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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  ماللی نظام اهتمامبه 

  

 

 حصبا بصیر :وکاوش از تحقیق

 
 ۱۶/۱۰/۲۰۱۷             

 کیها صورت گرفت؟ ۀقتل و جنایت در افشار چگونه و وسیل
 

 کشور آدمکشي در نیم دهه جنایت و مستنداتي برسه و

 
 

 كسته بادــملت، شِم ـه نیست درغـک تیـدس

 عهدي كه نیست ضامِن وحدت، گسسته باد

 ونـراِن خـوداگــس ۀـت النـه گشـك در رـه

 بـاده ـستـدان، بـهیـوِن شــروي خــآب رــــب

 مقدمۀ مؤلف:

]همانطور که در این وبسایت ملی و دریچۀ نظریات آن با مطرح گشتن تحریفات سر در گم ضیاء مسعود، برادر 

احمد شاه مسعود یکی از قوماندان های تنظیمی، که مثل همیشه صرف برای تحریف اذهان عامه و فریب مردم 

رم احسان هللا مایار و با ارائۀ نظریات افغانستان بیان گردیده است، با فراست و باورمندی دانشمند ملی گرا محت

زیاد هموطنان در فیس بوک، در زمینۀ ادعای ضیاء مسعود منحیث یک آیینۀ عقاید عامه به دید خوانندگان آریانا 

افغانستان آنالین قرار گرفت. اینجانب هم فرصت را مغتنم شمرده و خصوصاً توجه دوست فرهنگی ای را که 

ی معاصر افغانستان عزیز است، به قسمتی از اقدامات مسعود بر مقدرات کشور که یکی از محققین رویداد ها

مایم. ، جلب می ن«یر صباحبص»باشد، با ارائۀ مضمون تحقیقی محترم « قتل عام افشار»جنایت فجیــع بشری 

 این مضمون قطره ای است از دریای بیکران کار روایی های غیر مجاز مسعود و همگامان وی بر سرنوشت

 [.ملت نهایت مظلوم افغانستان که خدمت خوانندگان تقدیم میگردد
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***** 

ه طي ك افتادافشار واقع درغرب كابل اتفاق  ۀیكي ازهولناك ترین رویدادهاي جنگهاي داخلي افغانستان درمنطق

افشار دردامنه كوه هاي  ۀناحی توسط نیروهاي حكومتي به قتل رسیدند. ۀ ماهزارمردم ساكنان  ها تن ازهزار آن 

ه توسط ك اجتماعيبرمیگیرد. پلي تخنیك كابل ومؤسسْه علوم  بخش وسیعي ازغرب كابل را در و افشار قرار دارد

ي انتخاب شد، نیز دراین منطقه قرار دارد كه قوماندانرهبري حزب وحدت پس از ورود به شهر به عنوان پایگاه 

بامداد یازده فبروي و زماني كه ساكنان افشار در  کیر مي آید. ساعت كافر كوه افشار سپر حفاظتي آن به شما

مؤسسْه علوم اجتماعي از سه طرف مورد حمله قرار گرفت؛ از غرب توسط نیروهاي اتحاد  بستر خواب بودند،

اسالمي سیاف، از شمال وجنوب توسط نیروهاي دولتي )به كمك خیانت كاراني درحزب كه قبال خریداري شده 

آتش زدن خانه  بیست و چهارساعت بعد به قتل وكشتار، تجاوز و آنان تا؛ هجوم قراردادند منطقه رامورد ،(بودند

در روزهاي بعد  كابل و همان زمان در این اعمال در اسیركردند. خبر پسران جوان را دختران و ها پرداخته و

ك ناپدید شدند. ی یا نفربه قتل رسیده وورد ها حدود هفتصد آبراساس  این جریان بر در سطح دنیا پخش شد. در

 آنها پنجاه وهشت چندین گور دسته جمعي كشف كرد كه در پس گرفت، سال بعد كه حزب وحدت این ناحیه را باز

  جسد یافت شد.

