
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

 پيکار پامير                                                                                                                          تورنتو         

 فریاد عدالتخوا هی مردم افغانستان
 
 

 بخصوص طی سه دهه اخير در   افغانستان از زمره آن کشور هایی است که بيشترین و جدی ترین جنایت های جنگی، 
بنابران، بيشترین تعداد جنایتکاران جنگی، شکنجه گران  حرفه وی و ناقضين حقوق بشر  . آنجا صورت گرفته است

هرچند کمسيون مستقل حقوق بشر و سایر نهاد     .    در این کشور وجود دارند که تا هنوز دستگير و محاکمه نشده اند        
ر گزارشات  مفصل و مستندی از داخل افغانستان تهيه نموده سعی بعمل آورده اند    های بين المللی  ظرف سالهای اخي

تا مقامات عدلی و حقوقی دولت  آقای کرزی و موسسا ت جهانی را در جریان قرار دهند،  ولی از اوضاع طوری بر  
    .  می آید که هيچ مقامی در افغانستان، گوش شنوایی در این زمينه  ندارد 

 
م  بود که کمسيون حقوق بشر افغانستان به ریاست خانم سيما ثمر گزارش  صد و چند صفحه یی     ٢٠٠۵اوایل سال  

مبنی بر صد ها مورد نقض حقوق بشر و جنایت های انجام شده  توسط   جوانب جنگ دربيست و هفت سال گذشته را            
اکمه و مجازات متخلفين حقوق  تهيه نموده و آنرا به مقام ریاست جمهوری سپرد تا در قسمت دستگيری، تحقيق، مح 

بشرو جنایتکاران جنگی  باساس خواست مردم  و تطبيق  حق و عدالت  اقدام صورت  پذیرد،  مگر آقای رئيس     
 : جمهور  بنا بر دو ملحوظ  عمدۀ آتی تا کنون اوراق را حفظ  و خودش را به خاموشی زده است    

 
 .  بشر متآسفانه  مشمول اراکين دولت وی اندچونکه  تعدادی از مجرمين جنگی و ناقضين حقوق)   الف
ایاالت متحد ه که سازنده و گرانندۀ  اصلی  دستگاه دولتی افغانستان است، با تفنگداران  دوران جنگ داخلی،             )    ب 

 .متحد و موتلف  ميباشد"  جنگ عليه تروریسم " وناقضين حقوق بشر ظاهرا بخاطر 
 

ید  دولت  آقای کرزی  و یا مقامات امریکایی، جنایتکاران جنگی  و قاتالن مردم افغانستان را  پس این انتظار که  شا
بهمين دليل است که روشنفکران  آگاه  و عدالتخواه افغانستان     .  به پای ميز محکمۀ عادالنه بکشانند،  کامال عبث است

ت حقوقی جهان،  خود شان را آمادۀ کمپاین  در کنار افکار عامۀ مردم، نهاد های حقوق بشر سازمان ملل و موسسا
زیرا مدت   .  عدالتخواهی غرض به محاکمه کشانيدن مجرمين جنگی و شکنجه گران حرفه وی افغانستان مينمایند 

و پایان رسمی جنگهای بيست و هفت سالۀ افغانستان ميگذرد و علی  "  طالبان " چهار سال تمام از سقوط گروه شریر  
وق و کرنای بشر خواهی  جهان غرب و دموکراسی نمایی دولت موجوده، صرفا یکنفر بنام         الرغم  همه گونه ب

در سال گذشته  بصورت  بسيار گنگ  و بگونۀ بسيار عاجل در کابل محاکمه و به مرگ محکوم گردید           )   عبداهللا شاه  (
زمرۀ  آن جنایتکارانی بود که ميتوانست     زیرا وی از . که آنهم  سوظن و اعتراضات معنی دار عامه را در قبال داشت

همچنان  سه تن  از جنایتکاران   . بر دارد" بزرگان حزبی و جهادی " پرده  از روی بسا حقایق تلخ و اعمال شينع 
در هالند و انگلستان  )  یکی مربوط به حزب اسالمی گلبدین و دوی دیگر مربوط به حزب دموکراتيک خلق( دیگر 

در حاليکه صدها شکنجه گر، جنایتکار جنگی و ناقضين حقوق بشر هنوز در    .  کوم شده اند محاکمه و به حبس مح
طرفه  اینکه  تعدادی ازان ها همين اکنون هم مليونر اند و هم  در دستگاه        . داخل و خارج افغانستان آزادانه بسر ميبرند  

     . دولت آقای کرزی صاحب رتب بلند و صالحيت های قضایی و اجرایی  ميباشند 
بنابران و به سلسله کمپاین  عدالتخواهی افغانها  و موسسا ت حقوق بشر،  به روز های نهم تا یازدهم  ماه دسامبر،            

