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 ديپلوم انجينيرکريم عطائی
 م٢٠٠۵اکتوبر 

 

 اراده سياسي دولت  
 دررسيدگی به نقض ازحقوق بشردرسه دهه گذ شته

 قابل سراغ است
 

در سال جاری کميسيون مستقل حقوق بشر درافغانستان راپور پنجصد صفحه ئی را تکميل و به رئيس 
 . پرداغلی کرزی سجمهور 

زازآن حمايت کرده است، براساس نظرخواهی از بيش ازچهار اين گزارش که سازمان ملل متحد ني
 اشاره به سالهای جنگ در در نماينده ملل متحد .هزارافغان درداخل و خارج کشورتهيه شده است

درسطوح مختلف صورت ين کشورتيک حقوق بشردر که درسه دهه گذشته نقض سيستما افغانستان گفت
 . مردم ازاين ناحيه رنج بسيار ديده اندکه   آن استاهدتاريخ افغانستان دراين سالها ش  وگرفته

 
براساس اين گزارش موارد نقض حقوق بشرشامل شکنجه، اعدام بدون محاکمه، تجاوزجنسی، قتل عام  

غيرنظاميان دردهه های جنگ داخلی و اشغال افغانستان توسط نيروهای شوروی سابق  و بمباران
 . می شود،دردهه هشتاد ميالدی

 درنتيجه دو سال بررسی درمورد راش پور ران مستقل حقوق بشر افغانستان می گويد کهکميسيو
ظر  ن.استرده پبنشرس ٠۵ /٢٩/٠١بتاريخ جنايات ضد انسانی درسه دهه گذشته افغانستان تهيه و

 واليات افغانستان ودربين مهاجران افغان درپاکستان وايران ٣٢خواهی کميسيون نتايج بررسی ها را در
 .ا ميکنداحتو
امنيت کمک   درصد ازپرسش شوندگان گفته اند که محاکمه جنايتکاران جنگی به ايجاد ثبات و٧۶

رسيده  اين واقعيت  به که اکنون افغانهاميگويدعالی سازمان ملل درامورحقوق بشرشنرکم .خواهد کرد
 . حقوق شان پايان داده شودازاند که بايد به ادامه نقض 

گلستان يک نفرازمجرمين جنگی به حيس محکوم گرديدند و دونفر متهمين در هالند دونفرو دران
اين دونفردرترکيه وايران نيزبايد . ازطرف انترپول درواليت مزارشريف درافغانستان توقيف گرديدند

مردم افغانستان، کميسيون حقوق بشرو ديگرمنابع بين المللی ازين اقدامات . مرتکب جنايات شده باشند
اين جريان ممکن پيغامی باشد به آنانی که به اعمال ضد بشری دست زده اند وبا .ان نمودنداستقبال شاي

خاطرآرام ازاندوخته های غيرمشروع بهره برداری دارند وهم به آنانيکه هنوزهم درکشورازاعمال ضد 
 . بشری دست بردارنيستند باين معنی که روزی هم به همچو سرنوشِت دچارخواهند گرديدند

 
ور کميسيون حقوق بشرازاسمای متهمين جرايم  چيزی ذکرنگرديده ولی با آن هم دربين عده از درراپ

وقتيکه ماللی جويا . آنها سروصدا باالشد و راپورکميسيون حقوق بشررا در برابرخود تو طئه خواندند
هم می درزيرخيمه لويه جرگه با صدای بلند محکمه جنگساالران و آنهای را که دراعمال ضد بشری مت

باشند، تقاضانمود بدون اينکه ازکسی نام برده باشد، بازهم همينها بودند که تقاضای ماللی جويارا در 
 درمورد اينها صدق "دزد به سرخود پردارد"درهردو صورت ضرب المثل. برابرخود توطئه خواندند

 . معلوم است که اشخاصیِِ باوجدان نا آرام اقًال آرام ندارند. ميکند
 

 احمد ضياء مسعود حين اقامت خود در نيويارک برای اشتراک  در اغلیاول رئيس جمهور معاون 
جلسات عمومی ملل متحد دريک مصاحبه بايکی ازجرايد بيرون مرزی درجواب يک سوال که چرا 

