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 .تتمام حقوق محفوظ اس.   (AREU )  تحقيق و ارزيابی افغانستان� ادار2003 

نظرياتی که درين .  اين رساله توسط مشاورين مستقل که قبًال در ارزيابی چنين فعاليت های ذيدخل نبوده اند، آماده گرديده است
.ارزيابی افغانستان را منعکس نمی سازد  تحقيق و�گذارش ابراز گرديده اند، الزامًا نظريات ادار



 
 

 (AREU) تحقيق و ارزيابی افغانستان�در مورد ادار
 
 مستقل تحقيقاتی بوده که تحقيق و تحليل با کيفيت و قابل تعميل � تحقيق و ارزيابی افغانستان  يک موسس�ادار

، تا پاليسی سازان را در جريان قرار داده ، عملکرد را بهبود بخشيده و نقش پروگرام  مينمايدرا پيشبرده و تسهيل
  اين موسسه توسط جميع موسسات امدادی که در .های بشری و انکشافی را در افغانستان افزايش بخشد

 که از کمک دهندگان ، موسسات مربوط ملل  هيئت مديره افغانستان کار مينمايند ، ايجاد گرديده و دارای يک
 . ميباشدمتحد و سازمان های غير حکومتی نمايندگی مينمايد

 ذريعه تقويه ،  فرهنگ تحقيق و فراگيری در ترويج و ارزنده را اداره پژوهش و ارزيابی افغانستان نقش فعال
 . استعداد تحليلی و ايجاد فضای مناسب جهت تحليل و بررسی،  توسط بحث و گفتگو و مناظره ايفا مينمايد

 تحقيق و ارزيابی افغانستان اعتقاد بدين باور است که کار آن بايد تغييری در زندگی �يکی از اهداف بنيادی ادار
 تحقيق و ارزيابی افغانستان يگانه مرکز تحقيق بشری و انکشافی مستقر در افغانستان � ادار. افغانها بميان آورد

اين فرصت نادر به اين موسسه  مجال ميدهد تا تحقيقات پر ارزش را انجام داده و اين امر را متيقن سازد .  است
اين مطالعات توسط دفتر .  ار گيرد تغييراتی که در عمل پياده ميگردند، مورد استفاده قر�که نتايج آن در پروس

بايد متذکر شد که تامين . کمک های بشری کميسيون اروپائی و حکومات سويس و سويدن تمويل گرديده است
 . صورت پذيرفته استUNAMAمالی مطلب فوق توسط دول سويدن، سويس و اداره 



Executive Summary 
________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
Afghanistan Research and Evaluation Unit  4 

 

 خالصه اجرائيه
 

 امضا کننده گان توافق نامه 2001در دسامبر 
مصمم اند تا به درگيری " بن متعهد شدند که  

های تراژيک در کشور خاتمه بخشيده و در 
راستای تامين صلح و ثبات، احيای وحدت 
 "ملی و احترام به حقوق بشر سعی بليغ نمايند

 به تعقيب کنفرانس بن، کنفرانس ديگری در 1
يو به اشتراک کشور های کمک دهنده توک

جهت کمک به اجرای مواد بن تدوير يافت 
که نمايانگر تعهد دراز مدت  حاميان بين 
المللی افغانستان برای کمک به احيای مجدد 

 . اين کشور ميباشد
 

اما بعد از سپری شدن مدت دو سال چنين 
معلوم ميشود که بسياری از اين وعده های  

امروز، حقوق بشر . ه اندجامعه عمل نپوشيد
گروه بندی . به شکل وسيعی نقض ميگردد

های قومی و سياسی هنوز مانع عمده در 
راستای تامين صلح و آشتی ملی بشمار 
ميرود، بی امنيتی بيداد ميکند و درگيری ها 
در نواحی جنوب، جنوب شرق و شمال ادامه 

 . دارد
 

فرصت های از دست رفته در بن و 
 اریلويه جرگه اضطر

 تصاميم 2002 الی جون 2001از سپتامبر 
توسط مراجع تصميم گيرنده  ملی و بين 
المللی اتخاذ گرديد که تاثيرات متعدد در 
پروسه سياسی افغانستان در دراز مدت دارا 

