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  :پیشگفتار نویسنده

منطقھ بخصوص  ھم پیمانان شان در میدان نبرد ابرقدرت ھا و ربانی وق کشورما طی نیم قرن اخیر

ً توسط یکتعداد سازمانھا ایران و، کشورھای پاکستان بخصوص بعضی گروه ھای ، چین بوده کھ اکثرا

تحقق اھداف دشمنان کشورما  بھ رخ کشیده و در مختلف نقاب اسالم را یکھ با نیرنگھا مائوئیستی

، ما ناموس ھموطنان بھ مال و تجاوز، اختطاف، ترور، قبیل قتل متعدد از مرتکب جنایاتی، کوشیده

 آنرا ندیده است و چپاول دارائی عامھ بھ اشکال و میتودھای مختلف شدند کھ تاریخ نظیر و چور

 آنان کھ در کادرھای وطنپرستِ  احترام بھ عقاید یکتعداد اعضا و با. جنایات شان ادامھ داردی  سلسلھ

ما آغشتھ  حال دستھای شان بھ خون ھموطنان تا بھ وطن طبق اندیشھ ھای شان بوده وتالش خدمت 

مدارک کافی  با اسناد و شده و کھ مرتکب جنایات فوق الذکر مائوئیستیاما بعضی گروه ھای . نمیباشد

یا دولت موفق بھ . طبق احکام قانون توسط ارگانھای دولت محکوم بھ مجازات گردیدند و الزام دستگیر

داخل و  اعمال ضد انسانی با شرکای جرمی خویش در فعالیتھا و ۀمجرمین نگردید بھ ادامی دستگیر

 دروغپرانی بر و غخصلت اخالقی شان بھ تبلی طبق اھداف جنگ تبلیغاتی و ند ودخارج کشور ادامھ دا

ن دولت بخصوص کارمندا ما ھموطنان دادن جنایات خویش باالی سایره وارونھ جلو اساس عقده ھا با

ما را  ذھنیت ھموطنان بیگناه جلوه میدھند تا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان خود را قبلی و

، ناموس مردم بھ مال و تجاوز، جنایت بی امنی و، شرارت این مرحلھ حساس تاریخی کھ جنگ و در



 

 

تمام با بشدت  کشور در صدھا جنایت دیگر خصوصی و ھای عامھ و چپاول دارائی فساد ادرای و

یا  عنقریب معلومات دقیق با اسمای مجرمین و. بدھند یریسھمگیری آنان ادامھ دارد بھ طرف دیگر تغ

داخل  ھموطنان در کھ مرتکب اعمال ضد انسانی و ضد اسالمی شده اند برای شما باندھای فوق الذکر

. اند گذاشتھ میشودنموده  کھ این جنایتکاران اقامت اختیار مراجع عدلی کشورھای خارج کشور و و

استخبارات  منافع شخصی و گروھی خویش مانند گذشتھ طبق دساتیر کھ این جنایتکاران بخاطر چرا

 امریکائی و، کشورھای اروپائی تروریستی در کشورھا و سازمانھای تروریستی مرتکب اعمال دیگر

فعلی  لت ھای قبلی وعزیزما بخصوص کارمندان دو آنعده ھموطنان ھمچنان از. کشورھا نگردند سایر

از  دقیق بدور( جنایات این گروه ھا اطالعات اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان کھ از و

 با ذکر جھت شناخت اصلیت این دشمنان مردم و کشور) نقل قولھا دارند تبلیغات و، افواھات، شایعات

جھت . را ارائھ دارندھای خویش  معلومات.  . . تعداد قربانیان و، محل وقوع حوادث تاریخ و

ذکر نام اصلی خویش خودداری نموده با  از میتوانند فامیلھای خویش در افغانستان مصئونیت خود و

قبال افشای این دشمنان  رسالت تاریخی خویش را در صداقت و ایمانداری بااما  نام مستعار استفاده از

یکطرف جنایات  از جنایتکار و شخصاین نگذارید کھ ھر  از بیشتر. وطن خویش انجام دھید مردم و

 دشنام قرار مورد توھین و خدمتگار کشور را از جانب دیگر فرزندان صدیق و خویش را ادامھ بدھد و

بھ امید  .بیان میدارد اصلیت دشنام دھنده را شخصیت و، توھین کردن اشخاص گرچھ دشنام و. بدھد

  . واقعی کشورجنایات دشمنان  افشای بیشتر سھم گرفتن تک تک شما در

  ) عتیق گل(دوست شما ، عرض احترام با

*     *     *  

 ھمپیمان شان در توسعھ جویانھ ابرقدرت ھا و ما پیآمد سیاستھایکشور قضایای سھ دھھ اخیر و حوادث

حصول اندیشھ ھای مختلف جھت  گروه ھای مختلف داخلی تحت عناوین و میباشد کھ باھمکاریمنطقھ 

نان را اھداف شوم آ قرارگرفتھ و وطن ما دشمنان مردم و دست اجانب وآلھ  گروھی منافع شخصی و

 جنایات مختلف و و ترور، تسلسل آن اعمال شان ادامھ دارد کھ منتج بھ قتل و کشورما تحقق بخشیدند در

 افغانستان را بھ ویرانھ تبدیل نموده و و معیوب گردیدند شھید و ھموطن مازاران ھ متنوع شده و

تکب شده شان جنایات مر میخواھند تایکطرف  جعلیات از از مملو ا تبلیغات کاذب وب ،برعالوه. مینمایند

مصروف  تاریخی کشور این مرحلھ حساس و را درھموطنان ماذھنیت  و را وارونھ جلوه داده

مزین میباشد ھمان عینک سیاه  ن کم نشونمو نموده شان کھ باافسانھ ھای طراوش یافتھ ذھ موھومات و

خارج  داخل و ما در ھموطنان گوش شنوا وجود داشتھ باشد ھرگاه چشم بینا و. انندبکش جانب دیگرب



 

 

مطلع  واقعیتھا زکھ ا ھموطنان ماآنعده  شان و شرکای، ھمان جنایتکاران( محدودی عده  بھ جز کشور

ھمان اعضای حزب افغانستان  خدمتگار فرزندان صدیق و: د کھبا صدای رسا میگوینمتباقی ) نیستند

 بایدکشور ما  قضایای تحریر در لذا. میباشند بودند وکارمندان آن رژیم  واتیک خلق افغانستان دموکر

 منطقوی و، بین المللی ھایسیاست، افغانی ۀمعجا تحلیل واقعی از واقعیت نگری و، کستییبا دید ریال

محدوده  در، اهنباید با عینک سی، برخورد نمودمنطقھ  و وطن ماامور  درکننده نقش کشورھای مداخلھ 

. مطالب غیرواقعی را تحریر داشت ی عینیبدون درک واقعیتھاعقده مندی  بانظریات شخصی  افکار و

 مطالعھمورد ) ١٣٧٢الی ثور  ١٣٥٨جدی ( بین سالھایکھ را  خود ورحوادث کش و قضایا بخصوص

 تحمیلی از جنگ نموده بود با را مکدر منطقھ وکھ فضای سیاسی کشورما  عواملی بایدیدھیم م قرار

مرتکب  ھمکاری با کشورھای مداخلھ کننده دریم مخالفین رژجنایاتی را کھ  جانب دیگر از و یکطرف

ً . نظر داشت میشدند در قبال مردم  در کھقانونی  مکلفیت وظیفھ وکدام دولت اندیشید کھ تعمق  باعالوتا

امنیت را . دارد خویشمربوطھ  قلمرو حاکمیت وساحھ  بین المللی در قوانین داخلی و وطن طبق و

مجرمین علیھ امنیت . دفاع نماید خارجی کشور داخلی وحاکمیت  و ھای اتباعآزادی حقوق و از، تامین

رعایت  تحقق قانون و، جھت تامین عدالت در طبق قانون مجازات نماید و دستگیر خارجی را خلی ودا

 جھت ایجاد نظم وخویش  مکلفیت ظیفھ وطبق و ١٣٥٨جدی سال  جدید بعد از دولت. بکوشدقانونیت 

با ابعاد  کشور ترور ویرانی را در، جنگ وطن ما الب فوق کھ دشمنان مردم ومطامنیت با نظرداشت 

بانیان  استخبارات پاکستان و آتش جنگ را طبق دستورتوسط ھیزم کشان استخدام شده  وسیع آغاز و

 اصول اساسی جمھوری دموکراتیک افغانستان قطب وظایفی قانونی خویش را، مینمودند شان شعلھ ور

سعادت  رای رفاء ودولت ب) آن چنین مکلفیت را بدوش دولت گذاشتھ بود ٢چنانچھ ماده  بھ عھده داشت

قانون اساسی  ٤طبق ماده  و مین میکندتأ را مصئون وآرام، صلح آمیز گی  هزند، مردم خدمت نموده

یکطرف  از) جملھ وظایف اساسی دولت است رضی ازتمامیت ا استقالل ملی و دفاع از ١٣٦٧ سال

س کھ اسا تحقق ایجاد نظامی در دیگرجانب  زا و را مینمود خارجی کشور تمامیت داخلی و دفاع از

درک نکات فوق باید با وجدان سالم  با. تالش ھمھ جانبھ داشت و سعی حکومت قانون تشکیل میداد آنرا

