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  م٢٦/١٠/٢٠٠٨                           جرمن آنالينافغان
  
  

  پيرامون  افغان جرمن آنالينموضعگيری 
  مسأله اجرای عدالت در رابطه با جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر

  
  

مفاهيم اما اين مفهوم از زمانيکه در قوانين و . نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشر به اندازۀ عمر بشريت طوالنيست
  .حقوقی بخصوص در کنوانسيون های معتبر بين المللی بازتاب يافته، صورت جدی تر و اجرايی تر يافته است

در افغانستان نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت بخصوص بعد از کودتای ثور و تهاجم اتحاد شوروی سابق به 
  .يکی از مهمترين مسايل روز و گذار به آينده تبديل گرديده است

در هر کشوری و همچنين افغانستان که در حالت گذار از حالت جنگ بسوی صلح است،  در پاسخ به بی عدالتی ها و 
در . نقض حقوق بشر، اجرأ و تطبيق دقيق عدالت انتقالی يگانه ضامن  نورمال شدن زندگی اجتماعی می باشد

زورگويی  گام گذارد ، اجرای عدالت پايۀ اساسی شرايطی که جامعه افغانستان بايد بسوی يک آينده مطمئن عاری از 
  .آن خواهد بود

اين نظرات که گويا بايد عدالت را در راه صلح و امنيت فدا کرد ضمن آنکه خود بی عدالتی آشکار است نه تنها به 
 امنيت، صلح و امنيت نمی انجامد بلکه جامعه را بسوی ميراند که بی عدالتی را بيشتر نموده و به ادامه آن صلح،

  .پيشرفت و ديموکراسی را به سراب تبديل می کند
درست عدم اجرای عدالت سبب ميشود که . اجرای عدالت به هيچوجه به معنای انتقام کشی و ادامه خشونت نيست

بجای پرداختن سالم به اين قضيه ، انتقام گيری فردی و گروهی جای آنرا گرفته و سبب شود تا جامعه را مانع گردد 
  .ر مسير نورمال و قانونمند حرکت نمايدکه د

بزرگترين مشکل جوامعی که نتوانسته اند نظام حقوقی کامل و پايداری بوجود آورند و مردم آن به اين وضع عادت 
شايد ساده انديشان چنين استدالل کنند که فراموش . کرده اند، فراموشی تاريخی و اجتماعی درين عرصه می باشد

فات و ستمگری خوب است و آنرا حتا موهبتی بپندارند اما حقيقت اينست که درست همين کردن دشمنی ها اجحا
فراموشکاری و بی تفاوتی تاريخی و اجتماعيست که سبب ميگردد تا سلسله بال انقطاع  تجاوز ، ستم و بی عدالتی 

 مرتکب شد و همچنان بدون باز ادامه پيدا نموده اين تفکر بر جامعه حکومت نمايد که ميتوان هر ستم و بی عدالتی را
  .خواست ماند

در کشور ما افغانستان نيز ستمگران و ظالمان به همين خاطر بدون ترس و هراس به اعمال شنيع و تکان دهنده 
پرداخته  و ميپردازند که برايشان مسلم می باشد که از يکطرف هيچگونه دستگاه  و نهاد قانونی وجود ندارد که آنانرا 

ه قرار دهد و فراموشکاری و اهمال تاريخی مسلط بر اذهان نيز آنها را ملزم نميسازد که جلو جنايتکاری مورد مواخذ
  .و اعمال ضد بشری خود را بگيرند

جامعه ايکه به جنايت و اعمال ضد بشری و بر قراری عدالت بصورت متمدن نميپردازد شايسته آن نيست که جامعه 
 جامعه پس مانده از کاروان تمدن جهانی بحساب خواهد آمد هر چند که در قرن چنين جامعه يی،. متمدن بحساب آيد

  .بيست و يک ادامه حيات نمايد
تمدن در گام اول آگاه شدن انسان بر حقوق و .  تمدن تنها  استفاده از مظاهر تخنيکی متمدن و چيز های شبيه آن نيست

دالت قابل اجرا باشد و جامعه نتواند به هيچ بهانه يی از جايب او و بر قراری نظاميست که در آن اصول انسانی و ع
  .آن طفره رود

چگونه در افغانستان صلح و مصالحه بر قرار گردد؟ ساده انديشان ، مغرضين و آنانيکه خود  گذشته جنايتبار را با 
به : اسخ ميدهند  خود حمل مينمايند و يا اکنون در حال جنايت و خيانت به کشور و مردم خود اند به اين سؤال پ

جنايتکاران ، ويرانگران و وابستگان دشمنان خارجی بيشتر از امروز قدرت و امکانات تقديم گرديده و از آنها بخاطر 
  )آن طور که اکنون است(؟ !اين اعمال شان تقدير به عمل  آيد

