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 گزارش -کند  توجهی به حقوق بشر مصالحۀ افغانستان را ناکام می بی

 139۸, 27سرطان 

 

 قربانیان جنگ )عکس از آرشیف(

توجهی به ایجاد  گوید که فراموش کردن قربانیان جنگ و بیافغانستان میکمیسیون مستقل حقوق بشر 

 های کنونی صلح در افغانستان را با ناکامی روبرو کند. تواند تالش میکانیزمی برای رسیدگی به آن، می

یر، اخ ۀشر کرده، گفته است که در چهار دهاین کمیسیون در گزارشی که زیر عنوان "زنان، صلح و امنیت" منت

 است. ها برای تامین صلح در افغانستان بوده دالیل اصلی ناکامی تالشتوجهی به حقوق بشر و عدالت انتقالی، از  بی

نفر در سراسر افغانستان تهیه شده، تاکید کرده است که دولت  ۵000این گزارش که براساس مصاحبه با بیش از 

 ن به توافق صلح، "با عجله و بدون دقت" عمل کنند.المللی نباید برای رسیدافغانستان و جامعه بین

در این گزارش آمده است: "کمیسیون مستقل حقوق بشر باور دارد که روند صلح و توافقات مربوط به آن با توجه 

به گستردگی ابعاد منازعه در افغانستان... نباید با عجله و بدون دقت پیش برده شود؛ زیران این امکان وجود 

ر دیگر به نتیجه شبیه نتایج توافقات صلح در گذشته رسیده و زمینه را برای تداوم خشونت و حتا جنگ دارد که با

 دیگری در کشور فراهم کند."
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ها و اصول حقوق بشری  گزارش افزوده: "تا زمانی که مذاکرات صلح مبنی بر تامین عدالت و رعایت ارزش

های رسیدگی به آن پیشبینی نشده، به  جنگ توجه نشده و میکانیزمها و آالم قربانیان  شهروندان نبوده و به درد

 نتیجه نخواهد رسید." 

 نظام 'دموکراسی' 

شود که امریکا با نمایندگان گروه طالبان بر سر توافقی برای پایان جنگ در  این گزارش در حالی منتشر می

 ها و احتمال "خروج زود های این گفتگو افغانستان، سرگرم گفتگو است. شماری از ناظران، نسبت به پیامد

 هنگام" نیروهای خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.

 االفغانی نیز مطرح شد، نوعیتهای بین ها با طالبان، که اخیرا در گفتگو یکی از مسایل مورد بحث در گفتگو

 داری در افغانستان بوده است. نظام حکومت

اما نوشته که اکثریت مصاحبه شوندگان، طرفدار "دموکراسی" و  ،بشر افغانستان گزارش کمیسیون مستقل حقوق

 نظامی مبتنی بر انتخابات در افغانستان اند.

درصد استدالل کردند که  91.2در این گزارش آمده است: "از میان افرادی که به دموکراسی باورمند هستند، 

افغانستان را که از اقوام و قبایل مختلف و مذاهب و ادیان متنوعی تواند مردم  دموکراسی تنها نظامی است که می

 زنند، متحد حفظ کرده و اعتماد را در میان آنان افزایش دهد." های مختلف حرف می ترکیب یافته و به زبان

های  بس فوری، احترام به حقوق و آزادی بندی این گزارش نوشته که "آتش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در جمع

 های ملی، حمایت از دستاورد ها و روند بشری شهروندان و مشارکت عمومی مردم به خصوص زنان در ساختار

های که علیه مردم افغانستان  سال اخیر، به شمول قانون اساسی و رسیدگی به جرایم جنگی و خشونت 1۸های 

 است. شوندگان بوده های مصاحبهترین خواست روا داشته شده است" از عمده

بار دیگر یک مؤسسۀ خیریۀ بین المللی در یک مقطع حساس تأریخ ملت افغان به موضوعات  تبصرۀ م. نظام:

مراجعه  کشورمهم حیاتی مردم کشور ما، به آراء عمومی و مصاحبه و نظر خواهی با جمع کثیری از اتباع 

نموده است. این حرکت بجا و سنجیده شده در آوانیکه در پایتخت قطر چند ماهیست که نمایندۀ دولت امریکا زلمی 

خلیل زاد با گروه طالبان که مخالفین مسلح دولت رسمی و قانونی افغانستان هستند، در مورد شرائط و امکانات 

در  م و قابل غور و مداقه میباشد. این مصاحبه های مهمصلح گویا به مذاکراتی پرداخته است، فوق العاده مه

از اتباع افغان در داخل افغانستان صورت گرفته است و  5000کمسیون مستقل حقوق بشر با  حقیقت از جانب

ت اساسات بارز دیموکراسی، صد به آن اتکاء نموده اند موجودیفی 91.2یکی از سؤاالت مهم را که یک اکثریت 

یت هم همین است که در یک سرزمین کثیراالقوام با مذاهب مختلفه و عمی باشد. واقعمومی ات مخصوصاً انتخاب

 نژاد های چندی، همان بهتر که تکیه بر آزادی هایی که حقوق هر یک را تضمین نماید، صورت گیرد.

ز آن در ، با سعی و درایت یک مؤسسۀ دیگر خیریه که مرکدر آغاز دورۀ جدید، یعنی بعد از شکست طالبان

از هموطنان ما از واخان تا سیستان، از سرتاسر افغانستان مصاحبه به  6000هالند بود، با مراجعه به بیشتر از 

عمل آمد که چشم دید مردم رنجور افغانستان را از جنایات مدهشی که بر آنان از جانب دسته ها و گروپ های 

انتداری با کمال ام« راپور دادخواهی افغانستان»ن بود که به ثبت برسانند و هما عارض گردیده بود، جنگی مختلفه

و زیر نظر حقوقدانان خبرۀ داخلی و خارجی تنظیم گردید. این راپور مستند و عالی را کمیتۀ مذکور ذریعۀ رئیس 
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مود و پیشکش ن« حامد کرزی»به رئیس جمهور وقت « سیما سمر»ستفل حقوق بشر افغانستان، خانم کمسیون م

ابراز داشت که ما این راپور را به منظور دادخواهی و روشن سازی آنچه بر مردم مظلوم افغانستان تحمیل 

ر انجام س  را به یین اقدام مهمچن ، بقیۀگردیده تهیه نمودیم تا اولیای امور دولت، بتوانند با تأمین عدالت انتقالی

مستحق هستند، دفاع و تعدی بر خود و فامیل های شان آزار دیده و با ظلم  رسانیده و از حقوق بشری آنانیکه 

 نماید.

آغوش بر جنایتکارانی در عوض اشته و آنرا در طاق بلند گذ« حامد کرزی»همانطور که بار ها ذکر گردید، 

 داد.ش میدر راپور گذار با استناد آنان اعمال کشود که اعمال غیر انسانی، جنایات و پامال حقوق اتباع کشور، از

این صلح اگر با موجودیت یک دیموکراسی و اساساست آن، حمایت از حقوق  حال با مذاکرات صلح با طالبان،

زنان و موجودیت قوای بینالمللی برای حمایت از آن ارزش ها، بدست نیاید، هیچ تضمینی موجود نخواهد بود که 

تکرار شود و حقوق مردم افغانستان بازهم پامال ن ملت مظلوم داشته اند خدای نکرده همان تجارب تلخی که ای

 جفای تصمیم گیرندگانی گردد که بر مقدرات کشور دست باال دارند.
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