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I. ديباچه 
 
 

و , مقاالت, ت گزارش هاشروع تيپيک اکثري, اين جمله. افغانستان متحمل جنگ بيشتر از دو دهه شده است
اين جمله که اکثرأ برای توصيف چالش های بعد ازسقوط . سخنرانی های نوشته شده اخير درباره افغانستان است

بااينحال کوشش های کمتری . آنقدر بکار رفته که حالت يک کليشه را بخود گرفته است, طالبان استفاده می شود
جالبتر آنکه . آن بر وضعيت کنونی افغانستان مورد مطالعه قرار گيردصورت گرفته تا خود  اين تاريخ و اثرات 

ندرتا مطرح , و جنايت عليه بشريت, جنايات جنگی, عليرغم جق کشی های گسترده  دودهه جنگ , جملهاين 
ی گدشته افغانستان بکرات ياد ول.  کننده محاکمه جنايتکاران جنايات گذشته که اکثرا در قيد حيات اند می باشند

  . دوکمتر به آن پرداخته می ش
 

درمانگر اين تالش ندارد تا , مستند ارائه می داردبطورکه فقط يک بخش ازهمين دودهه گذشته را, اين گزارش
اين گزارش يک تاريخ جامع ازدرگيری های مسلحانه دودهه گذشته و يا شرح کامل از تمام . وضعيت باشد

 در 1990و 1980تدوين اسناد مکمل شنيعترين جنايات که درسالهای . دو نمی تواند باش.جنايات همين دوره نيست
افغانستان صورت گرفته  به کوششهای همه جانبه و درازمدتی نيازمند است  که در کل بايد مورد حمايت دولت 

بلکه , د نخواهد گنجيجلددر يک , چنين تاريخی به تحرير درآيدزمانيکه . افغانستان و جوامع بين المللی قرار گيرد
  .  ها از آن انباشته خواهد شدقفسه

 
اين گزارش به شرح يک سال ازتاريخ افغانستان و حوادث که  بالفاصله بعد از سقوط دولت مورد حمايه , بيشتر

ميالدی می 1993 الی مارس 1992با آوريل مطابق  تقويم خورشيدی که 1371اتحاد شوروی در کابل يعنی سال 
پايتخت افغانستان و , يعنی کابل,  را مورد توجه قرار داده که در يک محلی حوادثهمچنان. گردد می پردازد

  .  استادهنواحی اطراف آن اتفاق افت
 

 اولين سالی آزادی افغانستان 1371سال . ابعاد و زمينه جنايات آن مطرح است, ؟ اوال1371چرا کابل و چرا سال 
تغير قدرت در کابل به آسانی .  شروع شده بود1980اوايل سال از سلطه شورويها بعد از ده سال اشغال بود که از

  .  رقم زننده يک آغاز جديد برای افغانستان باشد1371می توانست در سال 
  

 1371درسال , اين گزارش نشان می دهد, چنانکه.  مبدل شد يکی از سيه ترين زمانه ها دوره بهاين, در عوض
لحانه دائمی ميان دسته های متخاصم مجاهدين و نيروهای نظامی بی کابل تقريبأ صحنه ای از درگيری های مس

گروه های مختلف , در اين دوره.  که بعد از فروپاشی دولت تحت حمايه اتحاد شوروی به شهرريختندبودبندوبار 
 از دراين درگيريها دهها هزارتن. عليه شهروندان افغان درکابل گرديدند با هم درگير و مرتکب جنايات بيشماری
بيشتراين تلفات غيرنظامی نتيجه مستقيم حمالت ويا , اگر بيشترين نه. افراد غير نطامی کشته و يا زخمی شدند

هزاران تن از .  تخطيها شديد از قوانين جنگی بود نتيجه گروهای درگير بر افراد عام و يايیتعرضات بی پروا
قسمت های . آنان تا به امروزدوباره ديده نشده اند اکثر  کهه شدندربود در اينمدت توسط مليشاه ها مردم عوام

زيادترين ويرانی های که حتی امروز کابل داغ آن را برخود دارد درهمين دوران . وسيع شهر تاراج و نابود شد
  .   و سالهای متعاقب آن و قبل از هجوم طالبان رخ داده است
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تمام تاريخ جنگهای . متر مورد توجه قرار گرفته استفجايع اين دوره از فجايع ساير مراحل جنگهای افغانستان ک
 الی 1359 (1980در سالهای .  اتحاد شوروی تا به امروز با فجايع رقم خورده استتهاجمزمان حدود افغانستان از

دولت وقت افغانستان با حمالت عمدی بر  آن در ارتش سرخ اتحاد شوروی و ارتش متحد) خورشيدی1368
و شکنجه و فتل محبوسين مرتکب جنايات بزرگ جرايم جنگی و , کشتن زندانيان, مسکونیغيرنظاميان و محالت 

طالبان ) خورشيدی1380الی 1375 با سالهای مطابق( 1990از اواسط الی اواخر. جنايت عليه بشريت شدند
 را در منحيث قدرت دولتی کامال فرا از معيارات شناخته شده حقوق بشری عمل کرده و جنايات جنگی بيشماری

  . انجام دادندجريان حمالت نظامی 
 

 فجايع قوای اتحاد شوروی از,  های خود يافته قبالنظارت برحقوق بشر و ساير سازمان های حقوق بشریسازمان 
در  مرتکب شده اند 1990 سالهای جريان طالبان دررا کهو جنايات و اعمال سرکوبگرانه  و دولت وابسته به آن

جنايت عليه بشريت و , سازمان ملل متحد يک فهرست از جنايات جنگی, بعالوه.  اندنشر کردهچندين گزارش 
 دوران که در که بيشتر بر جنايات ترتيب داده است 2001 الی 1978تخطی های حقوق بشری را از سراسر دوران 

 در اما,  نشداين گزارش علنا پخش. ( اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی و طالبان صورت گرفته تمرکز دارد
 رسانه های بين المللی تخطئی های دوران اتحاد شوروی و طالبان  .)  به دولت افغانستان تقديم شد2005جنوری 

  .  راوسيعا پوشش داده است
  

 خورشيدی می شود کمتر مورد توجه قرار گرفته 1371  سال که در برگيرنده حوادث1990 سالهای اما اتفاقات
دوره تحت شعاع حوادث ديگری همچو مبارزات انتخاباتی امريکا ميان  بيل کلينتون و در سطح جهانی اين . است

  . فروپاشی اتحادشوروی و جنگهای يوگوسالويا سابق قرار گرفت , 1992در سال    اولبوش. جورج
  

