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 احقاق حقوق مردم و یا اتالف آن؟
 چهارمبخش 

 

ذره  یو تماس تلفون یمیلاز هموطنان با ارسال ا یادیز ینبشته، تعداد ینا و سوم دوم ،تذکر: بعد از نشر بخش اول
سازنده مرا  یشنهاداتو پ یانتقاد یلی،تکم یاترا مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظر ینکمتر ینفرموده و ا ینواز
 .یباشمآنها م یشترنظر، نقد و تکمله ب رنموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظ ییرهنما
 :یعدالت انتقال ۀپروژ
 عدالت و انتقال. دو هدف یحتوضعبارت است از  یانتقال عدالتمفهوم 
( در پرتو یدآ یاعالم بدست نم یقواضح است که عدالت تنها از طرق شود. )قبه اشکال مختلف مح یتواندم عدالت

 ؛یباشدم «یمستند ساز و یابی یقتحق» عبارت از کار ینعمده تر یعدالت انتقال ۀدر تحقق پروژ ،تجارب بدست آمده
 ینیب یشپپروژۀ انتقالی  طرح بند سوم دراصل  ینا یزدر افغانستان ن وآن بوده ه ب یالواقع تمام پروژه متک یف و

 است. یدهگرد
نداشته، بلکه  یحقوق ۀجنب که صرفا   یباشد،م یوفاق مل و یگذار به صلح، آشت ،قبل از همه "یانتقالعدالت " مفهوم

 .یگرددمتبارز م یاجتماع و یاسیس یهمزمان با پروسه ها
 یپبر پرنس یمتک و یمتأس (،یومستند ساز یابی یقتآن )حق ۀبخصوص رکن عمد و یعدالت انتقال ۀپروس مجموع

صورت ه ب و یافتهحقوق بشر بازتاب  یجهان یۀباشد که در اعالم یم« جزا جرم و یتمشروع» یجهان ۀقبول شد یها
 یزن افغانستان نافذ یاساس قانوندر  و یدهمسجل گرد«  یاسیوس یحقوق مدن یالملل ینب یثاقم»مشخص در بخش سوم 

 ن،اصطالحات: مظنو یالملل ینب و یمل یقضائ یستمبر اساس آن در س؛ شده است یدهگنجان ( 32و 32، 32)مواد  در
 یارگان ها یفوظا یی،اجراأت جزا ۀدر پروس است و یافتهجداگانه بازتاب  یممفاه یثحه محکوم ب مجرم و متهم ،

 .گردیده استمشخص  یحراست حقوق
 :یالملل ینب و یعد ملموضوع در ب   یحقوق پیچیدگی
ۀ یچیدپ و یاختصاص یاربحث بس ،یالملل ینب و یمل ۀدر عرص یجنگ یاتجنا و یضد بشر یمجرا رسیدگی به مسئلۀ
مخالف  یمجنرال رژ افسر وهر مسلح، یهر منسوب قوا با این مسئله، یاسیس و یاست. در برخورد احساسات حقوقی

 ود.یشمردود بوده و جرم پنداشته م یاز لحاظ حقوقاین نوع برخورد  که  ینمایندقلمداد م "یمجرم جنگ"را 
 ییجزا یمی)محکمه( دا یواند یا و« هاگ» یالملل ینب ۀاز محکماشخاص  ی عدۀ ازنوشته ها و یهدر اظهارات شفا

خاص  یجرپروس ضوابط و، قواعد یهر کدام داراارگان های نامبرده شده،   که یحال دربرده میشود؛ نام  یالملل ینب
 یدوره ها یاسیس یرقبا و مخالفین «یاتشکا»ندارند تا  یتمسئول یالملل ینب ییقضا یارگان ها ین)ا یباشد،خود م

 (.یندنما یمختلف را بررس
 ی)جنور آن در ۀکه بعداز انفاذ اساسنام ینمایدم یرا بررس یمیفقط جرا« یالملل ینب ییجزا یمیدا ۀمحکم»جمله  از

                                                  د.نباش یافته، ارتکاب (3113
مورد  ،اتهام ارتکاب همان جرمه ب یثانبار یاست، برا یدهمجازات گرد محاکمه و یکبار به ارتکاب جرم، که یکسهر
 یلتسج یاسیوس یحقوق مدن یالملل ینب یثاقموضوع در بند هفتم بخش سوم م). واندتیو محاکمه قرار گرفته نم یبتعق
دوم  ۀ)فقر .وجود ندارد یاحکام یجنگ یمجرا و یضد بشر جرایمبه ارتباط  ،افغانستان یاست(. در قانون جزا یدهگرد
 ،یقانون اساس ۀحکم متذکر گذاشته است. یدقرا  از طرف محکمه ذیصالحمحکوم بودن  ،نافذ یقانون اساس (12 مادۀ

پرتو  در" تا ،باز کرده است ،معروفتر اند یسفر ابلکه از ک قض حقوق بشر و جنایتکاران جنگینمتهمان  یراه را برا
 .یندنما ییبر سرنوشت مردم فرمان روا" قانون
 کار کجاست؟ یاساس کلید
 .مردم نهفته است یواقع آزاد و ۀبر اراد یمبتن و ی، ملدر وجود دولت مشروع حل معضله، یدشاه کل و یاساس کلید
 یۀقضائ ۀقو قانون مالک عمل آن باشد، و یتحاکم بدهد و یلتشک یمل یسپول ستون فقرات آنرا اردو و که یدولت
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  یاخالق و یقوقح یتصالح ائیهقض یقوا یکدولت باشد. همچو  ۀثالث یرکن قوا مستقل که احکام آن نافذ گردد و
 آن است.( یۀقضائ ۀقو ،بخش دولت ینفاسد تر ،یاحوال کنون)متأسفانه در .را دارا خواهد بود یتحقق عدالت انتقال

اکنون  .است یدهگرد "قدرت" یها یباز مصلحت و یقربان ،یجمله عدالت انتقال از عدالت در مجموع و ،افغانستان در
خاطر ه ب مستقل( یۀقضائ ۀقو مشروع و و یدولت ملایجاد ) مأمول ینبه ا یابیتا دستآیا که  یگرددمطرح م یسوال

 .یابدمؤثر انجام  یکارها یانتقال یبه عدالت واقع یابیخاطر دسته ب ید! بایرم؟ نخیمنتظر باشباید  یعدالت انتقالتأمین 
عدالت  ۀمشمول پروس یبه حساب اجزا یتواندم یموارد آت یافت،که در صفحات قبل تذکر  یاساس یهمزمان با کارها

 مطرح گردد: یخواه
 ۀده چهار که در ینمائیمصحبت م حالیدر  «یعدالت انتقال ۀپروژ»که ما از  یمداشته باش یاده قبل از همه ب :الف
 :یراخ
 .ینمایدم یدرا تهد جامعه یاتح ،مزمن یاجتماع و یاسیانقطاب سـ  
 .را بوجود آورده است یمل یخطر فرو پاش ،یاجتماع یرالجوانببحران کثـ  
 یجادرا ا یخاص و معضالت یبمصا ،لئمسا ،گوناگون آن، بحراناتمتشکلۀ  عناصر وابعاد  ،تداوم، آفت جنگـ  

، ایجاد قشر خاص نیمهاجر شده گان ویجا، بوسعت یافتن اعتیاد به آن و مخدرمواد از جمله تولید ) .کرده است
 و...(. زورگوی و غاصب

بشر نه، بلکه    وق در افغانستان تنها نقض حق است. یدهپا گرد یرز یواجتماع یمل یحقوق بشر وارزش ها یممفاه ـ 
است که تحقق  یبدان معن ینا. یباشیم( مواجه م continuing human right violationنقض مداوم حقوق بشر)   با
 یاسیس یغاتتبل یقاز طر یتوانداست که نم یرسالت مل ینبزرگتر آن یدنپامال گرد از نقض و یریقوق بشر، جلوگح
 تحقق گردد.م

قانون  یتحاکم مورد در .یشودبرابر تحقق عدالت پنداشته م چالش در ینبزرگتر داسدولت ف قانون و یتنبود حاکم ب:
 گردد. دلبمردم م اصل به باورافراد جامعه و ینورت مستدام دفاع شود، بلکه اصه اصل ب یناز گفت: نتنها یدبا

در  و یندهدر آ مواجه ساخته و یکشور را به خطرات جد تمام جامعه و ،به آن یباورمندعدم  قانون و یتحاکم فقدان
 یدارتباط نبا ینا خطرات در .یشودسقوط افغانستان پنداشته م یبمه یاز عوامل داخل یکی ،حالت ینصورت تداوم ا

 اکنون: ینهم متوجه بود که یدبا ید: با نگرانوش یتلقساده 
 یاستر یگرد یدکاند و یشودم یجمهور یاستر یدکاند خندد و یهمه م یشبه ر یانتحار یاتمدافع جنا و عامل

شدن در  یددرروزکاند یکا،امر ۀمتحد یالتدر ا یارکان حرب یت عالیالتحص و یسترجنرال ۀبا رتب یجمهور
ون ناک ین! )عجب! مگر همیردبگ تهللا دوباره تفنگ بدس هتمحاضر است بخاطر کل: یگویدانتخابات م یسیونمحضرکم
 (نمایند؟نمی  انبهللا قر هتمه بر ضد کلتواسنخ یمسلح جان شانرا خدا یسربازان فداکار قوا افسران و

اصطالحات  یدنشن از که یسالدوازده ) یمقام دولت ینتریبر عال یهسال تک دوازدهاز  بعد یجمهور یاستاول ر معاون
 ( صاف وبوده است موکراسید حامیدولت  یاگو فلک کرشده است و شوگ یدولت ساز بشر و حقوق موکراسی،د
 .ینمایدم تبصح «کوهه دن باالشب»از  ادهس
 ینمب یما وقت یاسکرد . ق یاسخطرات را ق ینا یاسمق یتوانم ؛یافتخروار تذکر  ۀحساب مشت نمونه آنچه ب با

در کشور  یاجنب یانمحصول حضور نظام معلول و «یثبات نسب» ینکه ا یمخواهد بود تافراموش ننمائ یتواقع
از  خطر انقراض دولت از درون دولت و ،یندم دولت را جمع نمایپاکستان گل آن قبل از آنکه طالبان و یردر غ .یباشدم

 ، وجود دارد.یابتین یجنگها افغانستان به ساحات نفوذ تفنگ بدستان و یمتقس یریسر گ
 ،اصل ینکه دشمنان ا یمکه ما متوجه باش یشودپنداشته م یضرور یزلحاظ ن ینقانون از یتبه حاکم یشترمکث ب این
 د.نباش ینم یرانوابسته به پاسداران ا یها یمدار یعتطالب و شر یانگرا یعتها شرتن

 تلخ: یقبه حقا فاعترا
 یا و. یشودمحدود نم کاران جنگ خالصه و یتجنا و یضد بشر یممان به جراهمت یافشا ۀدر محدود صرفا   یقحقا بیان

را  یکی یبا دکاندار مفتوح و راپرمنفعت  به ادبیات امروز انجوی" دکان"بهانه  یناه چند تن انگشت شمار ب
 یا و یسیاخاطر تعلق سه را ... گفته سرانجام همه را ب یگریآن د و یرا اخوان یسوم ،را اشرار دیگری یست،کمون
 .ینمایندمداخل  یجنگ یتکاراندر فهرست جنا یمذهب و یاسیس یشۀاند

 که: یمتعلق دار یمعترف بود ما به کشور یدبا ،داردنیز  یگریتر د یجد یارتلخ ابعاد بس یقبه حقا اعتراف
 دارد. یوهب و یتیم، یوب، معمعلول ،یدشه لیونمچند  ـ
 نشده است. یقدق یابیشدگان ارز یجاب یهنوز رقم واقع رقم مهاجران جهان را دارد و ینبلندتر ـ
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 یثحه ب یالدیم 11شده، در قرن  یدهون کشانخ و خطه به خاک اینشدن مهاجمان یرزبا سرا یخدر طول تار ـ
 یحساب ابر قدرت ها یۀنطع جنگ سرد و به مرکز تصف یثاواخر جنگ سرد بح ، در دوره و«هندوستان ۀدرواز»

 قربانی میدهد.... و  یانهم یایر ورود به آسمثابه معبه اکنون ب و یقرن جار یلدر اوا ن وآبعداز متخاصم و
 پاکستان و ۀتداوم جنگ اعالم نا شد عرب و یونابوه قم و و یوبندبرخاسته از د یادگراییبن یاکنون سونام همین

 .ینمایدبود افغانستان را مطرح م سوال هست و یس،انگل و یکاامر یزکجدار ومر یها یاستس
ه جفا ب ینا یراز ؛یدارندگام بر م یاطبا احت یاربس یو واقع یعدالت عمل ینمدافعان راست ،فوق یقداشت حقادر نظر با

 مادر وطن است که ما: خونه حق نعش آغشته ب
 یترازو یا و یمخود باش یبرق یانآن جر وشخص  ینا الزام بروارد کردن  یا آن گروه و شخص و ینفکر برائت ا در

 روس ها کم کشته و گوئیمب و یمنمائ یادرا کم وز آن و ینمحتسب گناهان ا و یمفت در نقش در دست گرفته و یمثقال
 تجاوز پاکستان و بر «میاخوت اسال»نام  یرتا ز یمتالش نمائ یا و .بر عکس یا و ؛کشته اند ارمیشب ها یکاییامر
 .یمواعراب خاک انداز یسعود و یرانا یسدسا

 ادامه دارد.
 
 