از طرف  فدراسيون اروپایی  سازمانهای پناهنده   "  تطبيق عدالت انتقالی درافغانستان" کنفرانس بزرگی  تحت عنوان 
در این کنفرانس  جمع کثيری  .    که از حمایت  دولت هالند نيز بر خوردار بودگان افغان  در هالند  دایر گردیده بود 

.    از شخصيت ها و نهاد های اجتماعی، سياسی و فرهنگی  افغانهای مقيم اروپا و امریکا  اشتراک نموده بودند       
وقی و قضایی کنفرانس مذکور روی حقوق بشر درافغانستان  و نقض آشکار آن طی سه دهه ی اخير،  نورم های حق    

این مساله، چگونه گی  برخورد دولت آقای کرزی در برابر  جنایتکاران جنگی و باالخره  جست و جویراه های   
رسيدن به عدالت و احقاق حق مردم،  یعنی شناسایی، دستگيری،  محاکمه و مجازات  مجرمين جنگی و ناقضين  

                                                                                                           .                                   حقوق بشر بحث نمود
تلویزیون  ( ، )صدای المان ( ، )صدای امریکا ( ،  )بی بی سی ( کنفرانس که تحت پوشش رسانه های خبری مانند  

فغانها قرار داده شده بود، قطعنانه آتی را در پایان جلسات سه        وبرخی از نشریه های برون مرزی ا )  افغانها درهالند
 :روزه  صادر نمود  

                                                                                                                                                                  
ن و ناقضين حقوق بشر به جنایات جنگی  به مثابه پا یه  اصلی تشکيل یک  جامعه سالم برای        محاکمه متهمي--

 .اجرای عدالت فارغ از انتقام جویی های شخصی  
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  محاکمه متهمين جنایات جنگی و ناقضين حقوق بشر به عنوان رکن عمده تعویض حاکميت تفنگ به حاکميت     --
 .قانون  و تطبيق اصول دموکراسی  

 محاکمه متهمين و ناقضين حقوق بشر به جنایات جنگی به مثابه دفع خطر ظهور مجرمين متکرر ميراث --
 . جنگ دوامدار

 تدویر منظم کنفرانسهای موقوت از جانب افغانهای مقيم خارج و احيانا داخل در رابطه به محاکمه متهمين --
 .         ی قضيهجنایات    جنگی و ناقضين حقوق بشر به قصد دفع  خطر فراموش

  تآیيد تالشهای موسسه ملل متحد  وسایر سازمان های داخلی و خارجی مدافع حقوق بشر در رابطه به --
 .محاکمه متهمين جنایات جنگی  و اعالم غير مکفی بودن این تالشها

قوق مدنی     درخواست تشکيل یک کنفرانس  بين المللی به کمک موسسه ملل متحد وسایر سازمانهای مدافع ح       --
 .  در رابطه به محاکمه اشخاص متهم به جنایات جنگی و ناقضين حقوق بشر

  این کنفرانس تالشيست در جهت ایجاد هماهنگی بين حلقه های ملی و بين المللی مدافع حقوق بشر در   --
 .  استقامت تشکيل محاکمه اختصاصی بين المللی  تا زمان مساعد شدن اوضاع داخلی   

 
ن تشکيل کمسيون ده عضوی را فيصله نمود تا در تماس و همکاری با نهاد های حقوق بشر سازمان           کنفرانس همچنا

ملل  بخاطر تدویر یک کنفرانس موثر بين المللی  در زمينه  تشکيل محکمه اختصاصی بين المللی غرض  محاکمه          
  جنگی در افغانستان موجب  اعضای کنفرانس اعتقاد داشتند که محاکمۀ جنایتکاران    .   مجرمين جنگی تالش نماید

تسکين وجدان ملی،  رفع احساسا ت انتقام جویانه و استحکام پایه های وحدت ملی افغانها خواهد شد و حصول        
پيروزی در این راه باعث ميشود تا مجرمين جنگی و ناقضين حقوق بشرنتوانند بار دیگر دست به تفنگ برند و جنایت   

اعضای کنفرانس همچنان معتقد بودند که محاکمۀ مجرمين وجنایتکاران جنگی و       . های ضد انسانی را تکرار نمایند 
شکنجه گران بی رحم،  جامعۀ درهم ریخته افغانی را بسوی سالميت اجتماعی، حاکميت قانون و تطبيق اصول    

                                                          .                                                                  دموکراسی رهنمون خواهد شد    
 .به اميد تطبيق عدالت، دموکراسی وانسان ساالری

 
 پایان

 
  