 

 به اقامتگاه خویش برنگشتند ۲۰۰۵اهالی افشار بعد از فاجعۀ قتل عام و تخریب کامل، تا سال 

اما عامالن آن هیچ ، گردیدمحكوم « ۱»اي همسایه وسازمانهاي بین المللي حقوق بشر این قتل عام توسط كشوره

رباني قتل عام را به عنوان یكي ازاشتباهات حكومتش محكوم  اً شخصچه  اگر یا دست گیر نشدند. وقت محاكمه و

 جنایات جنگي شناختهكه چنین سربازاني درهیچ كجا مسئول چنین  شدسربازانش انداخته  حادثه به گردن كرد،

 آنجا گریختند. تمام ساكنان آن پس از قتل عام از ت داشت وهشبامنطقه ارواح  کیافشار به  نروز،آ نمي شوند.

 و به تشدید اختالفات قومي قلبهاي مردم به یادگار باقي مانده و ها و درمغز تراژیدی بشری خاطرات تلخ آن

 .مذهبي دامن زده است

بر مردم منطقه افشار کابل تحمیل شد، در  شمسییک  و تاریخ بیست ویک دلو سیزده هفتادفاجعه افشار که به  

درتاریخ معاصر افغانستان می باشد. این تراژدی غمناک که  فجایعواقع یکی از وحشتناک ترین و خونین ترین 

اد اسالمی، توسط اشخاصی چون، احمد شاه مسعود رهبر شورای نظار، عبدالرب رسول سیاف رهبر گروه اتح

 یلوا قوماندان وزارت دفاع ملي و یس دفترئداکترعبدهللا ر یس استخبارات حکومت ربانی،ئرمحمد قسیم فهیم 
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ي بسم هللا محمد یس عمومي سیاسي وزارت دفاع ملي،ئراکت، یونس قانوني قوماندان عمومي گارنیزون کابل ور

یس شورای مرکزی حرکت اسالمی به رهبری ئرمیدان هوایي بگرام، سید حسین انوری،  قوماندانوول وئمس

في کاظمي ازتنظیم وحدت، برای نابودی بخشی از مردم افغانستان که طشیخ آصف محسنی، اکبري وسید مص

هزاره بودند، طراحی و اجرا شد و اکنون به عنوان جنایتی مسلم و انکار ناپذیر در حافظه تاریخ افغانستان درج 

  .شده است

 خانه دولت آقای ربانیـتوپ شدید و حمالت زا آتش گلوله باریافشار از زمین و هوا هدف  دلوشامگاه بیست ویک 

به قبرستان ساکنین مردم افشار تبدیل گردید. روز بیست  کامالً  متحدینش قرار گرفت و تا شام فردای آن روزو 

کودکان مظلوم افشار و دو دلو، افشار درمیان خون و آتش میرقصید، بوی مرگ و باروت، فریاد زنان و  و

غرب کابل را به ماتم سرای تاریخ تبدیل کرده بود.  و بازگو قصاوت و درنده خویی احمدشاه مسعود و سیاف را

پیرمردان  شامل کودکان، زنان و، ، در آنشب هزاران نفر«۲»عدالت انتقالی در افغانستانۀ پروژ احصائیۀطبق 

های افراد شورای نظار، اتحاد سیاف وحزب حرکت  زیرساتور که همه هزاره بودند، با بی رحمی تمام، در

 های جوانان پاره شدند. ازسوی دیگر مهاجمین در افشار سینه های زنان و سر اسالمی شیخ آصف محسنی تکه و

 .بریدند را نیز

ل مراح مردم هزاره در افشار به کار گرفته شد را در ی قصاوت وبی رحمی که در کشتار ومحو ۀگرچند نمون

ت دست پش ،مختلف از تاریخ افغانستان شاهد بوده ایم چنانچه جنایتکاران طالب در مزار شریف، یکاولنگ وکنده

کشتار دسته جمعی، به زنان وکودکان نیز تجاوز شد و جنایت حاد  ۀبه کشتار مردم هزاره زدند. در افشار برعالو

بی دفاع افشار را نشانه رفتند و برچه های که  دیگری کنار جنایات دیگر بوقوع پیوست. گلوله هایی که مردم

یه هدف می نشستند که داع سینه های مردم افشار را دریدند نام جهاد بر آن نگاشته شده بود و به دستور کسانی بر

. اکنون سال هاي سال از آن روز سیاه و مصیبت عظیم می گذرد، از زخم افشار باال نموده بودنداسالم و جهاد را 

گلوله و  بارانهنوز خون می چکد و از ویرانه های افشار هنوز فریاد زنان و کودکان مظلوم و بی پناهی که در 

 گوش می متحدینش، مورد تجاوز قرار گرفته و به خون غلطیدند، به رقص برچه های سربازان دولت اسالمی و

