجعه کنيد

ANOUNCEMENT   
Aiena; the two-monthly  periodical of the 
Federation of Afghan Refugee Organizations in 
the Netherlands will be published in digital 
form in the new website 
www.afghandiaspora.org Articles, suggestions 
and questions about Aiena should be sent to the 
webmaster of www.afghandiasora.org . You 
can off course use our postal address (P.O. Box 
707, 2300 AS Leiden, The Netherlands) as you 
usually did.  
We request you to surf to 
www.afghandiaspora.org for information about 
Commission for the preparation of 
International Conference for Trail of suspects 
of War-crimes and Crimes against humanity in 
Afghanistan, FAVON and FAROE. Previous 
websites of the above-mentioned organizations 
are incorporated in this website.  Many other 
organizations and periodicals have also 
expressed their intention to do so. You are 
invited to surf to www.afghandispora.org  
for more information. 



 :معرفي خانم زهره چوپان بزبان خودش
ما در چهار طفل بوده و      .  سال در جرمنی زندگی نموده ام      ٢۵مدت  

با وجودی که مدت زياد از        . هيچ نوع سابقۀ سياسی و حزبی ندارم        
وطن دور بوده ام، وطنم را بدست فراموشی نسپرده و هميشه در                  

 .ارتباط افغانستان فعاليت های خيريه و رضاکارانه نموده ام
 سفری به وطن عزيز نموده و هدف              ٢٠٠١بعد از يازده سپتمبر        

بنده ديدار از مردم ما بود و مخصوصًا از فلمی که راجع به زرنج                 
واليت نيمروز  ديده بودم، عالقمند شدم که به آن سرزمين سفر پر                
خطری انجام دهم و کمک های ناچيزی که مردم جرمنی برايم تهيه             

پرو گرام کاری من قسمی بود که من              . نموده بودند، با خود بردم       
برای هميشه رفت و آمد نمايم و يا مدتی طوالنی در آنجا زندگی                      
کنم؛ اما وقتی که وضع و احتياجات مردم را متوجه شدم و امکانات             
ناچيزی که در خود ديدم، و هم پشتيبانی انسانی مردم آن جا مرا                      
وادار به اين ساخت که بايد چندين مرتبه به افغانستان رفت و آمد                    

همان بود که تصميم به ايجاد يک يتيم خانه گرفتم و در سال                 . نمايم
 طفل يتيم در آنجا زندگی         ۵٠فعًال  .  موفق به افتتاح آن شدم       ٢٠٠۴
 .دارند

چون خانوادۀ   .  سفری به واليت بغالن داشتم              ٢٠٠۴در اکتوبر      
من هم از طفوليت رفت و آمد های            . شوهرم در آنجا زندگی دارند      

همه مردم و همسايه های من  زندگی                 . متعددی در بغالن داشتم      
رقتبار داشتند و از من خواهش کردند که بايد با آنها کمک های                        
مادی و معنوی نمايم و همان بود که من بيشتر بيدار شدم و تصميم                 
گرفتم که خود را نمايندۀ مردم انتخاب نمايم، تا از طريق پارلمان                   
کمک های بشری بيشتری به مردم خود نمايم و سر انجام در سال                  

 به آنجا بودم تا باشد  که           ٢٠٠۵ از ماه اپريل تا آخر اکتوبر          ٢٠٠۵
برای مبارزات انتخابی     .  مردم مرا بشناسند و من مردم خود را               

البته برای من مشکل ترين و پر               . مدت هفت ماه وقت کار بود            
جنجال ترين فعاليت بود و مخصوصًا يک زن تنها مدت ها از                          
وطن دور و بدون از پشتيبانی يک حزب يا قوم يا مذهب، خيلی                       

 .مشکل بود
اما کاری را که شروع کرده بودم، بايد به پايان ميرساندم و به                           
اينگونه تا آخرين لحظه از مبارزه برای انتخاب شدن در پارلمان                  
دست نکشيدم  چون اميد داشتم و چشم اميد مردم عادی و بيچاره                     

اما اين انتخابات به ارادۀ مردم نبود و ايشان در                     . سوی من بود    
 .انتخابات نقش سياسی نداشتند

 گزارش از لونا ولی           مصاحبه با خانم زهره چوپان

ه              د ک ن بی مقدمه اگر سوال کنم، خدا ک
ادی در           آزرده نشويد، شما که مدت زي
را در                     د، چ رده اي ری ک پ ان س م آل
الن              غ ت ب ود را در والي ات خ اب خ ت ان

 کانديد نموديد؟
 ـ شما ميدانيد که من منحيث يک زن          ! 

فعال هميشه در خدمت مردم افغانستان      
د سال                ن چن بوده ام و خاصتًا که در ي
ز                ی را در کشور عزي اي اخير، تالشه

دی     .  خود انجام داده ام  ن م بنابرين عالق
م          به وطن و وطنداران بوده که خواست
د                  دي ان ر ک شت ي خود را جهت خدمات ب

 .نمايم
  ـ برای ما گفته می توانيد که در واليت بغالن تعداد کانديدان به چند نفر رسيده بود؟؟

د  ١۵٠ ـ گمان ميکنم که خيلی زياد، يعنی اضافه تر از            !   تن مردم خود را در بغالن کاندي
ن                 کرده بودند، البته اين رقم تنها برای ولسی جرگه، اما برای شورای واليتی هم به همي

 .تعداد به ميدان زور آزمايی آمده بودند
  ـ آيا شما از طرف کدام حزبی يا جريان سياسی خود را کانديد کرده بوديد؟؟

ودم                            !  رده ب د ک دي ان ه ک الن ق من  .    ـ نخير، من يک شخصيت مستقل استم و خود را مست
 .مربوط هيچ حزبی نيستم

ا                       ؟ ه، چی ه  ـ داليل عمده ای که در ناکامی شما به حيث يک وکيل پيروزمند نقش داشت
 بوده اند؟

 پول  (…UN) ـ يگانه دليل ناکامی ام نداشتن پول بود، يعنی من بايد به اعضای يونما                ! 
 .در غير آن کدام مشکلی نداشتم. ميدادم و چون نداشتم، به اين دليل ساده ناکام شدم

امی                        ؟ اک ن ن  ـ آيا مسأله سنت ها و باورهای پدرساالرانه و حضور جنگ ساالران در ي
 شما و ده ها زن ديگر نقش نداشته است؟

دارد                      در ساالری ن . ج ـ البته علت اينکه من موفق نشدم هيچ رابطه به مسايل سنتی و پ
ا جنگ ساالران و                                    د، ام ودن ان ب اي ه طرف م مردم عادی و بيچاره چشم اميد شان ب
ۀ شکست من و                               ن ي ا زم م ون قدرتمندان با استفاده از زور و پول و رابطه با کارکنان ي
مانند من ديگر خانمها را مساعد کرده بودند که اين هم يک دليل عام است که همه کس                   

 .از آن آگاهی دارد

 فراخوان
ردم وطـن                                       ن و ـم ورـي ـن ن از ـم زاران ـت با کودتای شوروی و به قدرت رسيدن کمونستمآبان در افغانستان، دروازۀ قربانگاه روشنفکران باز گرديد و ـه

ه           .   پرست به ديار نيستی سپرده شدند      ر ـن شــت اين ميراث شوم را تنظيمی ها و هم طالبان تريبه يافتۀ و دست نشاندۀ پاکستان به ارث گرفته بارها با شدت بـي
ر ايشـان    تنها در مورد تحصيل کردگان و تعليم ديدگان وطن عزيز به کار بردند، بلکه گروه عام مردم حتی طبقۀ نسوان مملکت نيز از صدمات جبران ناپذي                      
ن     نجات نيافته به بدبختی های گوناگون و حبس منزل دايمی کشانيده شدند و اکثريت آنها از زندانهای پروحشت رهايی نيافته در همانجا جان به ج                         رـي ان آـف

 !سپرده اند که روح شان شاد و نام نيکوی شان تا ابد بياد باد
د و       از آنجا که تعداد سرشمار و محدودی از اين دستۀ بدبختی ديده و ظلم و ستم کشيده با ياری آنچه که اگر بتوان آنرا بخت ناميد، زنده باقی مـ                 ده اـن اـن

خ ا                        ی   بعضی از ايشان با دنيای مشکالت موفق شده اند در خارج از وطن زندگی اختيار نمايند، در زمان حبس خويش به ديدنی هايی که شايد در تارـي نسـاـن
وضـو                                      ن ـم ی اـي وـي ازـگ ه ـب ذا ـب عِ    سابقه نداشته باشد، برخورده اند و می توانند آن همه چشمديد ها و سرگذشت ها را چطوری که ممکنست، بيان نمايند؛ ـل

ی شـود                          ً      .   نهايت عمدۀ سرگذشت واقعيت حيات شخصی و تاريخ مهم ميهن و معرفی اين همه قربانی ها چانس زندگی يافته، ضرور و الزمی شمرده ـم أ ـن ـب
 : آرزو ميرود تا اين فراخوان را برای اطالع همگانی نشر فرمايند" آيينه"از ادارۀ نشريۀ گرانمايۀ 

از همه زندانيان دوران کمونستمآبان، تنظيمی ها و طالبان در هر کجايی که هستند، خواهش ميرود تا شرح حال و                      " 
راموش         )     اگر ميسر باشد، عکس قبل از حبس و پس از آن( زندگينامۀ خود را با دو سه قطعه عکس      های ف با ياد آوري

د                           ر دارن ناشدنی دوران زندان، معرفی و نام گيری محبوسينی که در زندان پدرود حيات گفته اند و همچنان اگر طبع شع
رای                "   آيينه" و داشته اند، نمونۀ از اشعار خود را به آدرس       ا ب د ت ن اي رم و يا دفتر فيدرسيون افغانها در هالند ارسال ف

 ."کتابی که در ين مورد در نظر است، جمع آوری و برای چاپ آماده گردد
اطع                         .   را مهم تلقی می نمايم"   برون مرزی"و " زندانيان خارج از وطن"در مورد اسم کتاب دو نام   ه کن و ق صل ي ه ف ن ي دان در زم ن البته نظر عالقم

 .خواهد بود
 با احترام،       

 دکتور محمد محب کابلی      

  خورشيدی، صفحۀ چهارم١٣٨۴، سال نهم، دلو آيينه



   !دوستان دانشمند و گرامی 
را که من ميخواهم طی اين                           موضوعی
مورد بحث نسبتا مختصر قرار دهم،               کنفرانس

برخورد دولت آقای کرزی با                 (   عبارت از    
آنکه    قبل از      اما   و   است)  مجرمين جنگی   

به عرض       ميخواهم   ، اين بحث شوم          وارد
برسانم که بخاطر دقيق تر بودن بحث و مدلل                   

بخاطر دست يابی       و تا حدودی هم       سخن بودن  
، اين بحث را به         به ريشه های اصلی موضوع       

 :  يا چهار بخش آتی تقسيم نموده ام  چهار عنوان
اشغال افغانستان توسط نيرو های                          )١

نوين   نظم     "  ، تبلوری از طرح               امريکايی
 .است " جهانی
پايه در         دولت آقای کرزی             ترکيب)  ٢

 .دارد    بن  کنفرانس
آقای کرزی با مجرمين           برخورد دولت     )٣ 

 .جنگی 
گشايش جبهه وسيع مبارزات           ضرورت   )۴

 دموکراتيک 
 :نتيجه ی کلی 
نيرو های امريکايی      توسط   اشغال افغانستا ن   

   است" نظم نوين جهانی "   تبلوری از طرح
و توافقات کشور های       پس از جنگ جهانی دوم    

جهان به دو بلوک شرق و غرب و يا دو                 ، فاتح
قطب سوسياليسم تحت رهبری مسکو و قطب سر        
مايه داری به رهبری کاخ سفيد منقسم شد و هر               

 –دو بلوک مزبور کار زار حيات سياسی                           
ايديولوژيک خاص خود را در پيش                                        

همين انقسام دو گانه ی جهان موجب              .  گرفتند   
و آماده   وسواس جنگ سرد       شد تا حدود نيم قرن    

 .گيهای جنگی بر دلهای بشريت غلبه داشته باشد
ازهمان وهله ی           متذکره    چون دو بلوک       

و درتقابل         نخست در تضاد ايديولوژيک                
هژمونی خواهی در سطح جهانی قرار                                 

 –، هر حرکت و اقدام سياسی            بنابران   ، گرفتند
انگيزش  ، موجب تحريک و        نظامی يک جانب    

فرايند برجسته ی چنين           .  جانب ديگر ميشد           
و يا تسلسل آن همه کنش ها و واکنشها    تحريکات  

در بحران موشکی جزيره ی           ی شرق و غرب     
گذشته به اوج      قرن      هفتاد کوبا در اوايل سده         

دو ابر قدرت جهان به        ، که باالثر آن     خود رسيد 
يک فاجعه ی بزرگ جنگی نزديک                                        

مالحظاتی چند،            هرچند روی           .شدند
نامدار آن زمان        نظامی ميان دو قطب         تصادم

ً  و اما بحران مذکور متعاقبا               صورت نگرفت   
رقيب    انديشه ی تنش زدايی ميان دو ابر قدرت            

و    موجب گسست     و به تدريج       را بميان آورد    
فرو ريزی پايه های نظامی کالسيک دو قطبی               

 .بودن جهان گرديد 
پس  امريکا جان اف کنيدی رييس جمهور وقت      

در يکی از            از رفع بحران موشکی کوبا                 
ً  اعالم نمود             جهت "   :سخنرانی هايش صراحتا

در    تر الزم است مردم امريکا        ايجاد جهان امن  
موضع متعصبانه ضد کمونيستی خود تجديد نظر        

آف    ديپارتمنت"  در بولتن         اين سخنان  "  کنند
 م  ١٩۶٣تاريخ دهم جون    )  ۴٩(   ، شماره "ستيت  

 . انعکاس يافت 
پسانها موازی با بروز موج جديد تحول در                    

به قدرت       و باالخره      سطح رهبری شوروی      
دکترين جديد مبنی        رسيدن ميخاييل گورباچف،    

و ايجاد قدرتهای            از يکطرف      براتحاد اروپا     
از سوی      چين و جاپان       بزرگ اقتصادی مانند    

ًبا طرح         و نهايتا          ديگر سربر آوردند               
پروستريکای گورباچف، بادهمکاريهای متقابله و     
تشريک مساعی ميان شرق و غرب وزيدن                      

 ميالدی نظام   ١٩٩٠در سال      گرفت و عاقبت هم   
انحرافات ايديولوژيک  .  (زوال پذيرفت    شوروی

سياسی در سطح رهبری شوروی ديروز،                  –
به رهبری     و زوال بلوک شرق    تبارز گورباچف 

ايجاب بحث و تحقيق جداگانه را                      شوروی،
شکست نظامی شوروی در افغانستان و       )   مينمايد
نه تنها اياالت        امپراتوری مذکور     زوال   سپس

متحده ی امريکا را در مقام يگانه ابر قدرت                      
نظم نوين جهانی   "     دکترين   بلکه   ، جهان نشانيد 

را نيز از سوی رهبران اين           يا گلو باليزيشن     "

نظم نوين    "   .آورد       يگانه بميدان      ابر قدرت   
جهانی سازی سرمايه يا        ، که در واقع     "جهانی  
جهانی نظام نوين سرمايه داری                        حاکميت
، تعريف ضمنی و اغوا               طراحان آن      ، است

ميدهند و      کننده ی ديگری نيز از آن بيرون                 
يعنی استقرار قانون      نظم نوين جهانی     "   :چنين  

و حمايت از اصول مشترک بين الکشور                             
مقابله ی باهمی در برابر متجاوز، توسعه و             ها،

های ياغی     ، خلع سالح رژيم    شگوفايی اقتصادی 
و بر قراری نظم و امنيت از طريق سازمان                      

بار    نخستين   "نظم نوين جهانی     "     طرح  ".ملل
در سال      و اشغال کويت        پس از جنگ خليج        

)پدر(   ميالدی از سوی جورج بوش                   ١٩٩٠
وی در حاليکه از پيروزی هايش         .اظهار گرديد   

