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 نکاتی پیرامون نشر قضایای مربوط به

 جنایات علیه بشریت در افغانستان  

پرداخته اند، با نثر خوب ایشان حق مطلب را آقای عارف عباسی که به ترجمۀ متنی از یک مقالۀ نیویارک تایمز 

 :مکثی دارم بدین شرح  بنده پیرامون متن موضوع در چند مورد تأمل و . اداً نموده اند نیک

 آیا آن و یا بخش های از شخص من دقیقاً نتوانستم بفهمم که سراپای مقالۀ ایشان متن کامل ترجمه شدۀ آن مقاله است و

 ؟؟ ...متن دری است نیز دراضافاتی از جناب ایشان 

مثل )نظرات خارجی ها و روزنامه های شان  ها که سخت باور مفرطی به نوشته جات و بعد اینکه ما افغان و

داریم گاهی هم توجه داشته ایم که ...( پاریس، دیلی تیلگراف و واشنگتن پوست، تایمز لندن، لوموند نیویارک تایمز،

ایشان در تنور سوزان کشور ما خواهند بود، یا با ابزار های همانند نگارش های آنان نیز در صدد پخته کردن نان 

ایشان سعی به اشاعه و تبلیغ سیاست و اهداف معینی خواهند کرد،  و یا الاقل با فن و مهارت ایشان متاع ظاهراً کاغذ 

نبوده باشند چطور ممکن است پیچ ولی بدل خویش را باالی ما سودا خواهند نمود،  اگر چنین موجبه هایی در کار 

چنان با بی مباالتی در شرایط پیچیدۀ کنونی پیرامون یکی از موضوعات حساس  و تکان دهندۀ مردم کشور ما 

 نشراتی صورت بپذیرد،  من به آن کارمند صادق عرصۀ حقوق بشری که از ایشان نام برده اند

تایمز  و نشرات اش پیرامون این موضوع جداً شک  عمیقاً ابراز حرمت می کنم،  ولی من به حسن نیت نیویارک

 .  دارم

 :در بارۀ نشر موضوع  و بعضی ابعاد دیگر آن نکات ذیل را متذکر میشوم 

در کشور ما افغانستان جرایمی همانند جنایات ( میالدی 02بخصوص در دهۀ ) بی گمان طی سی و چند سال اخیر

ی دسته جمعی از نوعی جینوساید، ارتکاب یافته اند، که شاید از لحاظ علیه بشریت منجمله جنایات جنگی  و کشتار ها

نحوۀ اجرای فعل، کیفیت، وخامت و درجۀ بلند خشونت و دهشت و شنیع بودن و نیز از لحاظ گستردگی، الاقل در 

دارد که  در قلمرو جنایات ضد بشری پدیدۀ بی مانند و منحصر به فرد باشد، این هم قاطعیت 22همان دهۀ اخیر قرن 

هیچ دولت، گروه و سازمانی صالحیت چشم پوشی ، عفوه، اغماض  و صرف نظر کردن از تعقیب متهمین این 

جنایات را نداشته و ندارد و نیز گذشت و مرور زمان هم راه نجات آنان  و دارایی های مادی وغیر مادی را که از 

 .ی تواندطریق ارتکاب آن جنایات بدست آورده اند،  فراهم ساخته نم

( médiatisation)دست اندر کاران خبرۀ این قضایا درمورد نیات و بالنتجه اثرات مثبت و منفی رسانه یی شدن 

اگر مطالب نشر شده تنها مسایل مربوط به تسهیل و تکمیل پروسۀ : قضایای جنایات ضد بشری زیاد خوشبین نیستند

ممد واقع شود که خوب، اگر به رهگشایی سند و مدرکیابی و تدویر قضایی و تعقیب  موضوع بوده و برای تأمین آن 

دسترسی به حقایق مؤثق مربوط موضوع و تثبیت مجرمین کمک کند که خوب، اگر ذهنیت عمومی را بسیج کند که 

از داعییۀ تحقق عدالت و اجرای آن حمایت کنند که خوب، اگر این نشرات به گروپ های سیاسی و سایر گروه ها 
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د که قضایا را فقط در محدودۀ قضایی آن بگذارند و برای منافع سیاسی خویش از آن استفاده نکنند که هشدار بدهن

 .خوب

و اما اگر این تبلیغات مغرضانه  در سیاسی کردن هر چه بیشتر قضایا مساعی به خرج دهد و اگر این تبلیغات به 

ن بردن مدارک  و اسناد و وسایل جرمی مبادرت متهمین راه را نشان بدهد که چگونه و در کجا به امحا  و از بی

بورزند و اگر این تبلیغات به متهمین، هویت و آدرس بدهد که شواهد عینی جرایم آنان کی ها اند و در کجا زندگی 

 میکنند

 و اگر این تبلیغات به متهمین رهنمود بدهد که چگونه با سیاسی کردن قضایا مؤثقیت جرایم ایشان را در حاله ای از

شک و تردید قرار بدهند و اگر این تبلیغات باعث اشاعۀ نفرت قومی، منطقوی، مذهبی، ایدیولوژیک گردد که چتر 

این نفرت ارتکاب جنایات مرتکبه را در ذهنیت برخی از گروه های انسانی موجه و مشروع وانمود بسازد، اگر این 

ر جهبۀ مبارزه علیه متهمین به جنایات ضد بشری و تبلیغات در یک پارچگی مردم برای همبستگی و پیگیری آنان د

جینوساید صدماتی وارد کند و اگر این تبلیغات اثرات تهدیدی و تخویفی را برای مراجع  و کارمندان ارگان های 

جنایی و قضایی که در امر رسیدگی دوسیه ها موظف گردند، در برداشته باشد، و اگر این تبلیغات در مسیر رسیدگی 

که غالباً ) د و مانع ایجاد کند و یا باعث مغشوش شدن رسیدگی واختالل در آن گردد، و اگر این تبلیغات قضایی س

سر رشتۀ تأمین عدالت را به دست سیاسیون و سیاست بدهد پس در این صورت اشاعه و ( چنین استنباط شده است

سازی ذهنیت عامه در مورد تعقیب نشر و تبلیغات موضوعات قضایای متذکره وسیله ای خواهد شد برای گمرا 

 .متهمین به جنایات علیه بشریت

شخصیت های مسلکی حقوقی و وارد به قضایا نظیر جناب نادر نادری در گفتار و اجراآت ایشان اشارات و 

رسیدگی و قضاوت .  تمایالتی نداشته اند که حاکی از سیاسی شدن و رسانه یی شدن قضایای مربوط بوده باشد

و نیز مطرح کردن غیر جانبدارانۀ قضایا، هم در تدویر سالم رسیدگی و هم در قضاوت و تامین عدالت نقش بیطرفانه 

 .اساسی دارند

دسته بندی منطقوی، قومی، حزبی، تنظیمی، مذهبی و ایدیولوژیک قضایای جنایات علیه بشریت در افغانستان به هیچ 

قرار گرفته و باعث اجرای عدالت گردد، مجرم فقط مجرم صورتی میسر نخواهد ساخت که دوسیه ها مورد رسیدگی 

 .است و تعقیب و نتایج رسیدگی قضایی جرم ارتکابی او به قوم  و شخص دیگری سرایت نمیکند

رسانه یی گردانی غیر مسؤوالنه و رسانه یی کردن غیر دقیق  وعوام زدۀ قضایا می تواند عواقب نه چندان مطلوب 

 .   انتقالی داشته باشد در پیشبرد و تأمین عدالت

   

 پایان