 . ميباشد
 نماينده 2001قرار توافق نامه بن در دسامبر 

گان احزاب مختلف حاضر در صحنه سياسی 
اره موقت سهم گرفته و کشور  در ترکيب اد

نقش آنها در ارتکاب جنايات جنگی و نقض 
حقوق بشر در طی جنگ طوالنی داخلی به 

                                           
 1 بخش از توافقات مقدماتی در بن الی  تاسيس مجدد

، مقدمه2001 دسامبر 5موسسات دولتی دايمی،   

ضمنا هيچگونه ذکری . فراموشی سپرده شد
 از پيامد ها و نتايج جنگ

 بر ميليون ها افغان که قربانی سالها درگيری 
های خشونت بار بودند بعمل نيامد، زيرا 

ه تذکری از اين چنين تصور ميشد که هرگون
اعمال  ممکن موجب خشم آنتعداد از رهبران 
گردد که همکاری آنها در تطبيق مواد 

در عوض . توافقات بن حياتی پنداشته ميشد
توافق نامه طی ده روز بشکل شتاب زده 
تنظيم شد و تسلط جنگ ساالران در کشور 

بدون اينکه هيچگونه تعهد . جنبه قانونی يافت
لت در کشور صورت پيرامون اجرای عدا

 . گيرد
در جريان لويه جرگه اضطراری در جون 

 بار ديگر در اين مورد غفلت 2002سال 
صورت گرفت که اين خود ميتواند منشا اکثر 
 . تشنجات در عرصه سياسی کشور تلقی گردد

در حاليکه اکثر جنگ ساالران نتوانستند 
آرای کافی بدست بياورند، عده بيشتری از 

 تهديد موفق به کسب آرا طريق تطميع و
ضمنا . جهت ورود به لويه جرگه گرديدند

حضور تعداد از فرماندهان با محافظين مسلح 
خويش سبب ايجاد فضای ترس و عدم اعتماد 
گرديده بود اشتراک تعداد از واليان و 
فرماندهان نظامی به حيث مهمان در لويه 
جرگه مشروعيت تمام پروسه را تحت سوال 

 . قرارداد
هايتا انتخاب رئيس جمهور توسط نماينده ن

گان لويه جرگه در حاليکه تمام اعضای 
کابينه بدون مشوره نماينده گان انتخاب و 
تحميل شدند ميتواند عامل اکثر نابسامانی 

 . های فعلی در کشور قلمداد گردد
 

 : موضوع حفظ توازن
هدف اساسی مضمون ذيل توضيح پروسه 

پروسه سياسی . تامين صلح در کشور ميباشد
تامين صلح  در افغانستان  بنابر اعالن 
معافيت از مجازات بی ثبات بوده و اين 
موضوعی است که هم در کنفرانس بن و هم 
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در لويه جرگه اضطراری از آن غفلت 
 . صورت گرفت

در گام نخست جهت تامين ثبات و امنيت در 
کشور، سياست های فعلی بايد مورد 

 پروسه صلح بر بايد بازنگری قرار گرفته و
بر اساس حسابدهی و مسئوليت پذيری بنا 

 . گردد نه معافيت و حفظ توازن
سياست تامين صلح اساسا بر مبنای حفظ 

يعنی جلوگيری از بروز " منفی"توازن 
مناقشات و درگيری ها ذريعه تامين آتش بس 
و يا ميانجيگری بنا يافته است، ضمنا با در 

 صلح پايدار نظر داشت موضوع فوق تحقق
تغيرات بنيادی و سيستماتيک امکان "  مثبت"

لذا جهت تامين صلح پايدار بايد . پذير ميباشد
هردو استراتيژی فوق حتی االمکان در نظر 
گرفته شده و توام با يکديگر در عمل پياده 

اما در افغانستان ارتباط ميان اين دو .  شوند
استراتيژی در نظر گرفته نشده و صرفا بر 

