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فُ،یزهٌذ

فارّ ّ ًْػتۀ اخیزع تَ ًام
«تایذ جٌایات دکین ػجاػی را هظتٌذ طاسی کزد»
ًْػتَ ای اس «کویتۀ دمْق تؼز» فارّ(فذراطیْى طاسهاًِای پٌاٌُذگاى افغاى همین ارّپا) را کَ اخیزاً درتارۀ جزاین
ارتکاتی دکین ػجاػی تَ ًؼز گذاػتَ اطت هطالؼَ کزدم،تَ هطلة هِوی درآى ًْػتَ پزداختَ ػذٍ اطت ،هْظْػی
کَ ػوذتا ً دمْلی ػٌْاى ػذٍ ّاس جاًة کویتۀ دمْق تؼزفارّ تِییَ ّتذزیز گزدیذًٍّ ،یش اصطالح «هظتٌذ طاسی»
کَ در دْسۀ کار ّسار دمْلی هْرد اطتؼوال سیاد دارد ،در ػٌْاى ًْػتَ تَ کار رفتَ اطت،پض ػکی تالی ًوی هاًذ
کَ هذتْای ًْػتَ داّی هطلة دمْلی تاػذ ،اها ّلتی تَ هتي ًْػتَ دلیما ً ًگزیظتَ هیؼْدً،کات ّجِات هختلفی را
درآى هیتْاى دیذ کَ تا ػٌْاى ًّیت تؼیي ػذۀ کویتۀ ًاهثزدٍ ،فاصلۀ تض جذی دارد ،ایي اختالف هْظْع ُن در ػکل
ّ ُن در هعوْى ًْػتَ تَ هؼاُذٍ هیزطذ.
لثل اس غزح هْظْع ایي ًگزع ،السم اطت ایعاح گزدد کَ جٌایات ًظثتی دکین ػجاػی تظیارػٌیغ ،پزاس دُؼت ّ
طفاکاًَ اطت ُّزػِزًّذ هزدم دّطت ّهؼتمذ تَ ارسع ُای اًظاًیً ،ظثت تَ آى اتزاس اًشجار هیکٌذًْ ،ع ُّْیت
هجٌی ػلیِا (لزتاًیاى) دال ُز لظن ّیا اس ُزگزُّی کَ تاػذ هوکي اطت در تؼزیف جٌایات ارتکاب یافتَ ًمغ
داػتَ تاػذ ّلی اس ّخاهت آى ُزگشًوی کاُذ .تا ایي تذکز تَ هْظْع پزداختَ هیؼْد.
ّلت ی در یک یادداػت دمْلی ،در تارۀ لعایای اس ایي لثیل تذث صْرت هیگیزد ،هخاغثاى تْلغ دارًذ تا در آى تَ
کٌَ تخصصی ّ هظلکی هظألَ آگاٍ ػًْذ ّ اس آى اتِاهات تزایؼاى پزدٍ تزداػتَ ػْد کَ صادثاى طلک لادر تَ ػمة
سدى ایي پزدٍ اًذ،اها ًْػتۀ سیز تذث چٌیي تْلؼی راهزفْع طاختَ ًویتْاًذ ،سیزا ًْػتَ ًَ تٌِا دایش یک دیذ دمْلی
ًیظت ،تلکَ دتی تزای ًگارػگزآى اصطالدات هزتْغ ًیش ًاػٌاختَ هی ًوایاًذ،درایي جا تَ چٌذ هثال تااُویت در آى
ًْػتَ ػطف تْجَ هیؼْد:
اس اصطالح «هظتٌذ طاسی» فمػ درػٌْاى ّیک تار ُن در پزاگزاف اخیز ًْػتًَ ،ام تزدٍ ػذٍ اطت کَ تایذ جاى
هطلة ًْػتَ هیثْد ،اها ُیچگًَْ تْظیخ السم در تارۀ آى صْرت ًگزفتَ اطت ،هؼزفی هختصز هظتٌذ طاسی ًَ تٌِا
ًْػتَ را تیؼتز دلچظپ هی طاخت تلکَ تْلغ هخاغثاى آى را ًیش رفغ هی ًوْد« ،جوغ آّری هذارک اثثات جزم» کَ
ارتکاب جزم را تز اطاص هذارک ،تیٌَ ،ػِْد ّ طایز ّطایل اثثاتی اطتٌاد هی دُذ ّ ًیش غزق دطتیاتی ّ کارتزد ّ
