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ضرورت مُحاكَمه�  مرتكب�ن جنا�ات جنگى
بر پا�ه� دفاع از حقوق بشر

در تار�خ هر كــشــورى به مــبـارزاتِ طوالنـىِ مـردمى بـر مـ�ــخـور�ـم كـه براى بـدست آوردن حـقــوق بشــرى و آزادى هاى
طبـ�ـعى انسـان,  حـمـاسـه ها آفـر�ده اند, هر چند حكا�تِ ا�ن مـبـارزه در هركـشـورى مـتـفـاوت است امـا كم و ب�ش در

همه جا مردم به دنبالِ �ك چ�ز بوده اند و آن حقوقى است كه خود را مستحق آن م�دانند.
در ا�ن ارتبـاط, دولتـهـائى كـه  خـود را حـامى حـقوق مـردم مى دانـند و به تعـهـد در دفاع از مـنشـور حقـوق بشـرِ سـازمـانِ
ملل مـتحد احـترام مـ�گذارند به ه�چ عِنوان و بهـانه�  نبا�د بخـود اجازه دهند كـه از اجراى ا�ن حقِ مـردم طفره رفـته  و

�ا مردم  را از احقاق حق شان به گذشت و فراموشى فرا خوانند.
اخـ�راً مـردم ما كـه پس از سالهـا جنگهـاى تحمـ�لى خارجى و  داخـلى به حمـا�ت ن�رو هاى ب�ـن المللى به �ك امن�ت و
آزادى نسبى  دست �افته اند,  طرح تعقـ�ب  و مُحاكمه�� جنا�تكارانِ جنگى از سوى كم�س�ـون دفاع از حقوق بشرِ ملل
مـتـحـد به رئ�ـس جـمـهـور افـغـانسـتـان پ�ش كـشــ�ـده شـده است كـه به قـول سـخنگوى دولـت طرح مـذكـور مَـوردِ غـور و
مطالعـه� رئ�س دولت قـرار گـرفتـه است و ا�ن خـبـر افكار عـمومـى  و خاصـتـاً محـافل نشـراتى را بخـود  جلب نمـوده, از
جمله روز نامه� اصالح كه ب�ـانگرِ موضع رسمى دولت شناخته شده است, در باره قلم فرسـائى نموده است, كه فشرده�
اظهـار نظرِ آن,  چن�ن است : آنـچه در گـذشـتـه روى داده فـعـالً به فـراموشـى رفتـه  و اگـر اقـدامى در�ن زمـ�نه صـورت
گـ�رد  شـا�د از همه طرفـهاى درگـ�ـرِ جنگ تعداد پنجـصـد هزار نفر ز�ر سـؤال تخطى از قـوان�ن جنگ قرار گـ�رند كـه
تعــــقـــ�ب و رســـ�ــــدگى به  آن از تـوان  دولت بدور بـوده  و از ســـوى د�گـر در مـــقـــابل ا�ـن اقـــدام دولت,  آنـهـــا �عـنى

جنا�تكاران آرام نخواهند نشست و در آنصورت صلح  موجود به خطر خواهد افتاد.  و ,  و  , و .

در ا�نجا نِكات �اد شده در روزنامه� اصالح را مختصراً به بحث م�گ�ر�م :

م اصالح آمده است كه شا�د تعـداد پنجصد هزار نفر به عِنوان جنا�تكار۲۰۰۵ جنورى  ۳۱اول : در روزنامه� مورخه 
جنگى  ز�ر سؤال قرار گ�رند كه تعق�ب و مُحـاكمه�� آنهمه در شرا�ط موجود از توان دولت بدور است. در پاسُخ  با�د
گـفت مـوضــوع جنا�ت عل�ـه بشــر�ت چ�ـزى ن�ـست كــه اگـر دولت رسـ�ـدگى به آن  را در خــود دُشـوار د�د حق دارد از
مُحـاكمه��� مـتهمـ�ن صرف نظر نمـا�د, به ه�چوجـه, چون ا�ن موضوع �ك قـض�ه� كـوچك و عادى ن�ـست كه �ك دولت
با وجـود ادعاى ملى بودنش و بهـره مند از حـما�ت ب�ن الـمللى از آن چشم پوش�ـده  و بگذارد تا ا�ن خـواست برحق و

احساس در جامعه فروكش نما�د,  بلكه ا�ن مسأله از جمله� حقوق اساسى افرادِ �ك جامعه بوده كه از سوى حقوق
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بشـرِ سازمـان ملل متـحد به رسـم�ت شناخـته شـده است  و بر اساس منـشور آن  و مطابق به مـع�ـار ها و م�كان�ـزم هاى
شناخته شده  ولو كه تعدادِ جنا�تكاران  هر چه باشد و تعق�ب آنها سال هاى  ز�ادى را در بر گ�رد  براى رس�دگى به