ضوع معافيت و گذشت به عنوان يگانه مو
که اين . راه حفظ ثبات تاکيد صورت ميگيرد

خود ميتواند به بهای تامين عدالت و مسئوليت 
 . پذيری در کشور تمام گردد

در توافق نامه بن و همچنان لويه جرگه 
اضطراری بيشتر بر حفظ ثبات و تامين 

تاکيد بعمل آمد زيرا هم در بن " منفی"صلح 
ر لويه جرگه  اضطراری  توجه بيشتر و هم د

بر ختم درگيری ميان احزاب، ولو بشکل 
موقتی، و حفظ توازن متمرکز بود تا تامين 

 . صلح پايدار
نقطه اساسی و کليدی برای حفظ توازن ميان 

همانا " منفی"و " مثبت"هردو استراتيژی 
 يا خلح سالح، انحالل DDRپروسه 

رارمجدد تشکيالت و تجهيزات نظامی و استق
 . ميباشد

در افغانستان با وجوديکه دو سال از  ختم 
درگيری ها ميگذرد هيچگونه برنامه احتمالی 
هم جهت جمع آوری اسلحه غير قانونی طرح 

يا ) ANBD(اگر چه برنامه . نگرديده است
بعد از " پروگرام آغاز جديد برای افغانستان"

تاخير زياد در ماه اکتبر اغاز گرديد اما 
نه راهکار و طرح را برای خلع سالح هيچگو

عمومی در آينده نزديک در بر نداشته و 
صرفا به تطبيق پروژه های ابتدائی در اين 

ضمنا مسئله اشتغال . عرصه محدود ميباشد
جنگجويان و ادغام آنها به زنده گی ملکی که 
عامل عمده در تامين صلح پايدار شمرده 

 . ميشود نيز در نظر گرفته نشده است
نزد افغانها تفنگ يگانه عامل بی قانونی، 
رعب و بی امنيتی بشمار رفته که عامل عمده 
آن مصئونيت تفنگ ساالران از کيفر و 

 . بازخواست تلقی ميگردد
 

 :پيامد های معافيت
ناديده انگاشتن مسئله معافيت هم در کنفرانس 
بن و هم در لويه جرگه اضطراری پيامد های 

روسه صلح و متعدد را در جريان  پ
اصالحات سياسی قبال داشته که ذيال تذکر 

 . يافته است
 

 :عدم موجوديت امنيت
معافيت تفنگ ساالران از کيفر و بازخواست 
مهمترين عامل بن امنيتی در کشور تلقی 

 . ميگردد
، ) جبهه متحد(اکثر فرماندهان اتحاد شمال 

که جزو اداره فعلی اند، صرفا به منافع 
اقتصادی خويش می گروهی، قومی و 

اين  در حاليست که بنا بر محدوديت . انديشند
 دولت DDRهای موجود در تطبيق برنامه 

قادر نيست تا امکانات امنيتی و معيشتی مردم 
لذا اين خود ميتواند عامل . را بهبود بخشد

 . عمده بن امينتی در کشور تلقی گردد
 

 :تخلفات از حقوق بشر ناديده گرفته ميشود
 از کيفر باعث شده تا اکثر واقعات معافيت

. نقض حقوق بشر مورد توجه قرار نگيرد
زيرا چنين تصور ميشود  که در صورت 

که اکثرا جزو (پيگيری اين قضايا عاملين آن 
از حمايت اداره فعلی خود ) اداره فعلی اند
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داری ورزيده و پروسه صلح به مخاطره 
البته ناديده گرفتن چنين . مواجهه گردد

عات به اين معنی است که پيگيری واقعات واق
نقض حقوق بشر تهديد برای امنيت و ثبات 
تلقی ميگردد تا عامل برای پايان بخشيدن به 

 .بی امنيتی
با وجود تخلفات رو به افزايش از حقوق بشر 
در کشور طی دو سال گذشته عمال فعاليت 
کمی جهت نظارت و بررسی اين تخطی ها 

 مستقل حقوق  و کميسيونUNAMAتوسط 
 . بشر افغانستان صورت پذيرفته است

 
 :تاخير درتطبيق اصالحات در سکتور امنيتی

سه وظيفه اساسی در تطبيق اصالحات 
امنيتی يعنی خلع سالح، انحالل تجهيزات 
نظامی محلی و استقرار مجدد بنابر تصاميم 
اتخاذ شده در بن و لويه جرگه اضطراری با 

هر سه . شندچالش های جدی مواجهه ميبا
وظيفه فوق بار ها بنابر رقابت های 
 فرماندهان محلی جهت کنترول مراکز پليس،  
تسلط بر افراد مسلح خويش و خودداری آنها 

