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تره کی بعد از دستگیری به اشکال مختلف به شهادت رسیده بودند به دیوار های وزارت داخله 

 .آویخت

سال جنگ مردم بی دفاع ما به انواع مختلف قربانی شده اند که مرتکبین  ۲۰بدون شک در طول 

  .لیت جنایات ارتکابی شان را به عهده دارند هر دور مسئو

علمی و انسانی، انسان موجود با عظمت و در هم آمیخته با ظرافت ها و بر مبنای دیدگاه های 

ی است که از ارزش بسا بلند در خلقت برخوردار می باشد که در حفظ حیات و کرامت ئتوانایی ها

 .اش نباید کوتاهی شود، چه رسد به نابود کردن جسم و جان اش

از  رثو ۷دیمکراتیک خلق قبل از به قدرت رسیدن شان یعنی قبل از  ۀاعضای حزب منحل شد

زیست داشتند که فضای وطن با خاک و خون آمیخته نبود و مانند  یخورد تا بزرگ در روزگار

یعنی ذهن و روان شان متاثر از . تماتیک در شهر و ده نبودیمسامروز شاهد جنایات جنگی و سی

اما آنچه . و اکثر این افراد خود در جمهوریت محمد داود شریک و سهیم بودندفضای جنگ نبود 

در طول سالها اذهان عامه را مصروف ساخته است اینست که افراد رژیم وقت چگونه به خود حق 

دادند که هزاران هموطن شانرا اعم از پیر و جوان، اهلم علم و اهل کسب، باسواد و بی سواد را 

 یفه، مکتب و بازار دستگیر و به کشتارگاه ها ببرند؟از بستر خواب، وظ

جهت دریافت جواب این سوال ها به سراغ تحقیق علمی آقای کیل اندرسن، متخصص جنایت 

شناسی رفته و در روشنی یافته هایش جنایات رژیم وقت افغانستان را مورد بحث و تبصره قرار 

 .میدهیم

قدان کانادایی با مرتکبین نسل کشی و همچنان آقای کیل اندرسن متخصص جنایت شناسی و حقو

 .صحبت کرده است ،آنهایی که از این عملکرد حمایت نکرده اند

در سال . خشونت و نسل کشی برای مدت طوالنی توجه آقای اندرسن را بخود معطوف کرده بود

اش  م در حالیکه او برای یک سازمان غیر دولتی در کشور رواندا کار میکرد، امور کاری۰۲۲۷

او را با قربانیان بی شماری در تماس قرار داد، منجمله زنانی که در جریان نسل کشی در اوایل 

او همواره از خویش سوال میکرد که . دهه نود قرن بیستم مورد خشونت جنسی قرار گرفته بودند

لین این چرا انسان ها این همه مظالم را در حق همدیگر روا میدارند؟ به تدریج ذهن اش متوجه عام

 .جنایات شد

کار ساده نبود، در حالیکه همدلی و همدردی با قربانیان  ،تماس با عاملین جنایات: "او میگوید

اما اگر در مورد مرتکبین نسل کشی هیچ نپرسید ومحض با عبارات . خشونت جمعی آسانتر است
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پنداشته می شود  اغلب چنین. آنها قضاوت کنید، با بن بست مواجه میشوید ۀمنفی صحبت و در بار

. اما من هیچگاه از این جنایات چشم پوشی نمی کنم. که تالش برای فهمیدن به تأیید منتج می شود

اما اگر بخواهید بفهمید که چرا مردم می توانند چنین جنایاتی را انجام دهند، تنها مردود شمردن این 

 ".اعمال شما را به جایی نمیرساند

با تقریباً دوصد تن از کسانی که درگیر خشونت جمعی در رواندا، در سالهای اخیرآقای اندرسن 

 .کامبودیا ، بوروندی ، بوسنیا، یوگاندا و عراق بوده اند، صحبت های طوالنی انجام داده است

با وصف آنکه آقای اندرسن تجربه تحقیقی در کشور های که قتل های گسترده در آنها صورت 

یک عمل دشوار تعریف میکند و اینکه چه چیزی قتل را آسان  اما او کشتار را ؛گرفته است، دارد

با صحبت کردن در مورد . نکته اصلی ایجاد فاصله جسمی و عاطفی است: "میسازد میگوید

با صحبت نکردن در مورد قربانیان، بلکه در . دیگران، افراد دیگر را کمتر انسانی جلوه میدهند

امن زده اند، قربانیان را خطرناک جلوه داده و چنان مورد افرادی که آنها خود به چنین کاری د

باالخره كشتار را به عنوان اقدام . وانمود میکنند که آنها هدف داشتند تا به ایشان صدمه برسانند

