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دلچسپی و عالقه گزارشات سایت های مختلف خبررسانی را با دقت خواندم    طی روز های گذشته با

 ، امید ثمری است". آب است و با خود گفتم که واقعاً هم"تا ریشه در 

بوط به حزب منحلۀ ضد دیموکراتیک  کمه کشانیدن یک جنایتکار جنگی مر به محخبر و گزارش از 

که صد    کابل بود   -خی ر" بود که قوماندان زندان مخوف پلچعارف عبدالرزاق  و دشمن خلق به نام"  

ها و هزاران هزار هموطن مظلوم ما را در زندان مذکور، بصورت متواتر و سیستماتیک و بالوقفه،  

نیست و نابود    هگچت و لگد و یا با فیر تفن ید و شکنجه می کرد و با ضربات مشتوهین و تحقیر و تهد 

می کرد و عاقبت هم در پلیگون های پلچرخی زیر خاک می کرد و اگر داد آن مظلوم های بی گناه  

 می رفت و از خداوند پاک که منتقم حقیقی  و بی دفاع از بیداد این جمع شرف باخته به عرش معال

زد که"کجاست خدای تان که شما  باالی آنان داد می  است، داد می جستند، با یک غرور فرعون گونه، 

سالگی رسیده و پایش لب گور است، خود در محکمۀ    76، امروز که گویا به سن  ا نجات دهد"ر

الهه،"خدا"،"خدا"  میگوید  و خود را به مریضی و موش مردگی و یادفراموشی زده است و ادعا  

جنایتکار خونریز و ددمنش باید پرسید که اگر آنان ترا   میکند که او را اشتباه گرفته اند و...، از این 

افغانستان عزیز  تاریخ    ت که در  صورتی اسم در  آنه به اشتباه گرفته اند، پس چرا نام تو تقلبی است و  

نداشته ایم که این جانی کثیف جهت رد گم کردن همچو نامی    هرگز اسم بی مسماء "عبدالرفیف" ما  

زیر سوال ببرد و در نتیجه از  ط بودن او را به افغانستان  رده است که حتی مرتببرای خود انتخاب ک

 در هالند ادامه دهد و... چنگ قانون و عدالت فرار کرده و به زندگی ننگین خویش 

" است و تخلص  الرزاقد نام او"عبدیده می شود که    ر به گزارشات دیگر و از منابع دیگر ظو اما ن

 . ر بعضی گزارشات آنرا"عریف" نوشته اند وی"عارف"، که د 

به گوگل    ،"عریف " ت و فکر بودم که تخلص این جنایتکار ددمنش،"عارف" است یا   در همین چر

اجعه به  مراجعه نمودم که ساده ترین راه است و بیشترین اسناد و منابع را آدرس می دهد. با مر
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و نوشته ها و یادداشت های مطمئن و شناخته  چندین سایت و نوشته و کتابهای مختلف، به کتاب ها  

م و در انترنت   آن کتاب های ماندنی را مطالعه کرده بود شدم که قبالً   واجهمموطن مبارز  و هۀ د شد 

کتاب ماندگار" رنج های    ی د بوده و در دسترس اند، یکنیز بشکل الکترونیکی آن خوشبختانه موجو

و دیگر کتاب ماندگار"جنایات حزبی" در سه جلد، نوشتۀ محترم"    سیم رهرو" مقدس" نوشتۀ محترم "ن

زندان و شکنجه را در زندان پلچرخی  که هر دو هموطن مبارز ما سالهای طوالنی     محمد شاه فرهود"

مایند و  ندگی می نزتحت قوماندانی همین"عریف" سپری کرده اند و هر دو نفر فعالً در همان هالند 

ت محکمۀ هاگ در تماس هستند و می توانند شهادت دهند که همین فرد  قاماکه با ممن یقین دارم  

مریض  گویا  و  کند،    زبون  فرار  قانون  چنگ  از  و  کند  پنهان  را  خود  هویت  دارد  تالش  که 

 رخی است و باقی ماجرا. ، قوماندان زندان پلچف"یهمان"عبدالرزاق عر

" است و  جنایتکار ددمنِش پرچمی، همانا"عبدالرزاق عریفخلص این  پس دیده می شود که نام و ت 

 . ارف عنه عبدالرزاق 

به ادامۀ جست و جو در گوگل اندرین موضوع به این معلومات مؤثق نیز برخوردم که یک قسمت  

 طنان در ذیل تقدیم میکنم: آنرا خدمت همو

 گزارش به مقامات هالند  "... 

