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  کاران جنگیتعقيب و دستگيری جنايت
  

خبر دادند که يک تن از جنايتکاران Focus) (ی به نام فوکس انالم ۀبرخی از رسانه ھای گروھی به قول ازيک مجل

  . توقيف شده استالمان شوروی سابق در شھر مونشن ۀجنگی رژيم  دست نشاند

ھنوز نام اين شخص گرفته نشده است اما يک مقدار معلومات داده شده که او بعداز متالشی شدن دولت دست نشانده، 

 به الماناين ھم عالوه شده که او در شھر مونشن .  پناھنده شده است المانکشور فرار را برقرار ترجيح داده وبه 

   .اخبار فروشی مصروف بود 

او در اثر شکايت يک تعداد از زندان ديده ھا و شکنجه شدگان که گفته اند اين شخص مرتکب قتل و شکنجه در 

  .ه است به بازخواست گرفته شده استزندان پلچرخی کابل شد

 شھر مونشن اين شخص را تحت تعقيب قرار داده و بيشتر از دوصدوپنجاه نفر شاھد عينی ئیعدلی وقضامقامات 

قضيه ھنوز ھم تحت غور وبررسی بيشتر قرار . حاضر شده اند که به جنايات و شکنجه گری ھای او شھادت بدھند

  .لمللی محول گرددۀ بين ادارد تا با ختم تحقيقات دوسيه اش منحيث يک جنايت کار جنگی به محکم

به اعدام وحبس از جنگ جھانی دوم تشکيل شد و بعضی از مجرمين آن جنگ   بين المللی برای بار اول بعدۀمحاکم

 برای مجرمين ایتا حاال چندين بار محاکماتی برای جنايتکاران داير شده است از جمله محکمه . ابد محکوم گرديدند

 از یتعقيب تعداد. يه مجرمين جنگ بوسينا تشکيل يافتسيدگی به دوسجنگ روندا و به تعقيب آن محکمه برای ر

  .جنايت کاران ادامه دارد 
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 تا امروز که ١٩٧٩ی که دروطن ما صورت گرفته است ، از کودتای ھفت ثورئوجود جنايت ھا سفانه باأولی مت

  .جنگ و جنايت در افغانستان جريان دارد، چند نفرمحاکمه شده اند 

   .ی صورت می گيردئاکمه شود ، اين سومين بار است که عليه يکی از مجرمين جنگ چنين ادعا محاگرشخص اخير

 ۀبار نخست درکشور انگلستان زرداد يکی از قوماندانان مشھور حزب اسالمی مربوط گلبدين حکمتيار، که درساح

ازمان ملل متحد وصليب چپاول کاروان ھای امداد سو سروبی فعاليت داشت ، ودر قتل ، شکنجه ، تجاوز ، چور 

  .سرخ وھم راکبين موتر ھا معروف و مشھور بود، محاکمه شد 

  جنرال حسام الدين حسام رئيس خاد نظامی : بار دوم سه جنرال مربوط حزب دموکراتيک خلق افغانستان ھريک 

رھالند پناھنده شده ــ جنرال حبيب هللا جاللزوی رئيس تحقيقات خاد نظامی وجنرال عبدهللا فقير زاده ، که درکشو

 بين المللی بعدازغوروبررسی ۀمحکم.  محاکمه شدند، زندانيان در افغانستان بودندۀبودند، نيز متھم به قتل و شکنج

 سال حبس ٩وی را به  سال حبس و جنرال حبيب هللا جاللز١٢دوسيه ھای شان ، جنرال حسام الدين حسام را به 

  .محکوم نمودند

سازمان ھای پناھندگان افغان در اروپا جنرال عبدهللا فقيرزاده موقع فرار از سرحد ھالند  فدراسيون ۀطبق اعالمي

ۀ قرار ھمين اطالعيه جنرال نبی عظيمی معاون وزارت دفاع رژيم دست نشاند. المان دستگير گرديد وباز داشت شدو

، دربين افغانستان و جمھوری کردهتا ھا دارد ، از ھالند فرار شوروی  که  دست خونين در بسياری از قضايا و کود

  . در رفت وآمد مخفيانه می باشدھای سابق شوروی

آنھا بايد از لحاظ قدامت وھم از نگاه . ھای مردم زجر ديده افغانستان است اين جنايت کاران از آروزو ۀمحاکم

البته بعدتر . ه شوند اھميت تعقيب جنايتکاران جنگی که از کودتای منحوس و سياه روز ھفت ثور آغازشد ، محاکم

آنھا در زمان .  مساعد کردندی ولی خلقی ھاو پرچمی ھا بودند که زمينه رابرای فجايع بعد؛ھم مجرمين کم نداريم

ضد بشری اجعۀ تسلط شان و درزمانی که قشون سرخ شوروی سابق درافغانستان وجود داشت از ارتکاب ھيچ نوع ف

