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1   صداي مردم براي تامین عدالت

  

پیشگفتار

  رپیشگفتا

افغانستان کشوریست که در جهت تامین دموکراسی، صلح و 

گام ها را در زمینه اساس گزاري کند و اولین ثبات مبارزه می

یک دولت باثبات و دموکراتیک مبتنی بر عدالت اجتماعی و 

  .دارد اصول حقوق بشري، برمی

بدین منظور افغانستان باید بر میراث جنایات ضدبشري دولت 

امات سرکوبگر، گروه ها و افراد مسلحی که در هاي گذشته، مق

.  طول دو و نیم دهه اخیر مرتکب آن گردیده اند، فائق آید

 سال نقض حقوق 20افغانستان کشوري است که با بیش از 

معنوي اکثر نقاط عدالتی، تخریب مادي و بشر، خشونت، بی

.  کشور و تضعیف ارزشهاي اجتماعی و فرهنگی روبرو بوده است

 ما شاهد بمباران گسترده مناطق مسکونی، بازداشتکشور

خودسرانه و قتل هاي غیرقانونی زندانیان، شکنجه، تجاوز 

هاي عمومی و  جنسی علیه زنان و کودکان، غارت دارایی

عام بوده که سایه تاریکی را بر  خصوصی، الدرکی وسیع و قتل

  . روح و روان این ملت  انداخته است

ان، جان خود را از دست داده و به بیش از یک میلیون انس

همین تعداد بر اثر انفجار ماین هاي ضدپرسونل، بمباران هاي 

بی هدف و حمالت راکتی نیروهاي شوروي سابق و رژیم تحت 

حمایت آن، گروههاي مسلح غیرمسئول و مجاهدین، معلول 

شان روانه زندان  هزاران نفر به دلیل عقاید سیاسی.  اند شده

هزاران کودك، .  اند باً مورد شکنجه قرار گرفتهشده و متعاق

جاده هاي .  اند پدران و اعضاي خانواده خویش را از دست داده

افغانستان مملو از کودکان یتیمی است که براي زنده ماندن، 

تقریباً تمام شهرهاي بزرگ کشور، .  مجبور به گدایی هستند

 در نتیجه، اراضی زراعتی سوزانده شده و.  اند ویران گردیده

بیش از شش میلیون نفر مجبور به .  زراعت از بین رفته است

ترك خانه و کاشانه خود شده و براي پناه جستن راهی 

قلم از شرح مصائب و .  اند کشورهاي ایران و پاکستان شده

مشکالت مردم در دوران جنگهاي داخلی افغانستان ناتوان 

 د که به گریه بیوهشون این دردها تنها زمانی احساس می.  است

  .زنان، ایتام و سایر قربانیان گوش داده شود

در نتیجه جنگ، افغانستان از یک کشور باثبات و آرام به یک 

ثبات و ناآرام تبدیل شد که نهادهاي دولتی آن از هم  کشور بی

.  پاشیده و ساختارهاي اجتماعی آن شدیداً صدمه دیدند

ن ارزشهایی همچون افغانستان به کشوري مبدل شد که در آ

وحدت ملی، محبت و احترام به حیثیت انسانی جاي خود را به 

اکنون افغانستان جایی است .  خشونت، تحجر و تعصب دادند

که کشتارهاي دسته جمعی مردم، فعاالن سیاسی و مجاهدینی 

 1357را به خود دیده که توسط رژیم تحت حمایت شوروي از  

.  انجام یافته است) میالدي 1992 تا 1978( هـ ش 1371الی 

افغانستان به جایی تبدیل شد که مردم آن با قتل عام وسیع 

غیرنظامیان، تخریب شهرها، هرج و مرج، حاکمیت تفنگ، چور 

و چپاول، تجاوز جنسی به  زنان و کودکان در سرتاسر کشور و 

به ویژه در شهرهاي کندهار، کندز، کابل، مزار و غزنی در 

 تا 1371وهی میان رهبران مجاهدین از  جریان جنگهاي گر

قتل .  مواجه شدند)  میالدي1996 تا 1992( هـ  ش  1375

عام مردم در یکاولنگ و شهر مزار شریف و اهانت به کرامت 

 1380 تا 1375انسانی مردم به خصوص زنان توسط طالبان از 

خاطرات دردآوري است )   میالدي2001 تا 1996( هـ  ش  

  .لت را برآشفته استکه روان این م

جنگ و منازعه افغانستان به اساس قوانین بین المللی 

یک بحران از نوع داخلی و بین ) میثاق هاي ژنیو(بشردوستانه 

نادیده گرفتن و عدم رعایت حاکمیت قانون .  المللی بوده است

و عدالت، وجه مشترك دوره هاي گوناگون این جنگ و بحران 

 کشور با مسئله معافیت مطلق در نتیجه،.  محسوب می شود

مجرمین از مجازات و تعقیب قضائی روبرو شد و متاسفانه 

برخی از آنها هنوز بر سر قدرت می باشند و  با سوءاستفاده  

سعی دارند منافع عمومی و روند صلح و حرکت افغانستان را به 

  .ساالر و باثبات  متوقف سازند طرف یک جامعه مردم

 این جنایات، ما در این گزارش سعی در کنار تشریح مختصر

المللی را در  ایم تا اقدامات اخیر نهادها و موسسات بین کرده

به .  هاي حقوق بشر بررسی نماییم زمینه مستندسازي تخطی

کمیساري عالی سازمان ملل متحد درامور حقوق "طور مثال 

 گزارشی را در مورد میزان، چگونگی، عاملین و عمق "بشر

تواند  این گـزارش می.  فغانستان، منتشر کرده استجنایات در ا

به عنوان منبعی براي اتخاذ اقدامات بیشتر به منظور توحید و 

تنظیم معلومات و اطالعات در مورد نقض حقوق بشر و جنایات 

قرار است یک گزارش مهم دیگر توسط .  گذشته به کار رود

نایات   درمورد ج"پروژه عدالت افغانستان"دست اندرکاران 

اول مبنی بر  گذشته که نتیجه پژوهش ها و تحقیقات دست



٢

همچنین .  مشاهدات شاهدان عینی است، تهیه و منتشر شود

  تحقیقاتی را درخصوص تخطی"سازمان نظارت بر حقوق بشر"

هاي حقوق بشر در جریان جنگ و مسئولین آن تهیه  نموده 

  .است

ق بشر رسیدگی در افغانستان تا امروز به موارد جدي نقض حقو

صورت نگرفته و مسئله عدالت همچنان پوشیده باقی مانده 

این گزارش سعی دارد تا افکار مردم افغانستان را .  است

رسیدگی به گذشته و چگونگی این  درخصوص رسیدگی یا عدم

رسیدگی به جنایات ضدبشري، جنایات جنگی و موارد نقض 

ظرخواهی از هاي این ن گزینه.  جدي حقوق بشر انعکاس دهد

تنوع خاصی برخوردار بود و مردم قادر بودند تا انتخاب مورد 

 در نتیجه ي فقدان عدالت و عدم.  عالقه خود را انجام دهند

کنندگان نسبت به اشتراك حمایت از حقوق مردم، اکثریت 

اعتماد بودند و آرزو داشتند تا روزي   بی"دولتی"ادارات عامه 

  .گی شودبه دردها و مصائب آنها رسید

  ما صالحیتهاي

 6کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس ماده 

موافقتنامه بن تأسیس شده و رسیدگی به جرایم ضدبشري و 

جرایم جنگی در گذشته و مسئله عدالت انتقالی از جمله 

مسئولیت هاي اولیه این کمیسیون در اولین ورکشاپ ملی 

 مارچ 9ر بتاریخ حقوق بشر که توسط کمیساري عالی حقوق بش

 در این رویداد تاریخی، 1  دایر گردید، شناخته شد2002

نمایندگان جامعه مدنی، بزرگان و دولتمردان بار بار بر لزوم 

هایی براي رسیدگی به جنایات گذشته در  طرح مکانیزم

جاللتمآب حامد کرزي، رئیس وقت .  افغانستان تأکید نمودند

نی افتتاحیه ورکشاپ اعالم اداره مؤقت افغانستان، در سخنرا

  :کرد

موضوع مهم دیگري که باید سر آن مالحظه شود، مسئله «

من گفته نمی .  باشد رسیدگی به جرایم ضدبشري در گذشته می

توانم که آیا اداره موقت صالحیت کامل رسیدگی به این مسئله 

، لویه جرگهرا دارد یا نه؛ اما امید دارم که حکومت انتخابی 

یابی را داشته باشد تا  اد یک مکانیزم حقیقتصالحیت ایج

گورهاي دسته جمعی یی پیدا .  عدالت براي مردم تأمین شود

                                                     

خانم ماري رابینسون، کمیشنر وقت حقوق بشر سازمان ملل متحد، شخصاً    1

فعاالن حقوق بشر، گروههاي . در این ورکشاپ یک روزه اشتراك ورزید

ضاي کمیسیون لویه جرگه جامعه مدنی، بزرگان محلی، رهبران مذهبی، اع

  .کنندگان این ورکشاپ بودند.اضطراري و فعاالن آکادمیک از جمله شرکت

ها در داده  شده که در آن صدها نفر به خاك سپرده شده، خانه

  .»شده و کارهاي بسیار ظالمانه دیگر صورت گرفته اند

در پی این ورکشاپ، رئیس اداره انتقالی با صدور حکمی، 

تهاي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تعیین صالحی

صالحیت دارد تا «براساس این فرمان، کمیسیون .  کرد

نظرخواهی ملی را اجرا کرده و استراتیژي ملی عدالت انتقالی و 

این گزارش پیامد »  رسیدگی به جرایم گذشته را پیشنهاد کند

  .این نظرخواهی ملی است

توجه شدیم که بیانیه افتتاحیه ي ما در جریان این نظرخواهی م

آقاي کرزي در اولین ورکشاپ ملی حقوق بشر، انعکاس دهنده 

پیشنهاداتی .  خواست و آرزوي مردم براي تأمین عدالت است

گیریهاي این گزارش شده است، ارتباط  که ضمیمه نتیجه

کمیسیون بر این باور است .  نزدیکی با نتایج نظرخواهی دارد

براي تأمین عدالت و التیام دردهاي مردم باید بر که تمام راهها 

لهذا کمیسیون در تهیه .  اراده و خواست مردم استوار باشد

استراتیژي ملی براي رسیدگی به جنایات گذشته به آراء و افکار 

  .مردم مراجعه کرده و مشوره و نظر خواهی ملی را برگزار نمود

  آن فوائد و نظرخواهی 

اري یک سلسله جلسات با گروههاي این نظرخواهی با برگز

 به تعقیب آن، 2 جامعه مدنی در نقاط متفاوت کشور آغاز گردید

این برنامه .  برنامه یک نظرخواهی وسیع ملی طراحی شد

 ـ تطبیق یک نظرسنجی به منظور 1: شامل دو قسمت بود

 ـ تشکیل 2دریافت اطالعات کمی و تشخیص اولویتها و 

ور دریافت اطالعات کیفی و گروههاي مباحثاتی به منظ

کمیسیون از شیوه تحقیقات علوم اجتماعی .  تشخیص برداشتها

استفاده کرده و هدف کلی این گزارش، بازتاب واقعبینانه 

  .پیامدهاي این نظرخواهی است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نظرخواهی را در 

ان  والیت افغانستان و در می34 از مجموع 3 والیت32

در مجموع، .  مهاجرین مقیم پاکستان و ایران انجام داده است

                                                      مهاجر در 400 نفر در داخل کشور و حدوداً 3451( نفر 4151

 بزرگان محلی، رهبران مذهبی، نویسندگان، گروههاي مدافع زنان، شاگردان،   2

شوراهاي محلی و شماري از مؤسسات امور بشردوستانه در این جلسات 

  .مشارکت کرده بودند

ي این نظرخواهی، پنجشیر و دایکندي به عنوان والیات ریز. هنگام برنامه  3

با این هم، این نظرخواهی در والیات پروان و . جداگانه تعیین نشده بودند

ارزگان  که شامل مناطق نامبرده در این نظر خواهی  می شوند، انجام شده 

  .است



  

3   صداي مردم براي تامین عدالت

  

پیشگفتار

 مهاجر در پاکستان و 400 نفر در داخل کشور و حدوداً 3451(

این .  اند در نظرخواهی شرکت نموده)  مهاجر در ایران300

.  اند نامیده شده» دهندگان پاسخ«اشخاص در سراسر گزارش، 

ظور انعکاس خواستهاي واقعی همچنین، این نظرخواهی به من

 مردم در سطح ولسوالی و حتی در برخی موارد در سطح قریه

 گروه مباحثاتی در سرتاسر 211تقریباً .  جات انجام شده است

 1383تا اسد سال )  2004جنوري  (1382کشور از ماه جدي 

 نفر در آن 2300برگزار شد و مجموعاً )  2004آگست  (

اشتراك «اص در سراسر گزارش، این اشخ.  اشتراك کردند

این رقم از اشتراك کنندگان و پاسخ .  اند نامیده شده» کنندگان

دهندگان در همچو مشوره هاي ملی، باالتر از معیاري  است 

.  که اکثراً در همچو تحقیقات از آن استفاده صورت می گیرد

مراکز تحقیقاتی اجتماعی با اعتبار دنیا، براي تحقیقات نمونه 

عدادي به مراتب کمتر از این رقم را تحت پوشش  قرار می اي ت

دهند و از لحاظ علمی یافته هاي آنها از صحت کامل برخوردار 

از  همین رو ما می توانیم ادعا نمائیم که  نظرات .  می باشد

  .مردم را بطور معتبر و موثق  منعکس می سازیم

بیل براي دریافت اطالعات مزید در خصوص شیوه تحقیق از ق

شوندگان و تحلیل معلومات داده شده، به  روند انتخاب مصاحبه

  .این گزارش نگاه کنید» شیوه تحقیق«ضمیمه 

.  این نظرخواهی در اوضاع امنیتی نامناسبی صورت گرفته است

 جوالي ، در جنگ میان 27در یک مورد، محققین ما بتاریخ 

در مورد  . والی و قوماندان قول اردوي والیت غور گرفتار شدند

دیگر، محققین ما در مسیر راه ولسوالی جاغوري والیت غزنی 

در کمین نیروهاي مسلح افتاده و به آنها حمله غافلگیرانه 

.  صورت گرفته و به طرف موتر حامل آنها فیر نیز صورت گرفت

با وجود این مسائل و مشکالت  امنیتی، مردم ما عالقمند 

  .کردند مایت میشرکت در این روند بودند و از آن ح

در جلسات گروههاي مباحثاتی مردم به گونه باورنکردنی مایل 

مردم از این که نظرات آنها جستجو .  به بررسی مسائل بودند

یک مرد از ولسوالی سالنگ .  کردند شد، سپاسگزاري می می

والیت پروان که اندکی احساساتی شده بود، در پاسخ به سؤال 

کنم که بخشی از این  احساس میحاال من «: ما اظهار داشت

تا حال هیچ کسی از من درباره تصمیم هاي .  جامعه هستم

  .»مهم مملکت پرسان نکرده است

تا حال کسی از ما پرسان «: یک مرد از کندهار، یادآور شد

خواهید انتقام  خواهید؟ آیا می نکرده که شما، قربانیان، چه می

  .»خواهید؟ ذا میخواهید؟ و یا این که غ بگیرید؟ خانه می

در یکی از گروههاي مباحثاتی در ولسوالی دامان والیت قندهار 

العاده  کنندگان، این نظرخواهی را یک فرصت فوقاشتراك 

براي مردم افغانستان دانستند و اضافه کردند که از زمان امان 

اهللا خان به بعد، هیچ شخص دیگري با مردم در خصوص 

کنیم  بنابراین ما فکر می.  ستمسائل حاد ملی مشورت نکرده ا

سابقه را  که نظرخواهی ملی یک حس مالکیت و چانس بی

 این خود به اعاده .  براي اظهار نظر قرباینان جنگ بوجود آورد

اعتماد و کــرامت انسانی آنها کمک خواهد کرد؛ زیرا در سه 

دهه گذشته اکثر انکشافات در افغانستان، تحمیلی و بر ضداراده 

  .ده استمردم بو

 ما امیدواریم که این گزارش بتواند دیدگاه ها و نظرات شرکت

کنندگان این نظرخواهی را تشریح نموده و به رفع چالشهاي 

 امید است که .  ثبات، امنیت و عدالت در افغانستان کمک کند

 سال 30این کار در شفاي دردهاي ملت ما که در جریان 

 قانون و خاتمه گذشته صدمه دیده است استقرار حاکمیت

فرهنگ معافیت مجرمین از تعقیب قضائی در کشور ما 

کنند،  برداري می افغانستان که برخی از آنها هنوز از آن بهره

  .مؤثر باشد

  امتنان اظهار

کنندگان  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام شرکت

این نظرخواهی که با در نظر داشت وضع امنیتی نامناسب، 

.  نماید اند، اظهار سپاس می د را با ما در میان گذاشتهنظرات خو

بر عالوه، کمیسیون از کلیه کارکنان و محققین خود که 

متعهدانه، صبورانه و سخت کوشانه در جهت پیشبرد این 

اجراي این .  کند اند، سپاسگزاري می نظرخواهی کار کرده

نظرخواهی بدون شجاعت آنها در قبول خطرات احتمالی این 

  .بود روسه  ناممکن میپ

عضو مسئول ) نادري(این نظرخواهی توسط کمیشنر احمد نادر 

عدالت انتقالی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

  .هدایت و سرپرستی شده است

 16سؤالنامه و راهنماي برگزاري گروههاي مباحثاتی توسط 

 مرکز بین(کارمند کمیسیون از کلیه دفاتر آن و به همکاري 

  کمیسیون از مرکز بین.  تهیه شده است) المللی عدالت انتقالی

المللی عدالت انتقالی به دلیل حمایت فنی دوامدار آنها  از این 

  .نماید پروژه، اظهار امتنان می

معلومات و تحلیل کمپیوتري اطالعات و ) ذخیره(بانک

معلومات توسط نادر کُهزاد کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر 

بخش حمایت تخنیکی کمیساري ستان و سردار ولیافغان

  .عالی ملل متحد براي مهاجرین تهیه شده است



٤
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5   صداي مردم براي تامین عدالت

  فصل اول

  فصل اول

  میراث نقض حقوق بشر در افغانستان

  مقدمه 

 سال جنگ و درگیري شدید در افغانستان به تخریب شهرها و دهات، زیربناي اقتصادي کشور و زندگی سیاسی و اجتماعی مردم  23

ها در جریان جنگ افغانستان توسط سایر سازمانها و موسسات حقوق بشري مستند ساخته شده  وسعت و ماهیت تخطی.  استانجامیده 

آوري و ثبت نماید؛ بلکه در این گزارش کوشش شده است تا   این گزارش سعی ندارد تا موارد نقض حقوق بشر در گذشته را جمع.  است

  .ن برنامه نظرخواهی ملی در خصوص جنگ، عواقب جنگ و عوامل آن انعکاس داده شودکنندگااشتراك دهندگان و  برداشت پاسخ

کنندگان گروههاي مباحثاتی درباره برداشت آنها از حقوق بشر، موارد نقض حقوق بشري آنها و اشتراك از ) آزاد(یک رشته سواالت باز 

ندگان نظرخواهی یک سلسله سؤاالت هدفمند در مورد سیاست ده  این در حالی است که از پاسخ.  برداشت آنها از عدالت پرسیده شد

پرسیده شد که در ) رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت که در گذشته واقع شده(عدالت انتقالی 

ردم ما از حقوق بشر و عدالت به کمیسیون بر این نظر است که انعکاس برداشت و طرز تفکر م.  فصلهاي آینده به بررسی گرفته شده است

  .عبارت خودشان، حائز اهمیت بسیار است

کنندگان جلسات گروههاي مباحثاتی به اشتراك و به » دهندگان پاسخ«دهندگان نظرخواهی به حیث  در سراسر این گزارش، به پاسخ(

  .) اشاره شده است» کنندگاناشتراك «حیث 

  مجرمین و جنگ واملع شدن، قربانی بشر، حقوق از مردم برداشت

  برداشت مردم از حقوق بشر   الف

را نشان دادند و آن را به عنوان حقوق خدادادي براي زندگی در اجتماع، » احساس عمیقی«کنندگان درخصوص حقوق بشر اشتراك 

اجزاي ضروري آن یعنی کنندگان گروههاي مباحثاتی حق زندگی و اشتراك .  مندي از آزادي و برابري تعریف کردند برخورداري و بهره

خوراك، مسکن، پوشاك و مراقبت صحی، حق امنیت و عدالت، حق کار، حق آزادي بیان،  برابري قومی، مذهبی و جنسی، حقوق سیاسی 

  .4 . مثالً حق شرکت در انتخابات آزاد و عادالنه، برخی از حقوق اسالمی و حق تعلیم و تربیه را از جمله حقوق اساسی نامیدند

  .شود، تعریف کردند افغانها، حقوق بشر را به حیث حقوقی که خدا به انسان داده است و توسط اسالم حمایت میاکثریت 

  .کنندهاشتراك یک »  حقوق بشر یعنی استقرار عدالت واقعی اسالمی«

 و احترام متقابل استوار این حقوق بر اصول برابري.  حقوق بشر یعنی حقوقی که خدا در چهارچوب قوانین اسالمی به انسان داده است«

  .یک محصل از پوهنتون ننگرهار»  است

  .کنندگان، کرامت و برابري را براي تحقق حقوق بشر ضروري دانستنداشتراك یک تعداد از 

                                                     

  .راك کنندگان ذکر شده بودند گروه مباحثاتی، این ها حقوقی بودند که مکرراً توسط اشت50در تحلیل  4



٦

  .یک مرد از غزنی» حقوق بشر یعنی حقوق اقلیتها، زنها و اطفال«

  .گریک مرد از لو» حقوق بشر یعنی احترام به شرافت و حیثیت افراد «

آنها به این فرد شعر اشاره .  برخی دیگر از افراد خاطرنشان کردند که بعضاً نقض حقوق یک فرد به نقض حقوق یک جمع منجر شده است

  .»چو عضوي به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار«: کردند که

  .بخش دیگري از آنها براهمیت حقوق اجتماعی و اقتصادي تأکید کردند

یک زن  از » بشر یعنی خدمت به مردم، حقوق بشر یعنی سواد، حقوق بشر یعنی خوب کردن وضع اقتصادي مردم و ایجاد کارحقوق «

  .آباد جالل

یک »  حقوق بشر یعنی حق تعلیم و تربیه، یعنی حقوق زنها، یعنی حقوق عوام، یعنی حقوق حکومت بر مردم و حقوق مردم بر حکومت«

  .مرد از پکتیا

دار   وسیعاً با حقوق خود آشنا بودند، لکن آشکار بود حقوق آنها فداي مقاماتی شده بود که وظیفه حمایت از حقوق مردم را عهدهاگرچه مردم

این در حالیست که گروه دیگري .   بخش بزرگی از مردم آروز داشتند که از آنها در برابر سؤاستفاده مقامات از قدرت حمایت گردد5 اند بوده

  .:ر داشتند کهاز مردم اظها

  .یک زن از کندهار»  هیچ کس اختیار  زندگی، خانه و ناموس خود را نداشته است.  داند در افغانستان، کسی از حقوق بشر چیزي نمی«

  .یک مرد از هرات»  زنید که هیچ وجود ندارد حقوق بشر چیست؟ شما درباره چیزي گپ می«

  ها در افغانستان میزان بی رحمی  ب

هاي ملکی، تخریب  کشتار، چور و چپاول، غصب امالك مردم، تجاوز جنسی، بمباران خانه.  عدالتی کرد ه قدرت رسید، بیهر کسی که ب«

یک مرد از »  هایی است که در گذشته در این مملکت اتفاق افتاده است زمینهاي زراعتی و باغها و مهاجرتهاي اجباري از جمله تخطی

  .هلمند

صدمات جسمی همین است که مردم فامیل و خانه خود را از دست داده و از تعلیم و تربیه .  اند  صدمه دیدهمردم از لحاظ جسمی و روحی«

بسیاري مردم عقل خود را در .  تر از این صدمات بوده و روح و روان ما را آشفته ساخته است محروم مانده اند؛ اما صدمات روحی جدي

  .زن از پروانیک »  اند نتیجه تجاوزات جنسی از دست داده

 ها داده اي که در افغانستان انجام شده است، بسیار وسیع است و قربانیانی که مردم افغانستان در نتیجه این بی رحمی اعمال بی رحمانه

ثر هاي حقوق بشر در جریان جنگ متأ در ارتباط با این سؤال که آیا شخصاً از تخطی.  باشد اند، از گستردگی و عمق زیادي برخوردار می

شان، قربانی مستقیم جرایم جنگی در  دهنده تصریح کردند که خود آنها یا اعضاي فامیل پاسخ) 4151( فیصد از مجموع 69اید،  شده

کنندگان اشتراك تن از  ) 500(اشتراك کننده در مباحثات گروهی، افزون بر ) 2000( از مجموع بیش از  6.  اند  سال گذشته بوده23جریان 

کنندگان در گروههاي مباحثاتی، اشتراك تن از ) 400( تقریباً .  ، به کشته شدن اعضاي فامیل و نزدیکان خود اشاره کردنددر این گروهها

این آمار و ارقام تکاندهنده است و تقریباً با سایر بحران ها در هیچ کجاي .  خود یا اقاربشان مورد شکنجه و بازداشت قرار گرفته بودند

  .ستجهان قابل مقایسه نی
                                                     

اگرچه برخی از افراد درباره عدم وجود حمایت در صورت نقض حقوق شکایت کردند، اما بعضی دیگر از اشخاص مفهوم حقوق بشر را با سازمانهاي مدافع حقوق بشر اشتباه    5

  .»نماید.کند و دموکراسی و آزادي را تأمین می.ل است که از حقوق سیاسی مردم دفاع میحقوق بشر یک مؤسسه مستق«: یک زن از بامیان در این ارتباط یادآور شد. گرفته بودند

دهندگان نظرخواهی  و .شدن است که پاسخ.اي از قربانی.باشد؛ بلکه هدف آن، اشاره به درجه.هایی ـ که احتماالً روي داده است ـ نمی.هدف از ذکر این ارقام، انعکاس تخطی   6

) فیصد15تقریباً (والیاتی نظیر کابل، کنر، فراه، لغمان و پروان و مهاجرین افغان در ایران، در سطح باالتري . اند.هاي مباحثاتی در سخنان خود، از آن یاد کردهاشتراك کنندکان گروه

اند، سه والیت بامیان، هلمند و زابل داراي ارقام . متأثر شدهشان شخصاً از جرایم جنگی.دهندگان یا اعضاي خانواده.در رابطه با این که آیا خود پاسخ. از حداوسط ملی قرار داشتند

 فیصد از اعضاي خانواده آنها به طور مستقیم از جرایم 54 و 45، 29 فیصد آنها در زابل و به ترتیب 29دهندگان در هلمند و . فیصد پاسخ15. تر از حداوسط ملی بودند.پایین

  .جنگی متأثر شده بودند
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  فصل اول

69%

29%

2%

بلي قرباني بودیم 

نخیر

نامعلوم 

         فیصدي کساني کھ خود شان یا یکي از نزدیکان آنھا قربانی نقض حقوق  بشر در سھ دھھ گذشتھ بوده اند

  کنندگان در جلسات گروههاي مباحثاتی، ظلم و بیداد شدیدي را متحمل شده بودنداشتراك اکثریت 

یکی از آنها یک مادر بود که به طفل خود .   نفر جان خود را در زیر خرابه هاي خانه از دست دادند18در اثر بمباران هاي هوایی شوروي، «

  .یک زن از استالف» دشیر می دا

خانه هاي مردم ویران شد، زمینهاي مردم به زور گرفته شد، جوانها .   سال گذشته بوده ایم25ما شاهد قتلهاي زیادي در منطقه مان در «

ردند، قتل کشته شدند، زورمندها زنهاي مردم را به زور گرفتند، به ناموس مردم تجاوز شد، اموال مردم چور شد، مردم را شکنجه و حبس ک

  .یک مرد از والیت غور»  عام ها شد، مردم را زنده به گور کردند و مردم زیادي الدرك شدند

شب که دخترهاي ما خواب می کردند، ما مجبور بودیم شب را تا صبح  براي مراقبت از آنها بیدار بمانیم که مبادا کسی به آنها آسیب «

  .یک زن از کابل»  برساند

 نفر به خاطر صدمات، جان خود را از 37همین بود که .  به سر ما میخ می کوبیدند.  ان ما را در کانتینر حبس کردندچهل نفر از نزدیک«

  .یک مرد از بگرام»  دست دادند

  .یک زن از بدخشان»  در بدخشان یک قوماندان، زن یک نفر دیگر را به زور به خود گرفت«

  .یک مرد از کابل»  حتی جسد آنها را به ما ندادند.  ین و کارمل به دار آویزان کردنددو نفر از اعضاي خانواده ما را در زمان ام«

.  در زمان طالبان، یک تعداد افراد به خانه ما حمله کردند و خواهر خورد ما را به زور بردند.   ساله بود9پدر ما ناتوان بود و خواهر خورد ما «

  .یک زن از بامیان» واهر خود را ندیده ایماز آن زمان چهار سال می گذرد و تاکنون ما خ

  .یک زن از جوزجان» طالبان، زنها را زنده به گور، سنگسار و به دار آویزان می کردند«

کنندگان به موارد نقض حقوق اجتماعی و اقتصادي اشاره کردند که به ویرانی کلی کشور و فرصتهاي از دست رفته منتج اشتراك سایر 

  .شده است

حاال به جاي این که ما در پوهنتون .  ما نتوانستیم تعلیم و تربیه را در خارج تعقیب کنیم.  جنگها، ما مجبور به مهاجرت شدیمدر جریان «

  .یک زن از لغمان» درس بخوانیم، به کورسهاي سوادآموزي می رویم

  .یک مرد از بدخشان»  اند مشکل بزرگ ما این است که اطفال ما منطق جنگ را یاد گرفته«

کنندگان در جلسات گروههاي مباحثاتی آنها را یادآور شدند و اعداد اشتراك جدول زیر نشانگر تعداد موارد نقض حقوق بشري است که 

  .دهد سمت چپ دفعات وقوع موارد نقض را نشان می
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سوال B 1: آیا شما شخصًا مورد تخطیھاي حقوق بشر قرار گرفتھ اید؟

نفرانس بن تاکنون نیز  ادامه داشته و شمار زیادي از آنها اظهار ها از ککنندگان گروههاي مباحثاتی معتقد بودند که روند تخطیاشتراك

  :اند هاي جدیدي روبرو شده داشتند که با تخطی

  .یک مرد از بگرام»  یک قوماندان زمین مرا به زور گرفت و حاال بر روي آن خانه ساخته است«

  .7. یک زن از هرات.  »توانیم آزادانه گپ بزنیم  نمیحق آزادي بیان ما اول در زمان کمونیستها گرفته شد و حاال امروز هم ما«

  :باشد تقسیم می  سال جنگ افغانستان به سه دوره قابل23در مجموع، 

  ؛) میالدي1991 تا 1978 (1371 تا 1357 دوره تجاوز شوروي و حکومت کمونیستها  از   )1(

  ؛) میالدي1996تا 1991(1375 تا 1371دوره حکومت مجاهدین از   ) 2(

  ؛) میالدي2001تا 1996  (1380 تا 1375دوره حکومت طالبان از    )3(

اگرچه دست اندرکاران .  نامگزاري کرد» دوره پس از موافقتنامه بن«توان  دوره چهارم یعنی از زمان سقوط حکومت طالبان تا حال را می

هاي جدیدي اشاره کردند  هاي مباحثاتی به تخطیکنندگان در گروهاشتراك نظرخواهی سؤاالتی را درخصوص این دوره مطرح نکردند؛ اما 

  8.  که در این دوره به وقوع پیوسته است

هیچ دوره به عنوان بدترین .  دهندگان بر این نظر بودند که حقوق آنها به طور تقریباً برابر در جریان جنگها نقض شده است اکثر پاسخ

شان بیشتر از زنان در زمان شوروي و کمونیستها  دان معتقد بودند که حقوقدر مجموع، مر.  دوره از دورهء دیگر توسط آنها مشخص نشد

 با وجود 9.  شان بیشتر از مردان در زمان مجاهدین پامال شده است نقض شده است و این در حالی است که زنان اعتقاد داشتند که حقوق

                                                     

  .ر هرات پیش از برکناري اسماعیل خان از سمت والی آن والیت، برگزار شده بودجلسات مباحثاتی د   7

تنها در جریان جلسات گروههاي مباحثاتی، شکایاتی مبنی بر تخطی از حقوق بشر در این دوره توسط اشتراك . در نظرخواهی، سؤاالتی دربارهء این دوره از افراد پرسیده نشده بود  8

  .کنندگان مطرح شد

در حالیکه، شمار بسیار زیادي از زنان یادآور . دهندگان زن، یادآور تخطی در زمان شوروي و کمونیستها شدند. فیصد از پاسخ9دهندگان مرد در مقایسه با .فده فیصد از پاسخه   9

یک مرد . اند.ها را تجربه کرده.د، اظهار داشتند که تخطیدهندگان مر. فیصد از پاسخ16دهندگان  زن در مقایسه با . فیصد از پاسخ21. تخطی در زمان حکومت مجاهدین شدند
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9   صداي مردم براي تامین عدالت

  فصل اول

اي   فیصد از آنها قادر نبودند دوره30تقریباً، .  گزارش دادندها در جریان حکومت طالبان  این، مردان و زنان فیصدي یکسانی را از تخطی

گیرد که قربانیان، قطع نظر از کسانی که حکومت  ازهمین رو، کمیسیون نتیجه می.  را تثبیت نمایند که تخطی علیه آنها انجام نشده است

  .اند وقفه از تخطی بوده را در دست داشتند، شاهد یک مدت طوالنی و بی
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در چھ زمانی شما شخصًا در معرض نقض حقوق بشر قرار گرفتھ اید؟

  
  

به طور مثال در یکی از گروههاي مباحثاتی که در پروان .  اند هاي جدیدي را به وجود آورده رسد که رژیمهاي نو، تخطی به نظر می

فرد اول داستان حبس .  شان اتفاق افتاده بود، صحبت کردند کننده به نوبت درباره حوادثی که بر پدراناشتراك برگزار شد، چهار 

قانونی پدرش در زمان کمونیستها را حکایت کرد و فرد دوم از ضرب و شتم پدرش توسط یک فرمانده محلی در زمان حکومت غیر

پدر فرد سوم در اثر لت و کوب طالبان جان خود را از دست داده بود و پدر فرد چهارم از سوي قواي ائتالف ضد .  مجاهدین یاد کرد

گرچه عوامل و .  ی بگرام انتقال داده شده و تاکنون خانواده فرد مذکور موفق به دیدار او نشده استتروریسم بازداشت و به پایگاه هوای

  .اند هاي یکسان حقوق بشر مواجه شده کنندگان با تخطیاشتراك ها متفاوت بوده اند؛ اما تمام این  مرتکبین این تخطی

   عوامل جنگ و مجرمین احتمالی   ج

ها را انجام داده، از قدرت سؤاستفاده کرده و حقوق مردمان عادي را آشکارا  اند تخطی دي که در قدرت بودهبرداشت عمومی این است، افرا

  .اند نقض کرده

  .کنندگاناشتراك یکی از  »  اوالً حکومتها مسئول هستند؛ به این دلیل که آنها زمینه را براي تخطی از حقوق بشر مهیا ساختند«

  .»اند، بیزار هستیم ا از تمام کسانی که قدرت را به دست داشتهم«: یک زن از وردك یادآور شد