ناقضين حقوق بشروقاچاقبران مواد مخدراجازه مييابند تا درانتخابات پارلمانی کانديد شوند، اظهار 
 ما ازين موضوع خوشنود نيستيم ورئيس جمهورهم عدم رضايت خود را به کميسيون مستقل داشت که
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حکومت . انتخابات اظهارداشته ولی کميسيون چون مستقل است، به موضوع توجه مبذول نکرد
 .درينزمينه به اقدامی دست نمی زند تا نشود که امنيت مختل گردد

اگرمقصد جلوگيری ازدزدی، آدم کشی، رهزنی،جنگهای  مسعود بايد پرسيد که کدام امنيت؟ اغلیاز
گروهی وازين قبيل مسايل باشد اين که جزو جريان روزمره زندگی درملک بوده واقدام به اينکه تخطی 

چند روزقبل بين مليشياهای . کنندگان ازحقوق بشروقاچاقبران درپارلمان راه نيابند دران بی تأ ثيراست
ح شده باشند وتفنگداران َمِلک که اصًال بايد وجود نداشته باشند، جنگهای دوستم که اصًال بايد خلع سال

 . گروهی درواليت فارياب ازخود کشته وزخمی بجاگذاشت
عدم واگذاری پست های سياسی کليدی به آن دسته از افرادی که به زندگی مردم بی اعتنا بوده و "

طرف کميسيون حقوق بشر ملل  از "ارنددرزمينه حقوق بشرواحترام به حقوق مردم سوابق خوبی ند
  مسعود شايد هم ازلحاظ تأمين امنيت باشد؟اغلیعدم توجه باين توصيه بزعم  . متحد توصيه می شود

ُپستهای نها همه دري چه ااگر چنين ميبود، امروزبايد امنيت تام وسرتا سری درکشورحکمفرما ميبود
 !کليدی دولت قراردارند

 
به راديوئی اظهارداشت که دولت برای رسيدگی به موضوع تخطيها از نطاق دولت دريک مصا ح

حقوق بشرومجرمين جنگی  يک برنامه عمل درنظردارد ولی درسراغ آن است که اين رسيد گی در 
معلوم نيست درين زمينه درافغانستان چه معمول  (يک هم آهنگی با آنچه درافغانستان معمول است 

 .   ازپيش برده شودويک آشتی ومصالحه ملی) است ؟
 
کنون تقريبا يک سال ازنشرراپورکميسيون حقوق بشرافغانستان می گذرد و دولت درين زمينه ا

 گزارش "پروژه عدالت برای افغانستان "نهاد موسوم به ضمنْا .هيچگونه اقدامی بعمل نياورده است
منتشر ) ٢٠٠۵ن جو١٧( روز يکشنبه ، درمورد جرايم جنگی درافغانستان را صفحه ای خود١۶٨
چوکيهای افراد به ) انتصاب(دراين گزارش به دولت افغانستان پيشنهاد شده است که هنگام تقرر. کرد

 حقوق بشر متهم هستند نبايد  ازدرگذشته به نقض دولتی بايد سابقه آنها را در نظر بگيرد و افرادی که
 .به پست های دولتی منصوب شوند
لت باشد که کميسيون ها برای بررسی يک موضوع گماشته شوند شايد ازپرنسيب های قبول شده دو

درفرصت چهارسال دوره های اداره موقت، حکومت . ولی ضرورنيست ازنتيجه آن اثری پيدا باشد
انتقالی و حال دولت انتخابی ديديم وشنديم که کميسيون ها جهب تحقيق قتل وزيرهوا نوردی، ترور 

ظاهرات ، قتل يک محصل درليليه پوهنتون وغيره کميسيونها وزيرفوايد عامه، قتل محصلين ضمن ت
در همچو موارد ، موئظف گرديدند ولی تا امروزکه امروزاست نتيحه آن درک ندارد ويا بفرض محال 

اغلی کرزی تأثرعميق درمودر قتل محصلين . اگرنتيجه هم باشد به طاق نسيان گذاشته شده است
ولی با آن هم . پيوندداسفناک بوقوع ميپيشآ مد مت وی چنين داشت مبنی براينکه درحکوظهارخودرا

 . تاامروزنتيجه تحقيق ازان واقعه درد ناک درک ندارد
همچنان بايد پرنسيپ قبول شده دولت باشد تا هيچگونه توجه به راپورها وتوصيه های منابع ملی و بين 

 .بحث داشته باشدانستان ومردمش المللی مبذول نگردد ولواين راپورها وتوصيه ها ازمنافع ملی افغ
 