ارایۀ ایي اطٌاد را تز اطاص لْاًیي ّ اصْل هذاکوات جشایی هزتْغ ُن تٌظین ّ پیغ تیٌی هی کٌذ ،افادۀ هختصز
اصطالح هظتٌذ طاسی در دْسۀ دمْق اطت ،گاُی در آى ،غزق ًگِذاری ّ تذخیز اطٌاد ّ هذارک دمْلی را ًیش هی
گٌجاًٌذ .تذیي هؼٌی در جزاین ًظثتی دکین ػجاػی ًکات آتی تزای هظتٌذ طاسی ّ تثثیت اًگیشۀ جزم ،جِت تؼزیف ّ
تثثیت جزم ّ ّخاهت آى السم خْاُذ تْد:
 -3آیا این کشتار ها طور منفردانه صورت گرفته ویا دسته دسته و یا به صورت گروپی و جمعی؟؟

 -2افراد مقتول فقط به خاطر اینکه متعلق به یک قوم (گروه اجتماعی) مشخص بوده اند به قتل رسیده
اند و یا به علل گوناگون و مختلف؟؟
 -3مقتولین همه به یک قوم (گروه اجتماعی) متعلق بوده اند؟ و یا به اقوام متنوع و مختلف؟؟
 -4آیا همه و یا تعدادی از مقتولین در زیر شکنجه کشته شده اند؟؟
 -5آیا وقایع دیگر مانند تجاوز ،غصب جایداد ودارایی ها ،یاانهدام ویا از بین بردن دارایی ها وامالک
مصدومین ومقتولین نیز حین ارتکاب قتل ،صورت گرفته است؟؟
 -6آیا از اشخاصیکه مورد شکنجه ،ضرب و شتم ظلم و تجاوز قرار گرفته اند ،کسی زنده هم مانده
است؟؟ بیانات آنان و سایر شهود عینی بازگو کنندۀ کدام حقایق است؟؟
 -7هذعز توام هؼاُذات پْلیض ،پْلیض ػذلی ،دارًْالُ ،وزاٍ تا اظِارات هؼاُذاى در هذلً ،تایج هؼایٌات غة
ػذلی ّ تذمیمات اُل خثزٍ ُوَ ّ ُوَ درػولیۀ هظتٌذ طاسی ػاهل اًذ ،الثتَ ًظز تَ خصْصیت ُز لعیًَ ،کاتی در
ایي فِزطت افشّد گزدیذٍ ّ یا هْاردی تطثیك ًخْاُذ ػذ.
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اگز هٌظْر ًگارًذگاى آى ًْػتَ ،کارتزد ُویي هؼٌی در کلوۀ هظتٌذ طاسی تْدٍ تاػذ کَ پیزاهْى آى دتی یک اػارۀ
ظوٌی ُن ًکزدٍ اًذ .تٌا ًء اس ًظز ایي للن هطلة اصلی در آى ًْػتَ ًا گفتَ هاًذٍ اطت.
در جایی اس ووشتۀ مذکور خواودي می شود کً  «:اعمال حکیم شجاعی حاکی اس آوست کً وی یک مزیض رواوی
است کً  »...وگارودۀ ووشتً (کمیتۀ حقوق تشز فارو) تاید می داوست کً اگز ثاتت شود کً حکیم شجاعی مصاب تً
تکلیف رواوی تودي تاشد ،پس مثزی اس مسؤولیت جشایی است ،یعىی تً خاطزعملی کً مزتکة گزدیدي مورد تعقیة
و مجاسات قزار ومی گیزد ،سیزا یکی اس عوامل تسیار معزوف رافع مسؤولیت جشایی ٌمیه مصاب تودن مزتکة
عمل تً مزیضی رواوی می تاشد ،تً ایه تزتیة طوری کً دیدي می شود ،وویسىدۀ ووشتۀ مورد تحث وا آگاٌاوً در
محل دفاع اس ایه جاوی قزارگزفتً اود و ایه خثظ ،ضزتۀ فاحشی تً سمت آرماوی ووشتً وارد کزدي است.