 روی ھمین اصل. قضاوت نمودمخالفین رژیم ھای  خوردبر مقابل دروقت شیوه عملکرد رژیم  از

 و مائوئیستی بعضی گروه ھای جنایات ھی مختصری برنگا، قضایای آن دوره ضمن مطالعھ حوادث و

 جنایات را در آنان. میاندازیمبدبختی در کشورما بودند  و عوامل ترور کھ یکی ازھمکاران جرمی شان 

ھموطنان صدیق و فداکار  دوش سایرب رااتھامات آن فعال   شان مرتکب شدند تبانی با شرکای جرمی

) دوچ ولھ(صفحھ انترنتی  و) Bild(ذیل کھ در روزنامھ بیلد آلمان  خبرمثال  طور. می اندازند کشور

 تحت عنوان جالد کابل در آلمان روزنامھ فروشی میکند بشکل ذیل بھ نشر ٢٠١١ دسامبر. ١۶بتاریخ 

  : رسیده است



 

 

 ) ھزار انسان متھم است ٣٠این فرد بھ قتل حدود 

یک فرد افغان کھ بھ کشتار ھزاران انسان در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق در کابل متھم 

قضیھ از سوی ادارات مربوطھ این  در یکی از شھرھای آلمان روزنامھ فروشی می کند و این، است

 قبول نمی نماید کھ یک کارمند دولت منطق سالم درحالیکھ عقل سلیم و) کشور تحت تحقیق قرار دارد

امکان دارد کھ قوماندانان گروه ھای ترویستی ماویستی  تنھا. ھزارانسان شده باشد ٣٠مرتکب قتل 

رمناطق مسکونی وغیره اعمال مرتکب قتل بیشتر راکت پرانی د، انفجارات، میتوانند با مسموم کردنھا

 . ھزار انسان شده باشند ٣٠از

ً در خبراین نشریھ   فروشی  آلمان اخباررمونشن شھ دستگیری مرد جنرال رژیم قبلی افغانستان کھ فعال

ً . نمود نشر مینماید اتھام را باالی جنرال  دیده درآئی دروغپرانی وبا  مائوئیستیبعضی گروه ھای  بعدا

شب . کرزی کارمند دولت بود حالیکھ شخص دستگیر شده در رژیم رژیم دولت قبلی وارد نمودند در

دشنامھای  با خش میگرددپایاالت متحده امریکا  از ھطریق تلویزیون جھانی آریانا ک حسن امیری از بعد

 داند مجاز نمی را دھاچنین برخورقوانین نشراتی  دایره ادب کھ عفت کالم و خارج از رکیک و

این عملش طبق قانون (. توھین نمود کارمندان دولت را اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و

طبق معمول بھ یاوه  و) امریکا جرم پنداشتھ میشود جزای کشورھای اروپا و قوانین جزای کشورما و

یک  و توسط اعضای گروه شدروغ ھای اغراق آمیز جھت جلب کمکھای مالی بھ پروگرام سرائی و

لیغات ھمان شیوه تب با جامعھ مطلع نبودند عینیی واقعیتھا حقایق و از خوش باور ما کھتعداد ھموطنان 

عامل  کھ شورھایکخدمت  این طریق در از جستجو مینماید و وقت بقای خویش رارژیم آن  جعلی علیھ

 ابراز با و. ورما ھستندکش تفرقھ در وف منبع اختال میباشند قرار گرفتھ و بوده و مابدبختیھای مردم 

 امریکا و جوانان افغان کھ در و) خوش باور(ھموطنان  افکار زھرپاشی بر معلومات جعلی و نظر

بھ چنانچھ . مینمایند، واقعی کشور ما ندارند یکافی در زمینھ قضایامعلومات  اروپا بزرگ شده و

نام  کشورما زیری قضایا حوادث و ریستان کھ باعث بروزترو جنایتکاران و این مالحظھ میرسد

 طور. سیمای حقیقی خویش را پنھان نمایند میخواھندشدند فعال  مقاومت و آزادی افغانستان ، مبارزه

زھرپاشی با  ١٣۵٩سالھای  آن گروه در. بود مائوئیستیعضو گروه تروریستی حسن امیری خود  نمونھ

حبیبیھ ، رابعھ بلخی، سوریا، ھ درانیلیسھ ھای عاشی( مکتب ھا دانشاگر، مواد غذائی آب ومخازن  در

کارمندان  وکابل پوھنتون محصلین ) سایر والیات کشور و ردھاکن، بلخ، کابل والیات ھرات غازی در

اعضای سازمان جوانان  جملھ ترور از ترور دھھابرعالوه مرتکب . نمودندمسموم  رارات دولتی ااد

کھ  جنایات علیھ اتباع کشورما بوده بھ متھم شرکای جرمی شان وموصوف لذا . گردیدند افغانستان

 شخصی اخالق و بھ ارتباط کرکتر .میباشداستخباراتی کشور ارگانھایرشیف درج آ سوابق جرمی شان



 

 

از اقارب نزدیک یکی  امانمایم  وارداتھام شان بھ شخصیت من بھ خود جرئت نمیدھم تا  حسن امیری

ً درفعکھ شان  حسن (: کھ ندفرمود، نامیدعضو فامیلش  حتا میتواناید گی مینم  هکانادا زند کشور ال

طریق  ازھم فعال   مقروض میباشد و شخص دھھا کھ از »کازینو« بھ قماربودن  برعالوه معتادامیری 

آن  از را بھ پروگرام خویش جلب نماید تا ھموطنان ماپروگرام تلویزیونی میخواھد کمکھای پولی 

با خانم موصوف اینکھ  ترمطلب تکان دھنده . دیش را مھیا نمایبعدی خوطریق زمینھ قماربازیھای 

خانم اولی  و مناسبات غیرمشروع ایجاد نمودخطاب میکرد  کھ سالھا او را خواھرخود  خسربره

ی گرچھ قوانین کشورھای غرب است نمودهخانم خسربره خود ازدواج  با فعال   و هکرد خویش را طالق

 »نین عمل را مجاز میداند؟چ اسالمی افغانی و کلتور خالق ویا اآ«جرم نمی شمارد  عمل موصوف را

بشمول دوران جوانی با نظر داشت سوابق قبلی ، ھ باشدچنین مطلب واقعیت داشت ھرگاه ھرگاه ھرگاه

 امیری و ھرگاه .).داشت صادقانھ را ونیک  کردار، اعمال، گفتار توقع چنین شخص نباید از، اش

 میباشند بودند و کشور فداکار کھ فرزندان صدیق و ھمرزمانش ن جنرال وای کھ بر شرکای جرمی شان

 قل سلیم ووجدان سالم تعمق نمایندباع این مطلبواقعیت را وارد مینمایند صرف بھ  از اتھامات دور

ً دربود  عھده دارافغانستان  تحقیق را در ارگانھای لیتومسئو ھای متمادیسال کھ جنرالی(  کشور فعال

مدت  پاک نفسی در داقت وص کھ مملو از افتخارشپرگی ه زندثابت کننده ) ار فروشی مینمایدآلمان اخب

 اکثر و خصوصیت آن جنرال من خصلت و، شخصیت کھ شناخت دقیق از ییجا تا. دمیباش، بود خدمتش

مخالف ، سختگیر وقاطع ، با انضباط، امموصوف یک شخص آر، داریم دوستانش و سایر ھمکاران

قضیھ را با دقت  آن واسطھ صورت میگرفت کھ در قضایای در. بود خویش خوری وھ شدید واسط

 واداری  عایت سلسلھ مراتبر رتقد بمع، بررسیھا تحقیق و دردقیق ، طبق قانون بررسی میکرد بیشتر

خدمات امنیت دولتی  ارگانت اادار لین سایرومسئوھمیش با  و قانون بود بھتر تالش تطبیق در، نظامی

، مذاکره درفرا گرفتھ بود  مھ ساحات زندگی راآن زمان کھ جنگ ھ در قانون تطبیق بخاطر )خاد(

ً در مفاھمھ و  لیت وومسئودوران ، تحقیق ارگان لیتومسئو قبل ازماموریت طول  در. بود جنجال بعضا

ی ھراس قانون شکن داشت از قانون چون درک از. بود یتقانون قانون وبھ رعایت  آن تنھا معتقد از بعد

بھ  آن را طبق مواد قانون متھم مواجع میگردیدمحیط کارش در کدام عمل خالف قانونباھرگاه . داشت

مورد  سلسلتا   ست کھ مرتکب اعمال خالف قانون شدندکارمند آنریا دھھا، معرفی میداشت ی ارنوال

 آن رژیم مخالفین جنایتکاران و تنھا یھ چنین اشخاص صادق ووطنپرستعللذا. ندگرفتتعقیب عدلی قرار

روشن شدن میدانم تا جھت  بناءً الزم. بیان دارند جعلیات را ووء ستبلیغات  میتواننداشخاص پرعقده  و

شخصیت چنین  اصلیت و، عدلی کشورھای اروپائی وامریکائی وقی ومراجع حق، ھموطنان ما اذھان

گروه ھا جھت  و نین افرادچ مبادا تا دمعرفی نمومرتکب شده شان  جنایات را با ه ھاگرو شخص و

، بھ ترور ھم متوسل باز ھاسایرکشور اروپا و در شان گروھی شخصی و شوم مقاصدبھ رسیدن 



 

 

زمینھ قابل توضیح  مطلب عمده ذیل در فعالً دو. گردند جنایات غیرانسانی دیگر سایر انفجارات و

  :میباشد

بعضاً سلسلھ  و آنزمان مرتکب شدنددر شرکای جرمی شان  و مائوئیستیھای  جنایاتی را کھ گروهـ  ١

   .آن ادامھ دارد

الی ثور  ١٣٥٨جدی  بخصوص جرایم علیھ امنیت ملی کشور ازجرمی ی قضایا شیوه بررسی ـ ٢

١٣٧١ .  

