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    2022اپریل  16بی بی سی                                                          شنبه           

  ۱۲به جرم 'جنایات جنگی' در افغانستان به  )هالند(مردی در هلند
 سال زندان محکوم شد

 

هلندی را به جرم دست داشتن در   -ساله افغان 76محکمۀ در هالند مرد 

 سال زندان محکوم کرد.  12در کابل به   1۹۸0جنایات جنگی در دهه 

ها فرستاده اسم این فرد را "عبدالرزاق رفیع اف" ذکر   ای که به رسانه  در بیانیه محکمه( )این دادگاه

کرد. او پیشتر به دادگاهی    در شهر کرکراده در جنوب هلند زندگی می  201۹کرده است. او تا سال  

 در الهه گفته بود که پیگرد قانونی او به دلیل هویت اشتباه بوده است. 

 های تلفن   شاهد در سراسر جهان و شنیدن پیام   2۵در هلند پس از مصاحبه با    (قضات ها)  دادستان 

اش، متقاعد شده بودند که فرد    های مظنون و تماس با خانواده این فرد قبل از دستگیری او در خانه 

 مورد نظر را در اختیار دارند. 

ر ماه فبروری/فوریه امسال  هلندی در دادگاهی در شهر الهه هلند د -افغان  (تبعه ) محاکمه این شهروند 

  201۹در هلند مستقر شد و بعداً تابعیت هلندی گرفت و در سال    2001آغاز شد. عبدالرزاق در سال  

 دستگیر شد. 
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، رئیس زندان پلچرخی در شرق کابل بود، جایی  1۹۹0تا    1۹۸۳گویند که او از سال    ها می دادستان 

می  گفته  شورو  که  حمایت  تحت  رژیم  مخالفان  در"شرایط  شود  عادالنه  محاکمه  بدون  سابق  ی 

 شدند.   وحشتناک" نگهداری، شکنجه و اعدام می

 او قبال این اتهامات را رد کرده بود. 

 

 زندان مخوف پلچرخی بزرگترین زندان افغانستان است                         

های    دارد، تحت حاکمیت زندان پلچرخی که برای وضعیت غیرمعیاری و شرایط دشوار خود شهرت  

 مختلف در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است. 

ها در کشورهای اروپایی است تا افراد دخیل   این محاکمه در الهه آخرین مورد از یک سری تالش 

 زده، از جمله سوریه و افغانستان را بازخواست کنند.  در جنایات جنگی در کشورهای جنگ 

به خبرگزاری فرانسه گفته بود که : "این محاکمه    (قاضی محکمه)دستان دادگاهپیشتر میریم بلوم، دا

 درباره مردی است که به باور ما در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده است." 

 عنوان فرمانده و رئیس امور سیاسی در زندانی کار می   کنیم که او به   خانم بلوم گفت:"ما گمان می

شان محروم شده بودند و با آنها رفتار غیرانسانی    طور خودسرانه از آزادی  ه کرد که در آن زندانیان ب

 گرفت."  صورت می 

پذیر شده است که    اینگونه دادرسی در هلند براساس اصل حقوقی "صالحیت کیفری جهانی" امکان 

، حتی  دهد تا افراد را برای جنایات شدید و استثنایی، از جمله جنایات جنگی  به کشورها اجازه می 

 اگر در کشور دیگری مرتکب شده باشند، محاکمه کنند. 

یک   اخیر  محاکمه  جمله  از  سوریه،  جنگ  به  مربوط  موارد  برای  عمدتاً  حقوقی  اصل  این 

 پناهجوی سوری متهم به شکنجه زندانیان در کشورش، در آلمان استفاده شده بود.  ( داکتر)پزشک
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بودند که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را نیز که در  پیشتر نهادهای حقوق بشری اعالم کرده  

 اند.   دو دهه گذشته در این کشور صورت گرفته است به دادگاه الهه سپرده

     ______________________________________________________ 

. آغاز  خپلواکی : نام و شهرت مکمل این جنایتکار جنگی پرچمی،" غفار عریف" است   – استقالل  

نوبت صمد ازهر    ، و جنایتکاران جنگیافراد شرور و ددمنش و    اجرای عدالت، فرجام  نیک برای 

   هم دیر یا زود میرسد، اگر تا آن زمان به جهنم واصل نشده بود. 

 نداشت  خون ناحق دست از دامان قاتل بر 

 ن قصاب را ـای دامـه هـکـی لـاشـده بـدی
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