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مقیم شهر کرکراده  افغان تهم جنایات جنگی بر علیه می ارنوالڅ
 سال حبس تقاضا کرد  12)هالند( 
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 روزنامه دی لیمبورخر 

 : کلیر فان دایک ژورنالیست

 

جنایات  به  تهم  که ممقیم شهر کرکراده  هالندی،  -افغان   و با اصلیت و تابعیت  ساله  76(  ععبدالرزاق )برعلیه    هالندی  ارنوالاداره څ

 سال حبس تقاضا کرد.  12منحیث قوماندان یکی از مخوف ترین زندان های افغانستان بود، جنگی 

 

در دهه   یدر زندان پلچرخ  یست ی کمون   می رژ  یاسی مخالفان سبا    یانسان مغایر کرامت  ظالمانه و    برخورداو به اتهام مشارکت در  

 . میشوده پنداشت مجرم  یاحکام فراقانون  انجامو  م1980

 

 ها  اعدام

سال ها بدون محاکمه    می رژ  یاسی " وجود داشت. مخالفان سکی ستمات ی ترور س  استی "س  لنزانگخفوخانم    مؤظف   ارنوالڅگفته    به

در مورد    نانی عدم اطمحالت    نهمی و اعدام شدند.    دی شکنجه، تبع  یک تعداد زیاد این زندانیاندند.  افگنده میش)عادالنه( در زندان  

در  رفتن به پایه دار  از    یمی س داار"ه:  میگویدمؤظف    ارنوالڅ.  ه بودکرد  جاد ی اگسترده    یعذاب روح  برای زندانیانسرنوشت  

ضرب و شتم، ،  اندست   شکستاندن،  ها  ناخن  دنی کش  مانند  یاعترافات اجبار  .دبه وضاحت دیده میشو  یاسی س  انی زندان همه شهادت  

  جه ی در نت   دی شد  ی. صدمات جسمبیخواب نگهداشتن یک امر عادی محسوب میشدو    برقی در آب سرد، شوک    انی قرار دادن زندان 

  یبرخ ".شودی محسوب می ارنوالڅ یبرا یاد کنندهی مجازات تشد ند،دبری از شاهدان سالها در زندان به سر م یکه تعداد یطی شرا

محسوب  ثابت شده    پیشاپیش جرم زندانیدند، که در آن  راه داد میش  قالبیمحکمه    به یک  سالها بازداشتگذشت  پس از    زندانیاناز  

 بود. از قبل آماده آن و حکم 

 

 بار رقت

در    یا   شهی . شمیرسدسانتیگراد  چهل درجه  گرمای هوا تا  در تابستان    ، اماددن ب   یم  خی   سرد است و همه جازمستان    هایشب  "

در جلو وجود    یآهن   یها  له ی با م  واری در د  یاست، سوراخ ها   کی پنجره ها وجود ندارد. برف و گرما دست آزاد دارند، داخل تار

و   خشونتبارمحل  در یک    ،اند   هدور هم جمع شد  انی . زندان یستمنظره ن این    اما  سلول ها قابل مشاهده است،  یدارد. آسمان از برخ

با ارائه تصویری    مؤظف   ارنوالڅلنزانگ،  خو ف  کولی ن خانم    " ند.از این زندان و شرایط آن جان بدر نبردصدها نفر  د.  ناپسن   برخورد

به    م2001که در سال    )ع(  یتحت رهبر  گسترده  به پیمانه  یجنگ  اتی جنا  طی دهد که در آن شرا  یم  حی توضاز وضعیت زندان  

 .  ، انجام میشدنام داد ریی تغ )ر( به و  دآملند اه

 

 ها  یبازرس

بطور دلخواه  را    انی زندان   یخارج  یها  تأی ه  یها  یبازرس  حین  )ع(آگاه بود.  زندان  بد    طی از شرا  )ع(که  تأکید میکند    ارنوالڅ

اظهارات این  .  داردن   تمطابق ها    با استاندارد  شرایط زندان  دانست که   یم  یدهد که او به خوب   ینشان م   ییبه تنها  ن ی کرد. ا  یجابجا م

  س ی به عنوان رئ   یو  عینی  . به گفته شاهدانیستن   قناعت بخش  م"مداخله نکرد  م و دانست   یباره نم  نی در ا  ی زی چمن  چون  " که    متهم

بازداشت را بر عهده    طی غذا و شرا  ،تفریحو نظم،    تی امن   تی مسئول  پلچرخی  در زندان  یاسی س  ان ی زندان   قوماندان عمومیو    یاسی س

  ارنوال څرا داشت.  ا )کوته قفلی(  مانند انزو  یصدور شکنجه و مجازات ها  تی صالح  نی او همچن   ی از شاهدانبه گفته برخداشت.  

