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آه  » "گها" ی المللني بۀ و محكمی جنگتكارانيجنا«  عنوان  تحتیگري دۀ مقالبي مقاله به تعقنيا

 یري گی به مناسبت موضوع مهم پد،يفرمائي پورتال مطالعه منيهم  و درافتهي ري تحر٢٠٠٧سال  در
 آه مي دارد به خداونديام. زبان هاست، نوشته شده است  روز ها سرني افغان آه دری جنگتكارانيجنا
آه خون صد ها هزار  و نگذارند ندي نمای ، منجمله ملل متحد توجه جدی المللني مورد منابع بنيدر

  !! شده اند، به هدر روددي شهتكاران،ي جنانيافغان آه از دست و عمل ا
  
 

  ی جنگتكاراني جناۀمحاآم
  

 مضمون دوم
 

افغانستان   دری جنگتكاراني جناۀ از طرف صاحب نظران راجع به محاآمی طرف مقاالت متعددني سال بدنياز چند
 .ه استبه چاپ رسيده ، ولی کسی بدان توجهی نکرد

 از ی جنگتكاري جناني چندۀ و محاآمیري مدافع حقوق بشر به دستگی اواخر مقامات ملل متحد و سازمان هايندر
 متهم ی دسته جمعیها گناه آلوده بوده و به آشتاری دفاع و بی دست شان به خون مردم بآه یممالك مختلفه و آسان

 . اقدام آرده استباشند،يم
» هاگ «ی المللني بۀ آه خود از طرف محكمیلي جمهور چسيرئ » تينوچيپ« عاون م٢٠٠٨ ی جوال١٨ خي تاربه

 . به چنگال قانون سپرده شدندگري و با سه نفر دريدستگ»  آاروزاويمار« محكوم شده بود، بنام 
 نيب» پول پوت«  حكومت ۀآه در دور»  دتی تنگيي«  بنام اي آامبودی سابق امور اجتماعري وزی جوال٢٠ خيبتار
 . باشدی و تحت محاآمه مري نفر محكوم هستند، دستگوني مل١٫٧ به  قتل ١٩٧٩ و ١٩٧۵ یال هاس
 ی هزار نفر زن و آودآان مسلمان در سال ها٨ آه به قتل »چياچرآا«  بزرگ سربتكاري جنای جوال٢٢ خيبتار 

» هاگ « ۀ و به محكمري دوازده ساله، دستگزي بعد از پنهان شدن و گرباشد،يمحكوم مصربستان  در  ١٩٩۶ـ١٩٩۵
 انكار و شي از اتهامات وارد شده بر خوی وشود،ي در اخبار اول آگست خوانده مكهيطور به هالند انتقال داده شد و

فوت نمود، » هاگ«  محاآمه درني سابق آه تحت محاآمه بود و در عیايوگوسالوي جمهور سيرئ » چيالسويم«مانند 
 .ديا خواهد آه خودش، از خود دفاع نمیم
 ی المللني بۀ محكمی هاارنوال را »ريحسن البش«  جمهور برحال سودان سي فراموش آرد آه رئدي زمان نباني عدر
 . او را داده اندۀ اعالم آرده و زمان محاآمی مجرم جنگثي بحتكاران،يجنا
               آه  ميديهم د و مي همه خبر دارايريبي جمهور السي رئۀ جمهور سابق رواندا و فرمان محاآمسي رئۀآما محاز
  . چگونه محاآمه و اعدام شد»نيحسصدام « 

 ۶ به »النوي اروي سرج«یلي آه جنرال متقاعد چشودي واشنگتن پوست خوانده م٢٠٠٨ اآتوبر ١۶ ۀ در شمارهمچنان
 كي آاروان مرگ را آه ٧٣ یدر سالها » تي چنويپ«  حكومت ۀ شخص در دورنيا. ديسال حبس محكوم گرد

 .كردي می رهبرد،در افغانستان بو » گوني به پول«ِهي آنوقت و شبیصطالح آشتار دسته جمعا
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 نوي پ« ی را متوجه دآتاتوری آه به اصطالح خود شان خطری آاروان در شهر ها و قصبات در عقب آساننيا
 اني نفر زندان٩٠ روز كيدر آنها  آه دهدياسناد نشان م.  بردندی منياز ب  وفي را توقگناهي اشخاص بنمود،ي م»تيچ
 . را آشته اندیاسيس
 قي تحقهي آه حكومت هسپان، استدهي مشهور واشنگتن پوست به نشر رسۀ روزنام٢٠٠٨ هفدهم ماه اآتوبر ۀ شماردر
 دست گرفته است و بعد از ی صورت گرفته بود، رو١٩٣٩ـ ١٩٣۶ ی سال هاني را آه در بی جنگاتي جناۀبار در