  : شرکای جرمی شان و مائوئیستیجنایات گروه ھای  ـ ١

) پرچم لق ووحدت جناحھای خ(رھبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان بھ کھ  ١٣٥٧تحول ھفتم ثور 

تأمین منافع  وھموطنان وطنپرست ما صورت گرفت ھدفش ایجاد دولت مردمی  ھمکاری سایر و

 برداشتھای متفاوت و این تحول بھ منافع شان از گروه ھا نظر گرچھ افراد و. بود زحمتکشان کشور

ل مختلف مرحلھ اول اھدافش را تحقق بخشد عوام اینکھ چرا رژیم جدید نتوانست در. مختلف دارند

 ھموطن ماھزاران  کھ باعث کشتارشدت عمل وعدم رعایت قانون ، برخورد ناسالم بامردم) داخلی

را منافع شانبلکھ کشورھای مختلف کھ  ،تنھا متضررین داخلی نی. خارجی داردعوامل  و) . . .وگردید 

پالنھای  ویا جھت تحقق اھداف  وگرفت  قرار خطر معرض در یا منافع بعدی شاندست دادند  از

 آمدنھا و تقویت دستھ ھای قبلی و جستجوی متحدان جدید بدون درنظرداشت ھرکدام با کنار، وسیعتر

متفاوت  نظریات متضاد و و افکار) . . امریکا و چین و، اسرائیل، ایران(قبلی  ھای دشمنی و اختالفات

 حھای جدید خویش قرارش سالآزمای و کشورما را میدان نبرد و صف آرائی کردند نگ سردج بستر در

توافقات  ھای قبلی ومطالبات پیھم حاکمیت بنابرراس اتحاد شوروی  ھمان بود کھ بالک شرق در. دادند

 آن کشور، دولت شوروی و وقت افغانستانبین حکومت  ١٩٧٨ دسامبرمعاھده پنجم رسمی طبق 

 جنگ نابرابر و دفع تجاوز یک طرف در از. نمود گسیل وطن ما درنیروھای نظامی خویش را 

نفوذ بنیادگرائی اسالمی درامان  از خویش راسرحدات جنوبی  جانب دیگر از و کمک نمود را افغانستان

نستان ابھ افغ قوای شوروی پیاده شدن در گروپ شخص و برداشت ھر قضاوت و( آنھم داشتھ باشد با

ً در متفاوت بود راس ایاالت  جھان در کشور ٤٨ھای نظامی بیش ازپیاده شدن نیرو ارتباط چنانچھ فعال

یجاد دولت جدید سیاست با ا .)برداشتھای متفاوت وجود دارد قضاوتھا و، وطن ما در متحده امریکا

 گردید رژیم بیشتردشمنان بھ ھای نظامی تحت نام داعیھ افغانستان کمک نموده مداخالت و یریجھانی تغ

تروریستان خارجی  ن داخلی رژیم جدید وھای ناراضیاغربی کمپ جنوبی و، طرف سرحدات شرقیآن در

 نظر زیر وطن ماداخل بھ ویرانی  و تربیت نظامی شده جھت کشتار کشورھای مختلف استخدام و کھ از



 

 

آنان بودند کھ . بخصوص استخبارات آنکشور اعزام میگردیدند و) پاکستان( دشمن دیرینھ افغانستان

 را تروریستی دیگرھا گروپ ھد و) ای آنراشاخھ ھ و "هالقاعد"(قبلی اسالمی را تقویھ  رو ی تنددھانھا

دارائیھای  اموال و چپاول و تاراج چور، ترورھا کھ نقش اساسی در مائوئیستیبھ شمول گروپھای 

ً آن تروریستان بھ معضلھ  تربیھ و، ایجاد، افھا داشتندطاخت دولتی و شخصی و تجھیز نمودند کھ فعال

 مردم وبین  در ناسالم یدھابرخور نسبت مظالم و مائوئیستی یه ھاگرو. ندنی مبدل گردیده ابزرگ جھا

تنظیمھای اسالمی طبق  در مائوئیست ھاھای گروه اعضای  اکثر. تاکتیک دادند تغییرشده  جامعھ منفور

 اینکھ تذکر با. ندیدبخش جنایات شان شدت بیشتر عالیتھا وھ فب ندگردید تنظیمشان  مخفی دستور رھبری

ً بھترھبران تنظیمھا دارای تحصیالت  نسبت بھ اعضا و ااین گروه ھتعداد اعضای  یک  و ندبود رنسبتا

چریکی را فراه  چین تربیھ نظامی و ھای مخصوص داخل کشورکمپ تعداد شان دریک جانب دیگر از

 بحیث قوماندانان با و استخبارات پاکستان مستفید گردیده بیشترلطف  وپشتیبانی ، اعتماد از. دگرفتن

  . دادندانجام  را بیشتر تروریستی تخریبی و اعمالپاکستان  ھای کشورپالن اھداف و تحقق در اراعتب

 کارمندان دولتی و محصلین و، مسموم کردن متعلمین، افھاطاخت، ترورھا، جنایات مثال از طور

ھای قطارچپاول  و چور وحریق ، فردی اتباع کشور دستھ جمعی و کشتار، کھ ھاکارگران فابری

ادارات ، مساجد، شفاخانھ ھا، مکتب ھا حریق تخریب و، دریوران کشتار دولتی و االتی شخصی واکم

ناموس  بھ مال و تجاوز خصوصی چپاول دارائیھای عامھ و و چور، قطع راه ھای مواصالتی، دولتی

  :نمونھ یاد آورشد طور، والیات شھرھا و، قصبات، قراء جنایت در صدھا مردم و

ً طرح شده تنظیمھابرخاسکھ  ١٣٥٨سال حادثھ سوم حوت  ـ . .  و مائوئیستیی گروپھا، تھ ازپالن قبال

تعداد ھموطنان کشورما یکنتیجھ  کھ در وقوع پیوستبھ  بعضی شھرھای دیگر وکابل  شھر دربود 

 موردامنیتی  کزامر تعدادیک بعضی ادارات دولتی حریق و، تعداد قابل مالحظھ زخمی و کشتھ شده

 و مائوئیستیاین حادثھ گروپ ھای  در. چپاول نمودند و چور مھمات را سالح وفتھ گر قرار چپاول

بھ  وزیرآباد از متھمین این قضایا نزد چنانچھ از. داشتند سھم بعضی سازمان ھای دیگرو  تنظیمھا سایر

 شھر، دشت برچی، کابل شھر عضو فعال گروه ماویستی رھبری شفیع فارغ التحصیل فاکولتھ حقوق و

 بم، ماشیندار، تفنگچھ نورمحمد شاه مینھ سالحھای مختلف النوع مانند سید، منطقھ قلعھ شاده، کابل کھنھ

 راتھیھ این بم ھا ( بود ھااعضای گروپ خود ساختخمی کھ  زانو جملھ بم دستی ھای مختلف دستی از

تھیھ شده  یغاتیتبل اسناد البسھ نظامی و، )آموختھ بودند تربیھ نظامی آنطرف سرحدات کشور مرکز در

مصاحبھ  در و متھمین بجرم خویش اعتراف. بدست آمد غیره ت طباعتی وماشین آال، خارج کشور در

شرکت داشتند بھ سواالت ) بی بی سی(کشورھای مختلف بشمول  ازمطبوعاتی کھ ژورنالیستان 

  . ارائھ کردند معلومات زمینھ جنایات شان رنگاران درخب



 

 

یا  ودولت  کارمندان زب واعضای ح کابل نقاط مختلف شھر در ١٣٥٨ حادثھ سوم حوت از بعد ـ

ً کھ  یتوسط تروریستانفامیلھای شان   با داشتند سوارپطلون کوبای بھ تن  سیاه چرمی و مپرج اکثرا

قبیل ترورھای شھید حاجی مستقیم وکیل حصھ دوم  از میشدند ترور بودند می موتر موترسایکل یا

 وزیر دریور، سرک دوم کارتھ پروان زخمی شدن خودش در ه محکمھ وخانم کارمند ستر، خیرخانھ

جھت دولت . دیگر ھا ترورھد و، کلتور رئیس نشرات وزارت اطالعات و، اطفالش خانم و دفاع با

 در داد تا دستور و رازسواره را اف گروپھای گزمھ پیاده و، ترور جلوگیری از و امنیت بھتر تامین

  .تالشی بدنی نمایند را آنھا صورت مشاھده چنین افراد

شخصی  ناحیھ نھم در گزمھ نفر دوکابل  یان کھنھ شھررمنطقھ مکرو در ١٣٥٨نیمھ دوم ماه حوت  در

 اما شخص مذکور. ایستاده شود اورا صدا میزنند تا. پطلون کوبای می بینند چرمی سیاه و مپرجبا  را