عليه عراق خورسند بود، در يکی از سخنرانی              
جنگ خليج فارس نخستين        "   :هايش چنين گفت  

در    برای پديدار شدن يک نظم نوين                 آزمون
جهانی که در آن يک نظام جديد حاکم     جهان بود، 

 . "است 
تک    ، در واقع     جورج بوش با اين اظهارات         

تازی اياالت متحده در جهان و سير حرکی بعدی          
ماشين اين ابر قدرت بی رقيب بسوی بر قراری            

. را به نمايش گذارد          بر جهان     حاکميت مطلق  
از نقطه نظر علوم سياسی و تفاسير جامعه            زيرا

" نظام نوين  "  و "نظم نوين  "     ميان   ، شناسانه
و آقای بوش با             وجود دارد      بزرگی   تفاوت

و حساب شده ی             هدفمندانه   همچو اظهارات   
برنامه های گذار بسوی                 در واقع       خويش

استقرار يک نظام جديد سياسی سرتاسری                         
نخواهد    پس آيا منطقی   .  درجهان را اعالم نمود      

برنامه های سياسی، نظامی و             اگر طرح     بود
اشغال کشور های افغانستان         تبليغاتی و باالخره   

از سوی ابر             در سالهای اخير            و عراق    
نظم نوين  "امريکا را تبلور طرح بزرگ           قدرت

 ! ؟  بدانيم" نظام نوين جهانی "   يا همان" 
بيشتر از همه واهمه بر            آنچه در اين مسير،      

نظم نوين    "   انگيز است اينست که طراحان               
رسيدن به      ميگويند غرض     بی پرده     "جهانی

بايست از ميان انبوه بی          يک نظم نوين جهانی،     
) مانفرد ورنر  (     چنانکه   .نظمی ها عبور نمود     
در اين      اتالنتيک شمالی     منشی عمومی پيمان     

امن    نا تو درجهانی  :  "  مورد چنين اظهار ميدارد   
نظم    خواهد کرد،    ولی هنوز بی ثبات فعاليت       تر

ولی نظم جديد هنوز شکل نگرفته                 قديم مرده  
اين يک دوره بی ثباتی و نا امنی عميقی              .است  

چاپ    .اثر نظم نوين       ( ".را بدنبال خواهد داشت   
دقيقًا )  ١٣٧١سال    .  دانشکده اطالعات ايران       

همينجاست که ما پس از جنگ خليج فارس و                    
شاهد بی ثباتی، خونريزی و         بلوک شرق    سقوط

بی امنی عميقی در آسيا، اروپا، شرق ميانه و                   
مبنا بايد گفت که             و به همين         .افريقا هستيم   

سر زمين افغانستان و بخصوص شهر                 هرگاه
و    در پايان شکست قشون روس           باستانی کابل  

ظاهرا با دست و        زوال رژيم دست نشانده ی آن      
به خاک و خون       اسالمی  –احزاب جهادی      دماغ

اگر هزاران هزار باشنده ی يو           ، نشانيده ميشود 
گوسالويای ديروز به کام شکنجه و مرگ رفته و          
آن کشور به پارچه های مختلف تقسيم                                    

بر ضد     از آنسوی مرز     "طالبان     "اگر   ميشود،
و فرهنگی مردم               ارزشهای ملی، علمی            

اگر تبليغات و           افغانستان فرستاده ميشوند،               
به راه می افتد       عليه صدام    دامنه داری    اتهامات

آن سر      و   و مردم بيگناه عراق قتل عام شده              
سر زمين خون و خاکستر مبدل ميشود،          زمين به 

سبعانه و شر م آگينی عليه مردم              اگر يورشهای 
در    وحتا مقر رهبری فلسطينيان      بی پناه فلسطين  

رام اهللا صورت گرفته و خلق فلسطين با اين                      
داده    حرکت د ر انظار جهانيان حقير جلوه                    

بخاطر هموار سازی راه          همه و همه       ميشود،
است که در     "  نظم نوين جهانی       "  بسوی همان     

پس به اين نتيجه ی               .باال از آن سخن گفتيم          
و    جنگهای بين التنظيمی         منطقی ميرسيم که      

و شکستن غرور        متعاقب آن بيداد نوع طالبی         
بمثابه    ، خود،   ملی مردم افغانستان بدان وسيله         

تمهيد و پيش درآمد وضعيت کنونی در کشور                  

 . مان بکار رفته است 
پايه در        ترکيب دولت آقای کرزی               )٢( 

اياالت متحده که از                :بن دارد           کنفرانس
های    روس و شيوه          برنامه های استعماری       
و در جريان         آموخته   کاری آن در افغانستان        

با شگرد های روحی و                          سالهای جهاد،     
با    افغانها آشنايی کافی بهم رسانيده بود،         اخالقی

بکار برد شيوه ها و سياست های کامال جديد ی               
را    توانست موقعيت خاص کنونی درافغانستان         

های    به يکی از هدف      حاصل نموده و بدين سان    
و به اين        خويش دست يابد       مهم ا ستراتژيک    

دست يابی تاريخی اش وجهه ی قانونی و عامه               
 . پسند نيز ببخشد

های جديد سياسی اياالت                 يکی از شيوه         
طالبی و       پس از درامه سازی نوع                 متحده

در افغانستان،    حصول هدف های خاص از آن            
و نشانيدن نماينده گان صرفًا        بن   تدوير کنفرانس 

در    آنهم   به دور يک ميز،      چند جناح مورد نظر   
شديد    متعاقب بمباران      تا   قاره ی اروپا بود         

،  "طالبان"و سر کوبی گروه خونريز         افغانستان
و دماغ خودش، چارچوب              مولود دست     اين     

در    ، اين کنفرانس    .را معين نمايند      دولت آينده 
آتی را در خود نهفته                   ويژه گيهای      ، واقع

 :داشت 
ی اصلی اين     داير کننده و تصميم گيرنده         )الف  

به گونۀ مشهود و اما غير                                       ( کنفرانس
امريکا و چند        اياالت متحده          بازهم   )مستقيم

 . متحد جهانی آن بود 
روکشی بود      بن   هرچند تدوير کنفرانس        )ب   

و    بر ماهيت گرانند گان اصلی ماشين اوضاع             
ولی باز      ، حاکميت سياسی آينده در افغانستان          

اين فراست خاص    ، بايستی  اشتراک کنندگان   هم
ميداشتند که      ديپلوماتيک را     و نازک نگريهای    

گراننده ی اصلی را       عنصر دلخواه برای     "بايد"
برای رهبری آينده ی کشور بر می گزيدند                         

 .گزيدند   که
فاقد نماينده گان واقعی                 کنفرانس بن       )ج

جامعه    فداکار افغانستان و نسل روشنفکر         مردم
،  افغانی بود و بنابران از همان وهله ی نخست              

تهی    با لذات    و نکته سنجان      روشن بينان    نزد
و مترقی شناخته       از درون مايه ی دموکراتيک       

 .شد 
کنفرانس مذکور به گو نه ی بسيار عجوالنه             )د

تشکيل    تنها روی مسايل کلی مانند          و فرمايشی 
 ،"لويه جرگه اضطراری"حکومت انتقالی،تدوير 

انتخابات رياست جمهوری و                 راه اندازی     
کرسی های دولتی       تقسيم   ، پارلمانی و باالخره   

و فيصله به      بحث  ميان جناح های اشتراک کننده    
  آنکه روی مسايل و اقدامات  سوای  عمل آورد،

ساير    و   و جنايی       حقوقی، اخالقی       مهم
عدالت جويانه ی جامعه افغانی توجه                اقدامات
 . شود
از سوی جناح های       اشغال افغانستان    تآييد   )هـ

اشتراک کننده در کنفرانس بن و حاکميت سياسی          
در    اياالت متحده بر کل کشور                 ابر قدرت   

سياسی جانب امريکا      -و حمايت مالی       تأييد   ازا
 . از آنها 

مالحظه ميشود که             ، با تذکر اين نکات             
درونی    کنفرانس بن توانست اوضاع            هرچند

ظلمت و استبداد         افغانستان را متحول گرانيده        
قابل    اين نکته    نوع طالبی را مرفوع نمود و اما        

از همان وهله اول نه        اياالت متحده  فهم است که    
، تآمين دموکراسی واقعی     در صدد تطبيق عدالت   

اخالقی    ، خواستها و نياز های حقوقی        ورعايت
در پی تبانی    بلکه     ، و اجتماعی مردم افغانستان    

و معامله     سر مايه ی غربی     با ساير رژيم های       
فرصت    ،   افغانی   با  تفنگ ساالران درنده خوی     

بومی در غيا ب عنصر         طلبان و قدرت خواهان    
–تآمين حاکميت سياسی        مترقی غرض    -   ملی

منافع ستراتژيک خويش         نظامی و بر آوردن        
 . بوده است 

هر که مصاحبه ی گزارشگر شبکه تلويزيونی         
با برژنسکی مشاور امنيت ملی          )   ان   سی ان  (

دوران کارتر پيرامون حمايت های بيدريغ                        
ويران    ، امريکا از احزاب بنياد گرای اسالمی          

در    سازی افغانستان و رشد سرطانی تروريسم          
 انجام  ١٩٩٣دهه اخير قرن رفته را که در سال             

اظهارات وی     ديده و يا شنيده باشد،          ، داده شد 
شما از بنياد گرايان         "در برابر اين سوال که              

بعمل آورديد بدون آنکه       اسالمی حمايت بی دريغ   
و ويرانگر آن بر ضد مردم                   عواقب خونبار   

با لبخند      ، "افغانستان را مد نظر داشته باشيد             
ما از آنچه درين زمينه           "   :گفت   معنی داری  

برای ما      ، نيستيم   هرگز نادم     انجام داده ايم     
شکست دادن روسها مهم بود و به اين هدف                   

   ... "  رسيديم
در پی رعايت         هيچگاه   اياالت متحده     !بلی
آنچه    ، و نخواهد بود      ملی مردم ما نبوده       منافع

و خواهد بود،        ، هست   هميشه برايش مهم بوده      
و رسيدن به          پيشبرد برنامه های ستراتژيک         

و    هدف های تعيين شده ی جهانی خودش است            
با چه     باکی نخواهد داشت که در اين راه           هرگز
رژيمی داخل       يا کدام     چه گروهی   يا      کسی،
کيست از     در غير آن    .  و معامله ميشود      مفاهمه

مدعی    اين قدرت    ، امريکا   چگونه   خود نپرسد 
و حامی دموکراسی در جهان حاضر          نظم نوين    

در يک کشور ظلمت ديده و بنياد گرا                    ميشود
با همان ظلمت گستران           ، و قربانی شده        زده

عصر و بنيادگرايان ضد دموکراسی و جنايت                
در پای معامله سياسی               شناخته شده      کاران
آنها را حمايت مالی نمايد و در قدرت                 ، بنشيند

 ! ؟ دولتی نگهدارد
پايه های اصلی کنفرانس بن        مادام که    پس )۴(

مدارای متقابله، تقسيم قدرت        را سازش سياسی،   
با  و حمايت های دو جانبه تشکيل داده و دولت را         

يک چنين ترکيب و تمايل به ميان آورده                               
ميتوان از چنين دولتی انتظار                   چگونه باشد،

داشت تا اعضا و پايه های تشکيل دهنده ی                         
و نقض     خودش را به جرم ارتکاب جرايم جنگی       
 ! حقوق بشر به پای ميز محاکمه کشاند ؟

بخش برخورد دولت        قبل از آنکه به توضيح        
بهتر    ، با مجرمين جنگی بپردازم         آقای کرزی  

دانستم فراز هايی از کنوانسيون های ژنو و                       
جرايم    پيرامون پروژه داد خواهی افغانستان             

جنگی را در اينجا درج نمايم تا درآمدی باشد به              
 :کنه مطلب مورد بحث ما

 ١٩٧٧سال          ، فصل دوم             )۵١(ماده        
: صراحتا قيد کرده است که               کنوانسيون ژنو   

و يا تهديد به اعمال زور که هدف                  مبادرت   "
اساسی آن انتشار ترور در بين مردم ملکی                      

حمالت نا مشخص و بدون      ...  باشد، جواز ندارد    
عبارت اند     حمالت نا مشخص   .  دقت منع است      

حمالتی که راسًا بر اهداف مشخص          )الف  :    از
حمالتی که به   )  ب       .نظامی صورت نمی گيرند    
مستقيما بر     جنگی،   حيث يک وسيله يا روش       

از .  نمی باشد       اهداف مشخص نظامی متمرکز     
حمالت ذيل را ميتوان به حيث حمالت          آن جمله، 

 : نا مشخص حساب کرد
هوايی و يا هر       بمباران   حمالتی که ذريعه     )١

واحد نظامی     وسيله و روش ديگر که يک هدف       
نظامی واقع در       و يا يک تعداد اهداف جداگانه         

و يا هر محل شبيه آنرا که            يک شهر، ده، قريه    
متمرکز    يا تجمع مردم        اهداف ملکی     در آن  
امکان    حمالتی که در آن        )٢ .احتوا کند  باشد،

ظهور صدمات بر زنده گی افراد ملکی متصور             
گردد، به اهداف      ، موجب زخمی شدن آنها     باشد

برساند و يا ترکيبی از اين حاالت             ملکی صدمه 
. که هدف آن پيشروی مستقيم نظامی باشد                      

اعمال آتی را منع       سوم همين کنوانسيون،     ماده
تجاوز و تعدی بر شخص و                   )١:  "ميکند    

زندگی او، بخصوص تمام انواع کشتار،                            
. ناهنجار و شکنجه       اعضای بدن، رفتار       قطع
صدمه به حيثيت فردی،    )  ٣.  گروگان گرفتن     )٢

. رويه تحقير آميز و غير انسانی                   بخصوص
مجازات و اجرای اعدام بدون حکم           اجرای   )۴

کنوانسيون سال    .يک محکمه با صالحيت       قبلی
تجاوز بر زنان را به  حيث                         ژنو،   ١٩۴٩
تخلف صريح از حقوق بشر شناخته و                     يک

مذهبی و نژادی را ممنوع کرده              تصفيه های     
شکنجه    ژنو   ١٩۴٨سال    کنوانسيون      .است

 تورنتو      -کريم پيکار پامير           ) چگونگی  تطبيق عدالت انتقالی ( FAROEمتن سخنرانی در کنفرانس   

 آقاي كرزي با مجرمين جنگي  برخورد دولت
  خورشيدی، صفحۀ پنجم١٣٨۴، سال نهم، دلو آيينه



و جنايت های ضد بشری را                  را منع نموده     
محکمه عالی جنايی بين          .  تصريح کرده است      

آنگاه که     ،١٩٩۶سازمان ملل در سال          المللی
افسران صرب در بوسنيا را بررسی         جنايت های 

، تجاوز جنسی بر زنان را رسمًا به مثابه          ميکرد
  . جنگی اعالم نمود   جنايت

بر خورد دولت آقای کرزی با مجرمين                             
اوال بايد گفت که در جامعه ی سنتی و               :جنگی  

از سالها به دينسو               عمدتا فيودالی افغانستان       
، با   قانونی رهبريت     مکانيسم قدرت و وجهه ی     

بر عالوه ی بر       تأسف از بستر قومی و قبيله وی      
های    مال و سالح و حمايت                خورداری از   

اين روند نا ستوده      .  خارجی مايه ميگرفته است       
که با دموکراسی و اصل قانونيت در تضاد است،         
تا امروز بر شانه های استخوانی مردم افغانستان          

اگرچه اياالت متحده ی امريکا          .  سنگينی ميکند  
در سمت      در مورد گزينش آقای حامد کرزی            

ذکر  نکات و ملحوظات     دولت افغانستان    رهبری
پشتون تباری، وفاداری به شاه سابق،           شده مانند 

بر خورداری از اعتماد سياسی کمپنی های                       
داشته    را مدنظر  ...  و    بزرگ جهان سر مايه          

رهبر کنونی دولت      با آنهم از آنچه       ولی   ، است
افغانستان فاقد آنست عبارت از يک تشکيل                       