بيانات معاون رئيس جمهورونطاق دولت می رسانند که اساسًا هيچگونه اراده وتعهد سياسی دردولت 
 . تا چوکيها به لرزه نيفتند"شوله خود را بخورد وپرده خودرابکند "وجود ندارد بجزاينکه

ولی حال که . رده درالويت قراردارددر شروع اداره موقت گفته شد که ثبات امنيت ازتامين عدالت ک
جنگساالران کمافی . چهارسال ازان ميگذرد می بينيم که امنيت ثبات نيافت وعدالت نيزتامين نگرديد

السابق در کشورحکم فرما هستند، درچوکيهای کليدی قراردارند، قاچاق ومعامالت مواد مخدربيداد 
ملکيت عامه . ولت بشمول قضا ريشه دوانيدهميزند وکروپشن مانند تومورسرطان درتمام دستگاه د
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وانفرادی غصب ميگردد وقضات دربدل دريافت دالرچشم پت کرده ملکيت دولت را به احمد و ازاحمد 
 .را به محمود قباله ميکند

ازهمه بهتر اينکه اکنون کمونيستان، جنگساالران وقاچاقبران، خالصه اينکه همه گروها که حقوق بشر 
اند با اغماض دولت، دررکن قانون گذاری يعنی پارلمان کشورهم راه يافتند و فرصت را لگدمال کرده 

. سرنوشت کشوررا مطابق ميل وذهييت خود بريشند وببافندمييابند با همرديفان خود دررکن اجرائيه 
انديشه درين است که اينها درهمدستی با يک ديگر قانونی را بتصُويب برسانند که امنستي مجرمان 

 . را دربرداشته باشدجنگی
 که دراحساسات وطن دوستی شان هيچ شک وترديدی راه ندارد وظيفه ايمانی و وجدانی اغلی کرزی

دارند تا ازموقف خود که پشيبانی جامعه ملل است استفاده اعظمی نموده وبا يک تصميم قوی واراده 
ررسی از جرايم جنگی اقدام مستحکم سياسی بکوشد تا درقدم اول مطابق راپورکميسيون حقوق بشردرب

 .بعمل آيد چه اين فرصت طالئی ديگرميسرنخواهد گرديد
معلوم است که برای اين منظوربا دستگا ه حاضرقضائی که آلوده بفساد است چنين کاری از پيش برده 

حقوقدانان  به اشتراک  وظوری پارلمان بمن اختصاصی باصالحيت بنيادايجاد يک ممکن. شده نميتواند
 سه سال آينده برای استماع قضايای جرايم جنگی  يک مدت قابل قبول مثْالنی وبين المللی در ظرفافغا

 وآنچه دراپورکميسيو حقوق بشر قيد است، برای خداده استروجرايم ضد بشری که درجريان جنگ 
بين المللی  دادگاه وقتی مجرمين تشخيص شوند آنگاه ميتوانند اينها در. تهيه اسناد محکمه ممد واقع شود

جرايم جنگی مطابق روش بين . که افغانستان عضويت آنرا دارد، به محکمه کشانيده شوندجرايم جنگی 
 .  المللی تابع مرورزمان نيست

 
گفتار نطاق دولت که با يک برنامه عمل ازطريق آشتی و مصالحه ملی بموضوع رسيدگی خواهد شد، 

ملی پيدا نخواهد کرد ومردم از شراين مجرمين خيال است ومحال است وجنون که هيچگاه جنبه ع
تازمانيکه بجرايم جنگی . با بد با تأکيد بعرض برسد،. جنگی وجنگساالران خالصی پيدا نخواهند نمود

رسيدگی بعمل نيامده باشد و مجرمين بسزای اعمال شان نرسيده باشند، هيچگاه درافغانستان امنيت 
تأمين عدالت يگانه سنگ تهداِب جلب . ی بميان نخواهد آمدتأمين نخواهد گرديد و ثبات دولت مرکز

مردم بايد اطمينان خاطرحاصل دارند . اعتماد مردم است واين اعتماد است که بدولت ثبات می بخشد
ازمردم که با ازدست دادن عزيزان وهست ونيست خود متضررگردبده . واحقاق حق بايد ميسر گردد

تأمين امنيت و حکومت قانون در . ست خطا وباعث ضياء وقتاند، توقوع عفوه را داشتن کاِر ا
 .هرجامعه شرط اول اعتماد مردم بدولت بوده وايجاد گروحدت ملی ميبا شد

 
 پايان

 
 
 
 
 

  