از نسبتا شمار اندکی .  در دست استمعلومات ناچيزی افغانستان 1371درباره اتقاقات سال بطور کلی امروزه 
ناشرين و توليدکنده گان رسانه های , خبرنگاران افغانی و بين اللملی حوادث اين دوره را پوشش خبری می دادند

هيچ ناظر حقوق بشر . می گذشتند تهيه شده بودآنان خبری از کنار اخبار مربوط افغانستان که توسط خبرنگاران 
وتعدادی نسبتا  ,  بودندهای خيريه در کشور فعالعده معدودی از سازمان , بين المللی در کشور حضور نداشت

از وضعيت حقوق بشر تا مسئوليت  نداشتند موجود بودند مستقيما کمی از کارکنان سازمان ملل که در کشور 
   . اين گزارش کوششی است برای پر کردن اين خلع معلوماتی. گزارش دهند

   
بسا از قوماندانان .  استه افغانستانيژه آن با شرايط امروز رابطه و1990 سالهای  حوادث توجه ما بهديگری دليل 

گزارش متهم به ارتکاب جنايات شده اند از جمله مسئولين امور در اداره دولت اين و رهبران گروهای که در 
استخبارات دولتی و حتی منحيث مشاورين رئيس جمهور , اردو, مقامات عاليه  پوليسر دو امروزه افغانستان اند 

اکثريت افغانها و بخصوص .  اندوظابف اشغال چنين دتعدادی ديگری از آنان در صد.  کار اندمشغولی کرز
 چنين پستهای فاقد شرايط الزم برای احراز  بخاطر سابقه جنايتباری که دارندکابليها باور دارند که اين رهبران

  .   باشندمیدولتی 
 

 در شرايط جنگ و بعد از  سال می شود که25بيشتر از ) وق بشرنظارت برحقسازمان  ( ما.ما با اين نظر موافقيم
ما شاهد موفقيت و شکست روندهای صلح زيادی بوده ايم و بارها مشا هده .  می کندتحقيق  جنگ در چهار قاره

 که به  حل و یيلتما بخاطر ی که سابقه جنايتباری داشته اند رهبران از جنگکرده ايم که چگونه در شرايط بعد
  .بيقانونی دامن زده اندخشونت و  به ادامه  بجای قانون دارند   قضايا از طريق خشونتفصل
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عليرغم آنکه توافقنامه بن دولتی را تحت رياست پريزدنت کرزی .  قابل تطبيق است امروزاين درسها در افغانستان
ود سر محلی قراردارد که با خ) جنگساالران(بيشتر نواحی کشورتا به امروز تحت اداره فرماندهان , ايجاد کرد

 مساعی  دولت برای ايجاد صلح را خدشه  تالش می کننددسته های نظامی خورد و بزرگ  که در اختيار دارند
 گزارش از آنان در ارتکاب جرايم گذشته  نام برده شده اينعده زياذی از جنگساالران و گروها يکه در. دارسازند

 2001تجاوز و قتل  از سال , شکنجه زندانيان , آدم  ربايی , ون دزدی است در تخطی های امروزی شهر کابل چ
    . دارندتا کنون دست

  
بسياری از .  استانتشار داده های قبلی 1نظارت برحقوق بشر تعدادی زيادی از اين جنايات را در گزارشسازمان 

م برده شده است همچنان در توطئه مقامات عاليرتبه دولتی که در اين گزارش و گزارش های قبلی ما از آنان نا
  . که گزارش آن توسط سازمان مستقل حقوق بشر افغانستان  به نشر رسيد متهم شده اند) شيرپور(ب زمين های صغ
 

دست داشتند جنايتکاران آزموده  1990 که در تعديهای سال ی بسياری از جنگساالران ,بطور ساده می توان گقت
همواره که در ظرف سه سال گذشته همچنان,  تکرار مکررات استکابليهااری از درک اين حوادث برای بسي. اند

مگرظاهرآ چنين بر می آيد که اين درس از ."  هستند جنگساالرانجنگساالر: "به نظارت برحقوق بشر گفته اند
  .خاطره بسياری از کارمندان دولت افغانستان و جامعه بين المللی رخت بر بسته است

 

II. هيافته های ويژ 
 
يعنی سقوط -1992و جنايات عليه بشريت را که از آوريل , جنايات جنگی,  از جنايات هولناکیگزارش شماراين  

 بطور مستند ارائه ستاده ا اتفاق افت1993 الی مارس -مورد حمابت اتحاد شوروی بودرهبری که ,  دولت نجيب اهللا
    . می نمايد

  
بخش . می آيد ارايه کننده پس منظر تاريخی تا حوادث آنسال می باشد بخش دوم اين گزارش که به دنبال ديباچه 

و ,  بازگو می کند1992وقايع تصرف کابل توسط نيروهای مخالف نجيب اهللا را تا اواخر آوريل )  الف(سوم جزء 
 که گروهای مختلف  می پردازند1992به شرح خشونت های نيروهای درگير در داخل شهر از آوريل الی دسامبر 

ند به بحث ه اکه در اين دوره مرتکب شدمختلف را اين گزارش جنايات هريک از جناحهای . به نبرد با هم پرداختند
, آماج قرار دادن عمدی غيرنظاميان؛ قتل و تعرض بر مردمان غيرنظامی, مانند حمالت ناسنجيده نظامی, می گيرد
رش همچنان اتهامات مبنی بر تجاوز به دختران و اين گزا. و چوروچپاول اموال مردم, کار اجباری, آدم ربايی

 .   مورد ارزيابی قرار می دهد زنان و بجه ها را
 

دهد که چگونه توضيح می ) ج(بخش سوم جزء. به شرح تشديد جنگها می پردازد) ب(گزارش در بخش سوم جز 
واقع , ای شيعی درافشار با حمله نظامی چندين گروه از مجاهدين عليه نيروه1993جنگها در ماه فوريه سال 

 در نتيجه حمالت ناسنجيده و يا عمدی بر نقل می کندآنگونه که گزارش . به اوج خود می رسد,  درغرب کابل
آنگونه که در اين .  شدند ديگر آواره  نفرتدارک اين جنگ صدها نفر کشته و هزارانمراحل منازل مسکونی در

                                                   
جلد , گزارشی از سازمان نظارت بر حقوق بشر". تخطی های حقوق بشر در جنوبشرق افغانستان. کشتن ات برای ما خيلی آسان است:"رجوع کنيد به  1

  ؛0703afghanistan/2003/reports/org.hrw.www://http :قابل دسترس استکه در سايت ذيل . 2003جوالی , 5 شماره 15