  . را به محاآمه بكشانندد،آنها تا بحال زنده باشنیتكاراني آه اگر جنااهندخويهفتاد و چند سال م
» پول پوت  «ۀ آه در دوريیاي آار آمبودتي راجع به جنای اآتوبر خبر١٨ یعني واشنگتن پوست، روزي دۀ شماردر
 ی وی آه مرافعه خواهدهي است، نشر گرددهي گردتي ضد بشراتي و جنای خارجه بود و باعث آشتار دسته جمعريوز

 . اعمال خود برسدی به جزاديرد و با
 را ی است آه آساناني در جریادي زی هاتي و فعالمدهٱ بوجود ی جنگتكاراني در جهان بر ضد جنای عموملي تماكي

 . آلوده است به محاآمه بكشانندگناهانيآه دست شان به خون ب
 آن به باد ی های قتل ها و آدم آشۀ سالی سۀ دور وشوديده نم آه از آن نام بری گفت آه تنها آشوردي تاسف بابا

 . سپرده شده است، افغانستان استیفراموش
 آشته شدند و در گناهي بیستي استبداد آمونۀ و ببرك و دوری حكومت ترآۀ آه در دوری خون چهل هزار نفرايآ

 و اني بنام مالآان، مالگناهيد ها انسان ب استادان پوهنتون، خون صران،يمحابس انداخته شدند، خون داآتران، انجن
 ی به چه حقديشه احمد ظاهر و  نوازی مانند  نري جاده ها برده شدند، خون هنرمندان شهی آه از روی اشخاصیحت

 در پارلمان افغانستان، بر صدر ی شان آزادانه گشت و گذار آرده و حتني سپرده شده است و امروز قاتلیبه فراموش
 . آنندی مردم افغانستان تمسخر مشي زده و برهي تكی اولیها فيآن و در رد

 ی چه توسط راآت هاتخت،ي پاۀدر هر گوش  اوی سال زمامدار۴ در »یربان « ۀ آه در دوراني هزار آابل۶۵ خون ايآ
 عضو خود را از ني آه چنديی هالي رفتند، فامني از بیاروي روی بر سر آوفتن ها و قتل هاخيمرگبار و چه با م

 يی بهاداني شهني خون اايآ.  پدر و مادر شدندی آه بی عفت گشتند و هزاران طفلی بآهی هزاران زندست دادند و 
 و صاحب ليوآ  وري زده اند و وزهي قدرت تكري همه آشتار شده اند، امروز بر سرني باعث اآه یندارد آه آن آسان

 !!خندندي افغانستان مۀديمظلوم و رنج د مردم شي برستاني هستند و مانند آمونهي بلند پای هایچوآ
 ها را آه اآنون زنده اند و هنوز هم مانند جوك ها در بدن ني فراموش آرد و ادي آه گذشته را بانديگوي ها میبعض
  د،يآ ی و صلح می بازسازی مكند و هرچه بنام مردم افغانستان برای و خون شان را مدهي ملت افغانستان چسپفينح

 !!.ی بخشدي باكنند،يم یآزادانه دزد
 حق مردم تواني بپرسند آه چگونه مشي از خودي پرست باستي آمونی هاوني اخبار معلوم الحال و آن تلوزني ایول 

 !!ی المللني و قانون بی بخشد و نه قانون داخلی ها را مني نه خدا و قانون خداوند اد؟؟يرا بخش
 تكاراني جناني اسناد بر ضد ای در هالند، به جمع آورني حق بیها تعداد افغان كي در گذشته ها آه ی نظر من طوربه

ج گرفته بود، ض نی جنبشني هم چناي و در سترال...كاران را به دولت هالند سپرده بودنداهي سني و لست ااقدام آرده 
 بودند، باهم تماس هدي دكي را از نزدزي بوده و همه چعي وقااني در جركهياز آسان  از اهل خبره  وی اتهي  آمگريبار د

 ني بۀو محكم» هاگ « ی المللني بۀ و به ملل متحد، سازمان حقوق بشر، محكمدهي دهي اشخاص را تهنيگرفته، لست ا
 داي نجات پتكاراني جنانيا و ملت افغانستان باالخره از دست دهي بسپارند تا حق به حقدار رسی جنگتكاراني جنایمللال

 و صلح در افغانستان جنگ زده ی و آبادیوست آه اهداف شان تنها سر بلندوطن د  غرض ویآرده و اشخاص ب
 . شوندمي سهشي خوراني وطن وی بدون واهمه به وطن برگشته و در آبادباشد،يم

 ها تا محاآمه نشوند و دست ني بوده و اتكاراني جناني ای با همكارگذرد،ي آه امروز در وطن ما می مدهشعي وقاهمه
  !!دي را نخواهد دی بهبودی و جامعه روی خوبی، رو عزيز  آوتاه نگردد، وطن ما افغانستانگناهيشان از سر مردم ب

 پايان                                                                                                                      
 

 


