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  ؟ميتازندعدالت انتقالی کيها برطرفداران 
  

اين اصطالح مجموعۀ از اقداماتی را دريرميگيرد که . يک اصطالح نسبتأ جديد درجهان استاصطالح عدالت انتقالی 
بجا مانده با عملی شدن آنها حکومت جديد يک کشورکه ميخواهد به مناقشه خاتمه دهد، به آثاراجتماعی نامطلوب 

برنامۀ عدالت . ازدوران مناقشه پايان داده وزمينۀ ايجاد تفاهم ومصالحۀ واقعی وصلح پايدار را درجامعه بوجود آورد
انتقالی محصول انکشافات جديدعلمی و تجربۀ کشورهای قاره های مختلف درساحۀ ملت سازی ودولتسازی درشرايط 

انتقالی که مرکز آن در بروکسل ميباشد، مرجع علمی وتعليمی با مرکزبين المللی عدالت . بعد ازمناقشه ميباشد
  . اعتباردر سطح جهان است ودارندۀ اتوريتۀ بزرگ علمی ميباشد

بعد از سقوط حکومت طالبان وايجاد ادارۀ انتقالی تحت رهبری مؤسسۀ ملل متحد درافغانستان اميدواری آن وجود 
ه مشتمل برچهاربخش مستندسازی جريانات گذشته، کميته های حقيقت داشت که از ورای يک برنامۀ عدالت انتقالی ک

يابی،  دلجويی از قربانيان تخطی های گذشته ومحاکمۀ مسوولين جنايات ضدبشريت وجرايم ضدجنگ است، زمينۀ 
به اثرتالش های زياد کمسيون مستقل حقوق . برگشت قانونيت وصلح پايداراجتماعی در افغانستان فراهم گردد

، مطابق به شرايط کنونی افغانستان،  يک برنامۀ جامع برای عدالت ن وکميتۀ حقوق بشرموسسۀ ملل متحدغانستابشراف
متأسفانه اشرافيت کنونی که پارلمان، حکومت وقضا را در انحصار خود دارد، ترکيبيست . انتقالی تدوين گرديد

بنابرين برنامه عدالت انتقالی با . انتقالی مخالف استطبعأ اين اشرافيت با عدالت . ازبقايای رژيمهای جنايتکارگذشته
وصف تصويب آن تحت فشار کميتۀ حقوق بشرمؤسسۀ ملل متحد، فرصت آنرا نيافت تا حتی يک گام بزرگ به پيش 

  . بردارد
در دور دوم انتخابات رياست جمهوری آقای کرزی تصميم گرفت گروپ هرچه وسيعترجنگساالران را درتيم خود 

کرزی درميان . د ودر جهت شامل ساختن جنگساالران مخالف چون حکمتيارومال عمردرحکومت کار کندشريک ساز
عدالت وقدرت، قدرت را ترجيح داد و با داشتن دوستان ومتحدينی چون فهيم، خليلی، محقق، دوستم، سياف، اعضای 

بنابرين راه خود را با . بگيردرهبری حزب اسالمی وغيره ديگرجرأت آنرا هم نداشت که نام عدالت انتقالی را 
قانون مصالحۀ ملی، صلح "قربانيان جنايات سه دهۀ اخيرجدا ساخت وبه وزيرعدليۀ خويش دستوردادتا سند شرم آور 

متعاقبأ کرزی از تمديد دورۀ . را به بهانۀ التوای مدت قانونی توشيح، درجريدۀ رسمی چاپ نموده نافذ سازد" وثبات
درشرايط کنونی که حکومت به قربانيان جنايات گذشته پشت کرده است ، .  انتقالی ، ابا ورزيدتطبيق برنامه کارعدالت

ميان حکومت فعلی ومردم افغانستان به اندازۀ  بحری از خون سه ميليون قربانی جنايات ووطنفروشی حکام سه ونيم 
فرياد " رای تطبيق عدالتصدای مردم ب"مردم افغانستان که درگزارش . دهۀ اخير، فاصله ايجاد شده است

عدۀ از قربانيان . عدالتخواهی خود را به جهان رسانيده بودند، کماکان تطبيق برنامۀ عدالت انتقالی را ضروری ميدانند
جنايات ضدبشريت به نمايندگی از قربانيان در سرتاسرافغانستان،  درکنفرانسی که در کابل تشکيل گرديد، عدالت 

سی صلح پايدار درکشور دانسته وادامۀ پافشاری خود برتطبيق عدالت انتقالی را به دولت انتقالی را بحيث شرط اسا
 ١٥کنفرانسی را تحت عنوان عدالت انتقالی در افغانستان بتاريخ  متعاقبأ فارو.  افغانستان ومردم جهان اعالن کردند
وخارج کشور برای تطبيق عدالت قطعنامۀ اين کنفرانس خواست افغانهای داخل . ماه می سال جاری برگزار نمود