آری این . هرچه فاصله از قربانی بیشتر باشد، کشتن آسانتر می شود. دفاع از خود جلوه میدهند

اگر مجبور شوید تا دستان خود را به دور گلوی شخصی . ستامر به معنای واقعی کلمه چنین ا

 ".بپیچید، این عمل دشوارتر از فشار دادن یک دکمه برای پرتاب یک موشک از راه دور است

در . این نتیجه گیری به گمان اغلب در قسمت افراد کلیدی و سطح رهبری رژیم وقت صدق میکند

ط کشتن به یک امر عادی تبدیل می شود و در برخی شرای"عین حال محقق بیان میکند که 

 .کامالً مخالف چیزی که معموالً طبیعی می پنداریم. خودداری از آن به یک رفتار انحرافی

پس در چنین حالت سرکشی از قتل جسارت میخواهد، جسارتی که در بدترین حالت به قیمت حیات 

از این روایت ." خواهد داشت شخص تمام میشود و در بهترین حالت طرد و انزوا را به دنبال

 .میتوان چنین نتیجه گیری کرد که افراد جبون دستور قتل های رژیم ها را عملی کرده اند

آقای اندرسن بر مبنای تجربه تحقیقی اش بیان میدارد که آن عده مرتکبین جنایات که آزاد هستند از 

ا اعضای فامیل شان در مورد بیم زندان یا شناسایی ماهیت شان عالقه ندارند که اطرافیان ی

آقای اندرسن معتقد است که اکثر افرادی که خود عمالَ در جنایات دست . عملکرد های شان بدانند

اما رهبران و عاملین نسل کشی و کشتار  ،داشته اند از اختالل افسردگی پس از سانحه رنج میبرند

آنها پیاده ها را روی صفحه . ه اندهای جمعی اغلباً خودشان مستقیماً در این کشتارها دخیل نبود
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شطرنج حرکت می دهند، اما به عواقب آن نمی اندیشند و در نتیجه آنها از صدمه روانی نیزکمتر 

 .این همان حالتی است که در مورد جنایتکاران رژیم وقت صدق میکند. متأثر میگردند

و سوال های فرعی ما تا با مرور گذرا بر این مصاحبه تحقیقی چیز های برای ما واضح میشود 

اما سوال عمده و اصلی تا هنوز هم الجواب است که رژیم وقت چرا حق . حدی جواب پیدا میکند

 زندگی را از ده ها هزار انسان بیگناه گرفت؟

هموطن ما را کشت و به  ۹۰۲۲۲رژیم به روایتی در طول یکنیم سال اول حاکمیت اش حد اقل 

 .(تصور کنیم ۹۰۲۲۲را جدا از لست  ۱۲۲۲رتی که لست در صو)تن را  ۹۷۲۲۲روایت دیگر 

به چه تعداد افغان ها  (حزب وطن)دیمکراتیک خلق  ۀسال حاکمیت حزب منحل شد ۹۲آیا در طول 

 .و به چه اشکال کشته شده اند که حتی اجساد بی جان شان را نیز به خانواده های شان ندادند

از عقده در این بحث سهم بگیرند و نظریات شانرا  امیدواریم هموطنان گرامی با جواب های مبرا

 .با ما شریک سازند

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 :ذیالً ترجمه مکمل مصاحبه آقای اندرسن خدمت تان تقدیم میشود

 م 9102جنوری   20

با آقای کیل  Trouw لندیها ۀخبرنگار روزنام (Nicole Lucas) مصاحبه نیکول لوکاس

متخصص جنایت شناسی و حقوقدان پیرامون تجارب اش از عاملین  (Kjell Anderson) اندرسن

 :جنایات، خشونت جمعی و نسل کشی

آقای کیل اندرسن به این نظر است که ما باید افرادی را که مرتکب جنایت نسل کشی شده اند درک 

 .نماییم، زیرا آنها به ما شباهت دارند

آقای کیل اندرسن متخصص جنایت شناسی و حقوقدان که با مرتکبین نسل کشی صحبت کرده، به 

همچنان افرادی که از این عملکرد حمایت . این نتیجه رسیده است که قتل یک عمل بسا مشکل است

 .نکرده اند در حقیقت اشخاص نورمال محسوب نمیشوند

کانادایی با مرتکبین نسل کشی و همچنان آقای کیل اندرسن متخصص جنایت شناسی و حقوقدان 

خشونت و نسل کشی برای مدت . اآنهایی که از این عملکرد حمایت نکرده اند صحبت کرده است

