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  در پيشگاه عدالتجنايتکاران جنگی 

                    
 اقتدارجنايتکاران جنگی به محاکمه کشانيده ميشوند تا پاسخگوی جنايت خويش بوده و از عملکرد های خويش در زمان 

 ١٩٨١ تا ١٩٧۶رهبر  حکومت نظامی ارژانتين بين سالهای " خورخه ويدال " به همين سلسله اخيرًا .  ، دفاع نمايندشان
 نفر ديگر و بازداشت غير ٩٣شکنجه   نفر،۶۶ به جرم کشتن ١٩٨۵در سال  وی. ، بار ديگر به محکمه فراخوانده شد

 توسط کارلوس منم، رئيس جمهوری وقت ١٩٩٠ده بود، اما در سال ش  به حبس ابد محکوم، نفر٣٠٠قانونی بيش از 
در اين   جنايی مواجه است، امادوسيۀخورخه ويدال با چند گزارش ميدهد که ) بی بی سی (  آژانس خبر رسانی .عفو شد

بيرون های خود در زندان شهر کوردوبا   زندانی که مدتی پس از کودتا، از سلول٣١مورد خاص، در رابطه با قتل 
  .آورده و تيرباران شدند، محاکمه می شود

عليه مخالفان چپگرا می  ارتش" جنگ کثيف"ناظران خورخه ويدال را طراح اصلی  : " ......در گزارش آمده است 
 .دانند

تا سی هزار نفر از مخالفان چپگرا توسط حکومت نظاميان   بين نه١٩٨٣ تا ١٩٧۶بر اساس برآوردها، طی سال های 
 .ناپديد شدند ين کشته ياآرژانت

اجساد بسياری از اين . و اعدام مخالفان چپگرای پرداخت در آن سال ها، حکومت به بازداشت های گسترده، شکنجه
  نوزاد٣٣ ربودن دوسيۀقرار است او در رابطه با  در اخير همين گزارش تذکر داده شده است که  ".افراد هرگز پيدا نشد

  . سپتامبر امسال محاکمه شودمخالفان سياسی نيز در ماه

اين جنايتکار جنگی که حتی بر نوزادان مخالفان سياسی خويش نيز رحم نکرد، نظر به ملحوظات سياسی و زد و بند 
رتباطات قومی و قبيلوی ، بعدًا مشمول عفو رئيس جمهور وقت ارژانتين قرار گرفته و در اهای قدرت طلبی و شايد هم 
  .خانۀ خويش زير نظر بود

در کشور ويرانه از جور يار و اغيار ما نيز داد و معامله های پيدا و پنهان قدرت طلبان و قدرت مداران با جنايتکاران 
 ، جنايتکاران در را نظامی و حفظ قدرت و موقعيت های گز–جنگی بر همين منوال بوده و در داد و گرفت های سياسی 

خورخه " اگر .  به مکيدن خون مردم مظلوم افغانستان مشغول اندبلند ترين مقامات لشکری و کشوری گمارده شده و
به جرم جنايت جنگی بار ديگر به محاکمه فراخوانده ميشود ، چرا در رهبر حکومت نظامی در ارژنتين " ويدال 

نظاميان سرزمين بال ديده و مال رسيدۀ ما ، گالب زوی ها ربانی ها و سياف ها به محاکمه کشانيده نميشوند؟ اگر رهبر 
ارژنتين بار ديگر به جرم جنايت عليه بشريت و جنايات جنگی به محاکمه کشانيده ميشود تا پاسخگوی جنايات شرم آور 
و وحشت انگيز خويش باشد ، چرا در سرزمينی بنام افغانستان که يک جز از همين کرۀ خاکی است ، جنايتکاران جنگی 

نند، بلکه کثيف ترين و بی رحم ترين و شرور ترين جنايتکاران جنگی و سه دهۀ پسين را نه تنها به محاکمه نمی کشا
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........ رسول سياف و عطا محمد نور ، کريم خليلی ، محمد محقق و  قسيم فهيم ،ناقضين حقوق بشر چون رشيد دوستم ،
آنان تسليم ميکنند و بدين ، را تقدير و تمجيد نموده و سرنوشت مردم درد رسيدۀ افغانستان را به دستان خونريز و ناپاک  

