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  حقوقدان -اميرفيض

! به تفويض مصونيت  قضائي ،جھان حقوقی امروز تاسف انگيزِ  بل بسيار ا متوازن ونوقايع  يکی از
   .دين حکمتيار افغانی استلبگ

  تاسف انگيز زن واامتونچرا 

سال است که عليه دولت وملت افغانستان ميجنگد  ٢٠اسالمی افغانستان است که حدود  حکمتيار رھبرحزب
 ر وحزب اسالمی او ازسوی نھادھایحکمتيا ،مصداق جنايت عليه بشريت وحشيانه و نھم جنگی کور وآ

 ۵٠،٠٠٠اهپنج( غانیـــحقوق بشری متھم به موشک باران کردن کابل ودست داشتن درکشتارھزاران اف
مردم افغان بويژه  . بسياری ازکشته شده اند ١٩٩۶تا  ١٩٩٢مقيم کابل ھست که بين سالھای  )ھزار

فغان اين عنوان بدان سبب به او تعلق يافته که مردم ا ؛مينامند قصاب کابلرا بعنوان  اھالی کابل  حکمتيار
ميدانند  کابل مسئول کشتارعمدی ھزاران غيرنظامی وتخريب شھر  حزبش را ، اووحتی خود حکمتيار

راکت باران کرد وافراد وی مرتکب ھزاران  ،ن فاصله زمانی شھرکابل را بدون تفکيکآ وحکمتيار در
  )تاريخ افغانستان(                                                                            .تجاوز جنسی شدند

که حکمتياربا اتھامات پاشيدن اسيد برروی زنان  وبدرفتاری  ؛مده استآدرگزارش ديده بان حقوق بشر
ھمچنين  روزنامه نگاران و و  ثبت کرده ازجمله تھديد به مرگ  کارمندان امداد ھای جدی حزب اسالمی را

شمشتو درخاک پاکستان ايجاد کرده است   ھائی در حزب اسالمی زندانمده است که آن نھاد آدرگزارش 
. گزارش مزبور بنا براظھارات حکمتيار نوشته است که را شکنجه ميداده ن مخالفان خودآ که در

درھرواليت افغانستان گورھای دستجمعی وجود دارد که درنتيجه موشک باران بی رحمانه کابل بوسيله 
حکمتيارھمواره ازپاکسازی قومی درافغانستان حرف <دم کشھای حکمتيارشکنجه وکشته شده اند آ

  )زادآدانشنامه (                                  .واين درست ازمصاديق جنايت عليه بشريت است  ->ميزد

   داوري عمومي

 ی وجنايتکاربه حقوق واموال وداوری عمومی مردم افغانستان  ھرچه باشد حکمتيار وحزبش را يک جان
که با انجام اقداماتی  ؛ارکان حقوق ملی مردم افغانستان مستقراست که اين داوری بر ناموس مردم ميداند

مجازات  از سال برای فرار ٢٠حدود  او ؛مجموعه ارکان جرم جنايت عليه بشريت را مرتکب شده است
نبايد  ميزيسته است اين جانی نميتواند ومخفی با مردان مسلح به سالحھای جنگی درافغانستان  بطور

اين  ت قضائی استفاده کند تالمات عدالت وانسانيت ازنھم تحت عنوان نادرست مصونيآانون ازعطوفت ق
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اين عمل نادری که درافغانستان جريان يافته ومتاسفانه خيلی سريع مورد   ؛واقعه غيرقابل احصاء است
حزب اسالمی با دولت افغانستان   ٢٠١۶سپتامبر ٢٢ دريکه گرفته بطور د ھم قرارتاسی سازمان ملل متح
 نام او از تحريم ھای سازمان ملل عليه حکمتيار و ٢٠١٧سوم فوريه  در و ؛پيمان صلح امضا کرد

شتاب کامال بيسابقه بی  نظر . امری که ازريکا برداشته شدآمفھرست سياه سازمان ملل وسازمان سيای 
نارنجک  اتومبيل ھا وباداشتن  با مسلسل و بر با ھمراھان مسلح ومليشاھای سوار او .نظير بوده است
    .وارد کابل شد

