لوى څارنوالی :يك متهم جنايات جنگى افغانستان تحت تعقيب عدلى قرار نمى گيرد

لوى څارنوالی تصميم گرفته است كه از اقامهء دعواى جزايى عليه صادق ع ،.يك افغان-هالندى شصت و شش ساله،
صرف نظر نمايد .اين شخص در اواخر ماه اكتوبر سال  (١٣٩٤) ٢٠١٥در محل سكونت اش در شهر روتردام هالند
بخاطر ارتكاب جنايات جنگى در سال  (١٣٥٨) ١٩٧٩در افغانستان ،بازداشت گرديد.
توضيحات در بارهء قرار څارنوالی براى انصراف از تحريك دعواى جزايى
اين تصميم بر اساس موجوديت داليل مختلفى صورت گرفته است .با وصف انجام تحقيقات طوالنى و همه جانبه ،لوى
څارنوالی بخاطرى چنني تصميمى را اتخاذ نمود چراكه صرفآ تنى چند شاهدانى پيدا شدند كه قادر به تشخيص و
شناسايى مرتكبني آن بوده اند .و در بعضى موارد ،شهود مختلف نشانى هاى مختلفى براى تشخيص و شناسايى عني
شخص مرتكب به جرم ،داده اند.
برعالوه ،موجوديت امكان اشتباهات و تعويض افراد با همديگر نيز بايد مدنظر گرفته شود .واين امكان در حاالتى كه
شهود از صادق ع .و زير دستانش منحيث مرتكبني جنايات نامبرده اند نيز صدق مى نمايد .سپرى شدن زمان طوالنى
و حضورداشت همزمان قوماندانان و قطعات مختلف نظامى در منطقهء اسد آباد نيز در اين مسئله رول دارد .اين
واقعيت كه اكثر شهود عينى قبآل خود شان اين نظاميان را نمى شناختند مى تواند عامل اشتباهات ،مغالطه و تعويض
در تشخيص و شناسايى افراد بوده باشد .ساير قوماندانان نسبت داده شده به اين قضيه يا قبآل فوت شده اند يا هم
از حوزهء صالحيت عدلى و قضايى هالند خارج مى باشند.
بخاطريكه موجوديت اين امكانات واقعى يى مغالطه و تعويض افراد رد شده نمى تواند ،لوى څارنوالی از اقامهء دعواى
جزايى عليه صادق ع .انصراف مى نمايد.
در صورت دريافت معلومات جديد ،تصميم اين قرار قابل تغيير مى باشد .در صورتيكه قربانيان و فاميل هاى قربانيان
با تصميم اين قرار موافق نباشند ميتوانند بر اساس احكام مادهء  ١٢قانون اجراآت جزايى هالند در محكمه استئناف
دنهاگ اعتراض و شكايت نمايند.
تحقيقات در هالند
تيم تحقيق و بررسى جنايات جنگى بني املللى پوليس هالند ) (TIMدر سال  ٢٠٠٨تحقيقات جنايى را تحت نظر لوى
څارنوالی هالند ،عليه صادق ع .آغاز نمود .و دليل آن اين بود كه يك شاروال پيشني اسد آباد همراه با ده ها تن از هم
قريه هايش در سال ٢٠٠٦عارض گرديده و شكايت نموده بودند .دراين شكايت كه به سرمنشى سازمان ملل متحد راجع
گرديده بود ايشان نظاميان مختلف اردو و موظفني ملكى دولتى وقت را مسئولني كشتار تاريخ  ١٩و  ٢٠اپريل سال
 ١٩٧٩ميالدى ) ٣٠و  ٣١حمل سال  ١٣٥٨هجرى شمسى( در منطقهء اسدآباد ناميده بودند .يكى از افراد نامبرده
شده در آن صادق ع .قوماندان قطعه  ٤٤٤كوماندوى اردوى دولتى وقت بوده است .پروژهء عدالت انتقالي ) (AJPدر
سال  (١٣٨٤) ٢٠٠٥يك راپور تحت عنوان تيره گى هاى سرنوشت ساز ،در رابطه با جنايات جنگى و جنايات عليه
بشريت كه در بني سال هاى  (١٣٨٠ -١٣٥٧ )٢٠٠١-١٩٧٨ارتكاب يافته اند ،نشر نمود .در ن راپور نيز اين كشتار به
صادق ع .نسبت داده شده است.
در جريان اين تحقيقات منجمله با اهالى اسد آباد ،جنگجويان سابق مجاهدين ،رفقاى حزبى صادق ع .و نظاميان آن
زمان اردوى افغانستان ،منحيث شهوداستجواب صورت گرفته است.