 ب شخص مذکوریعقتگزمھ امنیتی بھ  ،دبالک میدو نموده بھ دھلیز بیشتر را یشخو سرعت رفتار

چون ، نمودپرتاب  باالی دروازه بالک خودرا سپس از باالشده وبالک  زینھبھ  شخص مظنون، پرداختھ

 نھم حوزه در بردند خود با حوزهبھ  واورا دستگیر . امنیتی ایستاده بود دیگر موظفپائین بالک  در

نزد  تالشی نموده از موصوف را امنیتیلین ومسئو بعداَ . کانی استکل مجید سائی نمودند کھاشن اورا

 مائوئیستیگروپھای  رھبری در موصوف چون. بدست آمد تفنگچھ نوع استار یک میل کلکانی مجید

ً ) ساما( تحت نام گروه ائتالف شده علیھ  مسلحانھ را تھایفعالی افھا وطاخت، تروریستی اعمالکھ اکثرا

  .گرفت قرار تحقیق تحت توقیف و ی میکردرھبردولت 

سالحکوت قطعھ نظامی  بر گروپی معلم ستار اعضای سازمان ساما بھ سر ١٣٥٨ماه حوت  اواخر ــ

چپاول  و چور مھمات را ختلف النوع ومیل سالح م یکھزار از بیشتر، حسین کوت حملھ چریکی نموده

  .دندیک تعداد سربازان را شھید کر ده ونمو

ملی ان دو طفل تجار، محمد معلم شیر شخصی بنام مستعارتحت رھبری  مائوئیستیاعضای گروه  ــ

دستگیر ، نموده بودند اختطافکابل  شھر ناحیھ کارتھ چھار نامھای بازمحمد و امیرمحمد ازبا  کشور را

  .اف دیگر نیز اعتراف کردندطبھ چند اخت ھا گردیدنزدشان ر طفل از تنھا کھ دو نی و

خدمت عسکری  وسط سرباز گارد جمھوری کھ قبل ازت ١٣٦٢سال  ناکام رئیس دولت در ترور ـ

زیر پتک  تفنگچھ پنھان شده در با را داشت و مائوئیستیعضویت گروه  کارمند وزارت تجارت بود و

 گرچھ. گرفت رئیس دولت قرار عفو طی مراحل عدلی مورد کھ بعد از. بوت عسکری دستگیر گردید

الی مواد  ١٧٣مواد . پیشبینی نموده استجرمش مورد  در اشد مجازات قانون جزای کشور ٢٠٦ماده 

جرایم  میباشد مجازات حال مرئی االجرا تا نافذ شده بود و ١٣٥٥قانون جزا کشورما کھ درسال  ٢٥٣



 

 

میباشد متوسط المدت  حبسھای طویل و اشد مجازات و خارجی کشور را کھ شامل علیھ امنیت داخلی و

محکوم  عضای این گروپھای جنایت کار بھ اشد مجازاتحالیکھ بھ ندرت ا در. پیشبینی نموده است

  .شدند

 بنام ناصری دررا مربوط میربچھ کوت ) خاد(خدمات امنیت دولتی یک کارمند  مائوئیستیگروه  ـ

  .بستھ نموده و سپس اورا آتش زدند منطقھ کلکان دستگیر ابتدا بھ درخت

 علومی و اسد مائوئیستیوریستی گروه تر، نیازی سیاه پوشان قلعچھ و مائوئیستی گروه دیگر ـ

  . حسن امیری عملیات ھای خویش را انجام میدادند پیوند با ھمکارانش کھ در

 امنیت داخلی وعلیھ جنایت  مرتکب ترورھا وکھ  کارنایتاعضای چنین گروه ھای ج آیا رھبر و 

   ؟قابل مجازات بودند یا نھ شدند خارجی کشور

 دیگرموسسات  کارگران و دولت کارمندان، محصلین، مینمتعلمسموم کردن ، مکتب ھااعتصاب  ـ

 احمد و علی انجنیر اعترافات مثال قرار طور. توسط گروپھای مخالف دولت بھ خصوص ماویستھا

) حسن امیری( بھتخلص مکھ فعال  را حسن سیغانی رحیم فعالیت مینمود معلم سعید کھ بنام مستعار

مسموم  براه اندازی اعتصابات و درمیباشد  غربی کشورھای در کردن نام تروریستی خود پنھان اطربخ

 ھای مسموم شدهآب نوشیدن ن کشورما بھ اثرجوا صدھاکھ  موسسات نقش کلیدی داشت و مکتب ھادن کر

  .دست دادند خودرا از رینیجانھای شحتی  و آلوده با مواد سمی مریضخوردن غذاھای  و

 تب ھامک در را اتتخریب وتظاھرات رکای جرمی شان ش و مائوئیستیگروه ھائی  ١٣٥٩اواسط سال  ــ

 اقدام بھ لت و مکتب ھابرعالوه شکستاندن شیشھ  کھ سازماندھی نمودند دختران تب ھایبشمول مک

ً  را اتتظاھرمحرکین  دولت ناچار. نمودند مکتب ھالین ومسئو کوب معلمین و سازمانھای  با کھ اکثرا

کھ ) خاد(خدمات امنیت دولتی ریاست دوم بزرگ  تاالر در انآن و دستگیر، دولت ارتباط داشتند مخالف

  ارنواالنبا حضورداشت  و داد تحت نظارت قرار شد اعضای سازمان زنان مواظبت میتوسط 

 با. نمود تکمیلعاجل  طور ھفتھیک  از ظرف کمتر در را مظنون ٥٢تحقیق  واظھارات ، موظف

 ١٨ دوسیھ رھا روزظرف سھ  آن در نفر ٣٤ متعلمھ ٥٢جملھ  از افغانیت جامعھ انظرداشت خصوصی

محکمھ . دنمومحول محکمھ اختصاصی  ی ارنوالطریق  بھ سرعت از تکمیل و را دیگر تن

بھ  تن متھم را ١٨ آنموقف آینده دختران وطن  ت وحیثی، نظرداشت احساسات جوانان بااختصاصی 

ختم جلسھ قضائی حتی آنعده  بعد از و ا نمودرھآنان را  ھمان روز تعلیقی کوتاه مدت محکوم و ھایحبس

تسلیم  بھ فامیلھای شانافراد موظف ذریعھ  نداشتند ضورجریان محکمھ ح شان در کھ اقارب متعلماتی

  . مکتب ھا اتوص متعلمبخص مجرمینمقابل بھ دولت  برخوردشیوه  این بود. نمود



 

 

 نتیجھ در پسران بود کھ در ، تظاھراتامکتب ھمتعلمان  آن تظاھرات تا حدود قھرآمیز از تر وخیم ــ

ھای مسلحانھ تکھ علیھ دولت فعالی تنظیمھای و مائوئیستی یمربوط گروه ھا مکتب ھا متعلم صدحدود 

جرایم شان  و شدند مکتب ھا ات درتخریب، متعلمان یکتعداد معلمین وکوب  ولت  مرتکب جرایم، داشتند

 بعد و دستگیر، سال پیشبینی نموده بود ٥متوسط الی ای ھحبس قانون جزا  ٢٢١ماده چارگانھ  ترافق را

قانونی محول محکمھ  میعاد از طول کمتر در تکمیل و دوسیھ ھای محرکین حوادث، ات الزمقتحقی از

ً  کشور دشوار شرایط و احساسات جوانی، انگیزه جرم، نظرداشت سن محکمھ با. گردید  زمان اکثرا

 نتایج مثبت کھ بھ حبسھای تعلیقی قصیرالمدت نمودمحکوم ستھ کافی دان رامتھمین نظارت سپری شده 

  . سایرمتعلمین داشت آن جوانان و تحصیالت آیندهادامھ  در

 در قابل مالحظھ ماویستھا ھ تعدادک کابل شھر گلبدین دریک شاخھ تشکیالت  ١٣٥٩سالھای  اواخر در ـ

ل امنیت کابل بود وکھ مسئو) خاد(لتی خدمات امنیت دوحوزه اول . این تنظیم فعالیت داشت بدست آمد

. بدست آورد بین زنجیری بود در خیلی دقیق و، کھ بصورت شفری تشکیالت حزب اسالمی گلبدین را

 مطالعھ دقیق و از اما بعد. ابتدا فھمیده نمیشد کھ کتاب تشکیالتی است شده بود چون بشکل شفری تحریر

، بشمول دوایر دولتی ھای مختلف رگانا در ب شده آناعضای جذ د آن تثبیت گردید کھنمودن کلی پیدا

طبق ھدایت . اجرای وظیفھ مینمودند. . .  و پوھنتون انتن استادچند  بشمول پوھنتونھا، مکتب ھا

ساس پستھای ح دراعضای آن کھ  هآنعد بخشھای چریکی و تروریستی و یتنھا سرگروپھا رھبری دولت

 با و رسید حدود دوصد نفر درشده گان  د دستگیرتعداکھ . گردید گرفتار دولتی اجرای وظیفھ مینمودند

گان بالفعل  شده دستگیرچون  میدانم کھقابل یاد آوری  ی صورت گرفتحتوضی راعضای شان کا دیگر

