
 
 

 

 3تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان 

 ۵۰/۸۰/۲۰۲۰        ټپه افغانستان کی د بشری حقونو دپاره د فیاض بنس
 

 ی مشکل چهارصد زندان
 

 دوهه است  زینجال برانگ ج از عواقب موافقتنامهٔ  یک ی
 

  ی در رابطه با مثتثن  ان،یزندان  یدر قسمت رهائ  کا یدر برابر فشار امر  یدر پ  یپ  یافغانستان با وصف گذشت ها   دولت
ل  نیسنگ  میجرا  یساختن چهارصد زندان تا  از طالبان خواسته  دولت  نموده است.  مقاومت  اکنون  چهارصد    ستیتا 

موزه   کیگردد. اما طالبان دو پا را در  لیه تکمذکر شده در موافقتامهٔ دوه  ۵۰۰۰را بفرستند تا عدد    گرید  ی زندان
  ان یزندان  یکه تمام یکرده تا زمان دیگروه تاک نیرها گردند. ا دیبود با  ستیکه در ل ینفر ۴۰۰ نیهم  ندیگویکرده و م

موضوع ممکن است باعث ادامه جنگ شود. اشرف   ن یو ا شودیآغاز نم ی االفغاننی رها نشوند، مذاکرات ب ستیل  آن
 ندادند.   یاثر بیرا صادر کرد. اما طالبان به آن ترت ستیخارج ل  یزندان ۵۰۰به ابتکار خود فرمان عفوه  ینغ
 کایآمر  یبه نقل از سه مقام رسم  ترزیرو  یرا به کابل کشانده است. خبرگزار  لزادی خل  یپا   گریبُن بست بار د  نیا

طالبان که   ان یاند که جنگجوکرده  شنهادیبه دولت افغانستان و طالبان پ   یدر هفته جار  ییکا یآمر  یها لماتپینوشته که د
تحت نظارت طالبان و  ی از زندان در مکان یی"پس از رها  هستند،حمالت در افغانستان   نیتر نیمتهم به ارتکاب خون

و آغاز   انیزندان  ییخروج از بن بست رها   یبرا  ینهادشیراه حل پ   نیازمنابع به ما گفت که ا یکی.  رندیدولت قرار بگ
 ردک  دیقربان تاک  دیبه مناسبت ع  یسخنران   انیدر جر  یاشرف غن  دیمذاکرات صلح مطرح شده است".  روز اول ع

نفر    ۴۰۰  نی ا  انیو افزود در م  ردیبگ  میتصم  دیجرگه با   هیآزاد نشدهٔ طالبان لو  ینفر زندان  ۴۰۰  یکه در مورد آزاد
اساس  یافراد قانون  براساس  که  حال  یآزاد  تیجمهور صالح   سیرئ  ،یهستند  در  ندارد.   را  ها   یآنان  قلب   یکه 

سازشکاران   یبه طالبان، برخ  کینزد یتپد. حلقه ها  یعدالت م یبرا یستیترور نی حمالت خون انیبازماندگان قربان
  ن یعاجل ا  یرسانه ها خواستار رهائ  یاز مجرا  یه عقب نقاب صلخوا  ردری از" کارشناسان" اج   یوعده ا  یمیتنظ

 .  شوندیم انی زندان
 

    رد؟ یگیاز کجا منشأ م  ان یزندان ی بر سررهائ اختالف
 

افغانستان برگزار شد. اصوالً   یاسالم  یجمهور  ابی پاکستان مذاکرات دوحه در غ   یبنا به اصرار طالبان و پافشار 
را بدهد که در محابس    یحکومت افغانستان وعدهٔ رهائي هزاران زندان  ابیکه در غ   دادیبخود اجازه م  کا یامر  دینبا 

  ق یشامل اند تحق   ستیل  ن یدرا  نیچگونه مجرم  نکهیمورد ا   درخود    دیبا   کا یامر  اً یاند. ثان   یحکومت افغانستان زندان 
از   کیچ ی. هشدیپرداخته م    ستیل  نیتا بموقع به اصالح ا  نمودیمورد با مقامات افغان مشورت م  نیدرا  ا یو    کردیم
 کیداشت تا کلوخ را در آب بگذارد و از سر آن بطرف  میادارهٔ دونالد ترمپ تصم رایکار ها صورت نگرفت ز نیا

