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 وجنایتکار باید فعال بود برای محکومیت جنایت
 

ه ب ،محکمه بین المللی الهه در کشور هالند ،طبق گزارشات اخیری که ازطریق رسانه ها انتشار یافت، قرار است
ه ک این بار اول استقابل یادآوری می باشد که  .آغاز نمایدافغانستان  زودی تحقیقاتی را در مورد جرایم جنگی در

 عملکرد به خصوصاین هم است که  موضوع مهم .بررسی خواهد شد ،های عامالن جرایم جنگی در افغانستان دوسیه
  .خواهد بود های امریکایی در افغانستان نیز شامل این بررسی هاهای نیرو

نیز می  ب دیگر سوال برانگیزاز جان بوده وباید از آن با جبین باز استقبال کرد، ئیدقابل تاپخش این خبر از یک سو 
شون تجاوزعریان ق و متعاقب آن کودتای ننگین هفت ثور از پس ، یعنیرا در طول سی سال یا بیشتر از آن. زیباشد

 ملیون از پنج بیشتر انسان بی گناه واعث قتل دوملیون ب، ما جریان داشته کشور ، آتش جنگ درسرخ شوروی سابق
 ه روز به تعدادتاکنون روز ب سفتا   و با گردید آواره معیوب و

باید  بشتر قیکه به اساس موازین حقو .آن افزوده می شود
 مدارک به اسناد و تل مردم بی گناهن همه جنایات و قعاملین ای

ین ب محکمه   ، ولیشد شناسایی شده و به پنجه قانون سپرده می
ان افغانست کاران جنگی درجنایت ن به محاکمه کشانید المللی

صرف سازمان حقوق بشر ملل متحد  کمتر عالقه نشان داده و
  ه گزارشات کتبی اکتفا می کرد وبس.ب

المللی وجود دیوان جزای بین  مهم بنایکی از محاکم دیگری 
ن افغانستا بیشتر ازهشت سال می گذرد دارد که از تاسیس آن

 به صرفا   دیوان این های صالحیت. را دارد نیز عضویت آن
 پیوسته وقوع به میالدی 2۱۱۱ سال از پس که جرایم جنگی

کاران  واکثر جنایت .است گرفته صورت سال ین از قبل جنگی جرایم اکثریت افغانستان در .شود می تطبیق باشد،
 ریاست سازمان به اصطالح حقوق بشر در و افغانستان حکومت و ت فعلی دارای مقام های بلند بودهحکوم جنگی در
پارلمان  هم در و وان جزای بین المللی تحویل ندادهیا دی و سیه های جنایت کاران را به محکمهتمام دو افغانستان

 کومتح جانب دیگر از .کرده اند ئهتعقیب محاکم عدلی تبر خود را ازجنگی مجرمین  وافغانستان همان جنایت کاران 
 که را للیالم بین جامعۀ توجه کرده اتخاذ ملی منافع بر متکی و مستقل موضع است نتوانسته حال تا افغانستان موجود

 . کند جلب جنگی کاران جنایت محاکمه به دارند، تأثیر افغانستان در
 رنج کارد حدی چه تا و اند کشیده رنج اندازه چه تا افغانستان درطول سی و چند سال گذشته مردم که دانیم می همه
 ازین هک کرد نخواهیم پیدا هیچ که این یا کنیم می پیدا را گروهی یا کسی کمتر. است رسیده شان های استخوان در آور

. اردند وجود توافقی آور، رنج اعمال دامنۀ و مقصر های نیرو شناختاندن و معرفی در ولی. نماید پوشی چشم واقعیت
 جالسوم محافل در آن بدون اکثرا   و نوشته صورت به گاهی که نظری ،کند بیان را نظر اختالف این تذکر چند شاید
 :شود می گفته ها صحبت و

با کودتای ننگین هفت ثور قتل 
 افغانستان آغاز و کشتار در

خلقی های باند  گردید ولی شاخه  
( به خصوص پرچم خلق و)

