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  وجنايتکار بايد فعال بود برای محکوميت جنايت
 

ن المللی الھه در کشور ھالند، به  بيۀطبق گزارشات اخيری که ازطريق رسانه ھا انتشار يافت، قرار است،  محکم

قابل يادآوری می باشد که اين بار اول است  که  .  زودی تحقيقاتی را در مورد جرايم جنگی درافغانستان  آغاز نمايد 

موضوع مھم  اين ھم است که به خصوص  عملکرد . پرونده ھای عامالن جرايم جنگی در افغانستان، بررسی خواھد شد

 .                    ی در افغانستان نيز شامل اين بررسی ھا خواھد بود ئکاھای امريھای نيرو

يد بوده وبايد از آن با أئ پخش اين خبر از يک سو قابل ت

ال برانگيز نيز ؤجبين باز استقبال کرد، از جانب ديگر س

زيرا در طول سی سال يا بيشتر از آن ، يعنی  . می باشد 

و متعاقب آن  تجاوزعريان پس از کودتای ننگين ھفت ثور 

قشون سرخ شوروی سابق، آتش جنگ درکشورما جريان 

ليون انسان بی گناه و بيشتر از يم داشته ، وباعث قتل دو

سف  تاکنون روز أو بات ليون  معيوب وآواره  گرديديپنج م

که به اساس موازين .  به روز به تعداد آن افزوده می شود 

 قانون سپرده می ۀی شده و به پنجئبه اسناد ومدارک شناسا جنايات و قتل مردم بی گناه  ن اين ھمهحقوق بشتربايد عامال

صرف   بين المللی به محاکمه کشانيدن جنايت کاران جنگی درافغانستان کمتر عالقه نشان داده ؤهشد، ولی  دادگا

  .         سازمان حقوق بشر ملل متحد به گزارشات کتبی اکتفا می کرد وبس

 سيس آن  بيشتر ازھشت سال می گذرد وأنام  ديوان جزای بين المللی وجود دارد که از ته ز محاکم ديگری ھم بيکی ا

 ميالدی به ٢٠٠٠ به جرايم جنگی که پس از سال ًصالحيت ھای اين ديوان صرفا. افغانستان نيز عضويت آن را دارد

واکثر .  ين سال صورت گرفته استام جنگی قبل از در افغانستان اکثريت جراي. وقوع پيوسته باشد، تطبيق می شود

رياست سازمان به اصطالح  حکومت  افغانستان  و جنايت کاران جنگی درحکومت فعلی دارای مقام ھای بلند بوده  و

حقوق بشر درافغانستان  تمام دوسيه ھای جنايت کاران را به محکمه  ويا ديوان جزای بين المللی تحويل نداده  وھم 

ازجانب ديگر .  ه کرده اندئلمان افغانستان ھمان جنايت کاران ومجرمين جنگی خود را ازتعقيب محاکم عدلی تبردرپار
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حکومت موجود افغانستان تا حال نتوانسته است موضع مستقل و متکی بر منافع ملی اتخاذ کرده توجه جامعۀ بين المللی 

  . ن جنگی جلب کندکارا جنايتۀرا که در افغانستان تأثيردارند، به محاکم

ھمه می دانيم که مردم افغانستان درطول سی و چند سال گذشته تا چه اندازه رنج کشيده اند و تا چه حدی کارد رنج آور 

ين  اکمتر کسی يا گروھی را پيدا می کنيم يا اين که ھيچ پيدا نخواھيم کرد که از. در استخوان ھای شان رسيده است 

. ولی در معرفی و شناختاندن نيروھای مقصر و دامنۀ اعمال رنج آور،  توافقی وجود ندارد. واقعيت چشم پوشی نمايد 

 بدون  آن در محافل ومجالس و ًشايد چند تذکر اين اختالف نظر را بيان کند ،  نظری که گاھی  به صورت نوشته واکثرا

  :صحبت ھا گفته می شود

 به خصوص  )خلق و پرچم( خلقی ھای باند ۀھفت ثور قتل و کشتار درافغانستان آغازگرديد ولی شاخبا کودتای ننگين 