دسترس گزارش نامبرده در سايت ذيل قابل . 13نمبر  , 2 شماره 14جلد , " بجای جنايات طالبان: "و همچنان به گزارش نظارت بر حقوق بشر به اسم 
     2afghan/2002/reports/org.hrw.www://http :است
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ی از افراد غيرنظامی را جلو در منازل  آنان در جريان جنگ بقتل مليشاهای مهاجم عده ای زياد, گزارش ذکر شده
  .  از آنان ديده نشده استاثریصدها تن ديگر ربوده  شدند که تا به امروز . رساندند

   
گروهای مختلف و رهبران گروها ی در گير که جنايات آنان در اين گزارش جزايی ما به قابليت , در بخش چهارم

  . پرداخته ايم در دولت افغانستان مقامی داشتند به بحث 2005 که تا اواسط سال یرماندهانبشمول ف, درج شده 
 

  .بخش پنجم به تقصيل پيشنهادات اختصاص دارد
  
  

III. قرار ذيل اند, جنايات  گروها و رهبران  که  درج اين  گزارش  شده است: 
 

مرکب از مردمان  تاجک عمدتا  گروهی ,  ")جميعت"از اين ببعد ( جميعت اسالمی افغانستان  •
که در حمله انتخاری (تحت رهبری سياسی برهان الدين ربانی و فرماندهی نظامی احمدشاه مسعود 

 ). کشته شد2001 سپتامبر 9

اکثرا از , يک ترکيبی از نيروهای نظامی مختلف تحت رهبری  فرماندهان مجاهدين , ورای نظارش •
  .مسعود با هم جمع شده بودندشمال و شمالشرق افغانستان که تحت قيادت 

تشکلی است عمدتا از مردمان  پشتون تحت رهبری گلبدين حکمتيار و يکی از , حزب اسالمی •
 و 1980دريافت کننده گان اصلی کمک های نظامی اياالت متحده از طريق پاکستان در سالهای 

1990  . 

روهی عمدتا از مردمان پشتون تحت گ") اتحاد"از اين ببعد ( اتحاد اسالمی برای آزادی افغانستان  •
رهبری عبدالرب الرسول سياف و دارای رابطه نزديک  باعربستان سعودی و مورد حمايه 

 . آنکشور

گروه اصلی شيعی و عمدتا از مردمان ") وحدت"از اين ببعد (حزب وحدت اسالمی افغانستان  •
 تحت رهبری عبدالعلی 1993و 1992هزاره در افغانستان و شديداتحت حمايه ايران که درسالهای 

  . قرار داشت) کشته شد1996که در سال (مزاری 

گروهی عمدتا مرکب  از مليشاه ها ازبک و ") جنبش"از اين ببعد ( جنبش ملی اسالمی افغانستان  •
جنرالی باقيمانده (تحت رهبری جنرال عبدالرشيد دوستم , ترکمنان واقع در سمت شمال افغانستان 

و متشکل از نيروهای مورد حمايه ) 1980تحت حمايه اتحاد شوروی در سال های از دوران دولت 
 . اتحاد شوروی و مليشاه های مجاهد سمت شمال افغانستان

گروهی عمدتا شيعی تحت رهبری سياسی محمد ") حرکت"از اين ببعد ( حرکت اسالمی افغانستان •
 .ه ايرانآصف محسنی و فرماندهی نظامی سيد حسين انوری و مورد حماي

  
 

دولت اسالمی " حاکميت افغانستان رسما به , پرداخته است زمانيکه اين گزارش به بحث در باره آن  بيشترقسمت 
. تا سيس شدشورويها بود   بعد از سقوط دولت نجيب اهللا که تحت حمايه1992تعلق داشت که در آوريل " افغانستان

بغت اهللا مجددی قرار داشت که  رويهمرفته يک رهبر سياسی  تحت رياست  ص1992اين دولت از آوريل الی جون 
گروه ) ولی نه همه  (بيشترصبغت اهللا مجددی توسط . ضعيف و از يک گروه کوچک مجاهدين واقع در پشاوربود
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 آن پرداخته  شرحدوره باقيمانده که اين گزارش  به. برگزيده شد به شکل يک مصالحه نام برده شدهای که قبال
رهبر سياسی ,  تحت اداره برهان الدين ربانی افغانستانرياست جمهوری, 1996آمدن طالبان در سال  الی ,است

  .   جميعت اسالمی قرار داشت
  

تحت اداره حاکميت ,   به استثنای حزب اسالمی حکمتيار, ظاهرا همه گروه های که قبال ذکر شد1992در سال 
 تغير جهت داد و با 1992وحدت در اواخر , ش  آمده استمگر چنانچه در اين گزار. (همين دولت قرار داشت
واستخبارات درابتدا دوره که اين گزارش به بحث درباره آن , پوليس, نيروهای اردو.)  حزب اسالمی متحد شد

 چهگر, بيشتر مرکب از نيروهای جنبش و جميعت بودند و تحت اداره ضعيف دولت قرار داشتند, پرداخته است
و اتحاد , جنبش, فرماندهان و مقامات جميعت. وحدت و حرکت نيز در آن حضور داشتند, با اتحادمليشا های متحد 

  .  با هم ديدار داشتند فعاليتهای شانغالبا در دفتر رياست جمهوری و وزارت دفاع برای همآهنگی
 

آن پرد اخته شرح  گزارش به اين حزب اسالمی حکمتيار از برسميت شناختن دولت کابل در بيشتر مدت زمانی که 
نيروهای وحدت تحت رهبری مزاری در . (است ابا ورزيد و به جنگ با نيروهای دولتی و حمله به کابل پرداخت

  .) به اين کوشش ها پيوست1992اوخر 
 

 دارای 1993-1992هريک از گروه های درگير در جنگ های سال , چنانچه در اين گزارش نشان داده شده است
 می رهبران و فرماندهان . بودند2و عساکر, فرماندهان درجات پائينتر, فرمانده عمومی , سلسله مراتب نظامی

 .درا به اطاعت وادارنعساکر و  دستور انجام و عدم انجام يک عمل را صادر توانستند توسط اين سلسله مراتب 
و فاميلی آن راسيال می , قومی,  اين سلسله مراتب هميش هويدا و منظم نبود  و روابط پيچيده ای اتنيکیگرچند
خود را در افراد کنترول  فرماندهان  در اکثر موارد بسا کههوچ, بودمنظم اما ساختار گروپ ها هميش . ساخت
. پذير بوده است و مهار اجتناب قابل ,  جنايتها و تخطيها که در اين گزارش از آن ياد شده بيشتر.  داشتنددست