است تا با بلند   دواریام  کا ی. امرزبزندیترمپ را برآورده بسازد، خ   یکه اهداف انتخابات  یو استخبارات   یمصلحت  لحص
  ن یتوافقنامهٔ دوحه را برحکومت افغانستان بقبوالند. ا  یهمه مواد ضد افغان   ،یمال  یکردن مترسک قطع کمک ها 

  کا یامر  یها   یاشتباهات و کوته نظر  متیجنگ مثل گذشته ق  انی است که مردم افغانستان و بخصوص قربان  یمعن  نیبد
 را بپردازند.  

 

 طالبان:    نیسنگ میجرا  انیزندان  یآزاد جمهور در مورد سیرئ  ت یصالح
 

 رابطه قابل غور وتحمل است:  نینکتهٔ مهم در دو
 

در مورد    قی. حکومت تا حال به ملت معلومات دقند یصدمه بب  دیعدالت نبا   نیتأم  یبرا  ان یحق قربان  نکهیا  نخست
باشد   ینیشامل حمالت خون  تواندیم  نامدیم  نیسنگ  مینداده است. آنچه حکومت آن را جرا   انیزندان  نی ا  میجرا  تینوع
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و قاچاق عمدهٔ مواد مخدره و   دیشده اند. تول  یرنظامیصد ها غ  ا یشدن ده ها    یزخم  ا یکه بطورمثال منتج به مرگ  
 ۹۰۰حدود    تیه ها از موجوداز رسان  یکیاند. چند هفته قبل    مینوع جرا  نیشامل ا  زی ن  گانهیدول ب  یبرا  یجاسوس
  ی از پاکستان  یادیگزارش درست باشد بخش ز   ن یطالبان صحبت کرده بود. اگر ا  یهزارزندان   ۵  ستیهم در ل  یپاکستان

بخش حق اله را عفو کند اما بخش    تواندیجمهور م  سی ها رها شده اند.   مطابق شرع و عرف معمول در افغانستان رئ
بعد از    ی. فضا باشدیجمهور م  سیرئ  تیحق العبد که مربوط ده ها هزار خانوادهٔ متضرر است، خارج از صالح

  شود یکه در مورد آن صحبت م  یصلح  بهمردم کشور ما را نسبت    ،یتوافقنامهٔ دوهه هم از لحاظ وسعت تلفات ملک
وترد م  یها افتهیانداخته است.    دیبه شک  نشان  متحد  ملل  ادامه تالش   دهد یسازمان  با وجود  تلفات    یها که  صلح، 

  ان یدر جر یرنظامیغ  ۱۲۸۲گزارش،  نیاست. براساس ا افتهی درصد کاهش  ۱۳تنها   ریدر شش ماه اخ  انیرنظامیغ
  ان یرنظامیغ  حد اوسط تلفات روزانه  ب،یترت  نیاند. بدشده  یزخم  گریتن د  ۲۱۷۶و    شتهک  یالدیم  ۲۰۲۰اول سال    مهین

تلفات به حمالت طالبان    نی ا  صدیف  ۴۳. در گزارش  رسدیتن م  ۲۰به حدود    یالدیم  یاول سال جار  مهین  انی در جر
 نسبت داده شده است.  

مجازات را دارد. اما مطابق   فیعفوه و تخف   تیصالح  یقانون اساس  ۶۴مادهٔ   ۱۸جمهور بموجب بند    سیرئ  نکهیا  دوم
اصطالح »    نجای»مطابق به احکام قانون« باشد. در ا  دیبا  نهی جمهوردر زم  س یحکم رئ  یبند قانون اساس  نیبه هم

  ی الملل   نیب  میجزاء افغانستان به جرا  دیاول کود جد  د. باب دوم جلباشدیم  یالملل   نیو ب   یداخل  ن یقانون« شامل قوان
اصل منشأ  نی. اباشندیقابل عفوه نم یالملل نیب میبخش کود جزا درج است که جرا نیهماختصاص داده شده است. در 