  پيمان صلح 

بايد دانست که پيمان صلح  ،ن جانی پيمان صلح منعقد گرديده استآ زاريھا اطالع داده اند بانطورکه خبرگآ
روابط افراد با دولت وبرعکس بموجب قرارداد نيست بلکه ھمواره بين کشورھاست  ونه کشور وافراد، 

عملش منجربه قتل وتضييع حقوق بموجب قانون است  صلح با کسی که عليه قانون اساسی قيام کرده و
   .خصوصی شده است  مصداق حقوقی پيمان را ندارد

شامل مرتکبين  که ممکن است  ترتيب قانون اساسی نھم بنا برآافراد کشور ھا ازحق عفو استفاده ميکنند و
جنايات ميگردد اين نکته ممتاز قابل توجه است که ھيچ مقامی حق ندارد که مجرمی راکه محاکمه نشده 

نمونه عفو خليل طھماسبی) بنابراين به ( ان عفو معتبرنيست ،عفو کند  واگرکرد حتی بوسيله مجلس
ار وعوامل او که مرتکب جنايات عديده شده اند نه پيمان صلح متعلق است ونه عفو، مادامی که يحکمت

ق شود ولی محاکمه نشده اند  البته ناگفته پيداست که حقوق عمومی ممکن است درشرائط خاصی تعلي
   .حقوق زيان ديده ازجرم رانميتوان بدون رضايت شاکی ويا تامين ھزينه وزيان او با عفو معاوضه نمود

بنابراين مالحظه ميشود که ارکان الزم حتی برای عفو حکمتيار رعايت نشده است واعتراضات مردم کابل 
  .متيار مقرون به عدالت وانصاف ووارد استبه موافقتنامه صلح با حک

مثال حکمتيار که ميخواھند دست ازمخالفت با دولت بردارند بايد اعالم ختم خصومت کنند واين يک ايجاب ا
سياسی است که اصل مھم برزمين گذاشتن سالح وتسليم کسانی است که مورد تعقيب بوده اند  وقبول 

دولت نسبت به مجازات  دولت نسبت به ايجاب امثال حکمتيارجنبه الزامی ندارد وبل جنبه ارفاقی دارد يعنی
   .ويا تعليق مجازات خواھد شد ھا قائل به تخفيفنآ

  !برخي ازمواد پيمان صلح

قصاب   –اميرموشک انداز ( ! بين دولت افغانستان و حکمتيار ملقب به نامھایبرخی ازمواد پيمان صلح
    .) چنين استکابل

ی  بن ومناسب برای زندگی اعضای حزتامين مکانی ام –تضمين قضائی حکمتيار واعضای حزب اسالمی 
  .زادی اعضای زندانی حزب اسالمیآ –ی ازامکانات دولتی باستفاده اعضای حز –درکابل 

مقاومت  نھا  وآل افغالی ومتجاوزين به ناموس زنان ودختران افغانی وغارت اموا ۵٠،٠٠٠يعنی قاتلين 
ظالمان ومتھمان به جنايات ضد  و برای ملت افغان ھيچ وھيچ ورآدرمقابل قانون وايجاد ھزينه سرسام 
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امکانات دولتی مورد استقبال واحترام  بشريت طلبکارھم شده اند بايد درخانه ھای مناسب وبا استفاده از
  .دولت افغان ھم  قرارگيرند

  ن عمل آتلخي وزشتي 

اين غده چرکين درھمه  تلخی وزشتی عمل مزبور تنھا متوجه دولت وملت افغانستان نميشود بلکه
 ن رھبرآوھمين ابوبکربغدادی  ويا  خواھد کرد باز سر و ؛کشورھای جھان مالک عمل قرارخواھد گرفت

 وگله دزديدند  ،سربريدند  ودختران را گله ازن ومرد بيگناه ر اينکه ھزاران ھزار حرام پس از کوبو
ياراستفاده تنگاه که خسته شدند وديگرقادربه ادامه جنايات خود نبودند ازھمين نسخه حکمآفروخنند و

نھا بگويد شما روزی فالن جنايت آ! منعقد ميسازند وکسی ھم نميتواند به ميکنند وبا دولت ھا پيمان صلح
   .را کرده ايد

