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 پوهنوال روستار تره کی
 محاکمه جنايت کاران جنگ در افغانستان

 
هالند در رابطه به محاکمۀ جنايت کاران جنگ در افغانستان از " سوستربرخ"م کانفرانسی در شهر ٢٠٠٥در دسامبر 

ز  سازمان دهندگان کانفرانس مسرت دارند که بيانيۀ پوهنوال روستار تره کی را ا  .  داير شده بود FAROEجانب 
 .روی نوار ضبط شده کاپی نموده و پس از مالحظه شد استاد روستار بدست نشر می سپارند     

.  در افغانستان پس از تجاوز شوروی تا همين اکنون يعنی در حدود سی سال آتش جنگ به نحوی بر افروخته است    
 . ، مجروح يا مهاجر گرديده اندبنياد های اقتصادی، اجتماعی و کلتوری دولت نابود گرديده و به مليون ها افغان کشته   

به اساس موازين حقوق، اين فاجعه تحت عنوان جنايت قرار می گيرد که بايد مسئولين آن پس از شناسايی در سطح         
 . ملی يا بين المللی، محاکمه و مجازات شوند 

 آن بنام   از ان جايی که اين همه جنايات در زمان جنگ و يا تخلف از اصول جنگ صورت گرفته است، مسئولين  
 .جنايتکار جنگی شناخته شده و طبق قوانين بين المللی و احيانا ملی، بايد مورد محاکمه و مجازات قرار بگيرند   

 :در افغانستان محاکمۀ جنايت کاران جنگ روی چند انگيزه، دليل و ضرورت مطرح است 
 . ايجاد يک جامعه سالم که در آن هر کسی جوابده اعمال خود باشد  : الف
 .ندن مجازات از عرصۀ انتقام جويی های فردی به ساحه قانونکشا: ب
 .اثبات اين مطلب که جامعه برای دفاع از سالمت خود حاضر به گذشت از اصول و معامله گری با دشمن نيست  : ج

 .ايجاد فضای تفاهم و وحدت ملی : هـ 
 .جلوگيری از تبديل جنايت کاران بالقوه به بالفعل . و

 
ارجاع موضوع در سطح بين المللی و طرح قضيه        : محاکمۀ جنايت کاران جنگ دو راه وجود دارد     در افغانستان برای 

 .در داخل کشور 
 

 :اول ـ طرح موضوع در سطح بين المللی
 .از آغاز قرن نزده به اين سو تمايل به بين المللی ساختن عدالت محسوس شده است     

بر مبنای يک کانوانسيون بين " وان حکميت بين المللیدي"م تحت عنوان ١٨٩٩اولين مرجع قضايی بين المللی در 
 .اين ديوان بر دوسيه های متنازع فيه کشور های عضو کانوانسيون فيصله صادر می کرد   . المللی در الهه ايجاد شد  

در چوکات  " ديوان عدالت بين المللی    "م  ١٩٤٥در  . از طرف جامعه ملل ايجاد شد " ديوان دائمی عدالت    "م ١٩٢٢در 
است، بر دوسيه های  " الهه"ديوان عدالت بين المللی که مقر آن     . به وجود آمد ) م، م، م(موسسۀ ملل متحد  تشکيل 

 .مرجع مرافعه خواهی شورای امنيت است. کشور های عضو م، م، م غور ميکند
وان يک  م در تشکيل دي١٩٨٩ سال بعد در سال ٤٠قريب . م از جانب اتحاديه اروپا ديوان عدالت ايجاد شد  ١٩٥٢در 

 . محکمه ابتدايی نيز اضافه گرديد که اشخاص فزيکی نيز در آن عارض شده می توانند
تأسيس گرديد که در آن    " پترسبورگ"م ديوان اروپايی حقوق بشر در شهر  ١٩٥٩در چوکات اتحاديه اروپا در 

يل تجويز يکی از م يک خانم ُترکی به اين محکمه به دل٢٠٠٥در . اشخاص حکمی و فزيکی عارض شده می توانند
محکمه به نفع خانم يعنی به . موسسات تعليمی دولت الييک ترکيه در برداشتن چادر در هنگام درس، عارض شد  

 .داشتن آزادی و حق حمل چادر فيصله صادر کرد  
محکمه :  نيز ايجاد کرده است  (ad hoc)شورای امنيت برای رسيدگی به دوسيه جنايت کاران جنگی محاکم موقتی  

م برای محاکمه جنايت کاران روندا و  ١٩٩٣م برای محاکمه سران نازی، محکمۀ الهه در ١٩٤٥در " برگنورن"
 .تانزانيا از جمله محاکم موقتی اند

