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  جنايتکاران از طريق ادعای حق العبدیۀمحاکم
 

حضرت سعدی  .تکاران جنگی و قاتلين ملت مظلوم افغانستان افتاددست جنايه مملکت ب بعد از شکست طالبان،
 :چنين گويد

 دست گرگی ان وـــوسفندی را بزرگی       رھانيد از دھـــــشنيدم گ
 وسفند از وی بناليدـــــــــ روان گ حلقش بماليد       شبانگاه کارد بر

  )١(دینگال گرگم درربودی       چو ديدم عاقبت خود گرگ بوچکه از 
 

 چون ميدان را صاف و مطابق، قدرت بدون از وجدان ھمه چيز را داشتندو زور پول به اين جنايتکاران که 

چون از  .ھرطرف تاختند و به جست و خيزھائی مطابق به آرزوھای خود اقدام نمودند اميال خود ديدند،

 سر و ديگر دند و از طرفترسي که در حق اين ملت مظلوم روا داشته بودند می افیحجبيعدالتی ھا و ظلم و ا

نگين نترين و  بی ارزش .شناختند  جنايتکاران جنگی بلند بود و اينھا خود را میۀ محاکمۀبار صداھائی در

جنگی و ناقضين  عمل آوردند و آن اينکه جنايت کارانه ترين فيصله را در شورای ملی که اکثريت داشتند ب

 مه ھستند و قابل محاکمه و تعقيب عدلی نمیذ بری الحقوق بشر و قاتلين مردم افغانستان مصون مامون و

تواند در محاکم  ی باالی کسی داشته باشد میئنگاه حقوق فردی و حق العبدی ادعا اگر کسی از اما .باشند

 . دعوا نمايدۀمربوطه اقام

 ن حقوق بشر،اجانب مدافع  و تام ازمبه حال نا رضايتيھای عا تاريخ صدور اين فيصله تا با آنکه از

داخل  و بعضی ھا بسيار کوشيده اند که ھرگاه اين جنايتکاران در محاکم ھمگان موجود است، و روشنفکران

 .ھم گرد آورده اند جائی اسناد تا و در محاکم بين المللی محاکمه شوند شوند مملکت محاکمه نمی

مشغول اند و   حقوق بشراما تاکنون ھيچ يک از آنھا تحت تعقيب قضائی قرار نگرفته اند و ھنوز ھم به نقض

خواسته ھای ملت مظلوم  و جنايات جنگی ين طريق يعنی نقض حقوق بشراچون از .ظلم و ستم شان دوام دارد

 ۀمن توجه وطندارانم را دربار جائی برسد،ه جائی نرسيد که شايد روزی به  به محاکمه کشيدن ايشان بۀدربار

 .مينما یبه محاکمه کشانيدن اين ھا از طريق حق العبدی جلب م
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 کسانيکه جرم و جنايت مشھود را مرتکب شده اند ،تواند البته دربين جامعه باعزت و با وجدان افغانی شده می

 از آنھاازطريق حقوق العبدی محکمه شوند و شواھد یوجود آيد که تعداده  ايشان دالئل و شواھدی بۀدربار

وز  در يکی از ممالک غربی را طور نمونه کشف يک قتل مرمه من ب .ودالئل موجه فراھم شده بتواند

 .کنم ينجاذکر میادر

يا غير آن  يا امريکائی شوھری در مقابل خانم خود روی مسائل ميراث و يکی از ممالک غربی اروپائی و در

 می را ضيھا اينعب . زندگی برداردۀکه ممکن شود خانم را از صحن طريقی ھره صدد بود ب عناد داشت و در

غرض تفريح و تمرين سکی روی برفھای يکی از کوھای دور دست به ه زن ب باری اين شوھر و .دانستند

 تمرين سکی یاثنا چندی بعد شوھر به تنھائی برگشت و اعالم کرد که خانمش در . طياره پرواز کردندۀوسيل

ه جعلی ھم برای صدق ادعايش ب بعضی اسناد . ژرفی سقوط کرده و باالثر کشته و معدوم گشته استۀ درهب

پوليس . خانمش را خودش کشته است  دانستند که او اما ھمه می .تا دھن کنجکاوان را ببندد . بوددست آورده

