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  2 رت 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  2017/ 6/11                                               » دادخواھان افغانی اجتماعانجمن«:ارسالی 

  

   در افغانستانی جنگاتي جنایآغاز بررس
 يی جزای المللني محکمه بلهي بوس

 
 ی بر آغاز بررسی را مبنشي موضع خو٢٠١٧ نوامبر ٣ خي به تاريی جزای المللني بمحکمه

 افغانستان به وستني  پس از پICC اقدام ني نخستنيا.  در افغانستان اع5م نمودافتهي  انجاماتيجنا

 ري آن محکمه زی مربوط به افغانستان از سویاي بوده و تا کنون قضا٢٠٠٣ آن در سال تيعضو

  .پوشش قرار نگرفته اند

 را تکاراني بوده و خواب جنااني قربانی خانواده ھای خبر خوش براکي تواندي مني آنکه ابا

 پس از افتهي انجام اتي تنھا قادر خواھد بود تا به جنايی جزای المللني برھم زند، اما محکمه بیاندک

 ماند و د خواھی بدون بازخواست باق٢٠٠٣ قبل از اتي که جنای در افغانستان پرداخته در حال٢٠٠٣

  .شونديشته م دور نگه داگردي پني آنھا که اکنون در قدرت اند، از حلقه انيمرتکب

 نبوده، بلکه گريکدي بدون ارتباط با نسوي در افغانستان از چھل سال بدتي شک سلسله جنابدون

 گوناگون قساوت روا ني مردم ما قرار گرفته و به نام ھا و عناوهي صف علکيعام5ن آن، ھمه در 

 گاه تار را در کشنيم سرزني اخواهي ھا ھزاران انسان آزادی ھا و پرچمیخلق.  اندختهيداشته و خون ر

 ستيل( مرگ ستي نام لري شان زاتي سند جناني نمودند، چنانچه آخرستيھا مخوف شان سر به ن

 شي ما را نابود کرده و تنھا بی و معنوی مادی ھا داشته ھاميتنظ.  افتي انتشار راياخ) ی قربان۵٠٠٠

 لغاري اهي سی روز ھان افغانستان آ و مردم تمامانيکابل. دندي کشغي نفر را در کابل از دم ت۶۵٠٠٠از 

 استي شان سیمي مانند سلف تنظیو باPخره امارت وحشت طالب.  را ھرگز فراموش نکرده اندیميتنظ

  .  استافتهي ناني نموده و تا امروز توحش شان پاادهي سوخته را پنيکشتار و زم

 شده در ادي اتيواھد به جنا خی نماي تواند و ی نمی المللني توجه به نکات باP، اگر محکمه ببا

 به باد گري سه دوره گذشته بار دی طی جنگاتي بخش اعظم از جناقتيافغانستان بپردازد، در حق

 به زي راحت امروز نالي و با خی سپرده شده و عام5ن آن که اکنون در قدرت اند به آسانیفراموش

 ی بوروکراساي معامله و یکه قربان تنھا عدالت است نصورتيدر. دھندي خود ادامه می و ددمنشیقلدر

  . گردندی عدالت مینھاد ھا مدع

 محاکمه ناقضان حقوق بشر و ی برايی جزای المللني اقدام محکمه بني از اتواني آن ھم مبا

 خود حاکمان اي دوره، ني ای طتي تا حال سود برد؛ چون عام5ن جنا٢٠٠٣ از سال تيعام5ن جنا

 لهيبمباردمان و کشتار بوس. وندندي تار با آنان در پکي ھم با ھزار و اي گذشته اند و یدوره ھا

 ني ااتي آن، بخش بزرگ از جنای و داعشی در کنار انفجار و انتحار مخلوقات طالبيیکاي امریروھاين

 که در حال یمي تنظی باند ھاريو سا» قصاب کابل «اتيافزون بر آن جنا. دھدي مليدوره را تشک

  . دوره ساختني شامل اتواني مزي سبز شده اند را ن»ی محلسيپول« و »یربکا« نام ريحاضر ز



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 ان،ي قربانی خانواده ھاريگي پیمعتقد است؛ تنھا با ت5ش ھا»  دادخواھان افغانی اجتماعانجمن«

 و تکاراني جناتواني است که مخواهي مستقل و آزادی ھاتي عدالت طلب و شخصی واقعینھاد ھا

 خواست فشار ري که زکهي تا زمانی نھادچيھ.  نمودنياکمه کشاند و عدالت را تام شان را به محانيحام

  . نخواھد بردشي از پی کاررد،ي حق طلبانه مردم قرار نگیھا

  » دادخواھان افغانی اجتماعانجمن«

  )٢٠١٧ نوامبر ۶ (١٣٩۶ عقرب ١۵

  ٠٧٠٧٨٠٣۵۶٠: موبايل

  victims.families@gmail.com: ليميا

  www.saajs.org: تي سابيو

  ، کابل، افغانستان٩٨٠پست بکس شماره : ی پستآدرس

 


