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ی افغانستان ناهممرام  نجمن خانواده شهدا
ا  

 اِّن ربک  لبالمرصاد
 

 تذكر:
  

ان گاز بازمانده  ای ل سال هاى هشتاد از طرف عدهيواايك نهاد اجتماعى است كه در انجمن خانواده شهداى افغانستان 

مقاومت مردمى برعليه جنايات حزب " دموكراتيك " ، كمك به خانواده  هایشد. هدف اصلي انجمن در سالشهدا تشكيل 

 5000با افشاى ليست   كرزى و تغييرات سياسى و مخصوصن حکومت مدنآ روی کار هاى شهدا و مفقودين بود. با

.نموده و مطابق شرايط جديد عيار ساخت رىگاسناد انجمن را باز ن گرى نشستى در كابل اساسنامه و دي، انجمن ط شهيد  

 

 

: ضرورت و زمینه اى ایجاد  

 

 

 1357ثور  7حوادث سه دهه اخير در كشور، مصائب و رنج هاى فراونى براى مردم ما به بار آورد. كودتاى ناميمون 

شور را به دنبال داشت انسانى تاريخ ك ۀ به عنوان سر آغاز تمامى آالم و درد ها، جنگها و ويرانى ها ، بزرگترين فاجع

از ناهنجارى ها و مشكالت گريبان مردم را گرفته است. ،  كه پيآمد هاى آن هنوز در اشكال گوناگون   

 

حزب " دموكراتيك خلق " از فردا ى پيروزى كودتا بطور پالن شده و سيستماتيك به كشتار مردم آغاز كرد. در همان  

قامه دعوا، بدون محاكمه و اگرفتار شده ، بدون هزار نفر  30حزب، بيش از يك سال اول حاكميت خونبار و غير قانونى 

، بدون داشتن وكيل مدافع ، بر خالف تمام موازين حقوقى ملى و بين المللى معموال ساعات بعد  داشتن حق دفاع از خود

 ، دانشمندان از روشنفكراناز گرفتارى ، با تحمل شكنجه هاى بسيار خشن و غير انسانى به شهادت رسيدند. عده كثيرى 

، علما، محصلين ، متعلمين ، فعالين سياسى و دگر انديشان شامل گرفتار شده گان بودند. حكومت نه از سرنوشت شان به 

. خانواده هاى شان اطالعى داد و نه اجساد شان را به فاميل هاى شان مسترد كرد  

 

و آن واژه ى " مفقود االثر" بود!! اين ها هزاران هزار انسان  در ادبيات سياسى كشور واژه جديدى بر سر زبان ها شد 

از كوچه  ،كار ، از مكتب ، از صحن پوهنتون بودند كه يا نيمه شب از بستر خواب شان گرفتار شده ، يا در روز از محل

. و بازار اختطاف شده و ديگر كسى از سرنوشت شان كوچكترين اطالعى نداشت  

  

از  يیروازه زندان ها براى يافتن رد پااقارب و خانواده هاى " مفقود االثر " ها در پشت د همان بود كه همه روزه

زندان به زندان سرگردان بودند. چه بسا مادرانيكه در حالت انتظار و عدم  یرنوشت عزيزان شان ، ساليان متمادس

. آگاهى از سرنوشت فرزندانشان آرمان ديدار دوباره را با خود بگور بردند  

  

گير و گرفت ، اختطاف و آدم ربايى ، كشت و كشتار ، شكنجه و اعدام در سراسر دوران حاكميت جناح هاى مختلف 

    بعد از اشغال همچنان ادامه داشت و بدين سان تعداد  چه قبل از اشغال كشور توسط روس و چه حزب نوكران روس 

ا هنوز آمار دقيق در دست نيست ، ولى منابع مختلف تعداد شان " مفقود االثر" ها همه روزه رو به افزايش بود. گر چه ت

هزار نفر ذكر كرده اند. جناح هاى متفاوت حزب عالوه بر اينكه بجان مردم افتاده بودند با يك ديگر نيز  70را به بيش از 

. در جنگ و ستيز بودند  
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ود دليل بر "جاسوس" بودن شده بود و باعث اختناق سياسى عجيبى بر كشور حكم فرما بود. شنيدن راديو بى بى سى خ

. شد اعدام مي  

  

رهبران گروه ها ى  ای  ى ، قدرت طلبى و نوكر منشى پارهبا سقوط رژيم پوشالى نجيب ، بى كفايتى ، معامله گر

دخل و توطئه هاى بقاياى باند حزب خلق وپرچم از جانب ديگر  مقاومت از يكطرف ، مداخالت كشور هاى منطقه و ذي