با اعضای فعال و وفادار به                   منضبط حزبی   
نام و نشان جا افتاده ی سنتی، قاطعيت                      وی،

سياسی    -و اراده مستقل فکری                       اجرايی
با خط مشی امريکايی در        اين کمبود ها     .ميباشد  

در مقطع کنونی طوری          کشور غمزده ی ما            
بهم رسانيد ه است که هر دو بايد به                     همسويی

حتا  های اسالمی   "  تنظيم  "  و     تشکيالت احزاب 
و قوماندانان مسلح         بنيادگرا ترين آن        از نوع  

اتکا    جنگ ساالر ولو از نوع خونريز ترين آن            
کنند و يا با آنها از در مروت و مدارا پيش                            

امريکايی ها و دولت      (  هر دو       ، بنابران   .آيند  
بايستی از رفتن بسوی يک                     )آقای کرزی    

مردم ما       دموکراسی واقعی و مورد خواست            
بايست غرض ماندن در       هر دو    .   اجتناب نمايند 

با    حاکميت و رسيدن به هدف های خاص و عام،        
و  جنايتکار جنگی        ، بنياد گرای مذهبی       آنچه

، باالی يک سفره         ويرانگران حرفه وی هست       
اين درامه  (   .  بنشينند و به ريش خلق ما بخندند          

ترکيب مجبوريت و ذات               سياسی در واقع،       
آيا تعجبی     پس)   ماهيت را بنمايش گذارده است      

چنين    خواهد داشت اگر در چهار چوب                         
متعصب کم سواد و ضد ترقی         يک مالی    دولتی

امور قضايی کشور            در راس       و پيشرفت    
و تکفير     دره   راه و رسم   و جز رفتن به        نشسته

آيا طبيعی نخواهد         !چيز ديگری را نشناسد ؟         
رييس  آقای صبغت اهللا مجددی                 هرگاه   بود

 و   ١٩٩۴شورای همآهنگی در سالهای خونين             
ويرانگران شهر     ميالدی و شريک جرم       ١٩٩۵
قانون اساسی     "لوی جرگه   "     هم رييس    ، کابل

کمسيون تفاهم      رييس به اصطالح       باشد و هم    
آيا تعجبی         !در دولت آقای کرزی؟                ملی
و هدايت کننده گان                 اگر فرماندهان       دارد

هنوز هم      جنگهای خونين و تباه کن شهر کابل            
کنار    و مراسم خاص ملی و رسمی در          درمواقع

و خودشان را           رييس جمهور جلوه نموده                   
چشم ملت داغدار و حرمان کشيده ی                             به

آيا کسی هست تعجب کند وقتی       !  افغانستان بزنند؟ 
اوراق پيشنهادی        صدها صفحه       آقای کرزی      

کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و ساير                   
بر محاکمه ی     موسسات حقوقی بين المللی مبنی        

و آنرا    خوانده     "ناقص  "     جنايتکاران جنگی را  
 ! نمايد ؟  حفظ

دانسته شود رييس        بخاطر آنکه     اين را گفتم    
جمهوری که فاقد حتا چند تن از محافظين قابل                 

واين  جانش بوده         اعتماد غرض محافظت            
از اياالت        محافظين در برابر خرچ گزاف               

بتواند اربابان       چگونه   خواسته شوند،      متحده
و مافيای جرم و جنايت در                  تفنگ و خمپاره     

کشور را به محکمه ی عادالنه ی مردم                                 
شمارش و نگارش نکات باال          و اما،     !بسپارد؟
بدين معنا نيست که محاکمه و مجازات                  هرگز

حقوق بشر در          جنايتکاران جنگی و ناقضين         
افغانستان برای هميش بسته گی به درجه                             

داشته    يا بدبينی شخص آقای کرزی            خوشبينی
بالذات خواستنی و          اصل عدالت      چون.  باشد

و به اساس نورم های حقوقی         انکار نا پذير است   
بخصوص  ، اعضای جامعه    و عرف بين المللی،   

زيانمندان و وابسته گان قربانيان، تطبيق                             
و در طول تاريخ            ميکنند   را مطالبه     عدالت

از مجرمين و جنايتکاران هميشه             ، مدنی بشر  
بازخواست صورت گرفته و به اسا س قوانين                 

و رعايت حقوق انسانی مجازات هايی             جزايی   
، آقای    بنا بران   .  تعيين گرديده است     برای آنها     

محاکمه ی مجرمين جنگی را تا           کرزی نميتواند 
بخصوص .  نا معلوم به تأخير بيندازد          مدت های 

در کنار افکار عامه ی جامعه ی                                   که      
نهاد    افکار عامه ی جهان،      خوشبختانه   ، افغانی

کنوانسيون    و موسسات مدافع حقوق بشر،            ها
و فشار مبارزاتی          های پذيرفته شده ی ژنو             

روشنفکران و وطنپرستان واقعی در داخل و                  
دولت يا      و نهايتاً     خارج افغانستان قرار دارند      

دولتهای افغانستان را مجبور به اجرای قانون و             
قبل  .  خواهند ساخت    تطبيق عدالت در اين زمينه    

،  اين بحث بپردازم       به قسمت چهارم       از آنکه  
خاطر نشان ميسازم که نقض حقوق بشر و                         

جرايم جنگی تنها در دوران حاکميت                ارتکاب
و سالهای دار و        های جهادی    "تنظيم  "  خونين  

بلکه  ،    صورت نگرفته     "طالبان   "  تازيانه ی     
از آن نيز از آغاز کودتای ثور در سال                        قبل

 ميالدی تا زوال کامل رژيم کودتا در سال         ١٩٧٨
" و منسوبين       از سوی رهبران       ميالدی ١٩٩٢

، اشغالگران   "حزب دموکراتيک خلق افغانستان       
آنان    استخباراتی   و دستگاه های       مسلح روسی  

نبايد آن     انجام داده شده است که به هيچ صورت         
و    گسترده   گرفتاريهای    .را از نظر فروگذاشت   

شکنجه های طاقت      بی دليل هم ميهنان بيگناه ما،     
فرسای ضد انسانی، زندانی کردنهای بی                           

عمال    و کشتار های دسته جمعی توسط             باکانه
را چطور ميتوان فراموش      )  امين     -تره کی    (  

با ترتيب       ، خود ،     مادام که رژيم          !کرد ؟   
ليست رسمی و نصب آن بر ديوار عمارت            دادن

پانزده  قتل     به   ،)کشور وزارت  (وزارت داخله   
تره کی      هزار تن تنها ظرف نه ماه حاکميت                

در    گستره کشتار های سنگدالنه       اعتراف نمايد، 
حفيظ اهللا امين را که               کوتاه حاکميت      دوران

اوج گرفته      خيزش های مخالفانه ی سرتاسری         
نمونه  در اينجا يک       ...  ميتوان حدس زد         بود،

که    ی بسيار کوچکی از آن همه جنايت ها را                
دادخواهی افغانستان     پروژه   راپور مقدماتی    در

 ميالدی ترتيب گرديده و         ٢٠٠۴در اکتوبر      که  
تعداد کشته شده گان را يکهزار نفر نشان                          

تا سلسله ی اين            مدنظر بايد داشت        ميدهد،
. مجسم گردد     کشتار ها و جنايت ها در اذهان            

،در  دستجمعی به اساس راپور متذکره قتل    اين
در )  کنر(   ايالت   مربوط)  کراله   (  محلی بنام     

توسط صادق عالميار       جنوب شرق افغانستان         
گل )  سرهنگ   (  برادر صديق عالميار و جگرن        

انجام داده   )  فعال مقيم کويته پاکستان          (  رنگ   
صادق    که   چنان بوده      جريان   .شده است   

اهالی    عالميار عنصر معتمد حفيظ اهللا امين                
آنکه به آنها سخنرانی              را بنام      )کراله    (  

و متعاقب     در ميدان بزرگی جمع ميکند        ميکند،
) آتش  (  امر فير       ، بدون دليل يا پرسان        ، آن

ی آنان را از پا در می                صادر مينمايد و همه       
در قبال       در اطراف ساير قتل عام ها             .  آورد

کابل،    حوادث چنداول، باالحصار، هرات،               
و غيره      ، ننگرهار، دره صوف        لوگر، باميان  

البته اين سلسله به    .  هنوز هم تحقيقات ادامه دارد       
و    تنها يی نميتواند مجموع قتل ها و شکنجه ها             

سر به نيست کردن های وحشيانه ی دوران                       
را “  حزب دموکراتيک خلق افغانستان     "حاکميت  

 . احتوا نمايد 
پروژه داد      در يک بخش از راپور مقدماتی            

تنظيم های جهادی       راجع به    خواهی افغانستان 
 ميالدی چنين      ١٩٩۶ تا      ١٩٩٢در سال های        

نماينده گان     به اساس راپور های    "   :آمده است 
 –  ٩٢حقوق بشر در کابل بين سالهای                            

از    هزارها نفر    حزب اسالمی گلبدين      ،١٩٩۶
اهالی ملکی شهر کابل را به قتل رسا نيده                          

هر يک از جناح های مسلح کابل انباری ... است 
های سنگين را تصرف کرده بودند و             از سالح 

آنرا در جنگهايی که در اين وقت در کوچه های             
آن جناح     .می بستند      کابل شعله ور بود، بکار     

نيروی هوايی و   (  هايی که قوای هوايی و طياره       
و هليکوپتر ها در اختيار داشتند به             )  هوا پيما  

دوستم، خاصتا نواحی جنوب        و شمول مسعود   
بمبارد کردند     و غرب کابل را در مراحل مختلف       

وحزب وحدت نيز در جنگهای خود با                                   
و مسعود از قوای              سياف        اسالمی   اتحاد

منتج به  ...  اين حمالت      .توپخانه استفاده نمودند  
تلفات جانی ده ها هزار تن از اهالی ملکی                          

و موجب       گرديد )  شهروندان غيرمسلح        (  
صريح و خطر ناک از قوانين جنگ                    تخلفات

 ." شد
: آمده است که     داد خواهی    باز در همين پروژه   

بين حزب اتحاد اسالمی       ١٩٩٢در ماه جون       "
سياف که در پغمان مستقر بود و حزب                                 

اين    در جريان       .جنگ در گرفت            وحدت
و    اتحاد اسالمی سياف         قوای حزب      جنگ،

افراد نظامی يکديگر را اختطاف            حزب وحدت  
آنها به قتل      ميکردند که در اين ميان يکعده زياد      

که ابتدا     و عده ديگر      ناپديد شدند    رسيده و يا   
بالقوه سياسی شان اسير               بخاطر ارزشهای   

بودند، بعدا به قتل رسيدند که اين همه                                  
ارتکاب جرايم جنگی        و بد رفتاريها،       تخلفات
 . را بيان ميکند   خطرناک

و وحدت هر دو،       حزب اتحاد اسالمی سياف    "
مردم غير نظامی را خانه بخانه هدف گرفتند و              

در    مورد هجوم وحشيانه قرار دادند، چنانچه            
به حيث سالح        اولين تجاوز جنسی که از آن            

نيرو های اتحاد اسالمی            جنگی استفاده شد،     
زنهای هزاره و در              سياف به عده بيشمار          

پشتون تجاوز     به زنهای    حزب وحدت    مقابل،
وسيع کردند که بر اساس قوانين جنايی بين                    

جنايات ناشی از تخلفات جنسی از جمله           المللی،
 ." جرايم جنگی محسوب ميشوند

يک پيمان        دوستم   ،١٩٩۴در جنوری         "
و بر      به امضا رسانيد        همکاری با حکمتيار     

اين حمله     بايد گفت که  .  قوای مسعود حمله کرد    
پس از سقوط           از جمله شديد ترين جنگها              

بود که رخ داد و در اثر آن بين               حکومت نجيب 
حدود بيست و پنجهزار           ماه جنوری تا جون،      

 ." نفر در شهر کابل کشته شدند 
قوای طالبان حين عقب نشينی از مزار                     "

از طرف     شريف و بعد از قتل عام عساکر شان          
و اقال هشتاد       در صدد انتقام برآمدند       مخالفين،

 به  ٩٧را در ماه جون          اهالی ملکی بيگناه      تن
يکسال بعد در              طالبان   .قتل رسانيدند            

در حاليکه حمايت کامل و            ١٩٩٨آگست      ماه
کنترول    داشتند،   اساسی پاکستان را با خود            

شهر مزار را دوباره بدست گرفتند و بيش از دو           
هزاره های ملکی           هزار نفر را که عمدتا               

 . " قتل عام کردند    بودند
 يک حمله      ١٩٩٩در ماه جوالی           طالبان"  

را در امتداد اراضی هموار                 تهاجمی بزرگ   
به    شمال کابل که مشهور به وادی شمالی است         

که در مجموع شامل         اين حمالت    .راه انداختند 
به آتش کشيدن قريه ها،            کشتار اهالی ملکی،    

خرابی های      ....  مزارع و تاکستانها شد                     
 ." اين حوادث از شمار بيرو ن است   مربوط

در همينجا بهتر دانستم اسمای يکتعداد از                    
شخصيت های ملی، علمی، مترقی، مبارزاتی و           
انديشمندان کشور عزيزم را که بين سالهای                   

 تنها در شهر پشاور پاکستان         ١٩٩۴ تا    ١٩٨٢
ازطرف بعضی از      و در عالم غربت و مهاجرت       

های اسالمی يا شبکه های                          "تنطيم"  
ترور    "آی اس آی    "  و     "خاد  "     استخباراتی

نقش (  سياسی    –تاريخی     شده و قبال در کتاب      
بچاپ )  پاکستان در تراژيدی خونين افغانستان           

تا سنگينی جنايت         درج نمايم     رسيده است ،     
هايی که عليه مردم ما انجام داده شده                                   

 : خوبتر درک شود   است،
 عضو جبهه ی           داکتر صمد درانی،             )١ 

 ١٩٨٢می   در ماه مبارزين مجاهد،
رهايی،در ماه      عضو سازمان     پسر لی،     )٢
 ١٩٨٢  می
عبدالرحمن،عضو سازمان رها يی، در ماه          )٣
  ١٩٨٢می 
،در ماه   رهايی    داکتر اسد،عضو سازمان      )۴
 ١٩٨٣      می
نويسنده و          عزيز الرحمن الفت،                )۵

 ١٩٨٣درماه سپتامبر ژورناليست افغان،
فرمانده حرکت انقالب             انجنير حميد،      )۶

 ١٩٨٣درماه فبروری اسالمی،
 ١٩٨٣روح اهللا،معلم، درماه مارچ   )٧
 مجاهدين،   يکی از فرماندهان     عزت بخش،  )٨
 ١٩٨٣در 
شاه، يکی از فرماندهان مجاهدين،              سلمان)٩
 ١٩٨٣  در

رهايی،    داکتر فيض محمد، رهبر سازمان     )١٠
 ١٩٨۶در ماه نوامبر

رهايی، درماه    سازمان مولوياشرف،عضو )١١
 ١٩٨۶نوامبر

آزادی    ، مبارز راه                   ميرويس   )١٢
 ١٩٨۶درماه نوامبر  افغانستان، 

 ، افغانستان آزادی      محمود، مبارز راه       )١٣
 ١٩٨۶در ماه نوامبر

افغانستان،    آزادی   راه   مبارز  زمر ی،       )١۴
 ١٩٨۶در ماه نوامبر 

 افغانستان،    آزادی   عبدالشکور،مبارز راه  )١۵
 ١٩٨۶  در ماه نوامبر

محمد سرور، مبارز راه آزادی                                 )١۶
 ١٩٨۶   افغانستان،  درماه نوامبر

آزادی    مبارز راه     ، محمد هما يون            )١٧
 ١٩٨۶در ماه نوامبر  افغانستان، 

آزادی    مبارز راه         ، شير آغا          )١٨
 ١٩٨٣در ماه جوالی    افغانستان،

يکی از فرماندهان      افضلی،     صفی اهللا     )١٩
 ١٩٨٧  جوالی  درماه جبهه هرات،

حاجی حسين، يکی از فرماندهان جبهه               )٢٠
 ١٩٨٩  در ماه سپتامبر نجات ملی،