  .گونه به خون های پاک قربانيان جنايات جنگی آنها ، بی شرمانه می خندند

در ارژنتين جنايت آفريد و خون بيش از سی هزار از هموطنان خود را بر زمين ريخت و حتی " خورخه ويدال "  اگر 
 ديگر به محاکمه کشانيده ميشود تا حساب جنايت به اطفال و نوزادان مخالفين سياسی خويش نيز رحم نکرد، امروز بار

را پس دهد و عدالت مرعی االجرا گرديده و بدين گونه آرامش به آن کشور برگردد و روح قربانيان  هولناک خويش
اما . مطمئن گردند که هيچ جنايتی بی بازخواست نخواهد ماندجنايات وی بآلخره به آرمش رسيده و بازماندگان قربانيان 

فغانستان درست بر عکس قضيه است و جنايتکاران جنگی سه دهۀ پسين در کشور جنگ زده و مصيبت ديدۀ ما ، در ا
امروز دعوای رياست جمهوری و وزارت و صدارت و سفارت دارند و در دوکنار حامد کرزی ، دو جنايتکار جنگی 

شايد اين يک . انيان خويش نامردانه می خندندقرار دارند که هر روز مملکت را به قهقرا رهنمونی ميکنند و به ريش قرب
به تحقيق چون ديموکراسی يک متاع صادراتی گردد، نتيجۀ . نوع از ديموکراسی صادراتی امريکا به افغانستان باشد

  .بهتر از اين نمی توان از آن توقع داشت

ده ميشود که جنايتکاران جنگی و بازهم مشاه. و  اما برگرديم به محاکمۀ جنايتکاران جنگی در خارج ار افغانستان 
ناقضين حقوق بشر در روی کرۀ ارض يکی پی ديگر به محاکمه کشانيده ميشوند و تفاوتی ندارد که آن جنايتکار جنگی 

  .هنوز هم در مسند قدرت قرار دارد يا خير

س جمهور سودان را رئي " عمر حسن البشير" به همين سلسله محاکمۀ بين المللی جزائی در الهه ، دومين حکم جلب 
وی قبًال نيز به جرم جنايات جنگی عليه بشريت متهم گرديده و حکم جلب وی را در ماه مارچ . صادر کرده است

اتهامات اوليه عليه  ." ...اينبار وی به جرم نسل کشی به محاکمه الهه جلب گرديده است. ندميالدی صادر کرده بود2009
در اين  ت سالهگفته می شود در نبردهای هف. بوده است ه دارفور، در غرب سودان،منطق او در ارتباط با جنگ داخلی در

  )بی بی سی ( " .منطقه، سيصد هزار نفر کشته شده اند

دارفور  و دارفور شمالی ،دارفور غربی  ، واليت يرندٔه سهدربرگ سودان ای است در غرب کشور  ناحيهدارفور (  
  ويکپيديا.) است مريکا ادر کاليفرنيا ايالت اندازه گفتنی است مساحت دارفور به.  جنوبی

  

  

 به ديگر اتهامات عمر البشير رئيس جمهور اين کشور، اين کشي  افزودن اتهام نسلازدولت سودان ضمن انتقاد  و اما 
  .سياسي دانسته است ترفندياقدام را 

 و "جنايات جنگی "  يعنی  و اين خود به منزلۀ آن تواند بود که دولت سودان به رهبری عمر حسن البشير ، دو اتهام قبلی
 . اعتراض نموده است"نسل کشی "  را پذيرفته است و صرف به اتهام سوم يعنی "جنايت عليه بشريت " نيز 

و ارتش آزاديبخش سودان، حکم   شورشيان دارفور موسوم به جنبش عدالت و مساوات گروه اصلي دودر همين حال، 
  .اند  دانسته" پيروزي براي دارفور " المللي جنايات جنگي را   بينمحاکمۀجديد 

 در منطقه دارفور حذف سه اقليت قوميبراي  گويند، البشير شخصًا نيروهاي خود را المللي مي   بين محاکمۀ سارنواالن
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  .جيه کرده بودتو
 در کابل و ديگر مناطق 1996-1992 است که شورای نظار و جمعيت اسالمی بين سال های ی و اين درست همان جنايت