 گروۀ به وابسته های خلقی
 می «ها امینی» امین الله حفیظ
 و کی تره دوران در گویند،
 !است داده انجام سروری الله اسد را جنایات تمام .نداشتند خبر دو آن ،است سرزده ستم چه هر امین
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 قلم لمسو   را «ای آی سی» و امین الله حفیظ ببرکی، پرچمداران و حفیظ الله امین لفمخا کی تره فدارانهمچنان طر
 دارند قبول وقت آن تا را آزار و شکنجه و تباهی و ظلم که است این هم زمانی نظر از ها آن مشخصۀ .نمایند می داد
ن درزما لیو! صورت گرفته است امین دوران در مام جنایات وقتل وقتال فقطت کارمل ببرک گان وابسته نظر از

 .است داشته وجود الله نجیب وشخص خاد دستکاۀ طرف از های سری خودکارمل  ببرک زمامداری
اد دستگاه  جهنمی خ ئیس، نجیب الله رنجیب اللهداکتر طرفدارانخادیست ها و ،شکنجه گران خاد یا بهتر گفته شود

 !اندازند می پیشن رهبران اشتباهات و انحرافات سر بر را "بال الله و" همه ــ شورای انقالبی سیرئ وبعدا  
و به میان آمدن حکومت تنظیم های جهادی سابق و جنگ های  ز سقوط رژیم دست نشانه اتحاد جماهیر شورویبعد ا

 کشتار در که دارد و داشته تیشکا نظار شورای و اسالمی جمعیت تنظیم از هم حکمتیار گلبدین ،قدرت میان تنظیم ها
سف که حکومت با تا   و گیرد میبه خود  را آزار بی مورچۀ چهرۀ خودش و دارند «تقصیر شهر»  وخرابی کابل مردم

ظلوم مباشنده گان افغانستان را بار دیگر برگرده   کابل و سایر والیات همشهریانپنجا هزار  فعلی می خواهد قاتل
 از رسانیده و ءافغانستان سوار نماید و قرارداد ننگین را باوی به امضا

می قسهایش چشم پوشی می نماید. راکتباری  و جنایت ب وتمام ارتکا
ب )جمعیت اسالمی، شورای نظار، حزها که از جنایات دیگر تنظیم 

چشم پوشی  (المی آصف محسنیت اسکرح جنبش ملی اسالمی، وحدت،
 شسته اند.شده و همین حاال بر اریکه  قدرت ن

 فغانستانا آن در کس هیچ که بینیم می ،بیاوریم بیشتر اگر را ها مثال این
 شاید! ندارند شده دیده های مصیبت و خونریزی در سهمی خونین
 زنی داعشی کاران جنایت و طالبان که بخوانیم ویا بشنویم هم روزی
 ،یسوز آتش ،آزاری مردم و نگیریاگگرو ،قتل قتال همه آن در دنبگوی

  .اند نداشته دست مردم بی گناه  افغانستان سازی مهاجر و
 جبری استخدام همه آن ،مردم درحق تحقیر ،توهین همه آن ،دوستان وطن اعدام شکنجه، ،مردم آزار همه آن آخر، اما

 همه آن و آمده وجود به افغانستان والیت و کابل در که های قبرستان همه آن ،جنگ و عسکری به نوجوانان و جوانان
 ویران ها، بمباردمان درختان، قطع همه آن شده، پیدا درشهر کابل و سایر والیات تاکنون که جمعی دسته های قبر

 ؟های وابسته بوده است نیرو و گروه کدام و کی کار... ها سرک ،ها باغ قصبات، و خانه کردن
 ارانتش با بهتر چه مگر. هستیم شاهد را سازی ومعیوب اذیت آزار و ویرانی نتایج افغانستان در است، مسلم چه آن

 نبا معرفی جنایت کارا نموده بلند را دادخواهانه فریاد ملی های خیانت و بشری ضد جنایات عوامل معرفی با اسناد
ا و انسانی خویش ر، ایمانی بین المللی، َدیِن وجدانی محکمه  به  داعشی هو باالخر خلقی و پرچمی ، تنظیمی و طالبی

 .ئیمدرمقابل مردم زجر کشیده ومظلوم خویش ادا نما
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