  .محکوم بھ اشد مجازات نگردیدند بودندنشده  با سالح دستگیر و

 خارجی کشور داخلی ویھ امنیت ائی کھ فعالیتھای علرھ مائوئیستیدستگیری اعضای سازمان  ـ

طرف  قانونی از حلاطی مر از بعد و مرتکب شدند را )چین کشور فراگرفتن فعالیتھای چریکی در(

  .صالحیت بھ مجازاتھای مختلف محکوم گردیدند محکمھ با

ویستی ئبھ ھمکاری گروه ماتوسط تروریستان تنظیم جمعیت اسالمی  سینمای پامیر جوار تعمیر انفجار ـ

کھ برعالوه بدست آمدن . گردید فاعلین آن گرفتار. زخمی گردید کشتھ و ھموطن ما نفر ھاھآن د در کھ

 آنآیا (. اعتراف نمودندیش محضر محکمھ علنی بھ جرم خو آن در شواھد مرتکبین مدارک جرمی و

  ) ؟ میگردیدند یا نھ مجازاتقاتلین قانونا 



 

 

شرکای جرمی شان  و مائوئیستیی توسط گروپ تروریست میدان ھوائی کابل دخولی دروازه در انفجار ـ

 آیا. بھ جرم خود اعتراف نمودند و عاملین قضیھ گرفتار. زخمی گردید و شھید صد نفر کھ اضافھ از

   مجازات نمیگردیدند ؟ ھموطن ما صدھا ینقاتل این

  .ما گردید ھا ھموطنھزخمی شدن د کھ باعث شھادت وسینمای آریانا  در انفجار ـ

انفجارات متعدد  و. زخمی بجا گذاشت کشتھ و دھھاکھ مختلف شھر کابل رستورانت ھفت  در رفجاـ ان

  .معیوب بجا گذاشت زخمی و، کشتھ کھ ھزاران نفر والیات کشور سایر کابل و سایر نقاط در

دره  للندر، مناطق کوه صافی ازه ھای مختلف تروریستی روگ یھا پرانی راکت ـ حوادث ناھنجار

کابل بھ خصوص منطقھ ایستگاه سرویس پھلوی  بھ شھر، نقاط سایر شکردره و، چھارآسیاب، پغمان

خوشحال ، افشار، مناطق دشت برچی، پل باغ عمومی، میدان ھوائی، مکروریانھا، وزارت معارف

 طبق ھدایت استخبارات پاکستان. دیگر نقاط شھرکابل تھ پروان ورکا، خیرخانھ، شھرکھنھمینھ ، خان

زمامداران  تا. کابل روشن باشد کھ باید آتش جنگ ھمیش در) تحریرشده بود "تلک خرس" کتاب در(

والیات کشور جریان  مرکز و را کھ درجنایات  انسان کشی واین ھمھ . دنکابل مصروف نگھداشتھ شو

 آیا. معیوب گردید شھید و ماکشور استخدام شده در توسط این گروه ھای ھموطن ماھزاران  داشت و

   میشدند یا نھ؟مجازات  ومحاکمھ آن تکاران جنای

 و ھموطن ما دھھامعیوب شدن  شھادت وکھ سبب د میدان ھوائی شیندن طیاره جیت در ٢٦ انفجار ـ

  .دارائی عامھ گردید تخریب ملیونھا دالر

الی منطقھ ھنزدیک کابل کھ تلفات زیاد برای امنطقھ قرغھ  درمھمات  دیپوھای سالح وانفجارات  ـ

  .آوردببار

 دیکتعدا تنظیم گلبدین و، گروه ھای ماوئسیتیوحدت  دستگیری اعضای گروپ شفا کھ متشکل از ـ

  .؟قابل مجازات بودند یا نھکشتارھا مسببین آن  آیا. گروه ھای دیگر

 اختطاف و مثال از والیت ھرات طور در ھموطنان مامال  وجان ، حیات بر تجاوز و کشتار، رورت ـ

قلندرشاه ، گل احمد، نجیب هللا، خواھرش دوشیزه فاضلھ با دو ترور، نطقھ پایان آبم طال گل در ترور

 انکارمند صدھا غالم جیالنی و، غالم غوث حفیفی، ھمکارش چھار و عبدالستار، فاملیش عضو دو و

مائوئیست توسط گروه ھای تروریستی  ھرات سرمایھ داران شھر و مردم عادی باالخص تجار و دولت

صفی الئد ، غفارکل، شیرآقا چونگر، نورسوز، ھای معلم فضل احمد جرمی شان کھ بنامشرکای  و ھا



 

 

تحریر  جنایات نابخشودنی را مرتکب شدند کھ. . . .  انجنیرگالب و، معلم حمید، ماما فیضو، غوریانی

  .چنین جنایات ھولناک خواننده را شک میدھد

زخمی شدن  چندین ھمکارش و و) خاد(خدمات امنیت دولتی جالل رئیس ریاست پنج  ترور ـ

  .ھرات شھر در چندین نفر دیگر و خالقیار وقت صدراعظم

 ٢٠٠٠ از بقتل رسانیدن بیشتر حریق نمودن وسایل ترانسپورتی و، چپاول اموال تجارتی و ـ چور

آن مربوط شرکت  نفر ٢٦٠ حدود جملھ درن آ کھ از. اولیھ مردم را انتقال میدادند دریوران کھ مواد

ارکھای صنعتی پلچرخی کھ بداخل ریاست افسوتر واقع پ لوحھ ای چنانچھ اسمای شان در. وتر بودافس

 سایر مواد خوراکھ و اتباع کشور کھ برای ھموطنان دریور قاتالن این. حکاکی شده است موقعیت دارد

  .شرکای جرمی شان بود و مائوئیست ھا؟ ھمین دکی بوانتقال میدادند  ضروریات را تھیھ و

 مظالم و یھمھ والیات کھ داستانھا قوماندان در دھاص باجنایات  ھمکاری ماویستھا در رکت وش ـ

زمان  مروربھ  و شھرھای مربوطھ شان میباشد و قصبات، اءقر در جنایات شان درج سینھ ھای افراد

 . شد خواھد این واقعیتھا درج تاریخ کشورما

 و شھداھای تپھ  درمین تروریستان میباشند کھ توسط ھما  ھموطنان ھزار شھادت شاھد ھموطنان ما

ھمین اشخاص بود  دفن گردیدند و کشور قصبات و قراء عالقھ داریھا و، ولسوالیھا، والیاتی قبرستانھا

دره ھا  کاریزھا و، چاه ھا در. . . . کروعس، کارمند دولت، یحزبتحت نام  ھزاران ھموطنان ما را کھ

 نظر وردمشخص فامیل  اعضایھمھ حال  شامل بلکھ، ل شخصی نبودهنزد آنان جرم عم. پرتاب نمودند

خدمات امنیت دولتی مثال یک کارمند  طور. دم تیغ میکشیدند از آنان رابصورت دستھ جمعی بود کھ 

بدلیل اینکھ مخالفین دولت بخانھ  گذاشت) گلمجم( را گلیمجمع تخلص خود چرامزارشریف ) خاد(

ھمان تاریخ شخص  از. اطفال خوردسالش راکشتند خانم و، برادر، ھرخوا، مادر، حملھ نموده مذکور

ً ازبعد ابتدا قوماندان تولی. ذاشتگگلمجم  تخلص خودرا مذکور  ئیملیشیا سپس قوماندان غند کندک و ا

مخالفین دولت باالی مین شکل ھ بھ. مردم میجنگید مقابل دشمنان دولت و دالوری در باموصوف  شد

 فامیلھای شان را بشکل دستھ جمعی از حملھ نموده کشورمختلف  والیت دولت در کارمند دھاصخانھ 

 از طیتخ و جمعی کشتار، آیا اینھمھ جنایات جنگی ؟راه حق بودند "مجاھدین" انآن آیا. بین بردند

  د؟نبو بشر حقوق

 سایر ھا و چاه، کاریزھا، دره ھا در اجساد شان را و کشتند پنجشیر بنامھای مختلف در را نفر صدھا ـ

، تن سربازان اعضای حزب صدھاپنجشیر اجساد  درچنانچھ بعد ازعملیات تصفیوی . نقاط انداختند

یا اجساد ھموطنان ما . ازچاه آھو بدست آوردند را) خاد(خدمات امنیت دولتی کارمندان  مردم عادی و



 

 

جنایت جنگی گفتھ  آیا اینھا. بدست آمد والیت و شھرھا اکثر دیگر در محالت ودره ژوره  کھ از

  .؟نمیشود

خدمات امنیت کارمندان  تن اعضای حزب و ٧٢ کشتار، پغمان محصلین حربی پوھنتون در کشتار ـ

بھمین شکل ، سقوط قندوز فامیلھای شان پس از کارمندان دولت و دره خوگیانی کشتار در) خاد(دولتی 

 اعمال خالف موازین حقوقی واین مھ ھ آیا. سایر والیات خوست پکتیکا و، بامیان، ھرات، ردھاکن در

بقتل  یرانسانی مجازات وغرا بھ شیوه ھای ھموطنان ماکھ  نیست؟مخالفین دولت توسط انسانی 

 قانون شکنی نبود طور داشت آیا جنایت و کشتارخاص  طرز شیوه و خود از جنگساالر ھر میرسانیدند