م با مالحظه ظهور بستر های تشنج در جهان، ضرورت به تشکيل يک محکمه دائمی جزايی بين المللی       ١٩٩٨در 
م تحت سر پرستی م، م، م کانفرانسی در شهر    ١٩٩٨ همين منظور در   به.  برای رسيدگی به جنايات جنگی احساس شد 

نتيجه کار کانفرانس ايجاد محکمۀ جزای بين المللی در الهه   .  کشور اشتراک کردند ١٦٠روم انعقاد يافت که در آن 
 .است که سه سال بعد افغانستان عضويت آن را دريافت کرد 

 المللی  کدام يک می تواند برای محاکمه جنايت کاران جنگی   سوال اينست که از مجموع اين مراجع قضايی بين  
 :دو الترنتيف در برابر ما مطرح است . افغانستان مورد استفاده قرار بگيرد

  مطالبه کمک از م، م، م و به صورت دقيق شورای امنيت برای ايجاد يک محکمه موقتی-
 .  دارد اتکا به ديوان جزای بين المللی که افغانستان عضويت آن را    -
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 :مطالبه همکاری از م، م، م . الف
در گذشته نقش م،  . م، م، م عجالتاً  در مجموع به محاکمه جنايت کاران جنگ در افغانستان بی عالقه معلوم می شود

 :م، م در قضيه به نظارت بر تخطی از موازين حقوق بشر و تدارک راپور در زمينه محدود باقی مانده است   
 خود کمسيونی را تعيين کرد که موظف به تدارک   ٢٠٧می م، م، م به اساس فيصله نامه  مجمع عمو١٩٩٥ در -

 .پايان اين کار معلوم نشد .  به تخطی از اصول حقوق بشر در کشور بود  هيک راپور در رابط
 .  طالب اسيری که در شبرغان کشته شده بود، عکس العمل نشان داد     ٤٠٠٠ م، م، م در برابر ١٩٩٧در  -
 

ورتر حقوق بشر در افغانستان تعيين گرديد که بعدًا راپوری در رابطه به جنايت جنگی در شبرغان به م، راپ" شونگ"
 .با تأسف که مسئولين اين جنايت با احراز کرسی دولتی به عوض مجازات، مکافات ديدند . م، م تقديم کرد

سيما  "هيئتی به رياست .   شدندکشته) قلعه جنگی(در شبرغان " طالب"م بار ديگر هزاران اسير جنگی   ٢٠٠٢در 
 حفظ هدوسي .  هيئت راپوری تدارک کرد و به م، م، م ارائه نمود    .  برای تحقيق قضيه به شبرغان گسيل شد" جهانگير

 . شد
 حقوق بشر افغانستان به کمک م، م، م ن صفحه يی تحت عنوان عدالت انتقالی از طرف کميسيو ٨٠م راپور ٢٠٠٥در 

 .اين تقاضا تا همين اکنون معلق مانده است . محاکمه جنايت کاران جنگی شده بود  نشر شد که در آن درخواست  
بنأً  با در نظر گرفتن بی عالقگی م، م، م در برخورد معضله، گمان نمی رود که درخواست طرف افغانی از شورای   

دو پروبلم ديگری  مزيد بر اشکال قبلی درخواست با . امنيت برای ايجاد يک محکمه موقتی نتيجه يی بدست بدهد
 . يکی ائتالف و اتحاد امريکا با گروه های جنگی متهم و ديگری مخالفت روسيه در زمينه:  مواجه می شود

حينی که مسألۀ تأسيس يک محکمه موقتی محاکمۀ جنايت کاران جنگی افغانستان در شورای امنيت مطرح گردد، 
جمله تعرض شوروی به افغانستان، طرح مسئوليت همزمان بسياری موضوعات جنجال بر انگيز برای روسيه از 

 جنگ و غيره نيز در حاشيه مورد  ت و صاحب منصبان اردوی شوروی در ارتکاب جنايات جنگ، غراما نزمام دارا
به عبارۀ   . اين پروسه موجب بروز عکس العمل منفی روسيه در شورای امنيت خواهد شد. بحث قرار خواهد گرفت

 امپراتوری شوروی و مسئول تعرض آن کشور به افغانستان شناخته می شود و     قاستحقا ديگر روسيه که وارث بال 
تعرض از عناوين درشت جنايات جنگی است، در برابر پيشنهاد تشکيل يک محکمه موقتی محاکمه جنايت کاران   

