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  محاکمه جنايتکاران جنگی
  

  خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت
  يده  باشی  لکه  های  دامن  قصــاب راد

  
 افغانستان  که بيش از سه دهه ريخته و می ريزد هنوز ، هرگز و هرگز دامان قاتالن بی خون ناحق مردم آزادۀ
هرچند قاتلين وحشی صفت و جنايتکاران جنگی بی . راست و ميانه را رها نخواهد کرد رحم و خونخوار چپ و

د و از انسانيت و آدميت بوئی نبرده باشند و بی خيال و فارغ البال در گوشه و کنار همه چيز را وجدان مرده باش
ديده دارائی  داد و فرياد راه اندازند و گلو پاره کنند و با ،جهان به زندگی طفيلی خويش ادامه دهند و باالتر از آن

جا بزنند و ...  مردم دوست و و ميهن پرست و شان است ، خود ها را مترقی و انقالبی و چشم پارگی که خاصۀ
بی حساب و  آزاد مردان و دلير زنان افغان، زندانهای ک و منزه اند ، خونهای ريخته شدۀبچشم مردم درآيند که پا

گان ته جمعی بيشمار در سر تا سر کشور، شاهد  اند که اين چشم پارهای دسپوليگونها و شکنجه گاهها و گور
ريختن خونهای پاک  . که تاريخ نظيرش را کمتر ديده استش و جنايتکار يوده اند آنقدر ذليل و نامرد و ميهن فرو

اگر هنوز بخت با مردم .  مدعای ماستا در پای خوکان روسی ، شاهد زندۀ م مليون هموطن آزادۀبيش از دو
ا  مر کشور جنگ زده و برباد داده شدۀشريف و آزادمنش افغان ياری نکرده و يک حکومت ملی و مردمی د

 ، بدين معنی هرگز شوند تا جنايتکاران جنگی از هر قماشی که باشند ، به پای عدالت کشانيده ،مدهابوجود ني
مردم افغانستان .  ديگر هرگز بازخواستی نخواهد بودنتواند بود که جنايتکاران جنگی به فراموشی سپرده شده و

همه منتظر آن فرخنده روزی اند که همه هرگز جنايات قاتلين ملت را فراموش نکرده و نخواهند کرد و 
يده شده و کمه کشاناجنايتکاران جنگی حزبی و تنظيمی و طالبی و دموکرات نما های امروزی به پای ميز مح

 هم از اين مامول فارغ ی با وجدان و دلسوز وبا درد لحظه ایافغانها.  شان باشندجوابگوی جنايات وحشيانۀ
نبوده اند که چگونه اين جنايتکاران جنگی را در اقصی نقاط جهان رديابی کرده و به محاکم بين المللی معرفی 

 تا عدالت در برسانند،نموده و بر مراجع مربوطه فشار آورند تا آنانرا به محکمه کشانيده و به سزای اعمال شان 
  .ش و صلح و صفا هرگز برنخواهد گشت کشور تطبيق نگردد ، امنيت و آرام

 کشور هالند  پناهندگی حدود هفتصد نفر از جنايتکاران جنگی افغان را که ًا وزارت عدليۀ  در همين راستا اخير
به آن کشور فرار نموده و خواستار پناهندگی سياسی از آن کشور بودند، به دليل جناياتی که در حق مردم خويش 

 اين باند جنايتکار را به ۀنموده و شايد بزودترين فرصت جنايتکاران جنگی شناخته شدروا داشته بودند، رد 
  . درآوردءمحاکمه کشانيده و عدالت را در مورد شان به اجرا

 هالند به جنايتکاران جنگی که اسامی شان در ذيل می آيد ، مکتوب رسمی   به همين ارتباط وزارت عدليۀ
وب مکت. ه استای شان خودداری نموده و علت و يا علل آنرا نيز بيان داشتفرستاده و از دادن پناهندگی بر

 به لسان هالندی ميباشد و در اخير به انگليسی تذکر داده متذکره که به امضای وزير عدليۀ هالند صادر گرديده،
  :شده که 

 ، از سوی 1950 ا مصوبۀی ژنيوقانون پناهندگ) اف( بند) 1( که پناهندگی شان به استناد ماده ی لست افراد « 
  :»حکومت هالند رد گرديده 
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  نور محمد نور 

  عيل دانش ااسم
  نجم الدين کاويانی 

  جميله پلوشه
  نياز محمد مهمند

  )خاد ( جنرال جالل بايانی 
  شفيق اهللا توده ئی 

  جنرال افضل لودين 
   توخیق امحمد اسح

  )خاد ( جنرال صالح الدين صالح 
  )خاد ( جنرال فقيرزاده 

  )سفير در چين+ خاد ( زلمی جهش 
  )برادر نجيب اهللا (  جنرال احمدزی

  )خاد ( جنرال کوهستانی 
  )خاد ( جنرال خان آقا 

  )خاد (  محمد کبير دهزاد
  ) قوماندان زون شمال ( شفيق رفيق 

  جنرال زلمی زرين 
  جنرال گل احمد حسامی 

  عبدالرحيم هاتف 
  )خاد ( جنرال صديق وفا 
  )خاد ( اشم زحمت جنرال محمد ه

  اسحق کاوه
 

                   هالند وزير امور عدليۀ)لويس مولدر: (                         محل امضاء                  
___________________________________________________________    

  
دی ترجمه نموده در اختيار ما قرار دهند،  هموطنی در هالند وعده کرده اند که مکتوب  متذکره را بزو:نوت  

  . هموطنان ما قرار داده خواهد شددسترسکه البته ترجمه مکتوب هم در 
  
  
 
 