در چارچوب منازعات مسلحانه ،كشتار مردم ملكى و جنگجويانيكه ديگر قابليت و توانايى محاربه رااز دست داده
باشند ،منحيث تخطى از احكام مادهء سوم كنوانسيون ژنيو شمرده ميشود .اينگونه تخطى ها ،از سال ١٩٥٢
)  (١٣٣١بدينسو در هالند قابل مجازات است .پيگرد عدلى اينگونه جنايات از مروزمان مستثنى مى باشد .از آنجاى
كه صادق ع .در هالند اقامت دارد و داراى تابعيت هالندى است ،وى تابع حوزهء صالحيت عدلى و قضايى هالند مى
باشد.

شهود خاموش اين كشتار
درشب  ١٩/٢٠اپريل سال  ٣٠/٣١ ) ١٩٧٩حمل  (١٣٥٨جنگجويان مجاهدين باالى اسدآباد ،مركز واليت كنر حمله
نموده و به آن داخل شده بودند .اين حمله از طرف قواى حكومت كمونيستى وقت ،كه در آنجا بخاطر دفاع از شهر
حضور داشتند ،دفع گرديد .بعد از دفع اين حمله ،جنگجويان مجاهدين هنوز در محالت مسكونى اسدآباد و اطراف آن
باقى مانده بودند .در صبح روز  ٢٠اپريل ٣١) ،حمل( قواى نظامى حكومت اين مناطق را محاصره كرده و از
مجاهدين تصفيه نموده است؛ در جريان اين تصفيه ،صد ها تن از اهالى ملكى و ده ها تن جنگجويان مجاهدين ،كه
ديگر قابليت و توانايى محاربه رااز دست داده بودند ،كشته شده اند .تعداد كشته شده گان از اهالى ملكى در بني
 ٦٠٠تا  )١٢٠٠ششصد تا دوازده صد( نفر تخمني مى گردد .بعضى جنگجويان مجاهدين و اهالى ملكى جابجا با
ضرب گلوله كشته شده اند؛ ساير افراد ملكى ،به جاهاي ديگر انتقال داده شده و در انجا كشته شده اند .اكثر اين
افراد ،صد ها تن ،توسط قواى نظامى در دو زمني هموار در كراال ،بطرف شرق كناره ء در ياى پيچ ،آورده شده و با
ضرب گلوله كشته شده اند؛ بعد از آن ،ايشان ،مرده يا زنده ،با بلدوزر زير خاك گرديده اند .قبرهاى دسته جمعى اين
كشتار سال  (١٣٥٨)،١٩٧٩تا امروز هم ،منحيث يك شاهد خاموش اين كشتار در انجاموجود است .اين كشتار كه
بنام 'قتل عام كراال' مسمى گرديده ،تاثيرات خويش را در جنگ دوامدار و طوالنى افغانستان بجا گذاشته است.
نامطلوب بودن فضاى عارى از مجازات
تقريبآ از چهل سال بدينسو در افغانستان جنگ است .بخاطر اينكه مرتكبني جنايات جنگى نبايد بدون مجازات بمانند،
اين منازعه مورد توجه لوى څارنوالی هالند قرار دارد .اين مجاز نيست كه جنايات جنگى بني املللى بدون مجازات باقى
بماند .و نيز مجاز نيست كه هالند يك بندرگاه مصئون براى جنايت كاران جنگى باشد .بنابرآن لوى څارنوالی عليه
نبودن مجازات مبارزه مى نمايد .و پيشبرد اين مبارزه براى جامعهء افغانستان ،چه در داخل و چه در خارج از
افغانستان نيز مهم مى باشد .چنانچه عدم موجوديت مجازات ،در دوام منازعات رول دارد و يك پديدهء نامطلوب مى
باشد .به همني منظور ،تيم تحقيق و بررسى جنايات جنگى بني املللى پوليس هالند ) (TIMبا استفاده از تمام امكانات
خويش تالش مى ورزد تا جنايات جنگى را كشف و مرتكبني آنرا تحت تعقيب عدلى و قضايى قرار بدهد ،ولو اگر اين
كار سالها را هم دربر بگيرد.
معلومات اضافى
توضيحات مزيد در بارهء اين تصميم لوى څارنوالی را ،دراينجا دريافت مى توانيد ) :لينك به توضيحات اضافى(
---------------لينك به اطالعيهء مطبوعاتى گذشته ) به زبان هالندى(

) به زبان هاى درى و پشتو(

