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 ئ: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـیادونه

  

 ۲۰۲1/ 1۹/۵کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                   

 

 بدون محاکمه مجرمین جنگی ،عدالت وصلح برقرار نمیشود!

 

خارجه کشور، دیروز درمحضرخبرنگاران گفت که دولت افغانستان از دادگاه حنیف اتمر وزیرامور 

بین المللی الهه برای بررسی جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت درافغانستان تقاضای همکاری 

کرده است وآن دادگاه ابراز آمادگی نشان داده است. این خبر بدون تردید برای اکثریت مردم مصیبت 

 اه عدالت ومجازات مجرمین جنگی اند، خبر مسرت بخشی بود.دیده ما که چشم بر

  

 1992دوتصویراز کابل سال 

  

 1992برخوردمجاهدین وطالبان با زنان در

  

عدالت دریک جامعه فقط با تطبیق قوانین نافذۀ آن تحقق می یابد. بدون تطبیق یکسان قانون باالی 

افراد یک جامعه نه امنیت تأمین میشود و نه از صلح وثبات خبری خواهد بود. فقط عدالت است که 
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مغان می آورد و جلو فساد مالی و رشوه خواری وتجاوز برجان مصئونیت جانی ومالی را به ار

ومال وناموس مردم را میگیرد ومانع زورگوئی واجحاف قدرتمندان وسوء استفاده های مالی 

 واخالقی و روانی در جامعه میگردد.

هدف ازداشتن پولیس، اردو وسازمان امنیت ملی دریک کشور برقراری نظم وامنیت داخلی است. به 

ن دیگر پولیس ونیروهای امنیتی وسایل وابزاری اند در دست مجریان قانون برای تحقق عدالت سخ

واستقرار نظم وامنیت. افغانستان به عنوان یک کشور،از چندین سال به این طرف با حمایت جامعه 

بین المللی برای تشکیل پولیس واردوی ملی  میلیارد ها دالر از کمک های جامعه جهانی را به 

صرف رسانده است، تاروزی از این نیرو در راه تامین عدالت، صلح وامنیت  کار بگیرد، مگر تا م

هنوز دولت در انجام این اولین وظیفه و مسئولیت خود )محاکمه مجرمین جنگی(از این نیرو کار 

نگرفته است تا به مردم نشان بدهد که میتواند مثال ًیک وزیریا یک والی مختلس وغاصب 

ر را از قدرت برکنار و توسط پولیس به سارنوالی ویا به پای میز محکمه حاضر کند؟ عدم ورشوتخو

دلچسپی دولت  به این کار حتی بصورت سمبولیک، تمام وعده های دلخوش کن دولتمداری را به 

صفر ضرب زده ودولت را در نزد مردم بی اعتبار ساخته است. همین بی اعتباری دولت  وبی 

ه دولت سبب شده است که مخالفان دولت روز تا روز بیشتر قوت بگیرند و با دولت اعتمادی مردم ب

 ونیروهای امنیتی ملی وبین المللی زور آزمائی کنند. 

کنوانسیون دادگاه  ۲۰۰۳خانم سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرمیگوید:" افغانستان در می  

جرایم ضد بشری و جنگی در افغانستان رخ می  ۲۰۰۳جزایی بین المللی را امضا کرد. اگر از می 

دهد و دولت توانمندی تطبیق عدالت را ندارد در آن صورت می تواند به دادگاه جزایی بین المللی 

جدی  ۲۰۰۳مراجعه بکند. داکتر سیماسمر میگوید: اگر موضوع تطبیق عدالت در کشور در سال  

کرده نمی توانست. او، به عنوان نمونه در مورد گرفته می شد، امروز کسی در افغانستان بی عدالتی 

بی تفاوتی دولت در راستای تامین عدالت در کشور، به عدم برخورد جدی با مسالۀ  غصب زمین 

های شیرپور کابل اشاره کرد و افزود، اگر برخورد جدی با قضیه شیرپور صورت می گرفت، 

، باید به جرایم گذشته رسیدگی شود تا زمین های دیگر عضب نمی شد. برای تامین عدالت در کشور

 آینده بهتری برای نسل بعدی مهیا شود.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تامین عدالت را از وظایف عمده ي دولت خواند و تاکید میکندکه 

این کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه مدنی و مردم، نیروهای اصلی برای تامین عدالت در کشور 

د با آن که دولت افغانستان کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا كرده، اما هستند. اومیګوی

)جریدۀ مردم،منشرۀ امریکا، « تاکنون هیچ قضیه ضد بشری را به این دادگاه ارایه نکرده است.