ّاها اصطالح «اهذای ًژادی» را هي در هتْى دمْلی ًیافتن کَ در آًِا تؼاریف جزاین ػوْهی ،هتکی تز اطٌاد هؼتثز
تیي الوللی ثثت تاػذ ،اگز هٌظْر ایؼاى «ًظل کؼی» یا جیٌْطایذ تاػذ« ،لتل ػام یا کؼتار کلی یا لظوی اًظاى ُا تَ
دلیل هتؼلك تْدى تَ یک ًژاد ،لْم ،هذُة ،هلت ّ »...غْریکَ هالدظَ هی ػْد« ،اهذای ًژادی» کؼتار جوؼی
اًظاى ُا تَ ػلت تؼلك تَ یک ًژاد ،صزف یکی اس اًْاع جیٌْطایذ هی تاػذ ّ ًَ ُوۀ آى ،اگز جیٌْطایذ را تَ اهذای
ًژادی هذذّد کٌین پض طایز اًْاع جٌایات هزتْغ تَ کتگْری ایي دطتَ اس جزاین ػوْهی تجزیذ هی ػًْذ ّ تذّى
تؼزیف هی هاًٌذ ّ اس فِزطت اًْاع جیٌْطایذ دذف هی گزدًذ کَ اصْالً تا توام گزّپ تٌذی جزاین ػوْهی در
تؼارض لزار خْاُذ گزفت.
تَ ایي صْرت تمزیثا ً لظوت هِن ّ اطاطی هطالثی را کَ تایذ در آى ًثؼتَ تصزیخ هی گزدیذ ّ یا درطت ّ صذیخ
اتزاس هی ػذ ًوی تْاى درآى طزاؽ ًوْد ،جای آى را هظایل ّ هْظْػات تمزیثا ً طیاطی هؼثْع کزدٍ اطت ،هثادثی
کَ دایش هذتْای طیاطی اًذ ّ جش دیذ ّ دیذگاٍ طیاطی پیاهی صزیخ تخصصی دمْلی کَ تایذ هی داػت آًزا تا خْد
ًذارد.
طؤال هطزح هی ػْد « فذراطیْى طاسهاى ُای پٌاٌُذگاى افغاى همین ارّپا» غْریکَ اس ًام آى پیذاطت یک ارگاى
تؼزی ،اجتواػی ّ هذًی هتؼلك تَ طاسهاى ُای پٌاٌُذگاى در ارّپاطت ،آیا اصْالً هجاس تَ هْلف گیزی ُای
هؼخص طیاطی هی تاػذ؟ ّ تٌا ًء آیا طاسهاًِای ػعْ آى تَ طیاطی ػذى ایي فذراطیْى تْافك کزدٍ اًذ؟؟ ّ تاس هگز
ادارات هزتْغ کَ ایي فذراطیْى درآى ثثت رطوی (راجظتز) ػذٍ اطت ،لاًًْا ً لادر خْاٌُذ تْد تا طیاطی ػذى ایي
ارگاى را تپذیزًذ؟ ّ اها آیا در غزح هظایل طیاطی هٌجاًة فارّ ،درایت تخصصی ّ دّراًذیؼی السم طیاطی را هی
تْاى دیذ؟ درُویي هْظْع لعایای ًظثتی جیٌْطایذ هزتْغ تَ دکین ػجاػی اگز هظألَ تا هاُیت کاهالً دمْلی ّ
تؼزی هطزح هی ػذ ّ ًمط ارسع ُای اًظاًی سیزپا ػذٍ در آى رّیذاد ُا تیاى هی گزدیذ ،ػایذ تَ طِْلت هْرد
پذیزع ُوَ ّالغ هی ػذ ،غزح ایي هْظْع تا تیاى طیاطی اس هْلف طیاطی ّ تا ًیات طیاطی ّ خلص طیاطی کزدى
چٌیي ّلایغ خْاطت ػٌاصز خؼًْت هذارً ،فاق افگي ّ فزصت غلة تزای تَ جاى ُن اًذاختي اتثاع آى هزس ّ تْم
اطت ،ایي ػٌاصز تزای پاػیذى تخن تغط ّ کیٌَ اس طیاطی طاسی چٌیي رّیذاد ُایی تِزٍ هی تزًذ ،دتی غزاداى
چٌیي کؼتار ُا ُن اگز ُن طیاطیْى تاػٌذ ،تاس آى جٌایت ایؼاى ُواى چَ کَ تثثیت ػذ چیش دیگزی ًوی تْاًذ تْد .در
ایي جا ُن دض هی ػْد کَ کویتۀ دمْق تؼز فارّ (تا اغویٌاى کاهل کَ ًظثت تَ دظي ًیت آى ّجْد دارد) ػْالة ّ
پض لگذی ًْػتَ اع را ًظٌجیذٍ اطت.