 شماری از جنايتها مستقيما  توسط قوماندانان فرمان داده شده  دارد  احتما ل,چنانچه در ذيل نشان داده شده است
  . باشد

 
برای معلومات بيشتر راجع به ترکيب و مشخصات گروها که در باال از آن ياد شد به بخش اول ضميمه رجوع 

  . کنيد
 

IV. ارزش عدالت 
 

ود است  برای قاطبه افغانها اين. افغانستان است تکرار شده ديگری در باره جمله  اين يک .دستان همه  خون 
 و جنايات جنگی در  ها ای از حق تلفی دست رد به سينه  جنگساالران است که با سابقه: يک اعالم جرم استجمله 

ولی . منزجر بودندخيلی از افغانها از ظلم و تبهکاريهای طالبان , اگر همه نه.دولت کنونی افغانستان حضور دارند

آل

                                                   
 ترتيت داده است مانند کارمندان امداد 1993-1992اين گزارش شرح ساختار فرماندهی گروها را بر اساس مصاحبه ها با منابع آشنا به حوادث سالهای  2

ديپلومات ها ؛ , ژورناليستان, و مقامات دولتی افغانی؛ کارمندان امداد رسانی بين المللی مانند کارمندان امور صحی, تاريخ شناسان, ناليستانژور, رسانی
ه ساختار برای تحليل  و فهم بيشتر راجع ب. تفصيل بيشتر راجع به ساختار فرماندهی اين گروها  در بخش پنجم آمده است. و مجاهدين و رهبران گروها

نيو , نشر دانشکده ييل" (از دولت حايل الی دولت ورشکسته: در جستجوی صلح در افغانستان" بارنت روبين : فرماندهی  اين  گروها رجوع کنيد به 
به ويراستاری ( افت؟آيا بنياد گرايی تولد دوباره ي: افغانستان و طالبان" 1996-1992دولت ربانی " ؛ امين سايکل ) 119-117 صفخات 1995سال , هافن

, چاپ پشاور( نيم نگاهی به ائتالف های تنظيمی در افغانستان, ؛ نورمحمد سنگر)36-34صفحات , الهور, 1998, از نشرات پيشآهنگ, ويليام مالی
    )1999, نشرات چهره, تهران( , عصر مجاهدين و ظهور طالبان, ؛ و چنگيز پهلوان)2003
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که بسياری ازاعضای رهبريت سياسی و نظامی فعلی ,   را فراموش نکرده اند زماندوره ماقبل آنانان افغ,  با آنهم
مردم بخاطر دارند که چگونه  . بلند پايه بودند مناصب دولتی و گروهیارای د طالبان افغانستان در حکومت ما قبل

جنگها به حال مردم اين وجه به اثر درگيرهای خونين کوچه به کوچه بدون کوچکترين تو چوروچپاول بهگروها 
   . دوران اشغال شورويها را بياد دارند تمام جنايات هولناکمردم همچنينو. می پرداختند عادی 
          

برای مقامات افغانی و بين المللی توجيحی است برای گريز از محاکمه کشاندن , " دستان همه خون آلود است" ,اما
که به رهبران در بعضی از صحبت ها يمقامات .  کننده گان حقوق بشر در سطح جهانعده ای  از  جانيترين نقض

 ميليون ها افغان در شمردناين بيان خود دست کم , "هيچکس دستان پاک ندارد" ميگويندداردآينده افغان اشاره 
  .   داخل و خارج کشور است که هيچگاهی در خونريزی ها  شرکت نداشته اند

  
و اکثريت آنان واجد شرايط خدمت دردستگاه . ندارند"  ون بر دامن خهيج لکه"مليون ها افغان در واقعيت امر 

با اينحال . بعضی از آنان با سرافراشتگی خدمت کرده و می کنند. دولتی اند و يا صالحيت نامزدی آن را دارند
از آنانی و , ميترسند قدرتمند از رهبران مليشاه های, بسياری از افغانان مجرب از شرکت در دولت هراس دارند

 دست شان به خون کهو بوافعيت امر" استدست شان بخون آلوده " دارند که  به زبان دری به آنان می گويندبيم 
    .استآلوده 

 
که در ي افغانها می خواهند مسئولين و فرماندهان گروهای در گير در اين جنگها يکجا با  آنان بيشترحقيقت اينست که

کميسيون مستقل . رويها و طالبان مرتکب جرم و جنايت شده اند مورد بازخواست و محاکمه  قرار گيرنددوران شو
  تا  هزاران شهروند افغان در سراسر کشور انجام دادبا.  را يک نظر سنجی ای2004حقوق بشر افغانستان در سال 

می  گزارش  بخشی ازکميسيون در. گيرند به ارزيابی در باره جنايات گذشته و نحوه رسيدگی به آن آنان را نظر
     :نويسد

    
ابعاد جنايات که در افغانستان صورت گرفته خيلی  وسيع است وقربانی که مردم افغانستان در نتيجه 

در جواب اين سوال که . از عمق و گستردگی زيادی برخوردار می باشد, اين بيرحمی ها داده است
 4151 فيصد از مجموع 69,  جريان جنگ متاثر شده ايدآيا شخصا از تخطی های حقوق بشر در

قربانی مستقيم جرايم جنگی در , پاسخدهنده ما تصريح کردند که خودشان  و يا اعضای فاميل شان
افزون ,  اشتراک کننده  گروپهای مباحثاتی2000ازمجموع بيشتر از .  سال گذشته  بوده اند23جريان 

به کشتار اعضای فاميل و نزديکان خود اشاره , وپهای مباحثاتی تن از اشتراک کننده گان گر500بر 
خود و يا اقارب شان مورد شکنجه و بازداشت ,  تن از اشتراک کننده گان مباحثاتی400تقريبا . کردند

اين آمار و ارقام تکاندهنده است و تقريبا با ساير بحرانها در چهارگوشه جهان قابل . قرار گرفته بودند
   3.مقايسه نيست

 
 در 75.9"(خيلی مهم"  در صد افغانها عدالت را يا94 افغانستانمطابق به نظر سنجی کميسيون مستقل حقوق بشر

  پرسيده شد که تاثير محاکمه جنايتکاران جنگی از آنان وقتی که. می دانند) در صد18.5" (مهم"و يا ) صد
 7.6و فقط " ثبات و استحکام امنيت خواهد انجاميدتقويت "فيصد جواب دادند که به  76, درافغانستان چه خواهد بود