 (٨5شماره 

کشتن شما براى ما »خود تحت عنوان ۲۰۰۳سازمان نظارت برحقوق بشردر گزارش ماه جوالى 

تمام قوماندانان برجسته جهادى، اعم از رهبران جهادي سابق و مسئولین » مینویسد: « استآسان 

کنونى وزارت دفاع، داخله، و امنیت ملى افغانستان در بروز تمام حوادث خونین در والیات واقع در 

جنوب وشرق کشور بطور مستقیم یا غیر مستقیم دست دارند. وضع کنونى ناشى ازنقض حقوق بشر 
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ى امنیتى درکشور، پیامد مستقیم تصامیم و اقدامات نادرست حکومت ایاالت متحده امریکا، و ب

گزارش « دیگرکشورهاى ایتالف بین المللى و برخى عناصر حکومت عبورى افغانستان است.

همچنان روابط مخفى بین مقامات کشورهاى ایتالف و جنگ ساالران جانى محلى را افشاء میکند. به 

پنتاگون با عالقمندى به جنگ ساالران محلى پول مى پردازد تا تمام کشور را )بیرون عبارت دیگر 

از کابل( تحت کنترول خود داشته باشند. قدرت مندان محلى که قوتهاى امریکایى باالى آنها تکیه 

کرده اند ، براى تحکیم اقتدار خویش کار میکنند و از آوردن نظم و امنیت و بازسازى کشور قصداً 

وگیرى مینمایند وبنابرین تا کنون در زندگى مردم نشانه اى از بهبود و تغییر دیده نمى شود. ) جل

 (1٨مجلۀ آینده ، شماره 

امریکا بجای آنکه سران تنظیم های افراطی وفرماندهان جنایتکار را که مسبب اصلی ظهور طالبان 

متهمین به عضویت درالقاعده  والقاعده در این کشور بودند، خلع سالح کند و یکجا با گرفتاری

وطالبان آنها را نیز به گوانتانمو واز آنجا به محاکمه  بسپارد، گذاشت تا این مارهای نیم جان هریک 

به اژدهای هفت سر تبدیل شوند وبا غارت دارایی های عامه و دست اندازی به مال وناموس وهستی 

، هریک باندهای های مافیایی تشکیل مردم وترویج بیش از پیش کشت تریاک وقاچاق مواد مخدر

دهند و از این طریق برسلطهً خود در محالت بیفزایند و باعث عدم ثبات واستقرار امنیت درکشور 

 گردند.

مردم افغانستان از بی عدالتی وحق تلفی  وبی بازخواستی مستمر اراکین دولت درتمام مدت حضور 

ند، مردم افغانستان بیش ازهر کارى به صلح و امنیت جامعه بین المللی درافغانستان به جان رسیده ا

جانى نیاز دارند و بدین باوراند: تا زمانیکه جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر به پاى میز محاکمات 

ملى یا بین المللى کشانده نشوند، عدالت تمثیل وتأمین نخواهد شد و ثبات و امنیت وصلح به کشور 

 برنخواهد گشت . 

مردم ما از چنگ بی عدالتی وبی امنیتی و فقر استخوان سوز ومریضی وبیسوادی ،  با آنکه نجات

بدون کمک های مالی و اقتصادی ونظامی جامعه  بین المللی نا ممکن است، مگر بازهم مردم تمام 

این مصایب را بجان خواهند پذیرفت وحضور بیگانه ای که دست در دست جنایتکار بگذارد وظلم و 

شور مضاعف کند، نخواهند پذیرفت و به صف دشمنان چنین حضوری خواهند اجحاف را درک

 پیوست.

یکی از نهادهای مهم دفاع ازحقوق بشر،پروژهً "عدالت براى افغانستان" یک پروژه تحقیقاتى و شاخه 

 1٦٨گزارش ( 1۳٨۴سرطان ۲٦) ۲۰۰۵جوالی 1۷یی از حقوق بشر جهانى است، که بتاریخ

رمین جنگى افغانستان نشر نمود. این پروژه که از سوی یک سازمان صفحه یى خود رادرمورد مج

تاسیس گردیده و هدف آن تهیۀ مدارک جدى  1۳٨۰دفاعى تحقیقاتى پیش برده میشود، در اواخر سال 

در مورد جرایم جنگى و جرایم علیه بشریت میباشد که توسط افراد احزاب مختلف در جنگ هاى 

صورت گرفته است. این سازمان حوادثى را که در مراحل  1۳٨۰الى  1۳5۷افغانستان از سال

مختلف جنگ، مانند کشتاردسته جمعى، اعدام، شکنجه روحى، وتجاوزجنسى، صورت گرفته، تحت 

تمرکز قرار میدهد. در این گزارش به دولت افغانستان پیشنهاد شده است که هنگام تقرر افراد به 
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ظر بگیرد و افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در گذشته پُستهای دولتی باید سابقه آنها را در ن

هستند نباید به پست های دولتی منصوب شوند.دستگیری ها، شکنجه های گوناگون در زندان ها، 

اعدام های دسته جمعی، بمباران مناطق مسکونی، سرکوب اعتراض های مردم در هرات و کابل در 

