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  علی کاظمی: فرستنده

١۵.٠٧.١٠  

  

   محاکمهزي می پا»فيجنگ کث« سال، معمار ٢۵پس از 
   

  
  ١٩٧۶ در سال داليب

  

ه رئني سابق آرژانتکتاتوري دداليورخه رافائل ب ، خرسي آنسي از بوتدپرسي آسوشی گزارش خبرگزاربه  یکي سي ک

ام جنای جنوبیکاي در آمری نظامی حکومت ھانياز خونبارتر شرهي علتي بود به اتھ  ش،ي سال پ٢۵ در حدود تي ب

  . شودیروز جمعه محاکمه م
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ایاسي سی زندان٣١ ساله است به اتھام قتل ٨۴ که اکنون داليب ه پس از کودت ری ک دام ی وی تحت رھب ه جوخه اع  ب

شته شده ني اعالم کرد که ایدر آن زمان دولت نظام.  شودی میسپرده شدند، دادگاھ دان ک رار از زن  افراد در حال ف

  .اند

ر ی ویکتاتوري در دوران حکومت د١٩٨٣ تا ١٩٧۶ ی سال ھای شود که طی میتلق » فيجنگ کث«  معمار داليب  ب

ل رسیھزار نفر از مخالفان دولت نظام ٣٠ آن حداقل ی حاکم بود و طنيآرژانت ه قت  خورخه ١٩٨۵در سال . دندي ب

نم رئمحکوم به حبس ابد گري به جرم قتل، ارتکاب شکنجه و جرائم دداليرافائل ب ارلوس م د ک  سي شد اما پنج سال بع

  . را عفو کردی ونيجمھور وقت آرژانت

 يی جنای از پرونده ھایشتريرد و از آن زمان تعداد ب را لغو کی حکم عفو و٢٠٠٧ در سال ني آرژانتی عالواني داما

  . شده استلي تشکی وهيعل

ه زارب زارش خبرگ ا در آرژانتتدپرسي آسوشی گ ا در شھر کوردوب ل ھ ده قت ه دني اولني پرون اتوري بخش محاکم  کت

ده د ه پرون داقل دو مجموع ابق است و ح ريس اگ دهي آی در ماھھ دن د ش اه مطرح خواھ وارد ني از ایکي.  در دادگ  م

  . است که بعدا اعدام شدندیاسي ساني ده ھا نوزاد از زنداندنيمربوط به دزد

دانني اتي اھمدي گوی در کوردوبا متي جنااني مدافع خانواده قربانلي وکوسي سباگليم ه زن  یاني پرونده در آن است ک

امي شھر اعدام شده اند که در حکومت غنيدر ا د و حتیرنظ ه ا قبی بازداشت شده بودن  صورت یل از آنکه محاکم

  . اعدام شدندی توسط عامالن حکومت نظامرديبگ

ا.  شده بودري که خود از فعاالن چپ گرا بود و قبل از وقوع کودتا دستگوسي سباگلي مپدر ارس ٢۴ یپس از کودت  م

دان شھر کوی از سلول ھای از ھمفکرانش توسط ماموران حکومت نظامیاري ھمراه تعداد بسی و١٩٧۶ ا  زن ردوب

  . دور افتاده اعدام شدندیخارج شده و در گوشه ا

دھان نظامري و سادالي خورخه رافائل بدي افزای متدپرسي آسوشیخبرگزار ا «کي ی فرمان  ی نظامی شورااي» خونت

شک ان سليت ام مخالف ه تم د ک رل اتحادیاسي دادن رد، کنت ابود ک اهي خود را ن ارگری ھ  را در دست خود گرفت ، ی ک

وایو مطبوعات را سانسور مرسانه ھا  رد و تحت ل ا کموی ک ارزه ب ال سسمين مب زاران فع اران ھ  و یاسي و خرابک

  .حقوق بشر را به قتل رساند

رکا رم بیش د از لوسدالي ج امانوي عبارتن دھني بنج ه فرمان ش ک ابق ارت رال س دز ژان ه اصطالح ی منن ا ب ارزه ب  مب

 نطوري و ھمسي افسر ارشد سابق ارتش و پل٣٢ نيداشت و ھمچن برعھده ني گسترده آرژانتیخرابکاران در دشت ھا

  .ني آرژانتیکتاتوري در حکومت دی نظامريچند مقام غ

ده ارتش و رئدالي که بدي گوی ماني گروه از خانواده قربانکي مدافع لي وکوسي سباگليم وان فرمان ا، سي به عن  خونت