رسد. افشار زخم ناسور بر پیشانی تاریخ معاصر افغانستان می باشد و لکه ننگ ابدی بر دامن قاتلین افشار که 

 .وجدان انسانی هرگز آنها را نخواهند بخشید

وی تمام مسوولیت برنامه  ؛احمد شاه مسعود بود خود وزیر دفاع وقوماندان دولت در آن زمان در عملیات افشار

جمعیت اسالمی و  و وی مستقیماً قطعات شوراي نظار ،ی عملیات های نظامی را داشته استستور دهریزی و د

 کاظمي اکبري و ،وحدت ،محسني هاي جنگي حرکت انوري و گروپ اتحاد اسالمی و ۀبه طور غیر مستقیم قطع

 .را کنترول می کرد

 ،دپنج منتشر کر و هزار فغانستان در سال دوجنایات انجام شده در ا دربارۀ ی، گزارش(عدالت افغانستانۀ پروژ)

ور این راپ ستان نشده است، اما با این وجود،گرچه در این گزارش هیچ اشاره ای به جنایات گذشته تاریخ افغان

تاکنون در سطح وسیع  «۳»متأسفانه ست که می توان به آن استناد کرد. این گزارش امعدود گزارش هایی  ءجز

  .در اختیار مردم افغانستان قرار نگرفته است
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سه بزرگترین و کاملترین استفاده قدرت نظامی توسط دولت اسالمی  و هجوم افشار در فبروری سال نوزده نود

تا آن زمان را نشان داده است. دو هدف تاکتیکی در این عملیات بود. اول اینکه مسعود هدف داشت که توسط 

که در انستیتوت علوم اجتماعی، متصل به افشار، ) ملیات قرارگاه های نظامی و سیاسی حزب وحدت را فتح کندع

( و گرفتار کردن عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت. دوم اینکه قرار داشت پایین کوه افشار در غرب کابل

لت اسالمی کنترول می شد با متصل که مستقیماً توسط قوای دو دولت اسالمی  مایل بود تا مناطق پایتخت را

کردن بخشهای غرب کابل تحت کنترول اتحاد اسالمی و بخشهایی از کابل مرکزی تحت کنترول جمعیت اسالمی، 

که در جریان عملیات به آن ) مستحکم و یکپارچه کند. شرح سیاسی و نظامی کابل در آن زمان، این دو هدف

هایی ارائه می کند. نیرورا نکه چرا دولت اسالمی به افشار حمله کرد، دست یافتند( یک توضیح قانع کننده از ای

سه انجام دادند، همه رسماً متعلق به  و یازده فبروری نوزده نود نظامي  را در غرب کابل در ده وتهاجم که 

 .وزارت دفاع دولت اسالمی افغانستان بودند
 

وولیت برنامه ریزی و دستور دهی ئبود. وی تمام مس وزیر دفاع در آن زمان در عملیات افشار احمد شاه مسعود

وی مستقیماً قطعات شوراي نظاروجمعیت اسالمی و به طور غیر مستقیم  عملیات های نظامی را داشته است.

قطعه اتحاد اسالمی را کنترل می کرد. مسعود اشتراک قطعات اتحاد اسالمی در طی یک توافقی همراه عبدالرسول 

ود، بسیاف، رهبر حزب به دست آورد. با وجود اینکه قطعات اتحاد رتبه های تشکیالتی اردو برایشان داده شده 

دستوراتشان را از قوماندانهای ارشد اتحاد و شخص سیاف اخذ می کردند. سیاف عمالً به  ،قوماندان ها در ساحه

عنوان قوماندان عمومی نیروهای اتحاد در جریان عملیات عمل می کرد و مستقیماً با قوماندانهای ارشد توسط 

  .مخابره ارتباط داشتند

ی نژادی که قبل از عملیات واقع شده بود، قوماندان های عمومی شاید می نمونه هایی ازخشونت ها و تنش ها

  .توانستند پیشبینی کنند تجاوزاتی را در پی خواهد داشت وقتی که به مناطق اکثراً هزاره نشین حمله می کردند

یم رحیم پنجشیری( حدود دونمحمد قرارگاه نظامي مسعود درچهارراهی کارتۀ پروان دریک عمارت )مربوط 

ط جابجایی وسای وسیع امنیتی، ترموقعیت داشت. این قرارگاه با تدابیر کیلو متر ازقرارگاه حزب وحدت دور