م در حالیکه او برای یک ۰۲۲۷در سال . طوالنی توجه آقای اندرسن را بخود معطوف کرده بود

ری در او را با قربانیان بی شماسازمان غیر دولتی در کشور رواندا کار میکرد، امور کاری اش 

تماس قرار داد، منجمله زنانی که در جریان نسل کشی در اوایل دهه نود قرن بیستم مورد خشونت 
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او همواره از خویش سوال میکرد که چرا انسان ها این همه مظالم را در . جنسی قرار گرفته بودند

 .این جنایات شد حق همدیگر روا میدارند؟ به تدریج ذهن اش متوجه عاملین

کار ساده نبود، در حالیکه همدلی و همدردی با قربانیان  ،تماس با عاملین جنایات: او میگوید

اما اگر در مورد مرتکبین نسل کشی هیچ نپرسید ومحض با عبارات . خشونت جمعی آسانتر است

ن پنداشته می اغلب چنی. منفی صحبت کرده و در باره آنها قضاوت کنید، با بن بست مواجه میشوید

اما من هیچگاه از این جنایات چشم . شود که تالش برای درک یک مسئله به تأیید آن منتج می شود

اما اگر بخواهید بفهمید که چرا مردم می توانند چنین جنایاتی را انجام بدهند، تنها . پوشی نمی کنم

 .مردود شمردن این اعمال شما را به جایی نمیرساند

قای اندرسن با تقریباً دوهزار تن از کسانی که درگیر خشونت جمعی در رواندا، در سال های اخیرآ

 :کامبودیا، بوروندی، بوسنیا، یوگاندا و عراق بوده اند، صحبت های طوالنی انجام داده است

 پیدا کردن عامالن جنایات که می خواهند صحبت کنند چقدر دشوار است؟

ندا افرادی که به اتهام نسل کشی محکوم شده اند در در روا. این امر در هر کشور متفاوت است

در . من باید از مقامات اجازه میگرفتم که این کار چندان دشوار نیست. زندان به سر می برند

کامبودیا فقط یکتعداد معدود افراد محکوم شده اند و من در واقع باید به عنوان روزنامه نگار با آنها 

 .را با آنها مطرح مینمودم تماس برقرار میکردم و سواالتم

شاید به این دلیل که  .دزندان هستند راحت تر صحبت می کننمن این است که کسانی که در  ۀتجرب

شان سر رفته، فضا برای شان ناخوشآیند است و هرگاه شخصی از بیرون زندان به آنها  ۀحوصل

  .عالقه نشان میدهد، آنها صحبت میکنند

مردم می ترسند چیزی بگویند که خود را به درد سر : ارتر استاین کار خارج از زندان دشو

بعضاً آنها نمی خواهند تا اطرافیان شان بدانند که ایشان در . ممکن است حتی زندانی شوند. بیندازند

. من یک بار با مردی در خانه اش در یوگاندا صحبت میکردم. گذشته چه کاری انجام داده اند

او نمی خواست . بود Lord's Resistance Army (LRA) گاراوعضو اردوی مقاومت پرورد

او . همسرش می خواست آنجا باشد. که خانواده اش در جریان صحبت در اتاق حاضر باشد

 .کنجکاو بود، زیرا واقعاً نمی دانست که شوهرش چه کاری انجام داده است

به مشکل  ،خود شان در آن همچنین عاملین جنایات بعضاً در مورد آنچه اتفاق افتاده است و نقش

 .صحبت میکنند
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انستیتوت جنگ، هالوکاست و ) NIOD که توسط" 0291نسل کشی پس از "شما در کنفرانس 

در . داشتید" آیا کشتن مشکل است؟"برگزار شده بود سخنرانی تحت عنوان ( مطالعات نسل کشی

ترده ای صورت گرفته حالیکه کشتار در کشورهای که شما در آنها تحقیق کرده اید به طور گس

 .است" بلی"است، با این حال پاسخ شما به این سوال 

اغلباً حتی نمی خواهند فکر کنند که می . برای اکثر مردم صدمه رساندن به دیگران دشوار است

این اصل در مورد همه صدق نمی کند، اما در مورد اکثر انسان . توانند چنین کاری را انجام بدهند

 .تحقیقات زیادی گواه این مدعا است. ها صدق می کند

اکثر آنها هرگز محکوم . در رواندا مردم عادی، اغلب کشاورزان درگیر جنایات وحشتناک شدند

. این یک قدم بزرگ است تا بتوان کسی را کشت. نشده بودند، چه رسد به اتهام یک جنایت خشن

شت خاطرات خشن اذیت میشوند، مردم به من میگفتند که تا هنوز کابوس می بینند، به خاطر برگ