و ژورنا       نويسنده  بهاالدين مجروح،          )٢١
 ١٩٨٩در ماه فبروری  ليست افغا ن،

ودود، يکی از مبارزين راه          انجنير فتاح    )٢٢
   ١٩٨٩   درماه سپتامبر  آزادی
يکی از مبارزين راه      عصمت قند هار ی،      )٢٣
  ١٩٨٩  در ،  آزادی
داکتر ذکريا بدخشانی،  يکی ازمبارزين             )٢۴

 ١٩٨٩   درماه آگست راه آزادی، 
 ،  پيکار   رهبر سازمان    سلطان احمد،          )٢۵

 ١٩٨٩  در ماه جنوری
 گلبدين، يکی از مبارزين راه آزادی،   )٢۶

 ١٩٨٩     درماه جون  
رهبرسازمان   پروفيسور عبدلقيوم رهبر،       )٢٧

، درماه     )ساما     (  آزاديبخش مردم افغانستان          
  ١٩٩٠جنوری 
شکيوال، عضو حرب          داکتر سعادت      )٢٨
 ١٩٩٠  در ماه مارچ  ،  ملت
در   ،   ،عضو حرب ملت    ناصر زما نی      )٢٩

 ١٩٩٠  ماه مارچ
در  عبدالعزيز، عضو حزب افغان ملت،           )٣٠

 ١٩٩٠  ماه مارچ
، درماه   بر يا لی،عضو سازمان رها يی           )٣١
  ١٩٩٠  می

انجنير دال ور، عضو                                            )٣٢
 ١٩٩٠  ن  جو  در ماه رهايی،   سازمان
مالنسيم آخند زاده، فرمانده حرکت                      )٣٣

  ١٩٩١ ،  انقالب اسالمی
گل محمد خورشيدی، عضو جنبش                      )٣۴ 

    ١٩٩٣،  از آزادی  دفاع
وليخان کروخيل،  عضو شورای                         )٣۵
 ١٩٩٣    ،  تفاهم
دندان    ،  کارمند کلنيک       فاروق عزيزی     )٣۶

 ١٩٩۴  برای مهاجرين، درماه جون
در ماه      عبدالحی شبگير،  شاعر،                      )٣٧

 ١٩٩۴دسامبر
ترور آنها ر ا دقيقا نميدانم              شهدايی که تاريخ    

 :قرار آتی ميباشند 
 عضو حز ب ملت    لو دين  نسيم  )٣٨
يکی از مبارزين       ، عزيز احمد عثمانی       )٣٩

   راه آزادی
فرمانده حرکت انقالب            مير   سلطان   )۴٠
 می   اسال
 مجا هد        سخی گل  )۴١
 مجاهد    مامور برا ت  )۴٢
 ژورناليست      چنزايی  عبدالرحيم  )۴٣
 .کتوازی رييس شورای تفاهم   عبدالحکيم  )۴۴

هنوز    که می بينيم       عجب روزگار ی داريم       
و    و شکنجه گران         تعداد زياد ی از قاتالن            

و    سه دهه ی اخير نه تنها زنده                   تروريستان
بلند    و ادعا ها ی       بلکه با جلوه ها       سالمت اند، 

باالی شان در داخل و خارج کشور از حزب                    
و    هم سخن ميگويند     و عدالت و وکالت        سازی

و نژاد   و منطقه گرايی         غالبا در پناه قوم بازی     
پرستی و هر گرايش و همايش ديگر خود شان                 

بر گرده ی مردم ما تحميل مينمايند و به                        را
 )ادامه دارد. (ريش ملت افغانستان ميخندند 
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 آيينه اگر شوم تو ام مي شكني
                       آيينه اگر شوي تو هم مي شكني

                                           آيينگي و شكستن همزاد هم اند
                                                        چون بشكنيم، مي شكنم، مي شكني

 ، آخن١٩٩٠بهار 
 هوای مرده

 ـُشتهوای مرده ی اين ملک مرده خوارم ک  
 به بی بهاريم آلود و در بهارم کـُشت
 ز مرگ ِگله چه دارم که زندگانیِ  من
 به تيغ هر نـَفـَسش، صد هزاربارم کشت
 پلنگ سرکشی بودم که زندپی بنمود
 چه آهوانه شکارم و چون شکارم کشت
 زنيش جلوه ی گلهای عقربی مردم
 مرا ببين که ُگلم کشت نی که خارم کشت
 ز سوختن ز چه ترسم که سرد يی ياران
 هزار داغ زد و داع و داغدارم کشت
 منی که پنجه به طوفان مرگ افگندم
 ز چنپ موج رهيدم ولی کنارم کشت
 ز مردگان طمع بوی زندگی کردم
 هوای مرده ی اين ملک مرده خوارم کشت

 

 ١٣۶١سال " صدارت"کوته قلفی 

 زندانی
 در اينجا زندگی، زندان و زندانبان و زندانساز و زندانی 

     به زندان است      
 در اينجا هر چه می بينی به زندان است

 در اينجا هرچی
 :زندان است 
 گلو زندان فرياد است 
 و سر زندانِ  فکر و  
 سينه زندانِ  اميد و  
 پيکر رنجور 
 زندانِ  روانِ  زندگانيست  
 و پا زندان رفتن 
 دست زندانِ  تالش و  
 شانه 
 زندان شکيباييست     

 در اينجا هر چی زندان است
 در اينجا پشت هم

 ديوار های بی در مفلوک زندان است 
 در اينجا آفتاب و آسمان و ماه

 بسته يکسر در ميان سيم های خاردار روی زندان است
 در اينجا زندگی و مرگ يکسان است
 در اينجا عشق و آزادی به زندان است

 در اينجا مرگ مهمان است و صاحبخانه
 در سرداب پنهان است   

 در اينجا نام صاحبخانه ها اشرار و دزدان است
 ولی بيگانه ها، رقصان بروی استخوانهای نياکان است

 بروی استخوانهای که روييدند، از اين خاک  
 و در اين خاک     
 خاک خواهند شد   
 پشت هم شالق باران است   

 که جشن سرب و خون و مرده در اينجا فراوان است
 در اينجا نام آزادی

 استخوانکوِب تن سرد اسيران است 
 در اينجا نام آزادی

 تيغی بر گلوی نغمه خيزِ  صلح و انسان است 
 در اينجا هر چی می بينی به زندان است
 اما چشمها آگنده از آوای طغيان است

 ميان هر نگه
 از جرقه های انفجار روز موعود بهاران است 

 در اينجا بمب های ساعتیِ  قلب ها در سينه ها
 با تک تک مرموز پنهان است   

 اگر شالق و خون و سرب و آتش
 پشت هم پيوسته باران است  

 بلی چون فصلِ  باران است
 .و آغاز بهاران است  

 

 کوهسار کينه
 بر قله يی که در دل شب سر کشيده است

 شمع دلم فراز سرش پر کشيده است
 از جاودانگی ی خموشی سخن مگو

 کين کوهسار کينه، نـَفـَس در کشيده است
 ما عاشقان دشت جنون گذشته ايم

 کی قيس را فسانه به آخر کشيده است؟
 آن شمع کور سوی، کنون همچو آفتاب
 دامن براين سپهر، سراسر کشيده است
 فرهاد دلشکسته، ز سنگ جفای غير

 کارش کنون به آتش و سنگر کشيده است
 عيسای مهر جوی دگر تيغ بر کشيد

دست از صليب و سادگی و خر کشيده 
 است

شكستن
همزاد 

 
 اين بار بهار آمده، بارش همه زخم

 ِکشتش همه زخم و تخم و کارش همه زخم
 دستان بخون شُـُستۀ او ُپر از تيغ

 گامش همه زخم و رهگذارش همه زخم

 فرجام
 !نامرد

 از جمع دوستان بال ديده ام مرا
 تنها در اين سياهی ی شب می کشانيم

 بر خاک و خون خويشتنم،
 می نشانيم  

 اما در اين ظفر
    فرجام پر خطر
 :    در انتظار تست

       با هر گلوله ای که در ين سينه می زنی
       يکدانه ی گلوله،

 ز انبار خويش را 
 کم می کنی 
 !آماده ی شکست سر انجام خويش باش 
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 كانفرانسي در شهر سوستربرخ      2005در دسامبر   
هالند در رابطه به محاكمة جنايت كاران جنگ در           

سازمان .   داير شده بود   FAROEافغانستان از جانب    
دهندگان كانفرانس مسرت دارند كه بيانية پوهنوال        
روستار تره كي را از روي نوار ضبط شده كاپي نموده           
و پس از مالحظه شد استاد روستار بدست نشر             

 .ميسپارند
در افغانستان پس از تجاوز شوروی تا همين اکنون يعنی          
. در حدود سی سال آتش جنگ به نحوی بر افروخته است              

بنياد های اقتصادی، اجتماعی و کلتوری دولت نابود                        
گرديده و به مليون ها افغان کشته، مجروح يا مهاجر                          

 .گرديده اند
به اساس موازين حقوق، اين فاجعه تحت عنوان جنايت             
قرار ميگيرد که بايد مسئولين آن پس از شناسايی در سطح            

 .ملی يا بين المللی، محاکمه و مجازات شوند
از ان جايی که اين همه جنايات در زمان جنگ و با                        
تخلف از اصول جنگ صورت گرفته است، مسئولين آن               
بنام جنايتکار جنگی شناخته شده و طبق قوانين بين المللی              

 .و احيانا ملی، بايد مورد محاکمه و مجازات قرار بگيرند
در افغانستان محاکمۀ جنايت کاران جنگ روی چند                     

 :انگيزه، دليل و ضرورت مطرح است
ايجاد يک جامعه سالم که در آن هر کسی جوابده                :  الف

 .اعمال خود باشد
کشاندن مجازات از عرصۀ انتقام جويی های فردی           :  ب

 .به ساحه قانون
اثبات اين مطلب که جامعه برای دفاع از سالمت                  :  ج

خود حاضر به گذشت از اصول و معامله گری با دشمن                  
 .نيست

 .ايجاد فضای تفاهم و وحدت ملی: هـ 

 .جلوگيری از تبديل جنايت کاران بالقوه به بالفعل. و
در افغانستان برای محاکمۀ جنايت کاران جنگ دو راه              

ارجاع موضوع در سطح بين المللی و طرح            :  وجود دارد 
 .قضيه در داخل کشور

 :اول ـ طرح موضوع در سطح بين المللی
از آغاز قرن نزده به اين سو تمايل به بين المللی ساختن               

 .عدالت محسوس شده است
 تحت عنوان    ١٨٩٩اولين مرجع قضايی بين المللی در           

بر مبنای يک کانوانسيون بين      "  ديوان حکميت بين المللی    "
اين ديوان بر دوسيه های متنازع       .  المللی در الهه ايجاد شد    

 .فيه کشور های عضو کانوانسيون فيصله صادر می کرد
از طرف جامعه ملل      "  ديوان دائمی عدالت     "١٩٢٢در  

در "  ديوان عدالت بين المللی            "١٩۴۵در    .  ايجاد شد   
. به وجود آمد   )  م، م، م   (چوکات تشکيل موسسۀ ملل متحد        

است، بر   "  الهه"ديوان عدالت بين المللی که مقر آن                     
مرجع .  دوسيه های کشور های عضو م، م، م غور ميکند             

 .مرافعه خواهی شورای امنيت است
 از جانب اتحاديه اروپا ديوان عدالت ايجاد                ١٩۵٢در   
 در تشکيل ديوان      ١٩٨٩ سال بعد در سال         ۴٠قريب  .  شد

يک محکمه ابتدايی نيز اضافه گرديد که اشخاص فزيکی              
 .نيز در آن عارض شده می توانند

 ديوان اروپايی       ١٩۵٩در چوکات اتحاديه اروپا در                
تأسيس گرديد که در آن     "  پترسبورگ"حقوق بشر در شهر     

در .  اشخاص حکمی و فزيکی عارض شده می توانند                    
 يک خانم ترکی به اين محکمه به دليل تجويز يکی              ٢٠٠۵

از موسسات تعليمی دولت الييک ترکيه در برداشتن چادر           

محکمه به نفع خانم يعنی به        .  در هنگام درس، عارض شد     
 .داشتن آزادی و حق حمل چادر فيصله صادر کرد

شورای امنيت برای رسيدگی به دوسيه جنايت کاران                 
:  نيز ايجاد کرده است           (ad hoc)جنگی محاکم موقتی         

 برای محاکمه سران            ١٩۴۵در    "  نورنلبرگ"محکمه    
 برای محاکمه جنايت کاران     ١٩٩٣نازی، محکمۀ الهه در     

 .روندا و تانزانيا از جمله محاکم موقتی اند
 با مالحظه ظهور بستر های تشنج در جهان،           ١٩٩٨در  

ضرورت به تشکيل يک محکمه دائمی جزايی بين المللی              
به همين   .  برای رسيدگی به جنايات جنگی احساس شد                

 تحت سر پرستی م، م، م کانفرانسی در           ١٩٩٨منظور در   
 کشور اشتراک      ١۶٠شهر روم انعقاد يافت که در آن                    

نتيجه کار کانفرانس ايجاد محکمۀ جزای بين المللی         .  کردند
در الهه است که سه سال بعد افغانستان عضويت آن را                    

 .دريافت کرد
سوال اينست که از مجموع اين مراجع قضايی بين                        
المللی  کدام يک می تواند برای محاکمه جنايت کاران                       

دو الترنتيف در   . جنگی افغانستان مورد استفاده قرار بگيرد 
 :برابر ما مطرح است

مطالبه کمک از م، م، م و به صورت دقيق شورای                     -
 امنيت برای ايجاد يک محکمه موقتی

اتکا به ديوان جزای بين المللی که افغانستان عضويت             -
 .آن را  دارد

 :مطالبه همکاری از م، م، م. الف
ً  در مجموع به محاکمه جنايت کاران                        م، م، م عجالتا

در گذشته  .  جنگ در افغانستان بی عالقه معلوم می شود             
نقش م، م، م در قضيه به نظارت بر تخطی از موازين                       
حقوق بشر و تدارک راپور در زمينه محدود باقی مانده                   

 :است
 مجمع عمومی م، م، م به اساس فيصله نامه           ١٩٩۵در    -
 خود کمسيونی را تعيين کرد که موظف به تدارک                  ٢٠٧

يک راپور در رابطه به تخطی از اصول حقوق بشر در                  
 .پايان اين کار معلوم نشد. کشور بود

 طالب اسيری که     ۴٠٠٠ م، م، م در برابر          ١٩٩٧در    -
 .در شبرغان کشته شده بود، عکس العمل نشان داد

راپورتر حقوق بشر در افغانستان تعيين گرديد       "  شونگ"
که بعدآ راپوری در رابطه به جنايت جنگی در شبرغان به            

با تأسف که مسئولين اين جنايت با               .  م، م، م تقديم کرد         
 .احراز کرسی دولتی به عوض مجازات، مکافات ديدند

در "  طالب" بار ديگر هزاران اسير جنگی             ٢٠٠٢در   
سيما "هيئتی به رياست    .  کشته شدند )  قلعه جنگی (شبرغان  
هيئت .  برای تحقيق قضيه به شبرغان گسيل شد        "  جهانگير

دوسيه حفظ  .  راپوری تدارک کرد و به م، م، م ارائه نمود            
 .شد

 صفحه يی تحت عنوان عدالت             ٨٠ راپور      ٢٠٠۵در   
انتقالی از طرف کميسيون حقوق بشر افغانستان به کمک              
م، م، م نشر شد که در آن درخواست محاکمه جنايت کاران            

 .اين تقاضا تا همين اکنون معلق مانده است. جنگی شده بود
ً  با در نظر گرفتن بی عالقگی م، م، م در برخورد                     بنأ
معضله، گمان نمی رود که درخواست طرف افغانی از                  
شورای امنيت برای ايجاد يک محکمه موقتی نتيجه يی                   

مزيد بر اشکال قبلی درخواست با دو پروبلم            .  بدست بدهد 
يکی ائتالف و اتحاد امريکا با            :  ديگری مواجه می شود      