که از هرگونه زورگويی و بی اما آنانيکه به عدالت، وطن، مردم و به آينده آن می انديشند و جامعه يی ميخواهند 
به زورگويان نبايد اجازه داد از چنگ عدالت . بايد جلو ظلم و بی عدالتی را گرفت: عدالتی عاری باشد، پاسخ ميدهند

  .فرار نموده و سلسله زور گويی همچنان ادامه پيدا کند
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ونمدار و دارای عدالت ميتوانند مردم در يک محيط قان. ولی اجرای عدالت به هيچ صورت به معنای انتقام کشی نيست
اين مردم است که در . تصميم بگيرند که با توجه به شرايط خاص چه کسی را ببخشند و چه کسی را مجازات نمايند

مورد مجازات يا عفو تصميم ميگيرند نه جنايتکاران جنگی، ناقضين حقوق بشر، وطنفروشان، ويرانگران و 
  .موجوداتی از همين قماش

  .ان  در ميان مردم  و جنايتکاران  نبايد از سر ساده دلی به دشمنی با مردم بپردازندساده انديش
نيروهای ائتالفی به سرکردگی امريکا در افغانستان از عدالت، امنيت، صلح ، مبارزه عليه ترور و ديموکراسی 

ر خدمت سربازان آنها، عمليات آنها در عمل و نظر ابراز داشته اند که هر چيزی که د. تعريف و تفسير خود را دارند
شان و منافع استراتيژيک آنها باشد همان چيز عدالت، امنيت، صلح، مبارزه عليه ترور و ديموکراسی است و بقيه 

  .هيچ
ها " دستاورد"از همين خاطر است که در افغانستان ظلم و بی عدالتی سر به آسمان ميزند و اين نيروها هنوز هم از

و به همان ( تمام امکاناتی را که برای اعمار مجدد افغانستان ميتوانست مورد استفاده قرار گيردآنها . صحبت می کنند
يکسره در اختيار جنايتکاران و ناقضين حقوق بشر قرار دادند و به آنها جرئت ) نام ظاهرا در نظر گرفته شده بود

  . بخشيدند که بجان و مال و هستی مردم گرگ منشانه بتازند
ايطی ضرورت استقرار نظم، امنيت، صلح  و ديموکراسی  می طلبد تا بدون وقفه به اجرای عدالت و يا در چنين شر

  .به تأمين شرايطی پرداخته شود که عدالت در عمل اجرا گرديده و مردم درين زمينه نيز خود تصميم گير باشند
 بايد محاکمه اذهان مردم اين مسأله مهم تا زمانيکه شرايط برای محاکمه ناقضين حقوق بشر در عمل آماده نگشته است

درين زمينه مردم ميتوانند مستقل ازينکه در عمل چه شرايطی وجود دارد  در عرصه فکری فضای . را در پيش گيرد
  .را بوجود آورند تا جنايتکاران بدانند که اعمال شان بی پاسخ نخواهد ماند

پس برای بر قراری يک . ت با بی عدالتی نميتواند عملی گردداما اين نکته نيز قابل غور است که امور اجرای عدال
 و متمدن بايد کوشيد درين رابطه اصول و ضوابطی جاگزين احساسات نظام عادالنه و به پيش رفتن يک نظم قانونمند

گردند تا اين مشکل نه به بر پايه سليقه و حس انتقامجويی مطرح گشته بلکه برای جامعه زخم ديدۀ ما بمثابه يک 
  .مرهمی باشد

  :نکات زير بصورت خالصه طرح مسأله را درين زمينه نشانی ميکند
 ست محاکمه  جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر وسيله برای پيشرفت افکار نبايد اجازه داد که درخوا •

 .قرار گيرد) از هر طرفی که باشد(قومگرايانه 
 .هدف از طرح اين مسأله مبرم نبايد در جهتی باشد که جناحهای قدرت از آن سود بجويند •
 .ی عدالت اند وارد ميدان گردندفراهم آوری زمينه تا مردم  خود بعنوان نيروی اصلی که خواهان برقرار •
 اصول اجرای عدالت با آن هدف همراه باشد تا سلسله زورگويی و اجحاف پايان گيرد نه آنکه اين دور خبيثه  •

 .يا دايره شيطانی تا بی نهايت ا دامه پيدا کند  
می جنايتکاران جنگی، ناقضين حقوق بشر و ساير دشمنان بشريت زمانيکه به اعمال ضد بشری خود   •

آنها به خانواده ها به اطفال و زنان بچشم . پرداختند يا می پردازند در آن رعايت هيچگونه اصول بشری را نميکنند
در پاسخ به اين عمل جنايتکاران، طرفداران حقوق بشر و عدالتخواهان بايد بکوشند از آنچه آنها . دشمن نگاه ميکنند

جرم ساری "از آنجاکه الفبای حقوق ديموکراسی روشن می سازد . زندکرده اند احتراز جسته خود را همسان آنها نسا
توجه به خانواده های متهمان و آنها را بدين قناعت رساندن که اعمال وابستگان آنها جرم در برابر بشريت ". نيست