ها را در مناطق دورافتاده  برخی از افراد در گروههاي مباحثاتی ذکر کردند که قدرتهاي دولتی از طریق وابستگان محلی خود  تخطی

  .10 اند، بنابر این هردو باید مسئول اعمال گذشته خود باشند مرتکب شده

                                                                                                                                                                    

هاي ما خود را در دریاها غرق کردند و از باالي بام به پائین .به خاطر همین قوماندانها بود که همشیره«: اشتراك کننده اي در گروه مباحثاتی که در کندز برگزار شده بود، گفت

 در یک مورد نادر و کمیاب، یک زن کابلی خاطرنشان .»اند.ن ها، پستهاي مهم دولتی دارند و خود را براي انتخابات هم کاندید کردهحاال همی. با حیثیت آنها بازي شد. انداختند

  .»به ما تجاوز جنسی کردند.عساکر جنبش من و سه دخترم را گرفتار نموده و هفت تاي آنها «: ساخت

  .العات دولتی ،  یک شبکه از جاسوسان را تا سطح دهات ایجاد کرده بودبراي مثال، در جریان حکومت کمونیستها، خدمات اط   10
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قدرتهاي (دهندگان نظرخواهی عقیده داشتند که جنگ افغانستان اصوال قومی نبوده است؛ بلکه قوماندانان  صد از پاسخ فی63در حدود 

  سایر عوامل بروز جنگ که در جریان جلسات گروههاي مباحثاتی 11.  اند به مسائل قومی دامن زده) خارجی به شمول ایران و پاکستان

باشد که قدرتهاي داخلی و خارجی از   از جهاد، فقدان معارف اساسی و بیسوادي مردم افغانستان میسوء اند، شامل استفاده شناسایی شده

  .اند برداري کرده آن براي جنگ بهره

مجرمینی که از دوره حکومت کمونیستهاي تحت الحمایه دولت شوروي و نیروهاي اشغالگر این کشور شناسایی شدند، شامل احزاب خلق 

.  اکثر مردم درخصوص ظلم و ستمهاي طالبان به تفصیل صحبت کردند.  باشند د و منسوبین اردوي شوروي میو پرچم، منسوبین خا

کنندگان همچنین تأکید اشتراك .  12 بسیاري از احزاب و رهبران مجاهدین هم به عنوان مسئولین تخطی از حقوق بشر پنداشته شدند

تا امروز در صحنه قدرت ) 1(اند  و  کنندگان حقوق بشري شناخته شده  تخطیکردند که این رهبران به طور گسترده و علنی به حیث

  .)1( حضور دارند

یک » جنایتکارها هنوز بر سر قدرت هستند.  همین حاال ما شاهد محابس شخصی هستیم.  پایمال شدن حق مردم در افغانستان ادامه دارد«

  .آباد مرد از جالل

  .یک مرد از زابل»  کنند و امور دولتی را در دست دارند ردم حکومت میامروز، همان جنایتکارهاي جنگی بر م«

حتی حکومت کرزي از آنها حمایت و .  دولت تاکنون از آنها حساب نگرفته است.  کنند بسیاري از جنایتکاران در اینجا و آنجا زندگی می«

  .یک زن از هرات»  کند حفاظت می

یک مرد از »  هیچ فرقی بین امروز و دیروز وجود ندارد.  شوند   مردم غیرقانونی حبس میزنیم در شبرغان، همین حالی که ما گپ می«

  .لوگر

  .دهد کنندگان گروههاي مباحثاتی را درباره مجرمین جنگ نشان میاشتراك جدول زیر، بررسی اجمالی دیدگاههاي 

                                                     

بر این نظر بودند که قومیت، )  فیصد30(دهندگان زن .دهندگان مرد، شمار زیادي از پاسخ. فیصد از پاسخ20نسبت به . بیست و یک فیصد از افراد، قومیت را عامل جنگ خواندند   11

در هشت والیت کابل، کنر، بادغیس، فراه، زابل، نیمروز، پروان و غزنی و در میان . دیگر اینکه برخی از پاسخها نظر به والیت متفاوت بودندنکته . عامل جنگ در کشور بوده است

فاده از قومیت، جنگ را در کشور معتقد بودند که فرماندهان با است)  فیصد63 فیصد باالتر از حداوسط ملی 25حداقل  (دهندگان .افغانهاي مقیم ایران، فیصدي باالتري از پاسخ

. تصریح کردند که جنگ نصفاً عامل قومی داشته است) حد اقل دو برابر حداوسط ملی(دهندگان .در والیات بلخ، جوزجان و وردك، فیصدي نسبتاً باالتري از پاسخ. ایجاد کردند

:  یک مرد از دایکندي اظهار کرده است. ابراز داشتند که قومیت هیچ نقشی در جنگ نداشته است) چهار مرتبه باالتر از حداوسط ملی(دهندگان .در والیات هلمند و کندهار، پاسخ

کردند و در .در روز سر ما کار اجباري می. کردیم که توسط طالبان دستگیر و حبس شدیم.در زمان حکومت طالبان، یک تعداد از ما که هزاره بودیم به طرف ترینکوت حرکت می«

اگر . کاري کنید.گفتند که یکدیگر را سیلی.دادند و به ما می.ما را روبروي هم قرار می. دادند.کردند و شکنجه می.ما را لت و کوب می. گرداندند.داشتگاه باز میشب ما را به باز

دادند، گوشهاي ما را .رگهاي درخت را در دهان ما قرار میکردند، ب.آنها با ما بازي می. کردند.کاري را شروع می.دادیم، آن وقت طالبان سیلی.این کار را آرام و آهسته انجام می

یک مرد پشتون از .   »دادند.فقط به جرم هزاره بودن، این کارها را با ما انجام می. کردند.بعداً بر ما خنده می. دادند.کشیدند و سرهاي ما را به طرف راست و چپ حرکت می.می

مردم فقط به خاطر اینکه هزاره، تاجیک یا «:   گفت-اقلیتها یک تخطی از حقوق بشر بوده است که در جریان جنگ رخ داده است والیت پکتیا با ابراز اینکه تبعیض قومی علیه 

  .»ازبک بودند، کشته شدند

وقتی که برهان الدین ربانی . از هم پاشیدزمانی که حکومت کمونیستی سقوط کرد، دولت به کلی «:  یک مرد از دایکندي  که در یک گروه مباحثاتی شرکت کرده بود، تشریح کرد  12

از همین خاطر، قوماندانها با او مخالفت کردند و جنگ داخلی شروع شد و در . اي به سایر اقوام نکرد.به قدرت رسید، او فقط قدرت را به قوم خود  واگذار کرد و هیچ توجه

بنابراین، من ریشه . عدالتی و حوادث آغاز شد.همین بود که بی. ین فکر بودند که قدرت فقط مال آنها استقوماندانها هم به ا. جریان این جنگ، قوماندان ساالري به میان آمد

  .»جنگ و بی عدالتی را در خودخواهی و مطلق العنانی ربانی می بینم
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غیره  ھمھ احزاب شوروي امریکا پاکستان     ایران عربستان القاعده

سوال c1 : کدام تشکیالت یا اشخاص را شما مسئول این تخطیھا مي شناسید؟

دهندگان نظرخواهی از حکومت فعلی به دلیل عدم اتخاذ اقدام نهایی علیه این  اتی و پاسخکنندگان در گروههاي مباحثاشتراك برخی از 

کنندگان، جامعه جهانی را به علت نقش و سیاست نامعلوم آن در قبال این مجرمین، اشتراك همچنین، بسیاري از .  مجرمین انتقاد کردند

بود، امنیت امروز تأمین  هاي گذشته می عدالتی ی خواستار رسیدگی به بیبرخی نیز اعتقاد داشتند که اگر جامعه جهان.  نکوهش کردند

الحال کمک سیاسی، نظامی  حتی نظرات ضدونقیضی در این باره مطرح شد که آیا جامعه جهانی به این جنایتکاران جنگی معلوم.  شده بود

  .اهش دهد نفوذ این افراد را ککند یا اینکه سعی کرده است تا ساحه قدرت و و مالی می
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                               چطور مجامع بین المللی با جنایت کاران جنگی برخورد نموده اند؟
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در نظر خواهی، ذکر نام پاکستان از بیشترین تکرار .  قدرتهاي خارجی نیز به عنوان مسئول نقض حقوق بشر در افغانستان معرفی شدند

 7 53اگرچه در حدود (شتند برخوردار بود که به تعقیب آن، اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی سابق،  ایاالت متحده آمریکا و ایران قرار دا

کنندگان گروههاي مباحثاتی اشتراك  همچنین  شماري از 13.  )فیصد از افراد اظهار داشتند تمام این کشورهاي خارجی مسئول هستند

انستان معتقد بودند که جنگ افغ)  فیصد60(دهندگان نظرخواهی  اکثریت پاسخ.  القاعده و اجیران خارجی را در میان مجرمین قرار دادند

  .هم یک جنگ داخلی و هم یک جنگ وارداتی از سایر کشورها بوده است

 اگر آنها به یک تعداد از افراد منفور سالح نمی دادند، این کارها در کشور ما نمی.  هاي ما، قدرتهاي خارجی هستند علت تمام بدبختی«

  .رد از دایکنديیک م» شوروي، آمریکا، پاکستان و ایران باید مسوول شناخته شوند.  شد

به همین خاطر، افغانستان هم هدف کمونیسم و .  اول شوروي راه را براي تخطی از حقوق بشر باز کرد و بعداً آمریکا این راه را ادامه داد«

  .یک زن از پروان»  هم هدف امپریالیسم قرار گرفت و تا هنوز این کار دوام دارد

  گذشته جرایم به رسیدگی چگونگی و عدالت از برداشت

   معناي عدالت چیست؟ الف

به .  به آن را شرح دهند» دستیابی«و انتظارهاي خود از » عدالت«در جلسات گروههاي مباحثاتی، از افراد خواسته شد تا برداشتهاي خود از 

لت یک مفهوم وسیع است که کنندگان توضیحاتی را ارائه کردند که بیانگر این نکته است که براي مردم افغانستان، عدااشتراك تعقیب آن، 

                                                     

برعکس، نسبت به . غانستان تنها یک جنگ داخلی بوده استکردند که جنگ اف.دهندگان زن فکر می.، فیصدي بیشتري از پاسخ) فیصد9 تا 4(دهندگان مرد .نسبت به پاسخ   13

در کندز، هلمند، . دهندگان مرد معتقد بودند که جنگ افغانستان یک جنگ وارداتی از سایر کشورها بوده است.، فیصدي بیشتري از پاسخ) فیصد31 تا 25(دهندگان زن .پاسخ

در بادغیس، نیمروز، . ندگان بر این نظر بودند که جنگ افغانستان یک جنگ وارداتی از کشورهاي دیگر بوده استده.لغمان، سرپل و افغانهاي مقیم در پاکستان، اکثریت پاسخ

اعتقاد داشتند که جنگ افغانستان هم یک جنگ داخلی و هم یک جنگ )  فیصدي60باالتر از حداوسط ملی (دهندگان .زابل، پروان و افغانهاي مقیم ایران، فیصدي باالتري از پاسخ

  .قابل یادآوري این که این روند نشاندهنده تجربیات مناطق مختلف از جنگ است. وارداتی از سایر کشورها بوده است
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  فصل اول

اند و این فصل به انعکاس   به تفصیل بررسی شده4-2برخی از این نظرات در فصلهاي .  رود فراتر از محاکمهء مجرمین و جنایتکاران می

  .دیدگاههاي عمومی در این زمینه پرداخته است

آنها نظراتی را درباره عدالت .  دانند اگون زندگی خود میهاي گون مردم برداشت وسیعی از عدالت دارند و آن را راهی براي بهبود جنبه

  .شود عدالتی محسوب می مطرح کردند که راههایی براي جلوگیري از بی

عدالت، براي تعدادي از مردم، به معناي ترویج حقوق اساسی بشر است که شامل حق آزادي بیان، حق آزادي اشتراك در انتخابات و رفع 

  .برخی دیگر عدالت را با ترویج برابري اقتصادي پیوند دادند.  شود بان و جنس میتبعیض بر اساس نژاد، ز

براي برخی دیگر، مفهوم عدالت از وسعت بیشتري برخوردار بود که شامل تأمین رفاه عمومی و توسعه وحدت ملی، دوستی و همدلی در 

  :ر ضرب المثل زیر شده است، رجوع گرددکننده که یادآواشتراك خوب است به نظر یک .  شد میان تمام افغانها می

  .»پسندي، براي دیگران هم بپسند آنچه براي خود می«

عدالتی مطرح شد، شامل ترویج رفاه و برابري، بازسازي،  حمایت اقتصادي، ترویج معارف و  هایی که براي رسیدگی به بی سایر مکانیزم

  .شود رفع بیسوادي می

  .کننده استاشتراك این اظهار نظر یک »   شب هم کار کنیماگر کار باشد، ما حاضریم تا نصف «

نظرات آنها .  آید که برداشت آنها از عدالت با عدالت انتقالی ارتباط مستحکمی دارد کنندگان گروههاي مباحثاتی بر میاشتراك از نظریات 

  .:قرار ذیل اجماالً بررسی شده است

استقرار یک اداره سالم و مسلکی عدلی و قضایی منحیث یک .  انون مرتبط دانستند اکثر مردم عدالت را با حاکمیت ق:حاکمیت قانون

.  هاي الزم نظام عدلی و قضایی در افغانستان  ذکر شد تطبیق مساویانه قانون بر همه مردم، به عنوان یکی از مؤلفه.  اولویت مطرح گردید

:رد از دایکندي ابراز داشتیک م.  کند شکنی تشویق می زیرا حکومت ضعیف مردم را به قانون

  
کنندگان اظهار امیدواري کردند که روزي به نظام عدلی و قضایی کشور اعتماد پیدا اشتراك  :اداره عادالنه نظام عدلی و قضایی

.  عدالتی مبارزه نماید ظام علیه بیآید که این ن آنها استدالل کردند که اعتماد به نظام عدلی و قضایی زمانی به وجود می.  کنند

ساالران ناامید  کنندگان گروههاي مباحثاتی که از عدم اراده مراجع قضایی براي محاکمه جنایتکاران و جنگاشتراك یکی از 

:شده بود، تصریح کرد

  
 ساالران و ناقضان حقوق بشر از موقعیتهاي دولتی، عدالت  برخی از اشتراك کنندگان بر این ایده بودند که عزل جنگ :برکناري

  .را تأمین خواهد کرد

 هاي   شماري از اشتراك کنندگان پیشنهاد استفاده از شیوه هاي سنتی و دینی را براي حل و فصل تخطی:عدالت اسالمی

و روز قیامت سپرده )  ج(خداوند« به برخی از آنها معتقد بودند که رسیدگی به نقض حقوق بشر باید .  حقوق بشر مطرح ساختند

  ." شود تا خداوند خود جزاي مجرمان را بدهد

 بسیاري از اشتراك کنندگان بر این باور بودند که محاکمه افرادي که بیگناهان را به قتل رسانده، مردم را معلول :عدالت جزایی 

اشتراك کنندگان در یکی از .   عدالت را شکل میدهدساخته و خانه هاي آنها را در جریان جنگ تخریب کرده اند، رکن اساسی

  :گروههاي مباحثاتی خاطر نشان ساختند

»برد و مردم خواهند توانست که از حقوق  ها را باال می محکمه جنایتکارها مهم است به این دلیل که روحیه قربانیان تخطی

  .»شان در آینده آزادانه دفاع کنند

  .»تواند.کسی از ما در برابر آنها دفاع کرده نمی.هیچ. کسی جرأت ندارد تا آنها را به محاکمه بکشاند.هیچ«

  :مردي از دایکندي چنین تشریح داد

  .»م  پیرو قانون، عدالت را تضمین خواهد کردتطبیق واقعی قانون و داشتن مرد«
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المال و به قیمت  کنندگان خواهان تحقیق در خصوص کسانی شدند که با استفاده از بیتاك اشتر :تحقیق درباره عامالن فساد

  .اند جان مردم، قصرها ساخته، موترهاي مجلل خریده و به خارج سفر نموده

 ون کنندگان پیشنهاد کردند که یک کمیسیاشتراك تعدادي از : در نظر گرفتن راههایی براي بررسی و تحقیق مستقل و بیطرفانه

در ارتباط با .  هاي این کمیسیون توسط یک شوراي مردمی تصویب شود تحقیق به منظور کشف حقایق ایجاد گردد و یافته

سازمان «و » کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان«کنندگان از اشتراك نهادهاي تحقیق موارد نقض حقوق بشر در گذشته، 

  .ها هستند، یاد کردند عدالتی در به انجام تحقیقات عادالنه و دقیق در خصوص بیبه عنوان نهادهایی که احتماالً قا» ملل متحد

 کنندگان معتقد بودند که نه تنها اشخاص بلکه کشورهایی که اشتراك  شمار زیادي از :اقدامات براي رسیدگی به عاملین خارجی

آنها بر این نظر بودند که این کشورها .  اند، باید پاسخگوي اعمال خود باشند ردهدر سیاست و امور داخلی افغانستان مداخله ک

  .اند باید مسئول کارهایی باشند که در افغانستان انجام داده

هاي گذشته، آغاز یک  عدالتی کنندگان توصیه نمودند که بهترین راه اصالح بیاشتراك   برخی از :اتخاذ یک برنامه ملی وقایوي

به نظر این افراد، این برنامه باید دربرگیرنده فعالیتهایی براي .  عدالتی در آینده است ی براي جلوگیري از وقوع بیبرنامه مل

  .گسترش عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و خویشاوندساالري و رفع هر نوع تبعیض نژادي، قبیله اي، قومیتی و مذهبی باشد

این بود که مسئولین نقض حقوق بشر نباید جایی در دولت و خدمات عامه داشته   یکی از مطالبات آشکار مردم:رهبري قوي 

  .دارد» رهبران پرهیزکار«کردند که افغانستان نیاز به  مردم احساس می.  باشند

  
 آنها .  دالتی در افغانستان مساعدت شودع  یکی از نظراتی که مکرراً مطرح شد، این بود که باید با قربانیان بی:کمک به قربانیان

یک مکانیسم دیگري که پیشکش شد این بود .  اند خواستار تهیه کمکهاي مادي براي مردمی بودند که بیشترین صدمه را دیده

  .دهاي قربانیان فرصت داده شود که از محاکم درخواست نمایند تا جبران خسارت آنها را از مجرمین اخذ نماین که به خانواده

هاي گذشته، ناممکن و  عدالتی کنندگان معتقد بودند که رسیدگی به تمام بیاشتراك  شمار کمی از :به فراموشی سپردن گذشته

آنها توصیه کردند که اگر مردم خواهان یک زندگی آرام و امن هستند، بهترین راه این است که آنها گذشته را .  غیرعملی است

آنها پیشنهاد کردند که به خاطر حفظ صلح و آشتی، .  قوع حوادث گذشته در آینده تمرکز نمایندفراموش کنند و بر جلوگیري از و

کشور را به «مردم باید محاکمه شوند که این خود » یک چهارم«متخلفین از عفو و بخشش برخوردار شوند، در غیر این صورت، 

  .»کشاند نابودي می

ثبت جرایم جنگی بسیار خوب است، به این دلیل که نسلهاي آینده افغانستان بتوانند مابین جنایتکارهاي جنگی و آنهایی «

  .یک اشتراك کننده از فاریاب. »اند، فرق کنند.شان وفادار بوده. به اسالم و سرزمینکه

اریم اما متأسفانه، در افغانستان دافراد شایسته اي ما . خواهیم که بتواند احترام مردم را کسب نماید.ما رهبري را می«

اي را .برند و تعصبات قومی و قبیله.ت را از بین میاین تفنگدارها امنی. دهند.خوب اجازه کار نمیتفنگدارها به این افراد 

  .یک زن از کندهار ».زنند.دامن می
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  جایگاه عدالت در فهرست اولویتها.  ب

  

ترین  اکثر آنها اظهار داشتند که ناامنی، فوري.  کنندگان گروههاي مباحثاتی خواسته شد تا نگرانیهاي فوري خود را شرح دهنداشتراك از 

اي زمینی و جنایات نیمی از مسائلی را که آنها لست کردند از جمله ازدیاد اسلحه، ماینه.  نگرانی است که با آن در حال حاضر روبرو هستند

 این نگرانی ها تا حدي جدي است که باالتر از ضرورت پیگرد اعضاي گم.  ساالران با موضوع امنیت مرتبط است گسیخته جنگ لجام

 خواندند؛ اما شمار» تامین امنیت«را جزئی از » عدالت«کنندگان، اشتراك با وجود این که تعدادي از .  ها قرار گرفته است گشته خانواده

  .یابد، عدم تامین عدالت را به حیث نگرانی دوم درجه بندي کردند دیگري از آنها با این استدالل که عدالت بدون امنیت تحقق نمی

تا زمانی که خلع سالح عمومی صورت «: او گفت.  یک مرد از بدخشان معتقد بود که اجراي قاطعانه برنامه خلع سالح باید اولین گام باشد

  .»راي قضاوت عادالنه آماده نخواهد بودنگیرد، زمینه ب

کنندگان ذکر شد؛ عبارتند از ناکامی دولت در تهیه برق کافی، مشکل کمبود مسکن، کمبود غذا و اشتراك سایر نگرانی هایی که از سوي 

ن آمریکایی به کرامت مردم برخی دیگر از این افراد احترام نگذاشتن سربازا.  آب آشامیدنی، بیکاري و نبود امکانات تحصیلی و صحی کافی

اي  خصومتهاي قبیله.  همچنین، آنها از بازداشت خودسرانه شهروندان شکایت داشتند.  افغانستان را به عنوان یک نگرانی مطرح ساختند

 کنندگان آن را تذکر دادنداشتراك یکی دیگر از نگرانیهایی بود که 

یک مرد » .نگرانی هاي عــــاجل ما امنیت، خلع سالح، برق، اعضاي الدرك خانواده ها، عدالت، قانون، غذا و کار است«

  .از هرات

» . آشامیدنی، وجود  ماینها هم یک نگرانی جدي استدر قدم اول امنیت نگرانی عاجل ما است و بعداً برق، غذا و آب«

  .یک مرد از غزنی

  .یک مرد از بلخ» .نگرانیهاي عاجل ما به ترتیب اهمیت،  امنیت، عدالت، آب، غذا، برق و سرپناه است«

 از بعداً ما. نگرانی اولیه ما کمبود مراکز تعلیمی و کمبود اداره قوي در ولسوالی و مخصوصاً ساحات سرحدي است«

.یک مرد از پکتیا» .بیکاري، نبود برق، سرك، آب و کلینیکهاي صحی نگران هستیم
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سوال 5 : مھمترین نگراني شما چیست ؟

  

  

دهندگان اعتقاد داشتند که محاکمه   فیصد از پاسخ76.  کنندگان، امنیت و عدالت را دو موضوع بهم پیوسته خواندنداشتراك اکثر 

 فیصد معتقد بودند که این کار به 8جنایتکاران جنگی در آینده نزدیک به افزایش امنیت در افغانستان منجر خواهد شد؛ در حالی که تنها 

با این هم، برداشت .  آور باشد تعجب   شاید این آمار تا اندازه اي14 )اطالعی کردند  فیصد دیگر اظهار بی13(ش امنیت خواهد انجامید کاه

  .ثباتی هستند و اقدام بر ضد آنها به گسترش امنیت کمک خواهد کرد مردم این است که جنایتکاران جنگی، منبع بی

                                                     

  .دهندگان مرد با این نظر موافقت کردند. فیصد از پاسخ80دهندگان زن، . فیصد از پاسخ69 در مقایسه با   14

.یک زن از لغمان» .دارندمستقیم که امنیت و عدالت با هم رابطه به این دلیل عدالت بسیار مهم است «



  میراث نقض حقوق بشر در افغانستان
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  فصل اول

گیري نتیجه

76.4%

12.9%

3.1%

7.6%

بھ ثبات و آوردن امنیت کمک مي نماید

ثبات را کاھش داده و امنیت را تھدید مي نماید

نمي دانم

نامعلوم

تأثیر بھ محاکمھ کشانیده شدن جنایت کاران جنگی بھ عدالت

 آید این است که اکثر قربانیانی که ما با آنها مصاحبه نموده  سال به طول کشیده است؛ آنچه از این تحقیق برمی25جنگ افغانستان حدوداً 

اند، جنگی که شاید در آن قدرت دست به دست شده باشد اما مردم  خوانده» وقفه جنگ طوالنی و بی«ایم، جنگ افغانستان را یک 

بریم و  با نقض دوامدار، جدي و سیستماتیک حقوق بشر مواجه بوده اند؛ حتی اکنون که در دوره پس از موافقتنامه بن به سر میافغانستان 

اند و هنوز امنیت و آرامی در دوره پس از جنگ براي مردم مشتاق آن تأمین  ها متوقف نشده جنگ رسماً خاتمه یافته است، این تخطی

این امر باعث ناامیدي .  اند، قدرت را به دست دارند ها را بر ضد حقوق بشر مرتکب شده ترین تخطی ه زشتامروز کسانی ک.  نشده است

  .اعتمادي عمیق مردم به ادارات و مؤسسات دولتی شده است و بی

رف آنها از مفهوم یادشده اند که نشانگر برداشت و درك ژ ارائه کرده» عدالت«از سوي دیگر، مردم افغانستان در این تحقیق، تعاریفی را از 

.  اي برخوردار است مالحظه اند، از گوناگونی قابل هایی را که آنها براي تحقق عدالت پیشکش نموده به همین ترتیب، مکانیسم.  باشد می

اساسی داراي کنندگان، عدالت یکی از اولویتهاي اوضاع پس از جنگ است که برخی از آنها از قبیل امنیت و ضرورتهاي اشتراك از منظر 

دانند و اعتقاد دارند که  دهندگان رسیدن به عدالت را تحقق یک هدف بااهمیت می در ضمن بخش عظیمی از پاسخ.  اهمیت ویژه هستند

اگر اقدامی براي تأمین عدالت در گذر زمان اتخاذ نشود، حس ناامیدي و یأس مردم از این که صلح قادر نبوده است تا تغییرات مورد نظر را 

  .یاورد، رو به افزایش خواهد گذاشتب
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  فصل دوم

   نقش عدالت جزائی در پروسه عدالت  انتقالی

کنندگان در گروههاي مباحثاتی را درخصوص اشتراك دهندگان به نظرخواهی و  در سه فصل آینده، سعی خواهیم کرد تا نظریات پاسخ

عدالت "کنندگان در پاسخ به سؤال اشتراك که در باال تذکر رفت، همان طور .  نحوه تطبیق استراتیژي عدالت انتقالی منعکس سازیم

  ..  عموماً عدالت را با یک سلسله از اجزاي آن تعریف کردند"چیست؟

هاي غیرقضایی به شمول طرق مختلف ثبت واقعیتها، برکناري ناقضان مشهور حقوق بشر از دستگاه دولتی و  عدالت جزایی مکانیزم

به منظور جلوگیري از تکرار حوادث نقض حقوق بشر و تامین آشتی، اصالحات، ) نگرانه آینده(ان و اقدامات وقایويپرداخت غرامت به قربانی

  .اند اعتماد و وحدت ملی، بررسی شده

  اساسی بودن عدالت جزائی در تأمین عدالت:  عدالت جزایی   الف

  از کلیه پاسخ40% ایج نظرخواهی نشانگر این نکته است که تقریباً کنندگان مجموعاً یک دید کلی از عدالت داشتند، ولی نتاشتراك اگرچه 

هاي  شاید دلیل این دیدگاه نیز این باشد که اکثر آنها با سایر مکانیزم.  دهندگان، عدالت را به مثابه جزاء به وسیله محاکم تبیین نمودند

ستراتیژي عدالت انتقالی بدون تطبیق عدالت جزایی احتماالً موجود آشنایی چندانی نداشته باشند؛ لیکن آنچه واضح است این است که ا

  .بودبخش نخواهد براي مردم قناعت

40%

6%15%

5%

26%

8%

محاکمھ مجرمین 

جرمانھ 

عفو 

حقیقت یابي 

تمام شرایط باال

نامعلوم

بھ نظر شما، عدالت چیست؟ 

  

کنندگان، محاکمه و جزاي ناقضان حقوق بشر  اشتراك بسیاري از .  مروري بر جلسات گروههاي مباحثاتی، نقطه تأییدي به گفته فوق است

  :ذیل ضروري خوانده اندرا با  ذکر دالیل 
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فصل دوم

تامین عدالت و تطبیق مجازات، یگانه راه باال بردن اعتماد مردم به قانون و اداره؛: عدالت جزایی

  .یک مرد از بامیان»  اگر جنایتکارها و مجرمین محاکمه شوند، یک تغییر اساسی و مثبت در مملکت به وجود خواهد آمد«

براي محاکمه جنایتکارهاي جنگی انجام دهد، در غیر این صورت، مردم اعتماد خود را به دولت  حکومت باید اقدامات عاجل و قاطعی را «

  .یک مرد از فراه»  به کلی از دست خواهند داد

یک مرد از کابل»  دندان، جفاکاري بود بر گوسفندان ترحم بر پلنگ تیز«هاي آینده؛  جلوگیري از تخطی:عدالت جزایی.  

» .  ان محاکمه شوند و از طریق تلویزیون و رادیو براي مردم معرفی شوند که درس عبرتی باشد براي دیگرانکنندگ مهم است که تخطی«

  .یک زن از لغمان

راهی براي اعاده حیثیت قربانیان؛: عدالت جزایی

ا به پنجه قانون سپرده یابد که جنایتکاره زخمهاي جنگ تنها زمانی شفا می.  کند خساره مادي، قناعت قربانیان را حاصل نمی جبران«

  .یک مرد از کندز»  شوند

  .یک مرد از تخار»  به محاکمه کشانیدن مجرمین، یک نوع کمک روانی براي قربانیان است«

جویی عدالت جزایی راهی براي اجتناب از قتل به خاطر انتقام:.

 حاکمه ناقضین، امکان دارد مردم به قتل به خاطر انتقامبر این باور بودند که در صورت عدم م)  فیصد87(دهندگان  فیصدي باالیی از پاسخ

15.  جویی رجوع نمایند

  .یک زن از ننگرهار»  کنندگان را به ما بدهید تا پوست شان را کاه پر کنیم  این تخطی«

راهی براي تأمین آشتی: عدالت جزایی:

 فیصد از آنها فکر کردند که 11کند، در حالی که  کمک میدهندگان معتقد بودند که محاکمه مجرمین به آشتی   فیصد از مجموع پاسخ85

 همچنین، شمار دیگري از افراد نظر داشتند که به خاطر آشتی، نباید عدالت 16.  محاکمه به مصالحه و آشتی هیچ کمکی نخواهد کرد

  .جزایی و محاکمه را تعقیب کرد

بناً  باید تمام گپهایی را که به .  شوند ها آغاز می  باز مشکالت و دشمنیاگر ما یکدیگر را به محاکمه بکشانیم،.  خصومتها باید ختم شود«

  .یک مرد از پروان»  وقوع پیوسته،  خواه این گپها جنگساالري باشد، خواه قومندان ساالري یا سایر جرایم ، از یاد ببریم

  .» نیستلذتی که در عفو است در انتقام«المثل را ذکر کردند که  برخی از افراد، این ضرب

  .با این هم، بخش دیگري از اشخاص با این نظر کامالً مخالف بودند

یک »  ما به این امید هستیم که محاکمه و جزاي آنها را ببینیم.  کنیم وقتی مجرمین را نبخشیده و با آنها مصالحه نمی ما، قربانیان، هیچ«

  .مرد از غور

یگیري عدالت جزایی و محاکمه ناقضین با در نظر داشت وضع کنونی، بیهوده است و کنندگان باور داشتند که پاشتراك در ضمن، بعضی از 

  .فایده است پدیده معافیت از مجازات به اندازه اي رشد کرده که مقابله با آن بی

                                                     

ه بود، اما این مسئله نشانگر این است که مکانیزم عدالت انتقالی قادر خواهد بود تا احتمال توسل به انتقام براي قتل را  اگرچه این سئوال در ارتباط با عدالت جزایی پرسیده شد  15

  .کاهش دهد

  .در والیات هلمند، ارزگان و پکتیکا، اقلیتهاي عمده اعتقاد داشتند که محاکمه به مصالحه کمکی نخواهد کرد   16
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 گذشته و تمایل آنها براي محاکمه جنگکنندگان درخصوص تأمین عدالت براي جرایم اشتراك رسد که تفاوتی در انگیزه  به نظر می

اشتراك سبز برگزار شد، یکی از  در یکی از گروههاي مباحثاتی که در ده.  اند، وجود دارد ساالرانی که زندگی روزمره آنها را متأثر ساخته

مال را زیر پوشش جدیدي انجام اند؛ اما امروز همان اع کنندگان سخن از افرادي به زبان آورد که جرایم زیادي را در گذشته مرتکب شده

  .باید مجازات شوند» طلبها و دوروها فرصت«او تأکید کرد که این .  دهند می

  ):مجازات مجرمین از طریق محاکمه(تفاوت هاي منطقه اي در حمایت از عدالت جزائی 

مثالً اکثریت مردم خواستار این نبودند .  اختعدالت جزائی یکی از اجزاء  این مشوره ملی بوده که تفاوت هاي جالب منطقه اي را نمایان س

 از پاسخ دهندگان 44،9% در حقیقت .  که مدت طوالنی را براي اجراي عدالت جزائی و یا مجازات مجرمین جنایات گذشته، انتظار بکشند

 18،8%.  سال خواستار بودند محاکمه مجرمین را در ظرف دو 25،5% در حالی که .  خواهان انجام محاکمه مجرمین در زمان فعلی هستند

بدخشان، (در هفت والیت کشور .   بعد از پنج سال خواهان  برگزاري محاکم جرایم جنگی و ضدبشري بودند8،4%بین دو الی پنج سال و 

د از پنج سال پاسخ دهندگان به مراتب بیشتر از سایر نقاط کشور خواهان برگزاري محاکمات بع) تخار، کندز، فاریاب، هلمند، سرپل و پکتیا

  .. بوند

یرد؟            محاکمھ چھ وقت صورت گ
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یاد ه جاي دیگري ب و نه درتاریخ آن را نه در افغانستان ق بشري که در افغانستان رخ داده، هاي حقو.نظر به حجم تخطی«

بناء باید بر تکرار نشدن وقایع گذشته تمرکز شود که مردم در آینده . هاي گذشته ناممکن است.عدالتی.جبران بی .دارد

  .یک مرد از سر پل» . داشته باشندیزندگی آرام

 عمل نباشد، این کارها هیچ دردي را ها گپ باشد و  اما اگر تمام این؛البته ما امید داریم که محاکمه مجرمین را سیل کنیم«

  .یک مرد از بادغیس» .کند.دوا نمی

   یک زن از قندهار».  کندیاد کمک میت زین به صلح و امنیقت  است که محاکمه مجرمیک حقین یا«
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  تنوع منطقوي براي حمایت عدالت جزائی.  ب

و والیات پکتیکا و غزنی و مهاجرین افغان مقیم ) کندهار، زابل و ارزگان(کنندگان در سه والیت از مجموع چهار والیت جنوبی اشتراك 

کنندگان اشتراك به همین گونه، .  یشتري را به محاکمه به حیث راه تأمین عدالت با درنظرداشت حداوسط ملی، نشان دادندایران، تمایل ب

بادغیس، فراه و (، سه والیت از مجموع چهار والیت غربی )بدخشان، تخار و بغالن(در سه والیت از مجموع چهار والیت شمال شرق 

  .اختند که تمایل کمتري به محاکمه به حیث راه تأمین عدالت با در نظر داشت حداوسط ملی دارندو والیت لغمان خاطرنشان س) نیمروز