گروه های جنگی متهم و ديگری مخالفت روسيه در                          
حينی که مسألۀ تأسيس يک محکمه موقتی محاکمۀ           :  زمينه

جنايت کاران جنگی افغانستان در شورای امنيت مطرح                
گردد، همزمان بسياری موضوعات جنجال بر انگيز برای         
روسيه از جمله تعرض شوروی به افغانستان، طرح                        
مسئوليت زمام داران و صاحب منصبان اردوی شوروی             
در ارتکاب جنايات جنگ، غرامات جنگ و غيره نيز در              

اين پروسه موجب    .  حاشيه مورد بحث قرار خواهد گرفت        
بروز عکس العمل منفی روسيه در شورای امنيت خواهد              

به عبارۀ ديگر روسيه که وارث باال ستحقاق                             .  شد
امپراتوری شوروی و مسئول تعرض آن کشور به                             
افغانستان شناخته می شود و تعرض از عناوين درشت                   
جنايات جنگی است، در برابر پيشنهاد تشکيل يک محکمه           
موقتی محاکمه جنايت کاران جنگ در افغانستان از حق                 

 .ويتوی خود استفاده خواهد کرد

 :ارجاع قضيه به ديوان جزای بين المللی: ب
الترنتيف ديگر ارجاع دوسيه جنايت کاران جنگی به                  
ديوان جزای بين المللی است که شش سال قبل تأسيس شد               

در ين جا بايد بدو نکته        .  و افغانستان عضويت آن را دارد       
 :توجه صورت بگيرد

اول اينکه با تأسف صالحيت های اين ديوان صرفاً  به                
 به وقوع پيوسته باشد،           ٢٠٠٠جرايمی که پس از سال             

در افغانستان اکثريت جرايم جنگی قبل از        :  تطبيق می شود  
دوم اينکه با سهم گيری           .  ين سال صورت گرفته است          

اشخاص متهم به جنايات جنگی در حکومت فعلی،                             
حکومت در موضع اصولی و جدی در رابطه به                                  
درخواست محاکمه جنايت کاران جنگی افغانی از ديوان               

 .جزای بين المللی قرار ندارد
حکومت موجود افغانستان تا حال نتوانسته است موضع           
مستقل و متکی بر منافع ملی اتخاذ کرده توجه جامعۀ بين               
المللی را که جنسًا در افغانستان حضور دارند، به محاکمه             

به اين امر دو دليل داخلی و       .  جنايت کاران جنگی جلب کند    
 :خارجی مترتب می شود

انعطاف پذيری غير قابل توجيه رييس دولت و زد و                  -
بند مضر و خطرناک وی با گروههای جنگی که امکان                  
تسلط جنگ ساالران بر اداره و موسسات دولتی را ميسر              

 .گردانيده است
معامله گری امريکا با گروههای جنگی که موجب شد             -

افغانستان در گرو معامالت ژيوپوليتيک خارجی باقی                    
 .بماند

بنأً  در اوضاع و احوال موجود، طرح موضوع محاکمۀ           
جنايت کاران جنگ در سطح جهانی چندان عملی به نظر              

بايد موضوع در داخل کشور مورد مطالعه                 .  نمی رسد  
 .قرار بگيرد

 :دوم ـ تشکيل محکمه در داخل کشور
برای ايجاد يک محکمه اختصاصی محاکمه جنايت                     

 :کاران جنگ در داخل کشور، دو امکان وجود دارد
اين پروسه مستلزم چندی       :  اتکا به امکانات داخلی        -١

 : پيش زمينه است
تشکيل يک حکومت قوی مرکزی دارای ارگان              :  الف

 .های مجهز امنيتی و نظام مستقل قضايی 

 .حذف نفوذ جنگ ساالران در ترکيب حکومت: ب
صدور و انفاذ فرمان يا قانون اختصاصی محاکمه               :  ج

جنايت کاران جنگ و به همين منظور تعديل قانون اساسی           
و  تعبيه احکام اختصاصی در رابطه به محاکم جنايت                      

 .کاران جنگ در متن آن

 :در ين جا دو نکته قابل توجه است
يکی واقعيت اين که در افغانستان عدالت و امنيت 

امنيت بايد نسبت با تأمين : باهمديگر ارتباط مستقيم دارد
عدالت، مقدم قرار بگيرد، به شرطی که تأمين امنيت 
منحصراً  وظيفۀ دولت و متکی به ميکانيزم داخلی باشد و 
مانند امروز جنگ ساالران که خود منبع بی امنيتی هستند، 
موظف به تأمين امنيت نشوند و به مثابۀ سياهی لشکر در 
خدمت مقاصد ژيوپولوتيک قدرت های خارجی قرار 

و ديگر اين که از آن جايی که اکثريت متهمين در . نگيرند
 طول سه دهه همکاری با کشور های مداخله گر همسايه 

 محاكمه جنايت كاران جنگ در افغانستان
 داکتر عثمان روستار تره کی 

 ٣. بقيه در ص



  خورشيدی، صفحۀ نهم١٣٨۴، سال نهم، دلو آيينه

ی                 ال ق ت ت ان دال الح ع ط اص
(Transitiional Justice)       دۀ رن ي رگ  در ب

مجموعۀ تدابير و اقداماتی است که در يک         
ازعه،            ن کشور در مرحلۀ انتقال از حالت م
ا             رخورد ب استبداد و ديکتاتوری، غرض ب
يت                 ون ان رار ق ق ت ميراث مظالم گذشته و اس
ی،         دموکراتيک و احيأ اعتبار دستگاه قضاي

ردد     ا وصف            .   اتخاذ می گ ن اصطالح ب اي
جوان بودن حد اقل سه دهه عمر دارد و                 
ای     ق در کشور های مختلف جهان چون افري
مور                 ي ی، ت ال د شم ن ي جنوبی، کمبوديا، آيرل
ی               ل ب ار ق م شرقی، سيراليون و برخی از اق

ده است           ردي . اتحاد شوروی اسبق مطرح گ
ه                    ن ي اری در زم شم ي ار ب عالوتًا کتب و آث
قی آن           تيوری عدالت انتقالی و جوانب تطبي
ر در            در کشور های مختلف به رشتۀ تحري

ا                   .   آمده است  د ب وان ا سواد می ت رد ب هر ف
ی          ال ق تايپ نمودن معادل انگليسی عدالت انت

 در انترنت  Transitiional Justiceيعنی  
ار               ن آث ی از ي ار طوالن ي هرست بس ه ف ب

 .تحقيقی و کتب علمی دست يابد
وارد نقض            تحقيق در مورد شديد ترين م
م ضد                گی و جراي حقوق بشر، جنايات جن
ه                     ازع ن داد و م ب ت ت در دورۀ اس ري بش
ر             أخي عبارتست از جزء عمده، اساسی و ت

. ناپذير پروسۀ عدالت انتقالی در هر کشور       
ازعه            ن تثبيت حقايق و واقعيت های دورۀ م
يت             ب ث يا استبداد و تأمين عدالت در موارد ت
ۀ           ن شده برای ملت ها در جهان معاصر زمي
آن را مساعد می سازد تا با دوران معافيت          
شه وداع             ي م قدرتمندان از مجازات برای ه

د  ن ن زم              .   ک ل ت ه مس رحل ن م ه اي دن ب ي رس
روسۀ                اه در پ د آگ رون سهمگيری فعال شه

کم کاری، سهل انگاری     .   عدالتخواهی است 
ه ساز                     ن ي ورد زم ن م و معامله گری در ي
ده می                    ن ی در آي ل ب تکرار تراژيدی های ق

وًال  .   باشد بنأً  قشر آگاه جوامع امروزی معم
ه         .   مرتکب اين گناه نمی شوند     و اما در هم

کشور های که عدالت انتقالی به حيث يک           
ضرورت  مطرح می گردد، قلم پردازان و        
ا        ه ب سياستمدارانی عرض وجود می کنند ک
ا               وده و ي م پروسۀ عدالت انتقالی مخالفت ن
ا                     ده های ن ن ه آي می کوشند تطبيق آن را ب

ی     . معلوم واگذار کنند  ال ق ت مخالفين عدالت ان
ق               اي ق معموًال آنانی اند که از برمال شدن ح
وده و وجدان                 هراس دارند، دست شان آل

د             .   شان ناراحت است   ن اد می زن ري ا ف ه : آن
د عدالت                    "  ع ت، ب ي ن ح و ام ، " نخست صل
ه        "  بياييد گذشته را فراموش کنيم و صرفاً  ب

ا مشعل            "   آينده بنگريم  اين افراد از اينکه ب
ه شود،                داخت ظر ان حقيقت يابی به گذشته ن

والی             .   هراس دارند  ي ای ه م د سي ن می ترس
ی                ان و ول ف ردي م ا، ه ق ا رف ان و ي خودش
نعمتان شان آفتابی گردد و به پنجۀ عدالت            

د                   ن ار آي ت رف ی گ ل ل م . قوانين ملی و يا بين ال
دان             ق البته عده ای هم بنا به خوشباوری و ف
وع         دور انديشی سياسی فريب تبليغات اين ن

 .افراد را می خورند
ر                 ی در عصر حاضر ب حقوق بين الملل
نظريات مخالفين عدالت انتقالی خط بطالن       

شی موسسۀ              .   می کشد  ن کوفی عنان سر م
رانس                    ف ن ه ک ملل متحد در گزارش خود ب
ه                  ای ک ور ه ت در کش دال ت و ع ي ون ان ق
د                   ه ان ت ذاش ر گ ت س ه را پش ازع ن  م

راز داشت     )   م٢٠٠۵(  ن اب ي ن ت، :   " چ دال ع
ه اگر                       د ک دافی ان وکراسی اه صلح و دم
می          همزمان تعقيب شوند، همديگر را دفع ن

د               ن اي م ويت می ن ق رخورد   . "   کنند، بلکه ت ب

راث                      ي ه م اطع ب ن حال ق معقول و در عي
ه خطر                   ح را ب مظالم گذشته امنيت و صل
ردم             اد م م ت نمی اندازد بلکه باعث جلب اع

ردد               د می گ ميت جدي ه      .   به حاک انی ک زم
د                        ه حاکميت جدي اع ب ب ن از ات ميليونها ت
ه در                    ان م ي راک صم ا اشت د، ب اعتماد نماين
ه از                     ظم و امن عام اردو و ارگان های ن

اه  .   حاکميت جديد دفاع می کنند     اعمار دستگ
ه شده از                      ي د و تصف عدلی و قضايی جدي
ن                    ي ل ام ۀ ع م حاک وکراسی و م مخالفين دم
أ                 ي اعث اح ه، ب ت ذش اصلی و عمدۀ جرايم گ
ی می            اعتماد مردم به سيستم عدلی و قضاي

يا محاکمۀ آنانيکه در زمينه سازی و       .   گردد
د،         ارتکاب جرايم گذشته نقش عمده داشته ان
ا             ه ب هم قربانيان جرايم گذشته و هم آنانی ک
رژيم های جبار به نحوی از انحا همکاری         
م ضد             داشته اما دست شان به خون و جراي
ان               ن ي ا اطم بشری آلوده نيست، می توانند ب
دنی              دگی م روحی و خاطر آسوده وارد زن
ال                 ع م ف ه ور س ازی کش ازس ده و در ب ش

ان     .   بگيرند بازگشت واقعًا داوطلبانۀ پناهندگ
به وطن نيز صرفًا در همين حالت متصور         

ق                    .   است ي طب د در ت اه حاکميت جدي هرگ
ال شده و             عدالت انتقالی به جبن سياسی مبت
ازد،               گاری دست ي به دفع الوقت و سهل ان
رای             بر ريشۀ خود تيشه می زند و راه را ب
وار می                  ازعه هم ن آغاز مجدد بحران و م

 . سازد
ن              ه اي ادی ب م در افغانستان از قرون مت
ورد                راد م ای اف وق و آزادی ه ق سو ح
دان در سطوح                  ن ام و زورم دستبرد حک

ه است                 رار داشت ی ق ل ا    .   محلی و م و ام
ن          ي خست بحران حقوق بشر در کشور از ن
زب                   دن ح ي درت رس ه ق ای ب اه ه م
جاوز                ا ت ه، ب ت اف دموکراتيک خلق آغاز ي
ان        نظامی اتحاد شوروی سابق به افغانست

افت             ه ي ق ال    .   وسعت و شدت بی ساب ق ت ان
ن               م اي ت ه خ ادی ب ه ه احزاب ج درت ب ق
وه           بحران منجر نشد بلکه حکام جديد شي
ردۀ               ه پشت پ ان رک ی و زي اق ن ت ای اخ ه
راتيک            وک چهارده سال حاکميت حزب دم
ار                 د و ب ن خلق را با تجاوز آشکار و بی ب
ی                   رامت انسان ا و ک وق، آزادی ه به حق
شهروندان تعويض نموده و کوشيدند هر        

د   )   اسالمی  ( تخلف خويش را توجيه       ن ن . ک
اهی              ملت صبور ما که از اصول اسالم آگ
ع نشد و از                       ان هات ق وجي ن ت داشت، به اي

ه    .   حکام جديد سلب اعتماد کرد     از آنجايی ک
اد،           ا، خ نيرو های سياسی بومی توسط اکس

ه         KGB, ISI, CIAکام، واد،     ره ب و غي
ود،                يک سرکوب شده ب ات صورت سيستم

د             ودن ب ه  .   قادر به پر ساختن خأل موجود ن ب
اعده و              ISIاين ترتيب    ق ا ال  در همکاری ب

CIA              ی حل ای م دان ه ن وم ی از ق ده ي  ع
ه           انی را ک غ ناراضی و جمعی از طالب اف
در مدارس پاکستانی شستشوی مغزی شده         
دی        بودند، تحت نام تحريک طالبان سرهمبن

ان    .   نموده و آمادۀ کسب قدرت ساخت       ب ال ط
ميت خويش             توانستند در مناطق تحت حاک
ه                 م ات م عادی خ بر قطاع الطريقی و جراي
ده،          ي دهند ولی اختناق سياسی را شدت بخش
ه              ه ب ق آزادی های فردی را به طور بی ساب
دان                 ه يک زن زنجير کشيدند و کشور را ب
ل                دي ب ان ت رای زن ً  ب زرگ، مخصوصا ب

 . نمودند
ی               ل ل م ن ال ي زمانی که نيرو های ائتالف ب
ان           ب ال تحت رهبر اضالع متحده تحريک ط

راکز               د، م رود آوردن را از صحنۀ قدرت ف
ده در                  رد آم ای ِگ م ه ي ظ ن ه ت درت را ب ق
ق               دان های اسب ن ائتالف شمال و ساير قوم

د      م دادن يب دورۀ            .   جهادی تسلي رت ن ت ه اي ب
ه خصوص               ار دوم، ب ن ب حاکميت مجاهدي

افت         . در خارج از پايتخت افغانستان آغاز ي
ل                      ۀ تشکي ف ار وظي ن ب ه اي با اين تفاوت ک
ه              حد ب ت حکومت مرکزی را موسسۀ ملل م

ی و              .   دوش گرفت  ار عدل ت ايجاد يک ساخ
ا                    ورد ب رخ درن و ب ار آ و م ی، ک قضاي
ه           ميراث جنايات و مظالم سی سال گذشته ب
ذار            رم دورۀ گ حيث يکی از ضروريات مب
ل                 ون اجراات ذي ن به شمار می رود و تا ک

 :در زمينه قابل تذکر است
وق           - ل حق پيشبينی تشکيل کمسيون مستق

 بشر افغانستان در توافقات بن 
اه جون سال              - تأسيس اين کمسيون در م

٢٠٠٢ 
ط                   - وس ی ت ل ی م واه ر خ ظ رای ن اج

يس                    ان رئ رم ای ف ن ب ر م وق ب کمسيون حق
ا                  .   جمهور ظر خواهی ب ن ن روسۀ اي در پ

. شش هزار افغان مصاحبه صورت گرفت       
ۀ   " گزارش اين نظر خواهی تحت نام      ب مطال

يس      ٢٠٠۵در جنوری سال    "   عدالت ه رئ  ب
 .جمهور تسليم داده شده

ود                  - ن خ اوري ور از مش ه م س ج ي رئ
ل                    ق ون مست مسي خواست تا با همکاری ک