آن دولت مكلف�ت دارد,  ز�را ا�ن حق طب�عى هر انسان است و تعق�ب و مجازاتِ مجرم�ن جنگى نه تنها وظ�فه�
دولت هاى ملى بلكه از جمله� وظا�p سازمان ملل متحد ن�ز بشمار مى آ�د, كه به خ�رِ حفظ امن�ت كشور ها و به

نفع صلح جهان است.
مــتـأســفـانه مــردم مـا كــه در طولِ تار�خِ  پ�ر نشــ�ب  و فــراز خـود با ا�نـكه جنگ و جنا�ـات فـراوان داخلى و خــارجى را
متحمل شـده اند, اما پس از آنكه جنگها پا�ان گرفته است حكام وقت با زد و بند با خـائن�ن و �ا در اثرِ بى مباالتى
و غـفلت در ا�ن امـرِ خط�ـر كـارى نكرده فـقط مـردم را به گـذشت و فـرامـوشى فـرا خـوانده اند كـه بد�ـن ترت�ب علل و
انگ�ـزه هاى اسـاسى ا�كه منجـر به جنگ شـده به بر رسىِ درست  و دقـ�ق ن�انـجامـ�ـده  و مرتكـب�ن خـ�ـانت  و جنا�ت
شناسـائى نشده  و به مـجازات نرسـ�ده اند. بد�ن ترت�ـب,  بى اعتنائى  و عـدم توجه به ا�ن مـوضوع باعث شـده است
تا در كشورِ مـا تار�خ تكرار شود  و خ�انت  و جنا�ت و اسـتبداد پ�هم ادامه �ابد  و جـامعه سر و سامـان نپذ�رد  و اگر

هم قدرى سر و سامان �افت دوام ن�اوَرَد.

دوم : بقول نو�سنده � روز نامـه� اصالح كه گفتـه  از همه طرفهاى درگ�ـرِ جنگ ممكن پنجصد هزار نفـر زبرِ سؤال قرار
گـ�رند,  مـعلوم مـ�شـود كـه نو�سنده� مـذكور تمـام سـرباز ها و همـه مجـاهد�ن را تخـم�ـن زده  كه چن�ن تفكـر و تخمـ�ن
زدن صـحـ�ح ن�ـسـت ,  ز�را در ه�چ كـشـورى همـه سـربازانِ شــاملِ خـدمتِ تحتِ فـرمـان  را بصـورت دســتـه جـمـعى ز�ر
سـؤالِ تخطى از قـوان�ن جنگ قـرار نمى دهد. مـعمـوالً فـرماندهـان ملكى , نظامى, پل�س جنائى,  مـقـامـات قضـائى  و
كادر هاى عـالى رتبه�  حربى به اسـاس مدارك و شواهد مَورد  تعـق�ب  و محكمـه قرار م�گ�ـرند, البته ا�ن موضـوع كه
افراد عالى رتبـه  را در بر م�گ�رد بد�ن معـنى ن�ست كه اگر كسـى باالى فرد عادى,  ادعاى اتهام قـتل  �ا جنا�ت كرد
فـرد مـتـهم مـورد تعـقـ�ب  و باز پرس قـرار نمـ�ـگ�ـرد. بدون ترد�د سـازمـان دفـاع از حـقـوق بشـرِ ملل مـتـحـد مـعـ�ـار ها و

م�كان�زم هاى الزم  و مورد استفاده در�ن ساحه را در اخت�ار دارد كه به موجب آن اقدام بعمل آ�د.

pـنى- مذهبى اش همـ�شه راه هـاى كش�دئـولوژى پرستـان در حاكمـ�ت  چه از نوع كمـون�ست و چه از نوع د�سوم : ا
و برمـال شدن حقـا�ق را بروى مـردم بستـه اند, با افكارِ روشن  و جسـتجـوگر به مـخالفت برخـاستـه اند, اكنون باز هم
پس از ن�م قـرن ادامه� جنگ  و ارتـكاب جنا�ات ب�شـمـار در (كنفرانس بُن), امـر�كائى ها بدون توجـه به مـقتـض�ـاتِ
زمان , به جنگجو�ان, ب�ش از حدِ الزم امت�از دادند و در غ�اب ملت افغانستان با هم پ�مان بستند و امور مملكت را
در اخـت�ـار گرفـتند و تا ا�ندم گـروه هاى مـذكور مـثل جوك در جـامـعه  و در بدنِ دولت چسـپـ�ده اند و اجـازه ندادند
كه �ك قانون اساسى مطابق به ن�ازِ زمان بوجود آ�د و براى پ�شـبرد كار هاى دولت,  افراد  شا�سته و پاكدامن قرار
گـ�ـرند. طور نمـونه قـابل ذكر است كـه چندى قـبل رئ�س مـحكمـه� ابتـدائ�ـه در ارتبـاط و همـدسـتى با ترور�ست ها و
طالب ها شناخـتـه شد و از خـانه اش در پنجـشـ�ـر سالح هاى ز�ادى بدسـت آمد, لذا سـؤال برانگ�ـز است كـه با چن�ن