 .  و حمامی از خون برپا نمودندتحت سطيرۀ شان انجام دادند

ی و قضائی وارد باشند نداريم  مدبر و بادرايت که در امور حقوق،آيا ما در افغانستان و يا خارج از افغانستان افراد آگاه 
که دل به حال بيش از يکنيم مليون قربانيان جنگ و بازماندگان معصوم آنان بسوزانند و به کمک مراجع حقوقی و 

اسداهللا " جزائی بين المللی ، جنايتکاران جنگی سه دهۀ گذشته را به محاکمات بين المللی بکشانند؟ چرا تا امروز بجز از 
حزب "  ديگری از هيچ جناحی به محاکمه کشانيده نشده است؟ آيا جوابگوی همه جنايات هيچ فرد" سروری 

  است؟" اسداهللا سروری " ، در افغانستان فقط و فقط "ديموکراتيک خلق 

يا قصاب کابل باوجود شهادت صد ها نفر که شاهدان عينی جنايات " اسداهللا سروری " از طرف ديگر ديده ميشود که 
 زمان اقتدار بودند و در محکمه حاضر شدند و شهادت دادند ، هنوز هم بدون کوچکترين تکليفی مهمان وحشتناک وی در

 از کجا معلوم که هنوز هم مهمان  وعزيز حکومت موجوده بوده و همه شرايط يک زندگی آسوده برايش مهيا است
  . حکومت باشد 

 بين المللی جزائی در الهه در گزارش مذکور عالوه گرديده که محاکمۀ" عمر حسن البشير " و اما در مورد محکمۀ 
 يعنی اينکه رئيس جمهور سودان ".جلب، جايگزين اولين حکم جلب نيست و آن را لغو نمی کند دومين حکم: "ه استگفت

 در افغانستان تا امروز حتی يک حکم جلب جنايتکاران جنگی چرا. دو حکم جلب از ديوان بين المللی جزائی الهه دارد
  از طرف محاکمات جزائی بين المللی صادر نگرديده است؟ 

جنايتکاران حزب ديموکراتيک خلق يک دهه جنايت آفريدند و خون خاليق ريختن و بيشر از يک مليون افغان را از دم 
طنان ما را آواره و سرگردان و خانه به دوش و دربدر کردند و تيغ شقاوت شان گذشتاندند و بيشتر از هفت مليون همو

مملکت را به خاکدان سياه نشاندند و صد ها هزار انسان را معيوب و معلول نموده و دها هزار از فرزندان رشيد اين 
ه کرده و بعد  ممکنه ، شکنجاشکالمرزو بوم را در شکنجه گاه های متعدد مرکز و واليات ، به بدترين و وحشيانه ترين 

، اما هيچ کسی و هيچ مقامی و هيچ محاکمۀ در هيچ گوشۀ جهان برای اين جانيان فرو مايه .........زنده بگور کردندو
بيشترين اين جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر امروز يا در هالند و . نگفت که به اصطالح باالی چشم تان ابروست

  .تان پناه برده اند و هنوز هم به توطئه چينی و تفرقه اندازی مشغول اندآلمان و يا هم در امريکا و انگلس

 .موسوم به جنجويد، اسلحه داده است آقای بشير انکار کرده که دولتش به جنگجويان عرب،

هيچ جنايتکاری در روی کره ارض تا امروز به جنايات خود اعتراف نکرده . اين ديگر هيچ حرف و سخن تازۀ نيست 
عمر بشير هم .  جنايتکار جنگی تا امروز از قربانيان خود حتی يک معذرت خشک و خالی هم نخواسته استهيچ. است

دور نمی رويم و به کشور خود نگاهی می اندازيم و می بينيم که هيچ جنايتکار جنگی و . از اين قاعدۀ کلی  مستثنی نيست
الاقل اين قلم از چنين . ات خويش معذرت نخواسته است در سر زمين ما از جناي در سه دهۀ گذشتههيچ ناقض حقوق بشر

 شان از ملت معذرت خواستند و نه هم مرزنه کودتاچيان هفتم ثوری از جنايات بی حد و . دچيزی تا امروز اطالعی ندار
  .شانکودتاچيان هشتم ثوری و نه هم دنباله روان طالبی و مليشه ئی و خادی و جهادی 