ای       UNAMAحقوق بشر و يونما      ن ب  بر م
ۀ عمل را         "   مطالبۀ عدالت " گزارش   ام برن

ح،   " جهت تطبيق   استراتيژی ملی برای صل
 . تدوين کنند" آشتی و عدالت

ل  ٢٠٠۵در اپريل سال   -  دفتر موسسۀ مل
ن               وق بشر اي ق ون ح ي س م رای ک د ب ح ت م
دامات             د اق موسسه خواستار تسريع و تشدي
ی        حکومت افغانستان در زمينۀ عدالت انتقال

 ١۵٩٨اين خواست در اعالميۀ شماره       .   شد
عکاس             حد ان شورای امنيت موسسۀ ملل مت

 .يافت
ۀ      ٢٠٠۵ جون سال       ٧ و ۶در   - ام رن ، ب

است                   ر ري ت ط دف وس ده ت ه ش ي ه ل ت م ع
ون            (جمهوری   مسي ا و ک م ون به همکاری ي

رانس     )   مستقل حقوق بشر افغانستان    ف در کن
رار                 د ق ي ائ بين المللی هاگ مورد بحث و ت

 . گرفت
 برنامۀ ٢٠٠۵هفتۀ دوم ماه دسمبر سال        -

اد              ديالت زي عمل بعد از هفته ها بحث و تع
مورد تصويب کابينۀ دولت انتقالی اسالمی        

 . قرار گرفت
ن                 وای اي حت ر م دازی ب ظر ان ل از ن ب ق
ن                     دۀ اي ن م از خوان برنامۀ عمل می خواه
ان                ي انی م ۀ زم سطور تقاضا کنم  به فاصل
ن             وجه اي ت مراحل طی شده توجه نمايد تا م
امر گردد که اجرای نظر خواهی، تدوين و    
رای                    ر آن ب نی ب ب تصويب برنامۀ عمل م
ان چه                    انست غ ی اسالمی اف ال ق ت حکومت ان

تی    .   زايمان پر مشقتی بوده است     بلی حکوم
وده             که در حلقۀ محاصرۀ جنگ ساالران ب
اه                 ب ت ه اش و اين حلقه را با کمر بند امنيتی ب
ر              گت ن بگيرد و آن را به طور روز افزون ت
سازد، نمی تواند روزگار بهتر از ين داشته    

 .باشد
وع                    ح، آشتی و عدالت دو ن برنامۀ صل

داف دارد   ل        .   اه د اق داف ح ی ( اه اي اس ن ش
مظالم گذشته، شناسايی رنج و درد بيگناها،       
ق            ثبت وقايع گذشته، جبران خساره، تشوي
م              ه ت ه م آشتی ملی و برکنار ساختن آنانی ک
به ارتکاب جرايم گذشته اند، از پست های          

ابی و        ( و اهداف حد اکثر )  رسمی حقيقت ي

ری            گي اب ايجاد يک ساختار مؤثر برای حس
 ).از گذشته

ه         غرض رسيدن به اهداف فوق، مطابق ب
ح، آشتی و عدالت حکومت                    برنامۀ صل
دامات            اذ اق خ ه ات اسالمی افغانستان دست ب

 :ذيل می زند" کليدی"
ان          :   الف ي ان رب تعيين روز ملی يادبود از ق

ون             ۴احتماًال  (  ان  جوالی، روز تصويب ق
 )اساسی

تی            ای دول ه ان : ب ـ در ساحۀ ريفورم ارگ
أسيس               کی، ت ل تصويب کمسيون خدمات م
ۀ             ا غرض ارائ مجمع مشورتی، مقرری ه
رری                 ق ل از م ب هور ق مشوره به رئيس جم
 .های بزرگ، ريفورم عمومی سيستم عدلی

ابی        ه مسودۀ       :   ج ـ در ساحۀ حقيقت ي ي ه ت
قت             ي قانون در مورد ساختارهسته های حق

 يابی و تقديم آن به پارلمان
ی             ل دازی       :   د ـ در ساحۀ آشتی م ر اه ان ب

ه های حل                    ت ي م ل ک يک کنفرانس و تشکي
 اختالفات در چوکات شورا های واليتی

ر               ؤث ار م ت و ـ در ساحۀ تأسيس يک ساخ
ه        ت ذش ری از گ ي گ اب رای حس ه اساس   :   ب ب

ار           فرمان رياست جمهوری، يک گروپ ک
ه                   ن ي الن در زم غرض تهيۀ مسودۀ يک پ

ی،          .   تشکيل می گردد   ون ان مسوده جوانب ق
ن             ي ع ان م اری يک ارگ ت اخ ی و س اجراي

د        ن ن       .   حسابگيری را احتوا می ک ۀ اي ف وظي
ارگان، تطبيق تعهدات بين المللی افغانستان      
و از ميان برداشتن موانع امر صلح و ثبات         

 . در کشور می باشد
ه صراحت اعالم می                     الن ب ر پ در اخي
م                   م جنگ، جراي ن جراي ي ب گردد که مرتک
وق                      ات جدی از حق ف ل خ ضر بشريت و ت
قدس اسالم و                  ن م بشر، مطابق اصول دي
و        معيار های قبول شدۀ بين المللی، قابل عف

روری                .   نمی باشند  ب ات ف ق واف ه ت ق ب مطاب
م سال                   ٢٠٠۶ ت ی خ الن ال ن پ  لندن بايد اي
 . تطبيق گردد٢٠٠٨

دی   " هرگاه به دقت به اقدامات         ي ل و "   ک
وجه            "   حد اقل " اهداف   ت م، م دازي ظر ان ن

ع                    ه بيش از سه رب اين امر می شويم ک
يک و              ول ب برنامۀ عمل وقف اقدامات سم

ده است      ال        .   اداری ش ار س ه ۀ چ رب ج ت
گذشته نشان ميدهد که حکومت اسالمی           
در ساحۀ عدالت انتقالی کندکارتر از ساير       

از پارلمانی که اعضای آن       .   ساحات است 
اد عدالت خواهی               ري حتی تحمل شنيدن ف
خريب            ماللی جويا را ندارد، فقط انتظار ت
وان داشت           ت ي . پروسۀ عدالت انتقالی را م

ه دو                     بنابرين  خطر آن موجود است ک
نکتۀ اساسی مندرج در ختم برنامه، يعنی        
م                   ری از جراي گي ار حساب ت تشکيل ساخ
م             رای جراي يت ب گذشته و اصل عدم معاف
ه          که در چوکات حقوق جزای بين المللی ب
حيث جرم بين المللی پيشبينی شده است،         
با مرور زمان کنار گذاشته شود و برنامۀ        
ان،           انست غ عدالت انتقالی دولت اسالمی اف

ردد        ً      .   محدود به اقدامات سمبوليک گ أ ن ب
ه                ه ب انی ک بايد همۀ شهروندان آگاه و آن
ۀ                ده طی سه ده ه ش ت خ ای ري خون ه
د، و                        گرن ظر حرمت می ن ه ن ه ب گذشت
خواستار صلح پايدار و واقعی برای مردم       
ر،              ا ت افغانستان اند، با صدای هرچه رس
ن     ي خواستار تعقيب عدلی و قضايی مظنون
ه بشريت                       ي م عل ات جنگ و جراي اي جن

 .شوند

 احمد راتب فقيری: نوشتۀ          عدالت انتقالی در افغانستان 
 و چگونگی برنامۀ عمل حکومت اسالمی در زمينه     



و           ان ود ب ان خ ه   از زب ون ان” زرغ ه “ ن
 :ميشنويم

ل زاده             ١٩۵٠در  ”  اب  ميالدی در شهر ک
ی و         .  شدم ان اصل دگ پدر و مادرم از باشن

د             ودن ل ب اب ا       .   قديمی شهر ک ادرم زن ب م
ان،        ت س ل سواد و به خواندن ديوان حافظ، گ
ادت داشت و                اب ع ت ج ک ن ان و پ ت وس ب
ه در                      ی را ک وان ورد و ج ران خ ت دخ
د، سواد می                ودن ا ب نزديکی های منزل م

پدرم مهندس راه سازی و سرک       .   آموخت
ر از               ت ش ي ود و ب ازی ب ال در     ۵٢س  س

ۀ رسمی اجرا               ف وزارت فوايد عامه وظي
 .کرده است

دم          ان چون  .   صنف دوازدهم را به سر رس
ات کشور             درم در والي ات پ ر اوق ت ش ي ب
ود            ب ل ن . وظيفه داشت، آن وقت هم در کاب

اه           برايش نوشتم که ميخواهم شامل دانشگ
ی   ” :   در جواب نوشت  .   شوم دخترم، کامياب

و                    ل ت حصي ۀ ت ه ادام ات مبارک باشد، ب
ده           ن خشنودم، اما دخترم، آرزو دارم در آي
د                 ي ف قدس و م معلم شوی؛ زيرا مسلک م

ردم است           ه و م ع ه           “   . جام ه ب ا ک ج از آن
دۀ        رشتۀ ادبيات عالقه داشتم، شامل دانشک

 .ادبيات رشتۀ دری شدم
دورۀ با شکوه درس را با  موفقيت به سر        

دم ي ان ً ،        .   رس ادان مخصوصا ت درس اس
د             ان وه د ” ساعات درسی پ اوي م  “   ج راي ب

دم،       .   آموزنده بود  با عالقۀ خاص می خوان
ذوق شعری از       .   می نوشتم و می سرودم    

دير زمانی در من نهفته بود و به سرودن           
م          ازده اشعار، از زمانی که متعلم صنف ي

م      .   مکتب بودم، آغاز کرده بودم     ت وش می ن
م      ت م           .   و موزون می نوش راي ار ب ط ک محي

محدود بود، زيرا تعصب های مرد و زن         
د از                      ع ا ريشه دارد و من ب در جامعۀ م
کاتب                  کی از م فراغت از دانشگاه در ي

 .دختران معلم شدم
ای                 ه ه جل م در م اي ره ع اری از ش م ش

دون”  ۀ         “ ژون ام الح” ، روزن و “   اص
د            “   انيس”  دن ي ه چاپ می رس در سال    .   ب

ای          ١٩٧٢ ه ه ام و “   اصالح”  در روزن
ۀ                 “   انيس”  ون م م و ن ت ه های داش مصاحب

شعر هايم به چاپ رسيد و نيز چند پارچه          
ام،             رم در روزن ع دار ” ش ي زار    -“   ب م
د           ي ه چاپ رس  ١٩٧٣در سال      .   شريف ب

ازدواج کردم و اولين دخترم برايم شعر و        
ود و هست            ی ب ان ادم عالً    .   نشاط و ش ف

ان دوره را در خاطرم                    م هم اي نواسه ه
ر و         .  دوباره زنده ساخته اند  مادر دو دخت

 .دو پسر شدم
م     ١٩٧٨با کودتای هفت ثور      اي ، خوشی ه

دان            .   متزلزل شد  م راهی زن دان رزن پدر ف
د و مدت           ی        ۴پلچرخی گردي دان  سال زن

رای                    .   ماند ادر را ب در و م ۀ پ ف من وظي
ی دادم            ام م ج م ان دان رزن ون .           ف چ

م     ت وانس ت ي م ن     ” ن ن ي چ ل ي ر ال م را “   والدي
دگی ام                  اخ عظمت زن بستايم، شکل و ک

داشت،       .   پاشيده شد  نوشته هايم جای نشر ن
م داده             راي عناوين از طرف ادارۀ مکتب ب
م            ت می شد که بايد زير آن بنويسم، ولی دس
ن موضوعات را               ياری و دماغم جای اي

را و             .  نداشت ان، م م خاديست های بی اي
اسی                فاميلم را دخيل در موضوعات سي

ان          ساختند و روشن شدن اين موضوع زم
 .کار داشت

ی            ٨با آمدن    خت دب  ثور مجاهدين، کوس ب
ل         اب برای همه مردم مخصوصًا شهريان ک

به شهر هرات مهاجر شدم و         .   نواخته شد 
م و عضو                  ل ع جمن ادبی       به صفت م ان

ارم   .   پذيرفته شدم  نسوان شهر هرات     اشع
ه نشر می          “   اتفاق” در روزنامۀ    هرات ب

 . رسيد
ه         م ب دان رزن در سالهای اخير با شوهر و ف

ای         .   پشاور بودم  با دردی که در مفاصل پ
ار         )   سياتيک(  ۀ ک تشخيص شده، مانع ادام

 .و وظيفۀ مقدسم می شود
ا         مجموعه های شعری آمادۀ نشر دارم، ام
ا حال                  تصادی ت افسوس که مشکالت اق

داده است                  م ن راي ر آن را ب ان نش ک . ام
ی و عشق                    ان ام ابس ر از ن اد ت اشعارم زي

د        ن ن سۀ          .   وطن حکايت می ک ي دتی در ل م
رده ام و                    ل خدمت ک اب آريانا در شهر ک

رده ام            ه ک ي رب ه     .   شاگردان زياد ت از جمل
ايش را              بانو ثريا واحدی اولين سروده ه

 .برای اصالح برايم می آورد
عيت های                  گر واق ان ي عقيده دارم شعر، ب
اجتماعی و آيينۀ تمام نمای عصر و زمان        

اع و            .   است م ت ع، اج ي د وس ا دي اعر ب ش
د               ن اه می ک گ د  .   زندگی مردم خود را ن دي

ردم عاديست           ه  .   شاعر متفاوت از ديد م ب
در طبيعت بسا چيز های      ” گفتۀ دانشمندی   

اسد           ناشناخته است که شاعر آن را می شن
ا  “   . و می شناساند   دنيای يک انسان کامل ب

زوج است        م ا م ت ه ي ع ی يک   .   واق ت وق
عيت         فلمساز، نقاش، رسام و شاعر از واق
ی            ت های زندگی متأثر می شود، مثالً  راک
د،                     ن در يک قسمت شهر اصابت می ک
ان                 ي ه را ب ادث ن ح نويسنده در قالب نثر اي
م می              ل می کند، فلمساز از واقعيت های ف
ران،                   ر، شهر وي ا تصوي ام ب سازد، رس
سوختن و پاشيدن زندگی را با زبان رنگ      
ه           بيان می کند و شاعر رنج مردم را، کشت
ا               ی شهر را ب شدن، زخمی شدن و ويران

ر          .   زبان شعر بيان می کند     ن ن رو ه از اي
اوت                    ف ت ه های م ون ه گ ا ب بيان واقعيت ه

 “.است
پرسيدم، شاعران زن در      “   نهان” از خانم   

ن       دن اي کشور ما چگونه بوده اند؟ با پرسي
ايش              نک ه نکته، جبين بر هم  آشفت، عي
را کنار گذاشت، دست بر دست گذاشت و         

 :ادامه داد
جلو احساس هنرمند را کسی گرفته نمی        ” 

و درک        .   تواند گاهی سياست های زور جل
های هنری را می گيرد، اما مانع خلق آن        

د     وان می ت ده ن ه       .   ش ای روب در کشور ه
ان در          انکشاف يا عقب نگهداشته شده، زن
د         مضيقۀ اجتماعی قرار دارند و نمی توانن

ۀ   .   احساس خود را بيان کنند     ادبيات عاميان
عيت است                ن واق دۀ اي ن ثالً      .   ما بيان کن م

ردم                  ه از م وقتی من در يک عروسی ک
ا               ج ودم، آن رده ب راک ک بادغيس بود، اشت
ا در                     ه ه آواز زن ه ب ان ي ام سروده های ع

ا       .   مجلس زنانه خوانده می شد        ا زن ه ام
ز       ( در برابر کلمه های      ار، عزي ) رفيق، ي

ه          م ل ود ک که اين کلمه ها اصالً  در شعر ب
ار       “   برادر جان ” يا  “   بيادر” های   ه ک را ب

اين حجب و حيا    .   می بردند 
بود که کلمه های ذوقی را        
د         ردن . از شعر حذف می ک