بق زندان پلچرخی، در جریان می باشد. تحقیقات علیه  دوسیه برعلیه عبدالرزاق عریف، رئیس سا

سال   در  افغان  1۳91عریف،  یک  شکایت  از  شبکه  - پس  گردید.  آغاز  هالند،  پولیس  به  هالندی 

تحلیلگران افغانستان در رابطه به این دوسیه با چهارتن از جمله دو تن از زندانیان سابق در زندان  

 .صحبت نموده است پلچرخی و دو څارنوال هالندی، در هالند 

در سه سمت مختلف در زندان    1۳۶۶الی    1۳۶1مصاحبه شدگان اظهار نمودند که عریف از سال  

پلچرخی مشغول به کار بود. او رئیس واحد سیاسی خاد در زندان، بعداً معاون رئیس عمومی زندان  

یفه ای جعلی در  به هالند رفته و با نام و وظ1۳۸0و سرانجام رئیس عمومی زندان بود. او در سال 

بیان   شدگان  مصاحبه  سه  را  مشترک  نکته  یک  است.  نموده  پناهندگی  درخواست  کشور  آن 

یک نقطه باالی نام خانوادگی خود “عریف” را به “غریف” تبدیل نموده    نکردند:عریف با اضافه نمود 

 .است 

در دستگیری   دستگیر 1۳9۸عقرب    21عریف  در زمان  او  از  7۳شد.  و  داشت  سال     سال سن 

به همراه همسر و دو فرزندش در شهر کرکرادی هالند بسر می برند. )نام او در وبسایت  1۳۸9

https://www.prosecutionservice.nl/latest/news/2019/11/15/former-commander-of-an-afghan-prison-has-been-arrested-for-war-crimes
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هالند در نموده  څارنوالی  آنرا از مصاحبه شدگان حاصل  افغانستان،  تحلیلگران  نگردیده، شبکه  ج 

 .است(

اظهارنامه علیه عریف دریافت کرده اند که به باور آنها، این    2۵تا   20به گفته ای څارنواالن، آنها  

اظهارنامه ها جزئیات کافی برای تائید این موضوع که او در سه سمت مختلف در زندان پلچرخی  

نموده است، ارائه می کند. اما تاکنون مدارک کافی که اثبات کند، او از کدام سال تا کدام سال  کار  

دولت   این اظهارات از سوی قربانیان، کارمندان سابق  ندارد.  نموده، وجود  ها کار  این سمت  در 

حزب   جمهور  رئیس  دومین  امین،  هللا  حفیظ  جمهور  رئیس  بستگان  از  یکی  جمله  از  کمونیستی 

صورت گرفته اند. څارنواالن به شبکه تحلیلگران افغانستان بیان داشتند:    راتیک خلق افغانستان دموک

“قربانیان، شاهدان، و یا هر شخصی که علیه او مدرک داشته باشند، هنوز فرصت دارند تا اطالعات  

 ”.و مدارک را با پولیس هالند، یا تیم تحقیق جرایم بین المللی هالند شریک کنند 

ض اینکه اسناد کافی علیه عریف جمع آوری گردیده است اما بعید است محکمه او تاچند ماه  با فر

  1۳99دیگر آغاز گردد. به گفته ای څارنواالن، آنها نمی توانند دوسیه عریف را قبل از ماه سرطان  

رند تا  به محکمه ابتدائیه الهه ارائه کنند. قبل از برگزاری اولین جلسه قضائی، قضات زمان نیاز دا

گیرد و   صحت شواهد را بررسی نمایند. څارنواالن بیان داشتند، این بررسی چندین ماه را دربر می 

برگزار نمایند. در حال حاضر عریف در  1۳99احتماالً قضات اولین جلسه رسیدگی را در ماه جدی  

تائید    1۳9۸و  دل  ۳0روز مجداً باید تائید گردد )آخرین بار در    90توقیف می باشد، اقدامی که هر  

شده است(. با در نظرداشت زمان محکمه او، قضات تنها در صورتی که به یقین برسند که او در  

 .."  .زمان تحقیقات از کشور فرار می کند، او را در توقیف نگه می دارند 

پرچمی بیشر معلومات    - کمۀ جنایتکاران جنگی خلقیهرگاه هموطنان ما مائل باشند در مورد مح

    : داشته باشند، به لینک ذیل مراجعه کنند 

 محاکمه افغان های متهم به جرایم جنگی در هالند: متهمین چه کسانی اند و ...             

انی و وجدانی و  ه در داخل و چه در خارج از کشور وظیفۀ ایمچما افغانها،    ، از نظر این کمترین

نمائیم و نگذاریم که    اریکاین محکمه هم  ا ب  شواهد   اریم تا در صورت معلومات و اسناد ومیهنی د 

ا یک نوشته و مقاله و تحلیل  وظیفۀ ما ب  ون از چنگ قانون فرار نمایند. این جانیان شرف باخته و جب

 . ، این تازه آغاز کار است م نمی شود و گزارش تما

 گمان مبر که به پایان رسید کار مغان 

 ناخورده در رگ تاک است 
ٔ
 هزار باده

https://www.afghanistan-analysts.org/dari-pashto/reports/rights-freedom/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-2/
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