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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٧ دسمبر ٠۶

  ؟در افغانستان چه می گذرد

٣٨٣ 

  :مخالفت دولت پوشالی کابل و اشغالگران امريکائی عليه تصميم ديوان کيفری الھه

توسط ديوان کيفری الھه صورت گرفته، اين ) ٢٠١٧ تا ٢٠٠٧از ( که در جريان ده سال ه ایاز تحقيقات اولي بعد 

افغانستان اشغالی در اين  (٢٠٠٣ديوان باالخره اعالن نمود که جرايم جنگی و ضد بشری که در افغانستان پس از سال 

عساکر اجير دولت پوشالی، طالبان جنايتکار و مزدور ، ئیتوسط اشغالگران امريکا.) سال عضوء ديوان کيفری الھه شد

 . و داعشی ھای خونريز به وقوع پيوسته بايد پيگيری شده و مجوز قانونی برای آغاز اين تحقيقات صادر گردد

 به اين طرف در زمينۀ ارتکاب جرايم جنگی و ضد بشری تحقيق می کند، تاکنون ٢٠٠٧ديوان کيفری الھه که از سال 

جالب اينجاست که درنده .  مورد ارتکاب جنايات سنگين جنگی را در اين نھاد بين المللی به ثبت برساند١١٢توانسته 

ابا دست به قتل و کشتار توده ھای زحمتکش و ح سال گذشته بی م١٧ که در جريان نزديک به ئیھای اشغالگر امريکا

: د، در مخالفت با اين تصميم قرار گرفته و می گويددھن ستمديدۀ افغان زده و کماکان به وحشی گری ھای خود ادامه می

ارزيابی کلی ما نشان . ً کامال بيجا و غير قابل توجيه استئیتحقيقات ديوان کيفری بين المللی در بارۀ نيرو ھای امريکا«

ر به خوبی اين مخالفت آشکار امريکای جنايتکا. »دھد که آغاز اين بررسی به نفع صلح و عدالت در افغانستان نيست می

  .  ھرگز حاضر نيستند که جواب جنايات خود را بدھندئیبيانگر آن است که درنده ھای امريکا

 ئینھادھای عدلی و قضا«دولت پوشالی کابل که خود از طرف ھای اتھام می باشد عکس العمل نشان داده و گفته که 

 پيوند با جناياتی که از سوی گروه ھای تروريستی افغانستان ظرفيت الزم برای رسيدگی به اين قضايا را دارند، اما در

تواند با استفاده از مکانيسم ھا و مراجع بين  انجام شده، البته با توجه به عمق و پيمانۀ رويداد ھا، ديوان کيفری الھه می

  ».المللی به جرايم ارتکابی بپردازد

 اايتکار سرمايه در قتل و کشتار انسان ھا در اقصقلدری امپرياليزم جنايتکار امريکا بر ھمه آشکار است و اين سر جن

ريزاند که روزی بايد تقاص  نقاط جھان دست دارد و ھر روز خون ھای بسياری را در گوشه گوشۀ دنيا به زمين می

 آن ظرفيت الزم را برای رسيدگی به ئیکه نھاد ھای عدلی و قضا پس بدھد، اما ادعای دولت پوشالی کابل مبنی بر اين

ی است که تاکنون در اين زمينه گفته شده و جز دروغ شاخدار ئجنايات جنگی را دارند، يکی از مسخره ترين گفته ھا

س قدرت قرار دارند که أکه از يک طرف تمامی جنايتکاران جنگی چھار دھۀ اخير در ر تواند، چرا چيزی بوده نمی
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 که غرق فساد ئیت محاکمۀ آنھا را ندارد و از جانب ديگر نھاد ھای پوسيدۀ عدلی و قضاأی جرھيچ کس در دولت پوشال

  .اند ھرگز قادر به محاکمۀ جنايتکاران جنگی نيستند

 ھزار افغان را ١٧، طالبان جنايتکار و مزدور بيش از ٢٠١۵ تا ٢٠٠٧مطابق گزارش ديوان کيفری الھه بين سال ھای 

ی که توسط اين گروه جنايتکار کشته شده به مراتب بيشتر از تعدادی ئکه تعداد واقعی افغان ھا یبه قتل رسانده، در حال

 که توسط اشغالگران ه ایاست که در اين گزارش آمده است، اما در اين گزارش از توده ھای زحمتکش و ستمديد

  . د، يادآوری نگرديده است، عساکر اجير دولت پوشالی و داعشی ھای جانی کشته و يا زخمی شده انئیامريکا

  

  :عضو بلند پايۀ شبکۀ القاعده در افغانستان کشته شد

دولت پوشالی کابل اعالم کرد که عمر خطاب مشھور به عمر » ملی« ادارۀ امنيت 

منصور يکی از بلند پايه ترين اعضای شبکۀ القاعده که پس از عمر عاصم رھبر اين 

ھشتاد عضو ديگر شبکۀ القاعده در نتيجۀ گروه در شبه جزيرۀ ھند مطرح بود، با 

تاريخ .  کشته شدئیعمليات مشترک عساکر اجير دولت پوشالی و اشغالگران امريکا

ياد گرديده، مشخص نشده، اما در » حمايت قاطعانه«دقيق اين عمليات که به نام 

به نشر رسيده گفته شده که اين عمليات در » ملی« که از سوی امنيت ه ایاعالمي

يت ھای غزنی،  پکتيا و زابل انجام شده و در نتيجۀ آن پنج مرکز القاعده نابود و وال

وليت ؤعالوه بر قتل عمر خطاب، از چندين عضو برجستۀ ديگر القاعده که مس.  عضو اين شبکه دستگير گرديدند٢٧

اين » ملی«به گفتۀ امنيت . ھای مھمی در شبکۀ القاعده داشته نيز نام برده شده که در اين عمليات به قتل رسيده است

ی، چگونگی استفاده از سالح ھای سنگين و آموزش عمليات شبانه ئمين ارتباطات، حمايت ھای حرفه أشبکه در قسمت ت

  .با طالبان ھمکاری داشتند

 

  