اد            اوت زي ف ا ت در جامعۀ م
ردم است          . در بين زن و م

ۀ         ن ي بسياری استعداد ها زم
اد    .   تبارز نداشته اند   عدۀ زي

د          ودن ويس ب دختران چيز ن
که آثار و نوشته ها و استعداد شان پوشيده        

داد شعری           .   مانده است  ع ت مخصوصاً  اس
ۀ            م ل ا ک ق” را ب د و         “   عش ره داده ان گ

رای                      ا ب ۀ م ع ن واژه در جام ن اي ت پذيرف
ه شده است                  داشت ن ران عيب پ اگر  .   دخت

ه می داشت، می                    دختری با شعر عالق
 .خنديدند که اين دختر عاشق شده است

ه            ام می خواهم بگويم زمانی که در روزن
ه چاپ                يی با من مصاحبه شد و عکسم ب
م              ل ي ام رسيد، من اين موضوع را حتا از ف
پنهان کردم و برادر کوچکم را در نواحی        
خانۀ ما پسران خورد و بزرگ طعنه داده         
ار چاپ           بودند که عکس خواهرت در اخب

 .شده است
ر             ن از اين لحاظ زنان شاعر، ظرافت و ه
خود را پنهان می کردند، احساسات خود          
را خاموش می ساختند و آن استعداد های        

 .نهفته، نهفته تر می گرديد
ده             ان ا م روی اين دليل، اگر نامهايی  به ج

دخشی شاعر زن         “   مخفی” است، مثالً      ب
ۀ مخفی را                    م ل بود که برای اشعارش ک
ا در                  ام ه خاب ن ت ا ان رد و ي خاب ک ت ان
ه                ه، عصمت، معصوم دختران محجوب

زرگ        ...و   ن ب مانند اينها که در حقيقت اي
زنان به اين نام ها پناه می بردند، خود را           
خار، عفت و                تسلی می دادند و يا حتا افت

 . سربلندی می پنداشتند
ن شاعر دری              ياد آور می شوم از نخستي
زبان قشر زن که رابعۀ بلخی بود، او در           
ی                      ان ت اس ر ب ه ود، ش ده ب خ زاده ش ل ب
افغانستان، اولين مرکز تمدن ، فرهنگ و        

ا      ” زبان که به نام      اد      “   مادر شهر ه ز ي ي ن
ه              ا ک  ۵٠٠٠می شد، شهری که آريايی ه

سال قبل از ميالد در آن سکونت داشتند و         
م         ي ت ون          .   ما از اين نژاد اس ان ار ک ن ب ي اول

ا          مدنی و اجتماعی توسط زردشت  سال ه
قبل از ميالد در ين شهر پياده شد و رابعه          
ن شهر                      الدی در ي ي زار م که رن ي در ق

او نخستين شاعر زن در   .  زندگی می کرد 
ايش             ه ه زبان دری بود  که شمۀ از نوشت

او اشعارش را پنهان می     .   باقی مانده است  
رابعه به جرم عشق به پسری توسط       .   کرد

برادرش به قتل رسيد و آخرين شعرش را     
وشت و                   ام ن م وار  ح ونش در دي ا خ ب
خ او در              اري ه و اصالت ت ع ان راب ت داس
ا ارزش                م و ب ه ا م ن م ي ات سرزم ي ادب

 “.است
ان   “   نهان” در حاليکه اندوه در چهرۀ       اي نم

خشد               ان ب اي . بود، خواست صحبتش را پ
ه روی و                 طوريکه عادت دارد، دست ب

ت          ف د و گ ي ارش کش آرزو دارم   ” :   رخس
ده                   ا را شاعران زن ات م ي فرهنگ و ادب

ر و       .   نگهدارند ن نويسندگان وقلمبدستان، ه
ادبيات ما را شگوفان دارند و به کثرت و          
ردان و            زيادی شاعران افزوده گردد و م

ار کشور             زنان دوش به دوش در پی اعم
 .باشند

ه در            م ک همچنان آرزومندم که پسر بزرگ
ژه دارد، روزی                داد وي ع ت هنر نقاشی اس
ه                         ال ب ه ن ن ه شود و اي رجست د ب ن رم هن

اشعار خود را     .   درخت بارور مبدل گردد   
ت دارم               ود دوس دان خ رزن د ف ن ان . م

ۀ       آرزومندم اشعارم به چاپ برسند و نوشت
ايام جوانی و خاطره يی برای فرزندانم و         

 “.ملت ما باشد
ه و احساس                  ت رف و بانو نهان با صدای گ
معلمانه اين شعرش را زمزمه کرد و من          

 :نوشتم
 من اگر مستانه ام هشيار کو
 دلبر مست و بت عيار کو؟

 مطربان خاموش و مجلس بی صدا
 ساقی سرمست بی دستار کو؟

 رفته گان رفتند در دیر هوس
 می فروش فتنۀ مکار کو؟

 از کليسا دلبر عابد چه شد
 آن بت هندو و آن زنار کو؟

 رطل ماالمال دوشينم کجاست
 آبروی خانۀ خمار کو؟

 جرعۀ مينا دوای درد ماست
 آب آتشناک کو دارار کو؟

 خود را تسلی می کنيم“ نهان”ما 
 در کالمم گــرمی ِ  بــا زار کـــو

 
*** 

 
ره        ي م               گ به ت اب می جوی ت ان آف  ی شب

م                گعنان    مشده را در سراب می جوی
 طفالن رفت کتاب و دانش ودفتر زدست      

م            ساب می جوی  ز دزد هرزه صفت احت
اراج است               ه ت  ز تند باد حوادث چمن ب
م                برای پوشش گلشن حجاب می جوی
اه             وت ا ک  حباب در کف آن همچو عمر ه
م                اب می جوی ا حب  ز موج سرکش دری
ارد از هر سو               کنون که برف تأسف بب
م              وی ر خضاب می ج اگ ف ر زاغ ج  ز پ
ا                ی ه ا روای ا و ن اه ط وده خ م ا ن ف  ج
م                       واب می جوی ا ث واه ا و ن ه ه ال  به ن
دا                  ن خ ي ر زم د ب ردن  سوال ها که چه ک
م               به پيشگاه ز جفا گر حساب می جوی
د         ن  سراب وحشت و گم گشته گان فراوان
م                  وی ی ج راب م ق س م رار ز ع  ره ف

 
 ١٣٧٣شهر هرات، 

 
ان    ” خواهرم زرغونه     م ي خ      “   سل اری ه ت ب

 در کابل درگذشت و ما ٢٠٠۵ آگست   ١٧
 .را و دوستدارانش را تنها گذاشت

 !روانش شاد و آرزوهایش برآورده باد

    خموشي يك ستارة نهان
 ، كابل “سليمان”حسينه : گزارشگر

  خورشيدی، صفحۀ دهم١٣٨۴، سال نهم، دلو   آیينه



  NOAGGخودتان را در 

 !   باز خواهيد يافت
 

  روانی به زبان خودتان  مراقبت
 

NOAGG های روانی مرکزی است برای مراقبت .
مراجعان کنونی ما را مليت های مختلف مهاجر و پناهنده 

ما بيشتر مددکاران خارجی در خدمت داريم . تشکيل ميدهد 
يعنی . های فرهنگی و زبان نقشی نداشته باشند تا تفاوت

 ! مراقبت به زبان خود شما
NOAGG تواند برای شما انجام دهد؟  چه کاری می 
NOAGG دهد های زير را ارائه می کمک: 

 افسردگی) ١
 گونه اختالالت وهم) ٢
 مشکالت دوران نوجوانی) ٣
 اختالالت حافظه) ۴
 مشکالت خانوادگی) ۵
 شود مشکالت جسمی که علتی برای آن پيدا نمی) ۶
 مشکالت شخصيتی ) ٧
٨ (DHD )مشکل جلب توجه با تحرک جسمی بسيار( 
 

NOAGG کند؟ چگونه عمل می 
○ NOAGG ليست انتظار ندارد! 
روز برنامه ١٠پس از معرفی به مدت حداکثر  ○

 . گيرد انجام می (SPP)پذيرش مدل 
يک پرستار اجتماعی روانی، يک   :(SPP)مدل  ○

زير نظر (روانکاو و يک روانپزشک يا پزشک 
پس از آن مددکاران با هم در . بينند شما را می) روانپزشک

کنند و آن را  مورد بهترين روش کمک به شما مشورت می
کوشد تا در همان  می NOAGG. گذارند با شما در ميان می

اگر روانپزشک يا . ی مراقبت را آماده کند روز برنامه
پزشک تشخيص دهند که شما بايد دارو مصرف کنيد، 
 . دهند نسخه را پس از مشورت در مورد دارو به شما می

های  شود، برنامه به زبان خودتان با شما صحبت می ○
 . تواند به زبان شما انجام گيرد درمانی نيز می

همکاری نزديک با معرف شما، مثل پزشک  ○

 . های مربوطه خانواده، مددکار يا موسسه
. روانپزشکی فرافرهنگی به عنوان نقطه آغاز کار ○

 های درمانی؛ شکل
روش درمانی يا راهنمايی به صورت فردی يا گروهی 

بيشتر روش درمانی از صحبت با ياری گران ما . است
در صورت لزوم روش درمانی با مصرف . شود تشکيل می

برای کمک به شما در زمينه . دارو همراه خواهد بود
اجتماعی در مرحله بهبود به شما کمک خواهيم کرد، مثل 

نکته خاص در . تمرين بيانی و تمرين آشنايی اجتماعی
روش گروهی است که برای  NOAGGروش درمانی 

مراجعان مليت های مختلف  مهاجر و پناهنده  با مشکالت 
 .گيرد خاص انجام می

 معرفی؛ 
 . توانيد از طريق تماس تلفنی با مرکز قرار بگذاريد شما می

NOAGG  سازمان تاييد شده از سوی  AWBZ )   قانون
به اين دليل از شما . است) عمومی بيمه درمانی خاص

خواهيم که مدارک زير را برای صحبت پذيرش همراه  می
 :بياوريد

 ).خانواده(معرفی نامه از سوی پزشک ) ١

اين کارت مدرک بيمه . کوتاه مدت/ کارت ساالنه ) ٢
کوتاه مدت را از پزشک / کارت ساالنه . درمانی شما است

 . کنيد خانواده دريافت می
 .مدرک شناسايی معتبر) ٣

اگر بيمه درمانی اجتماعی يا خصوصی داشته باشيد، 
 . شرکت بيمه هزينه درمان شما را خواهد پرداخت

 مشخصات برای تماس؛
 NOAGG. در دنهاخ است NOAGGمرکز اصلی 

برنامه گسترش در شهرهای روتردام، اوترخت و آمستردام 
 . دارد

NOAGG Den Haag )دفتر مرکزی( 
Televisiestraat 2R 

2525 KD Den Haag 
 ٠٧٠ -٣٨٨٨٨٩٨:    تلفن
 ٠٧٠ -٣٨٨٤٩١٩:    فکس

 info@noagg.nl:   نشانی الکترونيکی
 را در سايت  NOAGGاطالعات بيشتر در مورد 

 www.noagg.nl: کنيد اينترنتی ما پيدا می

Zorg in 
eigen 
taal! 

 
 

 
NOAGG is een multiculturele instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en biedt 
hulp bij o.a. depressies, angst, gezinsproblemen, lichamelijke klachten waar geen oorzaak 
voor te vinden is, integratieproblemen, psychoses, spanningsklachten, 
persoonlijkheidsproblemen rouwverwerking, en maatschappelijke dienstverlening. NOAGG 
heeft een AWBZ-erkenning. 

Hoofdvestiging: Televisiestraat 2r, 2525 KD Den Haag. 
Telefoon: 070 388 88 98        website: www.noagg.nl            e-mail: info@noagg.nl 

ون               ه  امسال نيز ب   دراسي وسط ف شه ت ي م روال ه
ا           ارو (   سازمانهای پناهندگان افغان در اروپ ، ) ف

م خارج                          ي ق ای م ه ان غ ی اف ل ل م ن ال ي کنفرانس ب
روزهای                  د ب ن ال ان در ه انست  ١١ و     ١٠-٩افغ

ا در         ٢٠٠٥دسامبر   اره ه  در انستيتوت تماس ق
ر         د  شهر سوستر برخ هالند داي ردي  موضوع     . گ

ی در           ”کنفرانس   ال ق ت چگونگی تطبيق عدالت ان
 با شرکت نمايندگان سازمانها     بود که “   افغانستان

اعی و                گ و انجمنهای فرهن   م اسی ، اجت ی، سي
ادا     ،شخصيتهای مستقل افغانهای مقيم اروپا   ان  ک

طه     ،  و امريکا  روی اهميت تطبيق عدالت درراب
وق          با نارواييها ، مظالمت و جنايات و نقض حق
وق بشر و             فردی و اجتماعی توسط ناقضين حق
ر         ه ب ت ذش مجرمين جنگی که در طول سه دهه گ

ود                    ده ب ردي ل گ ي حم ا ت  ،اکثريت مردم کشور م
 .بحث صورت گرفت

ان در                   ان م ه ام م بت ن    آغاز کنفرانس بعد از ث
ت       اع  و     ٠٩-١٢-٢٠٠٥ روز         ١٥:٠٠س

عرفی و             مذاکرات مقدماتی شرکت کنندگان با م
ه                ام رن رانس ب ف ن آشنائی مهمانان جديد در اين ک

دم      ٢٠:٣٠ در ساعت    ًاکنفرانس رسم  ق ر م  با خي
ا                ون م ل ان ه خ رم گفتن شرک کنندگان توسط محت
ای                ه ن م ج ون ان ي دراس س ف ي ود رئ ره ی ف ول
ای    پناهندگان افغان در هالند آغاز گرديد سپس آق

د     )   کشور فرانسه (   انجنيرعزيز از  ردن صحبت ک
ر انصاری             ٢١:٣٠و در ساعت        ت رم دک حت  م

جه          )   مقيم المان (  در مورد تاثير دراز مدت شکن
بر جسم و روان انسانها و تاثيرات اجتماعی آن           
ه                  وجه ب ا ت بر جوامع از نظر علمی در زمينه ب
ه                           د ب ودن وده ب م ه ن ن ي ن زم ه در اي ی ک تحقيقات

اً                  ب اق ع ت د و م ي ان ان رس دگ  هر دو      استماع شنون
 .سخنران به سواالت حضار پاسخ دادند

  کنفرانس توسط    ٩:٣٠شنبه دهم دسامبر ساعت     
خاری                  ت يس اف زی رئ ردي ز گ محترم دکتر عزي
رانس               ف ن فارو آغاز و رياست جلسه روز دوم ک
ق        ي را با تاکيد بر اين موضوع که ضرورت تطب
ر                   که ب ل ا ب ه ي عدالت نه به قصد حس انتقام جوئ
ی              ل تطبيق عدالت برای صلح پايدار و وحدت م
رار                  ورد بحث ق د م اي يک ضرورت تاريخی ب

ی            گ ران يرد ، کنفراس آغاز و سخنرانان به سخن
 .ادامه دادند
ر     ٩:٤٥  -١١:٠٠از ساعت  ت  محترم پوهنوال دک

ده                   ق دانشک اد ساب ت عثمان روستار تره کی اس
 کابل در مورد ضرورت محاکمه      گاهحقوق دانش 

خی                 اري وقی و ت جنايتکاران جنگی از نظر حق
 .سخنرانی علمی و  مفصلی ارايه کردند

اره                  ری در ب ي ق سپس آقای قاضی احمد راتب ف
ی                          ران ه سخن ان ب انست غ ی در اف ال ق ت عدالت ان
زارش                ه گ ي ه يت ت م ه اه اره ب رداخت و اش پ
وده                   م ان ن انست غ وق بشر اف کمسيون مستقل حق
ار             در ک ضمن اينکه عدم جديت مقامات دست ان
ادآوری                        ز ي ي ق عدالت ن ي طب ا ت رادر رابطه ب