 آنها باز بوده و ولی  خود آنها ميتوانند بصورت نورمال در جامعه زندگی کنند و آغوش جامعه  و مردم در برابر
 . است،  از وظايف مهم خواهد بود

با برخاستن دوباره روسيه در رقابت باغرب، روسها می کوشند وابستگان سابق خود را در افغانستان دوباره  •
ديگری در مقياس متناسب با اوضاع " جنگ سرد"آغاز . عاليم فراوانی درين زمينه وجود دارد. سازماندهی نمايند

انعکاس اين پديده در افغانستان ميتواند مسأله اجرای عدالت در مورد جنايتکاران . ايان می کندنشانه های خود را نم
ازينجهت بايد با دقت مواظب بود تا  امر . جنگی رژيم مربوط  حزب ديموکراتيک خلق را دچار پيچيدگی سازد

عوامل آنها نشده، فقط موضع برقراری عدالت قربانی رقابت های افسار گسيخته قدرت های مشغول در جنگ سرد و 
 .و موقف مردم افغانستان و مصالح ملی و عدالت خواهی اصل و پايه حرکت بسوی تأمين عدالت باشد

از آنجا که از سپيده دم هفت ثور دوران های پيهم ستمگری و نقض حقوق بشر در افغانستان بال انقطاع  •
موکراتيک خلق، مجاهدين و طالبان مشمول اين بازخواست جريان داشته، بايد تمام جنايتکاران حاکميت های حزب دي

جنايت را اجازه ندهيم تا در زير هيچ لباس و ايديولوژی و بهانه يی خود را پنهان نموده و از مجازات در . قرار گيرند
 .امان بماند
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 زد و بند در رژيم کنونی که با سقوط طالبان بر اريکه قدرت رسيده و در جوار خود با مافياهای قدرت در •
 :قرار دارد، مسأله اجرای عدالت ويژگی خود راخواهد داشت

                 ــ اکثريت جنايتکاران و ناقضين حقوق بشر در دامان اين رژيم پناه
                    جسته نه تنها از گذشته خود نادم نيستند بلکه با قدرت و امکانات

  د ادامه داده و از حاکميت رژيم کنونی و                  بيشتری به جنايات خو
  برای اجرای اعمال خود سود" جامعه بين المللی"                  نيروهای 
  .                  ميبرند

                  ـــ عالوه بر جنايات جهاديها و طالبان در زمان رژيم شان، چند سال
  جنايات آنها را  بصورت واضح در                 اخير نيز موارد بيشماری از 

  .                 حافظه دارد
                ــ بسياری از کسانی که در دستگاه های اجرايی دولت کنونی قرار
                   دارند و يا قرار داشته اند اگرچه سابقه جنايت و نقض حقوق بشر

  ر آنها اکنون ميتواند آنها را                 نداشتند اما کارکرد چند ساله اخي
  .                 درين مقوله قرار دهد

  ، کشتار مردم بی دفاع " نيروهای ائتالف"             ـــ بمباران های وحشيانه 
                  غيرنظامی و داير کردن زندانهای پنهان و عيانی که خود را ماورای

   از متبارز ترين موارد جنايات جنگی و نقض                قوانين قرار داده اند
  .                حقوق بشر می باشد

               
تمام اين نکات ميرساند که  بايد به ابعاد برخورد حقوقی و عدلی به رژيم موجود  توجه بسياری صورت گيرد و نبايد 

  .هايی شود که فعال از قدرت پايين افتاده اندپرداختن به مسأله جنايتکاران جنگی و نقض حقوق بشر فقط منحصر به آن
مسلم است که در روز های حاضر شرايط برای به محاکمه کشاندن جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر آماده نمی 

اما برای اينکه شرايط کشور نورمال گرديده و مصالحه واقعی در کشور ظاهر گشته و ديموکراسی و امنيت پايه . باشد
ا در جامعه پيدا نمايد، بايد تمام وطندوستان،عدالت جويان و افراد ديموکرات بکوشند تا با مراجعه به افکار های خود ر

مردم افغانستان و مردم دنيا و نهاد های طرفدار حقوق بشر در تمام جهان شرايط را برای اجرای عدالت و از طريق 
  .تقالل در افغانستان آماده گردانندآن اوضاع را برای برقراری صلح، امنيت ، ديموکراسی و اس

پورتال افغان جرمن آنالين که همواره در راه اجرأ و تأمين عدالت در حيطه امکان خود کوشيده است ، ميخواهد با 
طرح چنين نکات، دقت و نظرات صاحب نظران را به اين مسأله جلب نموده يک بحث کارساز را در جهت نتيجه 

  . بخواندگيری سالم درين زمينه  فرا
از تمام صاحب نظران ارجمند تقاضا می گردد که در چنين بحثی شرکت جسته و پيرامون موضعگيری پورتال افغان 

  .  جرمن آنالين  نظر و پيشنهاد های خود را ابراز دارند
  

  پايان
  
   