امضا کننده   نسویبد  ۲۰۰۳جزا که افغانستان از سال    ی الملل  نی. اساسنامهٔ محکمه بردیگیم  یالملل  نیب  نی خود را از قوان
 حیکه در فوق تشر  ن«ی»سنگ  میازجرا  ی. حد اقل بخشداندیقابل عفوه م  ریرا غ  تیبشر  هیعل  میوعضو آن است، جرا

شده و   تیبشر   هیعل  میو جرا  یجنگ  میرا که مرتکب جرا   یان ی جمهور زندان  سیاند. هرگاه رئ  یالملل   نیب   میشد، جرا
اش    یالملل   نیافغانستان ونقض تعهدات ب  یرا بوجود آورده اند عفوه کند، مرتکب نقض قانون اساس  یادی ز  انیقربان

 . گردد یم
 

 تحت نظارت طالبان و دولت:   ی خطرناک به مکان ان یانتقال زندان یبرا کایامر  طرح
 

اعتراض دارند.   یزندان ۴۰۰ نی ا یبه رهائ زیاش ن ی الملل نیب یمطرح کرده که شرکا  یبخاطر کا یطرح را امر نیا
صد   ی. در ضمن رهائ تواندیجهان غرب هم خطرناک تمام شده م ی افغانستان بلکه برا یآنها نه تنها برا  یرهائ  را یز

  م یملل متحد که موافقتنامهٔ دوحه و ضما   تیامن  یوراش  ی اعضا   یشده اند برا  یالملل   نی ب  میکه مرتکب جرا  یها فرد
  ی الملل   نی ب  نیبوده و در تضاد با برخورد شان در رابطه با بطور مثال مجرم  یزیآبرو ر  کیکرده اند    بیآنرا تصو

  ان تلخ افغانست   یتها ی و به دور از واقع  کایدفتر وزارت خارجهٔ امر  کیطرح که احتماالً در    نیقرار دارد. ا   ا یوگوسالوی
گردد و در آنجا    جادیشان ا  یها   لیطالبان و فام  یزندان  ۴۰۰  نیا  یشهرک برا  ک یاست که    یمعن  نیشده، بد  جادیا
طرح    نیشدن ا  یاز جانب خود طالبان و حکومت افغانستان تحت نظرگرفته شوند. عمل  نیسنگ  میجرا  نی مرتکب  نیا

جهت حکومت افغانستان طرح   نی. ممکن به همرسدیمدشوار به نظر   اریافغانستان اگر نا ممکن نباشد بس  طیدر شرا
 کرده است.    شکشیخود را پ

 

 را خواهد داشت؟  یالملل  نیب  میه جراعفو  ت یجمهور صالح سیجرگه رئ  هیدر صورت مشورٔه مثبت لو  ایآ
 

شود.    ریبه آن اشاره نموده بود دا  شیخو  دیع  هٔ یانیدر ب  یکه اشرف غن  یجرگهٔ مشورت  هیلو  گریاست تا سه روزد  قرار
  ان ی زندان  یرهائ  یدرپهلو  یجرگهٔ مشورت  هیلو  نیجمهور به رسانه ها گفته است که در ا  سیسرور دانش معاون دوم رئ

  ی دواریابراز ام  ی. وردیگیمطالبات مردم تبادل نظر صورت م  وآتش بس، مذاکره با طالبان و خواستها    یطالبان باال
در   کا یامر  ری. معاون سفرندینگ  دهیو حقوق بشر را ناد  یمل  یحفظ ارزش ها   یواحد مردم برا  یکرده که طالبان صدا

کند.  همو زنان فرا یاجتماع یتها ی ابراز نظر اقل یاسب را برامن نهٔ یزم یجرگه مشورت هیاست که لو دواریزامیکابل ن
 یمل لیاست که در مسا  نیجرگه ا هیندارد. جنبهٔ مثبت لو یمشکل یجرگهٔ مشورت هیهم با طرح لو کا یقرار معلوم امر