 .نمودند
ر               ل از ظه ب ان ق ران ن ی سخ ران ن د از سخ ع ب

 ١٣:٠٠  تا ساعت       ١٢:٠٠کنفرانس از ساعت  
ای                        ان در فض دگ ن ن ت ک رک واالت ش ه س ب
دموکراتيک پاسخ دادند و بيشر سواالت مطرح         
دن          ان شده در اطراف مشکالت ناشی ازالينحل م
اران           جرايم انجام شده و بی توجهی دست اندر ک
ای            مسولين داخلی و بين المللی مطرح و پاسخه

 .الزم داده شد
ت                        اع ام از س ع رف ط س از ص  ١٤:٢٠پ

سخنرانی محترم الحاج کريم پيکار پاميرشاعر،       
ان                ،مؤرخ غ ر تالش اف ژوهشگر پ  نويسنده و پ

ادا  (  ان م ک ي ق رخورد         )   م ورد ضرورت  ب در م
ی           ران دولت آقای کرزی در برابر مجرمان سخن

ه نموده و سپس محترمه خانم خاطره فيضی مقال       
وان          يی دان           "    تحت عن ادی از خاطرات زن ي

و بر خردهای "   زنانه در  صدارت ، و پلچرخی      
 .مسئولين اين زندانها ارائه گرديد

گذشت                  "    ي ل چرخی چه م ، " در صدارت و پ
م رهرو                  ي اد نس ت از ( چشم ديدها و خاطرات اس

چرخی س             )   هالند ل ری  که مدت ده سال را در پ پ
ورد         کرده بود    و از محکومين اعدامی بود  در م

ده                   ا دي د ن ن ای در ب اين که چگونه حقوق انسانه
رم            ، صحبت کرد  گرفته ميشد  حت  و پس از آن م

ده              زي دان گ محمد شاه فرهود از جمله جوانان زن
ورد          ١٢که    سال در پلچرخی زندانی بوده  در م

زب                ت ح وم ک ی ح ائ ات قض ام ق ورد م رخ ب
ا و        دموکراتيک خلق و نحوه صدور خشونت آس
ی آن دوره                    ام قضائ مسخره آميز حکم و احک

 ١٧:٠٠سخنرانی نموده و اين مباحث تا ساعت         
 .ادامه يافت
م      ١٩:٠٠تا١٨:١٥از ساعت   ي ق  نقش افغانهای م

ان                       ي ان رب خشی از ق وان ب ن ع خارج از کشور ب
ورد                  ی م ال ق ت جامعه در زمينه تطبيق عدالت ان

 .فتگو قرار گرفتگبحث و 
ظر                       ا در ن ان ب ران ن رانس و سخ ف جمعبندی کن
وسط                 ه ت ان ک دک ن ن راک ک ظرات اشت داشت ن
محترم آقای دکتر روستار ترکی صورت گرفت       
ن                    ي زرگ ب راس ب ف ن تاکيد بر ضرورت يک ک
ظران و                         راک صاحب ن ا اشت ع ب ی وسي ل المل
ی در               ل ل م قربانيان و موسسات و نهادهای بين ال
وسط              ا ت ری قضاي گي ي ا حوادث و پ طه ب راب

ارج              ل و خ ای داخ ه ان غ ور و صدور      کاف ش
 .قطعنامهء اين کنفرانس بيان گرديد

رانس  از ساعت            ف ن ه ک  ٢١:٠٠-٢٠:٠٠ادام
ی    توسط کنفرانس علمی آقای دکتر حنان روستائ

ن                ره اطع ف ق ا  گ زير عنوان افغانستان مرکز ت ه
 .ارائه و به سواالت پرسندگان پاسخ داده شد

ی        ٢٤:٠٠-٢١:٠٠از ساعت    شب در بحث ادب
دار شعر                       ام اب شعر شاعر ن ت کنفرانس دو ک

ی    مقاومت   اران اف          ”    فاروق ف ا ق فس ت  و   “ از ق

دان است            ”  ه بحث و          “ در اين جا هر چه زن  ب
ر رسول              گرفتهگفتگو   ت ان دک اي  شد که توسط آق

رحيم ، محمد شاه فرهود و مسعود قانع به نقد و            
ا              ارچه   برسی قرار گرفت و در خالل بحث ه پ

اروق             های از اين دفاتر    ع ، ف ان ود ق  توسط مسع
ادری             ژه ن ي ن م م ان فارانی خانم فوزيه ميترا و خ

ه از                  .   دکلمه شد  قی ک وسي هء م ام رن در بخش ب
د                  ١٢ الی   ١٠ساعت   ن ر م ن افت ه ه ي  شب دام

ا                         ر صفی وهاب ب ت ای دک مردمی و خوب آق
ال                       ب ق ت ورد اس ه م د آهنگ جذاب ک اجرای چن
ان                 اي ه روز دوم را پ ام حضار قرار گرفت برن

 .بخشيد
ه از                     ب ن کش ه روز ي رانس ب ف جلسۀ اختتاميۀ کن

.  تا ساعت يک بعد از ظهر ادامه يافت        ٩ساعت  
ور                     ت وری از دک ان ان ه زم يل در آغاز خانم جم
ا و                        م ه ان ده از خ ع سه و آن گرديزی رئيس جل
سه را                 ن جل آقايان که عضويت هيئت رئيسۀ اي
جای های خويش                           ا ب ود ت م اضا ن ق د، ت ن داشت

موضوع جلسه بررسی مسودۀ    .  تشريف بياورند 
ار           .   قطعنامۀ کنفرانس بود   ي ن وه وسط پ مسوده ت

ده روی هر             داکتر روستار تره کی قرائت گردي
 .يک از مواد آن بحث صورت گرفت

اق              ف ا ات مسودۀ قطعنامه بعد از تعديالت الزمه ب
ون              مسي  عضوی    ١۵آرأ به تصويب رسيد و ک

ۀ                  ام ن طع درج در ق ن جهت تطبيق فيصله های م
رانس               ف ن کنفرانس انتخاب شد و به اين ترتيب ک

ان                انست غ ی در اف چگونگی  تطبيق عدالت انتقال
ه     ١١به ساعت يک روز يکشنبه    ان ق وف  دسمبر م

ه از ساعت               .   پايان يافت  ذاشت ک ناگفته نبايد گ
ی             ٠٠:١۴ ان روز ال م رس     ١۶:٣٠ ه گ ن  ک

FAROE      د ردي ر گ ان       .    داي دگ ن ن راک ک ت اش
ا و                اد ه ه ان ن دگ کنگرس عبارت بودند از نماين

ل           ق د از          FAROEشخصيت های مست ع ه ب  ک
استماع گزارش هيأت اجرائيه در مورد کارکرد       
رای          فدراسيون طی دو سال  و طرح پالن کار ب
ات             ي دو سال آيندۀ فدراسيون صحبت کردند و ه

 . اجرائيه جديد متشکل از هفت نفر انتخاب شد
                                                                                     

 

 گزارش کوتاهی از کنفرانس
 چگونگی تطبيـق عدالت انتقالی در افغانستان

شيرزاد  .  ا:  گزارش از         ٢٠٠۵دسمبر  –هالند       

  خورشيدی، صفحۀ يازدهم١٣٨۴، سال نهم، دلو آيينه
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 آيينه
دۀ               ن اه ن ای پ ه ان نشريۀ رسمی فدراسيون سازم

 افغان در هالند
 احد عزيز زاده: مؤسس

 محمد شاه فرهود: مدير مسئوول
 .آيينه تحت نظر هيأت تحرير انتشار می يابد

ات                  ظري ًا ن زام مطالب ومضامين نشر شده ال
ان در                   غ ان اف د گ ن اه ن فدراسيون انجمن های پ

ن       .     هالند را ارايه نميکنند    ي آيينه از نشر مضام
ذرت               ع د م اش ده ب ن ويس ام ن دون ن ه ب وارده ک

 .ميخواهد
ز موجب                ان عزي ي گ همکاری قلمی شما فرهن

 .غنای بيشتر جريدهء آيينه ميگردد

 :کمپيوتر و صفحه آرايی
 هالند، نهاد ويرايش شاهمامه

در زمينه های  چاپ    “ شاهمامه” 
ا           ارت ب کتب، نشريات و انواع ک

 .شما همکاری ميتواند
 : شمارۀ تيلفون

31 (0) 64 1375 638 
 

 :نشانی های انترنتی
shahmoama@yahoo.com 
shahmoama@hotmail.com  
www.shahmoama.4t.com    

 :وجه اشتراک ساالنه
 

  يورو١٢: در هالند و اروپا
  يورو١۵: خارج از اروپا

  يورو٢: قيمت تک شماره
 

ه                ان را ب راک ت شما ميتوانيد وجه اشت
جمن            ون ان شمارهء پست بانک فدراسي
 :های پناهندگان افغان در هالند بفرستيد
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 The Federation of Afghan Refugee 
Organisation in Europe FAROE held 
from December 9th to December 11th 
2005 a conference under the titled 
“Transitional justice in Afghanistan” 
at the institute of Kontakt Der Kon-
tenten in Soesterberg the Netherlands. 
A great number of Afghans represent-
ing various Afghan social and cultural 
organizations in Europe and America 
took part in the conference. 
In view of their obligation towards 
some undesirable political develop-
ments in our country, which emanates 
from certain shortcomings of the Bonn 
Peace Process, participants of the con-
ference reached agreement to concen-
trate their efforts on the following 
points: 
Trial of individuals suspected of war 
crimes and human rights violation as 
a basis for a fair society, carrying out 
justice and a society free of personal 
revenge. 

Trial of individuals suspected of war 
crimes and human rights violations 
as a precondition for replacing the 
power of gun with the rule of law and 
implementation of the principal of 
democracy. 

Trial of individuals suspected of war 
crimes and human rights violation as 
a measure to prevent recurrence of 
such crimes in the future as a conse-
quence of prolonged war. 

Holding of periodical conferences by 
Afghans living abroad and occasion-
ally Afghans living inside Afghani-
stan about the trail of individuals sus-
pected of war crimes and human 
rights violation so as to prevent for-
getting the issue. 

Appreciation of efforts made by 
United Nation, national and interna-
tional human rights organisations in 
bringing to justice of individuals sus-
pected of war crimes with a remarks 
that these activities are not enough. 

Proposing an international conference 
with the assistance of United Nation 
and other human rights organisations 
on bringing suspects of war crime 
and human rights violation  
This conference is an effort for coor-
dination of activities of national and 
international human rights organisa-
tions for setting up of special interna-
tional tribunal, until the situation be-
comes favourable inside our country. 
It is mentioning worthy that the issue 
of war crimes and human rights vio-
lation involved during the conflict in 
the past three decades .must never be 
used as political tool against certain 
groups or parties.  
Participants of the conference em-
phasized that the commitments of 
current government to international 
community emanating from the 
agenda of war on terror, has led to 
the sharing of power with a large 
number of persons suspected of war 
crime and human rights violation. 
This put the government in unsuit-
able position in bringing these sus-
pects to justice. Therefore, until fa-
vourable political changes in the fu-
ture, for the time being; the national 
and international human right or-
ganisations must try to draw the at-
tention of international community 
through seminars, conferences, issu-
ing reports and statements about this 
problem. 

Conference on Transitional Justice   
in Afghanistan, December the 9th to 11th   

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           

 ٢٠٠۶ فبروری ١٨هالند  -ليدن

 (AIP)پروژه عدالت افغانستان 
پروسه محاکمه اسداهللا سروری 

 را ازاساس باطل خواند
 

 فبروری اعالميه شديد اللحنی ازطرف پروژه عدالت افغانستان          ١٧بتاريخ  
(AJP)                            که يک سازمان حقوق بشر شناخته شده وتهيه کننده گزارش
 صفحه يی در مورد جنايات جنگی ارتکاب يافته بين سالهای              ١۶٨مشهور
درين اعالميه    .   در افغانستان ميباشد، انتشاريافت               ٢٠٠١ و        ١٩٧٨

بود واگسا بحيث دستگاه       "  اگسا"خاطرنشان گرديده که سروری رييس            
امين مسوول اعدام های صحرايی         –استخبارات وشکنجه دوران تره کی        

.  ميباشد ١٩٧٨-١٩٧٩وناپديد شدن تعداد بيشماری از افغانها در سالهای             
 برنورم های بين المللی قضاوت             (AJP)پروسه عدلی کنونی از نظر             

 مطابقت نداشته وحتی به شهود موجود              (due process)عادالنه يعنی     
.  موقع ادای شهادت داده نشده ه اظهارات شان ثبت دوسيه نگرديده است                   

خالی قانونی ناشی ازتعلل      -قضايی فوق الذکر    -عالوه بر نواقص تخنيکی   
درکارتقنينی برای داخل ساختن قوانين جزايی بين المللی چون جرايم                        

 -جنگ وجرايم عليه بشريت واصول محاکماتی ذيربط در قوانين ملی                       
تا سروری بطور عادالنه وبر          -کمبود ديگريست که مانع از آن ميگردد          

اعالميه .    اساس اتهامات اصلی که بايد بااليش واردگردند محاکمه شود               
(AIP)                       بدين نتيجه ميرسد که پروسه عدلی جاری عليه سروری برای 

. مردم افغانستان نه به روشن شدن حقيقت ميانجامد ونه به تطبيق عدالت                  
AJP        اصالح سريع نواقص      - خواستاربه تعويق انداختن محاکمه سروری

فوق الذکرومتعاقبا محاکمه سروری دريک محکمه بااعتبارومطابق به                   
اصول ومقررات جديدی شده است که با نورمهای بين المللی حقوق جزا                  

 . مطابقت داشته باشد
 نيزبدين نظر است که        (AIHRC)کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان         

 درزمينه  AIRC.  درقدم اول بايد به رفع  کمبود های فوق الذکر پرداخت             
پيشنهادهای مشخصی را قبال به حکومت و ستره محکمه افغانستان ارسال            

برنامه .  داشته وخواستارتعويق پروسه جاری و ايجاد اصالحات  شده است         
ازخانم .  عمل عدالت انتقالی را اين پروسه نمايشی جدا صدمه ميزند                         

Patricia Gosman      رئيس AJP        در اعالميه مذکور چنين نقل قول شده 
افغانستان به پيشرفتی در ساحه اصالحات سيستم عدلی نايل شده              :  "  است

[هرگاه بکوشد جرايم جنگ را در محاکم  فاقد سلسله مراتب                        -نميتواند
Kangroo Court  [  محکمه مورد نظر خانم           .  محاکمه کندGosman 

 –  AJPاين محکمه به حوالهء  گزارش         .  محکمه ابتدايی امنيت ملی است     
يعنی سازمان    ]  ر، ع ، ا ، م              [  مربوط رياست عمومی امنيت ملی               

با کمال تأسف متوجه ميشويم        .  استخبارات حکومت فعلی افغانستان است       
همان بازمانده منفورومضحک محکمه اختصاصی                 ]    ر،ع،ا،م[که     

 . است که توسط خاد اداره ميشد"انقالبی"
متعلق به   ]  ر،ع،ا، م     [ با درنظرداشت اينکه عده زيادی ازمسوولين                   

ائتالف شمال اند و سروری را يازده سال درکابل و پنجشيردرزندان تحت              
اين سوال مطرح ميگردد که آنگاه تحت فشار کدام                 -اسارت خود داشتند   

قدرت خارجی از تحقيق و محاکمه سروری سرباززدند وچرا اکنون                         
نميخواهند منتظراقدامات تقنينی الزمه وبرنامه عدالت انتقالی حکومت                   
خويش باشند؟ آيا باز هم صحبت از فشار خارجيست يا ميخواهند با حل                     

برخونهای ريخته شده توسط        -سريع سوال تعيين سرنوشت اسداهللا پيلوت        
ساير مظنونين جنايات سی سال اخيرخاک بريزند؟ کميته حقوق بشر                          

FAROE                         بدين نظر است که تالش درجهت محاکمه سروری بيشتر 
محکمه عادالنه وشفاف که     .  انگيزه سياسی دارد نه محرک تامين عدالت           

دير يا زود برای محاکمه مسوولين جنايات سه دهه اخيرتشکيل خواهد                      
سروری و شرکا وهم کليه آنانی را که برای گريزازعدالت نقشه                         -شد

 . بپای ميزعدالت فرو خواهد کشيد -های زيرکانه ميکشند
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