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دیروز )شنبه، 18 ثور  1400( کشتار دختران مکتب سیدالشهدا در دشت  برچی  در غرب کابل رخ داد. تا  کنون 
بیشتر از 50 کشته و 151 زخمی این رویداد شناسایی شده اند. اکثر قربانیان این رویداد کودکان اند. بار دیگر 
برادران،  پدران،  مادران،  باز هم    گرفتند.  قرار  رمضان، هدف کشتار  عید  آستانه  در  برچی،   هزاره ها  در دشت  

ـ و کل جامعه ـ دی شب در وحشت و اندوه به سر بردند. خواهران  

مانند بسیاری از ما، این کودکان، مادران و پدران شان  بی صبرانه در انتظار برگزاری جشن عید بودند؛ اما این 
داختران دانش آموز   دیگر جشن عید را تجربه نخواهند کرد . این جشن در ذهن متالشی شده این مادران، بعد 

از این دیگر مناسبت شادی آفرین نخوهد بود، چرا؟

چرا دختران دانش آموز کشته شدند؟ چرا رویاهای آنها و امیدهای والدین شان به خاک و خون کشیده شد؟ 
برای کدام هدف؟ این کار به نفع چه کسی است؟ این حمله ها، با حمایت چه کسی یا کسانی صورت می گیرد؟ 
باید به این پرسش ها پاسخ داده شود. مردم افغانستان به طور مکرر، از رویدادهای هولناک و تلفات رنج 
پرسش های  تحقیقات،  نتایج  نشدن  اعالن  و  پرونده ها  نشدن  تکمیل  دلیل  به  موارد،  بیشتر  در  و  می برند 

خانواده های قربانیان بی پاسخ می ماند.

کشتارها  بارها محکوم می شود، اما محکوم کردن و همدردی پاسخی کافی برای کشتار دانش آموزان در مکتب، 
دانشجویان در دانشگاه ها و تلفات ناشی از حمالت هوایی نیست . سازمان ملل، ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، 

کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان  باید خواستار تحقیقات معتبر و شفاف شوند.

فقط 9 روز پیش ده ها غیرنظامی در لوگر کشته شدند؛ بیشتر قربانیان دانش آموزانی بودند که برای سپری کردن 
آزمون کانکور به پل علم، مرکز والیت لوگر آمده بودند. ما نباید تنها به نکوهش رویدادها بسنده کنیم. باید 
شبانه روز تالش کنیم که  این، آخرین قتل عام غیرنظامیان، از جمله کودکان و دانش آموزان ، در افغانستان باشد. 

هیچ چیزی کمتر از این، پذیرفتنی نیست.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات غیرنظامیان در ماه رمضان )13 اپریل تا 7 ماه مه( را 
ثبت کرده است. کمیسیون  130 رویداد را ثبت کرده که در جریان ماه رمضان، منجر به تلفات 519 تن از افراد 
ملکی شده است: 160 کشته و 351 زخمی. این ارقام شامل کشتار دیروز )حمله بر مکتب سیدالشهدا در غرب 

کابل( نیست. هم چنین حوادث  مستند ناشده دیگر نیز باقی مانده است. 

باتوجهبهخشونتمداوم،تلفاتغیرنظامیان،توقفدرمذاکراتصلحوکشتارهولناکدیروز،
کمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانخواستارانجامفوریاقداماتزیراست:

1 هماکنونآتشبساعالنشود. میزان تلفات غیرنظامی جنگ نگران کننده است. کودکان، زنان و مردان .
در بسیاری نقاط کشور کشته می شوند. تنها راه جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، آتش بس دایمی است. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر از طالبان می خواهد که به انجام آتش بس پایدار متعهد شو ند.

	 مطابققانونبینالمللیحقوقبشر،حمایتویژهازهزارههاودشتبرچی. دولت افغانستان طبق قوانین .

