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   ٢٠٠٧ جوالی ۶ليدن، 
  

  زيرزمينی دشت چمتله  ه اکشتارگ
  !بايدبحيث يک بنای تاريخی حفظ گردد

  
هولناک روسها ورژيم دست نشانده  ندان زيرزمينی دشت چمتله نمونه ايست از  ابعادمخفی جناياتز

  .شان در افغانستان 
  

رژيم تحت  دفاع وزارتهفته جاری جهانيان شاهد کشف يک زندان زيرزمينی  دريک مرکزسابق نظامی متعلق به 
ها زندانی صرف در پانزده اجساد صد.  بودندولی نعمتان روسی شان موکراتيک خلق افغانستان ويرهبری حزب د

ی زندانيان باريسمان وپارچه های سياه دستها و چشمها. ، کشف گرديده استسلول که پوليس تا اکنون به آن دست يافته
سالهای وقوع . بسته بوده وآثار موجوده در بدن شان بوضاحت نشان ميدهد که ايشان به رگبار گلوله بسته شده اند

اگر لحظه ای به اين . نجيب اهللا تثبيت گرديده که مصادف است با دوره های ببرک کارمل و سالهای هشتادحادثه، 
  :بخود جلب ميکند خبرتکان دهنده دقيق شويم نکات ذيل توجه ما را

برين زندانيان اسرای جنگی بوده اند که بعد از تحقيق وشکنجه به   بوده بنادفاع وزارتاين کشتارگاه متعلق به  -
کشتار اسرای جنگی به اساس کنوانسيون های . ولين وزارت دفاع بشکل دسته جمعی نابودگرديده اندؤسمرمآ

نای مقاوالت بکشتار دسته جمعی يا نسل کشی برم ازجانب ديگر. بشردوستانه ژنيو جنايت جنگی تلقی ميگردد
درنگ شناسايی گرديده مطابق  ت بايد بالولين اين جنايؤمس. ی جنايت ضد بشريت محسوب ميگرددديگربين الملل

مجازات جنايات گذشته، . ت شنيع خود برسندهای ذيربط بين المللی به جزای جنايکنوانسيون قانون جزای افغانستان و
)  NDS( ارگانهای امنيتی فعلی افغانستان بخصوص رياست عمومی امنيت لينؤوميتواند درس عبرتی باشد برای مس

حقوق بشر را بگواهی گزارش اخيرسازمان  حکومت مرکزی پنداشته و را مستقل از خودواليات  وفراعنه که در
  .عفوه بين المللی بيباکانه پامال ميکنند

اخالقی دارد تا از دولت فدراتيف روسيه، که تا اکنون  ووظيفوی وزارت خارجه افغانستان مکلفيت تاريخی،  -
مشاورين که در دشت چمتله . ورد اين جنايت گردددرزمينه محيالنه سکوت کرده است، خواستار معلومات در م

 غيرمستقيم   مستقيم وولينؤمؤظف بوده اند اگرقومانده اين جنايت را نداده باشند، از وقوع آن حتمأ آگاهی دارند و مس
 .اين جنايت را ميشناسند

بيرون کشيدن کاوش در کشتارگاه که غرض که بر جريان  از کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان اميد ميرود  -
س جمهور و يوناما مشوره بدهد تا کشتارگاه دشت چمتله را بحيث يئنظارت نموده به رجريان دارد اجساد باقيمانده 

 . بازديد برای نسل های آينده افغانستان وبشردوستان جهان سازند حفاظت نموده آمادۀ  يک بنای تاريخی شناسايی و
 
  

  FAROEکميتۀ حقوق بشر 
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