از پاسخ دهندگان در مورد عفو بدون قید و شرط مجرمین .   تفاوت هاي جالب و مشابه منطقوي درمورد عفو و بخشش نیز برمال گردید

ه؛ اما از مردم در مورد این که آیا در صورتی که مجرمین در حضور یک نهاد ایجاد جنگی که قبالً در افغانستان تجربه شده بود، پرسیده نشد

با وجودي این که اکثریت مردم .  شده براي عدالت انتقالی به جرایم و جنایاتشان اقرار کنند، آنها را خواهید بخشید؟  پرسیده شده بود

  .اظهار کردند که عفو آنها را خواهند پذیرفت) 38،1(%ه اي از آنها با این نظر مخالفت کردند؛ اما یک تعداد قابل مالحظ ) 60،5(%

این تفاوت شاید ناشی از دو طرز بینش باشد که یکی براساس فرهنگ مردم ما که عفو و گذشت را تائید می کنند و از طرف دیگر این که 

  . را در موقفی نمی یابند که از حق اهللا بگذرندمردم میان حق خود که آن را می توانند ببخشند و حق اهللا تفاوت قایل اند و خود

39%

61%

عفو

ني بھ ھیج

صورت

بیشتر  اشتراک کننده گان عفو را رد میکنند

  
  

هیچ بخش دیگر از مردم کشور به چنین .  شمال شرق کشور، طرفدار عفو بودند) دوثلث(عموماً یک تعداد قابل مالحظه اي از مردم 

برخی از مردم عفو را مشروط .  ی نیز عفو مورد حمایت قرار گرفتبا این وجود در تعدادي از والیات شمال.  سطحی، از عفو حمایت نکردند

  .به اصالح دانستند

  

  چه کسانی باید محاکمه شوند؟  . ج

مه دهندگان به نظرخواهی براین باور بودند که کلیه کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، نباید محاکمه شوند؛ بلکه روند محاک پاسخ

' اند و آمرین آنها یا تنها آمرین، محدود شود ترین جرایم را مرتکب شده باید به افرادي که سنگین

  سا یک زن از کاپی». تکاران اصالح شده را  می توان عفو کردجنای«
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27%

28%

27%

18%

ھر کس 

جنایات مھم و قوماندان 

قوماندانان

نامعلوم 

 کھ ھا محاکمھ شوند؟

  
  

  :توان از دو راه جبران کرد هاي گذشته را می عدالتی بی

  .ب یا تخریب شده بود، جبران شودخسارات مادي باید با برگشتاندن اموالی که چور شده بود یا ملکیتهایی که غص.  )1 (

  .یک مرد از نورستان»  آنهایی که به ناموس و حیات مردم تجاوز کرده بودند، باید براساس معیارهاي حقوق بشر، محاکمه شوند.  )2(

 یم خفیف انجام دادهاند ، باید محاکمه شوند و آنهایی که جرا آنهایی که جرایم ثقیل انجام داده.  جرایم جنگی کتگوري هاي مختلف دارد«

  .یک مرد از ننگرهار»  اند، باید با قربانیان ابراز همدردي نمایند و به آنها مساعدت کنند

  .کنندگان به اهمیت در نظر گرفتن اشکال مختلف مشارکت در ارتکاب جرم اشاره کردنداشتراك گروه دیگري از 

اند و چه آنهائی  اند و چه آنهایی که مشوره داده که جرم را مرتکب شدهتمام کسانی که در جرم دست دارند، مجرم هستند؛ چه آنهایی «

  .یک مرد از زابل» تمام این ها باید محاکمه شوند.  اند که امر کرده

با درنظرداشت نکات فوق، این را می .  عالقمندي به تحقیقات در مورد سوءاستفاده، فساد و سایر جرایم علیه ملکیت افراد نیز وجود داشت

ان دریافت که مردم تنها خواهان مجازات عده اي معدودي از طریق محکمه اند و امکان این وجود دارد که سایرین را مورد عفو قرار تو

  .دهند

  سطح اعتماد مردم به نظام عدلی کشور    .د

 اکثریت پاسخ.  خوردار استپاسخها به سئوالی که در خصوص اعتماد مردم به نظام عدلی کشور پرسیده شده بود، از پیچیدگی خاصی بر

اظهار داشتند که هیچ اعتمادي به نظام عدلی کشور ندارند؛ در حالی که فیصدي نسبتاً باالیی از آنها )  فیصد57،8(دهندگان نظرخواهی

ی رسد که علت این  به نظر م17   فیصد از جوابها نامعلوم است3،5از طرف دیگر .  ابراز داشتند که به این نظام اعتماد دارند)   فیصد38،6(

دهندگان به مشکالت و خالهایی که در نظام عدلی فعلی وجود دارد، معترف هستند؛ اما در ضمن، به  نظرها این است که پاسخ اختالف

  .کنند مشکالت اصالحات سازماندهی مجدد این نظام نیز اذعان می

                                                     

به اضافه والیات ) سمنگان، بلخ، جوزجان و فاریاب(در شش والیت به شمول چهار والیت از مجموع پنج والیت شمالی . اي جالبی وجود دارد.نطقهدر همین ارتباط، اختالفات م   17

راي مثال، ارقام مربوط به والیات ب. پذیري در کشور اعتماد دارند.دهندگان گفتند که آنها به نظام حقوقی افغانستان براي تحقق پاسخگویی و مسئولیت.غور و بامیان، اکثر پاسخ

دهندگان .در ضمن، پاسخ. اند.دهندگانی است که به نظام حقوقی اعتماد نداشته.سمنگان و بلخ نشانگر این است که سطح اعتماد به نظام حقوقی در آنجا دو برابر بیشتر از پاسخ

  .منفی در مورد نظام عدلی کشور،  تفکیک شده بودندوالیت کندهار دقیقاً به دو دسته یکی با نظرات مثبت  و دیگري با نظرات 
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سوال F 3:  آیا بھ سیستم قضائي افغانستان اعتماد دارید؟

  

»  گردد اي دارد اما مشکل این است که  این سیستم به درستی تطبیق نمی  به قضاء اعتماد داریم به خاطر که یک سیستم چندمرحلهما«

  .یک مرد از غور

 به نظر می.  تر شدند در بحثهاي گروههاي مباحثاتی، برخی از مسائلی که بحران اعتماد به نظام قضایی ملی را ایجاد کرده است، روشن

 کردند که نظام قضایی فاسد و بی این افراد استدالل می.  اند اعتماد شده که جمعی از مردم نسبت به نظام قضایی کشور، کامالً بیرسد 

تاجرانی هستند که به حقوق مردم «به نظر آنها، اکثر قضات و ثارنواالن .  قرار دارد» تحت نفوذ قدرتمندان«باشد و  نهایت سیاسی می

  .18 »اي ندارند توجه

                                                     

مجرمین «. ی باشد مشکالتی که مشخص شدند، شامل فساد، مداخله در روند قضایی، عدم وجود نظام قضایی رسمی در بعضی از مناطق و فقدان دانش حقوقی در میان قضات م  18

فعالً یک سیستم «.  این گفته یک مرد از غزنی است».شود.اي که دارند، غیب می. یا توسط رشوه یا به وسیله واسطهشان.شوند؛ اما بعداً، قضیه.مورد اتهام قرار گرفته و گرفتار می

 کردند که.شماري از افراد شکایت می. این جمله ایست که یک مرد از بغالن براي تشریح وضع نظام قضایی کشور از آن استفاده کرده است. »پول بده و مال بگیر جور شده است

در یکی از گروههاي مباحثاتی که در کابل دایر شد، تعدادي از اشتراك . اندازند.دهند این است که پول کمکی جامعه جهانی را به جیبهاي خود می.تنها کاري که قضات انجام می

گري از اشتراك کنندگان این نکته را خاطر نشان کردند که در گروه دی. ها شده بودند.شان، مجبور به پرداخت رشوه به قاضی.وفصل قضایاي.کنندگان اقرار کردند که براي حل

این اظهار نظر یک » .تا زمانی که تفنگ حاکم باشد، از کارکنان سیستم قضایی هیچ توقعی نباید داشت«. شوند.برخی از محالت دوردست، قضات از سوي فرماندهان منصوب می

ر مجددي قدرت را از بازماندگان رژیم سقوط کرده ي نجیب اهللا تسلیم می شد،  ، زمانی که پروفیسو1371  ثور سال 8در 

عفو عمومی را اعالم داشت که بیشتر از چند روز دوام نیاورد و درنتیجه تعداد زیادي از مردم به انتقام گیري شخصی 

  .پرداختند
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سوال G 3 :  در مورد قضات چھ نظر دارید؟

بعضاً عدم موجودیت اعتماد به سیستم عدلی و قضائی کشور، ناشی از عدم آگاهی و آشنائی تعدادي از مردم به سیستم هاي قضائی و عدلی 

اك کنندگان رسمی می باشد که اثر مستقیم عدم دسترسی به سیستم هاي رسمی عدلی به والیات مشخص می باشد؛ مثالً یکی از اشتر

تنها شنیدیم که یک ستره محکمه در کابل .  ما تا حال یک قاضی را در چند ولسوالی ندیدیم:(مباحثات گروهی، در والیت نورستان گفت

  .)است

المللی،  از ایجاد یک محکمه مختلط با حضور قضات افغان و بین) 49،6(دهندگان نظرخواهی  در نتیجه واضح است که اکثر پاسخ

 فیصد آنها 27،6دهندگان خواهان ایجاد یک محکمه کامالً داخلی و   فیصد از اکثریت پاسخ21،5با این وجود هم .  می کنندطرفداري 

نظر جدي در جریان  المللی در این محکمه، اختالف  درخصوص نقش نیروهاي بین19 المللی بودند خواستار یک محکمه کامالً بین

المللی، یک نقش نظارتی  کنندگان خواستار این بودند که نیروهاي بیناشتراك بخش بزرگی از   .بحثهاي گروههاي مباحثاتی وجود نداشت

در این باره آنها مخصوصاً از سازمان ملل متحد درخواست کردند .  یا حمایتی را در روند محاکمه ي جنایتکاران جنگی بعهده داشته باشند

                                                                                                                                                                    

این گفته اشتراك کنندگان » .دانیم که یک ستره محکمه در کابل وجود دارد.فقط همین قدر می. ایم.لسوالی این والیت ندیدهاي را در دو و.ما تا هنوز قاضی«. زن از ننگرهار است

تند و هیچ دانش ها چون آنها فاسد هس.ما به سیستم قضایی اعتماد داریم ولی نه به قاضی«. با این هم، اعتماد به نظام قضایی در سطح باالیی قرار داشت. در والیت نورستان است

هاي تحصیلکرده که وجود .همان تعداد کمی از قاضی. گیرند.ها نداریم به خاطري که آنها رشوه می.ما هیچ اعتمادي به قاضی«. این گفته یک مرد از هرات است. »قضایی ندارند

باحثاتی  که در کندهار برگزار شد و تنها زنان در آن اشتراك نموده بودند، آنها در یک گروه م. این ابراز نظر یک مرد از غور است» .کنند.دارند هم به دلیل فقر، رشوه اخذ می

  .نمایند.هاي خود، هیچ توجهی به زنان نمی.شکایت کردند که قضات در فیصله

   .اعتماد به سیستم قضائی در نورستان، نسبت به سایر مناطق باالتر بود  * 

اعتماد کمتري به )  سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، بدخشان، تخار، بغالن و کندز(ندگان در والیات شمالی و شمال شرقی ده.، پاسخ  در رابطه با تفاوت هاي منطقه یی  19

یمروز، بامیان و سرپل دهندگان در والیات ن.پاسخ. المللی اعالم حمایت کردند.با آنهم، آنها از محکمهء متشکل از قضات داخلی و بین. المللی داشتند.محکمه متشکل از قضات بین

،  ) فیصد55(دهندگان زن  .پاسخ. دهندگان چنین حمایتی را  اظهار کردند. فیصد از پاسخ95در نیمروز  . المللی پشتیبانی کردند.قویاً از محکمه اي  مرکب از قضات افغان و بین

از محکمه کامالً )  فیصد23(بیشتر از زنان )  فیصد30(دهندگان مرد .کردند، در حالی که پاسخالمللی طرفداري .از محکمه متشکل از قضات افغان و بین)  فیصد47(بیشتر از مردان 

  .المللی براي محاکمه عادالنه جنایتکاران جنگی جانبداري کردند.بین
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برخی از آنها اظهار  (21.  المللی بودن این محکمه، اظهار نظري نکردند  درباره بین بخش دیگري از مردم20 تا چنین نقشی را ایفاء نماید

تمایل دارند که قضات این محکمه از طرف آن عده کشورهاي اسالمی فراهم شود که با پاکستان، ایران و عربستان سعودي ارتباطی 

  .)  دننداشته باش
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کدام محکمھ برای محاکمھ جنایت کاران جنگی؟

آنها نه تنها باید به حکومت کمک کنند؛ .  باید به حکومت افغانستان در قسمت محاکمه مجرمین جنگی کمک نمایدالمللی  جامعه بین«

به این دلیل که این جنایتکارها مردم قدرتمندي .  بلکه قوتهاي نظامی آنها باید مستقیماً در گرفتاري و محاکمه این افراد رول داشته باشند

  .یک مرد از غزنی»  رسد  هم به آنها نمیهستند و حتی زور حکومت مرکزي

بنابر این ما به مشاهدین خارجی براي قضاوت سالم ضرورت داریم و در غیر این صورت، روابط و .  بیند افغانستان هنوز از جنگ ضرر می«

  .یک مرد از سمنگان»  آید میملل متحد تاکنون بسیار مؤثر بوده و هنوز هم بهترین انتخاب به حساب .  ها گپ آخر را خواهد زد وابستگی

کنندگان گروههاي مباحثاتی، مایل بودند که قوانین ملی یا اسالمی یا اشتراك مالحظه دیگر این است که گروه عظیمی از  نقطه قابل

 شدند و تصریح المللی نیز برخی از آنها خواستار دادن نقشی براي قانون بین.  ترکیبی از آن دو بر روند محاکمه جنایتکاران تطبیق گردد

با این وصف، گروهی از آنها بر این .  المللی، جرایم و جنایات را تحت پوشش قرار دهد کردند که بهتر است به جاي قانون ملی، قانون بین

اسالم کنندگان از تطبیق مجازات بر اساس قوانین اشتراك  تعدادي از 22.  المللی بیش از حد نرم و مالیم است باور بودند که قانون بین

                                                     

اما این گفته در مورد تمام اشتراك کنندگان . یطرف خواندند اکثر اشتراك کنندگان گروههاي مباحثاتی، نظرات مثبتی را درباره سازمان ملل متحد بیان کردند و آن را یک نهاد ب  20

کردند که این سازمان .اعتماد بودند و استدالل می.سبز تدویر شده بود، نسبت به سازمان ملل متحد بی.برخی از اشتراك کنندگان در گروههاي مباحثاتی که در ده. کند.صدق نمی

برخی دیگر این شکایت را از سازمان ملل متحد مطرح کردند که سازمان مذکور . از حد تحت تأثیر آمریکا قرار گرفته استفلسطین بیش /در مسائل مربوط به عراق و اسرائیل

  .مؤثریت زیادي ندارد

کنندگان .المللی منحیث تضمین.امعه بیناند به این دلیل که ج.المللی از دست داده.مردم افغانستان اعتماد خود را به جامعه بین«:  یک مرد از کندهار در این ارتباط یادآور شد  21

در زمان کمونیستها و مجاهدین، ما دیدیم که افغانستان دوست «: یک مرد دیگر از بامیان گفت. »سازي کابل که در آن ذکر شده بود، انجام نداده است.نامه بن، ملکی.موافقت

از افراد که در گروههاي مباحثاتی در گردیز مشارکت کرده بودند، این نظر را طرح کردند که جامعه جهانی تعداد دیگري . »کشید.داشت، کار ما به اینجا نمی.اگر می. خارجی ندارد

  .نباید نقشی در این محکمه داشته باشد و ممکن است در صورت حضور جامعه جهانی در این محکمه، تجارب منفی آنها با قواي ائتالف بار دیگر تکرار شود

المللی حکم اعدام را براي قاتلین .المللی به کار گرفته شود، آن وقت، حقوق بشر بین.اید بر اساس قوانین افغانی و اسالمی انجام شود چون اگر قوانین بینبه نظر من، محاکمه ب «  22

المللی براي .محکمه جزایی بین«، »وگسالویاي سابقالمللی براي ی.محکمه جزایی بین«شمار قلیلی از اشتراك کنندگان درباره . این گفته یک مرد از یکاولنگ است» .دهد.اجازه نمی

من یک مراتبه از «: در همین ارتباط، یک مرد از هلمند یادآور شد. رسد که نظرات آنها با در نظر داشت عملکرد این محاکم، ترتیب شده است.شنیده بودند و به نظر می» رواندا

دهد که شاید این کار با .این ما را امید می.  در یوگسالویاي سابق دستگیر کرده و آنها را به محکمه روان کرده استالمللی، جنایتکارهاي جنگی را.رادیو شنیدم که جامعه بین

  .»جنایتکارهاي جنگی افغانستان هم انجام شود
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کنندگان حقوق بشر باید شدیداً مجازات شوند و براي این کار، فقط قوانین  تخطی«جانبداري کردند و دلیلی که آنها ابراز کردند این بود که 

  .»اسالمی مناسب است

اشتراك کنندگان  نفر از 123به صورت عموم گرچه مردم معلومات کافی در مورد قوانین بین المللی و چگونگی تطبیق آن ندارند؛ فقط 

 309در حالی که .  گروههاي مباحثاتی گفتند که آنها معلومات ضمنی در مورد محکمه بین المللی جنائی روندا و یوگوسالویاي سابق دارند

  .مورد این محاکم نشنیده چیزي بودند نفر گفتند که هیچ گاهی در 1624.  نفر گفتند که معلومات بسیار اندك در این مورد دارند

 را به عنوان یک "میلوسوویچ"که از طریق رادیو شنیده بود که محکمه، رئیس جمهور سابق یوگوسالویا : (ی از اشتراك کنندگان گفتیک

  .و او معتقد بود که این جزا بسیار کم است)  جنایتکار جنگی، فقط هشت سال به زندان محکوم کرده است
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سوال J 3  :   تحت کدام قوانین؟  قانون افغاني یا قوانین بین المللي؟

  23.  از اجراي روند محاکمه در داخل افغانستان حمایت کردند)  فیصد79،5(گان نظرسنجی دهند اکثریت پاسخ

یک »  افراد متهم باید در داخل افغانستان محاکمه شوند تا مردم با چشمان خود آنها را مشاهده نمایند  و علیه آنها اقامه دعوا کرده بتوانند«

  .مرد از هرات

  .یک زن از کابل»   شود تا ما بتوانیم به محکمه برویم و علیه مجرمین شهادت بدهیممحاکمات باید در افغانستان انجام«

  .یک مرد از میدان شهر»  چون جرایم در داخل افغانستان رویداده است، محاکمه هم باید در  داخل مملکت صورت گیرد«

  .با وجود این، بخش دیگري از اشخاص نظریات مخالفی را ارائه کردند

                                                     

  .بودند) خارج از افغانستان( دیگر  فیصد آنها خواستار تدویر محاکمه در یک کشور4،8 فیصد آنها خواهان برگزاري محاکمه در یک کشور مسلمان دیگر و10 23
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فصل دوم

  

  گیري نتیجه

هاي عدالت انتقالی  رسد که احتماالً عدالت جزایی، سایر گزینه در این مطالعه به نظر می.  مردم جداً خواستار تطبیق عدالت جزایی هستند

این تحقیق نشان می   .دلیل آن هم این است که اجراي محاکمه جزایی به خلع قدرت جنایتکاران خواهد انجامید.  را به حاشیه رانده است

کنند و همچنین این  دهد که مردم افغانستان از اتخاذ یک استراتیژي هدفمند براي تعقیب قضایی ناقضین حقوق بشر حمایت می

 ردهریزي، امر یا اجرا ک اند یا به نحوي از انحاء آن را برنامه استراتیژي باید بر موارد جدي نقض حقوق بشر،  کسانی که آن را انجام داده

  .اند، تمرکز نماید

 اي، پاسخ براساس این نوسان منطقه.  توجه است تفاوتهاي منطقه اي نیز در ارتباط با دیدگاه هاي مردم در خصوص عدالت جزایی جالب

گان در دهند بیشترین تمایل را براي تطبیق عدالت جزایی دارند، در حالی که پاسخ) کندهار، زابل و ارزگان(دهندگان در والیات جنوبی 

دهندگان، خواستار اجراي روند محاکمه  توجه سیاستگزاران این که اکثر پاسخ قابل.  والیات شمالی طرفدار عفو و بخشش ناقضین هستند

المللی به عنوان قاضی یا ناظر در این محکمه به دلیل  در خاك افغانستان و در مطابقت با قوانین داخلی هستند و از مشارکت بازیگران بین

  .نمایند  خوشبینی که نسبت به قوه قضائیه وجود دارد، حمایت میعدم

  

جنایتکارها تا هنوز قدرت دارند . استدر شرایط کنونی، تطبیق یک پروسه قضایی عادالنه در داخل مملکت غیرممکن «

المللی روان .بناء بهتر است تا آنها به محکمه بین. اند.و روابط قوي را با سیاستمداران داخلی و خارجی برقرار کرده

  .»شوند

 . مباحثاتی در هلمندهگرودر جلسه کنندگان اشتراك 



٢٨

  فصل سوم

  هاي غیرقضایی عدالت انتقالی، مکانیزم

  مقدمه 

  فیصد از پاسخ90حدوداً .  شود هاي غیرقضایی نیز می دهندگان نظرخواهی از عدالت، فراتر از جزاء رفته و شامل مکانیزم  برداشت پاسخ

اشتراك در گفتگوهاي گروههاي مباحثاتی، .  اند اي غیرقضایی که در زیر به بررسی گرفته شده است، پشتیبانی کردهه دهندگان از مکانیزم

  .اند هاي غیرقضایی پرداخته اي به ابراز نظر در رابطه با گزینه مالحظه کنندگان به طور قابل

  )برکناري ( عزل و کاري صالحیت رد

  ت پروسه رد صالحیت کاري و عزلبرداشت پاسخ دهندگان از اهمی  .  الف

  
عده کثیري از مردم درجریان مشوره ملی قویاً اذعان داشتند که نقض حقوق بشر هنوز در کشور جریان دارد و ناقضین هنوز در قدرت باقی 

.  شان برکنار ساخته شوند ان حقوق بشر از پستهايدهندگان نظرخواهی تقاضا داشتند تا ناقض همچنان اکثریت قریب به اتفاق پاسخ.  اند

  .شان بودند  فیصد از آنها خواهان باقی ماندن این افراد در موقعیتهاي6و تنها  دهندگان خواستار عزل مجرمان از وظایف  فیصد از پاسخ90

کنندگان تاکید داشتند که به منظور اشتراك اکثر .  شده در گروههاي مباحثاتی نیز انعکاس یافته است نتایج نظرخواهی در بحث هاي انجام

مخصوصاً آنها درخواست کردند که از .  عدالتی در آینده، ناقضان حقوق بشر از ادارات دولتی خارج ساخته شوند پیشگیري از وقوع دوباره بی

اسی به مردم، خواستار تحقق اصل کنندگان به منظور بهبود ارائه خدمات اساشتراك .  رسیدن ناقضان به قدرت سیاسی باید جلوگیري شود

از همین رو، آنها پیشنهاد کردند که تنها افرادي به پستهاي کلیدي مقرر .  در حین استخدام در دستگاه دولت شدند» اهلیت و کاردانی«

  .شوند که از مهارت، توانمندي و اهلیت الزم برخوردار باشند

  

  :کند.بندي می.تان در این ارتباط را جمعنظرات یک زن از کندهار، نگرانی عمومی مردم افغانس

 اما متأسفانه، امروز تمام قدرت ؛مردم افغانستان امید داشتند که این جنایتکارها از تمام وظایف دولتی، دور ساخته شوند«

.»در دست آنها است

  یک مرد از پروان. »ز در قدرت شریک هستند تمام شان هنو،دنمجرمین و ناقضین حقوق بشر را می شناسهمه «

  یک مرد از زابل. »امروزهم همان مجرمین جنگی کشور را اداره می کنند و امور کشور را در د ست خود دارند«

  یک مرد از مقر. »قدرت جنگ ساالران و قومندانان باید از ایشان گرفته شود«
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ان در گروه مباحثاتی که در ولسوالی سیغان والیت بامیان برگزار شده بود، تصریح کرد که سلب صالحیت و برکناري کنندگاشتراك یکی از 

اند، راه ایجاد وحدت ملی و اعتماد در میان مردم   گرایی و خویشاوندساالري را در جریان انقالب تحریک کرده رهبران و رؤسایی که قوم

  .باشد می

 در مناطقی درخواست عزل ناقضان حقوق بشر را مطرح کردند که هم اکنون در آنجا، فعالیتهاي غیرقانونی از سوي کنندگاناشتراك اکثراً 

  .ساالران و سایرین جریان دارد جنگ

  .کننده در کندهاراشتراك یک .  »شان سبکدوش ساخته شوند تواند که تمام این مجرمین از وظایف دولتی محاکمه زمانی انجام شده می«

  :ساالران را بر مقامات محلی این گونه شرح دادند کنندگان گروه مباحثاتی در والیت غور، چگونگی تسلط قوماندانان و جنگراك اشت

  .کنندگان خواستار ارتقاي سطح اهلیت و رفع خویشاوندساالري و واسطه بازي در ادارات دولتی گردیدنداشتراك همچنین، 

  :مباحثاتی تدویر شده در کندهار توضیح دادکننده در یکی از گروههاي اشتراك یک 

  .»اعتمادي گم خواهد شد وقتی کار به اهل آن سپرده شود، اختالفها و بی«

کنندگان گروههاي مباحثاتی پیشنهاد کردند که روند اهانت به اشتراك قطع نظر از برکناري اشخاص فاقد صالحیت از کارهایشان، 

  .شان باید متوقف شود  پستهايکارکنان بااستعداد و برکناري آنها از

  

  

  حقایق جستجوي

  برداشت عمومی از اهمیت بیان و جستجوي حقایق   ب

  .یک مرد از هرات.  »جنایات گذشته باید ثبت شود که دیگران از آن عبرت بگیرند«

یک دختر .  »وند که خواهرها و برادرهاي ما بخوانند که در آن وقت ها باالي ما چه آمده استجنایات گذشته باید در کتابچه ها نوشته ش«

  . ساله از کاپیسا15

تمام این وقایع باید ثبت شوند تا این گونه جنایات دیگر .  تمام آنچه که بر مردم ما در این دوره ها واقع شده است، نباید فراموش شود«

  ، یک زن از کابل»واقع نشوند

آنها . اند. نصب شدهیل محي هم که وجود دارند توسط قومندانهایهای.یقاض. وجود نداردیی  ی ما، هیچ قاضیدر ولسوال« 

در تمام والیت، .  ما به آنها اعتماد نداریمابر اینبن. ندانها هستندا آله دست قومآنها.  ندارندیبیسواد هستند و هیچ صالحیت

 هستند و دولت یندانها رئیس دوایر دولتاحقیقت این است که تمام قوم. دنوجود دارفقط به صورت اسمی  یدوایر دولت

  ».ما به گپ آنها باور نداریم. گوید.یا دروغ م فقط به ميمرکز

  : گفتیک مرد در غزنی

 که دولت یدند و وقتی و خوشنام مقرر گردی افراد مسلکیمقامات بلند دولت  کار به اهل کار داده شد و دری هر وقت"

  ". گرددین میشد، عدالت خود بخود تامشناخته  مردم یار واقعزخدمتگ



٣٠

 24.  در افغانستان ناشناخته باقی مانده است» یابی کمیسیون حقیقت«هاي بیان حقایق، شایان ذکر اینست که مفهوم  در ارتباط با گزینه

دهندگان نظرخواهی ارائه شد؛ اما تشریح عملکرد و فوائد این کمیسیونها با در  یابی به پاسخ اگرچه توضیحاتی در مورد کمیسیون حقیقت

جویی در سطح باالیی قرار  با این وجود، طرفداري از روند حقیقت.  ت کمی که براي مشورت اختصاص یافته بود، ممکن نبودنظر داشت وق

دهندگان معتقد بودند که تثبیت حقایق و واقعیتهاي جرایم جنگی از اهمیت زیادي برخوردار است؛ در حالی که   فیصد از پاسخ95داشت و 

  25.  نظر موافق نبودند فیصد از آنها با این 3فقط 

کنندگان گروههاي مباحثاتی بر فوائد و ارزشهاي اشتراك جویی وجود داشت و اکثر  رسید که ابهاماتی در خصوص روند حقیقت به نظر می

 ر بیدر پاسخ به این سؤال که چگونه باید از تکرا.  کردند و وارد جزئیات چگونگی انجام این کار نشدند تحریر ثبت تاریخی تأکید می

کنندگان در والیت اشتراك یکی از .  »تاریخ بهترین آموزگار است«: کننده از بدخشان تصریح کرداشتراك ها جلوگیري شود، یک  عدالتی

کنندگان کلیه اشتراك عدالتی در آینده است؛ اما واضح بود که  ، راه جلوگیري از وقوع مجدد بی»گسترش دانش و آگاهی«غزنی گفت که 

تحریر و حفظ » پیشگیري از تکرار اشتباهات مشابه در آینده«ثاتی تمایل داشتند که ثبت رخدادهاي گذشته باید به منظور گروههاي مباح

  .26.  گردد

اشتراك »   تا اینکه نسل هاي آینده بفهمند که در گذشته چه کارهایی انجام شده است و در آینده به حقوق بشر احترام قائل شوند…«

  .کننده دیگر

اي براي رهبران آینده  العاده ي مباحثاتی دایر شده در دایکندي، بر این باور بود که حفظ ثبت حقایق گذشته از اهمیت فوقگروهها

  .افغانستان برخوردار است

  

دهندگان ابراز  فیصد از پاسخ 65.  هاي حقوق بشر در یک سند نوشته و نگهداري شود  فیصد از آنها مایل بودند که تخطی90در حدود 

کنندگان از مفهوم اشتراك  گرچه اکثریت 27 داشتند که هدف اولیه چنین سند یا گزارشی باید افشاي واقعیتهاي جنگ افغانستان باشد

تگوهاي اطالع بودند، لیکن درخواست براي نوشتن و نگهداري ریکارد حقایق و حوادث گذشته در جریان گف کمیسیونهاي حقیقت کامالً بی

  .28.  گروههاي مباحثاتی زیاد بود

                                                     

با این هم، در والیات جنوبی، تمایل شدیدي . هاي عدالت انتقالی روشن سازد.را در برابر سایر گزینه» جویی.حقیقت«شاید پائین بودن درجه » گزینه بیان حقیقت« ناشناخته ماندن   24

والیات هلمند، کندهار و زابل دو برابر باالتر از حداوسط ملی، از انتشار حقیقت براي تأمین عدالت حمایت دهندگان در .پاسخ. خورد.به این شیوه از تأمین عدالت به چشم می

  .کردند

اظهار )  فیصد43(دهندگان در والیت بامیان .تقریباً نیمی از پاسخ: ذکر وجود داشت و آن اینکه.تنها یک استثناء قابل. اي دیده نشد.در پاسخ به این پرسش، تفاوتهاي بزرگ منطقه   25

  .کنند.داشتند که آنها از انتشار گزارشی در خصوص افشاي کلیه موارد نقض حقوق بشر در گذشته، حمایت نمی

ط ذکر کردند،  فیصد از دالیلی که آنها در این ارتبا70. هاي حقوق بشر باید حفظ و یادآوري شوند. فیصد از اشتراك کنندگان گروههاي مباحثاتی اعتقاد داشتند که تخطی93   26

  .مربوط به جلوگیري از رخداد دوباره این جرایم در آینده بود

این در حالی است که . دهندگان شرح دادند که هدف اولیه چنین سند یا گزارشی باید افشاي حقایق، تأمین عدالت و پیشنهاد بنیادهاي نو براي افغانستان باشد. فیصد از پاسخ42   27

  .دگان، افشاي حقایق را به عنوان هدف اختصاصی چنین گزارشی تشخیص دادنددهن. فیصد دیگر از پاسخ25

در » اطالعات نسبی« فیصد 5و » اطالعات کامل«  فیصد از آنها 0،1تنها . اطالعی کردند. فیصد از اشتراك کنندگان گروههاي مباحثاتی از کمیسیونهاي حقیقت یاب اظهار بی3 9        28

  .ندخصوص این کمیسیونها داشت

بار دیگر مرتکب نشوند و  ود تا سیاستمدارهاي آینده از آن عبرت گرفته و این جنایات راحوادث گذشته باید ثبت ش«

  ».نام خود را در تاریخ سیاه نسازند
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25%

18%

10%

41%

6%

ثبت حقایق

کمک بھ عدالت

ایجاد نھادھای نو 

تمام 

نامعلوم 

چھ نوع حقایقي باید ثبت گردند؟

  
  :توان به فراموشی سپرد کننده از کابل، گذشته را نمیاشتراك براساس اظهارات یک 

هاي خود را  توانند ویرانی خانه چطور این ها می.  مردم زحمتهاي زیادي کشیدند تا براي خود خانه ساختند.  خاطرات در قلب مردم است«

مردم در روزها گرسنگی کشیدند و قرآن .  شدند از یاد ببرند؟ مردم تهدید شدند تا این کار یا آن کار را انجام بدهند و در غیر آن، کشته می

  .» توانند گذشته را از یاد ببرند این مردم نمی.  کردند گرفتند  و  شبها براي آزادي دعا می شریف را  به دست می

باید به فریادهاي ما .  توانیم دردهایمان را نادیده گرفته نمی«: تري مطرح کرده است نجشیر این درخواست را به طور جديیک زن از پ

  .»گوش داده شود،  جرایم جنگی باید ثبت گردد

اشتراك رخی از  ب29 هاي حقوق بشر را یکی از راه هاي تأمین عدالت دانستند دهندگان، ثبت تخطی  فیصد از پاسخ60به همین ترتیب، 

  .30.  اند، پس بدهند کنندگان گروههاي مباحثاتی تأکید کردند که مجرمین باید حساب آنچه را در گذشته انجام داده

اند و شناخت  افشاي کارهایی که رهبران مردم انجام داده«کنندگان از والیت خوست معتقد بودند که ثبت حقایق گذشته به اشتراك 

بعضی ها احساس می کردند که این پروسه باید با اعتراف به (.  کمک خواهد کرد»  قدرت رسیدن آنها در آیندهمجرمین و جلوگیري از به

  .) گناهان همراه باشد

یک مرد از »  اند شود که مجرمین اقرار نمایند که آنها این مردم را بدون کدام علتی شهید کرده هاي گذشته زمانی جبران می عدالتی بی«

  .نیمروز

کنندگان اشتراك .  ر آنها، تحریر و حفظ گزارش یا ثبت حقایق گذشته، یک نقش عملی را در ساختار آینده افغانستان ایفاء خواهد کردبه نظ

توان گامهایی را در جهت پیشگیري از حضور برجسته  اند، می باور داشتند که از طریق معرفی مجرمین و افشاي اعمالی که آنها انجام داده

  .ه آینده برداشتآنها در جامع

شود، در ایجاد  بنیانهاي نوین در کشور  دهندگان معتقد بودند که استفاده از گزارشی که در آن حقایق گذشته ثبت می   فیصد از پاسخ52

کرار کنند، به جلوگیري از ت  ایجاد بنیانهاي نوین افغانی که مستقل و بیطرف هستند و از صلح و دموکراسی حمایت می31 مفید خواهد بود

                                                     