صحبت در دادگاه استفاده    یکه از حق خود برا  انی قربان از    تنیک  " بود.  کتاتوری وع دیکن او  ":  ویدگمی ده شاهد  ژاز ه  یکی نقل از    به

شکنجه   نی . شما امه ااز دست داد  ، در این زندانبازداشت شده بودند  کجای ن  با مرا که    ماز دوستان   یاری بس: "گفت  چنین   د،میکر

 ".دی کن  یرا تا آخر عمر با خود حمل م یروان 
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 جعلی  تیهو

بود تا  کرده    یعمداً سع  یجعل  تی . او با هوه بوددرباره گذشته خود سکوت کرد  م2001در سال    یهنگام درخواست پناهندگ  )ع(

. حاال  میکرد، حتی تا همین  وادارت و سکبه  را    انی از قربان   ی اری که او بسن ی ا  همهبماند. بدتر از    بدورر مقامات عدلی هالند  نظاز  

مظنون به    یافغان ها  ن،ی از ا  ش ی پ   اراست. سه ب   انی قربان   یکوچک برا   یتسل  محض یک روند    نی ا":  دی ومیگلنزانگ  خو ف  ارنوالڅ

  ن ی است. ا  یلنداه  ت ی مل  یاست که دارا   یکس   نی اولاما  و  شخص    نی چهارم این شخصلند محاکمه شده بودند.  ادر ه  یجنگ  اتی جنا

باز ،  بروند  دور  و هر قدر  بدانند که هر جا بروند  دی باشد. آنها با  یالملل  نی ب   اتی عامالن جنا  یبرا   یبه عنوان هشدار  دی مجازات با

 !" طول بکشددهه ها و گاهی سال ها این امر اگر  ی. حت دن توان  رار کرده نمیفعدالت  از پنجه هم 

 

 ن ی گزیجا

  قوماندان  )ع(،عبدالرزاق    قتی در حق  (ر )عبدالرزاق    نکهی بر ا  یوجود دارد مبن   یشواهد کافهالند  ی  ارنوالڅاداره  اساس گزارش    بر

جعل شده    یو  یمثال شناسنامه افغان   طوراست. به    م1990تا    1983زندان افغانستان از سال    نی بدنام تر  یاسی امور س  سی و رئ 

 ن ی ا  گری دهد که د  ینامد و به پسرش هشدار م  ی" م)ع(  قی سمع شده که او خود را "رف  اقاستر  یاست. با توجه به مکالمات تلفن 

او از پسرش در افغانستان    م 2020رود. در سال    یم  شی پ   اری سب   یکه او در پنهان کار  دیدارمی اظهار  ارنوالڅکار را انجام ندهد.  

بوده پلچرخی  زندان    قومانداناو  عبدالرزاق )ع( نه بلکه  هد که  بداست شهادت    لی که ما  ابدی را ب   جایگزین  شخصیک  تا  "  اهدمیخو

که خود    ، همان شخصیاست عبدالرزاق )ع(  کرد که او برادر    د یی از برادران مظنون در آلمان سال گذشته تا  ی کهمچنان ی است."  

 نامد.ی معبدالرزاق )ر(  زی را ن 

 

 و در خاتمه 

نشان نداد.  به همکاری    یلی تما  عین حال هیچگونه اما در    ، استعبدالرزاق )ع(  انکار کرد که او    )ع( در نشست محکمه  مظنون

خواهد محاکمه اش    ینم  گری او د  نیز  کرد. روز بعد  یآورد و از پاسخ دادن به سواالت خوددار  یبه خاطر نمرا    یزی که چاو گفت  

 . دی آ ینم رونی دنبال کند و از سلولش ب حضوری و یا از طریق تماس ویدیویی را 

اند. بدین ترتیب دفاعیه متهم از طرف  در هالند جریان محاکمه روز جمعه ناتمام  م  عادینسبت طوفان شدید و برهم خوردن روال  

 م از سر گرفته میشود.2022فبروری  21وکالی مدافع اش روز دوشنبه  
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