 . جنگ در افغانستان از حق ويتوی خود استفاده خواهد کرد  
 
 :للیارجاع قضيه به ديوان جزای بين الم : ب

الترنتيف ديگر ارجاع دوسيه جنايت کاران جنگی به ديوان جزای بين المللی است که شش سال قبل تأسيس شد و    
 :در ين جا بايد بدو نکته توجه صورت بگيرد.  افغانستان عضويت آن را دارد

 
وسته باشد، تطبيق   م به وقوع پي  ٢٠٠٠اول اينکه با تأسف صالحيت های اين ديوان صرفاً  به جرايمی که پس از سال        

 . در افغانستان اکثريت جرايم جنگی قبل از ين سال صورت گرفته است . می شود
دوم اينکه با سهم گيری اشخاص متهم به جنايات جنگی در حکومت فعلی، حکومت در موضع اصولی و جدی در   

 . ندارد رابطه به درخواست محاکمه جنايت کاران جنگی افغانی از ديوان جزای بين المللی قرار  
 

حکومت موجود افغانستان تا حال نتوانسته است موضع مستقل و متکی بر منافع ملی اتخاذ کرده توجه جامعۀ بين          
به اين امر دو دليل داخلی و     . المللی را که جنسًا در افغانستان حضور دارند، به محاکمه جنايت کاران جنگی جلب کند  

 :خارجی مرتبط می شود
بل توجيه رئيس دولت و زد و بند مضر و خطرناک وی با گروههای جنگی که امکان تسلط        انعطاف پذيری غير قا-

 .جنگ ساالران بر اداره و موسسات دولتی را ميسر گردانيده است   
 . معامله گری امريکا با گروههای جنگی که موجب شد افغانستان در گرو معامالت ژيوپوليتيک خارجی باقی بماند-

ل موجود، طرح موضوع محاکمۀ جنايت کاران جنگ در سطح جهانی چندان عملی به نظر نمی     بنأً  در اوضاع و احوا  
 .بايد موضوع در داخل کشور مورد مطالعه قرار بگيرد   . رسد

 

 :دوم ـ تشکيل محکمه در داخل کشور
 : برای ايجاد يک محکمه اختصاصی، محاکمه جنايت کاران جنگ در داخل کشور، دو امکان وجود دارد   

 : اين پروسه مستلزم چندی پيش زمينه است:  به امکانات داخلی اتکا-١
 .تشکيل يک حکومت قوی مرکزی دارای ارگان های مجهز امنيتی و نظام مستقل قضايی : الف
 .حذف نفوذ جنگ ساالران در ترکيب حکومت: ب
ديل قانون اساسی و   صدور و انفاذ فرمان يا قانون اختصاصی محاکمه جنايت کاران جنگ و به همين منظور تع   : ج

 .تعبيه احکام اختصاصی در رابطه به محاکم جنايت کاران جنگ در متن آن
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 :در ين جا دو نکته قابل توجه است 
امنيت بايد نسبت با تأمين عدالت،   : يکی واقعيت اين که در افغانستان عدالت و امنيت باهمديگر ارتباط مستقيم دارد 

امنيت منحصراً  وظيفۀ دولت و متکی به ميکانيزم داخلی باشد و مانند امروز     مقدم قرار بگيرد، به شرطی که تأمين 
جنگ ساالران که خود منبع بی امنيتی هستند، موظف به تأمين امنيت نشوند و به مثابۀ سياهی لشکر در خدمت مقاصد   

 طول سه دهه      و ديگر اين که از آن جايی که اکثريت متهمين در . ژيوپولوتيک قدرت های خارجی قرار نگيرند
همکاری با کشور های مداخله گر همسايه حادثه آفرينی کرده اند و حتی وسيلۀ تطبيق پروگرام های جنگی استخبارات 
خارجی بوده اند، بايد در رابطه به محاکمه آنها گام های محتاطانه از جانب حکومتی برداشته شود که توانمندی مقابله    

را داشته باشد که در حفظ بی ثباتی افغانستان سرمايه گذاری        ) همسايهبخصوص کشور های (با تحريکات خارجی 
 .های طويل مدت سياسی کرده اند

 .افغانستان وقتی به حساب جنايت کاران جنگی رسيدگی می تواند که دارای يک حکومت مرکزی، مستقل و ملی باشد
 آن قوانين ملی و بين المللی قابل تطبيق   مطالبه کمک از م،م، م برای ايجاد محکمه مختلط ملی و خارجی که در-٢

از ين دو . تشکيل چنين محاکم از طرف م، م، م قبالً  در کمبوديا و سراليون مورد آزمايش قرار گرفته است . باشد
محکمه طبق معاهده ای که ميان حکومت سراليون و م، م، م در  : مثال صرفاً  به سراليون نظر مختصری می اندازيم 