 18این در حالی است که . دهندگان شرح دادند که هدف اولیه چنین گزارشی باید افشاي حقایق، تأمین عدالت و پیشنهاد ایجاد بنیان هاي نوین براي افغانستان باشد.  فیصد از پاسخ42 29

  .فیصد دیگر آنها، تأمین عدالت را به عنوان هدف اختصاصی این گزارش تشخیص دادند

  .باشد. از دالیلی را که اشتراك کنندگان گروههاي مباحثاتی براي ثبت حقایق گذشته ذکر کردند، مربوط به تشخیص مرتکبین جرایم گذاشته می فیصد14 30

گر از آنها ابراز کردند که هدف  فیصد دی10. دهندگان اظهار داشتند که هدف این گزارش باید افشاي واقعیتها، تأمین عدالت و معرفی بنیادهاي جدید باشد.  فیصد از پاسخ42   31

  .اولیه این گزارش باید معرفی بنیادهاي جدید در افغانستان باشد
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کنندگان از والیت خوست این نظر را ارائه کرد که ثبت حقایق آنچه گذشته است، اشتراك یکی از .  جنگ در کشور مساعدت خواهد کرد

  .در میان مردم  کمک خواهد کرد» روح اخوت و برادري«به گسترش 

مه می : (د را از ابراز حقایق چنین اظهار داشتیک زن در وردك، ترس خو.  بعضی از اشتراك کنندگان نگران عواقب ابراز حقایق بودند

  .)  به این خاطر که دفعتاً مره  اعدام خواهند کرد.  ترسم، مه نمی تانم فعالً حقیقت را بگویم

  .) که ثبت حقایق باید بصورت مخفی و محرم صورت گیرد: (زن دیگري در مزار شریف پیشنهاد کرد

جنایات گذشته نباید فعالً ثبت شود؛ زیرا : (او گفت.  ا درمورد جمع آوري حــقایق بیان داشتیک نفر از والیت پکتیکا نکته نظر خاصی ر

  .  .  .)فعالً یک دولت بی طرف و حتی آدم هاي بی طرف وجود ندارند که این کار را انجام دهند

حادثات (.  ذشته را دوباره تازه خواهد کردچند نفر دیگر نگران این بودند که دریافت حقایق گذشته و حرف زدن درمورد گذشته، زخمهاي گ

)  خاطرات درد آور گذشته ، نفرت و تشویش روانی را زیادتر خواهد کرد.  درس گرفتن از گذشته به کار نمی آید.  گذشته نباید ثبت گردند

  .یک  مرد از کندز

  .) ا فراموش کنیمبه گذشته سیل نکنیم و جرایم گذشته ر(یک زن در کابل خواستار این بود که ما باید

اسالم به ما بخشش و عفو را یاد می دهد و ما باید به : (یک اشتراك کننده دیگر در پکتیکا نیز مخالف ثبت حقایق بود و اظهار می کرد که

  .)خاطر توسعه کشور خود گذشته را بیاد نیاوریم

  پیشنهادهایی براي پیگیري میکانیزم بیان حقایق.  ج

ان گروههاي مباحثاتی اصرار کردند که واقعیتها و رویدادهاي گذشته باید در کتابهاي تاریخ گنجانده شوند تا مردم کنندگاشتراك تعدادي از 

کنندگان در اشتراك .  افغانستان از گذشته خود درس عبرت بیاموزند و جهانیان از آنچه در این کشور رخ داده است، آگاهی داشته باشند

.  ها حفظ شود بت حقایق جنگ افغانستان باید به طور رایگان در اختیار عموم مردم گذاشته و در کتابخانهوالیت بامیان روشن ساختند که ث

هاي همگانی و آموزش آن  کنندگان در والیت کابل گفتند که گذشته کشور باید از طریق کتب، اخبار، کستها، خبرگزاریها، رسانهاشتراك 

ها را طرح کردند و افزودند که باید فیلمهاي  ویدئویی و   در غزنی و کنر نیز همین توصیهکنندگاناشتراك .  به کودکان، یادآوري شود

کنندگان ابراز داشتند که کلیه این مواد باید در آرشیف اشتراك .  تلویزیونی در این ارتباط تولید و براي مردم به معرض نمایش گذاشته شود

  .32.  تعلیمی مکاتب و پوهنتون ها تبدیل گرددملی محفوظ بماند و ریکارد جنگ به بخشی از نظام 

                                                     

  فیصد از پیشنهادهاي اشتراك کنندگان گروههاي مباحثاتی در خصوص نحوه ثبت واقعیتهاي گذشته این بود که آنچه در گذشته روي داده است، به شکل کتابهاي تاریخی به 46   32

 فیصد از آنها توصیه نمودند 17هاي همگانی به اطالع مردم رسانده شود، در حالی که .  فیصد از آنها سفارش کردند که حقایق گذشته از طریق رسانه30. نه حفظ گرددطرز بیطرفا

  .که واقعیتهاي گذشته در کتب آموزشی مکاتب و پوهنتونها گنجانده شود
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د ؟ ظ گردن ت و حف سوال B 2  : وقایع گذشتھ چطور ثب

  

  

  
  

 فیصد از 23،4در مورد این که چه کسی باید نقش عمده را در یک موسسه و نهاد غرض جمع آوري حقایق یا حقیقت یابی، داشته باشد؟ 

 .  معه جهانی را به عنوان عمده ترین ارگان ها غرض جمع آوري حقایق بهتر قلمداد کردند فیصد جا21،8پاسخ دهندگان حکومت را، 

 فیصد مردم براین باور بودند که 21،1تقریباً .   فیصد حمایت کردند4،1 فیصد و بزرگان محلی 14،3روشنفکران و گروههاي اجتماعی 

  .تمامی این ها نقش داشته باشند

تا سالمت و . ردیطرف هستند، صورت بگی که مستقل و بیسساتید توسط مردم و مؤن اسناد بای ايثبت و نگهدار (

  . از ارزگانک مردی  ) بماندیت آن دست نخورده باقیمصؤون

  .لی انجیک مرد از ولسوالی.) جاد شودید ای بایابیقت یون حقیسیک کمی(

  .ک مرد از لوگری. ) ون نشر و پخش شودیزیو و تلویق رادید از طریق باین حقایا( 

ان یرا ب  آنید در قالب قصه ها و افسانه ها در آورده شود تا آنها بتوانند بصورت شفاهیات باین جنایسوادان ، ای بيبرا(

  .ک زن از جوزجانی.) کنند

  .ک مرد از فراهی) .یس شود مکاتب به شاگردان تدریک مضمون درسید به عنوان یها با نیا(

 ي کشور نگهداریف ملیند و در آرشی کشور ثبت نمایخ ملی تاروه را جزتد موارد نقض حقوق بشر در گذشین بایمورخ(

.یک مرد از غزنی) .کنند



٣٤

  غرامت پرداخت

  

  

  برداشت عمومی از اهمیت پرداخت غرامت.  الف

 9 .33 دهندگان نظرخواهی خواستار پرداخت غرامت و جبران خسارت توسط مرتکبین جرایم گذشته، به قربانیان، شدند  فیصد از پاسخ88

ایست که  اند به اندازه  در جریان جنگها کشیدهفیصد از آنها تنها به حمایت شدن قربانیان موافقت نکردند؛ زیرا عمق دردهایی را که مردم

توانید که با مرگ  شما فامیلی را یافت نمی.  اند تمام مردم افغانستان قربانی جنایات بوده«: کننده از کندهار چنین بیان داشتاشتراك یک 

  .»یا معلولیت روبرو نبوده باشد

                                                     

تقریباً نیمی از . دهند، تنها یک پنجم افراد جواب مثبت دادند.هاي تأمین عدالت ترجیح می.پرداخت غرامت را بر سایر میکانیزمدر پاسخ به این پرسش که چه تعداد از مردم    33

ت کندهار، زابل و دهندگان در والیا.پرداخت غرامت به قربانیان را بهترین راه تأمین عدالت خواندند، در حالی که حمایتی که پاسخ)  فیصد46(دهندگان افغان در ایران .پاسخ

در سه والیت جوزجان، فاریاب و هلمند و در میان مهاجرین افغان مقیم پاکستان، گروه بزرگی از . رسید.بامیان از پرداخت غرامت نشان دادند به دو برابر حداوسط ملی می

  .دهندگان از پرداخت غرامت به قربانیان جرایم جنگی، حمایت نکردند.پاسخ

  .ک مرد  از  بغالنی ،).یابند یدون مرهم شفا نمدردها و زخم ها ب(

  .یک زن از غزنی ،)میق آن به سعادت و انکشاف برسیم و از طرید دانش کسب کنیما با(

ک ی.) ه کندی مثل ما خانه تهی مردميد برایدولت با.  ما را در کابل بزور گرفتنديم، خانه های که ما مهاجرت کردیزمان (

  . کوهستان ازمرد

  .يپلخمراز ک زن ی.) ان اعمار شوندی اطفال قربانيد برایو کودکستان ها  بامکاتب (
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سوال C - 3 : قربانیان بي عدالتي ھا چطور کمک شوند ؟

  

 فیصد از 23.  شود ت غرامت یعنی تهیه و ارائه کمکهاي اساسی به قربانیان که شامل خوراك و سرپناه میاز دید اکثر مردم، پرداخ

 فیصد از آنها در رابطه با 16.  آوري مساعدتهاي بنیادي به قربانیان است پیشنهادهاي طرح شده در گروههاي مباحثاتی، راجع به فراهم

 فیصد دیگر از پیشنهادهایی در رابطه با ایجاد زمینه کار براي 16 قربانیان است، در حالی که سازي زمینه تعلیم و تربیه رایگان به آماده

 فیصد پیشنهادات درمورد 8ها در خصوص چگونگی تأمین عدالت مؤثریاد نمودند،   فیصد از توصیه13همچنین، .  قربانیان مطرح شده است

  .مکهاي روانی و اجتماعی مجانی به قربانیان مطرح شده استآوري ک   فیصد دیگر درباره فراهم8توسعه زیرساختها و 

در همین رابطه، یک مرد از لوگر .  کنندگان در گردیز براهمیت کمک به بیوه زنان، ایتام و پناهندگان تأکید کردنداشتراك همچنان، 

  .»د ایستاد شوند، تأمین نمایددولت باید زندگی اطفال شهدا را تا زمانی که آنها بالغ شوند و بر پاي خو«: پیشنهاد کرد

کمک هاي مادي و معنوي باید براي یتیمان و معیوبین فراهم گردد و فرصت هاي : (یک اشتراك کننده از بلخ نظر مشابهی را ابراز کرد

  .) کاري نیز براي بازماندگان ایجاد شود

ان نقض حقوق بشر، زمین، خانه و مساعدتهاي اقتصادي مهیا کنندگان در والیت بامیان پیشنهاد کردند که براي بازماندگان قربانیاشتراك 

هاي قربانیان با ارائه عرایض خود به محاکم، خواستار پرداخت جبران خسارتهاي مادي از سوي  آنها توصیه کردند که خانواده.  شود

عالوتاً .  تی را در این باره تقدیم نمایندآنها همچنین خواستند تا متهمین در محاکم حاضر شوند و توضیحا.  مرتکبین جرایم گذشته گردند

اند، آرام  توزي و عقده افرادي که پدر، برادر یا سایر اعضاي خانواده خود را از دست داده آنها توضیح دادند که با استفاده از این شیوه کینه

  .خواهد شد

ی شده و سپس براي آنها، کمکهاي مادي و معنوي کنندگان در ولسوالی حضرت سلطان اظهار داشتند که قربانیان باید شناسایاشتراك 

در مجموع، .  براي قربانیان آماده شود» تسکین روحی«کنندگان در شهر مهترالم بابا معتقد بود که باید اشتراك یکی از .  فراهم گردد

  .حداقل انتظاریست که قربانیان از مقامات دولتی دارند» همدردي با آنها«و » دلجویی از قربانیان«

  

کنندگان در قریه شنبل ولسوالی شیبر والیت بامیان، اشتراك .  کنندگان به پرداخت غرامت به گونه جمعی اشاره کردنداشتراك شماري از 

 توصیه کردند تا برعالوه، آنها.  ها باید آباد شود پیشنهاد کردند که در ساحاتی که حقوق بشري مردم پامال شده است، سرکها و جاده

  .» نکرده استي با من همدردیشوهر و برادرم کشته شدند و تاکنون کدام مقام دولت«: یک زن از کندهار شکایت کرد که

.يکندیک مرد از دای.) ی گردددگیات شان رسید توجه شود و به شکایان بایبه قربان(
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تعدادي از آنها به جبران خسارت نمادین و سمبولیک اشاره کردند و یادآور شدند .  هایی براي بازماندگان خوردسال ساخته شود داراالیتام

 آوري برعالوه اشتراك کنندگان پیشنهاد نمودند تا یک نهاد رسمی براي فراهم.  احداث شود» به یاد قربانیان«که اماکن تاریخی باید 

یک بنیاد باید براي قربانیان جنگی ایجاد شود و .  حمایت هاي قانونی خاص براي کمک به قربانیان به صورت جمعی باید ایجاد شود

  .سیاستمداران و تاجران کشور به آن کمک نمایند و نسبت به مشکالت آنها بی تفاوت نباشند

  چه کسانی باید در روند پرداخت غرامت کمک نمایند؟   ب

 .  المللی باید به برنامه پرداخت غرامت، کمک مالی نمایند کنندگان براین باور بودند که دولت، سازمان ملل متحد و جامعه بینشتراك ا

  همچنان

 تعدادي زیاد از اشتراك کنندگان مشوره ملی خواستار این بودند که کشورهائی که جنگ افغانستان را تشدید کرده بودند و در آن نقش 

؛ نیز باید در روند پرداخت غرامت و جبران خسارت اشتراك ورزند و در پروژه بازسازي افغانستان منحیث یک مسئولیت اخالقی داشتند

  .شرکت کنند و کمک نمایند

  گیري نتیجه

 اولین نتیجه.  هاي غیرقضایی انجام داد هاي مهمی را در ارتباط با میکانیزم گیري شده، نتیجه توان با استفاده از مشورتهاي انجام می

دهندگان  اگرچه پاسخ.  کنند گیري این که مردم افغانستان وسیعاً از برکناري مرتکبین جرایم گذشته از وظایف هایشان پشتیبانی می

کنند، اما آنها اظهارنظرهایی را نیز در خصوص ضرورت  شان تأکید می نظرخواهی بر اولویت عزل ناقضان سرشناس حقوق بشر از پستهاي

گري و همچنین جانشین ساختن مولفه هاي  کنی خویشاوندساالري و واسطه ح و سازماندهی مجدد سیستم خدمات عامه ، ریشهاصال

پاسخ دهندگان و اشتراك کنندگان بصورت عموم به پروسه هایی عالقمند .  اهلیت، کاردانی و پاسخگویی در اداره عمومی کشور، کرده اند

  . طی آن مستند ساخته شده و ثبت تاریخ گرددبودند که جریان و دوره هاي جنگ

کنندگان به جاي این که عنوان اشتراك دهندگان و  رسید که پاسخ به نظر می.  حمایت از پرداخت غرامت نیز در سطح باالیی قرار داشت

ه سایرین؛ به ویژه به نیازمندترین ، آن را ب)اند به این خاطر که اکثر آنان خود قربانی جرایم گذشته شده بوده(را به خود دهند » قربانی«

نکته قابل ذکر دیگر این که آنها .  دادند آوران خود را از دست داده بودند، نسبت می اقشار جامعه، معلولین و آنهایی که نزدیکان یا نان

رامتها باید به منظور رفع آنها همچنین اشاره کردند که این غ.  دیدگاهی از پرداخت غرامت ارائه کردند که بیشتر جمعی و گروهی بود

کنندگان از جامعه جهانی خواستند تا اشتراك دهندگان و  نقطه دیگر این است که پاسخ.  ضرورتهاي بزرگتر اجتماعی پرداخته شود

  .مسئولیتهاي خود را در این عرصه عملی نمایند
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  مقدمه

  .در این نظرخواهی، نظریات گوناگونی در خصوص سیاستهاي آینده  در کشور گردآوري شد

  اداري اصالحات نقش 

کنندگان گروههاي مباحثاتی چنین برداشت می شود که اصالحات اداري یکی از اجزاي ضروري بازسازي در اشتراك از پاسخهاي اکثر 

از همین رو، ایجاد یک حکومت نماینده، پاسخگو و مسئول با ادارات بیطرف، محور .  عتماد هستندا مردم به ادارات دولتی بی.  کشور است

  .داد شده در گروههاي مباحثاتی را تشکیل می اکثریت گفتگوهاي انجام

 خدمات بهتري را شود که فساد از دوایر دولتی برچیده شود و دولت هاي گذشته زمانی جبران می عدالتی بی«: یک مرد از غزنی تأکید کرد

  .»به مردم ارائه دهد

  .گري در اداره کشور بودند کنندگان خواستار تحقق اصل اهلیت و رفع خویشاوندساالري و واسطهاشتراك 

  .کننده در کنراشتراك یک »  اعتمادي ها از بین خواهد رفت زمانی که کار به اهل آن سپرده شود، اختالفها و بی«

»  ساالري در دوایر دولتی حکومتی که از مردم نمایندگی کند، خلع سالح و تطبیق شایسته:  تأمین خواهد کردسه چیز عدالت را در آینده«

  .یک زن از بغالن

  .یک مرد از کندز»  باشند مقامات عالی دولتی باید به کسانی سپرده شوند که شایستگی دارند و حامی عدالت«

  . شد که ضرورت به اصالحات دقیق تر و جدي تر دارندنهادهاي تامین امنیت از جمله نهادهایی شناسایی

»  کند تحکیم اردوي ملی و همکاري با دولت مرکزي، وحدت ملی را تأمین خواهد کرد و وحدت ملی، ثبات و صلح دوامدار را تضمین می«

  .یک مرد از هلمند

  .یک مرد از غزنی»  ساالري را بگیرد اردوي ملی باید جاي قوماندان و قوماندان«

کنندگان اشتراك دهندگان نظرخواهی و  سپردن کار به اهل آن در ادارات عامه از جمله تقاضاهایی بود که توسط شمار زیادي از پاسخ

  .گروههاي مباحثاتی ذکر شد که این خود بیانگر ضرورت فوري تطبیق  اصالحات اداري است

  .یک مرد از غوربند»  کدوش شوندکفایت سب سیستم اداري باید اصالح شود و افراد غیرمسلکی و بی«

  .سازد اعتمادي مردم نسبت به این نظام را آشکار می کنندگان درخصوص نظام عدلی و قضایی، بیاشتراك بررسی نظریات 

 کنند، ایجاد خواهند بعد از این که حکومت منتخب به واسطه اراده مردم افغانستان ساخته شد، مؤسساتی که از حقوق قربانیان دفاع می«

  .کننده در نیمروزاشتراك یک »  شد

  .: او اظهار داشت.  اي را به منظور حسن حاکمیت در کشور پیشنهاد کرد یک مرد از بامیان، راه حل مبتکرانه
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رتبه در والیات و  بنابر این مقامات عالی.  توان گرفت عدالتی را نمی تا زمانی که رهبران محلی بر محالت خود حکومت کنند، جلوي بی«

به این ترتیب این افراد قادر .  براي مثال، یک کندهاري باید والی بامیان تعیین شود و بر عکس.  ها نباید از همان محل باشند لسوالیو

  .»خواهند بود تا به امور مردم به طور بیطرفانه رسیدگی کنند

اسی که یک وثیقه میان مردم و حکومت است، باید قانون اس«: یک مرد از نورستان با تأکید بر ارزش قانون در جامعه، خاطرنشان ساخت

  .»تطبیق گردد

  ملی آشتی نقش 

  ضرورت آشتی  .  الف

کنندگان در اشتراك  فیصد از 75.  کنندگان گروهاي مباحثاتی اعتقاد داشتند که مردم افغانستان نیاز به آشتی دارنداشتراك جمع کثیري از 

  .اي وجود ندارد  فیصد آنها بر این نظر بودند که نیازي براي چنین مصالحه9 که مورد ضرورت این آشتی توافق داشتند، در حالی

  .یک مرد از غزنی»  سازد یک نیاز عاجل به مصالحه ملی وجود دارد؛ به این دلیل اختالفات قومی هنوز هم مردم را متفرق می«

  .یک مرد از بادغیس»  باید صلح شود تا بساط تنفر از دلهاي مردم جمع شود«

آشتی در بین مردم به این دلیل که دل مردم پر از عقده و کینه «: کنندگان در یکی از گروههاي مباحثاتی در کابل معتقد بودنداشتراك 

  .»است

  :کننده از ده سبز بر این نظر بود که اشتراك یک 

ف ها هم این است که رهبر  یک تنظیم، علت این اختال.  آشتی ضروري است به این خاطر که مردم با یکدیگر اختالفهاي زیادي دارند«

  .»خواند افراد تنظیمهاي مخالف را کافر می

مردم «: او گفت.  هاي طالبان بر ضد مردم هزاره را یادآور شد و بر لزوم آشتی در صورتی تأکید نمود یک زن هزاره از والیت بلخ، تخطی

 طالبان به نام پشتون، بقیه مردم را قتل می.  ها نژادي و قبیلوي بوده استاند که بعضی از این جنگ افغانستان جنگهاي زیادي را تیر کرده

ها بودند که این جنایات و ظلمها را  کنند که تمام پشتونها قاتل و ظالم هستند، در حالی که این خارجی حاال، مردم ما فکر می.  کردند

ما باید این مشکالت را حل کنیم و مردم باید با .  غانها به وجود آوردندآنها بودند که به نام این و آن، جنگ را در میان اف.  تحریک کردند

  .»هم آشتی کنند

تمام اقوام و قبایل با هم متحد هستند؛ «:  او گفت.  کننده در ولسوالی سیغان تأکید کرد که باید توجه به رهبران متمرکز شوداشتراك یک 

  .»مصالحه کننداما ضرورت این است که رهبران و رؤسا متحد شوند و 

دهند، از جمله موانع اصلی در راه دستیابی  ساالران و اعمالی را که آنها انجام می کنندگان تصریح کردند که جنگاشتراك بخش بزرگی از 

  ه،در این رابط.  کنندگان آنها را مسئول اختالفات دوامداري دانستند که در گذشته وجود نداشته استاشتراك .  به آشتی در کشور است

  :یک زن از بادغیس اظهار داشت

باالي مردم افغانستان فرض است تا آشتی کنند؛ به این خاطر که در گذشته در میان قومیتها هیچ خصومتی وجود نداشت، بلکه این «

  .»قوماندانها بودند که اختالفها را به میان آوردند

تنها زمانی مصالحه موفق خواهد بود که قدرتمندها .  افغان هستندها، طالبها و شوراي نظار، مسلمان و  ها، پرچمی تمام همین خلقی«

  .»اختالفات خود را کنار بگذارند و به تعقیب این کار، نفاق از جمع عوام دور خواهد شد

اشخاصی که از ضرورت آشتی و مصالحه حمایت نکردند، این استدالل را پیش کشیدند که مشکالت و مسائل در میان شهروندان عادي 

قرار »  فیصد از مردم در حالت آشتی50«کننده در کابل تأکید کرد که اشتراك یک .  اند ور حل شده و آنها قبالً با یکدیگر آتشی کردهکش

  .دارند
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سوال A  4 :  آیا ضرورتي براي مصالحھ و آشتي بین مردم افغانستان موجود است ؟

  .34 کنندگان از لزوم برگزاري گردهمایی هاي ملی و محلی براي گسترش آشتی سخن گفتنداشتراك اکثر 

»  ه بدبینی میان مردم به وجود آمده است، ولی باید اجتماعاتی براي گفتگو و صحبت بین مردم و رسیدن به آشتی ملی ایجاد شوندالبته ک«

  .یک زن از کندز

»  شاید از طریق یک نوع اجتماع ملی یا مذهبی، ما بتوانیم که گفتگو و صحبت هاي  برادرانه داشته باشیم و مشکالت قومی را حل کنیم«

  .مرد از هلمندیک 

  :کنندگان گروههاي مباحثاتی دایر شده در کابل، راه هاي چندي را براي بسط و گسترش آشتی پیشنهاد نمودنداشتراك 

  .»علماي دینی می توانند این مشکل را در مساجد حل کنند«

  .»متحد شونداي به وجود آید تا مردم  باید انگیزه.  توانند روي این قضیه کار کنند مکاتب و معلمها می«

  .»باید مؤسساتی براي گسترش اخوت و برادري ایجاد شوند«

باید حکومت مردمی ساخته شود و قانون اساسی تطبیق شود تا مردم به یکدیگر نزدیک شوند و بتوانند مشکالت خود را از این طریق رفع «

  .»نمایند

اند، آنها هم باید در روند  جی نقشی در جنگ افغانستان دست داشتهکنندگان اعتقاد داشتند؛ از آنجایی که کشورهاي خاراشتراك برخی از 

  .آشتی وظیفه خود را انجام دهند

  .یک مرد از هرات»  هر زمان که دشمنان داخلی و خارجی این ملت دست از مداخله بردارند، افغانها قادر به مصالحه و آشتی خواهند بود«

                                                     

پس الزم است تا مردم به منافع شخصی خود توجه نکرده . به خاطر رسیدن به مصالحه ملی، مردم افغانستان باید جرگه هایی را  که در آن نمایندگان تمام اقوام و قبایل حضور داشته باشند،  براي ختم اختالفها از طریق مذاکره و تفاهم تدویر نمایند«: فارش کرده است یک مرد از کنر س  34

  .»رزمین ویران خود همکاري کنندو براي بازسازي س
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.  قربانیان و قدردانی از تالش هاي آنها به منظور اصالح نقض حقوق بشر در گذشته شدندشمار دیگري از آنها خواستار اداي احترام به 

  .»آثار تاریخی باید به یاد قربانیان اعمار شوند«: یک مرد از جالل آباد گفت

.دهد کنندگان نظرخواهی نشان میاشتراك جدول زیر مفیدترین راههاي آشتی و مصالحه را از دیدگاه 

  

26%

28%

41%

5%

شورا ھاي محلي

عدالت اجتماعي براي قربانیان

کمیسیون حقیقت یابي 

غیره

طرق آشتي ملي

  

  اقدامهاي الزم براي ایجاد اعتماد و وحدت.  ب

ما به ادارت دولتی .  ایم ما تبدیل به یک ملت ظالم شده.  اند دلیلش هم واضح است، همگی با ما بد کرده.  ما به هیچ کس اعتماد نداریم«

  » مردم را مورد عفو و بخشایش خویش قرار دهدخدا این .  خالصه این که ما دیگر به هم اعتماد نداریم.  هم اعتماد نداریم

با تأمل بر گفته این فرد، ضرورت عاجلی که براي تأمین وحدت .  این احساسات تلخی است که یک مرد هراتی به آن اشاره داشته است

  .ملی و اتخاذ اقدامات اعتمادسازي در کشور وجود دارد، درك می گردد

  .  گی روابط میان ملت و دولت را بخش اساسی ایجاد اعتماد و وحدت ملی در افغانستان خواندندکنندگان چگوناشتراك تعداد زیادي از 

  .یک زن از کندز»  وحدت ملی زمانی شدنی است که مابین مردم و حکومت اعتماد وجود داشته باشد«

  . مرد از بامیانیک»  اگر مردم و حکومت در گفتار و عمل صادق باشند، اعتماد و وحدت ملی تأمین خواهد شد«

  .سازي تأکید کردند کنندگان بر لزوم ترویج برابري و رفع تبعیض از جامعه براي موفقیت فرایند ملتاشتراك بخش دیگري از 

  

که زمینه از بین بردن تبعیضات این ول، رهبران باید سر عقل بیایند و مردم هم باید از خوب و بد آگاه ساخته شوند تا ا«

  .ارزگان  یک مرد از» .ها جبران شود.یعدالت.یمساعد و ب

یک مرد از » . از میان برودی و قومي، قبیلوی لسانيآید که اختالفها.ی به وجود میاعتماد و وحدت در بین مردم زمان«

  .یغزن

 مساویانه و متناسب با ی و سیاسي، اقتصادی اجتماعی در تمام جوانب زندگی و قومي قبیلويهاهاگر حقوق تمام گرو«

.یک مرد از لغمان» . تضمین خواهد شدینفوس آنها رعایت گردد، وحدت مل
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ا، خلع سالح را پیشزمینه اکثریت آنه.  کنندگان گروههاي مباحثاتی، پیشنهادات زیادي را در زمینه تأمین وحدت ملی ارائه کردنداشتراك 

  .تأمین وحدت ملی دانستند

  .یک مرد از غزنی»  خلع سالح سرتاسري، اعتماد و اتحاد را تضمین خواهد کرد«

  .خواستار تسریع روند خلع سالح و برکناري جنایتکاران و مجرمین  از ادارات دولتی شدند) مندرك(کنندگان در ولسوالی اشتراك 

.  ان توصیه کردند که وزارت معارف، یک کتاب درسی را در این مورد براي استفاده در نصاب تعلیمی تهیه نمایدکنندگان در بدخشاشتراك 

این گروه مباحثاتی .  به معلمان و شاگردان باشد» ارزش وحدت ملی «آنان اضافه کردند که هدف از این کتاب درسی باید آموزش 

به امید این که آنها با « والیتی اعمار گردد تا شاگردان از نقاط مختلف افغانستان هایی براي مکاتب همچنان سفارش نمود که لیلیه

  .، در آنجا اقامت کنند»یکدیگر روابط و مناسبات دوجانبه، حسنه و دوستانه برقرار نمایند

طفال ما یاد بگیرند که اگر نسل ارگانهاي باصالحیت خصوصاً وزارت اطالعات و فرهنگ باید برنامه هایی را براي اطفال ما جور کنند که ا«

  . یک زن از پروان»  گذشته کارهاي بدي را انجام داده است، آنها باید کار خوب انجام بدهند و مملکت را آباد کنند

  .کنندگان در والیت خوست براهمیت گسترش بازسازي براي اعتمادسازي و تأمین امنیت تأکید کردنداشتراك

اعتماد و همبستگی را در میان مردم به وجود آوریم که سالح از دست مردم جمع آوري شود و مردم بفهمند که ما زمانی قادر خواهیم بود «

  .یک مرد از هرات»  خورد معنایی نداشته و به درد نمی» جنوب«و » شمال«و » تو«و » من«

طوط سیاستهاي جدید، باید با مردان و زنان کنندگان گروههاي مباحثاتی در کابل خاطرنشان کردند که دولت به منظور تعیین خاشتراك 

آنها توصیه کردند که یک نهاد نظیر لویه جرگه از کلیه اقوام دعوت نماید تا براي مشاوره، نظرخواهی و بحث گرد .  بیسواد نیز مشوره نماید

  .میان ثروتمندان و فقرا صورت پذیردآنها همچنان ابراز داشتند که کارهاي زیادي باید براي از بین بردن فاصله طبقاتی .  هم بیایند

کنندگان در ولسوالی شیبر به طرز محتاطانه بیان داشتند که فرصتها و مواقع کاري باید براي تمام اقوام فراهم گردد تا همه افراد اشتراك 

رض باال بردن  اعتماد  در کنندگان در والیت غزنی خواستار محو بیسوادي غاشتراك .  مشارکت کنند» در بازسازي کشور«کشور بتوانند 

  .بین مردم بودند

  کنندگان نظریات قاطعی را در خصوص ویژگیهاي ضروري براي رهبران افغانستان اظهار کردنداشتراك در رابطه با مسئله رهبري، 

 این که تنها به فکر رئیس دولت باید حامی منافع ملی و عامه باشد؛ نه.  ما زمانی شاهد وحدت خواهیم بود که رئیس دولت بیطرف باشد«

  کننده در غوراشتراك یک »  خود باشد

  .یک مرد از کابل»  رئیس جمهور آینده باید داکتر اجتماع باشد و بتواند که دردهاي این ملت را شفا دهد«

ماد مابین براي ایجاد وحدت ملی و اعت«: کرد، گفت هاي همگانی در ترویج وحدت ملی اصرار می یک زن از پروان که بر نقش رسانه

ها هم بیادرهاي شما  مردم، تلویزیونها، رادیوها و اخبار وظیفه دارند که پیغام وحدت ملی را پخش نمایند و به اطفال ما بگویند که لغمانی

  .»هستند

  .کنندگان بر اهمیت تعلیم و تربیه به منظور آشنایی مردم با حقوق و وجائب شان، تأکید نهادنداشتراك اکثر 

  .یک زن از بدخشان»  هاي ما است لت اصلی تمام بدبختیبیسوادي، ع«

  گیري نتیجه

نظرخواهی درباره تدابیر پیشگیرانه نشان می دهد که مردم پس از سالها تحمل درد، خشونت و سرکوب، داراي نظریات واضح و آشکاري 

اصالح شوند که تغییرات مثبتی در زندگی   ايبه گونه) دولتی(آنها توقع دارند تا مؤسسات عامه.  براي بهبود سطح زندگی خود هستند

.  آنها انتظار دارند تا مردم در برابر سؤاستفاده از قدرت، حمایت شوند و خدمات مؤثري براي آنها ارائه گردد.  روزمره مردم ایجاد گردد

مندي مردم از  مستقیماً برنحوه بهرهبرداشت عمومی این است که اصالحات باید در قوه قضائیه، حارنوالی، پولیس، اردو و نهادهایی که 

  .گذارند،  هرچه زود تر و جدي تر انجام شود حقوق بشرتأثیر می

دهندگان از روند آشتی ملی پشتیبانی کردند؛ لکن آنها براین باور بودند که چنین  کنندگان و پاسخاشتراك اي از  مالحظه اگرچه شمار قابل

پیشنهادهاي بسیاري در زمینه .  اند رکز شود که مخالف یکدیگر بوده و جنگ را آغاز کردهروندي باید بر رهبران و قوماندانانی متم



٤٢

مردم ابراز تمایل کردند تا در  .  شود چگونگی پیشبرد برنامه آشتی ملی مطرح شد که شامل استفاده از روشهاي سنتی و دینی نیز می

از نظر .  شور انتظار دارند تا با صداقت و مهربانی، چنین کاري را آغاز نمایندآنها از رهبران ک.  سازي مشارکت داشته باشند فعالیتهاي ملت

آنها توصیه کردند تا در .  رود بسیاري مردم، رفع تبعیض و تعصب به عنوان نقطه آغازین ایجاد اعتماد و وحدت ملی در کشور به شمار می

هاي همگانی از جمله بازیگران  دولت، جامعه مدنی و رسانه.  شش شودجهت ارتقاي سطح دانش و سواد مردم و مبارزه با بیسوادي جداً کو

  .سازي پنداشته شدند عمده در استراتیژي ملت
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  : تحلیل نتایج مشوره ملی و پیشنهادات

  مقدمه

 منظور رسیدگی به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که براساس مکلفیت قانونی خود مشوره ملی را جهت تدوین استراتیژي ملی به

  .جرایم و موارد نقض حقوق بشر در گذشته، به راه انداخت

  :موارد ذیل را براساس نتایج نظر خواهی ملی ارائه می نماید

  .گیریهاي عمومی که از  نظرخواهی ملی استنتاج شده است  خالصه نتیجه)1(

  .عدالت انتقالیالمللی تامین  هاو محیط ملی و بین نظریات مختصر درباره زمینه)2 (

تدوین استراتیژي ملی تامین عدالت انتقالی و پیشنهادهایی براي دولت و سایر مراجع ذیربط غرض تطبیق و عملی ساختن )3(

  .میکانیزم ها و استراتیژي پیشنهاد شده در این گزارش

  گیري هاي عمومی از نظرخواهی ملی خالصه نتیجه  1

مه نظرخواهی ملی به منظور تنظیم پیشنهادهاي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گیریهاي زیر از برنا در مجموع، نتیجه

  :گرفته است

اکثر مردم افغانستان خود را به عنوان قربانیان مستقیم نقض جدي حقوق بشر در جریان جنگ، می شمارند.  