  :رمیشومآو قوماندانھا یاد بعضی ازشیوه جنایت  مثال از

دشت  در کھ شخص دستگیرشده را چنین بود شیوه ھای کشتار ھلمند یکی از و ردھامناطق کن در ـ

رین ییا بعضی مواد ش عسل و وتختھ پشت ا در میکرد وزمین اورا چارمیخھ بستھ  در، برھنھ نموده

گوشت شخص  پوست و حشرات مختلف داشت و چون آن مناطق زنبور. خود شان میرفتند مالیده و

  .تا استخوان میخوردند را مذکور

ذریعھ سیم مخصوص بستھ نموده  شده را آلھ تناسلی مرد دستگیر بین راه کندز بغالن قوماندان دیگر ـ

مرمی از بین  ذریعھ فیر بعدا اورا، شده نمی مرد ھرگاه دستگیر. ھوش برود میداد تا از زجر آنقدر

  .میبرد

شده  شخص دستگیر. بود مناطق لوگر وپ گلبدین درقوماندانھای گر یکی از رقص بسمل شیوه کشتار ـ

تنش  را از شیک ضربھ شدید گردن تیزی کھ بھ دست داشت با شمشیر با و، را مقابل خود ایستاد میکرد

یا کدام ارادی  بھ زمین میغلطید حرکات غیر کھ شده تا لحظھ ی بدنش جدا از شخصیکھ سر. جدا میکرد

  .قوماندان این لحظھ لذت بخش بود آن رایب. میداد انجام را عکس العمل دیگر

بھ آتش ، انداختن چاه ھا در، کشتن سالح ذریعھ فیر یا تبر و با، بریدن سر را عقب از، کردن "اللح"ـ 

 اتباع کشتار انواع قتل و سایر نوجوانان و اطفال و، بھ زنان تجاوز، و یا گوش بریدن پا، دست، کشیدن

  .توسط مخالفین دولت) غیرحزبی یر کارمندان امنیتی وسا کارمند دولت و، حزبی(کشورما 

خدمت دشمنان وطن و مردم ما  اعضای این گروپھا را با اخذ مبالغ ھنگفت پولی در رھبران و ــ

شوم شان  مقاصد ت پیشبرد اھداف وجھ) استخبارات پاکستان وھمپیمانان شان حتی استخبارات اسرائیل(

حال  تا و گرفتند قرار "جھاد" اسالم و دفاع از، م داعیھ افغانستاناتحت ن لیھ کشورماجنگ تحمیلی ع در



 

 

 قضاوت نمایند کھ درک و ھموطنان ما باید دارند ه گان شان قراردخدمت پرور ضمنی در بصورت

ً بالفعل دستگیر و جنایات گردیدند کھ مرتکب ھزاران جنایتکاران قاتالن ھموطنان ما و   . گردیدند اکثرا

  : جرمی بخصوص جرایم علیھ امنیت ملی کشور یقضایاشیوه بررسی  ـ ٢

ھمان  داشت از رژیم قبلی ون درعدم رعایت قان کھ از با تجربھ ی ١٣٥٨جدی  ٦ جدید بعد ازدولت 

عمومی  هبود چنانچھ در اولین اقدام عفو حاکمیت قانون تحکیم و ایجاد رفاه مردم جھت درمرحلھ اول 

 رھبر دھھا یتوان از عبدالرب رسول سیاف رھبر تنظیم اتحاد وجملھ م بود از تمام زندانیان کشور

 ً  تدابیرھمان مرحلھ جنگ تحمیلی  دریکسان قانون  تطبیقو جھت رعایت ماویستھا یاد نمود و بعدا

جمھوری دموکراتیک افغانستان کھ حیثت قانون تطبیق اصول اساسی  جملھ تصویب و مشخص از

 باآن پروسھ برداشت تطبیق زمینھ  را در عملی و ارزشمند گامھای وود نم، اساسی موقت را داشت

مترقبھ غیر ومعضالت عملی  سھل نمیباشد وقانون سان  کرعایت ی وتطبیق شرایط جنگ  آنکھ در

اعاده حقوق  جامعھ و اه اعماریگانھ رلین رژیم بھ این عقیده بودند کھ وقبال دارد ولی مسئو در را

پروفیسور ارماکورا فرستاده سازمان حقوق . است پذیر نون امکانحاکمیت قاطریق ایجاد  از افراد

لین ادارات ومتعدد با مسئومالقات ھای  بھ افغانستان وسفرھای متعدد خود ملل متحد ضمن  بشر

 و) خاد(خدمات امنیت دولتی ( ملی کشور لین ارگان امنیتوجملھ با مسئو قضائی از عدلی و، امنیتی

شیوه برخورد ارگانھای  مشرح از محبس پلچرخی راپورھای متعدد و و نظارتخانھ ھا زندانیان در

 گی کشورما بھ سازمان ملل متحد ووضع جن قضائی رژیم آن وقت با نظرداشت عدلی و، امنیتی

وطن کھ  جنایات مخالفین مردم و مستند از آثار صدھامقابل  در. ن ارائھ داشترگانھای مربوطھ آا

 امیری و .نموده اند آن جنایت کاران تحریربرخورد  شیوه و ربی ازرنالیستان کشورھای غوتوسط ژ

  .ھمکاران جرمی شان حرفی بھ زبان نمی آورند

 نمود ید واقعیتھا را اظھاربا !انون صورت نگرفتھ استق آن دوره تخلفات از ما ادعا نمی نمائیم کھ در

آن  دراینکھ  صورت گرفتھ بود ودولت  و تعداد کارمندان حزبقانون شکنیھا توسط یک بعضا  ، بلی کھ

وطن جریان  توسط دشمنان مردم وبشدت کشورما  مردم ومال  جان و، حقوق بر تجاوز، جنگ زمان

اینکھ  تذکر بودند با ناموس ھموطنان خود مال و صروف دفاع ازکھ م دولت کارمندان حزب و. داشت

 کھ ازمیگردید  ھاسبب قانون شکنیمختلف  عواملحین اجرای وظیفھ  جامعھ بودند محیط وزاده ھمان 

  :برشمرد ذیل را جملھ میتوان مطالب

عدم  ومراحل اولی  ساحھ کارشان درقوانین بخصوص قوانین  باکادرھای رژیم جدید عدم آشنائی  ـ

  .وظایف محولھ شان درکافی تجربھ 



 

 

  .قتحقی کشف و ارگانھایکارھای اوپراتیفی  امور گی در پراگنده عدم تجربھ کافی و ــ

خارجی  تروریستان داخلی و شده مجھز تربیھ ومقابل تروریستان  عکس العمل کارمندان دولت در ــ

 اعزام شان جھت انجام جنایات بداخل کشورما وچین  ایران و، کمپھای نظامی کشورھای پاکستان در

جھت  داقت تمام درص ھبری رژیم بارشبختانھ خواما . قتل وکشتار شدند مرتکبکھ  بھ شکل وسیع

 ھمان میکوشید تا، بدوش داشت پرنسیپھای حقوق بشر قانون اساسی و طبق تحقق وظایف خویش

 یکسان قانونتطبیق  وطریق رعایت  ازوطن  مقابل مردم و در وظایف خویش را و ھاآرمان، افھدا

ھده روزانھ مشا جنایات آن تروریستان را مرکز والیات کشور در دولت کارمندان حزب و. انجام میداد

 یا اموال و ھموطنان و وھمکاران ، اقارب، اعضای فامیلجان خود لمس میکردند زیرا  ا جسم وو ب

ً احساساتدست میدادند  را از شان جایداد ھای اری ک غلبھ نموده با روحیھ پاکعقل شان  بر بعضا

ً قانون خود برخورد مینمودند دفاع ازوجود چنین مکروبھا و  جامعھ از قبال  ا را درھ شکنی کھ بعضا

، کار اعضای حزب وکارمندان دولت بروطن ومحیط یت ھمان وضعیت تحمیلیموجود با. داشت

یکسان قانون  تطبیق مردم داشت در برابر کھ در و تعھدیطویل المدت  طبق ھدف لین رژیمومسئو

 وتان دموکراتیک خلق افغانساعضای حزب  تن صدھاما شاھد مجازات چنانچھ . ندبود متعھد استوار و

ھ ترین کادرھای بلند پای از. ی طبق قانون مجازات گردیدندجرمعمل با ارتکاب  م کھکارمند دولت بودی

افراد  جنرال تا عسکر باالی شان قانون مانند سایر از، گرفتھ تا پائین رتبھ ترین کارمنددولتی  حزبی و

 بلخ وکمیتھ والیتی منشی  وکمیتھ مرکزی  عضو رھنورد احد مرحوم: مثال طور .جامعھ تطبیق گردید

 و ٣٩٥دند بھ اشد مجازات طبق ماده یک برخورد احساساتی مرتکب قتل ش در دیگرش کھ سھ ھمکار

شاروال ، ردھاکن، بعضی اعضای کمیتھ حزبی والیات ھرات مین شکلھ بھ. محکوم گردید قانون جزا

 سایر و پولیس افسران اردو وبعضی ، )خاد(خدمات امنیت دولتی کارمندان بعضی ، ردھامستوفی کن و

، مردم آزار واذیت ، اختالس رشوت، ھای مسلحانھسرقت، قتل مانند مرتکب جرایم کارمندان دولت کھ

ف قانون بشمول اعمال خال سایر وآن مرحلھ جنگ  اجرای وظیفھ در غفلت در حتا، جرایم وظیفوی