یادآّری گزدد کَ اطتفادۀ لِجۀ غلیع طیاطی در صذثت کزدى پیزاهْى هظایل تخصصی دمْلی خصلت ّ ػیْۀ
کارهٌذاى ػزصۀ دمْق ًیظت ،یک اُل دمْق اس ُزگًَْ لفعّ ،اژٍ ،جولَ ،اػارٍ ،هکث ّ ژطتی کَ ًؼاًَ ای اس
جاًثذاری تاػذ اس آى خْدداری هی کٌذ ،طیاطی ًگزیظتي لعایا تْطػ یک توایل دمْلی ًمط غیز جاًثذاری ػوزدٍ
هی ػْد.
تا تاکیذ تصزیخ هی گزدد کَ فارّ ّ دطت اًذر کاراى ػزیف آى یمیٌا ً دظي ًیت داػتَ ّ دارًذ ،اها ًظام دیذگاُی ّ
هتْد کاری طالوٌذی کَ اس گذػتَ ُا تجا هاًذٍ ّ فارّ ًیش ارگاى تا ػوز دراس در ایي پزّطَ دعْر داػتَ اطت ،طادٍ
اًگاری چٌیي رّیذاد ُا ّ تا کلی پزداسی ّ کلی تافی ُا هْظْع را آراطتَ ًوْدى ّ تَ ُز پزطغ اختصاصی ّ
هظلکی پاطخ طیاطی ارایَ کزدىً ،وًَْ ای اس دعْر گزد غزس دیذ دیزّسی اطت ّ در هْرد لعیۀ ًظثتی دکین
ػجاػی ،تا ُواى ًگاٍ ًگزیظتَ ػذٍ اطت چٌیي ػیْۀ در ّظؼیت کًٌْی اتشار هؼکل گؼا ًخْاُذ تْد.
فارّ یک اًجوي طاتمَ دار ّ تمزیثا ً تا اػتثار طاسهاى ُای پٌاٌُذگاى افغاى همین ارّپاطت ،ظزفیت ُای هْجْد در ًشد
آى هثیي ایي اهز ظزّری اطت کَ ایجاد تذْل در آى اًجوي لاتل درک هی تاػذ ّ طاسهاى هْصْف تزای دفع
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اهتیاس لذاهت ّ ط اتمَ داری ّ ًیش اػتثار طالوٌذی اعً ،یاس جذی تَ ًْطاسی دیذگاُی ّ تجذیذ ّ تْطؼۀ ػیْۀ کارخْد
دارد.
تؼخیص ّ تؼییي دْسۀ فؼالیت ،اًطثاق فؼالیت ُا تا آرهاى ُای هؼیٌَ ،گظتزۀ افك دیذ کَ هؼوْل تْلؼات تواهی افغاى
ُا هی گزدد ّ ًذْۀ ایفای فؼالیت ُای خْد را تیغ اس پیغ اطتٌذرد تظاسد ّ اُذاف خْد را تا دلت ّ تا ًگاٍ هظلکی
ّ تخصصی دًثال ًوایذ تا ستاى ّ صذای اع تزای توام افغاى ُا هخصْصاً تزای ًظل جذیذ ّ سهاى خیلی هتذْل
کًٌْی تاس ُن تیؼتز آػٌا ّ لاتل درک تاػذ .اغویٌاى جذی ّجْد دارد کَ هظؤّلیي ػزیف فؼلی فارّ کاهالً ظزفیت ّ
اطتؼذاد ای جاد چٌیي تذْل را دارًذ .یک فارّی هذًی ،اجتواػی ّ تؼزی هیاى افغاى ُای همین ارّپا ًظثت تَ یک
فارّی طیاطی ،همثْل تز ّ خْاطتٌی تز خْاُذ تْد.
پایاى
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