های ارتباطات آن با تمام  مجهز گردیده و شبکهوسایط زرهی  آتشبارهای سبک وسنگین و وسیستم های مخابره ،

  .ین گردیده بودــــان شرکت داشته درعملیات تهاجمی بطور سیستماتیک تأمقوماندان

 ـــان نیروهایقوماندانتعداد زیادی از  قبال آورد، هچنان درعملیات محاربوی افشارکه قتل عــام مردم بیگناه در هم

آنها را ز همگانی ا که ارائه فهرست کامل و ازهردو جناح جنگ اشتراک نموده بودند تنظیم ها نظامی متخاصم،

الت )پروژۀ عدستی استناد می شود که به وسیلۀ یک سازمان بین المللی اینجا به فهر دشوارگردانیده است.  در

  :ارائه داده شده استبرای افغانستان( 

ــــان جمیعت اسالمی وشورای نظار که درعملیات تهاجمی برافشارسهم عمده داشتند، از قوماندان

 :اینقراراند

 :عمومی و منسوبان قرارگاه او قوماندانـ احمد شاه مسعود 
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برنامه ریزی عملیات وجریان  مالمحمد قسیم فهیم، رئیس ادارۀ استخبارات حکومت اسالمی، مسئول کشف که درـ 

 .آن نقش عمده را بعهده داشت

  دفاع وزیر یس دفترئلوا ور قوماندانـ داکترعبدهللا 

 جهادی فرقۀ شکردره قوماندانـ انور دنگر

 فرقۀ جهادی پغمان قوماندانـ مالعزت 

 لوای جهادی قوماندانـ محمد اسحاق پنجشیری 

 لوا قوماندانـ حاجی بهلول پنجشیری 

 لوا قوماندانپیجشیری  ـ بابه جلندر

 غند قومانداناحمد پنجشیری  ـ خنجر

  قوماندانـ مشتاق لعلی 

 فرقۀ قرغه قوماندانـ بازمحمد احمدی 

  ي بگرامریزرفهای تهاجمی ومیدان هوا قوماندانـ بسم هللا خان محمدی 

 وزارت دفاع و ـ محمد صالح ریگستانی رئیس اپراسیون شوراي نظار

ل گ همچنان دراین عملیات محمدیونس قانونی ،داکتر عبدالرحمان، داکتر عبدهللا عبدهللا، بابه جان ،حاجی الماس و

 .و شمار دیگر نیزسهم ویژه را ایفا نموده اند حیدر

 :نقش عمده ایفا نموده انداینها اند درعملیات تهاجمی برافشارقوماندانــــان تنظم اتحاد اسالمی که 

 .سوق و ادارۀ قطعات عملیاتی خود را به عهده داشت ـ عبدالرب رسول سیاف رهبراتحاد اسالمی،

 ـ احمدشاه احمد زی وزیر داخله

 فرقۀ پغمان قوماندانـ حاجی شیرعلم 

 داشت لوای که درکمپنی پغمان موقعیت قوماندانـ زلمی توفان 

  لوا قوماندانـ جگرن نعیم 

 که دربرنامه ریزی واجرای عملیات سهم داشت مال تاج محمد قوماندانـ 

 عبدهللا شاه با قطعه مربوطه اش قوماندانـ 

 سوق گردید افشار خنجربا قطعۀ مربوطه اش،که روزدوم به جبهۀ جنگ در قوماندانـ 

 دوم به عملیات سوق گردید روزبا قطعه اش  غند، قوماندانـ عبدالمنان دیوانه 

 غند با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید قوماندانـ امان هللا کوچی 

 غند با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید قوماندانـ شرین 

 .کچکول با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید ـ مال
 

آتشی را درخود داشت وظیفۀ آن درجریان عملیات این )آسمایی( که عظیم ترین زراد خانۀ  مواضع آتشی درچکاد

 اطراف سیلو، مناطق افشار، مناطق هزاره نشین قرارگاه حزب وحدت، خصوصبه  بود که درساحۀ غرب کابل،

دشت برچی را تحت ضربات  چهار،مهتاب قلعه و کارته های سه و کوتۀ سنگی، کارتۀ سخی، مینه،خان خوشحال 

نظیم تمورال  تبلیغاتی به منظورتقویت روحیه و دراین مرحله تدابیر .کند ای را نابودهرجنبنده  آتش قرارداده،
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مذهبی تسنن وتشیع وهمچنان اقدامات به  های قومی وسرحد بندی شرکت داشته درعملیات وعمدتأ با تشدید های 