سال جنگ رخ داده و حتی تا امروز 23 در مدت ها به طور دوامدار شمار بسیار زیادي از مردم اعتقاد دارند که جرایم و تخطی 

  .ادامه دارد

اعتماد هستند آنها وسیعاً نسبت به دولت، کارکنان ادارات دولتی و تا حدودي جامعه جهانی به دلیل پایان ندادن به این وضع، بی.  

را به دست بگیرند و به ارتکاب مردم به این باورند که تداوم پدیده معافیت از مجازات، به مجرمین فرصت داده است تا قدرت 

  .هاي بیشتر روي آورند تخطی

،ضرورت عاجلی براي قطع روند گذشته نقض حقوق بشر و جلوگیري از تکرار آن در آینده وجود دارد

:از سوي دیگر

 و حال هستند؛عمیق و ریشه یی است و آنها خواستار اجراي عدالت در ارتباط با جرایم گذشته » عدالت«برداشت مردم از مفهوم

بخش بزرگی از .  المللی فرصت دارند تا نسبت به رفع بحران اعتماد میان مردم و دولت  اقدام کنند هنوز هم دولت و جامعه بین

مردم از دولت و جامعه جهانی توقع دارند تا عدالت را تأمین نمایند؛

تماد و باور مردم به دولت و دولتمداران کمک خواهد کند، به اعاده اع کلیه تدابیري که دولت برضد مجرمین مشهور اتخاذ می

کرد؛

اند و خواهان جلوگیري یا توقف این اعمال گردیده اند؛ مردم از ارتکاب جرایم در اوضاع کنونی،جداً  اظهار نگرانی کرده
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 اعتماد به نهادهاي دولتی را می خواهند که مجموعه یی از اقدامات گوناگونی را دربرداشته و باعث اعاده» عدالت«مردم نوعی از 

  .هاي قربانیان گردد و رسیدگی به ضروریات و خواسته

  :به صورت مشخص مردم در جریان مشوره ملی موارد ذیل را پیشنهاد نمودند

درضمن  باید .  سیاستگزاران عدالت انتقالی باید به اصول اسالمی در افغانستان احترام گذاشته و از آن استفاده به عمل آورند

:شود الشهایی را که افغانستان با آن روبرو است،  در نظر گیرند که این چالشها  شامل موارد ذیل میچ

ناامنی که  ایجادکننده  فضاي ترس و وحشت است؛  -

قدرت محدود دولت مرکزي و تسلط جنگساالران بر محالت؛  -

  .گیرد  در بر میمشکالت قضایی که جانبداري، فساد و ناکارآمد بودن قوه قضائیه را  -

 سیاستها و روش هاي تامین عدالت انتقالی باید اتخاذ اقداماتی را در ارتباط با عاملین خارجی جنگ افغانستان که مردم قسماً آنها

دانند،  دربرداشته باشد؛ را مسئول درگیري در کشور می

خصوص وظایفی که به آنان قدرت و صالحیت بیشتر کنند، ب مردم از برکناري جنایتکاران جنگی از وظایفشان قویاً پشتیبانی می

می دهد؛

دلیل عمده مردم این است که جزا یکی از راههاي عزل مجرمین کنونی از .  مردم قویاً خواهان تطبیق عدالت جزایی هستند

شان است؛ موقف هاي

بخش نخواهد بود؛ قناعترسد سیاست عدالت انتقالی بدون تطبیق عدالت جزایی براي اکثر مردم  در ضمن به نظر می

 روند عدالت انتقالی باید در داخل افغانستان توسعه یابد و رهبري آن را خود مردم برعهده داشته باشند؛ اما جامعه جهانی از آن

حمایت کند؛

،مردم بر ثبت حقایق آنچه در گذشته در افغانستان روي داده است، تأکید کردند؛ اما روش این کار باید مشخص شود

ورت عاجل براي شناسائی و توجه به آسیب دیدگان و قربانیان جنایات ضد حقوق بشري وجود داردضر.  

پذیر جامعه از قبیل مجروحان جنگی، معلولین، معیوبین و وابستگان آنانیکه  مردم خواهان توجه به نیازهاي برخی از اقشار آسیب

  .جان هاي شان را از دست داده اند، هستند

  ی در وضعیت جاري سیاسی افغانستانعدالت انتقال   2

به منظور ارائه پیشنهادهاي عملی ضروري است تا عرصه سیاسی فعلی کشور تا آنجایی که به تطبیق استراتیژي عدالت انتقالی مرتبط 

در نتیجه .  وجود آمد سپتامبر به 11روند انتقال افغانستان در پی حمالت نظامی ایاالت متحده آمریکا به طالبان پس از .  است، بررسی شود

مذاکرات بن آغاز شد و یک چهارچوب سیاسی شامل گروههاي وابسته جبهه متحد و حامیان شاه سابق و تکنوکراتها تحت رهبري حامد 

و مخصوصاً فرستاده سابق سرمنشی سازمان ملل » یوناما«از آن پس هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان .  کرزي به وجود آمد

  .توجهی بر دوام روند سیاسی بدون  توجه به گذشته، در کشور تأکید نموده اند د به افغانستان آقاي اخضر ابراهیمی به گونه جالبمتح

 و 2002 مطابق جون 1381لویه جرگه اضطراري جوزاي .  دررابطه با روند سیاسی در افغانستان، پیشرفتهاي زیادي به چشم خورده است

 1383 به منظور تصویب قانون اساسی جدید افغانستان به تعقیب برنامه آگاهی عامه، تدویر شدند و در میزان اساسی لویه جرگه قانون

 1384آمیز و تاریخی برگزار شد و قرار است انتخابات پارلمانی در حمل  ، انتخابات ریاست جمهوري به گونه صلح2004مطابق اکتوبر 

نشانگر آنست که افغانستان موفقانه و استوار در حال گذار از یک حکومت انتقالی با مشروعیت این اقدامات .   دایر شود2005مطابق اپریل 

در کنار حفظ ثبات شکننده کشور اهمیت روند سیاسی و مسائل جدي یی که در .  محدود به سوي یک حکومت منتخب و پایدار است

  .ازمان ملل متحد در ادامه این روند توجه کردپیشبرد آن مطرح هستند، نباید دست کم گرفته شوند و باید به نقش س
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.  برخالف توافقات اخیر صلح در جهان  توافقات بن براي ایجاد مکانیزم پاسخگویی در مورد اعمال گذشته در روند سیاسی ناکام مانده است

 یزم خاصی براي تأمین آن نیستگرچه موافقتنامه بن به مسئله پاسخگویی به عنوان یک اصل و پرنسیپ توجه دارد ولی حاوي هیچ مکان
هاي پیشنهادي در موافقتنامه بن مبنی بر عفو رد شد و در مقابل ماده پیشنهادي سازمان ملل   در جریان مذاکرات بن یکی از ماده.35

افقتنامه مو(متحد مبنی بر جلوگیري از اعالم عفو و بخشش توسط دولت آینده که در مسوده اولین طرح صلح ملل متحد براي افغانستان

  .گنجانیده شده بود نیز حذف گردید) بن

از آن پس تالشها براي خارج ساختن متهمان ارتکاب جرایم گذشته از پستهاي سیاسی انتصابی براساس سوابق حقوق بشري آنها با موانع 

ات اعضاي لویه جرگه اضطراري طرزالعمل انتخاب.  در این باره می توان از لویه جرگه اضطراري مثال آورد.  متعددي مواجه بوده است

کرد که افرادي که به ارتکاب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر مشهور هستند، فاقد  تصریح می

 اضطراري را براي احراز نمایندگی در لویه جرگه عالوه بر آن وکال مجبور بودند تا سوگندنامه اي.  صالحیت حضور در این جرگه می باشند

لیکن تمام این تدابیر که شامل مکانیزم رسیدگی به شکایات نیز بود، با انتصاب تعداد پنجاه نفر  که خالف طرز العمل هاي .  امضا کنند

  .لویه جرگه اضطراري به این جرگه راه یافتند و درمیان آنها برخی از ناقضان مشهور حقوق بشر قرار داشتند، ناکام گذاشته شد

آنها براي بار دیگر می خواستند .  ران همچنان توانستند با استفاده از نیرو و ارعاب به حضور در لویه جرگه قانون اساسی راه یابندجنگ ساال

تا ماده اي را مبنی بر مصوونیت از تعقیب عدلی در قانون اساسی بگنجانند که این نظر قویاً با مخالفت شدید شماري از نمایندگان که 

نهایتاً قانون اساسی نیز مانند موافقتنامه بن در ارتباط با مسئله .  نیدن ماده اي برعکس در قانون اساسی بودند، رد شدخواستار گنجا

  .پاسخگویی از اعمال گذشته و محاکمه سخنی براي گفتن ندارد

عایت حقوق بشر فاقد شرایط الزم براي باالخره برمبناي قانون انتخابات، حزب سیاسی داراي شاخه نظامی و گردانندگان بد سابقه در عدم ر

شد، این توانمندي وجود داشت تا برخی از کاندیداهاي سیاسی رد صالحیت  اگر این مکانیزم به گونه مؤثر تطبیق می.  ثبت نام می باشند

یب، اشخاصی از احزاب به همین ترت.  سیستم عدلی و قضائی کشور قادر نبود تا در جهت اجراي این مکانیزم کوششی به خرج دهد.  شوند

به عنوان کاندیدان مستقل به کاندیداتوري در انتخابات ریاست جمهوري » دفتر مشترك تنظیم انتخابات«سیاسی مذکور، توانستند از طریق 

  .نیز نائل شوند

د؛ اما دیگر ممکن نیست تا روند ان اي قدم برداشته بنابراین، عدالت انتقالی و روند سیاسی از زمان موافقتنامه بن تاکنون در خطوط جداگانه

افراد بیشماري که در نظرخواهی ما شرکت کردند برلزوم تأمین .  سیاسی در مسیري جدا از مسیر عدالت انتقالی و پاسخگویی پیش رود

له پاسخگویی و بررسی بنابر این باید در روند انتخابات آینده و تقرر افراد به موقعیتهاي کلیدي در دولت به مسئ.  پاسخگویی تأکید نمودند

سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود  درباره عدالت انتقالی .  صالحیت آنها از دیدگاه حقوق بشر توجه جدي مبذول داشته شود

  :و حاکمیت قانون تصریح کرده است

بنابراین .  بخشند رش داده و دوام میعدالت و صلح نیروهاي متضاد نیستند؛ بلکه ـ در صورت پیگیري درست ـ این ها یکدیگر را گست«

  36 »سؤال این نیست که آیا عدالت و پاسخگویی را تعقیب کنیم یا خیر؛ بلکه مسئله این است که چه زمانی و چگونه تعقیب کنیم

نده این نکته نتایج نظرخواهی نشانده.  کند احتماالً پس از برگزاري انتخابات ریاست جمهوري امکان آوردن تغییرات خاص قوت پیدا می

اعاده خواهد بود که آنها مشکالت مردم  را در عرصه ثبات و  المللی در صورتی قابل است که باور و اعتقاد مردم به حکومت و جامعه بین

  .عدالت پایدار و دراز مدت حل کنند

ه و قیمت گزافی را که باید براي آن اکثر افرادي که ما با آنها مصاحبه کردیم از ارزش و اهمیت مسئله تامین عدالت پاسخگویی محاکم

استراتیژي یی را که ذیالً طرح کرده ایم؛  در حالی که انتظارات مردم مبنی بر پاسخگویی در آن در نظر گرفته شده، .  پرداخت، آگاه بودند

  .در جهت رفع چالشهاي عمده و واقعی  افغانستان نیز کوشیده است

                                                     

هاي مختلف از جمله کمیسیونهاي . در موافقتهاي صلح اخیر در کشورهاي آفریقایی از قبیل سیرالیون، الیبریا، جمهوري دموکراتیک کنگو و بوروندي، اشارات آشکاري به مکانیزم  35

  .یابی و آشتی شده است.حقیقت

  .21، بند Doc. S/2004/616، سازمان ملل متحد، سند 2004 آگست 3 قانون و عدالت انتقالی در جوامع در حال جنگ و پس از آن،  گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد، حاکمیت36
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ما معتقد هستیم که کار .  ایم ات و امنیت افغانستان و مصوونیت شاهدان را مدنظر قرار دادهما در تنظیم سفارشات خود موانع جدي ثب

در .  دار نخواهد کرد برنامه ئی و استراتیژیک در زمینهء تأمین پاسخگویی و محاکمه متهمین ارتکاب جنایات گذشته، ثبات کشور را خدشه

و حسابدهی و به قدرت رسیدن افراد بدون بررسی سوابق گذشته و تمایالت امروز عوض، باور ما این است که عدم توجه به تأمین عدالت 

  .آید آنها، تهدیدي در برابر ثبات و صلح پایدار در افغانستان به حساب می

  المللی عدالت انتقالی  زمینه هاي بین   3

 در این ارتباط، دو روند بین.  اي دارد مالحظه ه قابلالمللی کنونی درباره عدالت انتقالی با مسائل افغانستان رابط بررسی زمینه هاي بین

  :المللی حائز اهمیت است

توان از  دهه گذشته شاهد تالشهاي کشورهاي زیادي براي رسیدگی به جرایم گذشته به اشکال مختلف بوده است که می1

تجارب برخی از آنها در سیاستگزاري عدالت انتقالی در افغانستان کار گرفت؛

 سازمان ملل متحد، تمرکز خاصی بر موضوع عدالت انتقالی و حاکمیت قانون شده است که نتیجه آن گزارش سرمنشی در سطح2

باشد؛ این سازمان در این رابطه می

برخی از صاحبنظران بر این باورند که این رشته از تالشهاي .  عدالت انتقالی در جریان دهه گذشته شاهد تغییرات بزرگی بوده است

یابی  ایی نظیر چیلی و ارجنتاین براي رسیدگی به نقض حقوق بشر در وضع پس از دیکتاتوري و با تشکیل کمیسیون هاي حقیقتکشوره

 تعدادي دیگر از کارشناسان به محاکمات نورنبرگ و توکیو اشاره و استدالل می.  براي تحقیق موارد ناپدیدي و الدرکی نشأت گرفته است

  .لی در جریان این رویدادها ظهور کرده استکنند که رشته عدالت انتقا

کمیسیونهاي .  هاي رسیدگی به جرایم گذشته از سوي کشورها بوده است به هر حال سالیان اخیر شاهد تغییرات چشمگیري در شیوه

 قرار .37 جاد شده استیابی در کشورهایی چون گواتیماال السلوادور، چاد، آفریقاي جنوبی، پیرو، تیمور شرقی، غنا و سیرالیون ای حقیقت

 در ارتباط با جهان اسالم اینکه جدیداً یک .38 یابی جدیدي در الیبریا، اندونیزیا و کینیا تأسیس شوند است تا کمیسیونهاي حقیقت

ت یابی در کشور مراکش به منظور تحقیق مسائل مربوط به الدرکی و شکنجه و ارائه سفارشها درباره نحوه پرداخت غرام کمیسیون حقیقت

  .قرار است این کمیسیون، برگزاري جلسات استماع را به زودي آغاز کند.  به قربانیان، تشکیل شده است

 هاي اندکی به چشم می در سطح بین المللی در خصوص برگزاري موفقانه محاکمه متهمان ارتکاب جرایم گذشته در داخل کشور، نمونه

 نقطه جالب دیگر این است که براي تحقیق وقایع جنگ در یوگوسالویاي سابق و .39 شود خورد که شامل یونان، ارجنتاین و رواندا می

المللی شکل گرفت و در کشورهاي کوسوو، تیمور شرقی و سیرالیون، محاکم مختلط با ترکیبی از قضات و کارکنان ملی  رواندا، محاکم بین

                                                     

رگزاري جلسات استماع ها بدون ب.عموماً به بررسی تخطی) به استثناي پرو(یابی در آمریکاي التین .کمیسیونهاي حقیقت. اند.این کمیسیونها در تمام موارد، با هم تفاوت داشته   37

کمیسیون . اند.این کمیسیونها هیچگونه عفو و بخششی را به مجرمین اعطاء نکرده. اند.عمومی و از طریق اخذ اظهار نامه  از قربانیان و شهود در پشت درهاي بسته، پرداخته

ن دسته از مجرمینی که کلیه جوانب اشتراك شان در ارتکاب جرایم سیاسی را افشا یابی و آشتی آفریقاي جنوبی، تنها کمیسیونی بود که از قدرت اهداي عفو فردي به آ.حقیقت

یابی و آشتی آفریقاي جنوبی توانسته است تا تأثیرات بزرگی .کمیسیون حقیقت. همچنین، این اولین کمیسیونی بود که جلسات استماع عامه را دایر کرد. ساختند، برخوردار بود.می

اند، از طرزالعمل آن در برگزاري جلسات استماع عامه پیروي .یابی که پس از آن تشکیل شده. این کمیسیونها، وارد کند و تمام کمیسیونهاي حقیقترا بر برداشت مردم از نقش

خی از مجرمین برخوردار بود و به یابی در تیمور شرقی از صالحیت کاهش مسئولیت جزایی بر.اما، کمیسیون حقیقت. اند.هیچ یک از این کمیسیونها، عفو اعطاء نکرده. اند.کرده

  .جاي تعقیب قضایی بیشتر مجرمین، آنها مجبور بودند تا خدمات اجتماعی را به مردم ارائه دهند

ا نیز عالقمندي براي در کنی. یابی در اندونیزیا به تصویب رسیده است.این در حالی است که مقررات کمیسیون حقیقت. نویس مقررات کمیسیون تهیه شده است. در الیبریا، پیش  38

  .یابی به منظور رسیدگی به فساد و نقض حقوق بشر وجود دارد.تأسیس یک کمیسیون عدالت و حقیقت

ك محاکمات در ارجنتاین نیز پس از ختم کار تحقیقی کمیسیون در خصوص موارد الدر.  برگزار شد1974در یونان، روند محاکمه پس از یک دوره دیکتاتوري نظامی در سال    39

مفسرین معتقدند که اجراي این محاکمات در بازگشت حاکمیت دموکراتیک و تحقق اصول دموکراسی در این کشورها، از .  تدویر شد1987-1984شدن اشخاص، در سالهاي 

س از حاکمیت خونین منگیستو، این محاکمات جنبه اي دایر شد و در اتیوپیا پ.، محاکمات گسترده)ژینوساید(کشی .در رواندا نیز پس از نسل. کمال مؤثریت برخوردار بوده است

  .اندازه مجرمین پیش از محاکمه، روبرو بوده است.از.نکته قابل ذکر این است که روند محاکمه در این کشورها با مشکالتی از قبیل بازداشت بیش. عملی پیدا کرد



  تحلیل نتایج مشوره ملی و پیشنهادات

47   صداي مردم براي تامین عدالت

فصل پنجم

در » خمرهاي سرخ« براي محاکمهء جنایاتی که در دوره المللی تشکیل شده است و در نظر است تا یک محاکمهء مختلط دیگر و بین

  .40 کامبودیا رخ داده است، تأسیس گردد

محکمه جزایی «گیري   بر عالوه، شکل.41 اند یابی نیز وجود داشته در تیمور شرقی و سیرالیون در کنار این محاکم، کمیسیونهاي حقیقت

  .42  پیوسته است و افغانستان اساسنامه آن را به تصویب رسانده استیک تحول عظیم دیگر است که اخیراً به وقوع» المللی بین

مقایسه است، اما نکته واضح این است که تمام این ممالک  اند که با وضعیت افغانستان قابل کشورهاي زیادي با مشکالت روبرو شده

یسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این تجارب  کم.43 توان از آن در افغانستان بهره گرفت اند که می دانش و تجربیاتی را کسب کرده

همچنین، کمیسیون از تمام افرادي که در این .  هاي خود بر اساس نظرخواهی ملی، استفاده کرده و خواهد کرد به منظور تهیه توصیه

  .رسانندنماید تا به تحقق استراتیژي عدالت انتقالی در کشور یاري  زمینه داراي تجربه و تخصص هستند، دعوت می

گزارش اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد در خصوص عدالت انتقالی و حاکمیت قانون بیانگر درسهاي مهمی است که از قسمتهاي مختلف 

  :کند که در این رشته وجود دارد را تأیید  و موارد زیر را یادآوري می سرمنشی در ابتدا، اصول عمدهء.  دنیا در این زمینه، آموخته شده است

  . ضرورت است تا نهادهاي ملی، نقش رهبري را در ارزیابی نیازها و توانمندیهاي ملی به عهده بگیرند)1(

وي مخصوصاً از افغانستان به عنوان یک (هایی براي راهنمایی سیاستگزاران انجام شود   ضرورت است تا مشورتها و نظرخواهی)2(

  .!)نمونه مثبت یاد کرده است

  حلهاي خارجی حمایت شود، صالحات داخلی به جاي تحمیل راه ضرورت است تا از ا)3(

  . ضرورت است تا استراتیژیهاي کامل و متمم اتخاذ گردد تا احترام به حقوق و کرامت قربانیان تأمین شود)4(

 است را بر ایجاد ها در آنجا روي داده سرمنشی سازمان ملل متحد  در گزارش خود، تطبیق روند محاکمه در داخل کشور،  جایی که تخطی

در این گزارش، به نقش مهم و دایمی .  دهد المللی نظیر آنچه براي یوگسالویاي سابق و رواندا تشکیل شد، ترجیح می محاکم ویژه بین

ه در پایان، سرمنشی سازمان ملل متحد وعده داد.  کنی معافیت از مجازات اشاره شده است المللی در جلوگیري و ریشه محکمه جنایی بین

  .جویی، برکناري ناقضان حقوق بشر و پرداخت غرامت به قربانیان پشتیبانی خواهد کرد است که این سازمان از روندهاي حقیقت

دلیل تأکید سازمان ملل متحد بر مقوله عدالت انتقالی این است که به احتمال قوي، امکانات و حمایت سیاسی بیشتري براي عدالت انتقالی 

دلیل دیگر این است که احتماالً سازمان ملل متحد به تعیین یک مکانیزم معیاري براي مساعدت با .  مهیا خواهد شدالمللی  در سطح بین

  .44 کشورها در رسیدگی به نقض حقوق بشر در گذشته، اقدام خواهد کرد

                                                     

در حالی که در سیرالیون، یک نهاد ویژه تحت . المللی براي بازسازي نظام قضایی داخلی ایجاد گردید.در کوسوو و تیمور شرقی، یک ارگان مختلط مرکب از قضات داخلی و بین   40

اي که از سوي کشورهاي مذکور و سازمان ملل متحد تصویب شده بود، .محاکم در سیرالیون و کمبودیا بر اساس توافقنامه. با ترکیبی مختلط، تأسیس شد» محکمه خاص«عنوان 

  .ودندایجاد گردیده ب

بعداً، حارنوال . سازي اظهارات  در خصوص متهمین با حارنوال، از مناسبات رسمی برخوردار بودند.یابی و محکمه مختلط در صورت شریک.در تیمور شرقی، کمیسیون حقیقت   41

در سیرالئون، . شد.فرستاده می» روند آشتی با جامعه«ه هاي متهمین ب.گیري، قضیه.گیري در مورد آغاز تعقیب قضایی داشت و در صورت عدم تصمیم.وقت کمی براي تصمیم

کردند اما داراي تماسهاي نزدیکی با هم .اگرچه این دو نهاد در پهلوي یکدیگر کار می. یابی و آشتی و محکمه خاص وجود نداشت.روابط رسمی در میان کمیسیون حقیقت

  .ي وظایف دو مؤسسه یاد شده گردیدنتیجتاً، این امر باعث بروز مشکالت و موانعی در اجرا. نبودند

بر اساس این اساسنامه، صالحیت قضایی این . اند. کشور جهان این اساسنامه را تصویب کرده100تا حال . ، نافذ گردید2002المللی در جوالي .اساسنامه محکمه جزایی بین   42

این محکمه، پس از آنکه یوگاندا و جمهوري دموکراتیک کانگو قضایایی را به آن راجع ساختند، در حال حاضر، ). به ماقبل رجعت نمی نماید( شود .محکمه گذشته را شامل نمی

  .سرگرم انجام تحقیقاتی در کشورهاي متذکره است

تحکیم ظرفیت داخلی براي مبارزه با تحقیق مستقل درباره اقدامات برجسته و پیشنهادات براي کمک به دولتها در زمینه «براي مرور تحوالت نوین در عرصه عدالت انتقالی، به    43

 قابل دریافت 2004 فبروري 27   مورخ UN Doc. E/CN.4/2004/88این تحقیق توسط پروفسور دیان اورنتلیشر انجام شده و در سند . نگاه کنید» پدیده معافیت از مجازات

  .است

هاي .المللی تحقیق به منظور گردآوري اطالعات کامل در مورد تخطی.پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون بین: المللی در زمینه عدالت انتقالی همشکل نیست.در حال حاضر، اقدامات بین   44

 در کمیسیون -مطرح شده بود » گزارشگر خاص سازمان ملل متحد درباره قتلهاي غیرقانونی، غیررسمی یا خودسرانه« که از جانب اسما جهانگیر -جدي حقوق بشر در افغانستان 

در منطقه دارفور سودان رخ داده است ) ژنوساید(کشی .این در حالی است که  یک کمیسیون جدیداً براي بررسی اینکه آیا نسل. مان ملل متحد از حرکت باز ماندحقوق بشر ساز

  .یا خیر، تشکیل شده است
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 ت، استقبال کرده و تصریح میکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تحوالت نوینی که در سطح سازمان ملل متحد اتفاق افتاده اس

  .کند که تحقق استراتیژي عدالت انتقالی که در ذیل طرحریزي شده است، به کمک و حمایت این سازمان ضرورت دارد

  پیشنهادها

.  در این بخش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهادهاي متعددي را غرض تطبیق استراتیژي تامین عدالت انتقالی ارائه می دارد

برعالوه درمورد اقداماتی  که .  بخش عمده این پیشنهادهاي مستقیماً به حکومت راجع می شود و مسئولیتهائی را به دوش آن می گذارد

ملل متحد، جامعه جهانی، جامعه مدنی و خود کمیسیون مستقل حقوق بشر غرض تامین عدالت در افغانستان انجام داده  می تواند اشاره 

 .  ان یک سلسله اقدامات که  بصورت عاجل و در کوتاه مدت باید توسط حکومت  انجام داده شود پیشنهاد شده  است همچن.  می کند

برعالوه .  این پیشنهادات اقدامات عاجل که گامهاي اولیه را جهت حسابرسی و جلب اعتمادمردم فراهم خواهد ساخت، در برمی گیرد

را مبنی بر توجه به یک استراتیژي همه گیر و وسیع واضح بسازد؛ زیرا بعضی از عناصر در کمیسیون از حکومت می خواهد که تعهد خود 

  .تامین عدالت انتقالی وجود دارد که احتماالً بعداً بروز خواهند کرد و بدین ترتیب بدون آن، پروسه تامین عدالت نامکمل خواهد بود

  جمهور رئیس براي پیشنهادهایی

  ن عدالت تعهد سیاسی براي  تامی 1

آقاي حامد کرزي با برخورداري از پشتیبانی گسترده از تمام اقشار .  سازي قرار دارد در دوره پس از انتخابات، افغانستان در مرحله سرنوشت

د در المللی خو جمهور کشور برگزیده شده است و ما از او تقاضا داریم تا از قدرت و اعتبار ملی و بین جامعه افغانستان، به عنوان رئیس

جهت تحقق این استراتیژي استفاده  نموده و کمیسیون از آقاي حامد کرزي می خواهد تا تعهد و عالقمندي سیاسی را غرض تامین عدالت 

  .انتقالی در حضور مردم  فراهم سازد

ه هاي نقض حقوق در جریان تاریخ معاصر جهان، شماري از رهبران جهان گامهاي مهمی را در جهت بازسازي کشورهایشان پس از دور

  :در زیر، به اظهارات برخی از این رهبران در دوره هاي تاریخی کشورهایشان، اشاره شده است.  اند بشر، برداشته

کشیدند، تحقق  امروز، امیدها و رویاهایی که مردم براي سالها انتظار آن را می.  نشدنی براي آفریقاي جنوبی است امروز یک روز فراموش«

 نلسون ماندیال، رهبر آفریقاي جنوبی هنگام رأي»  سازي را آغاز کنیم خواهیم تا مرحله جدیدي از امید، آشتی و ملت ا میم.  یافته است

  .1994دهی در انتخابات سال 

مثال هاي الهام بخش دیگري نیز از سایر رهبران جهان مخصوصاً رئیس جمهور ویسانت فاکس از مکزیک و محمد ششم شاه مراکش نیز 

  .زمینه موجود استدرین 

  .اند نظرخواهی ملی ما نیز بیانگر  این است که مردم افغانستان نیز براي تامین خواستهاي مشابهی فریاد زده

کند؛ متأسفانه که کدام  هاي قربانیان و بازماندگان شهدا، اعتماد به حکومت را زیاد می بانید که برایتان بگویم که تحقیق درباره بدبختی«

  .یک مرد از بامیان»  عی تاکنون به آنها توجه نکرده استمقام یا مرج

  .یک زن از کندهار»  خواهیم که بتواند احترام مردم را کسب کند ما رهبري را می«

دوره پس از انتخابات ریاست .  اند کنندگان نظرخواهی،  شخصاً از نقض حقوق بشر در جریان جنگ متأثر شدهاشتراك  فیصد از 70تقریباً 

ما از وي تقاضا داریم که .  کند ، فرصت بی نظیري را براي آقاي کرزي به منظور رفع مشکالت و التیام دردهاي مردم  ایجاد میجمهوري

  :در جهت اجراي دو تدبیر ذیل کوشش نماید

 حمایت از ریزي و اجراي یک سلسله از تدابیر نمادین و سمبولیک به منظور کنیم تا به برنامه از رئیس جمهور درخواست می1

این اقدامات .  تواند شامل اعمار بناهاي یادبود یا تعیین اماکن و ایام یادبود از قربانیان باشد این تدابیر می.  قربانیان اقدام کند

در گذشته، این تالشها براي ارجگزاري به مقام و کوشش .  هزینه زیاد ضرورت نخواهد داشت  اما داراي ارزش نمادین است

سازي در افغانستان انجام شده است که اکنون باید براي اذعان به دردها و مشقتهاي اکثریت مردم   ملتمجاهدین براي

  .هاي جنگ، صورت پذیرد افغانستان در جریان دهه
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جمهور می خواهیم تا در حضور مردم به منظور رسیدگی به جرایم گذشته از طریق یک استراتیژي دراز مدت و  از رئیس2

ما از او تقاضا داریم تا به .  برکناري، عدالت جزائی، جستجوي حقایق و پرداخت غرامات می باشد، تعهد نمایدیکپارچه شامل 

مردم افغانستان اطمینان دهد تا این استراتیژي عدالت انتقالی را که به منظور تامین عدالت  که براساس خواست مردم اولویت 

بعداً تعریف و ) در مورد جستجوي حقایق و پرداخت غرامت(هاي این استراتیژي  برخی از جنبه .  بندي شده است، تطبیق نماید

 با وجود این ما از محترم حامد کرزي، رئیس جمهور کشور خواستاریم تا نسبت به تطبیق .  با جزئیات توضیح داده خواهد شد

  .این استراتیژي متعهد باشد

لف کشور تقاضا می نمائیم تا اقدامات مشابه را غرض شناسائی قربانیان و برعالوه ما از ریش سفیدان و بزرگان در مناطق مخت3

 همچنان از علما و روحانیون می خواهیم .  آسیب دیدگان انجام داده و حمایت خود را از تطبیق این استراتیژي ملی  اعالم دارند

محلی استفاده نموده و مردم را به آن تا از  منبرها ، مساجد و تکایا  غرض تشویق  وحدت ملی و مصالحه ملی در سطوح 

  .  .تشویق  کند

  دولتی هاي موقف از عزل و کاري صالحیت بررسی

کنندگان حقوق بشري هستند که تاکنون موقعیتهاي  دهد که مردم شدیداً خواستار برکناري آن دسته از تخطی نتایج نظرخواهی نشان می

بخش .  ان حقوق بشر به پستهاي بلند در واقع، تأییدي بر جنایات گذشته آنها استتقرر ناقض.  پرصالحیتی را در جامعه به دست دارند

جویی را یکی از راههاي افشاي این افراد و روند عدالت جزایی را یکی از وسائل عزل  دهندگان نظرخواهی، روند حقیقت بزرگی از پاسخ

محتمل است، پس در کوتاه مدت، اتخاذ یک برنامه بررسی صالحیت از آنجایی که آغاز این روندها در آینده نزدیک غیر.  آنها دانستند

  .شود کاري آنها  ضروري پنداشته می

اقدامات .  شود، نهادهایی که در آن مجرمین حقوق بشر هنوز حضور دارند، مورد اعتماد مردم نخواهند بود از نتایج نظرخواهی فهمیده می

  .باشد، به رفع بحران اعتماد که بر کشور حاکم شده است، کمک خواهد کردبراي بررسی صالحیت این اشخاص؛ حتی اگر محدود 

بررسی صالحیت کاري از لحاظ حقوق بشر یک پروسه تخنیکی می باشد؛ زیرا دیدگاه هاي را که ما در ذیل پیشنهاد نموده ایم، یک چهار 

کمیسیون با درك این که سازمان ملل متحد در ا ین .  استچوکات کاري را در  این زمینه ارائه می دارد که قابلیت تطبیق عملی را دارا 

زمینه از تجارب کافی برخور دار است، از حکومت می خواهد تا در پهلوي این چهارچوکات کاري از تجارب ملل متحد و سایر متخصصین 

  .این عرصه نیز استفاده نماید

  ريبررسی صالحیت کاري به عنوان شیوه متفاوت از اصالحات ادا.  الف

اداراتی که حقوق بشر در آنجا نقض شده و منافع شخصی برخی از افراد را تأمین کرده است، باید به ادارات حامی حقوق بشر و بازدارنده 

از آنجایی که ادارات از طریق کارکنان و پرسونل خود اجراي .  نقض آن تبدیل شده و طور بی طرفانه به مردم افغانستان خدمت کنند

یکی از اجزاي مهم بررسی صالحیت، اصالح .  د، بنابر این اصالح کارکنان باید رکن اساسی اصالحات اداري را تشکیل دهدکنن وظیفه می

 بررسی صالحیت روندي است که به منظور ارزیابی کفایت و شایستگی افراد براي پستهاي خاص مورد استفاده قرار می.  پرسونل است

از راه حل هایی است که براي ارزیابی صداقت اشخاصی که موقعیتهاي مهم را در دست دارند و در واقع، بررسی صالحیت یکی .  گیرد

  .شود تعیین این که آیا شایستگی ادامه کار را دارند یا خیر، استفاده می

.  تبدیل نخواهد کردکنند،  برکناري ناقضان حقوق بشر از کار الزاماً مؤسسات حکومتی را به نهادهایی که عادالنه و مؤثرانه فعالیت می

براي مثال، کارمندان مؤسسات عامه از شرایط و مهارتهاي .  علت این است که ادارات عامه با کمبودها و مشکالت زیادي روبرو هستند

ید که آ از آنچه ذکر شد بر می.  الزم برخوردار نبوده و در مجموع، پرسونل این مؤسسات از کل نفوس کشور نمی توانند نمایندگی می کنند

بنابراین، طرزالعمل بررسی صالحیت باید بر کلیه مؤسسات عامه تطبیق .  باشند این مؤسسات داراي ساختار سازمانی مؤثر و کارآمدي نمی

پیشنهاد کمیسیون در کوتاه مدت این است که یک .  با این هم، کمیسیون بر این باور است که این کار یک روند دراز مدت است.  شود