در صد شهر كابل ويران  80زمينه و فرصت ايجاد يك حكومت ملى را از مردم ربود . جنگ هاى داخلى درگرفت ، 

گرديد ، قتل و جنايت هاى بى شمار ديگرى بر آالم و مصائب مردم افزوده شد و بالخره حاكميت قرون وسطايى رژيم 

سى قتل هاى سياسى و جنايات حزب "خلق و پرچم " طالبانى مجال نفس كشيدن را از مردم سلب كرد. بدين ترتيب برر

مسولين  ۀفرار از بازخواست مردم و محاكماجبارا ً به آينده موكول شد. اين همان چيزى بود كه حزب مى خواست. 

! حزب  

 

يات كرزى و ايجاد حكومت جديد توقع و انتظار عامه مردم و فاميل هاى شهدا مبنى بر پيگيرى اين جنا آمدن  روی کار با

قضايى مجرمين جنگى باز هم در حد يك آرزو باقى ماند و حكومت عملن از تطبيق "  -، برقرارى عدالت و تعقيب عدلى 

سف شاهد آنيم كه مسولين أو ت تأثررسيده گى نشد، بلكه امروز با پروژه عدالت انتقالى" سر باز زد. نه تنها به اين جنايات 

ران اكسا، كام و خاد و واد .. در تفاهم با ديگر مجرمين جنگى در قدرت سهيم حزب دموكراتيك خلق همراه با شكنجه گ

.اند. شكنجه گران اكسايى كام و خاد و واد ، عاملين قتل هاى سياسى و جنايت ها از تعقيب عدلى و قضايى مصون اند  

  

ى ترين وظايف يك حكومت قضايى مجرم از محورى ترين و اساس -ما معتقديم كه داد خواهى از مظلوم وتعقيب عدلى 

باشد به همان ميزان مشروعيت سياسى خود را می د و يا قادر به تطبيق آن نناست. حكومت كه از اين مهم سر باز مى ز

قضايى  -از دست ميدهد. در جامعه ايكه مجرمين جنگى ، متهمين به جنايت عليه بشريت و شكنجه گران از تعقيب عدلى 

.بدانيد كه مردم در آنجا مصون نخواهند بودمصون باشند ، به يقين   

 

  

.بررسى قتل هاى سیاسى حزب دموكراتیك خلق یك ضرورت مبرم اجتماعى است  

 

  

مشكالت ، ما معتقديم كه رفاه، آرامش ، ترقى و پيشرفت و صلح پايدار در گرو عدالت است. سرپوش گذاشتن بر جنايات 

قضايى مجرمين جنگى ، بررسى قتل هاى سياسى  -ما معتقديم كه تعقيب عدلى اجتماعى زياد را به دنبال دارد.  -سياسى 

ى براى تنفرزاديى و رفع خشونت در جامعه است. آشتى ملى صرف در صورت امكان دارد كه مجرمين جنگى و ازمينه 

.قاتلين محاكمه شوند و مسولين سياسى اين جنايات از مردم رسمن معذرت بخواهند  

  

  " ۀنحصر به فرد ورثه شهدا به مثابعفو قاتل" و يا استفاده از حكم " قصاص شرعى " از حقوق مما معتقديم كه "

 ولى الدم" مقتول ميباشد. نه قوه اجراييه ، نه قوه مقننه و نه هم قوه قضاييه كشور صالحيت عفو قاتلين را دارند. 

 

طل كه كوچكترين ارزش حقوقى و شرعى است با یشوراى ملى كشور سند ۀلحاظ طرح " مفاهمه ملى " مصوب بدين

ندارد. مصالحه ملى بدون محاكمه مجرمين جنگى و مسببين جنايت هاى بشرى و بدون إظهار ندامت و پشيمانى و 

.معذرت خواهى مسولين سياسى اين موارد ، معنى نداشته ، مشروعيت نخواهد داشت  

 

درج است دور هم جمع شديم شهيد  5000ن در همين ليست در پرتو اين واقعيات ما جمعى از ورثه شهداى كه اسامى شا

.ايجاد نموده ايم. اين نهاد مرام و اهداف زير را تعقيب مينمايدافغانستان" انجمن خانواده شهدای " و نهادى را بنام   
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انجمن خانواده شهدای افغانستان تعریف ، مرام ، اهداف و وظایف اساسى  

 

: تعریف  

  

حقوقى مستقل ِ افغانى ، غير انتفاعى بوده به هيچ يك از گروه هاى  -يك بنياد اجتماعى انجمن خانواده شهداى افغانستان 

.سياسى وابسته و مربوط نميباشد  

 