 .گردیده بودعملی  اتخاذ و با پخش افواهات ترس آور منظورتضعیف روحیه ومورال پرسونل حزب وحدت ،

طوری سازمان داده شده  ازقرغه به افشار چکاد آسمایی،ازکمپنی پغمان، ضربات آتش احضارات درطول شب از

بود،که شکل حمله های بی امان پی درپی ،مواضع ومحالت طرف مقابل را که اکثرأ درمحالت مسکونی جابجا 

رو  همین از فردا بدون مقاومت به نتیجه برسد. تا تهاجم بودند به گونه ای بکوبد که زنده جانی باقی نگذارد،

 .رفته بودند تباهی فرو مرگ و درگرداب خون، با قرار گرفتن زیرضربات آتش ها، ساکنان افشار
 

به میدان جنگ  افشاردرهمین شب آغازگردیده، افشار در اهالیواقعیتهای این مرحلۀ جنگ نشان میدهد،قتل عــام 

های  مرمی اصابت مستقیم آتش هــای اسلحۀ ثقیل، بسیاری از مبدل گردیده بود،وحشیانه  کشتار و تبهکارانه

ریختن سقف خانه ها جان  فرو اثرسقوط و در دیگر شمار ماشیندارهای ثقیل به خانه های شان و راکت، توپچی،

 .سنگ مدفون گردیند ها خاک و باختند وزیرخروار

ودند ب گرفته جنگ افشاربه کار ایدلوژی جنگ آفرین خود را درآخرین محصوالت دانایی جهادی و  جنگساالران،

 قومی وعظمت طلبی بود دست ان بیگناه که منبع اصلی آن انتقامجویی های مذهبی ویشهربا سرکوب خونین که  

 .بزنندعظیم و بیدریغ   به کشتار

ادگی توضیح داد، این فاجعـــه حادثه ای نیست که بتوان آنرا به س روز آن شب و افشاردر فاجعــۀ قتل عــام در

انتقامجویی وقدرت طلبی هـــای نامشروع تصور کرد، فاجعـــۀ  را می توان زنجیری بی پایان خیانت و

آدمکشی که تقریبأ هیچ خانه ای نمانده بود که سقف آنرا گلولۀ ثقیل  توفان خونریزی و افشارعروج جباریت،

گردیده  سردی هــوا که مانند بیداد جنگ خونخوار آن ظلمت شب و در آن جهنم آتش، از فرار نشگافته باشد ،

 خانه ها بدون تهکاوی سپرده باقی مانده بودند، تن به تقدیر اینرو همه درخانه های خود، از کارساده ای نبود، بود،

 .به شدید ترین تلفات انسانی مواجه گردیده بود

 آنرا در) مسعود، ربانی، سیاف، محسنی(  های زمان ویزیدآن شب به میدان کربال تبدیل شده بود  در افشار

جنگ با خون کشته شدگان  آن باال با نظارۀ محشر ، گویی چرخ افالک هم ازندگرداب خون وآتش فروبرده بود

 «ازتصرف کابل تاسقوط مزار»درگزارش فاجعه افشارازکتاب آقاي صباح . ))می چرخید وسیراب نمی شد

یکطرف وحزب  سیاف از جنگ سوم بین قوای مسعود و که افشارآمده است نجام شده درجنایات ا دربارۀ جنگ و

اال ب گردنۀ باغ  از یاد میگردد، نیز به نام فاجعـۀ افشارکه این جنگ در  وحدت عبدالعلی مزاری ازطرف دیگر،

حدت ازحزب و تعلیمی وزارت امنیت دولتی اکادمی سارندوی، پولیتخنیک ومرکز انستیتوت علوم اجتماعی،تا 

 بغریافراد  بدترین جنایت هــا صورت گرفت، ،گرفت اسالمی سیاف وشورای نظار مسعود قرار بدست اتحاد

زنان هــزاره  تعدادی از گردید، به ناموس آنان تجــاوز اعدام گردیدند، وبیچارۀ هـــزاره جوقه جوقه تیرباران و

 خوشحال خان به زنان و و منطقۀ افشار در ال داده شده وازطرف جنگجویان جانب مقابل به جاهای نامعلوم انتق

