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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٢ نومبر ٢۵

  !بررسی جنايات جنگی در افغانستان
  

دليه در حاکميت وزير ع" فضل احمد معنوی"از طريق رسانه ھا مطلع شديم که  : کابل- ١۴٠١ قوس ٠٣ -پنجشنبه 

  و از ديد خودش به يگانه منبع با، گويا اسنادی از جنايات جنگی طالب جمع آوری نموده"غنی احمدزی"پوشالی 

در يادداشت امروز مکث کوتاھی در ھمين . سپرده است" دادگاه الھه"صالحيت جھت رسيدگی به چنين قضايائی يعنی 

  :زمينه خواھيم داشت

، وظيفه ايست که از  دھۀ اخيريمن و ۴نويسم که دادخواھی و به محاکمه کشانيدن جنايتکاران قبل از ھمه چيز بايد ب -١

، بر جانب جانبازان راه آزادی ميھن و قربانيان تجاوزات پيھم امپرياليستی و سگ جنگی ھای دھاره ھای اسالم سياسی

 و ی توانند باشندماھی و چنين دادختنھا کسانی مخالف.  ميھن غرقه درخون گذاشته شده استندوش فرد فرد باشندگان اي

با فيصله ھای ننگين شان می خواھند بر آن خاک فراموشی بريزند که دستان خودشان تا مرفق به خون خلق ما آغشته يا 

  .می باشد

 بدين سو انتخاب نمائيم و از جناياتی که قبل از آن صورت گرفته، ١٣۵٧ھرگاه سرآغاز تحقيق مان را از فاجعۀ ثور  -٢

ن از ھمان آ، قتل عام و جنايت عليه بشريت در تمام اشکال ی بحث نمائيم، ديده می شود که جنايت جنگیدر جای ديگر

  .با فراز و فرود ھائی ادامه داشته استنخستين روز حاکميت مزدوران روس آغاز يافته و تا امروز 

معرفی داريم می بايد ين بازۀ زمانی يعنی ھرگاه قرار باشد جنايتکاران، ناقضان حقوق بشر و قتل عام کنندگان را در ا

 ی تحقيق و حکم نموده، حق.."و  پشتون و تاجيک، ھزاره و ازبيک"، "شيعه و سنی"، "علی و عمر"بدون حب و بغض 

  . ادا نمائيم، مردم آن و قربانيان اين دوره بر ما دارندیرا که جانبازان راه رھائی کشور و بھروز

 خلقی صورت گرفته باشد يا ببرک و تره کی و امينت، جنايت است می خواھد توسط  اين را بدانيم و بپذيريم که جناي-٣

زاره ھمی خواھد توسط گلبدين اخوانی پشتونتبار صورت گرفته باشد، يا مسعود تاجيک تبار ويا مزاری نجيب پرچمی، 

  ...يسم امريکا و بقيۀ شرکاء يا توسط سربازان شوروی متوفا و يا ارتش خونخوار امپريالتبار ويا دوستم ازبيک تبار و

را نبايد در و نيروھا افراد و کشوری يعنی وقتی جنايت را محکوم می نمائيم ھويت و تعلق قومی، مذھبی و حزبی 

در ھرکجائی که را اين جرأت، شھامت و شرافت و وجدان را داشته باشيم که ھر جنايتی . قضاوت مان دخيل بسازيم

  .ران را مساعد بسازيمابستر و زمينۀ محاکمۀ جنايتکنموده، ، آشکار و مستند سازی صورت گرفته

 و کشتار خاندان رئيس جمھور داوود ١٣۵٧ ثور ٧از ھمان آغاز يعنی به ھمان سان که وظيفه داريم تا بررسی مان را 

 - کی تره "در زمان ، باميان، ھرات آغاز نمائيم و به تعقيب کشتار مردم نورستان، کنر به ويژه کرھالی، دره صوف
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 و بقيه والات کشور حين حاکميت  ما حکم می نمايد که تحقيقات مان را در کشتار کابلندھيم، وجدامی ادامه " امين

  . و اشغال کشور به وسيلۀ روسھا پيش ببريم نجيب- ببرک

 کشور از قتل ھای عامی که داعيان اسالم سياسی از گلبدين گرفته تا مسعود در اقصا نقاطبه اين ھم اکتفاء ننمائيم 