صفحه 1
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- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )ICCPR( حق افراد متعلق به اقلیت ها را به رسمیت می شناسد و از آن ها محافظت . 	
می کند. )ماده 27( »در آن كشورهایی كه اقلیت های قومی، مذهبی یا زبانی در آن ها وجود دارند، افرادی که متعلق به این اقلیت ها 
هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و نیز بهره مندی از فرهنگ و  اظهار و انجام فرایض مذهبی یا کاربرد 
زبان خودشان محروم نمود.« اعالمیه اقلیت های سازمان ملل )قطعنامه 35/47	( ؛ نظر عمومی کمیته حقوق بشر شماره 23 )994	( 
در مورد حقوق اقلیت ها ؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )ماده 2( ؛ کنوانسیون بین المللی رفع انواع اشکال 

تبعیض نژادی )ماده 	(.

2. - A/RES/60/1, para 138 & 139

صفحه 2

بین المللی بشردوستانه و حقوق بین الملل  بشر1 موظف است از جمعیت در معرض خطر جنایت جنگی، 
جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی یا نسل کشی محافظت کند.2 قوانین بین المللی دولت را موظف به 
اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر اساس 
قومیت و جنسیت  می کند. در اکتبر سال 2020 ، حدود شش ماه پیش  از حمله دیروز، بیش از 40 دانشجو 
در حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش جان خود را از دست دادند. در ماه مه سال 2020 ، نزدیک یک سال 
پیش، 11 مادر باردار، 2 پسر و 1 قابله به صورت بی رحمانه به قتل رسیدند و 5 تن از مادران زخمی شدند؛ این 

عمل آشکارا زن کشی و کودک کشی بود.

حکومت افغانستان باید به تعهدات خود طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کند و به 
کشتار هدفمندانه هزاره ها اذعان کند. دولت افغانستان باید فورًا طرح حمایتی ای را مبتنی بر حقوق بشر 
برای دشت  برچی و مناطق غرب کابل تهیه و  ابالغ کند. این باید شامل برنامه هایی برای جبران خسارت 

جمعی نیز باشد.

دبیرکلآنتونیوگوترش باید در این هفته نشست رهبری ویژه ای را برگزار کند. این نشست باید قبل از .	
نخستین روز عید برگزار شود. این نشست نباید بیشتر از پنجشنبه 13 مه به تأخیر بیفتد. ایشان باید به 
طور واضح اعالم کند که سازمان ملل متحد می خواهد چه کار عملی در مورد مردم افغانستان انجام دهد؟ 
به قتل این کودکان و نرخ نگران کننده تلفات غیرنظامیان بپردازید  و تضمین کنید که این خشونت هرگز 

تکرار نمی شود.

4 ویرجینیاگامبدوپوتژیتر،گزارشگرویژهسازمانمللدرامورکودکانودرگیریهایمسلحانه، باید بالفاصله .
مراکز  نگرفتن مکاتب،  قرار  از هدف  یافتن  اطمینان  برای  که سازمان ملل  را  و ملموسی  اقدامات عملی 
تدریس خصوصی و دانشگاه ها در برنامه دارد، روی دست گیرد تا چنین اعمال خشونت باری در برابر مراکز 
تحصیلی  تکرار نشود. خانم گمب باید مراحل اولیه اقدامات را قبل از نخستین روز عید و حداکثر پنجشنبه ، 

13 ماه مه اعالم کند.

	 یکتیممتخصصوکامالًمستقلازمحققانسازمانمللمتحد باید برای انجام یک مأموریت حقیقت یابی .
در مورد این کشتار و سایر خشونت ها در افغانستان  اقدام کند. دبیرکل آنتونیو گوترش باید متعهد شود که 
تیمی از محققان سازمان ملل را به افغانستان بفرستد تا در هماهنگی با یوناما یک مأموریت حقیقت یابی 
را در مورد تمام اتفاقات بزرگی که در این اواخر در افغانستان رخ داده است،  انجام دهد. هدف از این 
تحقیق، شناسایی مجرمان و گرد آوری شواهد باشد. سازمان ملل متحد، به عنوان متولی حقوق بین المللی 
 بشر، مطابق  قطعنامه e، g« 6 ، )2020( 2543« شورای امنیت و کلیه قطعنامه های قبلی شورای امنیت در 
مورد افغانستان، باید عامالن این جنایات را شناسایی کند. این امر، شامل تمامی حمایت ها و وابستگی 
آنها به سایر بازیگران دولتی و غیر دولتی  و منابع مالی، پناهگاه ها، آموزش و استخدام آنها باشد. چه کسی 
یا کسانی  مرتکب کشتار کودکان ما  شده اند و چه کسی یا کسانی از این کشتار حمایت می کنند؟ این ها 
باید به طور شفاف و دقیق شناسایی شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سازمان ملل متحد 
ـ  ریشه و شاخه  های آن ـ  اعالم  می خواهد که بالفاصله تعهد خود را در مورد شناسایی عامالن این جنایت 

کند و ظرف 60 روز گزارش خود را منتشر کند.