به ا اورحقوق بشر آرام نگرفت و سالھا ن امدافعاما وجدان يکی از .ھم بنابر نبودن مدارک مداخله نميکرد

 با دوستان شان راه ،ددست آوره تمام سوابق اين زن و شوھر قاتل و مقتول را ب و داشت حص و تجسس وافت

 که آنھا برای بازی سکی رفته بودند مسافرت کرد یچندين مرتبه به محل و پيش گرفت در مراود ه و آميزش را

که  دستش افتاده خره وجدان پاک و ھدف مقدسش ياری کرد و سندی بباال .نياورد دسته  مطلوبی بۀاما نتيج

که آن زن و   بود ایالمت عبارت از تکت طيارهآن سند و ع .حقيقت بس بزرگ بود در در ظاھر کوچک و

شوھر حريص برای رفتن دو تکت خريده  .به محل اجرای سکی پرواز کرده بودند  آن تکتۀبه وسيل شوھر

دانست که در  بازگشت خانمش  زيرا او می .برای يکنفر خريداری کرده بود يک تکت و بود و جھت باز گشت

 .خود نمی آورد با را

 شوھر قاتلبشر ن حقوق ابه اثر تعقيبات پوليس و مدافع .شد سبب گرفتاری او ر او نمايان واين خالء در کا و

 و يک جانب دو تکت ال که چرا ازؤدر مقابل اين س به جرم قتل زوجه اش تحت تعقيب عدلی قرار گرفت و

مطابق  قاتل عمد بودنش ثابت و برای جانب ديگر يک تکت خريده است جواب قناعت بخش گفته نتوانست،

 . راحت گرديد،ددنين بابت نا آرام بواکه از حکم قانون مجازات گرديد و وجدان تمام کسانی

 که ھزاران نفر به اثر جنگ قدرت بين گويند دانند و می اکنون در وطن ما موضوع چنين است که ھمه می

و شرکای  دين حکمتيارفير راکت ھای گلب ته شده و تنھا به اثرشخليلی و غيره ک سياف، دوستم، فھيم، ربانی،

ھم به آنھا   شورای ملیۀبين نيست و فيصل را از دست داده  اند اما سند در  ھزار نفر جانھای خودھادھجرمش 

که توسط حکمتيار در صحن پوھنتون کابل با دستان خود  اما آيا برای قتلی .معافيت و مصونيت داده است

برای ثابت  ھرگاه تجسس شود شود ست نيست؟ فکر مید شاھد و گواھی در حکمتيار صورت گرفت ھم سند و

دختر فاکولته ھا صورت گرفت اسناد  و پسر حضور صدھا محصلدر روز روشن  شدن اين قتل مشھود که در

 .دست بيايده شواھد زياد ب و

 تحرير از طرف سازمان انقالبی افغانستان " آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "ين باره اوالً آنچه در پورتال ادر

 :خوانيم که چنين است گرديده می

نترس و شاعر مبارز در صحن ، انقالبی تبار زحمتکشان   مردی از١٣۵١  جوزای سال ٢٩ تار يخ در« 

که  درھمين روز بود .بست بيکران قله ھای آزادگی برای ابد پوھنتون کابل به خون تپيد و چشمانش را تا
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گرفت و قلب ماالمال از   ستبر سيدال سخندان را نشانهۀگچه اش سينگلبدين جالد سگ زنجيری امپرياليزم با تفن

 .»را از تپيدن باز داشت اميد او به رھائی زحمتکشان

 بيشتر طرف سازمان انقالبی افغانستان تحرير گرديده اما شاھدان عينی در موضوع توضيح اين بود آنچه از

بود که در  بين احزاب صورت گرفته تماعات و ميتنگ ھادر آن تاريخ در پوھنتون کابل اج :داده اند و گفته اند

کنار سرک  در يک جويچه نفر ديگر سيدال را دو يا با يک و گلبدين حکمتيار .آخربه زد و خورد منجر گرديد

 و .که استخوانھای سرش متالشی گرديد کوفت تا اين با تفنگچه اش می را انداخته بودند و گلبدين فرق سر او

ی طب ځدر محل ديد شاگردان پوھن اين جويچه و .بعد از شليک گلوله در سينه اش بوده باشدشايد اين کوفتن 