این امر در مورد . احساس پشیمانی میکنند و اینکه آنها غالباً به اعمال گذشته شان فکر می کنند

 .همه افراد صدق نمی کند، اما در مورد اکثر آنها صادق است

نسل کشی در یک زمینه سیاسی خاص، در شرایطی رخ می دهد که ترس یک نقش بارز را بازی 

آنها . توتسی ها شما را هدف قرار می دهند: "در رواندا تبلیغات زیادی صورت می گرفت .می کند

اکنون و به عنوان شخصی که خارج از مسئله قرار ." می خواهند ما، هوتوها را از بین ببرند

اما . دارید، می توانید به آن خونسردانه نگاه کنید و نتیجه بگیرید که این یک حرف مزخرف است

آنچه مهم است این است که مردم این ترس را تجربه . ت این موضوع اصالً مهم نیستدر حقیق

شبه نظامیان . فشار اجتماعی عظیمی وجود داشت. کرده اند و این ترس برای آنها واقعی بوده است

من با مردانی ". بیا با ما که توتسی ها را بگیریم: "دروازه منزل شما را می کوبند و می گویند

دم که خانم شان توتسی بود، اما آنها با ایشان رفتند، زیرا فکر میکردند که با نشان دادن صحبت کر

من همچنین با مردی صحبت کردم . اینکه طرفدار آنها هستند، می توانند از خانم شان محافظت کنند

وی بعداً به جرم دست داشتن در نسل کشی . که خودش توتسی بود و با ملیشه ها همراه شده بود

 .محکوم شد

 می کند؟" آسانتر"چه چیزی کشتن را 

با صحبت کردن در مورد دیگران، افراد دیگر را . نکته اصلی ایجاد فاصله جسمی و عاطفی است

با صحبت نکردن در مورد قربانیان، بلکه در مورد افرادی که آنها خود . کمتر انسانی جلوه میدهند
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رناک جلوه داده و چنان وانمود میکنند که آنها هدف به چنین کاری دامن زده اند، قربانیان را خط

 .باالخره كشتار را به عنوان اقدام دفاع از خود جلوه میدهند. داشتند تا به ایشان صدمه برسانند

آری این امر به معنای واقعی کلمه . هرچه فاصله از قربانی بیشتر باشد، کشتن آسانتر می شود

خود را به دور گلوی شخصی بپیچید، این عمل دشوارتر از  اگر مجبور شوید تا دستان. چنین است

 .فشار دادن یک دکمه برای پرتاب یک موشک از راه دور است

این عمل به ویژه . در جریان هالوکاست روش و شیوه کشته شدن یهودیان یک سیر خاص را پیمود

ن می دهد که اسناد مربوط به آن زمان نشا. در اروپای شرقی با اعدام های جمعی شروع شد

مثالً کارمندان نظامی فکر می کردند که به . بسیاری از دست اندرکاران با این کار مشکل داشتند

سپس الری های به راه افتادند که . ویژه کشتن زنان و کودکان با عزت نظامی آنها سازگار نیست

که تعداد بسیار کمتری از متعاقباً اتاق های گاز به کار افتادند . در آنها مردم با گاز خفه می شدند

با وصف آنکه این امر برای همه صدق نمی کند، اما برای . افراد در این قتل ها نقش مستقیم داشتند

اکثر مردم واقعیت این بود که هر چه نزدیکتربه عمل میبودند، آن عمل شخصی تر و دشوارتر 

 .جلوه می نمود

 آیا می توانید بگویید که کشتن جسارت می خواهد؟

شاید، اما این امر بستگی به آن دارد که جسارت را به کدام مفهوم بکار می : ندرسن متردد استا

برید؟ گاهی اوقات فرد با جماعت همسان میشود و میخواهد موقف اش را حفظ کند که این عمل 

در عین حال اکثراً برای یک فرد غلبه بر مقاومت درونی بسیار دشوار . برخالف جسارت است

 ور مثال آیا الکهول و مواد مخدرا برای بیهوش شدن یک شخص ضروری است؟بط. است

اما بهتر است كه كلمه جسارت و شجاعت را برای افرادی حفظ نموده و به کار ببریم که مطابق 

در بدترین حالت این کار . آنچه که از آنها انتظار می رود، عمل نکرده و دست به كشتار نمی زنند

  .خطر مرگ به دنبال داشته باشد و در بهترین حالت طرد و انزوامی تواند برای شخص 

 افرادی که سر باز میزنند، چه کسانی هستند؟

. در اثر کارم با قربانیان بود که من به مجرمین عالقه مند شدم. این یک سوال بسیار دشوار است