جرگه ها در   هیکه ازلو  ی. اما با در نظر داشت تجارب ردیگ  یجامعه مشورت صورت م  عیاز اقشار وس  یبا افراد
  ماندهٔ یباق یزندان   ۴۰۰جمهور مشوره بدهد تا  سیسپتمبربه رئ ۱۷جرگهٔ  هیکه لو رودیانتظار م میافغانستان دار خی تار

 جرگه از جانب طالبان رها سازد.   هیگرلوید یخواسته ها  یبرخ یطالبان را مشروط به قبول
شده اند  نیسنگ میطالبان که مرتکب جرا یزندان  ۴۰۰ یبه رهائ  یاسیبتواند از لحاظ س دیجرگه شا  ه یمثبت لو مشورهٔ 

از قابل عفوه نبودن   یالملل  نیب  میدر رابطه با جرا  یجرگهٔ مشورت  کینظر    یاز لحاظ  حقوق  یگردد ول  یچراغ سبزتلق
که   یجرگهٔ قانون اساس ه یاست وبا لو یجرگه، صرفاً مشورت هیلو نیا نکهی. نخست الیکاهد. به سه دل ینم میجرا نیا

  دانند، یقابل عفوه م  ری را غ  یالملل  نیب  میکه جرا  یالملل   نی ب  نیقوان  اً ی.  ثانباشدیفوق العاده است متفاوت م  شیها   تیصالح 
حقوق  لحاظ  قوان  یاز  تصام  نیبر  لو  تیارجح   یمل   میو  کنندگان  اشتراک  ثالثأ  م  هیدارند.   تیصالح  یشورتجرگهٔ 
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  ان ی زندان  یرا ندارند واگردر بخش رهائ  نیسنگ  میجرا  انی بازماندگان قربان  یدر قسمت حق عدالتخواه  یریمگیتصم
 عبور کرده اند.  شیخو تیخطرناک مشورهٔ مثبت بدهند از مرزصالح 

 

 :   یریگ  جهینت
 

تحت فشار مضاعف    کا یتوسط وزارت خارجهٔ امر  یامر است که اشرف غن  نیجرگه نشان دهندهٔ ا  هیلو  یبرگزار
شروع    یاالفغان   نی خطرناک طالبان را آزاد کند تا مذاکرات ب  ی زندان  ۴۰۰  شیخو یباطن  لیقرار  گرفته تا برخالف م

  ی نم  ی"خطرناک" را رها نکند. اشرف غن  انی زندان  ه دول اروپائي به او گوشزد کرده اند ک  گریشده بتواند. از جانب د
  ه یلو  ی. نظر مشورتردیبدوش گ  یرا به تنهائ  انی همچو زندان  یرهائ   ندهٔ یوبار مالمت عواقب آ  یخ یتار  تیسؤلخواهد م

 یجرگه در قسمت رهائ  هیکه مشورهٔ لو  ی. در صورتگرددیمحسوب م  یاسیبُرد س  یاشرف غن  یجرگه هرچه باشد برا
  ه یلو  یمشوره ها   ریرا بدست آورد و هم ازسا   کا یامر  تیآنها هم رضائ  یمبتواند با رهائ   یمثبت باشد، و  انی زندان

 یزیباشد، دستاو  یجرگه منف  هیطالبان استفاده کند. و اگر مشورهٔ لو  یاهرم فشار باال  ثیمذاکرات بح   انی جرگه در جر
ان آن را خود حکومت  جرگه که اشتراک کنندگ هیلو  ورهٔ مش یو طالبان.  به احتمال قو کا یاقناع امر یبرا کندیم دایپ

جنگ و بازماندگان شان اند. خواستها    انیماجرا قربان   نی ا  یمثبت خواهد بود. در آنصورت بازندهٔ اصل  کندیم  نیگلچ 
نواخته شده    یدینا ام  یل یآنها س  یگرفته شده و به رو  ده یاز چهل سال گذشته بار بار ناد  شتریب   یط   انی و منافع قربان

 به همان سرنوشت تلخ مواجه شوند.    انیبار هم قربان نیکه ا رودیآن م میاست. ب
 

 ۲۰۲۰اگست  ۳
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