نيز   وکردند درسی شان به آن نگاه می اقتباالئی ا از دختر و پسر داشت ک يک صنف مکمل مرکب از قرار

دوسيه ای  نظارت و توقيف پوليس قرار دشت و عد از وقوع اين واقعه گلبدين مدتی تحتبکه  شد گفته می

نظارت  يت به محکمه ازؤموسی شفيق صدر اعظم بدون ر ترتيب گرديده بود که بعد از مدت کوتاھی به امر

 .فرار پاکستان گرديد رھا و

 دارند ارنوالی و مقامات عالی پوليس قرارڅ کدرھای قضائی، را که در اکنون توجه وطنداران محترم خود

 مقابل نظر صدھا نفر روز روشن در چنين قتل مشھود که در ۀبار رسانم که در عرض میه کنم و ب جلب می

 دست آمده نخواھد توانست؟ه يامدرک جرمی ب بازھم سند و صورت گرفته آيا

حکم وظيفه و وجدان در ثبوت اين قتل ه ارنوالی بڅن محترم حقوق بشر و مقامات عالی پوليس و اھرگاه مدافع

ه اين جرم را ثابت کند ب که  دالئل و شواھدیۀايند ھمصورت گرفته اقدام فرم فجيع که توسط شخص حکمتيار

چشم سر ديده ه و قضيه را ب  ھستندیزمان که اکنون داکتر ھای موفق  طب آنۀکولتان فمحصال دست خواھد آمد

پوليس  در آنزمان ترتيب شده بود و در ادارات که  ھرگاه پوليس دوسيه ای را.به محکمه شھادت خواھند داد اند

 سيدال ۀکه ورث پس چه خوب خواھد شد .آن خواھند يافت دالئل و شواھد زياد در بياورنددست ه است ب موجود

که جمع آوری کرده اند يکجا به محکمه  با دالئل و شواھدی و ياغيره وسائل توسط اعالن راديوئی و مقتول را

عبرت ديگران سد و سبب ر خود بیگردد و مجرم به جزا صادر حکمی مطابق شرع و قانون تا، نمايند حاضر

که که به  ت می يابند و برای ھرگونه قتل و ظلمیأمظلومين جره باز گرديده و ديگرزاوگردد و آنگاه اين در

 .دارند ظالمان صورت گرفته دعاوی خود را به محاکم مربوطه تقديم می ن وآدست قدرتمند ه انواع گوناگون ب

 دختر ربانی ۀعالو ه گفته شد که داماد آقای ربانی بتلويزيون ھای آزاد برون مرزی مثالً چندی قبل در يکی از

 ۀاين جوان بيگناه به اشار .و به اصطالح باالی دختر ربانی انباق آورده بود نيز عقد کرده بودرا  زن ديگری

 اين جوان ۀداشته باشد آنگاه ورث خانم ربانی توسط يکی از پسران ربانی به قتل رسيده ھرگاه اين واقعه حقيقت

شايد بسياری چنين واقعات  و دارند تقديم می را ت می يابند و به محکمه دعوای حق العبدی خودأ نيز جرمقتول

 ات کند کسی به آنھا کمک نمی و دسترس ندارند  دعواۀتوسط زورآوران صورت گرفته و مظلومين به اقام

 .دنپنھان بمان مخفی و، دارند  پوشالی قرارۀ به مقامات بلند اين ادار کهظالمان

برادران آيا   حزب اسالمی گلبدين حکمتيار اين است که اییخاتمه عرض من به برادران مسلمان اعضا در

 ءشخص جانی اقتدا يانه؟ اگر خبر داشتيد چگونه به چنين داشتيد و  بدنام آقای حکمتيار خبرۀاز چنين سابق شما

. خره نشويدسرالدنيا واالاخ  نکنيد تا و تعقيبت شخص را حماينشديد اي اکنون که خبر کرده ايد و اگر نداشتيد

 آمين يا رب العالمين
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  :يادداشت

  : اين دوبيت به شکل زيرين نيز آمده استبرخی از چاپھادر ) ١(

   گر از چنگال گرگم در ربودی

  ی بودوت گرگم تــديدم عاقبـــب

 AA-AAپورتالويراستاران 