اتوريد«  اش به نام نامهياو در کتاب زندگ.  کردی را صادر مني بود که تمام فرامیکس ه در سال »کت  چاپ ٢٠٠١ ک

  :سدي نویشد م

  ».س ھمه امور بودمأمن در ر.  بودمر افتاد با خبی که اتفاق مزيمن از ھمه چ «

  : گفت ١٩٧٧ در سال ی کنفرانس خبرکياو در .  شدی که در قدرت بود منکر مفقود شدن مخالفان می زمانداليب

  ».مي به اسم مفقود شدگان نداریزي چنير آرژانتما د«
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زار١٩٧٨ سال در ا برگ ان ب انی ھمزم ام جھ ال در آرژانتی ج اھني فوتب تادی در فاصله کوت اومي از اس ال، ی ھ  فوتب

  . شدندی شکنجه و اعدام می مخفی در زندان ھای و مخالفان دولت نظامیاسي سانيزندان

ابق آرژانتکتاتوريد پان ی در کشورھان،ي س ان نا،يتالي اا،ياس سه و آلم ل شھروندان ازي فران ه جرم قت  کشور در ني ب

ایو.  استبي تحت تعقني آرژانتیاسيحوادث س ال ھ دان خود را ی در س ته دوران زن ااي گذش  ی در بازداشتگاه ھ

انکهي اکنون با وجود ایول.  کرده استی سپری در حبس خانگاي و ینظام دان ھ االتر است در زن ول ی سنش ب  یمعم

  .محبوس شده است

دی شھر کوردوبا اظھار نظری در مورد پرونده قتل ھاراي اخی وی و وکالداليب ود داليب.  نکرده ان ه ب ته گفت  در گذش

ا بازخواست و ني به خاطر ادي نبای در حال جنگ بود و ماموران نظامنيکه در آن سال ھا آرژانت ل ھ ه اي قت  محاکم

ضا گفته بی ونيعالوه بر ا. شوند تگاه ق ه رسمی نظامري غیئود که دس ه در ی نمتي را ب د و فقط محاکم  کي شناس

  .ردي پذی را میدادگاه نظام

د ني سابق آرژانتکتاتوري دنکهي با توجه به اسدي نوی متدپرسي آسوشی گزارش خبرگزارني ااني پادر ه حبس اب بال ب  ق

د نوشداروی می نخواھد داشت، ول به ھمراهی وی برایشتري مجازات بديمحکوم شده است محاکمه جد  باشد یئ توان

  .ی حکومت نظامانيبر زخم و غم خانواده قربان

  

  :يادداشت
ا آرام می  سان آزاده و متعھدی را آزرده و ن ان و جدان ھر ان اط جھ صا نق ھمانطوريکه رنج و شکنجۀ انسانھا در اق

د مسرت  د، لبخن شيده نمی توان ج ک ان رن ه سازد، شادی و خوشحالی مردم سانھا باعث نگردد ب ان ھمچو ان ر لب را ب
امثال وی به ميان می و " بيدال" به محاکمه کشانيدن نوکران زرخريد و جيره خواری از قماش ۀخصوص وقتی قضي

آيد که در دوران قدرت به خاطر حفظ منافع استعمار، کشور خود را به مسلخ انسانی مبدل ساخته اند، ناخود آگاه و با 
ته يک تداعی صد ھ ۀ گذش يش از سه دھ ه طی ب د، ک دام می نماين سان عرض ان ا و ھزاران جنايتکاری جلو روی ان

افغانستان را به تنور امپرياليزم و ارتجاع مبدل ساخته و از گوشت و استخوان مردم ما به مثابه ھيزم آن تنور استفاده 
  .نموده اند

  :چنين بيان ننمودبه امر پيروزی مردم يش را در چنان حالتی نمی توان آرزوی برخاسته از ايمان راسخ خو
ازند،  مردم افغانستان نيز قادر گردنداميد ده س د زن ان را نمی توانن ر قرباني اران، اگ شانيدن جنايتک ه ک ه محاکم  تا با ب

ی باشد  اريخ عبرت ای ت ين آن در درازن ه طن ازند، ک دل س دی مب ه ھای بلن ان قھق ه چن لبخند وارثان آنھمه قربانی را ب
  .رای جنايتکاران و نويدی برای ستمديدگانب

                                               به اميد آنروز
 AA-AA                                      اداره پورتال 