رھرکس که قدری بی وجدان وبی شرافت با اين ادبياتی که دنيای امروز برای تبھکاران وضع کرده اگ
   .دم بی عرضه ای استآباشد راه داعش وحکمتيار وطالبان را انتخاب نکند 

  ترس ازمجازات وتبهكاري

يگانه عامل که بشريت برای جلوگيری ازتبھکاری برگزيده واين طريق سابقه ای بسيارديرينه وکھن دارد 
ن مانع وقوع آ واھمه از تبھکاران است که ترس و  شود مجازاتين درھمه مذاھب ديده مآکه حتی ريشه 
نشود نھال  رو و اگربنياد بيداد زير< :فالسفه  نوشته است زن ميشود يکی اآتعدد  و جرم ويا تکرار

  >عدالت را نميتوان درجامعه کاشت

  ا درافتدـان زپـــنياد امـــــبرافتد      ب ئين سياست ارآ

  کزُيمن سياست ابخوريافت   ن باغ زايمنی ثمريافت   آ

رامش درافغانستان دانسته است آ مھمه صلح و ابزار را از دولت افغانستان تصميم نسبت به حکمتيار
قای وگملن  کارشناس مسائل افغانستان دراين مورد گفته است  آ ؛بکلی اين برداشت فاسد ونادرست است

سازمانی  افغانستان کمک ميکند او ری صلح دربه برقرا من ھيچوقت معتقد نبوده ام که صلح با حکمتيار<
تشويق  چندانی در داد با حکمتيار تاثير قرار د وباشا رھبری ميکند که تھديد کوچکی درميدان جنگ مير

  .طالبان به برقراری صلح ندارد>

، رواج فرھنگ قائل شده اند ن گذشته امکانات وبقول خودشان مصونيت ھای قضائی که برای حکمتيارآ از
  .ن برای ھمه تبھکاران وعاملين جنايات عليه بشريت خواھد بودآبرسميت شناختن معافيت و

  توضيحي درباره مصونيت قضائي 

   .درمورد حکمتيار مصداق نداردمصونيت قضائی که درمورد حکمتيار مورد لحوق حکم ويا نظرقرارگرفته 

 و نند مصونيت قضاتازوقوع جرم است مازيرا مصونت قضائی بمعنای مصونيت دادن به اشخاص قبل 
، مصونيت ھای پارلمانی، مصونيت برای اطفال يا مصونيت قضائی نمايندگان کشورھا درکشورھای ديگر
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  محسوب است انواع مصونيت ھای قانونی مصونيت قضائی که يکی از نھاآکمترازسن قانونی وامثال 
 قضائی به وظايف خودشان عمل کنند تعقيب رانی ازگراد ميدھد که بدون نتی است که قانون به افيموقع

ملت  سال است عليه دولت و ٢٠نه اينکه کسی که مرتکب جنايات عديده عمومی وخصوصی شده و
  .کشتارو تجاوز کرده ازمصونيت قضائی استفاده کند

   نمونه مصونيت قضائي 

ت که بموجب مريکائی درکشورھاسآمھمترين نمونه ای که ميتوان ارائه داد  مصونيت قضائی مستشاران 
درخارج ازکشورنميتواند بدون  »مستشاری«ھيچگونه ماموريت نظامی ( کنگره  ١٩٧۶قانون سال 

ونيت قضائی قانون مزبور مص ، بموجبدرکالمی ديگرو  )ضمانت حقوق ملی اين کشور اجرا گردد
فع بايد درکشورھای ديگررسما توسط دولت منت متخصصين سالحھا  -مستشاران نظامی -نيروھای نظامی
    .ضمانت شود

 مريکا روابط نظامی وآجنبه اجرائی قانون مزبور چنين است که ھرکشوری درجھان که بخواھد با 
   .تسليحاتی داشته باشد ناچاراست که به قانون مزبور تمکين کند

 ھر ژاپن و –فرانسه  –لمان آمريکا درکشورھای آقانون مزبور نسبت به مستشاران وافراد نظامی 
  .جريان دارد مريکا داردآقرارداد ھای نظامی با کشوری که 

که بھانه شورشيان مذھبی ان نظامی دولت شاھنشاھی ايران تطبيق مورد با قانون مصونيت مستشار(
  )شد