خود از سازمان ملل متحد می خواهد که بيش از ليسی گی به اشارۀ اربابان امريکائی و انجالب اينجاست که جناب کرز
"  طالب را از ليست سياه خويش بيرون نمايد و از همه جالب تر اينکه در سخنرانی اخير خويش در  جنايتکارانبيست تن

لبدين گ. خطاب کرد " طالب جان "  آنهاان را تا آنجا رسانيد که به کرزی  مهربانی به طالبجناب  کابل ، "جرگۀ صلح
حکمتيار هم پانزده نفر از افراد سر سپردۀ خود را به کابل فرستاد تا شرايط حزب وی را جهت مصالحه با مقامات 

 حدود دوهفته مهمان عالی قدر حزب اسالمیحکومت کابل در ميان گذارند و اين افراد و جنايتکاران شناخته شدۀ 
گفته ميشود که حامد کرزی در صدد است تا حکمتيار و مال عمر را نيز داخل حکومت خويش . حکومت کابل بودند

آيا حتی برای يکبار هم اين جنايتکاران . نموده و  ديموکراسی وارداتی را به بهترين وجه آن در کشور ما به نمايش گذارد
 هموطنان ما را ريختند و کابل زيبا را در کابل خون بيش از شصت هزار1996-1992جنگی که تنها وتنها بين سالهای 

  !به ويرانه مبدل کردند ، از قربانيان خود معذرت خواسته اند؟

نه اين جانيان خونريز و جنايت گستر تا امروز ضرورتی برای معذرت خواستن احساس نکرده اند و شايد منتظر هستند 
  .تا مردم از آنان معذرت بخواهند
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بعد از  يک اسير جنگی با اين يک نمونۀ کوچک از برخورد آيا جنايت جنگی شاخ دارد يا دم؟ !به اين تصاوير دقت کنيد
به محاکمه کشانده ميشوند ،    جنگیان در دارفور و ارژنتين جنايت جنگی جرم است و جنايتکاراگر. سقوط طالبان است

  ،ت و بی رحمی  ، چرا جنايتکاران جنگیپس در افغانستان با اين همه وسعت جنايت و با اين همه درنده خوئی و قصاو
  وزير و کفيل و والی و وکيل ساخته ميشوند؟

همين افراد جنايت گستر که با يک اسير جنگی چنين معاملۀ وحشتناک را انجام داده اند ، امروز در افغانستان جنرال و 
  .ستر جنرال و مارشال اند 

در کشور ما به محاکمات سال گذشته ) 30( جنايتکاران جنگی  سی  خواهند بود که  آنآيا مردم افغانستان روزی شاهد
  بين المللی جزائی فراخوانده شوند و جوابگوی جنايات ننگين شان باشند؟

، در نقشۀ سياسی  جهان و در روی کرۀ ارض وجود دارند و افغانستان .........آيا ارژنتين و سودان و صربستان و
وسنيا جنايت است و در افغانستان نيست؟ آيا خون باشندگان زمين سرخ است و از افغان ندارد؟ آيا جنايت در يوگندا و ب

   سفيد؟

ديگر صرف زمانی  پاسخ خواهند يافت که در کشور ويرانه و بی در وپيکر ما يک پرسش های  و بسا سوال هااين 
 که منافع ر کشور را بدست گيردو عدالت گستر، زمام اموو يک زعامت مدبر و قاطع بوجود آيد   مردمیحکومت ملی و

مول زمانی جامۀ عمل خواهد پوشيد که همه مردم افغانستان يک مشت أاين م. و مردم افغانستان را ارج گذاردافغانستان 
بسته گردند و منافع کشور مشترک شانرا باالتر از منافع قومی و قبيلوی و تباری و زبانی و مذهبی شان دانسته و در 

  .کشور شان متحدانه عمل کنندمنافع و افتخارت حفظ و نگهداشت 

بيائيد نگذاريم يک مشت افراد زبون و دون همت و بيگانه پرست ، بين ما  تفرقه ايجاد کنند و آب به آسياب اربابان 
  .را زبانم الل به اضمحالل بکشانندخارجی شان ريخته کشور باستانی ما 