زندانھای  ا وھ ین نظارتخانھلومسئو وءرویھ س تحقیق و، ارگانھای کشف درشکنجھ  کوب و لت و

رژیم  کھ رھبران مینمایند اادعچنین اینکھ . شدندقانونا مجازات  بودند گردیده والیات کشور مرکز و

سرانھ بھ  بشکل خود) خاد(خدمات امنیت دولتی  کارمندان امنیتی بالخصوص کارمندان آنوقت و

آنزمان  در. است ءافتزا کامال غلط و داقدام می نمودنمردم  کشتار وشکنجھ مردم  اذیت و، گرفتاری

 برقراری جامعھ و اعمارجھت دولت آنوقت عمل وجود داشت چنانچھ  سیستم حقوقی در قانون و، نظم

را کھ منافع فرامین تقنینی ، اساسنامھ، اصولنامھ، قانون صدھا، ھمھ عرصھ ھا درمنیت ا ونظم 

 جریده رسمی بطور تھا درھ ه نداد رارقء معرض اجرا در تصویب و داشت نظر دراکثریت جامعھ 



 

 

دولت  توجھ بیشترنمود بلکھ  نشر میشد شماره ٣٢٣ کھ مجموعاً  ٧٦٥الی  ٤٤٢شماره ھای  مسلسل از

) خاد(خدمات امنیت دولتی رگان ا توسطتامین امنیت جھت  در. ن قوانین وضع شده بودعملی نمود در

ھمین دلیل جھت تامین روی . الزم را بخرچ میداد مساعی کنترول باالی آن و نھای امنیتیگارا سایر و

 یھا و ارنوالتاسیس ( وقضائی عدلی ارگانھایبخشھای  جامعھ تقسیم وظایف را در عدالت در بیشتر

 بعضا   جنگ مستقیم چریکی و دولت در آنکھ با. آوردبوجود ) بخشھای مختلف محاکم اختصاصی در
 و کھ توسط رسانھ ھای خارجی تبلیغاتی وسیع جنگ در جانب دیگر از و، یک طرف جبھھ ئی از

کھ ھدف گرداننده گان جنگ سرد ، ھدایات ھای مختلف با پیروی از سازمانھای استخباراتی کشور
امنیتی  ارگانھایدن تضعیف نمو جنگ فرسایشی و پیروزی در و دولت افغانستانشان بدنام کردن 

حکومت قانون بود  امیال خویش کھ ایجاد تحقق دردولت  لین حزب وومسئواما ، داشت قرار، بود
 در "جھاد" مبارزه ونام تحت  قانونیت خبری نبود قانون و جبھھ ازآنطرف  در آنکھ با. میکوشید
 تجریب دارائیھای عامھ غارت و، چپاول و چور، ترور، کشتار، قتل، "جھاد"مفھوم  نزد آنان حالیکھ
 در رھبری مستقیم استخبارات دول مداخلھ گر ت وھدای طبق. داشت ناموس مردم را مال وھ ب تجاوز
آن را  ظیرمرتکب چنان جنایاتی گردیدند کھ تاریخ ن، شان  طرح شدهقبال ھایپالن و کشورما امور

درک اینکھ ھیچ  بود بابا مخالفین خود تحمیلی  حالیکھ مصروف جنگ دولت آنوقت در. ندیده است

تالش  و تحقق قانون سعی رعایت و در امان نباشدن درپیگرد قانو ھیچ متھمی از بیگناھی زندانی و

  :چنین قضایا شامل پروسھ ذیل عدلی بود شیوه برخورد در وسیع بخرچ میدادند و

 جرایم و تحقیق قانون کشف و ١٤الی  ٧ کھ طبق ماده کشف ارگانھایمرحلھ کشف جرم توسط  ــ

 مظنون دریا عدم الزامیت  امیت والز صورت میگرفت باید تطبیق قانونیت آن ی بر ارنوالنظارت 

 روز ١٠الی قانون مذکور ١٨ماده  ٢بھ فقره  مدت کشف جرم نظر. میگردید تثبیت ساعت ٧٢ظرف 

تحقیق اعزام  ارگانھایل تحقیق بھ متھم با اوراق نسبتی اش جھت تکمیبا تکمیل مرحلھ کشف . مجاز بود

  . میگردید

تعقیب  و کھ شخص مظنون بصورت متواتر تحت کار، بھ اساس پروژه اگنتوری دستگیری متھمین ـ

 نماید) سایر اعمال غیرانسانی بمگذاری و(بوده پیش از اقدام بھ انجام عمل جرمی ارگانھای امنیتی می

ابتدا نسبت بی تجربھ گی بدون اینکھ بھ اصطالح پروژه  در. میگردید مدارک جرمی گرفتار اسناد و با

 از اما چون دالیل کافی الزام موجود نمیبود بعد. دیرفتار میگردمظنونین گ یا و مظنون تکمیل شود

َ بھ ارگان شخص مظنون رھا و، ی ارنوالطرف  مدت کوتاه از  اخبار ا  کشف کننده کتب ھایبعضا

ایج نت وشده کشف دقیق  ارگانھای زمان کار مرورھ یک نوع مجازات اداری بود اما ب میگردید و

  . دندشمی کافی الزام دستگیر مدارک اسناد و با خطرناک کھمین مجرزمینھ دستگیری  را در مثمر



 

 

دشمنان مردم تحت عناوین مختلف  حمالت باالی محالت مسکونی بیشتر شد و، شدت مداخالت چون ــ

کھ  ی یفھدولت طبق وظ بھ فعالیتھای تروریستی خویش ادامھ میدادند محالت مسکونی جمع و در

بھ  را) پولیس و اردو( امنیتی دیگر ارگانھای) خاد(ت دولتی خدمات امنی ارگانپھلوی  داشت در

ایجاد ، عامھه رفا را دولتھدف کھ  چرایجاد حکومت قانون بسیج نموده بود ا تطبیق قانون و رعایت و

 ١٣٦٠ و ١٣٥٩الھای سی ط. زمینھ انجام داد در ثمر تالشھای پر و میداد تشکیلقانون  جامعھ نظم و

راکت ، پلھا، تخریب موسسات دولتی شامل ترور کھشھرھا  اکثر ت دردولعلیھ  فعالیت مخالفین

مسکونی  محالت یک منطقھ باالی حینکھ ازشد  بیشتر غیره بود ھا باالی محالت مسکونی وپرانی

 یا و دولتی تجمع میکردند یا مخالفین دولت جھت فعالیتھای ضد و یگرفتمحمالت راکتی صورت 

 مظنونین را مخالفین دولت و، دهنمومحاصره  ی اطراف منطقھ راقوای امنیت، حاالت خاص دیگر

، )بیگناه اذیت نشود و اینکھ مجرمی رھا نگردد( جھت رعایت حقوق اتباع کشور. دستگیر مینمود

ھای  عملیات کھ در اشخاصی بھ اساس قانون مذکور و قت عملیات تصفیوی را تصویب نمودقانون مو

زونھای (یا نظارتخانھ ھای موقت  محالت تجمع در نددیمیگرد قریھ ھا دستگیر تصفیوی شھرھا و

موظف   ارنوال تکمیل و شان تحقیقات ابتدائی طول ده روز در، ندگردیدمیھداری گن) تصفیوی

رگانھای تحقیق یا جھت تکمیل تحقیقات بھ ا ھائی ور زمینھ درمدارک جمع آوری شده  برویت اسناد و

 توقیف از اخذ از ی دوماه بعدبدست آوردن معلومات کافی الحاالت خاص جھت  در. ھدایت میداد

 قانون تا دولت تالش میورزید. جریان داشتآنکھ  با مظنون میتوانست تحت نظارت باشد، ی ارنوال

رگانھای ا. گردیدآن قانون ملغی  شدن وضع امنیتی بھتر و همدت کوتا از بعد. تطبیق گردد رعایت و

کھ وظایف شان . بود) خاد(خدمات امنیت دولتی  بخش پولیس و ل دوبصورت عموم شام داخلی امنیت

،  ارنواللوی (یھا  ارنوال رگانھای عدلی متشکل ازا و. مشخص شده بود توسط قانون تنظیم و

محکمھ  اختصاصی ومحکمھ ، ستره محکمھ(محاکم  و) قوای مسلحی  ارنوال، اختصاصیی  ارنوال

مشخص شده  قانوناً  رگانھای متذکرها تشکیالت و فعالیتشیوه  طرز و، کھ صالحیت. بود) قوای مسلح

نظارت برآن  و) خاد(خدمات امنیت دولتی تحقیق  کشف و ارگانھایمثال شیوه گرفتاری  طور، بود

  :بصورت مختصر عبارت بوداز

 بالفعل میشد وسایل جرمی دستگیربا کدام کدام حاالت  متھم درکھ  باید دقت میشد کشف جرمدرپروسھ  ـ

ً  شواھد معتبر مدارک و یا بھ اساس سایر اثنای اجرای عمل جرمی و در  گرفتاری و محضرعالوتا

  .حاالت خاص ازین امر مستثنی بود. ثبوت قضایا می افزود بر وحتمی محل واقعھ  شھود

قانون کشف  ١٨طبق ماده  کشف صورت میگرفت ارگانھای کھ درتحقیقات ابتدائی  مرحلھ کشف و در ـ