                                                   
  2005سال , 9-8صفخات , ستقل حقوق بشر افغانستانگزارش کميسيون م" صدای عدالت" 3
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تقريبا نصف پاسخدهنده گان طرفدار محاکمه . ابراز داشتند" بی ثباتی و شکنندگی امنيت"فيصد نگرانی خودرا از 
  .   4 بودندآينده" ظرف دوسال" فيصد ديگر در 25و " همين حاال"جنايتکاران جنگی 

  
مکررا , با چندين سازمان های بين المللی وسازمان های  غير دولتی افغانیهمراه , نظارت بر حقوق بشرسازمان 

 تا بحال متهم به 1978از مقامات افغانی و جوامع بين المللی تقاضا کرده اند که برای محاکمه افراد که از سال 
ما با  خواست و , نقض جدی حقوق بشر و جنايات جنگی اند اقدام به تاسيس يک مکانيزم بيطرف و مستقل نمايند

  .    کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان برای  جلب توجه بيشتر به اين موضوع کامال موافقيم
 

 را کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان در راستای پيشرفت در اين زمينه  يک سلسله پيشنهاداتی کوتاه مدت و آنی
 رشد ظرفيتهای  کمک به, وق بشر از مقامات دولتی که انزوا و برکناری افراد متهم به  نقض حقمطرح کرده است 
   .بخش از آن استمکانيزم پرداخت غرامت و تاوان به قربانيان حادثه  انتخابتحقيق پيرامون  و ,محاکمات قضايی

 
نظارت بر حقوق بشر در کل از پيشنهادات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و بويژه از ضرورت برکناری 

ت دولتی و اعاده سيستم قضايی افغانستان برای محاکمه افراد متهم به نقض قوانين بين المللی حمايه مقاماافراد از
  . می کند

  
 با اکثريت افغانها و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان موافقيم که عدالت جزايی بخاطر جرايم  ما  خالصهبطور

 . افغانستان آسيب می رسانداستقرار دولت يت قانون و به اعاده حاکمجزايی  وادامه مصئونيت  ,مهم بودهگذشته 
 

بلکه سنگ لغزان در مسير , نه تنها يک توهين به حيثيت قربانيان جنايتها و عموم افغانهازايی ادامه مصئونيت ج
تحت فشار قرار دادن دولت افغانستان و , هدف اين گزارش ضمن اهداف ديگر. آينده صلح آميز افغانستان است

 افغانها بتوانند به آنچه می تاجامعه بين المللی است تا ختم مصئونيت جرمی را نيز در دستور کارشان قرار دهند 
  . دست يابند" عدالت جزايی"يعنی : خواهند

 
ت افغانستان دستکم اقدامات آنی و فوری را جهت برکناری  که دولکنيم پيشنهاد می به عنوان نخستين قدم ما 

ما همچنان پيشنهاد می کنيم که جهت .  رويدست گيرداز مناصب دولتی) که دستشان به خون آلوده اند( مقامات 
 دولت برای محاکمه متخلفين بعالوه پيشنهاد می نمايم . تسريع اصالحات قضايی اقدامات آنی رويدست گرفته شود

شری يک محکمه اختصاصی را ايجاد نمايد که مرکب از قضات داخلی و بين المللی باشد و اکثريت حقوق ب
بين المللی در راس دفتر ) حارنوال(اعضای آن را قضات بين المللی تشکيل دهد و  يک  دادستان

 .    آن قرار داشته باشد) حارنوالی(دادستانی
 
 

V. شيوه تحقيق اين گزارش 

 

 و اعضای گروها و 1993-1992صاحبه های عميق با شاهدين و قربانيان حوادث سال های اين گزارش متکی بر م
کسانيکه مصاحبه شده اند شامل افراد عام در جريان جنگها؛  خبرنگاران . مسئولين آشنا به حوادث آن زمان است

                                                   
  همانجا 4
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ن امور صحی که در کابل راديو و تلويزون که جسارت  رفتن به کابل را در آن زمانه ها داشتند؛ کارمندا, نشريات
نظارت بر حقوق بشر همچنان با خبره گان . مسئولين دولتی و گروهی و نظامی و ديگران بوده است, کار ميکردند

و تحليل گران  امور نظامی که با گروهای مجاهدين و سيستم های تسليحاتی و تاکتيکهای نظامی اين گروپ ها در 
  .   صاحبه کرده است آشنا بوده است م1993 و 1992سال های 

 
افغانها و منابع بين المللی که با ما مصاحبه کرده اند با توجه به حساسيت طرح  اين موضوع و , در غالب موارد

حضور عده از افراد که در اين گزارش متهم شناخته شده اند نگرانی خود را از امنيت خود شان با ما در ميان 
  . قط با مخففات مشخص شده اند که هيچ ربطی به اسامی اصلی آنان ندارداکثريت منابع ف, ازاينرو. گذاشته اند

 
کاربرد شناسه مليتی در اين گزارش به هيچوجه به معنی حمايت ويا موافقت با کاربرد آن برای تمايز شهروندان 

جهای ميان مليتی بسياری از افغانها دارای اعقاب چند مليتی اند و به ازدوا. افغان بر اساس روابط مليتی نمی باشد
بسياری از افغانها خود را نظر به وابستگی  به يک گروه خاص مليتی و آنهم به ,  ولی با وجود آنهم. پرداخته اند

و هويت ) هزاره, ازبک, پشتون, همه ارجاعات که  به هويت های مليتی مانند تاجک. نسب پدری معرفی می دارند
فته است  به استثنای جاهای که شرح ديگری ارائه شده است متکی های مذهبی افغانها در اين گزارش صورت گر

 .  برمعرفی فرد مصاحبه شونده از خود است
 
 

VI. پيشنهادات  
 

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان يک همه پرسی . افغانها خواهان اجرايی عدالت در مورد جنايات گذشته اند
  در باره مسئله عدالت و جوابگويی به تخطی های گذشته از طريق مصاحبه های انفرادی و گروپیهمه جانبه را

نظر سنجی فوق شکی باقی نگذاشت که اکثريت قاطع افغانها خواهان رسيدگی . اد ميالدی انجام د2004در سال 
  . و عدالت را زودتر از ديرتر می خواهند, به گذشته اند و تالش برای آن را بی ثبات کننده نمی دانند

 
 در 75.9"(خيلی مهم"  در صد افغانها عدالت را يا94 افغانستاننجی کميسيون مستقل حقوق بشرمطابق به نظر س

  پرسيده شد که تاثير محاکمه جنايتکاران جنگیاز آنان وقتی . می دانند) در صد18.5" (مهم"و يا ) صد
 7.6و فقط " خواهد انجاميدتقويت ثبات و استحکام امنيت "فيصد جواب دادند که به  76, درافغانستان چه خواهد بود