درين کنفرانس فعالين حقوق بشردر خارج از کشور تصيم گرفتند . رايکبارديگربگوش مردم جهان وافغانستان رسانيد
چندروزبعد از آن گروه هماهنگی . خود را با داخل پيوند زنند وبخشی از کار تدارکی را درخارج از کشورادامه دهند

کنفرانس فارو ". آشتی ملی بدون تأمين عدالت ممکن نيست: "به آقای کرزی اعالم داشت که عدالت انتقالی طی پيامی 
اين کنفرانس بدولت افغانستان . درآن نمايندگی ميشدند، حرکت مهمی بود)  امريکا وآسيا-اروپا( که افغانهای سه قاره 

نه در راستای آمادگی برای تطبيق عدالت اعالن داشت که امرعدالت منوط به توجۀ دولت نبوده مردم ميتوانند مستقال
بيجهت نيست که اين حرکت فارومتهمين معلوم الحال را . انتقالی توسط دولت آيندۀافغانستان به تالش خود ادامه دهند

بشدت خشمگين ساخت تا اينکه صدای کريح خود را ازورای قلم شکستۀ فريدون ساحل وتربيون  افغان پيپربرون 
  . دادند

 مبصرين روشن بين چون محترم نعيم بارز، محترم قادر آسياب بان وسايرهموطنان با وجدان درنوشته هانطوريکه
های خويش درمورد دشنام پراگنی ساحل تذکرداده اند، موصوف با شنيدن فرياد عدالتخواهی ازحنجرۀ پناهندگان افغان 

 حمله نموده است وهمه را جاسوس معرفی در اروپا با عصبانيت يگ پلنگ زخم خورده به همه افغانهای مقيم خارج
، اين به احترام نويسنده" جای تعجب اينست که افغان پيپربا اگاهی کامل ازمحتوی اين دشنام نامه . کرده است
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آيا احترام به چنين نويسنده ای، به ). ١٣٨٩-٠٢-٢٥رجوع شود به افغان پيپر مؤرخ " (نوشتاررا به نشرسپرده است
  ه همه افغانهای مقيم خارج نيست؟مفهوم بی احترامی ب

قضاوت در مورد افغان پيپر را بخوانندگان گرامی ميگذارم واکنون ببينيم چرا فريدون ساحل را کنفرانس عدالت 
 انتقالی تا اين حد عصبانی ساخت؟ 

پا بلند شده آقای ساحل تعجب نموده است از اينکه بخاطرجنايات که در افغانستان واقع شده بود، صدای اعتراض ازارو
بجواب ايشان بايدگفت که افغانهای که درغرب بخاطرحقوق بشرفعاليت دارند ازکرۀ مريخ نيامده وازهمين قريه . است

جات وشهرهای افغانستان که آقای ساحل از آن صحبت ميکند، ازظلم حکام خونخوارفرارنموده ورنج هجرت را بخود 
غلط بودن تشريحات . قت علت مهاجرت خود را فراموش کرده نميتوانندآين هموطنان واوالدۀ شان هيچو. قبوالنده اند

آقای ساحل در مورد موجوديت طبعی عدالت درجهان را اين هموطنان با خون اقارب وهمسايه های خود به تجربه 
د نظم مکتون ايشان ميدانند که آيۀ مبارکه که آقای ساحل به آن استناد ميکند درمورد عدالت نبوده ودرمور. دريافته اند

در جوامع بشری هرقدرکه فرهنگ معافيت . درخلقت جهان ودر درون سلول هاييست که جهان از آن تشکيل شده است
بيشترحاکم باشد وازتطبيق قانون وعدالت طفره رفته شود، به همان اندازه بی نظمی، انارشی وقانون جنگل حاکم 

فغانستان تشريف دارند، به چهاراطراف خودنظراندازند، آگر آقای ساحل، که ادعا ميکنند در داخل ا. ميگردد
فرهنگ معافيت را . مظاهرانارشی وقانون جنگل را که محصول فرهنگ معافيت ميباشد، به چشم خويش ديده ميتوانند
شايد آقای ساحل نيز . جنايتساالران با قدرت نمايی ها درستديوم برکرزی وپشتيبانان خارجی اش تحميل نمودند

  ". مرگ برحقوق بشر، مرگ برماللی جويا: "مظاهرات ستديومی ازکسانی بوده باشد که شعارميدانددرهمان 
آقای ساحل بايد بدانند که زدن تاپۀ جاسوس باالی فعالين حقوق بشر مقيم خارج فقط يک چيز را ثابت ميسازد وآن 

به آقای ساحل بايد .  زه انداخته است اينکه مبازرات اين فعالين قلب مظونين چپ وراست جنايات ضدبشری را به لر
گفت که اگرافغانهای مقيم خارج تمايلی به جاسوس شدن ميداشتند، چون علومی ها، گالبزوی ها، فهيم ها، دوستمها، 