 آزادانه ئیولی امروز ھمان شکنجه گران اکسا وخاد درکشور ھای اروپا در برابر مردم افغانستان دريغ نورزيدند،

  .قدم می زنند

 بين المللی ، بايد موضوع جنايات جنگی را ، که دراين مدت درافغانستان ۀولين محکمؤقانون دانان وقاضيان ومس

 را نصيب شده و جھت قبولی ئیاالن خاد که در آدم کشی مدال ھاصورت پذيرفته ، تحت مطالعه قرار دھند وجنر

  . دوسيه ھای پناھندگی شان نموده اند،  محکمه شوند ۀشان به حيث پناھنده ضميم

، يم کمونيستی وکميته مرکزی آن حزبکاران جنگی ، اعضای شورای انقالبی رژۀ جناياتالبته بايد گفت که درجمل

ا وخاد، آمران شعبات رياست ن اکسی ومؤسسات دولتی ، به خصوص فعاالاليتمنشی ھای سازمان ھای اوليه و

ی که درخدمت رژيم ئ اختصاصی به اصطالح انقالبی ، قوماندانان محابس ، قوماندانان مليشه ھاۀ، محکمتحقيق

رتبه ه و کمونيستی درکشتار مردم سھم داشته و وطنداران مارا به زيرچين تانک ھا نموده بودند وبعدا عفو گرديد

ندانان طالبان زن  رھبران وقومندانان تنظيم ھای جھادی سابق وآنعده ازرھبران قوم. جنرالی را مفت نصيب شده اند

اذيت مردم بی گناه  وتخريب افغانستان عزيز دست دارند، تمام اشخاصی و آزار ، فرھنگ ستيز که درقتل  ستيز و

  ئیمی باشد به جيب زده در امريکا وکانادا وکشورھای اروپاکه پول ھای جھاد را که ملکيت مردم افغانستان 

  . شوند ئیسرمايه گذاری نموده اند ، شناسا

 نموده و ئی شوروی سابق که ياوه سراۀھمچنان کم نيستند ، نويسندگان و شاعران جيره خوار زمان رژيم دست نشاند

  . معرفی شوندو  نقدشعر کابل مسکو را سرودند ، کشتار مزدوری را تبليغ کردند، بايد
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. فراموشی سپرده شود که توسط تنطيم ھای جھادی سابق  واقع شده نبايد به باد یکه درفوق گفتيم ، جنايات طوری

ندانان وسرکرده ھای تنظيم ھای جھادی سابق و طالبان که نام مقدس اسالم را روکش و پرده پوش آنعده از قوم

 وملت مسلمان  را به خاک وخون کشانيدند وھمچنان کشور زيبای ما به تبھکاری ھای خود قرار داده اند وخلق خدا

خصوص شھر کابل را به شليک ھزاران راکت در روز به خرابه مبدل کرده اند و فعال درچوکی ھای مھم دولتی 

 ئیسا جھاد افغانستان را باخود دارند، بايد شناۀکه در خارج از کشور با پول ھای باد آورد چسپيده اند ويا اين

  . داشته باشنددرمعرفی اين چھره ھا وطنداران ما نبايد ھيچ گونه ھراسی . ومعرفی شوند

 حالل نوش جان تجارت شده اند واز پول حرام گوشت که درکشور ھای ميزبان مصروف سرمايه گذاری وئیآنھا

  .می نمايند نيز تحت تعقيب وبررسی قرار بگيرند و جواب گوی جنايات شان شوند 

ر از تمام شخصيت ھای وطندوست و دشمن ستيز تقاضا می گردد در تھيه لست نامنويس واسناد ودادن در اخي

نام جنايت کاران را تھيه نمايند وبه خصوص آنعده از ھموطنانی که .  از چشم ديد ھای شان آماده باشندشھادت

 ويامدت ھای زيادی را بدون کدام اذيت ديده وشکنجه شده اندو خانواده ھای شان در دوران رژيم کمونيستی آزار 

گناه درزندان پلچرخی گذشتانده اند ، پيشقدم شده تقاضا می شود تا عرايضی را ترتيب داده با نام و آدرس شکنجه 

  .مقامات محکمۀ بين المللی بفرستندگران به 

ر ادارات دولتی که د ی رائھکذا از تمام ھموطنان با احساس تقاضا به عمل می آيد تا نام تمام خاديست ھا

، امريکا ، کانادا ، استرليا به سر می برند ترتيب نمايند تا ئیدرافغانستان  فعاليت داشتند و فعال درکشور ھای اروپا

، با اين عمل خود دين ملی. اده شود بين المللی فرستۀ شان به محکمئیازغور وبررسی وترتيب دوسيه ھای جنا بعد

  . د تا جنايت کاران جنگی به سزای اعمال شان برسند و من هللا توفيق ئياوجدانی خويش را ادا نم ايمانی و

 