تقريبا نصف پاسخدهنده گان طرفدار محاکمه . ابراز داشتند" بی ثباتی و شکنندگی امنيت"فيصد نگرانی خودرا از 
  .    بودندآينده" ظرف دوسال" فيصد ديگر در 25و " همين حاال"جنايتکاران جنگی 

 
مکررا از , للی وسازمان های غير دولتی افغانیهمراه با چندين سازمان بين الم, نظارت بر حقوق بشرسازمان 

که متهم به نقض جدی حقوق بشر و يافراد آنعده اند که برای محاکمه خواسته مقامات افغانی و جوامع بين المللی 
و ما با  خواست ,  تا بحال اند اقدام به تاسيس يک مکانيزم بيطرف و مستقل نمايند1978جنايات جنگی از سال 

ما از نظرکميسيون که . ل حقوق بشرافغانستان برای  جلب توجه بيشتر به اين موضوع کامال موافقيمکميسيون مستق
رئيس جمهور و دولت افغانستان بايد به اعاده حقوق  تلف شده قربانيان تخلفهای گذشته اهميت بيشتر نشان دهد  و 

   .  ايت نمايد پشتيبانی می نماييمجدا از تالش های که برای محاکمه و جوابگويی متخلفين بعمل می آيد حم
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از دولت افغانستان می خواهد تا به تالش هايکه برای تاسيس يک ميکانيزم , نظارت بر حقوق بشرسازمان , بنابرين
ما از دولت . خلع قدرت وبرکناری جنايتکاران گذشته از مناصب دولتی بعمل می آيد سرعت ببخشد, جهت محاکمه

الت و جوابگويی که برای حاکميت قانون و حمايت از حقوق بشر يک موضوع حياتی می خواهيم که ازاجرای عد
  .است استقبال نمايد

        
ما همچنان از دولت می خواهيم که با جلب حمايت فعاالنه کشورهای کمک دهنده به تسريع اصالحات در سيستم 

تقرری قضات و دادستانان . ر الزمی استقضايی افغانستان بپردازد که برای موفقيت تالش های عدالت گستری ام
متکی بخود و با اراده که هيچگونه تبعيت به رهبران گروها و افراد نيرومند محلی نداشته ,آزموده ) حارنواالن(

رئيس جمهور بايد نقش رهبری راجهت ايجاد فضای ضروری که به . باشد امر حساسی دراين راستا بحساب می آيد
ضايی منجر شود بعهده گيرد و اساسا تضمين نمايد که مسئولين دولتی در امورات قضايی استقالل واقعی دستگاه ق

دولت و مجامع کمک دهنده بايد به کوشش هايکه جهت  ايجاد يک دستگاه قضايی مسلکی و  . دادگاه مداخله نکنند
  . آموزش ديده بعمل می آيد اهميت بيشتری قايل شوند

    
ازآنجايکه عده ای از ناقضين حقوق بشر و متهمين باالقوه در دولت مرکزی , ردعده ای احتماال بحث خواهند ک

  .ومحلی بر مسند قدرت تکيه دارند پيگرد قانونی آنان به بی ثباتی سياسی خواهد انجاميد
    

واقعيت اينست که محاکمه افراد . ما باور داريم که اين تهديد هميش بيش از حد واقعی آن جلوه داده شده است
روند محاکمه افراد متهم به نقض . يرومند که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند هميش با ريسک همراه بوده استن

حقوق بشر با حمايت جامعه بين المللی و جامعه مدنی در کشورهای که دارای وضعيت شکننده مشابه با وضع 
نظر سنجی  , چنانچه قبال ذکر شد. استامروزين افغانستان دردوره بعد از جنگ بوده اند با موفقيت همراه بوده 

کميسيون حقوق بشر افغانستان نشان می دهد سه نفر از هر چهارافغان باور دارند که محاکمه جنايتکاران گذشته نه 
  .  به نا امنی بلکه به تحکيم ثبات خواهد انجاميد

   
روند موفق و . مدار در افغانستان پا دهداحيايی احترام به حقوق بشر و حاکميت قانون می تواند به استقرار ثبات دوا

  . جدی جوابگويی به جرايم گذشته يکی از شيوه های مطمئن رسيدن به اين هدف است
   

آنانيکه دارای سابقه جدی نقض حقوق بشر اند يکی ازجديترين تهديدات برای  ثبات سياسی و آينده , اما برعکس
اند که به احتمال قوی برای خرابکاری و ناکامی پروسه سياسی و آنان از جمله کسانی . افغانستان بحساب می آيند

باالخره روزی دولت ناچار خواهد . دستگاه قضايی افغانستان متوسل به  قوه و ساير اعمال فراقانونی خواهند شد
 .  شد برای استقرار ثبات دوامدار به تهديد های مداوم اين افراد پايان بخشد

يشنهاد می نمائيم که دولت درباره گذشته افراد که د رمقامات دولتی شامل کار اند دست ما بعنوان گامهای نخستين پ
  .  موضوع فوق با جزئيات بيشتری توضيح داده خواهد شد. به يک سلسله بررسيها وتحقيفات بزند

 
ی را در ما پيشنهاد می نمايم که دولت و کشورهايکه که نقش کليد, چنانکه با تفصيل بيشتر در ذيل آمده است
ما پيشنهاد می . جهت محاکمه متخلفين گذشته کار کندمحکمه اختصاصیافغانسان بازی می کنند روی تشکيل يک 

کنيم که محکمه موصوف متشکل از قضات داخلی و بين المللی باشد  طوريکه اکثريت اعضای آن را قضات بين 
اگر چنان بنظر آيد که که .للی بعهده داشته باشدالمللی تشکيل دهد و رياست دادستانی آن را يک دادستان بين الم

و استقالل قضات ويا بيطرفی سياسی و مشکالت مربوط , مخالفت سياسی, تشکيل دادگاه فوق بنابر معاذير امنيتی
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ما پيشنهاد می نمايم که محکمه در , به تامين امنيت شاهدان و کارمندان محکمه در داخل افغانستان غير ممکن باشد
  .  کشور برپا شودبيرون از

 
با . ما از حساسيت های داخلی و پيامدهای  پيچيده  قانونی و عملی که از پيشنهاد دومی منتج می شود کامال آگاهيم 

بشکل ايده آل آن در , دادگاه اختصاصی. آنهم با توجه به چند نکته باور داريم موضع فوق اهميت بيشتری دارد
بهترين مجال  محاکمه عادالنه را مطابق به معيارات شناخته , جای ديگریداخل افغانستان و در صورت لزوم در 