 و خواب پريشان شان به حقيقت مبدل گردد که در آنصورت نه تو خواهی بيائيد نگذاريم تا بيگانگان طرح تجزيه ريخته
  .بود و نه من و نه ما

را پياده کرده و بين ملت شريف افغان ) پوليس محلی ( بيائيد نگذاريم چند بيگانۀ از خدا بيخبر طرح شوم مليشه سازی 
 بيائيد با تمام قدرت و توان در .يش را صيد نمايند و بدين شيوه آب را گل آلود نموده ماهی مطلوب خوتفرقه ايجاد نمايند

مقاومت کنيم و مشت دندان شکنی بر پوزۀ استعمار و استثمار حواله ) پوليس محلی ( مقابل طرح خائينانۀ مليشه سازی 
  . بگوئيمنه) پوليس محلی ( کنيم و به مليشه سازی 

 کشور من و تو از محاالت است و اين جنگ هرگز برندۀ بيگانگان طماع بخوبی دريافته اند که پيروزی از راه جنگ در
 زعمندارد، چنان است که طرح های شوم تفرقه اندازی را روی دست گرفته و ميخواهند اقوام شريف افغانستان را به 
ديگر کثيف خودشان ، در قدم نخست به اقوام و در قدم های بعدی به قبيله ها و عشيره ها تقسيم نموده و همه را بجان هم

  .اندازند و به مقاصد شوم شان نائل آيند



  
 

 
  5تر 5  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
 ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

از همين روست که بيگانه ها باالی شرير ترين و خونريز ترين و بی رحم ترين افراد در داخل افغانستان سرمايه گزاری 
  . نموده و دايمًا آنان را زير چتر حمايت خود قرار ميدهند

کدام جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر در داخل افغانستان  به اثبات رسيده است که کدام کشور ها از امروز کامًال
حمايت ميکنند و چه کسانی را در خارج از افغانستان گماشته اند تا به هر طريق ممکنه زهر تفرقه های قومی و زبانی 

  . را در کشور محبوب ما تزريق نمايند

ر از هشت سال گذشته حتی يک جنايتکار جنگی در  اگر چنين نيست و اين کمترين بخطا رفته است ، پس چرا در بيشت
  افغانستان به محاکمه فرا خوانده نشد؟

، در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ ) پوليس محلی ( ها يا شکل نوين آن ) اربکی ( مليشه سازی يا همان 
 ند آن رهائی نيافته و مليشۀ کثيف و که تا امروز مردم افغانستان از گروسی ، چنان وحشتی را در افغانستان ايجاد کرد

خونريز به جنرال و استر جنرال و مجاهد کبير و خالد بن وليد مبدل گرديد و سر داکتر نجيب را خورد و وای به روز 
  .کرزی

روس هاست که امروز تکرار ميشود و اين يک خيانت ) مليشه سازی ( درست همان سياست غلط ) پوليس محلی ( 
 بليون ها دالر مصرف ميکنند تا مليشه ها را خلع سالح نمايند و روز ديگر بليون ها دالر مصرف يکروز . بزرگ است

اين خود به وضاحت ميرساند که نظاميان امريکائی و انگليس و پنتاگون و . ميکنند تا مليشه ها را دوباره مسلح سازند
ند و راه برون رفت از جنگ افغانستان را حالت تذبذب و سردرگمی قرار دار يک  جنگ افغانستان درقصر سفيد در

  .پرستيژ و اعتبار شان در جهان خدشه دارنگرديده و به اهداف دراز مدت خويش نيز نائل آيندطوری جستجو ميکنند تا 

وحشتناک ای  است که بدان  توطئۀهمان  درست و طرح تجزيه کشور ما به دو بخش ، ) پوليس محلی ( مليشه سازی 
از . بايد هوشيار وبيدار بود و اين اهداف شوم را در نطفه خنثی بايد نمود.  به اهداف شوم شان برسندوسيله ميخواهند

  .همين امروز بايد آغاز کرد که فردا دير خواهد بود

  

                  تا يک نفر افغان است ، زنده افغانستان است

     افغانستان است ، تا يک نفر افغان است                                                   زنده 

 
  