 و خلق فاجعه کوھدامن و کوھستان گرفته تا پنجشير، چاه آھو، تخار و بدخشان، ھرات و فارياب و در نھايت شھر کابل

  . ھائی چون فاجعۀ افشار، انجام داده اند نيز از قلم دور نيندازيم

خالصه نمی شود بلکه با حاکميت طالب بر کشور، از مزار و از آنجائی که جنايت و کشتار و قتل عام بيگناھان به ھمين 

يکاولنگ و بقيه نقاط کشور درجات ديگری را به نمايش می گذارد و در دوام آن بمبارانھای کور امپرياليسم امريکا و 

 ١۴١ين ماتم خانه تبديل می نمايد و روز ديگر در قندوز برای چند ليتر بنزشرکاء يکروز در فراه عروسی ھا به 

  .سازند، وجدان حکم می نمايد تا مجريان تمام اين جنايات به پاسخگوئی کشانده شوند زنده زنده جزغاله می راھموطن ما

  ".فضل احمد معنوی"برگرديم به مستند سازی ويا استغاثۀ  -۴

 در آن ن کهمی شد ذھنيت دادخواھی ايشان را ارج گذاشت، مشروط براي: به ارتباط استغاثۀ ايشان می توان گفت

  :دادخواھی اين دو نکته وجود نمی داشت

ًبدون آن که بدانند و شايد ھم آگاھانه با سپردن چنان اسنادی به ديوان نام نھاد الھه، عمال به کشور " معنوی"آقای  - الف

نی دست دراز اين يع. ھا و قدرت ھای امپرياليستی حق داده اند که می توانند راجع به عملکرد بقيۀ جھان تصميم بگيرند

ھيچ نمی خواھد بداند که چنين نھادھائی بازوی قضائی استعمار و " معنوی"آقای . استعمار و امپرياليسم را باز گذاشتن

خلقھای جھان و حاکمان کم قدرت و يا بی قدرت کشور ھای عقب نگه داشته امپرياليسم اند و فقط در قبال محکوم نمودن 

ين دادگاه ھا و ديوان ھائی نه تنھا تاحال نتوانسته بلکه من بعد ھم قادر نخواھد شد، چن. و فقير صالحيت اجرائی دارند

" ، تونی بلير ھا، شرودرھاھااھوانيني"، " زن و شوھر-کلينت ھا"، "در پسر و پ-بوش ھا " و قامتدر قد یکارانتجناي

  .، کوچکترين اقدامی نمايد"بن سلمان ھا"حتا 

 ساختن قضايا به محاکمی از سنخ ديوان الھه، در حقيقت چماقی را به دست  با راجعه نمی خواھد بفھمد ک"معنوی"آقای 

برای سرکوب خلق و حصول قدرت ھای امپرياليستی می دھد تا در معامالت جنايتکارانۀ شان عليه خلقھا، از چماق 

  .مايندنسود بيشتر در معامله با نوکران شان استفاده 

يعنی ھرگاه ايشان .  در يک مورد خاص استگی، جنايت عليه بشريت و قتل عام نکتۀ دوم، انتخاب گزينشی جنايت جن-

 ربانی و گلبدين سياف و -اين وجدان و شرف را می داشتند که در کنار مستند ساختن جنايات طالب، جنايات مسعود

دند و ھمچنان  می نمونقش شخص خودشان را در فاجعۀ افشار بيانمزاری را نيز مستند می ساختند و در آن ميانه 

جنايات اشغالگران روسی، امريکائی، المانی، بريتانيائی، ايتاليائی، فرانسوی، استراليائی و بقيه متجاوزان ھمراه با 

  . را نيز مستند می ساختند، در آن صورت می شد به کارشان ارج گذاشتامپرياليسم امريکا

 دھۀ اخير يکی از  و نيم۴ن و ناقضان حقوق بشر در به محاکمه کشانيدن مرده و زندۀ جنايتکارا !ھموطنان گرامی

وظايفی است که ھمۀ ما مکلف ھستيم در جھت آن تالش نمائيم، مگر اين نکته را نيز بايد بدانيم يگانه مرجع صاحب 

 آزادانه و مستقالنه داير نايات، دادگاه ھائی است که در زمانش خلق افغانستان در داخل کشورجصالحيت بررسی آن 

  .برای رسيدن به چنان زمانی نخست می بايد، طالب را به گورستان تاريخ فرستاد. ودخواھند نم

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء الينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما


