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افغانستان آامج جناايت عليه شريت رقار دارد
سالهاست افغانستان به سرزمين وقوع جنايات هولناك جنگى و ضد بشرى مبدل گرديده است و در شرايط
كنونى كشور ما اماج دور جديد اين جنايات خونبار قرار دارد كه تراژيدى خونين حقوق بشر در واليت لوگر
و مكتب سيد الشهدا در غرب كابل موارد اخير آن ميباشد  .گروه های تروريستی با وارد كردن تلفات
گروهی سازمان يافته و از قبل پالن شده بر مراكز تجمع مردمان ملكی جرايم شديد را مرتكب ميگردند
كه بيشترين قربانيان اين واقعات ترورستی جوانان و نوجوانان بوده اند .همچنان تلفات خانواده ها در
منازل شان ناشی از شدت گرفتن جنگ ها در هلمند موردی جديد بوده كه باز هم مردمان بی دفاع ملكی
بيشترين قربانی را متحمل ميگردند .قتل های هدفمند كارمندان جامعه مدنی  ،معلمين و كارمندان عادی
نهاد های عدلی و قضائی و دها موارد ديگر كه بايد در حكم جرايم شديد جنگی ،ضد انسان و انسانيت و
عليه بشريت مورد تحقيق ،بررسی و تعقيب عدلی و قضائی در يک پروسه عدالتمندانه حقوق جزائی بين
المللی قرار گيرد  .كتمان  ،خموشی  ،پرده پوشی و بی توجهی بر اين جنايات شديد ميتواند اهميت و
اعتبار جامعه بين المللی و ديوان جزای بين المللی را شديدآ خدشه دار سازد.
بر طبق تمام معيار هاى بين المللى و در مطابقت با تمام موازين حقوقی ،ارزشهاى قبول شده حيات مدنی
و دينی ،اين بربريت ،تجاوز بر واالترين ارزشهای انسانی و مدنی بوده و قتل انسانيت ميباشد و حمله بر
تاسيسات و محالت ملكی ،مكاتب ،شفاخانه ها  ،مراكز صحى  ،مكاتب  ،مساجد و  ...كشتار اهالى ملكى
بمثابه :
جنايت جنگی
جنايا عليه بشريت
جنايت ضد بشرى

تعريف گرديده است .كه بايد بطور گسترده درمقياس ملی و بين المللی مورد نفرت قرار گرفته و تدابير
عاجل بخاطر گرفتاری و محاكمه جنايتكاران اتخاذ و سازماندهندگان و دولت های حامی آنان در فهرست
سياه سازمان ملل متحد درج ومورد تعزيرات شديد بين المللی قرار گيرند .
مطابق به تمام معيار های حقوق بين المللی از كنفرانس الهه ( ۱۹۰۷م) ،تا اساسنامه نورنبرگ ،ديوان
جزايی بين المللی ،دادگاه لندن و كنوانسيونهای چهارگانه ژينو ( ۱۹۴۸م) ،اين عمل جنايتكارانه كه «بشكل
هدفمند» و «از قبل پالن شده» صورت گرفته در كتگوری «جنايات :جنگی ،ضد بشری و عليه بشريت»
مسجل گرديده است.
مطابق كنوانسيونهای ياد شده ژينو:
«جنايا ت جنگی شامل تمام موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگيری های جنگی ميشوند و
جنايات ضد بشری اعمال پراز قساوت برضد انسانها كشتار گروهی و تعرض بر سالمت جسمی و اخالقی
انسانان را احتوا مينمايد».
در همچو موارد كه وقوع «جنايت عليه بشريت و جرايم جنگی و ضد بشری» ،اظهر من الشمس است،
موارد الزام حقوقی بر مجرم ،سازمان عامل و دولت حامی ،از طرف مراجع مسئول وارد شده ميتواند.
طى دو دهه اخير عامالن اين جنايات هولناك روشن و مشخص مى باشد .
 بيشترين اين جنايات توسط تحريک طالبان و ساير گروه هاى تروريستى انجام يافته است قواى نظامى امريكا و ناتو و همچنان دولت افغانستان در وقوع اين جنايات متهم مى باشند .متاسفانه در بمباردمانها اهالى ملكى متحمل قربانى هاى بزرگ گرديده اند.
در اكثر موارد عامالن اين جنايات به پنجه قانون سپرده نشده اند  ،كه موانع اساسى درين ارتباط عبارت اند
از :
 اراده سياسى ضعيف دولت ، ارگانهاى حراست حقوق و نظام قضايی افغانستان توانايی تعقيب و محاكمه زورمندان داخل نظاموگرفتارى افراد طالبان را ندارند،
 ممانعت دولت امريكا از تعقيب عامالن اين جنايات،همچنان بر اساس موافقتنامه امنيتی دولت افغانستان با امريكا ،نظاميان امريكايی كه در خاك افغانستان
مرتكب جنايات ضد بشری و جنايات جنگی می شوند به اصطالح از مصونيت قضايی برخوردار مى باشند
.
ديوان جزايى بين المللى (  )ICC International Criminal Courtكه مقر ان در الهه ،هلند
قرار دارد  ،بر مبنای اساسنامۀ روم فعاليت نموده و افغانستان از سال  ۲۰۰۳بدين سو عضو اين دادگاه بوده
و ملزم برعايت احكام اساسنامه آن مى باشد .اين محكمه تنها جرايمی را می تواند مورد بررسی قرار دهد
كه بعد از تاريخ الزم االجرا شدن اساسنامه آن در خاك افغانستان يا توسط افغانان  ،ارتكاب يافته است.

محكمۀ جزايی بينالمللی متكی بر اصل صالحيت خويش و بر مبنای درخواست متضررين جنگ و نهادهای
مدافع حقوق بشر ،شكاياتی را در مورد اتهام ارتكاب جرايم جنگی و جنايات ضد بشری در افغانستان در
جريان جنگ تحميلی سالهای گذشته ،جمعآوری نموده و خواستار تحقيقات عملی و مستقيم در اين زمينه
میباشد .برای اينكه محكمه بين المللی جزايی بتواند قضايايی مشخص را بررسی كند  ،بايدمشروعيت
حقوقی مداخله خويش را در آن وضعيت مطابق به مواد (  ۱۷و  ) ۵۳اساسنامه حايز باشد .
شدت و گستردگی جرايم ارتكاب يافته و فقدان رسيدگی داخلی از عوامل اساسى مداخله محكمه بين المللى
پنداشته مى شود كه افغانستان بايد در تمام مراحل تحقيق ،تعقيب ،محاكمه يا اجرای مجازات با محكمه
بين المللى همكاری نمايد .
بسيار ضرور است تا دولت افغانستان بخاطر ايجاد يک كميسيون حقيقت يآب بين المللى در رابطه به افشا
و محاكمه عامالن اين جنايات هولناك عليه بشريت  ،به شوراى امنيت سازمان ملل متحد مراجعه نمايد .
بررسى اين جرايم خطرناك توسط محكمه بين المللى  ،افشاى عوامل جنايت و حاميان شان زمينه بى
اعتمادى ها  ،ناشى از جنگ شديد روانى را كاهش داده و باعث تقويت همنوايى جامعه بين المللى از داعيه
برحق مردم مظلوم افغانستان ميگردد .
شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به تمام مدافعان حقوق بشر متمنى است :
در احواليكه تمام افغانستان و همه اقوام با هم برادر و برابر و پيروان تمام مذاهب اماج
جنايات خونبار ضد بشرى قراردارند  ،ضرور است تا افشا و محاكمه جنايتكاران بمثابه
داعيه مشترك انسانى و ملى صداى مطرح گردد  ،تا جلو دسايس بخاطر قومى و زبانى
ساختن فاجعه حقوق بشر گرفته شود .
ما ،خود بايد به خون خود ارزش بدهيم ! ! ! و درين روز هاى غم انگيز و خونبار نفرين
همگانى به قاتل سفاك بفرستيم و محاكمه انانرا بحيث داعيه انسانى و مشترك
دادخواهى نماييم .
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