.  م شد١٩٩٦محکمه مؤظف به محاکمه متهمين جنايات جنگی پس از سال . مضا شد، ايجاد گرديدم ا٢٠٠٢جنوری 
که برای محاکمه جنايت کاران  ) هالند(اين محکمه در دو نکته عمده از محاکم ديگری چون دو محکمۀ موقتی الهه    

يکی اينکه مقر محکمه در : جنگی يوگوسالويا و رونداء از جانب شورای امنيت تأسيس گرديده اند، متفاوت است
ارنوالی، وکالی دفاع و قضات دارای تابعيت سراليون، هم    داخل سراليون موقعيت دارد و ديگر اين که در کنار 

قوانين داخلی و خارجی     . صدور حکم بر مبنای قوانين ملی و بين المللی عملی می شود   . رديفان خارجی قرار دارند
 . بودجه محکمه از جانب م، م، م تدارک می شود. ندخآل های يک ديگر را تکميل می نماي

وقتی  ) اتکا به امکانات داخلی بدون مطالبه کمک از خارج(از الترنتيف ايجاد محکمۀ مختلط مانند الترنتيف اولی 
استفاده شده می تواند که در افغانستان حکومت مستقل ملی و خارج از زد و بند های داخلی و الزامات ژيوپوليتيک و    

 .ومليتاريست خارجی زمام امور را بدست بگيردژي
تا وقتی که افغانستان توانمندی طرح مسأله محاکمه جنايت کاران جنگی را در داخل و يا خارج دريافت می نمايد،  
افغان های متعهد، احزاب سياسی ملی، انجمن های کلتوری و جامعه مدنی می توانند دست به يک سلسله اقداماتی   

 :از جمله.  عالقمندی افغان ها به دنبال کردن قضيه باشدبزنند که مظهر
 تشکيل کانفرانس های موقوت، منظم و متکی به سهم گيری کليه گرو های سياسی، قومی و مذهبی ذی نفغ برای -

تأکيد می شود که موضوعات دارای جنبه ملی چون محاکمه جنايت کاران جنگ، در    . تازه نگهداشتن موضوع 
 و غيره می تواند محور های مطلوب جمع و  نگ از روسيه، حضور قوای خارجی در افغانستاخواست غرامات جن

 .جور کردن نيرو های متشتت ملی باشد
مثًال بلژيک و هالند که  ( مطالبه تشکيل يک سيمينار بين المللی درموضوع، به حمايت برخی کشور های خارجی  -

کمسيون حقوق بشر اروپا، سازمان عفو بين المللی،  ( حقوق بشر و احياناً  سازمان های) درمورد سابقه کار دارند
 ...)کمسيون حقوق بشر امريکا، کمسيون حقوق بشر افغانستان و غيره 

 برای رد يابی و جمع آوری اسناد الزم در مورد  بسيمينار يا کانفرانس مورد مطالبه برای ايجاد کميته های داوطل 
تان زندگی می نمايند، اقدامات الزم را روی دست خواهد گرفت و حتی می  آن متهمينی که در داخل و خارج افغانس  

از اين آرشيف محکمۀ که در سطح بين المللی يا ملی داير خواهد      . تواند دست به ايجاد يک آرشيف اسناد بزند 
 . گرديد، استفاده خواهد کرد 

 در رابطه به محاکمه جنايت قايم کردن ارتباط با سازمان حقوق بشر افغانی و طرح  يک ستراتيژی مشترک -
 .کاران به همکاری آن

 
 :نتيجه

در کشور های معروض به جنگ های دوامدار داخلی، توافقات صلح غالباً  مظهر تناسب قواء ميان حکومت نوبنياد و  
گروههای جنگی است و در ين ميان درمعادله قواء وزنه گروههای جنگی سنگينی می کند و حکومت در موقعيت    

با مرور زمان  . در ين حال طرح قضيه محاکمه جنايت کاران جنگ مقدور نيست. ير و ضعيفی قرار می گيردآسيب پذ
حينی که معادله قواء به نفع حکومت تغيير خورد، از يک طرف شاهدان زنده و اسناد و مدارک معتبر ازميان می   

 :التفاتی و درماندگی خالی می کند رود و از طرف ديگر جذبات و احساسات اوليه در قضيه جای خود را به بی   
 .افغانان بايد نگذارند که جنايت کاران در الک و لفافه مرور زمان مصئونيت دريافت کنند 
 .رسالت امروز ما فقط تازه نگاهداشتن قضيه تا رسيدن به هدف نهايی تامين عدالت است 
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