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و شميره   ٢تر ١  له:د پا
ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : یادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  ١٣٨٨ ميزان ١٢هلمند،                           اکبربارکزی
  
 

  !مونشن جوزف را محاکمه ميکند ولی غنی را مينوازد
  

در محکمه بريدمن اسبق ارتش آلمان هيتلری  چندی قبل خبرمحکوميت يک مرد نودساله بنام جوزف شورگرابر

محکمه مونشن ست که قرار است امسال درارژيم نازی وابسته به جوزف يکی از سه متهم . مونشن به نشررسيد

 Falzanodiشهروندان شهرک  تن از١٢ل ـجوزف در يک قضيه قت. بخاطر ارتکاب جرايم جنگی به مجازات برسند

Cortona  درنزديکی شهرArezzoمربوط ايالتToscane  جوزف در جلسه محکمه .  متهم بود١٩٤٤ ايتاليا درسال

 آقای جوزف ادعا نمود که جوزف يک انجنيربود ووکيل . نمود  با قضيه قتل انکار با پايداری ازهرنوع ارتباط

البته محکمه مونشن . محل ارتکاب جرم حضور داشت ولی مصروف ساختن يک پل بوددرزمان وقوع جرم در

 افراد تحت امر خودبه درحالت جنگ ميتوانست ميدانست که يک صاحبمنصب نازی ولو که انجنير هم بوده باشد، 

  . جوزف به حبس ابد محکوم شد. کند ايتاليايی را صادرستقالل طلبان ا گروهی ازدستورتخليه شاجورها بر

دستگاه  ييس عمومی تحقيق خاد يعنی سردمدارئدرهمين شهر مونشن، در فاصله چند کيلومتری، جنرال غنی ر

دستهای غنی تا آرنج به خون . اعدام مخالفين سياسی رژيم تحت الحمايه روس ها، زندگی ميکند دستگيری، شکنجه و

اين .  در پست رياست عمومی تحقيق مقررگرديدب .ج .وی از زمان تشکيل خاد توسط ک . ناهان آلوده استبيگ

بر عالوه رياست تحقيق واليت کابل که در احاطه صدارت مستقربود، در تمام واليات افغانستان، در تشکيل رياست 

تطبيق  شت، شکنجه، محاکمه نمايشی ووظيفه بازدا درسطح مديريت نمايندگی داشته و) امنيت ملی(رياست های خاد 

زندانی  قتل ده ها هزار شکنجه صدها هزار انسان و بدينترتيب غنی مسووليت دستگيری و. اعدام ها را بعهده داشت

انسانهای پر ارج مربوط به همين کره خاکی بودند  اگرچه قربانيان اين جنايات اروپايی نبودند و. بعهده داردسياسی را 

شکنجه، يک جرم  عمل شکنجه برمبنای کنوانسيون بين المللی ضد. خون شان همان رنگ خون اروپايی ها را دارد و

عالوتأ . تمام کشور های عضو اين کنوانسيون در رابطه با مجازات اين جرم صالحيت قضايی دارند بين المللی بوده و

اين جرايم نيزتابع  يم جنگی نيزشامل ميگردد وجريان جنگ انجام يافته باشد، در کتيگوری جرا اگرجرم شکنجه در

صالحيت  گر مجازات جنرال غنی شکنجه پس دولت آلمان برای محاکمه و. صالحيت قضايی بين المللی ميباشند

مسووليت حقوقی خود ساخته  الزمست دولت آلمان متوجه اين وجيبه اخالقی و. قضايی دارد ولی از آن استفاده نميکند

 که  بخود روا داشته ايماافغانهای مقيم آلمان بطور اخص اين تکليف ر بپرسيم که ما افغانها، وبياييد از خود . شود

   کنيم؟صدای عدالتخواهی خويش را بلند

وسيع جانيان  ورود  در هالند به تعقيب اعتراض عده ای از افغانها برم يتا جاييکه از ساير هموطنان مقيم اروپا ميشنو

رپاليسی خويش در برابررهبران رژيمهای يبه تغي ولت هالند ناگزيرخ کشيده بودند، دجنگ که ماسک پناهنده را برر

اشخاصی از نوع غنی،  چرا افغانهای مقيم جرمنی، بطور اخص آنانيکه خود قربانی اين جرايم اند و. سه دهه اخير شد

 برفرياد ا، سکوت مرگبارردن وغيره همشهری شان ميشو، سخره، صمد اظهر، مزدکيارمحمد، بشيربغالنی



 
 

 

و شم   ٢تر ٢  له:يرهد پا
ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : یادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

خود ما اکنون مشکلی نداشته باشيم ولی فراموش نکنيم که آنانيکه بخاطر استقالل  اعتراضی ترجيح ميدهند؟ شايد

  . ه شدند، دين بزرگی بر ما زنده ها دارندبه گورهای دسته جمعی سپرد  نمودند وآبروی ملت مبارزه کشور و

  " ازچيدن دامانهاامواج به زنجير اند  وحشت زمحيط عشق آثاررهايی نيست"

 "ابوالمعانی بيدل"                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