یا ریاست تحقیق  تحقیق و ارگانبھ متھم با اسنادش  تحقیقات ابتدائی تکمیل و ظرف ده روز در تحقیق و



 

 

دوسیھ متھم را  قانون ٣٢وماده ١٥ـ ماده  ٤الی  ١فقرات  تحقیق طبق ارگان. گردیدارسال می اعزام و

  .ع مینمودی ارجا ارنوالبھ  تکمیل و

مواصلت  از ی بعد ارنوال ارگاناجرات جزائی قانون  و قانون کشف وتحقیق ٤٣الی ٣٨طبق مواد  ـ

جنگی  شرایط درک از و مدارک بدست آمده، برویت اسناد ومیداد  مورد تدقیق قرار رادوسیھ ، دوسیھ

ً طبق فقره رھائی متھم حفظ دوسیھ و مبنی بر خویش را قرار کشور در قانون کشف  ٣٨ماده  ١٠ اکثرا

) .نباشد عالقھ عامھ بھ تعقیب عدلی آن تصور فعل جزئی و نتیجھ فاعل و کھ قصور مورد در) تحقیق و

 محکمھھ بلیت متھم ومسئو مبنی بر را دوسیھ، میبود متھم بیشتر کھ قصور صورتی در و ودماتخاذ مین

  . مینمود ارجاع

قانون اجراات ، تحقیق قانون کشف و  ٤٣و ٤٢، ٤١ی اختصاصی طبق مواد مواد  ارنوالبرعالوه  ــ

، نظارت بعمل میآورد حقیق جرایمت کشف و ارگانھایقانونیت اجراات  ل آن نظارت برتعدی جزائی و

بررسی  ضمن نظارت از لین امورومسئو ف قانون کارمندان وبرخورد خال، کوب قضیھ لت و دھھا

ً حتا بھ اشد کشف واحوال متھمین    .مجازات محکوم گردیدند متھمین آن قانونا

حکم  شکلی اصدار نین متنی واحکام قوا قطعیت حکم منطبق با و طی مراحل قضائی بعد ازمحکمھ  ـ

 باجرم  یھاثباتمدارک  سایر و شھود، اعترافات متھم، برویت اسنادبھ اصطالح ساده  میکرد

نظر  با  ارنوالصورت دعوی  قضائی وجلسھ  در استماع اظھارات متھم حاضر حضورداشت متھم و

 مرحلھاوایل فیصلھ ھای محکمھ اختصاصی یک در. مینمود حکم اصدار، کشور داشت شرایط موجود در

ً ، بود صورت  در. مرحلھ گردید دومحکمھ اختصاصی  عدالت بررسی قضایا در جھت تحقق بیشتر بعدا

فیصلھ  در. محکمھ استیناف راجع میگردیدبھ دوسیھ جھت فیصلھ نھائی   ارنوال یا عدم قناعت متھم و

شعبھ حقوقی ریاست . بمقام ریاست دولت ارسال میگردید نھائی جھت اتخاذ تصمیم، ازاتھای اشد مج

 تصمیم نھائی، استیناف اولی و محکمھ، موظف ی ارنوالمیم تص، دوسیھ مطالعھ اسناد از دولت بعد

 طبق قانون از عدم آن توشیح یاصورت تائید  در. یا رد تصامیم محاکم اتخاذ میکرد وتائید  مبنی بر

  .داتخاذ میگردی دبوصالحیتھای رئیس دولت 

 کھ مرکب از قانونیت تشکیل شده بود مقام ریاست دولت جھت تحقق بھتر برعالوه کمسیون دیگری در ـ

مردم داشت مانند  با تر کھ تماس نزدیک ارگانھای، قضائی عدلی و، امنیتی ارگانھاینماینده گان 

جلسھ نموده  عموم ماھانھرت کھ بصو، بعضی سازمانھای دیگر قبایل و م واقوا، وزارت شئون اسالمی

بوطھ تصامیم مرحقوقی پروبلمھای  سایر مجرمین و تخفیف مجازات و عفو، معضالت حقوقیبھ  و



 

 

تحقیق  کشف و ارگانھای تطبیق قانون در نظارت بر شیوه کار جھت معلومات بیشتر. الزم اتخاذ مینمود

  :ی اختصاصی صورت میگرفتوال ارن ارگانمحابس مربوط کھ توسط  و، )خاد(خدمات امنیت دولتی 

یکسان قوانین  تطبیق دقیق و بنام دولت بھ منظور ی نظارت عالی ارنوال، تحقیق قانون کشف و طبق ـ

قانون  و قانون مذکور ٤١مطابق ماده  و. تحقیق اجرا میگردد کشف و ارگانھای حین بررسی جرایم بر

  ارنواللذا . بود  ارنوالوظیفھ ، یمتحقیق جرا قانونیت اجرات کشف و نظارت بر، اجرات جزائی

 کشف و ارگانھایاجرات  از مرتبھھفتھ چند موظف   ارنواالن، اختصاصی طبق پالن قبال ترتیب شده

مالقات متھمین  مظنونین و نزدیک با از، مستقیما نظارت بعمل آورده) خاد(خدمات امنیت دولتی تحقیق 

، وضع معیشتی شان، ف متھمین نظارت میکردقانونی بودن توقیصحت  نموده برعالوه کھ ازمی

ھرگاه شکایتی . مشکالت آنھا جویا میگردیدند سایر لین نظارت خانھ وومسئو و ھا برخورد مستنطق

 قرار کدام متھم مورد لت و کوب مثال اگر طور. آن میکردقانونی اقدام بھ بررسی  موجود میبود

 لت و کوب متھم اخذ آثار مبنی بر را دکتور طلب نموده نظر موظف را دوکتور،  ارنوال، میگرفت

کارمند مذکور  و داده تحقیق قرار تحترا عاجل ) کوب لت وقضیھ  در مثال( کارمند متخلف. مینمود

مستنطق ، ریاستھای کشف یکی از کوب در قضیھ لت و درمثال  طور. رفتگمی تحت نظارت قرار

 نیز ارگانن س آئیر، بس محکوم نمودحپنج سال بھ  طق رامحکمھ مستن، اکمال تحقیق از بعد توقیف و

، قتل، وظیفھ استفاده از سوء، کوب کھ شامل لت و قضیھ دیگر دھھامین شکل ھ بھ. مجازات تادیبی شد

 لذا. ندگردیدمحکوم  اشد مجازات حتالین آن بھ حبسھای مختلف عام غیره جرایم بود اختالس و، سرقت

 مرتکب کمتر قانون زا ترس لیتھای قانونی خود وودرک مسئو اب) خاد(خدمات امنیت دولتی کارمندان 

حقوقی  محکمھ سمینارھای آموزش و ی ارنوال ارگانھایکھ  ی برعالوه. نددیردگاعمال خالف قانون می

میکرد  جاریھ ساحھ کارشان دایرقوانین  با) خاد(خدمات امنیت دولتی کارمندان  بھتر جھت آشنائی

 قانونی پروگرامھای تعلیمی و جھت فراگیری دانش حقوقی و) خاد(دولتی خدمات امنیت  ارگانرھبری 

  . تربیتی داشت

جزوتام ھا  ھمھ ریاستھا و در) خاد(خدمات امنیت دولتی سیاسی  بصورت غیرمستقیم ریاست امور ــ

خدمات امنیت دولتی داخل تشکیالت  در. ترول میکردرا کن) خاد(خدمات امنیت دولتی اعمال کارمندان 

، اتانظارت اجر کھ وظیفھ عمده اش را کنترول و، شده بود اداره دیگری بنام ریاست سوم ایجاد) خاد(

) داخل استخبارت استخبارات در(. تشکیل میداد) خاد(خدمات امنیت دولتی اعمال کارمندان  فعالیتھا و

ی  ارنوال جھت تحقیق بھ کشف و را) خاد(خدمات امنیت دولتی کھ اعمال خالف قانون کارمندان 

کھ علیھ دولت آن  سازمانھای و مائوئیستیی تانھ فعال بعضی گروھابدبخ. اختصاصی معرفی میکرد

تروریستی کھ  فعالیتھای تخریبی و یا اعضای شان بھ اثر رھبران و، داشتندھای مسلحانھ فعالیت وقت 



 

 

زمان  آن در میشد بغاوت گفتھ، عمل خالف قانون لیلبین الم کانوانسیون عت وشری قانون و رنظ از

ً با دروغپرانی  طبق قانون مجازات گردیدند علیھ دولت  مائوئیستیرا آن گروه ھای تبلیغات وسیع فعال

ً و د اول اینکھندار ھدف دو بصورت عموم براه انداختھ اند وآنوقت   جلب و ھمھ جا بخاطر عال درف قبال

 جھت منافع شخصی شان و کشورما مالی سازمانھای خارجی مداخلھ کننده درپولی کمکھای  رشگست

ً با دولت آنوقت  جنایات خویش پرده پوشانده و بر و دانستھ بیگناه را خود تبلیغات میخواھند اینگونھ ثانیا

  . را موسیچھ ھای بیگناه میشمارند گروه ھای ماویستی خود و. مینمایندمتھم بھ قانون شکنی  را

  

  ،احترام با

  ،ھا بیان کننده حقیقت

  عتیق گل