  .منظور بررسی صالحیت مقامات بلندپایه و کاندیداهاي پستهاي کلیدي بر اساس کارنامه حقوق بشري آنها، اتخاذ و اجرا شودبرنامه به 



٥٠

  برنامه پیشنهادي براي بررسی صالحیت در کوتاه مدت.  ب

تهایی که ناقضان حقوق بشر در بررسی صالحیت با در نظر داشت زمینه سیاسی کنونی افغانستان، داراي ابعاد چندیست که نظر به انواع پس

  :شوند، قرار ذیل دسته بندي می شوند آن یافت می

  تعیینات سیاسی مثالً اعضاي کابینه و والی ها که می توان آن را بدون در نظر داشت روند قضایی اجرا کرد؛1

 روند قضایی، صورت پذیرد؛ها، باید با در نظر داشت تعیینات در ادارات خدمات عامه که هم تعیینات و هم برکناري2

پستهاي انتخابی، براي مثال اعضاي شوراي ملی که از مشروعیت برخوردار هستند و باید با معیارهاي اخالقی و حقوق بشري 3

؛برابر باشند

  .اصالحات اداري4

  ) : …ها و اعضاي کابینه، والی( تعیینات سیاسی    1

چینی و خودخواهی براي دستیابی به قدرت و مقامات  توطئه.  کنند  رهبران سیاسی پیروي میآشکار است که اداره عامه و مردم از عملکرد

به نظر .  دولتی از طرف رهبران  احزاب و گروهها، بدترین نمونه عملکرد رهبري سیاسی طی سالیان متمادي را براي مردم نشان داده است

کمیسیون .  ران سیاسی وظیفه دارند تا اعتماد مردم را به دولت جلب کننددولت و رهب.  کمیسیون، تا حال این روند متوقف نشده است

معتقد است که نخستین گام باید عدم واگذاري پستهاي سیاسی کلیدي به آن دسته از افرادي باشد که به زندگی مردم بی اعتنا بوده و در 

  .زمینه حقوق بشر و احترام به حقوق مردم، سوابق خوبی ندارند

 از تعیین شخصی که از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضدبشري، جنایت و حرمان از حقوق مدنی 45نون اساسی افغانستان قا72ماده 

افغانستان اخیراً از سالهاي جنگ و درگیري سر بیرون کرده است و محکوم شناخته .  کند محکوم شده باشد، به حیث وزیر جلوگیري می

دانند که اکثر رهبران احزاب و  گروه ها و تنظیمها  با این وجود، همه مردم می.   ناممکن استشدن متهمین از سوي محکمه در این زمان،

از همین رو، این ماده که در چندین قسمت از قانون اساسی تکرار شده است، باید .  اند مرتکب چنین جرایم و جنایات در جریان جنگ شده

 جلوگیري از تقرر مرتکبین 72بنابراین، از آنجایی که هدف ماده .  از آن ارائه گردد» هدفمندانه«از لحاظ لغوي تفسیر نشده و یک تفسیر 

جرایم ضدبشري در دستگاه دولت بوده است، رئیس جمهور مطابق با احکام قانون اساسی وظیفه دارد تا حداکثر فعالیتها را به منظور 

  .برآورده ساختن هدف این ماده انجام دهد

مخصوصاً از .  تقاضا دارد تا به کارنامه حقوق بشري کاندیداها پیش از تعیین آنها به وظایف سیاسی، توجه نمایدکمیسیون از رئیس جمهور 

المللی حقوق بشر  به برخی از اشخاص مظنون به ارتکاب نقض حقوق  وي خواسته می شود تا اتهاماتی که بر پایه گزارشهاي اخیر بین

قرار داده و از تقرر اشخاص ذکر شده  در این گزارشها و آنهایی که مشهور به نقض حقوق بشر در بشر در گذشته وارد شده است را مد نظر 

 همچنین کمیسیون از رئیس جمهور تقاضا دارد تا کلیه نامبردگان در این گزارشها را از پست .  گذشته هستند، خود داري و جلوگیري نماید

ساالران از پستهاي دولتی حتی پیش از  شجاعانه رئیس جمهور،  در خارج ساختن جنگما از اقدامات .  ها و ادارات دولتی برکنار کند

  .کنیم انتخاب شدن وي قدردانی می

همچنین، آنها باید .  اي را مبنی بر عدم ارتکاب جرایم ضدبشري و فساد در گذشته ، امضاء نمایند کلیه منصوبان سیاسی باید تعهدنامه

در صورت نقض تعهدنامه از سوي منصوب سیاسی، رئیس جمهور نباید در .  تعهد بسپارند که چنین اعمالی را در آینده مرتکب نخواهند شد

  .برکناري وي تعلل  کند
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  زمان بندي اجرائات عاجل

  تعیینات در ادارات خدمات عامه.  2

ضروري است تا یک فرهنگ انساندوستانه حاکم .  فغانستان مورد سؤاستفاده قرار گرفته استموقف و موقعیتهاي خدمات عامه اغلباً در ا

دهند، براي خدمت  کنند و منافع شخصی خود را بر مسئولیتهاي رسمی ترجیح می مأمورینی که نامتناسب با وظایف خود عمل می.  شود

  .تري پایبند باشند باید به معیارهاي مسلکی و اخالقی جديعامه مناسب نیستند و آنهایی که در موقعیتهاي بلند قرار دارند 

این افراد، براي وظایف در ادارات .  رود اند، توقع اجراي وظیفه براي تأمین منافع عامه نمی از مامورینی که مرتکب نقض حقوق بشر شده

دت بر کلیه مقرري ها در پستهاي بلند ادارات کند که سیستم ذیل براي کوتاه م خدمات عامه نامناسب هستند؛ لذا کمیسیون پیشنهاد می

  :خدمات عامه تطبیق گردد

در ادارات دولتی درنظر گرفته می شود کمیسیون اصالحات ملکی و اداري باید  زمانی که مقرري هاي جدید در سطوح عالی  .  الف

  .ن مستقل حقوق بشر، مشوره نمایددرمورد چگونگی واجد صالحیت بودن کاندیدان از نگاه سابقه حقوق بشري آنها با کمیسیو

اي را امضا نمایند و قسم یاد کنند که نقض حقوق بشر یا فساد را در گذشته  شوند، باید تعهدنامه  تمام افرادي که مقرر می   ب 

  .مرتکب نشده و در آینده  نیز نخواهند شد

 حقوق بشر یا تعهد دروغین از جانب مقامات بلندپایه  اگر پس از تقرر آنها اطالعاتی به دست آمد که نشانگر ارتکاب تخطی از   ج 

 این مسئله را باید به عنوان نقض 46باشد و یا بعد از دادن تعهد مرتکب نقض حقوق بشر گردند، کمیسیون اصالحات اداري

ا و عدم  هر نهاد و موسسه مربوط به این پروسه می تواند که معلومات الزم را در مورد تخطی ه47 تعهدنامه بررسی نماید

  .صحت تعهد نامه افراد به کمیسیون اصالحات اداري تقدیم نماید

در صورت آغاز تحقیقات از طرف .  معنا برخوردار باشد اساس و بی  کمیسیون اصالحات اداري باید از صالحیت رد شکایات بی   د 

متهم .  ربوط و فرد مورد اتهام  ارائه دهدکمیسیون اصالحات اداري، این کمیسیون باید یک کاپی کتبی از اتهامات را به مقام م

  .و معترض هر دو حق دارند کتباً به اتهامات پاسخ دهند

  .کمیسیون اصالحات اداري باید نمایندگان سازمانها و اشخاص مربوط را در این زمینه جستجو  و نظریات  آنها را مالحظه نماید  .  هـ

 مورد برگزاري جلسه استماع یا رسیدگی به شکایت بر اساس اسناد و مکاتیب کمیسیون اصالحات اداري صالحیت دارد تا در  .  و

هاي کمیسیون باید تحقیق و  بر اساس اسناد موجود مورد رسیدگی قرار  نقض آشکار تعهدنامه به تعقیب یافته.  تصمیم بگیرد

  .گیرد

در .   مربوط باشد، وي باید  از کار برکنار شودهاي کمیسیون اصالحات اداري بیانگر نقض تعهدنامه توسط مقام  اگر یافته  .  ز

صورتی که نقض سطحی بوده و مقام مربوط خدمات مؤثر عامه را انجام داده باشد، کمیسیون اصالحات اداري باید از صالحیت 

  .برخوردار باشد)  مثالً کار بدون معاش براي مدت معین(صدور جریمه 

داري به منظور اجراي این وظایف، توسعه و استحکام در جریان دوره تعدیل ضرورت است تا ظرفیت کمیسیون اصالحات ا   ح

الیحه وظایف این کمیسیون و گذار آن به ساختار جدید، براي کمیسیون اصالحات اداري، در صورت لزوم همکاري و معاونت 

  .بین المللی جلب و جستجو گردد

  .ه موارد نقض و تقلب در ارائه تعهدنامه ها را ایجاد نمایدکمیسیون مستقل اصالحات اداري باید یک کمیته رسیدگی ب   ط

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان به رئیس جمهور  پیشنهاد می نماید که یک هیئت سه نفري متشکل از نماینده  

  (UNAMA)نت ملل متحد کمیسیون  مستقل اصالحات اداري و ملکی نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر و نماینده دفتر هیئت معاو

  .غرض رسیدگی  و تصمیم گیري نهائی در مورد اتهامات وارده بر افراد درمورد نقض تعهدنامه مبنی بر نقض حقوق بشر، ایجاد نماید

                                                     

  .بر اساس فرمان رئیس اداره مؤقت ، ایجاد گردید) 2002جون ( مطابق 1382 نام رسمی این سازمان، کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی  می اشد که در جوزا سال 46

  استخدام افراد در اداره عامه و سیاستهاي مدیریت پرسونل را تهیه کند کمیسیون اصالحات اداري وظیفه دارد تا چهارچوب حقوقی خدمات عامه، طرزالعمل هاي عادالنه و مناسب 47
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  عاجل : اجرائات بندي زمان

   پستهاي انتخابی 3

شود، نباید از طرف محکمه به جرایم ضدبشري،   قانون اساسی، شخصی که به عضویت شوراي ملی کاندیدا یا تعیین می85براساس ماده 

نماید تا وثایق و   قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات را ملزم می86ماده .  جنایت و حرمان از حقوق مدنی محکوم شده باشد

افرادي که به پستهاي  قانون اساسی این است که 86 و 85هاي  هدف ماده.  هاي اعضاي شوراي ملی را مورد دقت قرار دهد اعتبارنامه

هدف قانون اساسی این است که جنایتکاران و اشخاصی که در .  شوند باید با معیارهاي عالی اخالقی برابر باشند مهم عامه انتخاب می

  .اند، وارد نهادهاي قانونگزاري کشور نشوند جرایم جنگی و تخطی از حقوق بشر دست داشته

با این .  اند ی از افراد به دلیل جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان محکوم شناخته شدهتا به حال هیچ و یا تعداد بسیار اندک

 در این .  هم، کمیسیون انتخابات موظف ساخته شود تا خواستار امضاي تعهدنامه از سوي تمام کاندیداها در مالعام و حضور مردم شود

همچنین، کاندیداها باید تعهد بسپارند که در .   قانون اساسی را رعایت می کنند85 ماده کنند که تعهدنامه، کاندیدان کتباً قسم یاد می

  .آینده، نقض حقوق بشر و اعمال فساد را مرتکب نخواهند شد و در ارعاب و تقلب انتخاباتی، دست نخواهند داشت

 تا نقض احتمالی تعهدنامه را افشا سازند و تعقیب کمیسیون انتخابات، شوراي ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وظیفه دارند

در صورت اثبات .  یک کمیته انضباطی خاص باید در چهارچوب شوراي ملی به منظور بررسی نقض احتمالی تعهدنامه ایجاد گردد.  کنند

  .نقض تعهدنامه، شخص مربوط از عضویت در شوراي ملی خارج ساخته می شود

.  هاي احتمالی از تعهدنامه بر عهده دارد ش مهمی را در نظارت بر عملکرد نهادهاي دولتی و تشخیص تخطیدر این رابطه، جامعه مدنی نق

رسانی دارند و باید اطالعات دقیقی را درخصوص مأمورین بلندپایه ادارات عامه به مردم ارائه  هاي همگانی هم نقش بااهمیت اطالع رسانه

اگر .  شخیص تناقض منافع در ادارت عامه و برنامه هاي  انتخاباتی کاندیدان آگاهی کامل داشته باشندمردم باید از امکانات بالقوهء ت.  دهند

  .توانند به پیدایش فرهنگ پاسخگویی در کشور مساعدت نمایند هاي همگانی می این کار به درستی انجام شود، رسانه

  عاجل : اجرائات بندي زمان

  اصالحات اداري.  4

اي در  العاده اجراي اصالحات اداري از اهمیت فوق.  تواند بدیلی براي اصالحات اداري باشد د، بررسی صالحیت نمیهمان طور که ذکر ش

اعتماد بیشتر به اداره عامه خواهد انجامید و در مجموع،  برنامه عدالت انتقالی بدون اصالحات اداري به بدبینی و عدم.  کشور برخوردار است

هدف انجام این اصالحات باید ایجاد ادارات عامه عادالنه، مؤثر و قابل اعتماد به منظور .   را متوقف خواهد کردروند انتقال کشور به صلح

  .ارائه خدمات به مردم و حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون باشد

به انجام کارهاي مسلکی مؤثر نخواهند کارکنان ورزیده و سالم بدون برخورداري از تشکیالت سالم اداري، طرزالعملها و امکانات کافی قادر 

بنابراین، بخش دیگري از اصالحات اداري باید شامل ایجاد مکانیزم نظارت براجرائات مأمورین، طرحریزي طرزالعملهاي رسیدگی به .  بود

قق شفافیت در عملکرد شکایات شهروندان، اصالح یا ایجاد چهارچوبهاي حقوقی و طرزالعملهاي داخلی، تعدیل و بهبود قوانین کاري، تح

 موفقیت رونداصالحات اداري براي 48 دولت، تغییر روش هاي مربوط به نظام سابقه و تهیه معاش و منابع کافی و گسترش زیربناها باشد

جمعی جامعه مدنی از جمله شرطهاي تحقق  رهبري قوي و متعهد، وجود اطالعات کافی و اقدام دسته.  آغاز حاکمیت مؤثر ضروري است

  .ن حاکمیت و مبارزه با فساد استحس

 علت این مشکالت قسماً عدم.  اي بوده است شود که پیشرفت در عرصه حاکمیت قانون دچار مشکالت ویژه کمیسیون یادآور می

ه  یکی دیگر از چالشها این بود49.  هماهنگی کافی در بین دست اندرکاران داخلی و کمک کنندگان بین المللی امور مختلف، بوده است

                                                     

  .که به همکاري برنامه توسعه سازمان ملل متحد تدوین شده است، نگاه کنید» المللی عدالت انتقالی.مرکز بین« به راهنماي   48

تحلیل : کمک به عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان، مرکز گفتگوي بشردوستانه، )2004مارچ (استقرار حاکمیت قانون در افغانستان  مؤسسه صلح ایاالت متحده آمریکا،   49

  .همچنین، یوناما اخیراً با یک مشاور مسائل حاکمیت قانون قرارداد بسته است). 2004فبروري  (استراتژیک



  تحلیل نتایج مشوره ملی و پیشنهادات

53   صداي مردم براي تامین عدالت

فصل پنجم

دار اصالح بخشهاي مختلف بخش امنیتی شده اند که در نتیجه دولت نتوانسته است تا یک برنامه  است که کشورهاي مختلف عهده

  .سرتاسري واحد  و هم آهنگ  اصالحات را تنظیم و تطبیق نماید

 جهت انسجام تالشهاي خود در این خواهد تا به دیدگاههاي مردم توجه کرده و در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  از دولت می

شود که سازمان ملل متحد از تجارب خاصی در عرصه اصالح بخش امنیتی و مسائل حاکمیت  کمیسیون یادآور می.  زمینه کوشش نماید

ش امنیتی را هاي خود در زمینه طرح و تطبیق اصالحات بخ کمیسیون از کلیه دست اندرکاران تقاضا دارد تا برنامه.  مند است قانون بهره

  .با سازمان ملل متحد شریک ساخته و آن را هماهنگ سازند

   عدالت جزایی 2

 در ضمن، موانع تطبیق عدالت جزایی نیز بسیار .  تقاضاي تامین عدالت جزائی و تعقیب جزائی درمیان مردم از قوت خاصی برخوردار بود

 برداشت وجود دارد که تطبیق عدالت جزایی، خطر مستقیم به مجرمین و چنین.  بوده و حتی حادتر از سایر عناصر این استراتیژي است

مرتکبین نقض حقوق بشر شمرده شده و احتمال آن می رود که مجرمین در عوض درصدد بر هم زدن صلح و ثبات یا روند تعقیب جزایی 

  .ما این مشکالت و چالشها را دست کم نمیگیریم.  خواهند شد

امکان دارد که قضات و وکالي .  براي انجام تحقیقات پیچیده در سطوح عدلی و قضایی کشور وجود نداردفعالً نهاد داخلی مناسبی 

برعالوه ظرفیت .  کاردان، صادق و سختکوشی وجود داشته باشند؛ لکن نظام عدلی و قضایی کشور با مشکالت کلی و اساسی مواجه است

مشکالت حقوقی دیگري نیز نظیر نابودي اسناد و .  الي  مدافع وجود نداردها و نهادهاي مناسب براي حمایت از شهود و تدارك وک

 زیرا چنین یک تصور وجود .  اراده سیاسی روبرو است در نهایت امر اجراي تعقیب قضایی با مشکل عدم.  مدارك به مرور زمان وجود دارد

اشت که پیگرد عدلی و قضایی مجرمین به رفع مسئله معافیت از ضمناً باید به خاطر د.  انگیز و خطرناك است دارد  که این یک کار تفرقه

  .تعقیب  قضائی در کشور، کمک خواهد کرد

دهندگان درباره شرکت در روند جزایی به منظور ارائه شواهد و مدارك پرسیده نشده بود؛ اما آنچه به نظر می رسد  در نظرخواهی، از پاسخ

آنها بدون در نظر .   حمایوي از شاهدان،  مردم از اشتراك در چنین روندي، هراس دارنداین است که به دلیل عدم موجودیت میکانیزم

بخش بزرگی از مردم، .  کنند داشت پیامدها و عواقب روند عدالت جزایی، این روند را به حیث راهی براي عزل برخی از مجرمین تلقی می

  .دانند ی میتطبیق جزا را وسیله براي برکناري و مقابله با متخلفین فعل

المللی مهم که  گرچه کشور ما امروز فاقد ظرفیت مناسب عدلی و قضایی غرض رسیدگی به جرایم گذشته است؛ اما شماري از اقدامات بین

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از .  در رابطه با مسئله تعقیب قضائی و عدالت جزائی در کشور انجام شده، باید از آن حمایت گردد

المللی از سوي دولت، ابراز خرسندي نموده و از دولت می خواهد تا قوانین تطبیقی اساسنامه این  ویب اساسنامه محکمه جزایی بینتص

 .  محکمه را مخصوصاً در بخشهایی از این اساسنامه که خواستار همکاري دولتها با این محکمه است، را تدوین نموده و تصویب نماید

کشی  لی از صالحیت رسیدگی به جرایم مربوط به اساسنامه آن یعنی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و نسلالمل محکمه جزایی بین

هاي جدي و سیستماتیک حقوق بشر در حوزه صالحیتهاي قضایی این محکمه قرار  عالوتاً، رسیدگی به تخطی.  برخوردار است) ژنوساید(

کند که براساس نظام متمم آن، افغانستان در  محاکمه مرتکبین این جرایم اقدام میالمللی در صورتی به  محکمه جزایی بین.  گیرد می

.  اي را به این محکمه ارجاع نماید باشد یا اینکه افغانستان خود تصمیم بگیرد تا قضیه» عالقه و حقیقتاً ناتوان بی«رسیدگی به این جنایات 

ارائه کرده » اصل متمم بودن این محکمه«المللی از  ال محکمه جزایی بینکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تفسیري که حارنو

بینی  المللی قابل پیش کند که براساس آن، امکان برقراري روابط میان قوه قضائیه  افغانستان و محکمه جزایی بین است، استقبال می

  .50 است

                                                     

این سند در . کند.منعکس شده است را یادآوري می» اصل متمم بودن محکمه در عمل«المللی که در یک سند غیررسمی زیر عنوان .کمیسیون دیدگاه ثارنوال محکمه جزایی بین   50

در این سند را خاطر »  و گفتگو با دولتهاهمکاري«کمیسیون مخصوصاً بخش .  قابل دریافت استpdf.complementarity/otp/organs/library/int.icccpi.wwwسایت .وب

  .سازد.نشان می
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زرداد .  المللی درخصوص عدالت انتقالی در افغانستان است ت بیندر محکمه عالی انگلستان، یکی دیگر از ابتکارا) سرور زرداد(محاکمه 

زرداد در (می باشد، )  مــیالدي1996 تا 1992( مطابق 1375 تا 1371متهم به توطئه براي ارتکاب شکنجه و گروگانگیري بین سالهاي 

 Lord)هی بریتانیا، لورد گولد سمیت لوي حارنوال پادشا.  ) قوماندان ولسوالی سروبی والیت کابل بود1375 الی 1371سالهاي 
Gold Smith)در همین راستا دستگیري دوتن از مسئولین خاد نظامی سابق، حسام .   شخصاً مسئول رسیدگی به این قضیه است

  .الدین حسام و حبیب اهللا در کشور شاهی هالند به اتهام دست داشتن به جنایات علیه بشریت در زمان قدرت، نیز قابل قدر است

این انکشافات که اولین محاکمه و دستگیري در سطح جهانی در رابطه با افغانستان است، از اهمیت باالیی برخوردار است و کمیسیون از 

مد نظر داشته و در مورد مجرمین » قاعده صالحیت قضایی جهانی«حارنواالن سایر کشورها نیز تقاضا دارد تا چنین اقداماتی را براساس 

  .  افغانستان ، از آن استفاده نمایندجنایات ضد بشري

از طرف دیگر، کمیسیون نتایج نظرخواهی را مبنی بر اولویت برگزاري محاکمات در داخل کشور، مطابق با قوانین داخلی و اسالمی و با 

کمیسیون معتقد .  دکن المللی که در آن جامعه جهانی نقش نظارتی و حمایتی را داشته باشد، یادآوري می اشتراك قضات داخلی و بین

 ، تمام محاکمات باید با استانداردهاي بین51است که برخالف محاکمه عبداهللا شاه که توسط محکمهء اختصاصی امنیت ملی صورت گرفت 

  .المللی در زمینهء رعایت تشریفات قانونی برابر باشد

جرایم گذشته در کشور با در نظر داشت توقعات مردم بنابراین، کمیسیون معتقد است که ایجاد یک نهاد داخلی براي محاکمه مرتکبین 

به نظر .  کند که این نهاد باید پیش از بهبود نظام عدلی و قضایی در سراسر کشور، تأسیس گردد افغانستان، ضروري است و تأکید می

این است که افغانستان راه درازي را واقعیت امر .  کمیسیون، توسعه حاکمیت قانون از بن تا امروز، بسیار آهسته، کند و مشکل بوده است

  .براي بازسازي کامل نظام قضایی پیش رو دارد

را در نظام » حارنوالی اختصاصی«کند تا در ظرف دو سال، یک نهاد دایمی تحقیقی به نام  از همین رو، کمیسیون به دولت پیشنهاد می

المللی مثالً در تشکیل حارنوالی اختصاصی در مکزیک، استفاده به  نتوان از تجارب بی در تأسیس این حارنوالی، می.  عدلی تأسیس نماید

در ضمن، کمیسیون از سایر دولتها، .  المللی را در ایجاد این نهاد، جستجو نماید دولت افغانستان باید کمکها و تجربیات بین.  عمل آورد

  .المللی به این حارنوالی را در نظر بگیرند ی و تخصصی  بینخواهد تا ارائه کمکهاي فن المللی می سازمان ملل متحد و محکمه جزایی بین

این حارنوالی باید از صالحیت تحقیق و محاکمه مرتکبین جنایات گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بشر چون جرایم علیه بشریت و 

قضایاي «فرادي بپردازد که تحت عنوان بر عالوه، این اداره باید به تحقیق و محاکمه ا.  جرایم جنگی در گذشته و حال، برخوردار باشد

کنیم که براساس آن، مردم خواستار محاکمه  در این رابطه، ما به نتایج نظرخواهی اشاره می.  کنند ثبات کشور را تهدید می» عمده ملی

ترین جرایم گذشته و تمام مرتکبین جرایم گذشته و حال نیستند؛ بلکه آنها خواهان محاکمه آن دسته از اشخاصی هستند که مسئول بیش

اما براي سایر مرتکبین، راههاي گوناگون عفو، .  از سوي دیگر، تنها محاکمه تعداد محدودي از این افراد جنبه عملی دارد.  اند حال بوده

ابراز داشتند که مردم در نظرخواهی  .  المللی هم وجود دارد تطبیق است که در این ارتباط، رویه بین ادغام مجدد در جامعه و مصالحه قابل

  .در صورت اصالح واقعی مجرمین، آنها شایسته عفو و بخشش پنداشته خواهند شد

باید میان این .  از نظر تشکیالت، حارنوالی  ا ختصاصی  باید داراي ظرفیت کافی براي رسیدگی به کلیه جوانب جرایم سیستماتیک باشد

 ریزي نموده یا دستور داده  سیستماتیک، معموالً در بین افرادي که جرایم را برنامهدر جرایم.  دسته از جرایم و جرایم عادي فرق قائل شد

در واقع مشکل اصلی، افشاي ارتباطات میان این دو گروه از افراد در .  اند، چندین مرحله طی شده است اند و اشخاصی که آن را اجرا کرده

این در حالی است که رسیدگی به .  یی در محل وقوع جرم، ضرورت داردرسیدگی به جرایم عادي به انجام تحقیقات جنا.  محکمه است

از این رو، نه .  مابین مرتکبین است جرایم سیستماتیک نظیر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، نیازمند تجزیه و تحلیل روابط موجود فی

ین نهاد باید شامل تحلیلگران نظامی، سیاسی و تاریخی نیز تنها حقوقدانان وحارنواالن باید در این نهاد خاص حضور داشته باشند، بلکه ا

  .توان ساختارهاي ارتکاب جرم را تجزیه و تحلیل کرده و آن را فاش ساخت در این صورت است که می.  باشد
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ي برقراري در رابطه با حارنوالی اختصاصی، یک مسئله دیگر حائز اهمیت است و آن، ایجاد یک ظرفیت در چهارچوب این حارنوالی برا

 رساند و آنها می نظرات قربانیان در مورد مرتکبین جرایم به تنظیم استراتیژي تعقیب قضایی یاري می.  روابط و گفتگو با قربانیان است

 که باید متوجه بود.  هدف از این کار باید اعاده حیثیت و کرامت قربانیان باشد.  توانند با ارائه شهادت به پیشبرد این روند کمک کنند

  .رسیدگی به جرایم علیه کودکان و زنان از حساسیت خاصی برخوردار است

کند که یک محکمه اختصاصی در ظرف دو سال پس از تأسیس حارنوالی اختصاصی به منظور استماع قضایاي  کمیسیون پیشنهاد می

اي را در   که دولت افغانستان موافقتنامهشود توصیه می.  جرایم جنگی و جرایم ضدبشري که در جریان جنگ رخ داده است، ایجاد شود

برخالف حارنوالی .  المللی باشد این محکمه باید شامل قضات افغانی و بین.  خصوص این محکمه با سازمان ملل متحد به امضا رساند

 می توان 52.  ین باشداختصاصی که باید یک نهاد حقوقی دایمی باشد، محکمه اختصاصی باید داراي صالحیتها و دوره کاري محدود و معی

نقطه دیگر این که .  استفاده به عمل آورد» محکمه جرایم جنگی محکمه عامه بوسنیا«هاي  براي ایجاد این محکمه از تجربیات و اندوخته

  .اساسنامه و مقررات محکمه باید حدود اختیارات و طرزالعمل آن را تعیین کند

 که مرتبط به این محکمه خواهند بود، ایجاد گردد و نیز حارنوالی اختصاصی و هم ضرورت است تا یک اداره دیگر براي وکالي مدافع

محکمه اختصاصی باید شامل کارکنان داخلی و .  رسانی و آگاهی عامه دارند محکمه اختصاصی نیاز به ارگانی براي انجام فعالیتهاي اطالع

ص بوده و پستهایی را در اختیار داشته باشند که اشغال آنها توسط افغانها باید داراي وظایف مشخ المللی المللی باشد که کارکنان  بین بین

  .دهد احتمال خطرات امنیتی را افزایش می

.  کند تا قوانین مربوط به اقامه دعوي مدنی علیه مجرمین براي پرداخت غرامت به قربانیان، بازنگري شود برعالوه کمیسیون پیشنهاد می

در کنار .   سرتاسر کشور ایجاد شوند و به مردم درزمینه چگونگی تعقیب طرزالعملهاي حقوقی یاري رسانندمراکز کمکهاي حقوقی باید در

آن محکمه اختصاصی اي که توسط دولت براي رفع مناقشات ملکیت تأسیس شده است، باید به منظور حل و فصل قضایاي غصب زمین 

  .در ظرف چند سال آینده تقویت گردد

 بشر افغانستان از چالشهاي فراروي پیگیري این جریان آگاه و معتقد است که انجام چنین کاري براي جلوگیري از کمیسیون مستقل حقوق

 کند تا آمادگی بنابراین کمیسیون به حکومت پیشنهاد می.  گیرد اجراي تمام این کارها وقت می.  تکرار جرایم گذشته در آینده الزم است

  .س حارنوالی  ا ختصاصی  در ظرف دو سال آینده آغاز نمایدسازي را در جهت تأسی ها و زمینه

  . سال آینده3 سال و تأسیس محکمه جرایم جنگی در ظرف 2شروع عاجل، تأسیس حارنوالی  ا ختصاصی  در ظرف : زمان بندي اجراآت 

  تطبیق

  : اتخاذ نمایدکند تا اقدامات زیر را نیز  برعالوه آنچه در باال تذکر رفت، کمیسیون از دولت تقاضا می

هاي مختلف تطبیق استراتیژي عدالت انتقالی اختصاص  یک بخش مشخص را در دفتر ریاست جمهوري جهت هماهنگی جنبه1

  دهد؛

گزارشهایی را درباره پیشرفت کار استراتیژي عدالت انتقالی در هر شش ماه منتشر نماید؛2

  .نه شامل نمایدنتایج نظرخواهی را در سیاستگزاري دولت در این زمی3

  جهانی جامعه و متحد ملل سازمان براي ییپیشنهادها

  :خواهد تا گامهاي زیر را در رابطه با تطبیق این استراتیژي بردارند کمیسیون از سازمان ملل متحد و مجامع دیپلوماتیک می

  یند؛دولت افغانستان را در مورد تطبیق این استراتیژي تشویق به پاسخگو ئی و حسابدهی نما1

                                                     

ه در صورت اشتراك سازمان ملل متحد، مجازات اعدام جنبه تطبیقی نخواهد یافت، لیکن از سوي دیگر، مشکالت فنی و سیاسی این محکمه بدون حضور  کمیسیون بر این باور است ک52

تماالً مردم خواستار تطبیق این اي به راه انداخته شود زیرا اح.هاي آموزشی ویژه.در حالت عدم تطبیق جزاي اعدام، ضرورت است تا برنامه. سازمان ملل را در نظر گرفته است

  .مجازات هستند



٥٦

از تطبیق این استراتیژي، حمایت سیاسی و مالی نمایند؛2

فشارهاي سیاسی را به منظور عدم تقرر یا برکناري ناقضان نامدار حقوق بشر اعمال کنند؛3

کمکهاي فنی و تجارب خود را در اختیار برنامه بررسی صالحیت و کمیسیون اصالحات اداري قرار دهند؛4

 به طور منسجم و هماهنگ تعقیب نمایند؛اصالحات اداري را5

از تجارب سازمان ملل متحد در ارتباط با بررسی صالحیت و اصالحات اداري، استفاده کنند؛6

از ایجاد یک نهاد داخلی براي تحقیق و مجازات مجرمین، حمایت تخنیکی نمایند؛7

 سازمان ملل متحد، اختصاص دهند؛شعبات تخصصی را به امر عدالت انتقالی بر اساس گزارش سرمنشی8

  .از دولت بخواهند تا گزارشهایی منظمی را در خصوص پیشرفت استراتیژي عدالت انتقالی در اختیار آنها قرار دهد9

  مدنی جامعه براي پیشنهادهایی

  :ق استراتیژي عدالت انتقالی اتخاذ نمایندالمللی تقاضا دارد تا تدابیر زیر را در رابطه با تطبی همچنین کمیسیون از جامعه مدنی ـ ملی و بین

موارد نقض حقوق بشر را مستند ساخته و آنها را به اطالع دولت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جامعه 1

  جهانی برسانند؛

از روند تطبیق این استراتیژي پشتیبانی کرده و کمکهاي خود را در این زمینه آماده سازند؛2

  .نهادهاي جامعه مدنی در امر باال بردن سطح آگاهی عمومی مردم از میکانیزم هاي عدالت انتقالی سهم ورزند3

  توسعه سایر اجزاي استراتیژي عدالت انتقالی در آینده

 مجرمین و کمیسیون مستقل حقوق بشر از ضرورت اتخاذ یک استراتیژي واحد و یکپارچه آگاه است و توجه خاصی را همزمان به محاکمه

کند که برخی از اجزاي این استراتیژي به کار بیشتر ضرورت دارد و باید با  کمیسیون اذعان می.  دارد خواستهاي قربانیان مبذول می

  .:گردد هاي زیر احساس می ضرورت کار بیشتر در زمینه.  شرایط کشور برابر ساخته شود

  جمع آوري اسناد؛) 1(

  ویی؛ج تعیین مکانیزم حقیقت) 2 (

  .تعیین روش پرداخت غرامت و جبران خسارت؛) 3 (

  .ارتقاي ظرفیت جامعه مدنی و سایر دست اندرکاران) 4 (

اسناد آوري جمع

اگرچه .  هاي حقوق بشر استوار باشد  تطبیق استراتیژي عدالت انتقالی باید برپایه اطالعات و معلومات دقیق و معتبر درباره تخطی

ري در این رابطه در جریان سالهاي گذشته انجام شده است؛ لکن نیاز عاجلی براي گردآوري اطالعات بیشتر فعالیتهاي مهم و معتب

الزم است تا از فعالیتهاي موجودي که در راستاي جمع آوري اسناد نقض حقوق بشر در کشور .  درخصوص وقایع گذشته کشور وجود دارد

سازمان «و کارکرد » پروژه عدالت افغانستان«لل متحد در امور حقوق بشر، عملکرد گزارش کمیساري عالی سازمان م(.  انجام شده است

قطع نظر از مستندسازي نقض حقوق بشر، الزم است تا تحقیقات هدفمند و داخلی در خصوص .  حمایت گردد) »نظارت بر حقوق بشر

کلیه اطالعات .   مجرمین و قربانیان، اجرا گرددهاي شخصی هاي تخطی، سلسله مراتب دستوردهی و دوسیه مسائل خاص از جمله نمونه

کمیسیون از سازمان ملل متحد درخواست .  و معلومات باید تنظیم و توحید شود تا بتوان در فعالیتهاي آینده عدالت انتقالی از آن کار گرفت

 تا فعاالن این عرصه کارهایشان را به طور کند همچنین، کمیسیون پیشنهاد می.  نماید تا فعالیتهاي خود را در این زمینه گسترش دهد می