  به بازار مکارۀ جاسوسی که اکنون توسط سفارتهای کشورهای خليلی ها، سيافها، ربانيها، گلبدينها وهمقطارانشان
درگيردرمسايل افغانستان درداخل براه انداخته شده است ميشتافتند تا ازبيش از صدبليون دالری که ساالنه در افغنستان 

 برای در امورنظامی واستخباراتی مصرف ميشود، سهمی بدست آرند ويا ازکشورهای نظيرروسيه ، ايران وپاکستان
توسعۀ قدرت خود پول ميگرفتندند وازطريق ايجاد پوهنتونها و تلويزيونهای شخصی به تبليغ نفاق وشقاق ملی ومذهبی 

کشور های . هيچ بيگانۀ اکنون برای تأمين قانونيت وعدالت در افغانستان عالقمندی ندارد.  در افغانستان بپردازند
حکومات که در افغانستان . م وشريک جرم حکام سه ونيم دهۀ اخير اندهميسايه خود درايجاد تراژيدی افغانستان سهي

عدم ارتباط با "معيار خوب وبد برای اين حکومات . نيرودارند درهمکاری تنگاتنگ با جنايتساالران قرار دارند
ويت شمرده اينکه دست يک فرد تا چه حد به خون مردم افغانستان آلوده است، برای اين حکومات ال. ميباشد" القاعده
دوسال قبل اين حکومات اعالن نمودند که از خواست قبلی خويش برای دولت سازی وايجاددموکراسی .  نميشود

اگرگاهی . منصرف شده اند وهمينکه نيروهای امنيتی افغانستان قادر به دفاع ازخودشوند، اين کشور را ترک ميکنند
 دوستان جنايتساالرشان درحلقات حاکم به عقب نشينی لحظه دول غربی ازعدالت حرف ميزنند منظورآنها وادارساختن

درحالت عادی اين دول همچون آقای ساحل ميکوشند با خواندن موعظۀ عفوه وبخشش به قربانيان، خدمتی . ای ميباشد
  . بکنند" پارتنرشان درجنگ باتروريسم اند" به جنايتساالران موصوف که 

ايشان وقت خويش را به عوض کسب پول برای زنده نگهداشتن پروسۀ . اندفعالين حقوق بشرآدمهای با وقارومتعهد 
نه ازمتهمينی که دررژيم وابسته به روس چوکی . آنها همچنان آدم های نترس اند. عدالتخواهی به مصرف ميرسانند

 وبين المللی ميترسند ونه ازآنانيکه درسطح ملی" آغوش امپرياليسم خفته اند"های جنرالی ووزارت داشتند واکنون در
کرسيهای معاونت رياست جمهوری،  به داشتن کارنامه های جنايتبارمتهم اند ولی بدون اندکی شرم ازين وضع، بر

اتهامات که ازطرف دشمنان . کابينه، پارلمان وپستهای جنرالی دراردو، وزارت داخله وامنيت ملی تکيه زده اند
، فقط ميتواند به تحکيم بيشتر ارادۀ شان برای پافشاری باالی عدالت چون آقای ساحل به عدالتخواهان زده ميشود

آنها برعکس آقای ساحل . فعالين حقوق بشراز نعمت سواد به اندازۀ کافی بهره دارند. تطبيق عدالت انتقالی بيانجامد
 قانون وتأمين معنی عدالت انتقالی را خوب ميدانند وبه ضرورت تطبيق عدالت انتقالی برای ايجاد يک جامعۀ مبتنی بر

  .  صلح عادالنه پايدارمعتقد ميباشند
مخالفين عدالت انتقالی را ميتوان به سه دسته . جای تعجب نيست که در ميان هموطنان ما عدالت مخالفين هم دارد

  :تقسيم نمود
رييس دولت ومعاونينش، صدراعظم ومعاونينش،  وزرا، (آنانيکه در رژيمهای سه دهۀ اخيرموقف سياسی  -

بارمسووليت سياسی کارنامۀ سياه جنايات  و داشته اند)  ها وهيأت رهبری احزاب که دولت را رهبری ميکردمعين
 اين افراد جرأت اخالقی اعتراف به کارنامه   . جنايت جنگی دورۀ حاکميت رژيم خود را بدوش ميکشند ضدبشری و

 ايشان با فرصت طلبی که خصوصيت .های ضدانسانی رژيم خود وگرفتن مسووليت سياسی اين جنايات را ندارند
يگانه مانعی . مشترک همه افراد جبون را تشکيل ميدهد، بيصبرانه برای مؤفقيت فرهنگ معافيت کنونی انتظارميکشند
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که اين گروپ برای غضب مجدد قدرت وبازی با سرنوشت مردم ميبينند، عبارت است ازفشارعدالتخواهان که 
 . منحط معافيت مبارزه ميکننددرسطح ملی وبين المللی با فرهنگ 