	 قطعنامهشورایامنیت. شورای امنیت باید قطعنامه ای در مورد تراژیدی های بزرگ اخیر، افزایش جنایت .
جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان صادر کند و متعهد شود که عامالن این جنایات را شناسایی و 
از آنها بازخواست می کند.  شورای امنیت هم چنین باید تعهدش را در مورد جلوگیری از تکرار چنین کشتارها   

و برداشتن قدم های بیشتر برای محافظت از غیرنظامیان در برابر آسیب های مشابه اعالم کند.
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صفحه 3

	 ایجادیککمیسیونتحقیقبینالمللی. یک کمیسیون میان حکومتی در مورد تلفات غیرنظامیان تحقیقات .
انجام دهد. دبیرکل آنتونیو گوترش باید خواستار تحقیق در مورد تلفات غیرنظامیانی شود که بر اثر انواع 
خشونت ها و در مکان های مختلف   از جمله مساجد، گوردواره ها، شفاخانه  ها، مکاتب، دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی  رخ داده است. این کمیسیون باید به طور جامع و مقطعی خشونت هایی را بررسی کند که مردم 
افغانستان را در تمام مناطق کشور و در هر زمینه هدف قرار داده است. بررسی های این کمیسیون، باید 
شامل روش های خاصی نیز شود که مردم افغانستان را براساس گروه های قومی، منطقه ای و جنسیتی مورد 
حمله قرار می دهد. دبیر کل گوترش باید اهداف و تعهدات سازمان ملل در مورد این تحقیق را در اسرع 

وقت اعالم  و یک جدول زمانی قابل اجرا را مشخص کند.

	 مکانیسموبودجهبرایجبرانخسارتومستندسازی. با خارج شدن نیروهای بین المللی، از جمله ایاالت .
متحده و کشورهای عضو ناتو از جمله انگلیس، آلمان و هلند، باید اطمینان حاصل شود که مکانیزم های 
الزم برای جبران خسارت و مستند سازی وجود  داشته باشد. این موارد شامل اطمینان از موجودیت اسناد 
و سوابق دادگاه های رسمی،  کمیسیون های حقیقت یاب  و تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر،  هم چنین 

حفاظت از گزارش ها و اسناد تولید شده   و شواهد گردآوری شده می باشد.

9 سرانجام،بایدبهصدایقربانیانجنگدرافغانستانگوشدادهشود. غم و اندوه  قربانیان جنگ باید به .
رسمیت شناخته شود و پرسش ها و خواست های آنان شنیده شود. بیشتر خانواده های قربانیان جنگ 
در افغانستان از فقیرترین اقشار این کشور هستند. دولت باید تیمی را به محل اعزام کند تا از شرایط 
اقتصادی خانواده ها اطمینان حاصل کند که آن ها مساعدت هایی را که برای شان در نظر گرفته می شود، 
بدون کم و کاست دریافت می کنند. افزون بر این، این کودکان حق دارند در فهرست رسمی قربانیان وزارت 
قربانی  اکثر خانواده های  که  دریافته است  بگیرند.  کمیسیون مستقل حقوق بشر  قرار  و معلولین  شهدا 
حمالت قبلی مانند حمله بر دانشگاه کابل، آموزشگاه کوثر دانش و زایشگاه دشت برچی در فهرست وزارت 
شهدا و معلولین نیامده اند ـ به این عمل باید بالفاصله پایان داده شود. والدین این کودکان حق دارند 
فرزندان شان در فهرست قرار گیرند و از آن ها یادبود صورت گیرد. دولت باید اطمینان حاصل کند که توانایی 

انجام چنین کاری را دار د.

 مانند دیگر حوادث جدی تلفات ملکی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شواهد و مدارک را جهت 
مستند سازی گردآوری می کند.