وض�عت آ�ا مردم م�توانند ام�د وار باشند كه جنا�تكاران تعق�ب و شناسائى شده,   و جرا�مِ آنها در محاكم  و
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دادگاه هاى موجود  بصورت درست باز رسى  و عدالت در مَورد شان رعا�ت شود ?

چهارم : آ�ا مُحاكمه��  و مجازات جنا�تكاران ِ جنگى  نفعى بحال مردم  و كشور دارد ?
تجارب كشور هاى جهان نشان داده است كه محاكمه و مجازات مرتكب�نِ جنا�اتِ جنگى اگر از �كسو درد  و غم  و

اندوهِ  مردم را تا حـدودى تسك�ن مى بخشـد, از جانب د�گر در جـر�انِ محاكـمه� عـادالنه,  طرح پرسش ها و پاسخـها
و ارائـه� اسناد  و بحث ها و استدالل هاى فراوان,  مسا�ل ِپوش�ده بر مال شده  در روشن شدن افكارِ �ك ملت تأث�رِ

فراوانى از خـود بر جا م�گذارد  و از گـسترش نقض حقـوق بشر كاسـته شده  و وقـوع فجا�ع را محـدود مى سازد  و از
ترس مجازات , كسى كمتر  جرئت م�كند كه بخاطر منفعت شخصى و گروهى خود با دولتها و سازمان هاى خارجى
خـود سرانه زد و بند نمـا�د,  در �ك جـمله تجربه� جـهـانى م�ـرساند كـه ب�ـشتـر از همه ,  مـحاكـمـه� مجـرم�ن براى بن�ـادِ
حفظ صلح و امن�ت كشور ها تأث�ر بسزائى دارد. اما مجازات  وكشتار هاى بدون محاكمه و اثبات جرم صرفاً بر پا�ه�

 ثور۷انتـقــام جـوئى شــخـصى و رقـابـت هاى گـروهى مـثـل كـشـتــار داؤد خـان و همـه خــانواده�  وى در كـودتاى خــون�ن 
 هـ ش و كشتن نور مـحمد تره كى از سوى حفـ�ظ الله ام�ن, قتلِ داكتر نجـ�ب الله بوس�له� طالبان,  همه كـشتار۱۳۵۷

هاى وحش�ـانه اى بحساب مى آ�ند كه حق دفـاعِ منطقى و قانونى را از انسان سلب كرده  و بسى راز ها و مـسا�ل مهم
�كجا با مقتول به گور م�رود.

پنجم : آ�ا ضرورت و فُرصتِ مناسب فرا رس�ده كه جنا�تكاران جنگى تعق�ب و مُحاكمه شوند ?
در دن�ا�ى كـه ب�ش از پنجاه سـال از جنگ جهـانى دوم م�گذرد, تا هنوز انسـانها و بخـصوص �هـود ها در هر سوراخ و
سـمـبه به تعـقـ�بِ جنا�تكـاران جنگى و در پى به مـجازات رسـان�ـدن آنهـا هسـتند و در زمـان�كه بخـاطرِ اذ�ت  و آزار و
كـشتـار حـ�ـوانات, انسـانها مَـورد باز پرس قـرار گـرفتـه و جـر�مـه مى شـوند , چگونه مى شـود با بهـانه جوئى هـاى غ�ـرِ
موجـهه از تعـق�ب و مـحاكـمه� كـسانى چشم پوشـ�د كـه همه هسـتى كشـور مارا  و�ران  و به تاراج بردند و وحـشى تر�ن

قتل ها و جنا�ات را عل�ه مردم ب�گناى كشور خود مرتكب شده اند و به زنها و اطفالِ ب�دفاع تجاوز كرده اند ?
آخِر , ا�نهـمه قتل مگر در اثرِ �ك واقـعه� طب�عى مـثل زلزله  و طوفان  بوده كه مـردم ما آنرا به اراده� خدا محـول كرده,