:مرام  

 

قضايى در مورد تمام قربانيان جنگ هاى سه دهه اخير كشور صرف نظر از  -مرام نهايى انجمن تأمين عدالت حقوقى 

ى ميباشد . فراهم ساختن زمينه رسيده گى عادالنه به جنايات سه دهه هاسى و اعتقادى و وابستگى هاى گروت سيمالحظا

 " اخير و تعقيب عدلى و قضايى مجرمين جنگى ، آنانيكه متهم و يا مظنون به " جنايت عليه بشريت" و يا " كشتار جمعى

.چه كسانى كه در خارج از كشور به سر ميبرند ميباشند. چه متهمين و مشكوكين كه در داخل كشور اند و  

  

با توجه به رابطه علت و معلولى حوادث و تسلسل زمانى آنها و با توجه به ليست افشا شده كه مشخصا سند شهادت 

نفر توسط ژريم جنايتكار حزب دموكراتيك ميباشد، بررسى قتل هاى سياسى حزب دموكراتيك خلق و به ويژه  5000

عجالتن در صدر برنامه كارى ما قرار  1358و  1357قضايى مرتكبين و مسولين قتل شهداى سالهاى  -تعقيب عدلى

.دارد  

 

 

:اهداف و وظایف اساسى  

 

 

: متشكل و همآهنك ساختن ورثه شهدا در داخل و خارج كشورــ  1  

 

،  محدود دارند متشكل بوده به شكل پراگنده فعاليت هاى، كنون محروم از يك نهاد فراگير  ورثه شهدا تا  

سياسى صورت  ۀ ه ، با خون شهدا معاملاين وضعيت باعث شده تا خواسته ها و آرمان خانواده شهدا نا ديده گرفته شد

؛ بگيرد  

  

؛  مستند سازى و جمع آورى اسناد و مدارك جنايات سه دهه اخير مخصوصا جنايات دوران كمونستانــ  2  

  

به ارتكاب جرم و جنايت عليه بشريت اند ، در شكنجه زندانيان دست داشته و يا باعث زيادى از كسانيكه مظنون  ۀعدــ  3

كشتار غير نظاميان شده اند، در خارج به عنوان پناهنده زنده گى ميكنند. اين افراد بايد شناسايي شده و به دادگاه ها ى 

.كشور هاى مربوطه معرفى گردند  

 

در حد توان و  ر صورت اقامه دعوا چه در داخل كشور و چه در خارجكمك و مشوره حقوقى به ورثه شهدا دــ  4

؛  امکانات انجمن  

  

؛ گرامى داشت ياد و آرمان شهداى كشور و بازتاب خواسته هاى فاميل هاى شهدا از هر طريق ممكنــ  5  

  

؛ حق فاميل هاى شهدابراى فراهم ساختن زمينه تحقق خواسته هاى برافغانستان همكارى ، كمك و تشويق حكومت ــ  6  
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بين اللملى و جلب   برقرارى ارتباط با منابع حقوقى و قضايى بين المللى ، نهاد هاى جامعه مدنى و حقوق بشرىــ  7

؛انجمن حمايت آنها براى تحقق مرام   

 

؛  یهمكارى و ارتباط با نهاد هاى جامعه مدنى و حقوق بشرى داخلــ  8  

 

  

. درج ميباشد انجمنتفصيل و جزئيا ت وظايف در اليحه وظايف و اساسنامه ى   

 

 

 

 

 

 تبصره ها

 

جرم" ، " جنايت عليه بشريت" ، " قتل هاى سياسى"، " كشتار جمعى" و.. مفاهيم تعريف شده حقوقى دارند. ما اين ــ " 1

 ملل و ديگر اسناد حقوقى بين المللى بكار بردهمفاهيم را به همان معنى بكار برده ايم كه در كنونسيون هاى سازمان 

 ميشود .

  

از شهدا براى چند روزى در عقب وزارت داخله بند شده  يیكارمل گرچه ليست ها ببرک امين و حفيظ هللا در زمانــ  2

فشا شده از ا شهيد 5000 بود ، ولى عامه مردم از آن اطالع نداشتند و صحت و سقم آنها هم معلوم نبود ، بر خالف ليست

تاب گسترده اى برخوردار گردند. كما اينكه هدف از نشر آن  زطرف پوليس هالند، نتوانست سنديت حقوقى يافته و از با

.ها سو استفاده هاى سياسى بود  

 

.منظور ما از " تطبيق عدالت" ، عدالت براى همه است بدون در نظر داشت اعتقادات فكرى و يا تعليقات سياسىــ  3  

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