خلقی ھای 

 هوابسته  به گرو

حفيظ هللا امين  

»  امينی ھا « 

می گويند، در 

  !است تمام جنايات را اسد هللا سروری انجام داده .  دوران تره کی وامين ھرچه ستم سرزده است ، آن دو خبر نداشتند

ول ؤرامس»  ایسی آی «لف حفيظ هللا امين و پرچمداران ببرکی،  حفيظ هللا امين و ھمچنان طرفداران تره کی مخا 

 . و آزار را تا آن وقت قبول دارندمشخصۀ آن ھا از نظر زمانی ھم اين است که ظلم وتباھی و شکنجه.  داد می نمايند قلم

ولی درزمان ! قتال فقط در دوران امين صورت گرفته است  ت وقتل وگان ببرک کارمل  تمام جنايااز نظر وابست

  . خاد وشخص نجيب هللا  وجود داشته است هی از طرف دستکائزمامداری ببرک کارمل خود سری ھا

 جھنمی خاد ٔهيس دستگائطرفداران داکترنجيب هللا ، نجيب هللا ر شکنجه گران خاد يا بھتر گفته شود ، خاديست ھا و

  !را برسر انحرافات واشتباھات رھبران پيشن می اندازند " هللا و بال"يس شورای انقالبی  ــ  ھمه ئرً وبعدا

 اتحاد جماھير شوروی و به ميان آمدن حکومت تنظيم ھای جھادی سابق و جنگ ھای دۀ بعد از سقوط رژيم دست نشان

قدرت ميان تنظيم ھا، گلبدين حکمتيار ھم از تنظيم جمعيت 

ورای نظار شکايت داشته ودارد که در کشتار اسالمی و ش

دارند وخودش چھرۀ » شھر تقصير«مردم کابل وخرابی 

سف که أبا ت و مورچۀ بی آزار را به خود می گيرد

شھروندان از  ھزار هحکومت فعلی می خواھد قاتل پنجا

ٔستان را بار ديگر برگرده کابل و ساير واليات افغان
ار نمايد و قرارداد ننگين را گان مظلوم افغانستان سوباشند

 جنايت  و بهتمام ارتکاب   رسانيده وازءوی به امضا با

  . راکتباری ھايش چشم پوشی می نمايد

  اين مثال ھا را اگر بيشتر بياوريم ،  می بينيم  که ھيچ کس  در آن  افغانستان خونين سھمی در خونريزی ومصيبت 

در آن ھمه قتل  شنويم ويا بخوانيم که طالبان و جنايتکاران  داعشی نيز بگويندشايد روزی ھم ب!  ھای ديده شده  ندارند 

  .  افغانستان  دست نداشته اندٔهنگيری  و مردم آزاری ،  آتش سوزی ، ومھاجر سازی مردم بی گنا، گروگاقتال 
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 ، آن ھمه استخدام جبری اما آخر، آن ھمه آزارمردم ، شکنجه، اعدام وطن دوستان ، آن ھمه توھين ، تحقير درحق مردم

واليت افغانستان به وجود آمده و آن ھمه  ی که در کابل وئجوانان و نوجوانان به عسکری و جنگ ، آن ھمه قبرستان ھا

قبر ھای دسته جمعی که تاکنون درشھر کابل و ساير واليات  پيدا شده،  آن ھمه قطع درختان،  بمباردمان ھا،  ويران 

  کار کی و کدام گروه  ونيروھای وابسته بوده است؟...  باغ ھا ، سرک ھا  وقصبات،  ھاکردن خانه

مگر چه بھتر با انتشار اسناد . آن چه مسلم است،  درافغانستان نتايج ويرانی و آزار اذيت ومعيوب سازی را شاھد ھستيم 

کاران خلقی و  معرفی جنايتبابا معرفی عوامل جنايات ضد بشری وخيانت ھای ملی فرياد دادخواھانه را بلند نموده  

ِ بين المللی، دين وجدانی، ايمانی و انسانی خويش را درمقابل به دادگاه داعشی  هپرچمی ، تنظيمی و طالبی  و باالخر َ

  .يمئ نماءمردم زجر کشيده ومظلوم خويش ادا

  

 

  