همچو يک محکمه ای می تواند با توجه به شرايط موجود و پيچيدگيهای تخنيکی و . شده بين المللی فراهم می آورد
  .سياسی محاکمات عمده بهتراز دادگاه داخلی رسيدگی نمايد

  
محدود از دوسيه های خواهد پرداخت جواب درخوری برای تمام اما محکمه اختصاصی که فقط به يک عده 

ما بعالوه پيشنهاد می کنيم که رئيس , ازاينرو. جنايات گسترده يی که در افغانستای صورت گرفته است نخواهد بود
 در جمهور يک هيئت موقتی را که مرکب از افراد فرهيخته و غيروابسته افغانی و بين المللی باشد تاسيس نمايد تا

  :  مانند. باره طرح و تطبيق برنامه ها ی ضمنی که محکمه اختصاصی به آن نمی پردازد کار کند
  
رسيدگی به جنايات که دادگاه اختصاصی ظرفيت رسيدگی آن را ندارد و يا خارج از حوزه قضايی  آن  •

  قرارميگيرد؛
  تاسيس يک آرشيف برای جمع آوری اسناد و مدارک از جنايات گذشته؛ •
  و بازپرداخت تاوان؛, ه راه حل های کارآ در باره ميکانيزمی ارايه غرامتارائ •
 .  مانند تدوين کتابهای درسی که به شرح منصفانه حوادث تاريخی بپردازد, ابتکارات آموزشی •

  
  :پيشنهادات مشخص در ذيل آمده است

 

 به دولت افغانستان 

o و کارمندان امور عامه  انتصابات سياسی
 

و ساير مسئولين امور اجتماعی نبايد افرادی را در پستهای دولتی مقرر , ان والياتوالي, ريس جمهور •
نمايند که شواهدی موثق عليه آنان موجود است که مرتکب جنايت عليه بشريت  و تخطيهای جدی از 

جود آنانيکه شامل کار اند ولی اتهامات موثق عليه آنان مو. موازين حقوق بشرو قوانين بين المللی شده اند
  .است بايد برکنار شوند

 
متقاضيان خدمات امور عامه بايد مورد ارزيابی قرار گيرند و در مورد آنانيکه اتهامات موثق موجود  •

است که مرتکب جنايت عليه بشريت و تخطيهای جدی از موازين حقوق بشر و قوانين بين المللی شده اند 
 .رد شوند

 
ه که اتهامات انکار ناپذيری مطرح شده است بايد مطابق به در مورد آنعده کارمندان برحال امور عام •

در صورت ضروت قوانين . قوانين خدمات امور عامه برخورد صورت گيرد و از کار برکنار شوند
خدمات امورعامه  بايد بازنگری شود تا ضمن تضمين حقوق متهم صالحيت برکناری متهمين را در اين 
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وانند به ادعاهای مطرح شده عليه خود در يک دادگاه مستقل و بيطرف شرايط داشته باشد و متهمين نيز بت
 .اعتراض نمايند

 
دولت بايد با توجه به پيشنهادات کميسيون حقوق بشر افغانستان به اصالح و تقويت کميسيون خدمات امور  •

هبران اعضای  کميسيون امور عامه بايد که کارشناسان مستقل و بدون هيچ رابطه با ر. عامه بپردازد
 . سياسی و نطامی باشند

 
به کميسيون خدمات امور عامه بايد صالحيت داده شود تا در محضر عام به معلومات واتهامات محرمانه  •

. مربوط به اعمال جنايتکارانه گذشته که مرتکبين آن در مناصب دولتی شامل کار اند رسيدگی کند
 را ايجاد نمايند تا زنان و دختران بتوانند اعضای کميسيون خدمات امور عامه بايد  ميکانيزم خاصی

 .معلومات شانرا با حفظ ايمنی و محرمانه با کميسيون درميان گذارند
 

داوری در مورد شايستگی افراد برای احراز مقام های دولتی نبايد منحصر به وابستگی های قبلی و  •
,  و يا مقام دولتی,  مجاهدينمليشاه های, دسته نظامی, صرفا عضويت در يک حزب سياسی. کنونی باشد

فرديکه خلع مسند می شود بايد زمينه بررسی مدارک عليه خودش را . نبايد جرم و جنايتی شمرده شود
و بتواند در يکی ازمحاکم , اتهاماتش مورد رسيدگی يک هيئت داوران بيطرف قرار گيرد, داشته باشد

 .   عمومی عليه تصميم اتخاذ شده استيناف طلب شود
 

 
همراه با سازمان های موجود حقوق بشر افغانی و بين المللی , ه کميسون مستفل حقوق بشر افغانستانب •

اختيار داده شود که به نيابت از قربانيان و بازمانده گان جنايات گذشته به کميسيون خدمات امور عامه 
 . طرح شکايت نمايند

 
که صالحيت رسيدگی شکايات را درآن مناطق کميسيون خدمات اجتماعی بايد دارای دفاتر منطقوی باشد  •

 .   داشته باشد
 

o کانديدها و کارمندان انتخاب شده  
 
کميسيون انتخابات افغانستان بايد صالحيت رسيدگی علنی به اتهامات مطرح شده عليه کانديد ها را در دوره  •

کانديد ها درجنايات گذشته و های انتخابات آينده داشته باشد تا کميسيون بتواند به اتهامات مطرح شده عليه 
و جنايت عليه بشريت و همچنان نقض قوانين انتخاباتی , قوانين جنگی, تخطی های جدی از موازين حقوق بشر

 .  و واجد شرايط بودن کانديد ها برای نامزدی در انتخابات رسيدگی نمايد
 
قربانيان و بازمانده گان جنايات گذشته به به کميسيون حقوق بشر افغانستان بايد اختيار داده شود تا به نيابت از •

فرد متهم بايد فرصت داشته باشد تا به دفاعيه از خود و رد اتهام و ارائه . کميسيون انتخاباتی شکابت ببرد
  . شواهد بپردازد
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د کميسيون انتخاباتی باي. کميسيون انتخابات بايد به انتشار گزارش عمومی در باره شواهد ارايه شده بپردازد •
 . جهت تحقيقات جنايی احتمالی ارسال کند) خارنوالی( همه گزارشات خود را به دفتر دادستانی عمومی 

  
 . کميته انتخاباتی بايد که دفاتر منطقوی را جهت رسيدگی به شکايات در سطح مناطق ايجاد نمايد •
 
ای مفاد قوانين اند بايد مانع کميسيون های انتخاباتی آينده که موظف به اجر, مطابق قانون اساسی افغانستان •