با . نمی شونددر عین زمان همین امر باعث عالقه مندی من به افرادی شد که مرتکب جنایت 

در برخی شرایط کشتن به یک . وصف اینکه نمیخواهم بگویم، اما این افراد کامالً غیرمعمول هستند

کامالً مخالف چیزی که معموالً . امر عادی تبدیل می شود و خودداری از آن به یک رفتار انحرافی

 .طبیعی می پنداریم
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گاهی اوقات تقریباً . قات انجام شده استدر این زمینه و به ویژه در مورد هالوکاست برخی تحقی

یک مسئله تصادفی است که افراد به مقاومت می پردازند و گاهی هم با اعتقادات مذهبی قوی 

ایشان بستگی دارد که آنها کسی را نجات می دهند که او دوست آنهاست، حتی اگر این دوست به 

ا یهودی خوب یا توتسی خوب می در آن صورت او ر. یک گروه نامطلوب نیز تعلق داشته باشد

در این مورد کامالً صدق " فاصله"این مسئله ممکن است متناقض به نظر برسد، اما مسئله . نامند

شما همان فاصله ای را که با یهودیان یا توتسی ها در مجموع احساس می کنید، با دوست . نمیکند

  .یهودی یا توتسی تان ندارید

 آیا مجرمین نیز چنین دشواری را احساس میکنند؟ . است شما می گویید که کشتن دشوار

در هر صورت صحبت در مورد صدمات . هنوز تحقیقات زیادی در این باره انجام نشده است

، زیرا در این صورت متهم (یعنی در اجتماع پذیرفته نشده است)روانی مجرمین تقریباً تابو است 

اما من فکر میکنم که . ترین کارها را انجام داده اندبه همدردی با افرادی خواهید شد که وحشتناک 

 .منصافانه است اگر بگوییم که بسیاری از مرتکبین از نگاه روانی آسیب دیده اند

بیشترین تحقیقات در مورد سربازان سابق جنگ انجام شده است، گرچه عمدتاً این تحقیقات در 

تحقیقات در مورد تأثیر قتل هنوز . مورد رابطه بین جنگ به طور كلی و صدمات روانی است

اما آنچه وجود دارد، نشان می دهد افرادی که خود در جنگ مرتکب کشتار . بسیار محدود است

به مراتب بیشتر از افرادی که شاهد کشته شدن دیگران بوده اند یا سربازانی که درگیر  ،شده اند

 Post-Traumatic سانحه یا جنگ بوده اند اما خودشان نکشته اند، از اختالل استرس پس از

Stress Disorder PTSD این بدان معنی . در این میان یک رابطه وجود دارد. رنج می برند

نیست که هر کسی که کشته است حتماً صدمه روانی دیده است، اما اغلب اوقات با این مشکل 

، اما بعداً میتوانند با انسان ها وقتی که این کار را انجام می دهند برایشان دشوار است. مواجه است

 .این مشکل کنار بیایند

آیا می توان گفت که آنها خود عامل مشکل شان شده اند، یا هنوز هم باید ایشان را مراقبت و تداوی 

 کنیم؟

. من فکر می کنم که حد اقل دالیل عملی برای درمان ایشان وجود دارد. این یک سوال دشوار است

افراد آسیب دیده می توانند دوباره . بسیاری از مرتکبین جنایات دوباره به جامعه بازمی گردند

یجه میرسید که اما اگر به پالیسی دادگاه های بین المللی نگاه کنید، به این نت. مشکالتی را ایجاد کنند

 .به ندرت کاری در رابطه با توانبخشی محکومین انجام می شود
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با دید کمی بدبینانه میتوان گفت که رهبران و عاملین نسل کشی و کشتار های جمعی اغلباً خودشان 

آنها پیاده ها را روی صفحه شطرنج حرکت می دهند، اما . مستقیماً در این کشتارها دخیل نبوده اند

  .ب آن نمی اندیشند و در نتیجه آنها از صدمه روانی نیزکمتر متأثر میگردندبه عواق
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تولد و در شهر  0211كیل آندرسن، متخصص جنایت شناسی و حقوقدان كانادایی در سال 

برای جنگ،  NIOD وی با انستیتوت. تحصیل كرده است( ندایرل)و شهر گالوی ( هالند)اوترخت 

 .هولوکاست و مطالعات نسل کشی و دانشگاه الیدن کار کرده است

  .م منتشر شد9101در سال " ارتکاب نسل کشی، یک حساب جنایت شناسی"

 .آقای اندرسن اکنون در دانشگاه دره فرایزر در ایالت بریتیش کولمبیا کشور کانادا کار می کند
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