دارایی آنان به تاراج رفت ...  اموال و صورت گرفت، برادرش تجــاوز و پدر مقابل چشم شوهـــر، دختران در

 ت((.عــاجزاسسیاف آفریدند قلم ازتحریرآن  جنایتي که مسعود و

نان را تیر باران آو گهواره های  ار یاد گاری نوشتندجنایتکاران در افشار، با خون اطفال شش ماه روی دیو

کردند، بر زنان و دختر تجاوز نموده، بخاطر بدست آوردن یک حقله انگشتر، ناخن و برای گوشواره، گوش های 
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 ای ایف افغانستان بلند دولتی و مقامات اما متاسفانه امروز همین جنایت کاران جنگی در پست ها .زنان را بریدند

  .وظیفه می کنندهنوز هم اجرای 

تاریخ مبارزات حق طلبانه و داد  ترین حادثه در در نوع خود یکی ازخونین ترین وغمبار فاجعه افشار ،اندوه با

که این حادثه از نظر زمانی در پایان قرن بیستم رقم خورد که شعار آزادی  مردم هزاره به شمار می رود خواهانۀ

قلب کشور و در معرض دید همه  از نظر مکانی در را فرا گرفته بود، مه جا ی دنیاو دموکراسی و حقوق بشره

جهانیان اتفاق افتاد و افراد که این جنایت را رقم زدند نیز کسانی بودند که از سنگر جهاد و مبارزه برگشته و 

که این تی! دولدانستندشیرپنجشیر و استاد علوم اسالمی می  پروفیسور، انجنیر، فاتح، مجاهد، را سران آن خود

ستبداد ا دیکتاتوری و همان نظام های سلطنتی خاندانی نبود که تفکر انجام داده بود دیگر فجیع بشری را جنایت

 .بلکه این حکومت به نام دولت اسالمی قلمداد میشد خود میداشت، در را

 .دنازنینم جنرال سید عبدالقدوس سیدوست  ارزش )جنگهای کابل( تألیف بي همتا از با اثر از متفرقه برداشتهاي
 

***** 

 نوت از مهتمم:

مؤسسات بین المللی مخصوصا ملل متحد در زمینۀ جنگ های افغانستان ده ها راپور های مستند و مستدل  -۱

 وینی رنګد  - دستان آغشته به خون  -  Blood stained hands»راپور معتبری به نام ارائه نمودند که یکی آن 

است که از جانب کمیتۀ نظارت بر حقوق بشر که نمایندگان و ژورنالستان آن از جریان جنگ های کابل  «السونه

گردیده است. ترجمۀ پشتوی  زیاد بیانچشم دید های خویش را تحریر نموده اند و قتل عام افشار با تفصیالت 

 موجود می باشد. در دسترس و شکل کتاب مفصله ب« رحمت آریا»راپور توسط دانشمند و مترجم افغان محترم 

یکی از مهمترین، مستند ترین و مستدل ترین راپوری که جنایات بشری را در جنگ های افغانستان افشاء  -۲

راپور دادخواهی و عدالت »مینماید و از جانب یک کمیتۀ بیطرف حقوقدانان در هالند تهیه و تنظیم گردیده است، 

 ر مردم آن تحمیل گردیدهکه درین چهار دهۀ جنگ و بربادی یک سرزمین مقدس باست که جنایاتی را « افغانستان

هموطنان ما میتوانند صفحات قابل اعتبار این راپور ارزشمند را با کلیک بر لینک  و بازگویی مینماید. ءاست افشا

ده های امنۀ سوء استفاتوصیه نمایند، تا باشد که د آن به السنۀ انگلیسی، دری و پشتو مطالعه نموده و به دیگران

جمعی جنایتکار با وابستگی به اجانب، به نحوی پایان یافته و ملت افغانستان را از فریب و خدعۀ قهرمان سازی 

  Afghanistanjusticeproject.org  .های پوشالی هم نجات دهند

ر و س« راپور عدالت افغانستان»درین اواخر سالی چند بار در مورد نشر و تعمیل عدالت انتقالی به اساس  - ۳

ولیای قربانیان متفرقه باال میشود و مطبوعات هم چیز هایی به نشر میسپارد ولی اقدام جدی درزمینۀ صدایی از ا

- محکمۀ جنایات بر علیه بشریت»بازخواست جنایتکاران جنگی تا به حال صورت نگرفته است که امید است 

ICC ».کاری را از پیش ببرد 
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