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  !باالخره راتکو مالديچ ھم بازداشت شد
                                                                                                                                

 

  کشتن بن الدن و بازداشت ژنرال راتکو مالديچ فرمانده نيرو ھای نظامی صرب در دوران جنگ  بوسنی که متھم 

 است ١٩٩٥ تا سال ١٩٩٢ ساله در سربرنيستا از سال ٧٧ تا ١٢به دست داشتن در قتل صد ھا ھزار مرد و پسر 

امالً روشن ساخت که اگر غرب و در رأس آن امريکا تصميم بگيرد که چنين اشخاصی را نابود و يا اين مسأله را ک

  .بازداشت کند، ھيچ يک شانسی برای زنده ماندن يا پنھان شدن ندارد

 در ايالت ه ایليس صربستان امروز صبح اعالم نمود که راتکو مالديچ را که در خانۀ يکی از اقاربش در منطقوپ

ـ ٢٦.٠٥.٢٠١١و در شمال صربستان با تغيير نام مخفی شده بود، در ساعات اوليه صبح امروز ـ پنجشنبه الزاريو

بنابر خبرھائی که .  ئيد شده استأاين خبر بعداً از طرف رئيس جمھور کشور صربستان ھم ت. بازداشت نموده است

بازداشت  به ھواپيما سوار نموده به از منابع مختلف پخش شده است، جنرال مذکور را يکی ـ دو ساعت بعد از 

  .  صوب ھالند اعزام داشتند

، بعد از آن که ميلوشويچ بنا بر تقاضای محکمه الھه بازداشت شد در اختفای کامل به ٢٠٠٠جنرال مالديج از سال 

 به جرم نسل کشی، جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت ١٩٩٥ جوالی سال ٢٤حکم بازداشت وی در . سر می برد

 ـ  مورد حمايت ٢٠٠٠ تا ١٩٩٥جنرال موصوف طی پنج سال ـ از . از طرف دادگاه جنايات جنگی صادر شده بود

  .  ميلوشويچ قرار داشت و آزادانه و بدون ترس يا واھمه در شھر بلگراد زندگی می نمود
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ده سال گذشته از ھيچ قرار معلوم دولت موجود صربستان ھم مانند دولت پاکستان که در پنھان نمودن بن الدن طی 

کور را به ھر شکلی که شده است به دادگاه ذده بود، درصدد آن بود که جنرال منوع کوشش و دروغ دريغ نکر

علت اين موضع گيری دولت صربستان تعصب عريان و بيش از حد نشناليستيی . جنايات جنگی درالھه تحويل ندھد

ھا می باشد ـ صرب ھا نشناليست ترين مردمان در جھان ھستند؛ چنانچه بسياری از مردمان اين کشور در صرب 

مصاحبه ھائی که بعد از گرفتاری مالديچ ھمراه آن ھا صورت گرفت به انتقاد از اين عمل دولت خويش پرداخته 

وليتی ؤا را بنگريد که با چه بی مسديگران را بنگريد که چگونه مردم خود را محافظه می کنند و م: گفتند که

  . دست بيگانه ھا می سپاريمه ھموطنان خويش را ب

دولت صربستان تعھد نموده  بود که در راستای دستگيری مالديچ از ھمه امکانات و تالش ھا استفاده خواھد کرد، 

زم بود کوشش به خرچ  اين دولت در راه عملی ساختن تعھدات خويش آن گونه که ال" جھانیۀجامع"ولی به نظر 

  .  نمی داد

 اساس آخرين اعالم هدر حال حاضر مالديچ در بازداشتگاھی در شھر الھه ـ دن ھاگ ـ ھالند به سر می برد و ب

 . مراجع ذيصالح، احتماالً جنرال مالديچ تا يک ھفتۀ ديگر به محاکمه کشانيده خواھد شد

، اتحاديه اروپا و امريکا، خصوصاً به اميد الھهادگاه بين المللی پوليس صربستان تقريباً يک ھفته قبل در اثر فشار د

 اروپا افزايش خواھد داد، ھزار ھا پوستری را که ۀاين که دستگيری مالديچ امکان عضويت اين کشور را در اتحادي

از . نددر آن برای دستگيری مالديچ يک ميليون دالر جايزه گذاشته بودند به ديوار ھا در چندين شھر نصب کرد

ظواھر امر چنين معلوم می شود که اين امر مانوری بوده برای جلب اعتماد اتحاديه اروپا نسبت به وفاداری 

  .صربستان به جدی بودن آن کشور در گرفتاری مالديچ و ھمکاری با اتحاديه اروپا و جھان

عام کردند بعضاً در پيش چشم عساکر نا گفته نبايد گذاشت که افراد مالديچ بيشتر از يک ميليون انسانی را که قتل 

حافظ صلح ملل متحد بازداشت نموده در سرويس ـ بس ـ ھا می نشاندند و به صد ھا بھانه آن بخت برگشته ھا را از 

  .پيش نظر آن ھا می بردند و بعداً به قتل می رساندند

اتوران را، اگر به آرامش در اعالم خبر بازداشت راتکو مالديچ، ھمچنين خبر کشته شدن بن الدن و سقوط ديکت

جھان منتج شود و جای آن ھا را باز ھم کسانی ديگری نگيرد يا باز ھم بازی ھای در کار نباشد، نگارندۀ اين سطور 

 نکند اءبه فال نيک می گيرد و اميدوار است که مراجع قضائی بين المللی به بازداشت يا محکمه ھمين چند فرد اکتف

اين گمانه زنی ھا بپردازند که دنيای ما و دنيای مراجع قضائی بين الملی دنيای دوگانۀ بيش و نگذارند که مردم به 

  !!نيست

   

   

 

 

  

  

  

 

  


