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 ۰۵/۱۱/۲۰۱۵                             فارو

قربانیان برای عدالت بسوی ای روزنه سرانجام   

 کرهاله

ونیم سال میگذرد. این جنایت هولناک را دیده بان  ۳۶ ، روزقتل عام مردم کرهاله بیش از۱۹۷۹ از بیستم اپریل
کردند. ولی  عدالت افغانستان، حزب همبستگی افغانستان ومحترم عبدالرحمن زمانی مستندسازیبشر، پروژٔه  حقوق

از مظنونین این جنایت بزرگ یعنی  نخستین اقدام عملی عدالتخواهانه را لویه څارنوالی هالند با دستگیری یکی
قربانی  ۱۲۶۰ شک باعث خشنودی ارواح وبازماندگاناین عمل بدون  .برداشت (به احتمال قوی عالمیار) صادق ع

  .این قتل عام شده است
آنست که تحقیقات شعبٔه جرایم بین المللی پولیس ملی هالند از دیر  اعالمیٔه مطبوعاتی لویه څارنوالی هالند حاکی از

تحقیقات مستقیم از قضیه مصروف بوده وبعد از شکایت از صادق ع در یک قضیٔه جنایی،  زمانی به تحقیقات درین
 ۲۰۱۵اکتوبر ۲۷ فامیلش ورفقای حزبی اش در مورد قتل عام کرهاله نیز آغازگردیده بود. سرانجام بتاریخ مظنون،

وشواهدی که علیه صادق ع وجود دارد مدت توقیف وی را  صادق ع دستگیرشد. قاضی تحقیق با مشاهدٔه اسناد
  .روز دیگر تمدید کرد ۱۴ برای

وطبق  کوماندو بوده ۴۴۴ جنایت قوماندان قطعهٔ  ن اعالمیٔه مطبوعاتی، در زمان ارتکابصادق ع، طبق مت
  .کرده است اظهارات شهود هم امر فیر باالی مردم کرهاله و اسدآباد را داده وهم خودش تیر اندازی

 نرا باند امینعضو دیگر جناح امین که پرچمیها ا ۳۶ صادق ع همراه با۱۹۷۹ بعد از سقوط رژیم امین، در دسمبر
گردیده و  میخواندند، در چوکات تصفیه حسابهای سیاسی میان جناحهای مختلف حزب دموکراتیک خلق، زندانی

“ سقوط کامل به اصطالح ، یکسال قبل از۱۹۹۰ درسال ثور انقالب ” همچون قسمت اعظم  گردید. صادق ع رها ،
درخواست پناهندگی کردند واکثر شان با  میشد، درجریان سالهای نودمیالدی در هالنداعضای انچه باند امین خوانده 

مستحق پناهندگی شناخته شدند. حاالنکه زندانی بودن آنها  نجیب - نشان دادن سند زندانی بودن در دوران کارمل
سالهای زندان نمایندگی میکرد وسالهای قدرت تره کی صرف از عدم ارتکاب جنایت در - ) امین ۱۹۷۹و ۱۹۷۸ را  (

 از جانب دیگر دوران زندان گروه امین هیچ ارتباطی با جنایات دوران قدرت شان نداشت. روسها .احتوا نمیکرد
خلق بکاهند. درعین  خواستند رفقای امین را در زندان نگهدارند تا از حاد شدن اختالفات جناحی حزب دموکراتیک

)حال روسها از اعدام آنها توسط رژیم کارمل چند نفر معدود که ازخاد صدارت به پولیگون برده شده  بجز
  .جلوگیری کردند  (بودند

ودر خور استقبال است، نباید فراموش کنیم که از  در حالیکه دستگیری صادق ع بذات خود اقدام عدالتخواهانه
محاکم هالند بسیار سنگین راه دور ودرازی در پیش است. بار ثبوت در  دستگیری تا محکومیت توسط محکمه هنوز

نشان داده است   لویه څارنوالی هالند میباشد. ازجانب دیگر تجربٔه سایر جانیان ازین نوع، بوده درین قضیه بدوش
مشکالت این پروسه، از  لویه څارنوالی هالند بادرک  .را استخدام میکنند که متهم بکمک رفقایش وکالی برجسته

 یا ایمیل ۰۰۳۱۶۵۱۲۸۷۷۷۴  تلفون شماره ورت داشتن اسناد یا شناخت شهود بهمردم کنر تقاضا نموده تا در ص
warcrimesunit@klpd.politie.nl   تن آنها مستند ساخته  ۶۲۱ نام  که قربانی ۱۲۶۰ روح .بگیرند تماس

قتل عام  محاکمٔه یکتن از مظنونین باز شده برای روزنهٔ  اینکه برای .میطلبد جدیت عدالتخواهان ازهمه شده است،
 سهیم عام قتل این تر دقیق هرچه مستندسازی در کنربازترشود، الزمست همه آنانیکه دلهای شان برای عدالت میتپد،

 .شوند
  

اکمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپ  
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