  .هماهنگ انجام دهند



  تحلیل نتایج مشوره ملی و پیشنهادات

57   صداي مردم براي تامین عدالت

فصل پنجم

جویی حقیقت مکانیزم

این پشتیبانی با در نظر داشت آشنایی ناکافی .  کنند جویی پیشتیبانی می   همان گونه که در فصل سوم اشاره شد، مردم از روند حقیقت

جویی در قبال  کنندگان گروههاي مباحثاتی از فوائدي که روند حقیقت اشتراك.  آور است تعجب» یابی کمیسیون حقیقت«آنها با مفهوم 

هاي احتمالی این روند ابراز  دهندگان نظرخواهی، نظرات مثبتی را درخصوص سودمندي اي داشتند و پاسخ مالحظه دارد، آگاهی قابل

آنها اغلب به تألیف یک .  اده است، تأکید نمودندکنندگان بر لزوم ثبت و نگهداري آنچه در گذشته در کشور روي داشتراك اکثر .  کردند

گرچه آنها در مورد چگونگی اشتراك یا عالقه به اشتراك در این روند .  کردند به منظور تدریس در مکاتب اشاره می» کتاب تاریخی«

برعالوه به .  ین روند شرکت کنندتوضیح ندادند؛ ولی نظرخواهی نشانگر این است که برخی از مردم تمایل دارند تا به طور محرمانه در ا

نهایت  هاي بی حتی تعدادي از آنها، تخطی.  کنندگان مایل به بیان دردها و مصائب وارده هستنداشتراك رسد که شماري از  نظر می

ی جلسات دهد که مردم تمایل دارند تا در یک روند اخذ اظهارات و حت نظرخواهی نشان می.  حساس نظیر تجاوز جنسی را بیان کردند

کنندگان گروههاي مباحثاتی، از صحبت برضد مجرمین اظهار ترس اشتراك این در حالی است که بخشی از .  استماع عامه اشتراك ورزند

بینی است این که تعداد زیادي از مردم از شرکت در جلسات استماع عامه در برخی از مناطق، هراسان  آنچه قابل پیش.  و وحشت نمودند

یابی جدیدالتأسیس  کمیسیونهاي حقیقت.  یابی در کشورهاي مختلف اشکال مختلفی را به خود گرفته است سیونهاي حقیقتکمی.  هستند

این در حالی است که .  اند به برگزاري جلسات استماع عامه اقدام کرده) سیرالئون، تیمور شرقی، غنا، آفریقاي جنوبی و به زودي مراکش(

یابی آفریقاي جنوبی ایجاد شدند، معموالً تحقیقات خود را به گونه محرمانه انجام  ش از کمیسیون حقیقتیابی که پی کمیسیونهاي حقیقت

هاي خود درباره  یابی، گزارشهایی را حاوي یافته تمام کمیسیونهاي حقیقت.  اند داده و اظهارات مردم را پشت درهاي بسته، اخذ کرده

.  اند ی از این کمیسیونها از اشخاص نام برده و تعدادي دیگر از انجام این کار صرفنظر کردهبرخ.  اند اي جنگ، منتشر ساخته عوامل ریشه

آنچه آشکار است .  از قدرت اعطاي عفو شخصی برخوردار بوده است) یابی آفریقاي جنوبی کمیسیون حقیقت(تاکنون تنها یک کمیسیون 

ما به اطالعات مزیدي در .  ین نیازها و انتظارهاي مردم، صورت پذیرداین است که نظرخواهی بیشتري باید به منظور شناسایی و تعی

به هر حال، .  کشور ما  باید شیوه متناسب به شرایط خود را در این زمینه پیدا کند.  خصوص روش انجام این کار در کشور ضرورت داریم

 به تنظیم ساختار، ترکیب و صالحیتهاي آن توان از نتایج نظرخواهی براي کمک یابی می در صورت تأسیس یک کمیسیون حقیقت

  .استفاده به عمل آورد

خسارت جبران و غرامت

بخش بزرگی از مردم، پرداخت غرامت و جبران خسارت .  آور بوده است انگیز و تشویق  روحیه سخاوتمندي مردم  براي کمیسیون تحسین

برنامه جبران خسارت بر اساس اطالعات بیشتر از آنچه که امروز در دست الزم است تا یک .  اند به قربانیان را یک اولویت ارزیابی کرده

کمیسیون خواهان آن نیست .  یابی بوده است در سایر کشورها طرح برنامه جبران خسارت مربوط به کمیسیون حقیقت.  است، طرح شود

سی وضع قربانیان باید آغاز شود و اقشاري که که کار پرداخت غرامت و جبران خسارت به قربانیان به تعویق انداخته شود؛ بلکه برر

کمیسیون قصد دارد تا یک گزارش موضوعی را درباره جبران خسارت قربانیان منتشر .  اند، باید تعیین گردند بیشترین دردها را کشیده

  .اشدالمللی در این زمینه نیز  ب قرار است این گزارش حاوي پیشنهادهایی درباره نقش بازیگران بین.  نماید

انتقالی عدالت عرصه در مدنی جامعه فعالیتهاي از حمایت

جالب این که، .  کند شان تأکید می هاي همگانی و فعاالن سیاسی براي گسترش ظرفیت  کمیسیون براهمیت آزادي جامعه مدنی، رسانه

هاي  نشانه.  بشر نظیر الدرکی نبوده استبرخالف سایر کشورها، کشور ما تاکنون شاهد تشکیل مؤسسات دفاع از قربانیان و مسائل حقوق 

کمیسیون از کمکهاي سازمانهاي جامعه مدنی و فعاالن شخصی براي .  خورد استیالي فضاي محدودیت و انحصار در کشور به چشم می

 انتقالی ضروري تحکیم جامعه مدنی سرتاسري براي موفقیت فعالیت عدالت.  کند ترویج و دفاع از حقوق بشر در سراسر کشور قدردانی می

  .رود به شمار می
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  1ضمیمه 

   شیوه تحقیق

  ها آمادگی و مسئله طرح 

در سرتاسر کشور )  2003جون تا اکتوبر ( مطابق 1382این تحقیق پس از گفتگوهاي مقدماتی با جامعه مدنی که از ماه جوزا الی میزان 

ت انتقالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دو جلسه به تعقیب این گفتگوها، محققین بخش عدال.  صورت گرفت، طرح گردید

 مرکز بین« اولین جلسه آموزشی در سطح کمیسیون برگزار شد، در حالی که جلسه دوم با کمک فنی .  آموزشی مفصل اشتراك کردند

کنندگان در جلسه دوم به بررسی تراك اش.  دایر گردید) 2003نوامبر ( مطابق 1382 روز در ماه قوس 10و به مدت » المللی عدالت انتقالی

  .ماهیت عدالت انتقالی و تکنیکهاي نظرخواهی ملی پرداختند

هدف از .   تصمیم گرفته شد  که با اتخاذ یک روش دوجانبه که شامل تحقیق کمی و کیفی باشد، برنامه نظرخواهی به پیش برده شود

اهی و هدف از شیوه تحقیق کیفی، دستیابی به اطالعات و معلومات عمیق کنندگان نظرخواشتراك شیوه تحقیق کمی، تعیین اولویتهاي 

  .این اطالعات در جریان جلسات گروههاي مباحثاتی به دست آمد.  براي استفاده سیاستگزاران بود

فرانس این نظرخواهی با برگزاري یک کن.    صرف ارتقاي سطح آمادگی ها براي نظرخواهی ملی شد1382ماه هاي قوس و دلو سال 

 تطبیق پروژه امتحانی به اصالح جزئی بخشهایی از 53 اندازي شد و بعداً پروژه امتحانی آن در هشت والیت تطبیق گردید خبري رسماً راه

  .نظرخواهی و سؤاالت گروههاي مباحثاتی منجر شد

در ابتدا، این برنامه در .   ترتیب گردیدها و جلسات گروههاي مباحثاتی  در سرتا سر کشور یک پالن کاري در سطح ملی به منظور مصاحبه

دفتر مرکزي کمیسیون و در مشورت نزدیک با محققین بخش عدالت انتقالی دفاتر مرکزي و ساحوي تهیه گردید و سپس دفاتر ساحوي 

نفوس کشور با معیار جمعیت و   .کمیسیون یک برنامه زمانی را به منظور اجراي نظرخواهی در سطوح والیتی و ولسوالی تنظیم کردند

 برعالوه، 54  معین گردید1382 و لویه جرگه قانون اساسی دلو 1382استفاده از اطالعات و معلومات لویه جرگه اضطراري جوزاي سال 

ن با این هم، عمالً ما فراتر از تعداد تعیین شده و پال.  اي براي مصاحبه با مهاجرین افغان در ایران و پاکستان نیز تهیه شده بود برنامه

تنظیم شده آن رفتیم و دلیل این بود که این برنامه صرفاً یک نظرخواهی و تحقیق اجتماعی نبوده؛ بلکه یک مشورت ملی با ملت 

  .افغانستان است

  گروه مباحثاتی در211 نفر در بیشتر از 2393 نفر به صورت مصاحبه رو در رو انجام دادیم و بیشتر از 4151در مجموع ما نظرخواهی را با 

 والیت 34 والیت از مجموع 32نظرخواهی ما در .  اطالعات مربوط به نفوس در ضمایم مربوط آمده است.  سراسر کشور شرکت کردند

 300 مهاجر افغان در پشاور و کویته و 400همچنین، ما با حدوداً .  )دو والیت دیگر اخیرا ًتاسیس شده است(افغانستان صورت گرفت 

 1383 الی عقرب 1382انجام این نظرخواهی تقریباً هشت ماه به طول انجامید و از جدي .  مصاحبه نمودیممهاجر در مشهد و تهران 

  .به مرحله اجرا گذاشته شد)  2004جنوري تا آگست (مطابق 

                                                     

  .پروژه امتحانی در کابل، مزار، ننگرهار، هرات، بامیان، گردیز، بدخشان و کندهار به اجرا گذاشته شد   53

  .اساسی تأیید شده بودهاي اضطراري و قانون . نفوس بود که براي استفاده در لویه جرگه1600000 فیصد از 0,02معیار مصاحبه از طریق سؤالنامه،    54



   1ضمیمه   شیوه تحقیق

59   صداي مردم براي تامین عدالت

  کنندگان اشتراك و دهندگان پاسخ انتخاب نحوه

دهندگان و  محققین ما هیچ نقشی در انتخاب پاسخ.  دهندگان کار گرفته شد براي تطبیق نظرخواهی، از روش انتخاب تصادفی پاسخ

به عبارت دیگر، محققین در این .  کردند دهندگان را انتخاب می روي تصادفی، پاسخ موقعیت مصاحبه نداشتند و با استفاده از روش پیاده

ده و با نفر یازدهم که به نظرشان با پرداختند و اولین نفري که با آن مواجه می شد الی نفر یازدهم شمار نمو روي می روش به پیاده

 از روش خانه به خانه .  شد مصاحبه در روي سرك برگزار می.  معیارهاي انتخاب تصادفی برابري داشتند، براي مصاحبه انتخاب می دادند

  .نیز براي ایجاد توازن در مصاحبه کار گرفته شده ا ست

محققین پیش از برگزاري جلسه گروه مباحثاتی از .  ههاي مباحثاتی بهره گرفته شدکنندگان گرواشتراك از روش گلوله برفی براي انتخاب 

تصمیم .  دادند هاي جلسه به آنها اطالع می کردند و از وقت و موضوع کنندگان درخصوص شهرتشان بدون ذکر نام سوال میاشتراك 

 شرکت کنند و از آنها خواسته شده بود تا افراد دیگري را که کنندگان به طور داوطلبانه در جلسات گروههاي مباحثاتیاشتراك این بود تا 

کنندگان گروههاي مباحثاتی عموماً یک یا چند روز پیش از اشتراك لست .  برابر با معیارهاي انتخاب بودند، براي محققین معرفی نمایند

  .ایر گردیدکنندگان زن و مرد داشتراك  در مجموع، جلسات جداگانه براي 55 شد روز جلسه تهیه می

اکثر گروههاي مباحثاتی در مناطقی که کمیسیون در آنجا دفتر ساحوي ندارد، در مساجد و مکاتب برگزار شدند و برخی از جلسات 

و ) گرو واره(عالوتاً، شماري از گروههاي مباحثاتی در .  کنندگان تدویر گردیدنداشتراك هاي  گروههاي مباحثاتی در سطح دهات در خانه

 جلسات گروههاي مباحثاتی، حداقل یک ساعت و حداکثر دو و نیم ساعت به طول می.  راي اقلیتهاي مذهبی هندو دایر شدندب) مندر(

اي را براي شناسایی خود در جلسات  کنندگان خواسته شد تا نام مستعار یا شمارهاشتراك با در نظر داشت مالحظات امنیتی، از .  انجامیدند

  .کنندگان انجام این کار را به دلیل شور و هیجانی که داشتند، فراموش کردنداشتراك کنند که مکرراً گروههاي مباحثاتی تعیین 

  مباحثاتی گروههاي جلسات قالب و محققین

 معاون و منشی به این 10بیشتر از.   نفرشان زن بودند، روند نظرخواهی و گروه مباحثاتی را به پیش بردند8 نفر محقق که 17در حدود 

تمام گردانندگان و معاونان در خصوص نحوه برگزاري جلسات گروه مباحثاتی و .  نمودند ن در اداره گروههاي مباحثاتی کمک میمحققی

این جلسات با معرفی مختصر کمیسیون مستقل حقوق بشر .  پرسش سؤاالت بدون اعمال نفوذ و نظرخود شان، آموزش دیده بودند

کنندگان به ثبت روند جلسه به وسیله  کست اشتراك برگزاري گروه هاي مباحثاتی و کسب توافق افغانستان، هدف نظرخواهی ملی، شیوه 

در این حاالت، .  کنندگان گروههاي مباحثاتی با ثبت جریان جلسه موافقت نکردنداشتراك  فیصد از 40با وجود این.  شدند آغاز می

اشتراك در برخی حاالت که .  ه بحث جلسه را عیناً یادداشت نمایندکردند ک محققین ثبت را متوقف نموده و به منشی ها اشاره می

آشکاربود .  نویس جلسه، پاك کنند کنندگان با ثبت جلسه موافقت کردند، گردانندگان به آنها وعده سپردند تا کستها را پس از تهیه دست

یادداشتهاي جلسات فوراً به    .ده بودند، نگران بودندکه مردم از احتمال تعقیب و پیگرد خویش براساس آنچه را که در جلسات ابراز کر

 گروه مباحثاتی در کندهار، ارزگان و 10.  شد شدند و درصورت شک درباره نادرستی اطالعات، جلسه دوباره برگزار می بررسی گرفته می

 .  گرفت ات مورد بررسی قرار میشد و بعداً اطالع در برگزاري مجدد این جلسات، جریان بحث ثبت می.  هلمند مجدداً دایر شدند

درخواست کرد تا عملکرد محققین بخش عدالت انتقالی را به منظور اطمینان از اجراي » المللی عدالت انتقالی مرکز بین«کمیسیون از 

واهی در ماه یکی از مسئوولین این مرکز، عملکرد دفاتر ساحوي کمیسیون را در خصوص برنامه نظرخ.  درست شیوه تحقیق ارزیابی نماید

  .  ارزیابی کرد1383حمل 

                                                     

  .شدند. اشتراك کنندگان در کابل حتی یک هفته پیش از تدویر جلسات گروههاي مباحثاتی شناسایی و لست و دعوت  می55



٦٠

  ها یافته و اطالعات تحلیل

  تحلیل کمی

بدین .  را داشته باشند) Data Base(تمام سؤاالت نظرخواهی طوري طرح شده بودند که قابلیت ورود به بانک معلوماتی کامپیوتر

بانک معلوماتی را به منظور گنجاندن اطالعات در آن منظور مرکز منابع معلومات کامپیوتري کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یک 

از روند ورود اطالعات به بانک معلومات، .   کارمند، اطالعات را در این بانک معلوماتی جاسازیی کردند5یک تیم متشکل از .  طراحی کرد

پاسخهاي .  کار گرفته شدبراي تحلیل کمی اطالعات » اس اس پی اس«از یک برنامه به نام .  گرفت مراقبت منظم صورت می

کنندگان یا اشتراك در صورت عدم پاسخ .  اي و جنسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نظرخواهی همچنین براي تعیین نوسانات منطقه

  .شدند مشخص می» نامعلوم«ارائه بیش از یک پاسخ به یک سؤال، پاسخها با عنوان 

  تحلیل کیفی

ي کمیسیون یک بانک معلوماتی دیگر را، به منظور تحلیل کیفی جلسات گروههاي مباحثاتی ایجاد دفتر مرکز منابع معلومات کامپیوتر

این تیم، .   گروه مباحثاتی به طور تصادفی از والیات مختلف انتخاب شدند و یک گروه تحقیق به مرور آنها پرداخت50اسناد .  کردند

اطالعات بعداً استخراج و با استفاده از یک .  اتی ذکر شده بودند، مشخص نمودندپاسخهایی را که بار بار در جریان جلسات گروههاي مباحث

جداول .  از این سیستم براي گنجاندن اطالعات متباقی گروههاي مباحثاتی در بانک معلوماتی، استفاده شد.  سیستم کود، کودگذاري شدند

احساس «به منظور تکمیل تحلیل کمپیوتري اطالعات با   .ستمربوط به تحلیل کیفی اطالعات در ضمایم مربوطه این گزارش آمده ا

نوشتهاي تمام گروههاي مباحثاتی مطالعه، نکات مشترك آنها تعیین و آنها براساس تفاوتهاي منطقه یی، والیتی و  اسناد و دست» انسانی

ایم که در سراسر این گزارش  ی تهیه دیدهقولهایی را با استفاده از اطالعات گروههاي مباحثات همچنین، ما نقل.  جنسی مشخص گردید

این اولین تجربه تحقیقی کمیسیون مستقل .  رود این تحقیق به نوع خود بزرگترین مطالعه در افغانستان به شمار می  .شوند دیده می

معتقد بر این هستیم که لکن ما .  حقوق بشر افغانستان درخصوص مشوره ملی و نظرخواهی است که احتماالً خالی از کمبودات نخواهد بود

.این کمبودها صحت و درستی، نتایج و ارزش اساسی این گزارش را براي استفادهء مردم و سیاستگزاران، متأثر نخواهد کرد

  

  2ضمیمه 

  پرسشنامه

  مقدمه

داره موقت افغانستان و کمیسیون از سوي ا.  من براي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار می کنم.  است.  .  .  .   سالم، نام من

کمیسیون بی طرف و .   مستقل از اداره انتقالی افغانستان عمل می کند"براساس فرمان ریاست دولت ایجاد شده است؛ اما کامال

کمیسیون صالحیت دارد که از مردم افغانستان .  وظیفه من نظارت بر حقوق بشر و ترویج آن در افغانستان می باشد.  غیرسیاسی می باشد

به عنوان مثال .  درباره نحوه رسیدگی به جرایم گذشته یعنی جرایمی که در جریان جنگ ها روي داده است، سؤاالتی را پرسان نماید

وظیفه ما تنها این است .   کمیسیون در این باره از خود سیاستی ندارد"فعال.  سؤاالتی چون نحوه تحقیق این جرایم و محاکمه مجرمین

غانستان را درباره جرایم گذشته جمع نمائیم و سپس یک گزارش عمومی براي دولت و ملت افغانستان و جامعه بین که نظریات مردم اف

ممکن است من نظریات شخصی خود را داشته باشم؛ اما وظیفه من در این جا این است که بی طرف باشم و نظریات .  المللی منتشر کنیم
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در عوض اشتراك شما، پولی برایتان داده نخواهد شد و فایده مالی براي .   این کار را مهم بدانیدامیدوارم که شرکت در.  شما را ثبت نمایم

شما نخواهد داشت؛ اما نقطه نظراتی که شما می دهید، به دولت جهت اتخاذ پالیسی هایش و به افغانستان جهت رسیدن به یک آینده بهتر 

  .و عدالت اجتماعی کمک می نماید

   رضایتمحرمیت، آرامش و

 محرمانه و بی نام "می خواهم به شما اطمینان بدهم که اسمِ تان در فورمه ها نوشته نمی شود و نظریاتی که شما در اینجا می دهید کامال

ی و معلوماتی که نشان دهد شما ک) فورمه را نشان بدهید(ببینید فورمه اي که من با خود دارم جایی براي نوشتن اسم ندارد .  خواهند ماند

تمام کاري که من انجام می دهم این است که جنسیت و سن تقریبی شما را به غرض آمارگیري یادداشت .  هستید را در فورمه نمی گیریم

  .می نمایم

  موافق هستید؟ سؤالی دارید؟

  دستورالعمل

سهولت در جواب دادن، من برایتان یک بدهید و البته براي » خیر«یا » بله« سؤال می کنم، شما می توانید جواب 19از شما .  بسیار خوب

 در " ممکن است جوابی را که شما می خواهید بدهید در گزینه هاي سؤاالت موجود نباشد؛ لطفا"بعضا.  سلسله از گزینه ها را ارائه می کنم

  .آن صورت بهترین جواب را از گزینه هایی که داده شده است، انتخاب نمائید

  حقیقت یابی

  ا چه مفهومی دارد؟عدالت براي شم.  1

  مجازات مجرمین از سوي محکمه؛) الف

  غرامت دهی به قربانیان جرایم ضد حقوق بشر؛) ب

  آشتی اقوام متخاصم؛) پ

  انتشار حقایق درمورد جنایات و موارد نقض حقوق بشر در گذشته؛) ت

  .تمامی موارد فوق) ث

  .سسه اي که براي جمع آوري حقایق تأسیس می شود، داشته باشدبه نظر شما، کدام ارگان یا اشخاص باید نقش مهمی را در مو.  2

  دولت افغانستان؛) الف

  جامعه بین المللی؛) ب

  بزرگان محلی؛) پ

  روشنفکران و گروه هاي اجتماعی؛) ت

  شخصیت هاي مذهبی؛) ث

  نماینده زنان؛)  ج

  .تمامی موارد فوق) چ

  خیر/ ي که درجریان جنگ ها در افغانستان روي داده است، مهم می باشد؟بلهبه نظر شما، یافتن حقایق درمورد جرایم ضدحقوق بشر.  3

آیا به نظر شما کسی که در حضور یک نهاد خاص ایجاد شده براي تامین عدالت انتقالی به جرایم خود اقرار می کند، باید مورد عفو .  4

  خیر/ قرار گیرد؟بله 

  راه حل هاي قضایی و عدلی

  خیر/ اري عدالت براي جرایم جنگی گذشته و آنان که مرتکب موارد نقض حقوق بشر نیز شده اند، هستید؟بله آیا شما خواستار برقر 5

  برقراري عدالت تا چه اندازه برایتان اهمیت دارد؟.  6
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  .اگر بله، عدالت تا چه اندازه برایتان اهمیت دارد؟) الف

  نهایت مهم است؛) ب(

  مهم است؛) ت(

  ست؛تا اندازه اي مهم ا)  ث(

  .مهم نیست)  ج(

  به نظر شما، چه کسی باید به خاطر جرایمی که در جریان جنگ مرتکب شده است، محاکمه شود؟.  7

  هر کسی که مرتکب نقض حقوق بشر شده است؛) الف

  آنهایی که جرایم سنگین مرتکب شده اند و آمرین آنها؛) ب

  ین بوده اند؛تنها اشخاصی که مسوول طراحی، دستور و ارتکاب جرایم سنگ) پ

  .هیچکس) ت

  خیر/ فکر می کنید باید براي جرایم مرتکب شده، خساره پرداخته شود؟ بله .   8

اگر جنایتکاران جنگی به محکمه کشانیده شوند، به نظر شما کدام یک از نهادهاي ذیل باید مهم ترین نقش را در این راستا بازي .  9

  نمایند؟

  دولت افغانستان؛) الف

  ن المللی؛جامعه بی) ب

  دولت افغانستان و جامعه بین المللی؛) پ

  رهبران محلی؛) ت

  تمام موارد فوق به شکل مختلط) ث

  فکر می کنید که محاکمه نمودن جنایتکاران جنگی؛.  10

  ثبات، صلح و امنیت را در افغانستان افزایش می دهد؛) الف

  ثبات، صلح و امنیت را در افغانستان کاهش می دهد؛) ب

  .ن نیستممطمئ) پ

  خیر/ آیا به نظر شما، پروسه قضایی به آشتی کمک می نماید؟ بله .  11

  اگر قرار باشد جنایتکاران جنگی محاکمه شوند، کجا باید محاکمه گردند؟.  12

  داخل افغانستان؛) الف

  خارج از افغانستان، در یک کشور مسلمان؛) ب

  خارج از افغانستان، در یک کشور دیگر؛) پ

  انی باید جنایتکاران جنگی در افغانستان محاکمه گردند؟چه زم.  13

  اکنون؛) الف

  در جریان دو سال آینده؛) ب

   سال آینده؛5 تا 2در جریان ) پ

  . سال5بیشتر از ) ت

  به کدام یک از موسسات ذیل براي برگزاري یک محاکمه عادالنه اعتماد بیشتري دارید؟.  14

  محکمه با قضات افغانی؛) الف

   با قضات بین المللی؛محکمه) ب
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  .محکمه با قضات افغانی و بین المللی) پ

/ بله   آیا شما به نظام قضایی فعلی افغانستان جهت تامین مسوولیت پذیري براي جرایم گذشته ضدحقوق بشر اعتماد دارید؟.  15

  خیر

  خیر/ ی نماید؟ بله آیا تامین عدالت براي جرایم جنگی به آوردن امنیت و پیشرفت در افغانستان کمک م.  16

  خیر/ به نظر شما آیا ناقضان حقوق بشر باید از وظایف و مقاماتشان سبکدوش گردند؟ بله.  17

  .چه عوامل دیگري براي آشتی مفید خواهد بود؟.  18

  )مضرترین: 4مفیدترین؛ : 1(.   نشانی شود4 و بعد براساس اهمیـت آن الی شماره 1مفیدترین آن را شماره

  جرگه هاي محلی؛/ اشوراه) الف

  عدالت اجتماعی براي قربانیان؛) ب

کمیسیون حقیقت یابی و آشتی؛) پ

  سئواالت شخصی

  خیر/ آیا شما قربانی جرایم جنگی بوده اید؟ بله.  19

  خیر/ آیا عضوي از خانواده شما قربانی بوده است؟ بله.  20

  .چه وقت؟.  21

1978-1991  

1991-1996  

1996-2001  

  ؛"ستان عمدتاجنگ افغان.  22

  یک جنگ داخلی بین احزاب داخلی بود؛) الف

  یک جنگی بود که به اثر مداخله و یا تجاوز کشورهاي دیگر در گرفته بود؛) ب

  .هر دو مورد فوق بطور مساوي نقش در آن داشتند) پ

  ) را انتخاب نمائیدمی توانید بیشتر از یک کشور (کدام کشور یا کشورها را شما مسؤول جرایم جنگی می دانید؟ .  23

  ایران؛) الف

  پاکستان؛) ب

  شوروي سابق؛) پ

  امریکا؛) ت

  .تمامی شان) ث

به نظر شما، جامعه بین المللی پس از سقوط طالبان تاکنون چگونه با افغانهایی که جرایم علیه بشریت را مرتکب شده اند، برخورد .  24

  کرده است؟

  رده است؛از آنها حمایت سیاسی، نظامی و مالی ک) الف

  تمامی تالش خود براي محدود کردن قدرت و نفوذ این اشخاص را انجام داده است؛) ب

  .هیچ کدام از دو مورد فوق) ب

  مسأله قومیت چه نقشی را در جنگ افغانستان ایفا کرده است؟.  25

  بخشی از جنگ افغانستان را مشکالت قومی تشکیل می دادند؛) الف
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  ا بر اقوام باعث بروز جنگ قومی شده؛تسلط و کنترول قوماندانه) ب

  .در افغانستان جنگ قومی واقعی وجود نداشته است) پ

  خیر/ آیا در گزارشی که نوشته می شود باید تمامی جرایم گذشته ضدحقوق بشر گنجانیده شود؟ بله .  26

  اگر بله، آن گزارش چه اهدافی را باید دنبال نماید؟

  حقیقت را بر مال نماید؛) الف

  عدالت را تامین نماید؛) ب

  موسسات و سیاست هاي جدیدي را پیشنهاد نماید تا از وقوع جرایم مشابه در آینده جلوگیري گردد؛) پ

  .تمامی موارد فوق) ت

خیر/ روي می آورند؟ بله » انتقام« اگر محاکمه اي در کار نباشد، آیا مردم به .  27

  .خارج از جوابها است ارائه نماید، شما می توانید آن را نیز ثبت نمایید درصورتی که مصاحبه شونده جواب دیگري که :نکته
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  3ضمیمه 

  گروه هاي مباحثاتی

  .)توافقنامه( توافق ورقه

ما معلومات مربوط به نقض حقوق بشر در .  من کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستم.  است.  .  .  .   نام من: معرفی

خوش می شویم تا نظریات مردم افغانستان را درباره تخلفات حقوق بشر دانسته و بدانیم از نظر مردم .   آوري می کنیمافغانستان را جمع

معلومات جمع شده به ما این امکان را خواهد داد تا مفکوره مردم را که براي ما بسیار با اهمیت .  بهترین راه برخورد با این تخلفات چیست

با اشتراك در این مطالعه ما .  اب این سئوال برسیم که مردم خواهان چه نوع برخوردي با ناقضان حقوق بشر هستندهستند، دانسته و به جو

  .به این عقیده هستیم که شما می توانید براي ایجاد یک افغانستان آزاد و برخوردار از عدالت کمک نمائید

  اطمینان بر محرمیت و رضایـت

.  .  .  .   مامور کمیسیون بنام.   مباحثاتی اشتراك نمایید، این مباحثه یک الی دوساعت دوام خواهد کردمن از شما می خواهم که در گروه

 نفري شرکت 10 تا8شما در گروههاي .  صحبت ها را یادداشت می کند.  .  .  .   موظف دیگر بنام.  چند سوال از شما پرسان خواهد کرد

شما می توانید که .  به این دلیل که این یک مباحثه است.  ه خواهد شد، جواب درستی وجود نداردبراي سئوالهایی که پرسید.  خواهید نمود

  .به سئوالها جواب ندهید

لطفا نام هاي کسانی را .  ضرور نیست شما نام اصلی تان را در این گروه مباحثاتی بگوئید.  همکار ما جوابهاي شما را محرم نگه می دارد

تنها .  نام شما هیچ جا تحریر نخواهد شد و هیچ کس حق ندارد هویت شما را بداند.  ك دارند در بیرون افشا نکنیدکه در این گروه اشترا

  .همکار ما در این مباحثه می تواند این معلومات را جمع و در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قفل کرده و کلید را نگه دارد

تنها موظف تحقیق است می تواند به آن دسترسی داشته باشد و بعد .  جازه ثبت کردن این بحث را بدهیدما خواهان این هستیم که شما ا(

  .) نام ها و مشخصات هویتی نیز از میان برده می شوند.  از این که آن را به تحریر درآوردیم، همه آن را از بین می بریم

ا مشکلی پیش نمی آید، آن گاه از شما تقاضاي اشتراك خواهیم نمود؛ زیرا، وقتی ما مطمئن شدیم که با اشتراك در این تحقیق براي شم

ما به عنوان یک کارمند کمیسیون حقوق بشر نه .  ما هم از این باخبریم که مردم افغان رنج دیده اند و هنوز از حوادث گذشته هراس دارند

اره شک و تردیدي دارید لطفا آزادانه به ما بیان دارید و می توانید اگر شما در این ب.  یک نظامی، به فکر امنیت و مصونیت شما می باشیم

اشتراك شما در این مباحثه فایده مادي مستقیم براي شما ندارد، ولی ما امیدواریم که تحقیق ما براي بهبود .  در این مباحثه شرکت ننمایید

شما .  اشتراك شما رضاکارانه است.  شما پولی پرداخته نخواهد شدبراي اشتراك در این مباحثه براي .  وضعیت مردم افغانستان مفید باشد

آزاد هستید که سئوالهایی را که دلتان نمی خواهد، جواب ندهید و هم هر وقتی که خواستید می توانید از مباحثه بیرون شوید، رد کردن 

  .ن سئوالی دارید؟آیا از م.  اشتراك در مباحثه براي شما و فامیل شما مشکلی به وجود نخواهد آورد

اگر شما راجع به حقوق خود و طرز رفتار با شما در این پروژه سئوالی دارید، .  راجع به این نوشته ها هر سوالی که دارید پرسیده می توانید

بشر  عضو کمیسیون مستقل حقوق "نادري"احمد نادر (.  لطفا بعد از این که ما این جا را ترك کردیم با این آدرس تماس بگیرید

  .افغانستان،

  .لطفا اسم، آدرس و شماره تیلفون را فراموش نکنید
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  سروي ـ یا تجدید نظرهاي پیشنهاد شده»  داخلی«اهداف

پایدارترین تدابیر و اقدامات براي تامین عدالت انتقالی براي یک جامعه آنهایی می باشند که با درنظرداشت این اصل که موثرترین و 

  .:اهداف این سروي عبارتند از.  براساس مشوره با مردم، انکشاف یافته و درك شده و از دید مردم مشروعیت داشته باشند

  . چه احساسی دارند1380 تا 1378درك این که مردم افغانستان در مورد تجارب و سرگذشتشان از سال 

  .سنجش و ارزیابی این که مردم افغانستان تخطی هاي حقوق بشر را که به وقوع پیوسته اند، چگونه درك و چوکات بندي می نمایند

 یا تعیین و تصمیم بر این که آیا درك و احساس از تخطی هاي حقوق بشر در میان مردم افغانستان بر مبناي گروه هاي قومی، سیاسی

  .نظامی استوار است

تصمیم بر این که آیا همه مردم افغانستان به حیث یک کل آرزو و عالقه ي برخورد با این میراث از تخطی ها را دارند و یا تنها گروه هاي 

  .خاص جامعه

  .درك این که مردم افغانستان از عدالت چه فهمی دارند و توقعات آنها از نیل به آن چیست

یري دیدگاه ها و طرز برخورد مردم افغانستان که چگونه به بهترین شکل با میراث تخطی هاي حقوق بشر در افغانستان سنجش و اندازه گ

  .معامله شود و نظرسنجی درمورد راه حل هاي متفاوت که در برخورد با تخطی هاي حقوق بشر در افغانستان پیشنهاد شده است

د اشتراك جامعه بین المللی در ارزیابی و انکشاف یک پاسخ به میراث تخطی هاي حقوق سنجش و ارزیابی افکار مردم افغانستان درمور

  .بشر

  .درك آنچه را که مردم افغانستان و گروه هایش از پیامدهاي عدالت انتقالی آرزو دارند

و قابل اعتماد پنداشته می تشخیص موسسات، نهادها و شخصیتهائی که به نظر مردم افغانستان جهت تطبیق روند عدالت انتقالی شایسته 

  .شوند

اگر اتفاق نظر و دیدگاه مشخص در مورد نیاز به پاسخ در برابر میراث تخطی ها موجود باشد و درك این که تا چه سطح معلومات کافی 

  .وجود دارد
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  .تدویر گروه مباحثاتی.  1

دقیقه؛120 - 90مدت زمان جلسه .  

6- 10دقیقه براي هر صحبت کننده؛ .  

 نمودن به منظور درك درست نظریات و برداشت ها؛ تسهیل.  

یک گرداننده و یک نفر یاداشت کننده.  