صبر و فراموشى را پ�شه نما�ند ?
تا ا�نجا كه گـفته آمد�م شا�د ضرورتِ مُـحاكمه�� متـهم�ن به جنا�ات جنگى روشن شده باشد, امـا اقدام عملى در ا�ن
زم�نه  از خـصلت دولت آقاى كرزى بدور است, محـاكمه� جنا�تكاران جنگى در صـورتى ممكن بود كه بعد از سـقوط
رژ�م طالبان بوسـ�له� ن�رو هاى امر�كا�ى در افـغانستان, اشـخاصِ بلند رتبه� احزابِ خـلق و پرچم , روئساى تنظ�م ها و
جنگ سـاالران,  �عنى ر�زه خواران خـوان ا�ران  و پاكـستـان  را جا�گـز�ن طالبان نمى سـاخـتند,  چون اكثـراً آنها كـه
در اثرِ كــودتا هـا  و از درونِ آتش جنگ ســر بـرون آورده اند,  ه�ــچگاه عــالقــه اى بـه تأمــ�نِ امنـ�ت  و آرامى از خــود
نشــان نداده اند و همـ�ــشـه در پى كــسبِ اقـتــدار بوده اند.  بخــصـوص پس از سـقــوط دولتِ طالبــان  و بدست آوردن
حمـا�ت دولت امر�كا,  و با داشـتن مل�ون ها دالر از پول باد آورده� جـهاد  و مواد مـخدِر, هزاران انسـانِ درمانده را به

حما�ت خو�ش در اخت�ار دارنـد , اكنون از هر خطرى , ب�شتر از هر وقت د�گر ,  خود را مصئون  و واكس�ن شده
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مى ب�نند, بناءً كـدام قـدرت داخلى مـ�تـواند آنهـا را به پاى مـ�ـز محـاكـمه بكـشاند ? اخـ�ـراً همه شـن�د�م به مـجـرد�كه
روى  طرح مـسـألـه� مـحـاكـمـه� جـنا�تكاران  جنگى كـه شـا�د از سـوى ســازمـان دفـاع از حـقـوق بشـر افـغـانسـتـان  و آقـاى

«كرزى» كه شا�د بصورت �ك مانورِ تهد�د عل�ه مخالفـ�ن مطـرح شده باشد بعضاً
مثل «س�اف»  و « ربانى» به دفاع از همه جنا�تكاران جنگى در افغانستان چنان به خشونت  صدا بلند كردند كه

طراحـانِ ا�ن مـانور را از خـ�ـال شـان پشـ�ـمـان و مـجـبـور سـاخـتند كـه از ترس, «عـبـدالرشـ�ـد دوسـتم», ا�ن بزرگـتـر�ن
جنا�تكار جنگى را به مقام معاون�ت وزارت دفاع ملى مقرر نما�د. ا�نگونه امت�از دادنِ آقاى كرزى و امر�كائى ها به

زور گو�ان و جنگجو�ان چ�ز تازه اى ن�ست, همچو افراد هم�شه مَورد حما�ت دولت امر�كا بوده كه در تشك�ل
اداره� مـؤقت , لو�ه جـرگه� اضطـرارى, دولت انتقـالى, لو�ه جـرگـه� قـانون اساسى و دولـت انتخـابى همـ�ـشه از آنـها قـدر
دانى شده و در همـه نهاد ها جاى خاصى بـرا�شان قا�ل شده اند, به همـ�ن نسبت آنها روز تا روز غـره شده هر چه دل
شان خـواسته و منـافع شان ا�جاب كـرده غ�رِ مـسئوالنـه عمل كرده اند. طور مـثال چندى قبـل آقاى تاج محـمد وردك
وز�ر داخله� ســابق در �ك مـصـاحــبـه� راد�وى صـداى امــر�كا گـفت : « وزارت داخلـه قـاتل دو نفـر مــحـصل�ن پوهـنتـون
كـابل را كـه به جرم خـود اعـتـراف نمـوده بودند به وزارت عـدل�ـه سپـرد, ولى بجـاى مـحـاكمـه و مـجـازات به زود تر�ن
فُرصت آنها را بخشوده  و رها نمودند. پس بد�ن ترت�ب آ�ا م�توان از دولت آقاى كرزى اصالح فساد ادارى , خنثى
ساختن فعال�ت هاى ترور�ـستى , جلو گ�رى از كِشت و قاچاق موادِ مخدِر و به مـجازات رسان�دن جنا�تكاران جنگى

را انتظار داشت ???

م , نـعـ�ـم بــارز
 م۲۰۰۵پار�س ,  ششم فرورى 
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