ی سابق در افغانستان، شلیک راکت به مناطق زمان رژیم خلق و پرچم، حضور نیروهای شورو

مسکونی، کشتار، تجاوز جنسی، قتل عام در زمان حکومت مجاهدین در کابل، قتل عام زندانیان 

طالبان در مزار شریف و قتل عام غیرنظامیان توسط طالبان در سرپل، بامیان و یکاولنگ و ویران 

مواردی است که در این گزارش به آنها توجه  کردن و سوزاندن منازل و کشتزارها در "شمالی"، از

 ( ۲۰۰۵جوالی  bbc 1۷بیشتر شده است. )

،چند تن از سناتوران امریکا در ۲۰۰۵شهباز سلیم خبرنگار افغانی مینویسد که درپنجم ماه دسمبر 

ما بلیونها دالر در افغانستان مصرف »تلویزیون آن کشور در ارتباط به افغانستان اظهار کردند : 

دیم ، اما خطای بزرگ را وقتی مرتکب شدیم که قدرت را به همان جنگ ساالران و آدم ُکشان و کر

 ، (۴۳)درد دل افغان، شماره « عده ئی از افراد ضعیف النفس سپردیم.

گروه دیده بان حقوق بشر مستقردر نیویارک، از حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان خواسته بود 

چندین نفر از ارتکاب جنایات جنگی متهم هستند دادگاهی تشکیل دهد.  برای محاکمه کسانی که به

اینها دردولت حامد کرزی کار می کردند: کریم خلیلی، معاون رییس جمهور افغانستان، محمد قسیم 

فهیم سابق وزیردفاع )اکنون معاون اول رئیس جمهور(، عبدالرسول سیاف، رهبر حزب اتحاد 

ید دوستم که دارای مقام بلند نظامی در دولت حامد کرزی بود، در این اسالمی افغانستان و عبدالرش

 گزارش، متهم شده اند که "در جنایات گذشته دست داشته اند".

دیده بان حقوق بشر همچنین گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی را به ارتکاب "شنیع ترین  

یر دفاع پیشین افغانستان، از کسانی جنایات" آن دوران متهم می کند. مارشال محمد قسیم فهیم وز

است که در گزارش دیده بان حقوق بشر، به ارتکاب به جنایات جنگی متهم شده است. در جنگ 

میان جناح های  1۹۹۲داخلی افغانستان که در پی سقوط دولت مورد حمایت شوروی سابق در اپریل 

ن آن درگیری ها جنایات فجیع مختلف مجاهدین بروز کرد، ده ها هزار نفر کشته شدند.در جریا

 گسترده ای روی داد، اما هیچ کس در ارتباط با آن حوادث تحت پیگرد قضایی قرار نگرفت.

 سازمان نظارت برحقوق بشر در گزارش ساالنه خود بر پالیسی امریکا در مورد افغانستان انتقاد  

ح ، مناسبات خود را با برخی کرده نوشته است که امریکا بجای همکاری با نهادهای بین المللی صل

 از جنگ ساالران افغانستان که سوابق وحشتناکی در نقض حقوق بشر دارند، مستحکم کرده است.

کرزی، این همزمان باپخش خبرتسلیم دهى گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حکومت 

امیدوارى در مردم تقویت یافت تا با حمایت جامعه بین المللى، کسانى را که دست شان بخون مردم و 

غارت و چپاول دارائى هاى عامه آلوده است، به میز محاکمه بکشاند و داد مردم را از جنایتکاران 

،نه تنها بیشترباور واعتماد جنگى بستاند. مطمئناً اگر دولت قادر به انجام چنین کار سترگ ملى بشود 

مردم را به رهبرى دولت تقویت خواهد کرد، بلکه درس بزرگ تاریخى براى دیگر زورگویان 

درکمین نشسته نیز خواهد بود. تقرر عناصر جنایتکار درمقام هاى ارشد دولتى، به معنى نمک 
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ال زورگوئى تفنگ پاشیدن برزخم مصیبت دیدگانى است که درطول چهاردهه گذشته حقوق شان پایم

 داران و قدرت مندان شده است؟

اکنون که دولت افغانستان  سایه امریکا را از باالی سرجنایتکاران جنگی دورتر حس 

میکند،بهترین تصمیم را برای تحقق عدالت وآوردن صلح درکشورگرفته است تا مجرمین جنگی 

شاند وبا کمک آن دادگاه جنایتکاران وجنایت علیه بشریت  رابه پای میزمحاکمه بین المللی الهه بک

جنگی را بسزای اعمال ننگین شان برساند و برقلوب مردم داغ دیده خود مرهم گذارد واعتماد مردم 

 را برای تامین عدالت وتحقق صلح  بیشتراز پیش سازد.

 2۰21/ ۵/ 19پایان
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