  .شناسائی و دعوت.  2

دو تن از کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شناسائی و دعوت نمودن اشتراك کنندگان با استفاده از روش ذیل در 

  .برگزاري جلسات مباحثاتی استفاده خواهند کرد

در هر انتخاب تصادفی .  با استفاده از یک پرسشنامه قبالً آماده شده، با هر کسی که در راه پیش آمد، می توان مصاحبه نمود: روش روبرو

ا زمانی که معیارهاي انتخاب برآورده شد، با تقدیم نامه و یا به صورت شفاهی پروژه ر.  از افراد و یا خانواده، سئواالت احصائیوي را بپرسید

فرد یا خانواده اگر یک.  اگر آنها به مشارکت موافقه نمودند، تاریخ مالقات را که قبآل تعیین نموده اید، برایشان بگویید.  معرفی نمائید

  .تمایل نشان نداد، به فرد یا فامیل همسایه رجوع نمائید

:نمونه گیري به شکل برف کلوله یا زنجیري 

از این فرد مشخص خواهش .  ایید که او یک شخص را که به شرایط انتخاب برابر باشد، معرفی نمایدابتدا یک فرد معلوماتی را پیدا نم

 نفر در یک گروه براي مطالعه 10این پروسه را دوام بدهید تا این که .  نمایند تا اشتراك نموده و شخص دیگر واجد شرایط را معرفی نماید

  .جذب گردد

  . شرایط انتخاب-3

  .)رایط انتخاب در گروه مباحثاتی مالحظه شودبه سند ضمیمه ش(

اگر فاصله از محل کار یا .   اطمینان حاصل نمائید که موقعیت برگزاري جلسات مناسب بوده و محرمیت اشتراك کنندگان را تامین کند-4

  .خانه اشتراك کننده طوالنی باشد براي آنها امکانات ترانسپورتی را مهیا سازید

  .ی ها ثبت و دیگر آمادگ-5

  .:پیش از شروع هر مجلس کارهاي ذیل را انجام دهید

اطمینان از درست کار کردن ضبط صوت.  

اطمینان از کافی بودن کست براي ثبت مباحثات.  

اطمینان از ضعیف نبودن باتري هاي ضبط صوت.  

گردانند باید دوقلم و یک کتابچه یادداشت به همراه داشته باشد.  

 دوقلم و کتابچه یادداشت داشته باشدیادداشت کننده باید حداقل.  

فورمه توافق.  

رهنمود گروه مباحثاتی را با خود داشته باشد.  

  . تشویقیه-6

  .براي اشتراك کنندگان) نان چاشت در صورت امکان(تهیه نوشابه، چاي و کلچه 

  :رهنمود براي گرداننده جلسات

ه را بکار می برندهر گروه مذاکراتی به صورت هم شکل عمل کرده و سئواالت مشاب.  

باید گرداننده و موسسه تحقیق کننده معرفی شوند.  
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باید هدف تحقیق بیان شود.  

باید اصول اساسی گروه مذاکراتی تشریح شود.  

دلیل و منطق ثبت نمودن و محرمیت براي اشتراك کنندگان تشریح شده اجازه آنها جهت مذاکره اخذ گردد.  

ارائه نظریات جواب دهندگان.  

  .:راي بحث و گفتگوکار ب

فعالً من به صفت یک محقق در بخش عدالت انتقالی کمیسیون .  است.  .  .  .   نام من.  پیش از همه می خواهم خودم را معرفی نمایم

د کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد که نظریات و خواسته هاي مردم را درمور.  مستقل حقوق بشر افغانستان کار می نمایم

ممکن است نظر شنا بهترین راه به منظور برخورد با تخطی هاي حقوق .  نحوه برخورد با تخطی هاي حقوق بشري در افغانستان بداند

جمع بندي و نتیجه گیري از این معلومات ما را در درك آنچه که مردم افغانستان در برخورد با جنایات گذشته .  بشري در گذشته باشد

این معلومات و نظریات شما می توانند بر تصامیمی که در مورد چگونگی برخورد با تخطی هاي  .  اري می نمایدخواهان آن هستند، ی

  .گذشته از اصول حقوق بشر اتخاذ می گردند، تاثیر داشته باشند

در تماس با همکاران ما، شما می توانید تشریحات مفصل را درمورد این تحقیق دریافت نمائید.  

ی خواهم تا نکات عمده آن را به شما ارائه بدارم با آنهم، من م  .    

برعالوه، این موضوع براي ما خیلی مهم است که این .  شما براساس شرایط و معیارهایی انتخاب شده اید که درین تحقیق حایز اهمیت اند

  .گروه از نظر جنسیت، سن و سطح تحصیل و غیره تا حدممکن مختلط است

به تعبیر دقیق تر .   درین تحقیق سطح فهم و دانش تان امتحان نمی شود و هیچ جواب درست و غلطی وجود نداردشما باید آگاه باشید که

  .ما اینجا آمده ایم تا بشنویم و مذاکره نمائیم.  جواب صادقانه شما درست است

 موقع مذاکره راحت باشید و براي پاسخ لطفاً.  مذاکره طوري انجام می شود که من از شما سئوال می نمایم و شما به آن پاسخ می دهید

  .دادن منتظر اشاره من نباشید

زمانی که یک نفر ابراز .  حقوق دیگران را احترام و به سخنان و نظریات شان گوش دهید.  در عین حال لطفاً نزاکت ها را مراعات نمائید

همچنین الزم است که شما آنچه را که فکر می .   سهم بگیرندبه دیگران اجازه دهید که در مذاکره.  نظر می نماید، لطفاً اخالل نکنید

  .سکوت بهتر است از ابراز آنچه که با آن باور ندارید.  کنید، به زبان بیاورید

همچنان در جریان مذاکره نام کسی را از شما .  در این تحقیق به اصالً به هویت شما ضرورت نیست.  ما هرگز نام شما را فاش نمی کنیم

  .رسیمنمی پ

اگرچه شما باید بدانید که این .  در جریان این تحقیق، معلومات این مذاکره صرف در دسترس اعضاي تیم تحقیق قرار خواهند داشت

این کار را به این دلیل انجام می دهیم که ما نمی توانیم در عین حال که با شما صحبت می نمائیم، یادداشت هم .  مذاکره ثبت می شود

  . می خواهیم مطمئن باشیم که آنچه شما می گوئید ما آن را دقیق می شنویمبگیریم و نیز

.  ما باید خود را معرفی نمائیم.  آیا موضوع کامال براي شما روشن است؟ کدام سئوالی دارید؟ اکنون ما باید کار دیگري را هم انجام دهیم

فقط نامی را که در جریان مذاکره می خواهید با .  ام هاي اصلی تان رامن از همه شما تقاضا دارم که نامهاي مستعارتان را ذکر کنید نه ن

  .آن یاد شوید، اظهار بدارید

  .را با ما در میان بگذارید.  .  .   اکنون لطفاً معلومات اساسی دیگري را درمورد خودتان چون سن، حالت مدنی و شغل فعلی و

  .)فارم خصوصیات مصاحبه شوندگان را استفاده نمائید(

  .حاال ما شروع به مذاکره می نمائیم

  .سواالت کلیدي گروه مباحثاتی

  . به نظر شما حقوق بشر چیست؟ 1
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  .چه نوع تخطی هایی از حقوق بشر در جریان درگیرها در افغانستان رخ داده است؟:  الف

  .آیا شما شخصاً از تخطی هاي حقوق بشر متأثر شده اید؟: ب

  .ئول وقایعی که شما تشریح کردید، می دانید؟کدام گروه ها یا اشخاص را مس: ث

  . آیا به نظر شما مردم افغانستان آنچه را که در حق شان انجام گرفته، باید ثبت و حفظ نمایند؟ 2

  .چرا بلی؟ و چرا نه؟: الف 

  )اگر بلی این رویدادها باید حفظ و ثبت  شوند (-

  .اق افتاده ثبت نمایند؟ مردم افغانستان چگونه باید آنچه را که باالیشان اتف

  .به نظر شما این بی عدالتی ها چگونه باید جبران شوند؟.  3

  . از نظر شما، چه چیز عدالت را تامین می نماید؟: الف

 براي شما این تا چه حد حائز اهمیت است که اشخاصی مسئول این بی عدالتی ها هستند، جوابگوي اعمال شان :ب

  باشند؟

  . قربانیان این بی عدالتی ها در افغانستان کمک شوند؟ چه باید کرد تا:ج

 آیا شخصیتها و یا ارگانهایی در داخل افغانستان وجود دارند که بتوانند تحقیقات منصفانه و دقیقی را در مورد بی :د

  .عدالتی هائی که باعث رنجش مردم افغانستان شده، انجام دهند؟

  .در بیرون از افغانستان چطور؟:  ه

  .آیا شما به سیستم قضائی در افغانستان اعتماد دارید؟ :و

  .در مورد قضات چطور؟: ز

  .چطور؟) وکالي مدافع( در مورد حقوقدانها :ح

  .اگر آنهائی که متهم به نقض حقوق بشرند به محاکمه کشانیده شوند، این محاکمه در کجا باید انجام شود؟:ط

  .قوانین بین المللی؟تحت کدام قوانین؟ قوانین افغانی؟ یا : ي

  . آیا جامعه بین المللی باید به نحوي از انحا در پروسه این محاکمات دخالت نماید؟ اگر بلی، چطور و به کدام ظرفیت؟:ك

  .چه باید کرد تا از قوع مجدد این بی عدالتی ها جلوگیري شود؟.  4

  . آیا نیازي به آشتی مجدد بین مردم افغانستان موجود است؟:الف 

  . چه تدابیري می تواند وحدت و اعتماد را در بین مردم افغانستان ایجاد نماید؟:ب 

  . آیا شما در مورد محکمه بین المللی جنائی و دیوان بین المللی جنائی براي یوگوسالویا و رواندا چیزي شنیده اید؟:ج 

  .آیا شما در مورد یک کمیسیون حقیقت یابی معلوماتی دارید؟: د 

  .)به طور مثال، امنیت، غذا، برق، پیدا شدن اعضاي گم شده خانواده و غیره(انی هاي عاجل شما چیست؟  نگر 5

  . در مورد عدالت چطور؟ آیا این هم یک نگرانی عاجل براي شماست؟:الف 

  خصوصیات مصاحبه اشتراك کننده

  ----------------------------------:نام گروه مباحثاتی

  .--------------------------------:تی نمبر گروه مباحثا

  .-----------------------------------------: تاریخ 

  .-----------------------------------------: والیت

  .-----------------------------------------ولسوال
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  .-----------------------------------------: قریه 

   ----------------------------------------موقعیت

 پیش از برگزاري جلسه مباحثاتی، می خواهم چند سوال مطرح نمایم

 .  .  .  .  .  .  .  .  ماه /روز /سال:  تاریخ تولدشما چند ساله هستید ؟1سوال

بیوه؛/ الق ط.  3.متاهل یا زندگی همراه والدین؛.  2.مجرد؛.  1فعالً حالت مدنی شما چیست؟ 2سوال 

فاکولته؛ .  4متوسطه؛ .  3ابتداییه؛ .  2هیچ؛ .  1تا صنف چند مکتب خوانده اید؟  3سوال 

وظیفه شما چیست؟  4سوال 

زن؛.  2مرد؛ .  1جنسیت  5سوال 

رکمن؛ ت. 7پشه اي؛ . 6پشتون؛ . 5تاجک؛ .  4هزاره؛ . 3بلوچ؛ . 2ازبک؛ . 1منشأ قومی  6سوال 

  .براي هر اشتراك کننده یک فورم جداگانه استفاده می شود: نکته

  4ضمیمه 

  جدول سروي اجرا شده در والیات کشور

تعداد پاسخ دهند گان 1381احصایه نفوس بر اساس آمار لویه جرگه اضطراري  والیت

نفر82 375,000 پدخشان

44 225,000 بادغیس

140 650,000 بغالن

177 850,000 بلخ

165 350,000 بامیان

35 200,000 فراه

101 600,000 فاریاب

135 700,000 غزنی

161 425,000 غور

118 650,000 هلمند

190 1075,000 هرات

113 350,000 جوزجان

412 2525,000 کابل

190 800,000 کندهار

68 325,000 کاپیسا

22 100,000 کنر

147 775,000 کندز

75 350,000 لغمان

15 75,000 لوگر

190 950,000 ننگرهار

20 100,000 نیمروز
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37 175,000 پنجشیر

29 150,000 پکتیا

140 575,000 پروان

90 250,000 سمنگان

90 425,000 سرپل

122 600,000 تخار

151 575,000 ارزگان

69 350,000 میدان وردك

28 150,000 زابل

64 خوست

399 مهاجرین در پاکستان

330 مهاجرین در ایران

2 نامعلوم

4151

  جدول گروه مباحثاتی

%مجموعزنانمردانوالیات

%6819873.63بدخشان

%1112230.96بادغیس

%96621586.59بغالن

%81361174.88بلخ

%72361084.50بامیان

%1032421.75فراه

%5719763.17فاریاب

%4124652.71غزنی

%952974.04غور

%420421.75هلمند

%145541998.30هرات

%5023733.04جوزجان

%59511104.59کابل

%1716331.38قندهار

%1010200.83کاپیسا

%4010502.08خوست

%1010200.83کنر

%101381395.79کندوز

%5123743.08لغمان

%130130.54لوگر

%134391737.21ننگرهار

%838913.79نیمروز

%250251.04نورستان

%280281.17پکتیکا

%248321.33پکتیا

%1920391.63پنجشیر
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%3537723.00پروان

%5527823.42سمنگان

%3123542.25سرپل

%90331235.13تخار

%8080.33اورزگان

%2019391.63وردك

%6918873.63زابل

%16907092399100.00مجموع

%100.00%29.55%70.45درصدي ها
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  5ضمیمه 
  

  جدول هاي گروههاي مباحثاتی و سروي

عدالت یعنی چه؟.   1

  

عدالت به معنی جزا توسط 

محکمه

عدالت به معنی  جبران 

بانیانخسارت  قر

عدالت به معنی 

مصالحه وآشتی

عدالت به معنی 

نشر حقیقت

بلیانتخاب نگردیدهبلیانتخاب نشدهبلی

انتخاب 

بلی نگردیده

انتخاب 

مجموعهنگردیده

4032234544209322824092637  13731264  مردان

 مردان يصدیف

اشترك کننده 
%52,1     %47,9  %15,3%84,7%20,6%79,4%8,6%91,4%100,0

4656491889262448708110331114زنان

 زنان يصدیف

اشتراك کننده 
%41,7%58,3%16,9%83,1%21,9%78,1%7,3%92,7%100,0

203721146303521837331435337984151مجموع

100,0%91,5%8,5%79,8%20,2%84,8%15,2%50,9%49,1%مجموع 
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تواند؟   یک نقش خوب براي عدالت انتقالی بازي میچه کسی.   2

ملی حکومت 

درتامین عدالت 

.نقش دارد

جامعه بین المللی در تامین 

.عدالت نقش دارد

کالن هاي محلی در تامین 

.دنعدالت  نقش دار

هاي اجتماعی در هروشنفکران و گرو

.دنکن تامین عدالت نقش بازي می

بلی

انتخاب 

بلیردیدهنگ

انتخاب 

بلینگردیده

انتخاب 

انتخاب نگردیدهبلی نگردیده

7911846893174419924385872050مردان

فیصدي مردان 

اشتراك کننده 

%30,0%70,0%33,9%66,1%7,5%92,5%22,377,7

342772293821561058242872زنان

فیصدي زنان 

اشتراك کننده 

%30,7%69,3%26,3%73,7%5,0%95,0%21,7%78,3

126728841299285228738648733278مجموع 

79,0%21,0%93,1%6,9%68,7%31,3%69,5%30,5%فیصدي 

 چقدر عدالت براي شما مهم است؟،خواهید شما عدالت می اگر.   3

مجموعخواهید چقدر عدالت براي شما مهم است؟ شما عدالت می اگر

مهمبسیارمهمنا معلوم

خیلی کم 

بی اهمیتمهم

نا 

معلوم

3219535266631292637مردان

100,0%1,1%1,2%2,5%19,9%74,1%1,2%فیصد مردان اشتراك کننده

11849211251081114زنان

100,0%0,7%9%2,2%18,9%76,6%1,0%فیصدي زنان اشتراك کننده 

5031497679842454151مجموع 

100,0%1,1%1,0%2,4%18,5%75,9%1,2%قیصدي 

 بازي کند؟یتواند نقش مهم میچه کسی شوند، سپرده عدالت چنگ اگر مجرمین جنگی به .   4

حکومت

جامعه بین 

المللی

حکومت وجامعه 

بین المللی

رهبران 

محلی

رهبران  دولت و

ها تمام اینمحلی

هیچ 

جموعمکدام

47744214164610395182637مردان

فیصدي 

مردان 
18,1%16,8%53,7%1,7%3,9%3,6%.7%100,0%

248125521311137101114زن

فیصدي زنان 

اشتراك کننده 
22,3%11,2%46,8%2,8%10,1%6,4%.0%100,0%

824633205388222261204151مجموع 

مجموع 

فیصدي 

19,9%15,2%49,5%2,1%5,3%6,3%5%100,0%

  صلحر روي عدالت بدست مجرمین جنگی به سپردن تاثیرات .   5
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صلحبه دست عدالت برروي مجرمین جنگی سپردن تاثیرات 

مجموعکاهش ثبات و امنیتامنیت افزایش ثبات و

20991752637مردان

100,0%6,6%79,6%کننده فیصدي مردان اشتراك 

7651081114زنان

100,0%9,7%68,7%فیصدي زنان اشتراك کننده 

31703154151مجموع 

100,0%7,6%76,4%مجموع فیصدي 

؟دندایرگردباید کجا  محاکمات در.   6

؟دندایرگردباید کجا  محاکمات در

داخل  در

افغانستان

 درو افغانستان  خارج از

اسالمی یک کشور

 درو بیرون از افغانستان 

مجموعنامعلومیک کشور دیگر

2077280233472637مردان

 مردان اشتراك يصدیف

کننده 

%78,8%10,6%8,8%1,8%100,0

90113467121114زنان

 زنان اشتراك يصدیف

کننده

%89%12,0%6,0%1,1%100,0

3299415325764151مجموع

100,0%1,8%7,8%10,9%79,5%مچموع فیصدي

   وقت مجرمین جنگی محاکمه شوند؟هچ.   7

؟مجرمین چی وقت محاکمه شوند

درجریان دوسالحاال

 5- 2درجریان 

مجموعنا معلوم سال5اضافه ترازسال

1066688541267752637مردان

 مردان اشتراك يصدیف

کننده

40,4%26,1%20,5%10,1%2,8%100,0%

64125915250121114زنان

 زنان اشتراك يصدیف

کننده

57,5%23,2%13,6%4,5%1,1%100,0%

18651058781350974151مجموع

  %100,0  %2,3  %8,4  %18,8  %25,5  %44,9  مجموع فیصدي

  



٧٦

: اعتماد به برگزاري محاکمات در.  8

اعتماد به برگزاري محاکمات

محکمه با 

قضات افغانی

محکمه با قضات 

بین المللی

محکمه با قضات 

مجموعنامعلومبین المللی افغانی و

5757971236292637مردان

 %100,0%1,1%46,9%21,830,2 %صد مردان اشتراك کننده یف

25261681114 238زنان

%100,0%7.%55,3%22,6%21,4 زنان اشتراك کننده يصدیف

89411462059524151مجموع

%100,0%1,3%49,6%27,6%21,5مجموعه فیصدي 

؟پست هاي کلیدي از منفک نمودن تخطی کننده گان حقوق بشر.   9

از پست هاي  منفک نمودن تخطی کنندگان حقوق بشر

کلیدي

مجموعنا معلومنخیربلی

2401139972637مردان

100,0%3,7%5,3%91,1%راك کننده  مردان اشتيصدیف

100876301114زنان

100,0%2,7%6,8%90,5%مجموعه زنان اشتراك کننده 

37492381644151مجموعه 

100,0%4,0%5,7%90,3%مجموعه فیصدي 

  آیا شما قربانی جرایم جنگی بوده اید؟.   10

آیا شما قربانی جرایم جنگی بوده اید؟

نامعلومنخیربلی
عمجمو

1801769672637مردان

100,0%2,5%29,2%68,3% مردان اشتراك کننده يصدیف

765329201114زنان

100,0%1,8%29,5%68,7% زنان اشتراك کننده يصدیف

28691187954151 مجموع

100,0%2,3%28,6%69,1% فیصدي مجموع
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77   صداي مردم براي تامین عدالت

؟انستانعوامل جنگ افغ.   11

عوامل جنگ افغانستان

مجموعنامعلومهردوجنگ وارداتیجنگ داخلی

1148121619922637مردان

100,0%3,5%61,4%30,8%4,3% مردان اشتراك کننده يصدیف

100283694371114زنان

100,0%3,3%62,3%25,4%9,0% زنان اشتراك کننده يصدیف

228128224911504151مجموع 

100,0%3,6%60,0%30,9%5,5%مجموع فیصدي 

  ؟ل هستندئویا کشورها مس کدام کشور.    12

مجموعنامعلومدیگرامریکاروسیهپاکستانایران

16336171551222637مردان

%8100,0.%0,0%2,1%6,5%12,7%6.% مردان اشتراك کننده يصدیف

8156127261111114زنان

%1,0100,0%0,1%2,3%11,4%14,0%0,7% زنان اشتراك کننده يصدیف

30550325882374151مجموع 

100,0%0,9%0,0%2,1%7,8%13,2%0,7%مجموع فیصدي 

دو سال اخیر چگونه بوده است؟ برخورد جامعه بین المللی با مجرمین جنگی در.    13

سال اخیر دو  جهانی با مجرمین جنگی دربرخورد جامعه

حمایت سیاسی، 

مالی نظامی و

کوشش نموده که قدرت 

 مجموعنامعلوم کدامچهیآنها را محدود نماید

118510113281132637مردان

100,0%4,3%12,4%38,3%44,9% مردان اشتراك کننده يصدیف

390521176271114زنان

100,0%2,4%15,8%46,8%35,0%اشتراك کننده  زنان يصدیف

170916756031644151مجموع 

100,0%  4,0%14,5%40,4%41,2%مجموع فیصدي 

  

  

  

؟هدف گزارش.    14
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مجموعنامعلوم

6524692751050521392592مردان

100,0%5,4%0,1%0,2%40,5%10,6%18,1%25,2% مردان اشتراك کننده يصدیف

2811889947332571103زنان

100,0%5,2%0,2%0,3%42,9%9,0%17,0%  25,5% زنان اشتراك کنندهيصدیف

10097224201708842144086مجموع 

100,0%5,2%0,1%0,2%41,8%10,3%17,7%24,7%مجموع فیصدي 

  بدون محاکمه و پاسخگویی، مردم به انتقام روي خواهند آورد؟.   15

بدون محاکمه، مردم به انتقام روي می آورند

مجموعالدركشایدنخیربلی

22482833692603مردان

  نفیصدي مردا

 مردان اشتراك کننده يصدیف
%86,4%10,9%0,1%2,7%100,0

990110161107زنان

100,0%0,5%0,1%9,9%89,4% زنان اشتراك کنندهيصدیف

36004115934109مجموع 

100,0%2,3%0,1%10,0%87,6%مجموع فیصدي 



79   صداي مردم براي تامین عدالت

ست؟ی حقوق بشر چ-سوال اول 

عیحقوق اجتماحقوق اساسی

امنیت و ضروریات اولیهحق حیاتوالیت

عدالت

تساوي آزادي فکر و بیانشغل و کار

قومی

تساوي 

مذهبی

تساوي مرد 

و زن

آزادي رأي و (حقوق سیاسی 

)انتخابات

حقوق حق تحصیل

شرعی و 

اسالمی

تمام حقوق 

یک انسان

مجموعغیرهمفهومش را نمیدانم

24161151415312280193بدخشان

3212300122000016بادغیس

20715170031311232221143بغالن

37124312120153665275025280بلخ

10001300001314571467بامیان

6353600154100236فراه

2623182391334272215436013272فاریاب

509211511381031501395غزنی

13101095141381001580غور

00170000000900026هلمند

1645087901080104731100201010105832هرات

30711147291121313013032182جوزجان

521187235111665678کابل

98092588330178000125کندهار

1011510302100015کاپیسا

0152111213302022خوست

10002010001001010002090کنر

0050932110774101095کندوز

5201040220022063100072291لغمان

100000010120005لوگر

1019314903019520483700113408ننگرهار

0000000120013001035نورستان

0210000200742119پکتیکا

0130110105108122پکتیا

4211130000019300153پنجشیر

1021032218315611165پروان

15212112181918013302022164سمنگان

01010231100111011101009115سر پل

3107010132710171726107166تخار

00000000000001010اورزگان

2161500904507141وردك

1800090018004925035154زابل

457150306351365140134391158478327234445604095مجموع

11.23.77.58.68.93.43.39.53.911.78.05.71.113.7100.0فیصدي



٨٠

حقوق بشر در افغانستان صورت گرفت؟از اصول  نوع تخطی ها              در دوران جنگ و درگیري ها چهAسوال اول  

حقوق زنحقوق ماديحق حیات امنیتحقوق ابتدائی

حق والیت

تحصیل

معیوبین و (حق سالمتی 

)بیماران ناشی از جنگ

مذهبی، (حق آزادي 

سیاسی، فکر، بیان و 

)آزادي زنان

دسته (قتل 

جمعی یا 

)انفرادي

الدرك شکنجه

گردیدن

زداشت هاي با

غیر قانونی

حق 

ملکیت

تخریب 

اماکن

زور ستانی و 

چوروچپاول اموال

مهاجرت هاي 

اجباري

تجاوز هاي جنسی 

):زنان و اطفال(

ازدواج هاي 

اجباري

تجاوز کشور 

هاي خارجی

مجموغیره

ع

2501930120018101591515115184بدخشان

10051110250520124بادغیس

1711621106125434224146244بغالن

000665401414063285739057392بلخ

0101522204169311157بامیان

302621116222311446فراه

1118412709292843272239025310فاریاب

71727900116133142112113غزنی

12002651411127193176123147غور

0004118001682525250018176هلمند

3510441942344316499163109114100851025هرات

11013452302236250112635052326جوزجان

1921143144221515192432202224کابل

90016808025178168016131کندهار

23662000322100027کاپیسا

10087200441400031خوست

100010100100201020010020120کنر

2612852635361553185527122348کندوز

22004020020030103210421052288مانلغ

20122024211100018لوگر

620221192996742322760726020ننگرهار
13
2

753

000130013013131200121288نورستان

000102400230201024پکتیکا

80019804051929120187پکتیا

101394030657000250پنجشیر

15172373168319300298پروان

170174229012253155171728045335سمنگان

0012915001611181115016123سر پل

22331331816181246273824122302تخار

0000000000000000اورزگان

210118010501518137203113وردك

00944160260265325458051303زابل

3582524110943849830135448283351963539472مجموع
71
7

6507

5.50.43.716.85.91.54.65.47.412.88.09.86.11.1فیصدي
11.
0

100.0
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گرفته اید؟ هاي حقوق بشر قرار        آیا شما شخصا مورد تخطیB-1سوال 

صدمه هاي معنويصدمه هاي ماديصدمه هاي حیاتی و جسمی

شکنجه و زندانی شدن تجاوز جنسیالدرك شدنکشته شدن اقاربیتیم و بیوهوالیت

خود یا اقارب

انی عوارض جسمی و رو

:ناشی از جنگ

غصب شدن ملک و مهاجرت

اموال

سلب شدن حق تخریب ملکیت

کار

حق 

تحصیل

ممانعت از حضور زنان در 

جامعه

هیچ متأثر 

نشدیم

مجموعغیره

2141132165301305074بدخشان

000000000000000بادغیس

01310101217301502064بغالن

46191403411522011011100183بلخ

0520151318210037084بامیان

2410304113510025فراه

027025321212148333200195فاریاب

21230567580151021094غزنی

01212011221013101001010111غور

0251825026171800000120هلمند

0722204221604415414210890458هرات

11461111442061515612411212جوزجان

02200955232401053کابل

91910909900002058کندهار

0401132211000015کاپیسا

0300124120203018خوست

010000000017101029کنر

0350012623261349090137کندوز

9300001413202201064لغمان

001002023000008لوگر

122340002519229700191204ننگرهار

2100019040000017ستاننور

0920107000002021پکتیکا

060000000000309پکتیا

21000413020200024پنجشیر

029208212211415067پروان

1221104312222412011170166سمنگان

120011410214160000078سر پل

13201124817300258200158تخار

000000000000000اورزگان

108001121011102138وردك

02760283131118000180142زابل

12152285253881753013122189829111826932926مجموع

4.117.82.90.913.36.010.310.77.53.39.94.09.20.1100فیصدي
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کدام تشکیالت یا اشخاص را شما مسئول این حادثات یعنی تخطیها میشناسید؟---  C -1سوال 
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مجموع 

عوامل 

خارجی

241017024148300000013832بدخشان

6715000700000001001بادغیس

1523260180110110000317بغالن

340510680136100000101461137بلخ

130270130034109000103479بامیان

4111302000101010101000011061فراه

68766805100193119310000019119فاریاب

31131080110311102901037غزنی

2161401024610000000613رغو

10080800910000000919دهلمن

133335601000743092020010183074285هرات

46444517002570000110142582جوزجان

82600101715711617111783کابل

2118000017055000051749کندهار

6100010052420000013کاپیسا

10360100310300003313خوست

000000000000000000کنر

224250190325000000022552کندوز

000000000000000000لغمان

400000020021000027لوگر

000000000000000000ننگرهار

000000000000000000نورستان

100010003021000006پکتیکا

8100100212820170001262پکتیا

4080000292310200221پنجشیر

6160110532171541111582پروان

432820260153171717171717171053235سمنگان

22236015000200000010012سر پل

5258703003177000010117تخار

000000000000000000اورزگان

110170002500000000510وردك

360003300283801800002728139زابل

6203016772345459417228105172801951491354171673مجموع

24.311.826.50.113.50.22.324.913.66.310.34.81.13.02.98.124.9100فیصدي



83   صداي مردم براي تامین عدالت

د؟          چرا؟ند و ثبت و حفظ نماین باید به خاطر داشته باش اندراندهذگکنید مردم افغانستان آنچه را که از سر    آیا فکر می-  سوال دوم 

دالیل خیر دالیل بلی

عقده به وجود مجموعسیار عظیم بودهات شان بیچون حناچشم پوشی از این جنایات خود نقضجنایت کاران شناسائی شوندجنایات تکرار نشودوالیت

آمده و حس

مجموعخیربلیمجموعاگر فراموش نشود با عث تکرار

76101437230233424بدخشان

14130027000110بادغیس

31122862213648بغالن

59360095000220بلخ

1300720671316بامیان

1201215000230فراه

6543130121000760فاریاب

30001040000310غزنی

461002278000734غور

1700017000170دهلمن

135102301680001430هرات

6000060000600جوزجان

23101640202722کابل

880016000170کندهار

1000010000200کاپیسا

1400014066346خوست

1000010000100کنر

52315575107178611کندوز

12100022000420لغمان

0000000034لوگر

222212056404692ننگرهار

0000000000اننورست

110001100017پکتیکا

1400014022250پکتیا

1700017000265پنجشیر

912012123483پروان

55001065000560سمنگان

2800028000110سر پل

4713101585101556تخار

160001600000وردك

6800068000440زابل

9051778812912994925741174881262مجموع

69.713.66.89.9100.066.233.8100.093.07.0فیصدي

ند؟نک مین میا     از نظر شما چه چیزهایی عدالت را تA -3سوال 
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عرصه اقتصاديعرصه حقوقیعرصه سیاسیعرصه دولت داريعرصه اجتماعی
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70017338207010940600112بدخشان

11021132000010001022بادغیس

2220501244130011016116270205بغالن

3600543626330003250460410327بلخ

134025100000000000043بامیان

200311111301000010001215105فراه

230021163311020011131000131فاریاب

22101865011020000047غزنی

100011136000001323000094غور

000121121120000019102617119هلمند

350067831545500011010008322520هرات

29005613583800000371201111265جوزجان

122081312192200210040086کابل

80080917080008908075کندهار

1001111101100000000035کاپیسا

000101110000010700181168خوست

0001010010000002001010070کنر

417013327541001102690051207کندوز

00032221054000002200560196لغمان

000000000000000000لوگر

10005019441200022005824011510472ننگرهار

000120000000000012024نورستان

0000040001007000113پکتیکا

00006100000000002018پکتیا

151191340010100100046پنجشیر

110591010110011010041پروان

220019110570000029003517190سمنگان

11012025250000127001093سر پل

451090403100227197300157تخار

60031201000000041027دكور

180026373651800094200530280زابل

38021155531668564040326916115441101545171054088مجموع

9.30.58.313.67.716.815.71.00.81.70.42.810.82.51.312.62.6108.3فیصدي

        براي شما چقدر اهمیت دارد که مسئولین بی عدالتی ها جوابگوي اعمال شان  باشند؟B-3سوال 
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عفو شونداهمیت دارد

خونبهاي کشته شدگان و والیت

ضرر معیوبین مجرا

قدرت از مجرمین سلب شده و جائی 

برایشان در حکومت هاي آینده نباشد

شان بس بزرگ و جفاي از رشد دوباره جرائم جلوگیري شود

فراموش ناشدنی است

نظامی که بر محکمه 

استوار نباشد نظام 

عادل نمیباشد

لذتی که در عفو است در 

انتقام نیست

اگر همه متهمین 

محکمه شوند کمتر 

کسی برآت می یابد

نها کسانی که جرم شان 

ندسنگین است محکمه شو

مجموعرهیغ

1200240402547بدخشان

001200000012بادغیس

2119411011369بغالن

21086000000107بلخ

01325700002570بامیان

0101100000122فراه

5102100000173فاریاب

2611120000031غزنی

1001100001224غور

0000000088دهلمن

0135845000076192هرات

0051100000061جوزجان

1302025201144کابل

917000000026کندهار

3121011009کاپیسا

000000001010خوست

0000000000کنر

37445870020103کندوز

0030000002050لغمان

0110000215لوگر

00200000133265ننگرهار

0000000000نورستان

0000000011پکتیکا

0000000347پکتیا

102000000012پنجشیر

2200100000032پروان

00560011110078سمنگان

0101500001026سر پل

4402821103031110تخار

0060000006وردك

180620000025105زابل

24578579192232113282261405مجموع

17.45.641.213.71.61.50.92.016.1100.0فیصدي

  بین مردم افغانستان به میان آید؟  چه اقداماتی میتواند موثر باشد که اعتماد B  - 4سوال 



٨٦

خلع سالحعدالت
از بین رفتن تبعیضات تالیو

قومی و مذهبی

صلح و 

امنیت

حقوق اسالمی زنان در نظر 

گرفته شود

جنایتکاران جنگی از پستهاي 

مهم دولتی برطرف

تطبیق عادالنه 

قانون

باز سازي 

عادالنه

سپردن کار به 

اهلش

افزایش سطح 

سواد

ین مردم و صداقت ب

دولت

جلوگیري از دخالت 

ممالک بیگانه

درس گرفتن از 

اشتباهات

مجموعغیره

235211722018111204115بدخشان

23230011111201100091بادغیس

47160110217417217124بغالن

34003346036020024175بلخ

190000000000120بامیان

10130020231100445فراه

320001111901313032121فاریاب

2250070771001160غزنی

2310210220141001377غور

01708170009001768دهلمن

118660031003232370118434هرات

100006004902123050213جوزجان

43053040411328کابل

80099090080851کندهار

100000001101013کاپیسا

3100000420002140خوست

010010000100002050کنر

699001627116555135کندوز

4222001002010042044190لغمان

1100311001008لوگر

50490301805410000118329ننگرهار

01300000250002563نورستان

3000000000003پکتیکا

80000000000816پکتیا

1000100020004پنجشیر

211008004000126انپرو

351800111451000135156سمنگان

26150010120000054سر پل

382002015161119436134تخار

0000000200013وردك

5390080410260050187زابل

714318210931165332163197173136363033مجموع

23.510.50.13.610.32.110.95.46.55.70.421.0100فیصدي
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