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 متن تقاضای همکاری تیم جنایات بین المللی پولیس هالند 

 وآقایان محترم،  ها   خانم)

، در تحقیقات ما، قوماندان و رئیس امور سیاسی سابق زندان پلچرخی  2022اپریل سال    14تاریخ  ه  ب

  12مجرم شناخته شد و به    1980هالندی، بخاطر جنایات جنگی انجام شده در دهه    ۀ توسط محکم

 .سال حبس محکوم گردید 

عادالنه( و در شرایط  تحت رهبری وی، مخالفان رژیم آنوقت افغانستان برای سالها بدون محاکمه ) 

 .وحشتناکی زندانی بودند 

تنها دلیلی که محکمه توانست به این فیصله برسد این است که بسیاری از افرادیکه در آنزمان در  

آنجا زندانی بودند به پیش آمدند و آنچه را که در زندان پلچرخی تجربه نموده بودند، بیان کردند. به  

قربانیان و جلوگیری از عدم مجازات مجرمان، تنها به این دلیل   عبارت دیگر، تأمین عدالت در قبال 

  .ممکن گردید که این قربانیان به پیش آمدند و آنچه را که باالیشان گذشته بود، بیان کردند 

 ما، تیم جنایات جنگی پولیس هالند 

خپلواکی            استقالل    
www.esteqlaal.net 
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(Team Internationale Crimes)  یک بار دیگر در حال بررسی جنایات جنگی انجام شده ،

هستیم. این بار تمرکز ما باالی یک بازداشتگاه دیگر،    1992- 1980سالهای    افغانستان دربین   در

 :بازهم به کمک شما نیاز داریم   یعنی بازداشتگاه "خاد شش درک" می باشد. برای این مأمول ما

و یا    هستید   افغانستان   - در کابل    1980  ۀقربانیان "خاد شش درک" در ده  ۀ آیا خودتان از جمل   -

   بانیان آنرا می شناسید؟ قر

در ماحول خویش می شناسید یا افرادی را می شناسید که ارتباطات    آیا افرادی را در شبکه یا    -

 گسترده ای دارند و می توانند در یافتن قربانیان کمک نمایند؟ 

  افغانی برای اجرای عدالت در رابطه  ۀ و کمک جامع  در تماس شوید. ما واقعاً به کمک شما   لطفاً با ما

 .نیاز داریم  1980با جنایات دهه  

 project.afghanistan@politie.nl :اگر معلوماتی برای ما دارید، لطفاً آنرا از طریق ایمیل 

  .با ماشریک سازید   0031- 6623042 88 :و یا تیلفون شماره

 .ما می توانیم به زبان های دری، فارسی یا پشتو همچنان در خدمت شما باشیم 

یا مشخصات    ته باشید می توانید مشخصات تماس خویش را مانند، شماره تیلفون ودر صورتیکه خواس

 .در تماس خواهیم شد  متعاقباً با شما  ید. ما ئ شخصی تانرا در ایمیل خویش به ما ذکر نما

افغانهای که   ۀرا با افغانها و جامع همچنان، شما یقیناً ما را کمک نموده اید در صورتیکه این پیام ما

در تماس هستید، مثالً از طریق فیس بوک یا توییتر خویش، به شراکت بگذارید و پخش  شما باایشان  

 .ید ئ نما

www.warcrimes.nl  برای کسب معلومات بیشتر در مورد فعالیت های ما، لطفاٌ به ویب سایت 

 .ید ئ مراجعه نما

 با درود دوستانه،

 ( تیم جنایات بین المللی پولیس هالند 

ً  ۀمتن تقاضانام   ،پیام را که خواندید  در صورتکه خواهان    تیم جنایات بین المللی پولیس هالند بود، بنا

ید، میتوانید مستقیماً  ئو میتوانید در زمینه کمک نما   باشید تحقق عدالت در حق قربانیان جنایات جنگی  

 .در تماس شوید از طرق ذکر شده در نامه با مسؤلین 

 شتر از چهار دهه در کشور یبه امید تحقق عدالت در حق قربانیان جنایات ب            
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