دستۀ دوم آنانی اند که در رژيمهای سه دهۀ اخيرموقف سياسی نداشته اندولی ازلحاظ وظيفوی در اعمالی که  -
جنايات ضدبشريت يا جنايات جنگی تعريف ميگردد، چون نابودسازی قريه جات وشهرها، دستگيری، شکنجه و اعدام 

اين گروه . ی فردی وسياسی شهروندان افغانستان، اشتراک ورزيده اندزندانيان سياسی ونقض حقوق وآزادی ها
وگروه اول ميکوشند با انکارهمه کارنامه های سياه دوران ننگين قدرت شان،  دست عدالتخواهان را ازيخۀ های خون 

 به زاغ های اين افراد. غافل از اينکه آن کارنامه های سياه درحافظۀ ملت افغان ثبت است. آلود خويش رها سازند
برف سراسيمه ميشوند وبرای پنهان کردن خود از انظار،  سرخود را  سياهی شباهت دارند که ازديدن رنگ سفيد

سه نفر ازين دسته تا . زيربرف ميکنند غافل از اينکه جهان سياهی وجود ايشان راميبيند ولی ايشان جهان را نميبنند
زردادقوماندان حزب اسالمی حکمتيار، حسام : اينها عبارتند از. حال درخارج ازکشورمحکوم به مجازات شده اند

اين . الدين حسام که سال ها در رأس خاد نظامی قرارداشت وحبيب اهللا جاللزوی مسوول رياست تحقيق خاد نظامی
ن تا با اينهم ايشا. افراد در محاکم شفاف ودر  حالتيکه  وکالی مجرب مدافع داشته اند، محکوم به مجازات شده اند

رفقای اين محکومين نيز با استفاده از انترنت به دفاع از رژيمهای خون آشام . آخرين لحظه ابرازبيگناهی ميکردند
وبه خوانندگان که عالقمند به خواندن دفاعيه های . ميپردازند وبه عدالتخواهان برچسب های گوناگون ميزنند

: ای سياهکارميباشند مشوره ميدهم که دونوشتۀ ذيل را بخوانندغيرمستقيم افراد متعلق به دستۀ دوم ازاحزاب وحکومته
. در صفحۀ انترنتی ويسا" سيماسمربازی موش وپشک را را اندازی کرده است" نوشتۀ شاهين احمدی تحت عنوان 

اين نوشته به بهانۀ حمله باالی حزب وحدت کمسيون مستقل حقوق بشررا موردحمالت بيرحمانه قرار داده است وبه 
نوشتۀ دوم توسط يک خاديست بنام .  وردفاع ازجنايات برهان الدين ربانی وجمعيت اسالمی تهيه شده استمنظ

اين نوشته بدفاع ازماشين آدمکشی خادنوشته شده وفعالين حقوق . است " ١fمنشأ پاليسی "بصيردهزادتحت عنوان 
 . ريايی نشرگريداين نوشته چندی قبل در سايت آ.  بشردر اروپا را موردحمله قرارميدهد

دستۀ سوم مشتمل است بربرخی ازاعضأ فاميل، خويشاوندان نزديک، رفقلی شخصی وسياسی وقلم بدستان  -
شايد خوداين افراد درگذشته مرتکب جنايت نشده باشند ولی . استخدام شده يا تطميع شده توسط دسته های اول ودوم
کاب شنيع ترين جنايات ضدبشری ميباشند، بذات خود يک دفاع ايشان از افراديکه به شهادت تاريخ مظنون به ارت

افراد متعلق به اين دسته . عمل ضد اخالقی بوده اگرشکل کتمان جنايات را بخود بگيرد، عمل جرمی تلقی شده ميتواند
 ". آفتاب را نميتوان به دو انگشت پوشانيد: "بايد به اين حقيقيت توجه کنند که 
. ن ساحل را ميشناسند، ميتوانند جايگاه ايشان را دريکی از سه دستۀ فوق تعين کنندکسانيکه اسم اصلی آقای فريدو

شايد افرادی چون آقای ساحل واحزاب ايشان به اين خيال واهی باشند که با اتهام زدن،  حمالت لفظی وفشارازطريق 
به . صدای عدالتخواهی شونددارند قادربه خاموش ساختن " دولت نوپای افغانستان" قدرت که ايشان در به اصطالح 

م عدالتخواهی چه جنايات انجام شده تخ. اين هموطنان اطمينان ميدهيم که فکر فرار از عدالت را از سرخود دورکنند
  . سرکوب فقط به تسريع مبارزه برای عدالت می انجامد. فغانستان کاشته اندارا در هر شهروقريۀ 
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