ورود کانديد ها و مسئولين به ميدان رقابتهای انتخاباتی شوند که توسط يک محکمه با صالحيت به ارتکاب 
 .و يا به محروميت از حقوق مدنی محکوم شناخته شده اند, و يا جرايم جنايی ديگری, جنايت عليه بشريت

  
وانينی که به تعريف وظايف کميسيون انتخاباتی و اختيارات قانونی آن پارلمان انتخابی آينده بايد روی تنظيم ق •

   .می پردازد کار کند

 

o محاکمه جنايی 
 
دولت افغانستان برای رسيدگی جنايات که تحت قوانين بين المللی و داخلی در طول سالهای جنگ مسلحانه از  •

 را تا سيس نمايد که صالحيت تحقيق و  در افغانستان اتفاق افتيده است بايد يک محکمه اختصاصی1978سال 
 . و تخطيهای جدی از موازين حقوق بشر را داشته باشد, جنايت عليه بشريت, محاکمه جنايات جنگی

 
, دادگاه اختصاصی بايد صالحيت داشته باشد تا متهمين را عالوه بر قوانين بين المللی چون قوانين جنگی •

مطابق به قوانين نافذه وقت افغانستان که , با حقوق جزا بين المللیو ساير قوانين زيربط , جنايت عليه بشريت
  .تخطی در آن زمان  صورت گرفته محاکمه نمايد

 
محکمه اختصاصی بايد مستقل و بيطرف باشد و شرايط الزم محکمه عادالنه را مطابق به موازين بين المللی  •

گواهان و فاميل های آنان , رآ برای حفاظت قربانيان اين نياز بايد در برگيرنده تدوين يک برنامه کا.فراهم آورد
بسبب حساسيت ها و ننگهای عميق اجتماعی که با بيجرمتی های اجتماعی و تجاوزات جنسی در . شود

محکمه اختصاصی بايد مکانيزم های مطمئن و رازداری را ايجاد نمايد تا زنان و , افغانستان پيوند خورده است
 . تجاوزات جنسی را به محکمه ارائه دارنددختران شواهدی حاکی از 

   

از آنجايکه سيستم محاکم جنايی افغانستان فعال قادر به تحقيق و محاکمه جنايات پيچيده بين المللی نيستند و از  •
آنجايکه تضمين عملی اجرا محکمه منصفانه متهم در دادگاه های داخلی با در نظرداشت واقعيت های موجود 

بين ) خارنواالن( محکمه اختصاصی بايد يک دادگاه ترکيبی از قضات و دادستانهای , مشکل آفرين است
برای حراست از اعمال نفوذ و بهره جويی افراد نيرومند که احتماال مورد پيگردجنايی . المللی و افغانی باشد

ست يک دادستان بين قرار خواهد گرفت دادگاه بايد با حد اکثر قضات بين المللی که دفتر دادستانی آن تحت ريا
آينده کشور به حل مسايل که ازلحاظ )  ولسی جرگه(دولت بايد با پارلمان . المللی قرار داشته باشد تشکيل شود

 .  محکمه ای ناشی می شود بپردازدقانون اساسی و قضايی از ناحيه تشکيل چنين
 
د تا کميسيون بتواند به نيابت از به کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بايد صالحيت داد خواهی داده شو •

 . قربانيان و بازمانده گان جنايات گذشته به دفتر دادستانی محکمه اختصاصی شکايت ببرد
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تشکيل محکمه اختصاصی بايد با تالش های گسترده تری جهت بهبود و توسعه سيستم   قضايی افغانستان •

 .ا معيارات بين المللی فراهم آيدهمآهنگ شود و کوشش شود تا ايجابات محکمه منصفانه مطابق ب

متهم اند نبايد •
 .نبايد هيچگونه استثنايی برای کارمندان دولتی قايل شد.اعالم هيچگونه عفو عمومی ويا بخشش نمايد

ی جنايات •
 تصويب 2003که دارای ابعاد فاجعه بار کنونی باشد اليحه روم و يا دادگاه بين المللی جنايت را که در سال 

 

  رها

هيئت موقتی از افراد مستقل و کارشناسان افغانی و بين المللی تشکيل دهد تا در باره •
صاصی به تطبيق و طرح برنامه ها ضروری ضمنی برای رسيدگی تاريخچه جنايات افغانستان که محکمه اخت

 

     

رسيدگی به جنايات ار •
و اقتصادی همه , تکنيکی, يت سياسیحما) و در پيشنهادات قبلی موردبحث قرار گرفت(گذشته بعمل می آيد 

 
المللی درموقع تنظيم برنامه ها خود در مورد نوعيت ساختار رسيدگی به جنايات گذشته •

 . درافغانستان بايد به عقايد مردم آنکشور احترام گذارد

ن زمينه دسترسی به اسناد ومدارک بشمول فراهم آورد•
 .همه جانبه حمايت نمايند, که خارج ازافغانستان قرار دارد

  
و نقض ساير قوانين بين المللی , جنايت عليه بشريت, دولت به افراديکه به ارتکاب جرايم جنگی 

  
و برای رسيدگ, اد همسويی ميان  افغانستان با تعهدات بين المللی اشدولت افغانستان بايد برای ايج 

در اواخر سال ريس جمهور بايد بالدرنگ بعد از انتخابات پارلمانی که . نمود از ين پس مورد اجرا قرار دهد
جنايت عليه ,  زمانبندی شده است اليحه را به پارلمان جديد کشور پيش کش کند که جنايت جنگی2005
رئيس جمهور . و نقض ديگر قوانين بين المللی را تحت قوانين افغانستان جرم قلمداد نمايد, نسل کشی, بشريت

ی همسويی قوانين داخلی افغانستان با  اليحه بايد با پارلمان جديد کشور برای وضع قوانين الزمه ديگر برا
      .روم کار کند

ساير ساختا •
 

رئيس جمهور بايد يک  

آن نمی پردازد کار کند مانند تاسيس يک آرشيف برای جمع آوری اسناد و مدارک جنايات گذشته؛ ارائه راه 
حل های کارآ در باره نوعيت ميکانيزم پرداخت غرامت و يا تاوان؛ رويدست گرفتن برنامه های آموزشی نو 

 .   خی بپردازدگرانه مانند تدوين کتابهای درسی که به شرح منصفانه حوادث تاري

                                        هبه جامعه بين المللی وکشورهای کمک کنند 

 
يک ساختمجامع بين المللی و کشورهای کمک کننده  بايد از تالش هايکه برای تاسيس  

 .  جانبه نمايد

مجامع بين  

 
, کشورهای ديگر بايد از تحقيقات درباره جنايات گذشته 

 
  

 14