 . از خلح سالح، به تعويق افتاده است
وزارت دفاع خود مهمترين مانع در تطبيق 

 و تشکيل اردوی ملی بشمار DDRبرنامه 
 . ميرود

 
 :نقض حاکميت قانون

فعاليت های کميسيون اطالحات قضائی که 
قرار توافقات بن ايجاد گرديده است بنابردو 
مورد از پيامد های تصاميم بن و لويه جرگه 
اضطراری نتوانست به شکل درست تطبيق 

 . گردد
اوال اينکه با سقوط طالبان فرمانداهان وابسته 
به اتحاد شمال بر مناطق مختلف کشور مسلط 

 مربوطه خويش را ايجاد گرديده و محاکم
از جانب ديگر فساد رو به افزايش و . نمودند

وابسته گی قضات به فرماندهان محلی باعث 
.  سکتگی در تطبيق احکام قانون گرديده است

با انتخاب قضات غير مسلکی توسط وی، از 

عوامل عمده عدم تطبيق حکومت قانون در 
 . کشور تلقی ميگردد

 
 :تامين حاکميت قانون

ی از اثرات معافيت  عمومی ظاهرا تامين يک
صاحب نظران ملی و . حکومت قانون است

بين المللی با اولويت قرار دادن به امنيت و 
اصالحات امنيتی، حاکميت قانون و ريفورم 
های را که بايد در اين مورد انجام گيرد به 

کشور . حيث مسئله فرعی در نظر گرفته اند
مين ارتباط های تمويل کننده نيز جهت تا

استراتيژيک کاری خويش از اين اصل 
در نتيجه اهداف و اصول . پيروی مينمايند

حاکميت قانون تحت الشعاع مسائل امنيتی 
 . قرار ميگيرد

از جانب ديگر اولويت دادن به امنيت نظر به 
حاکميت قانون ديد گاه جامعه بين المللی را 
منعکس مينمايد نه ديد گاه اکثريت مردم 

برخورد نه چندان جدی با . ستان راافغان
مسئله حاکميت قانون به حيث وسيله جهت 
تامين امنيت خطر آنرا در پی دارد که عدالت 
و حاکميت قانون تحت الشعاع مسائل امنيتی 

و اين به اين معنی است که پليس . قرار گيرد
و ارگان های امنيتی کشور بيشتر مسئول 

تا . تامين نظم باشند تا حفظ جان مردم
زمانيکه محاکم و مراجع عدلی کشور فعاليت 

) حد اقل(های خويش را مطاابق به 
استانداردهای بين المللی و اصول قانونی 
تنظيم ننمايند، خطر سياسی شدن مسئله 

 .  حاکميت قانون منتفی نميباشد
 

پاسخگوئی به تخلفات گذشته 
 :افغانستان

طوريکه ديده ميشود نگرش ملی و بين المللی 
يرامون واقعات و تخلفات گذشته افغانستان پ

شايد . همواره محتاطانه و محدود بوده است
علت آن در راستای سياست ظاهرا عاقالنه  

. توجيه کرد" زمان مناسب فرا نرسيده است"
در سطح ملی، کميسيون مستقل حقوق بشر 
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افغانستان واحد انتقالی عدلی را مطابق 
ت های اولوي. توافقات بن بنيان گذاشت

 :اساسی اين واحد عبارت اند از
 ثبت تخلفات از حقوق بشر .1
 مشاوره مباحثه با مردم در سطح  .2

کشور جهت طرح ميکانيزم مناسب 
 برای بررسی واقعات گذشته

اما واحد انتقالی عدلی بنابر بعضی دالئل 
خاص چون عدم موجوديت امنيت و تقارن 
فعاليت های آن با پروسه لويه جرگه قانون 

ی نتوانست مطابق چوکات زمانی تعيين اساس
 . شده فعاليت نمايد

در سطح بين المللی طرح پيشنهادی 
گزارشگر غير رسمی  سازمان ملل در امور 
قضائی پيرامون ايجاد کميسيون بررسی 
اعدام های خودسرانه بنابر مخالفت تعداد از 
اعضای سازمان ملل بخصوص اياالت متحده 

تيجه صرف قطع در ن. امريکا عملی نگرديد
بايد متذکر . نامه نه چندان موثر پذيرفته شد

شد که اين تجربه تاسف آوری برای جامعه 
حقوق بشر افغانستان در زمانيکه تخطی از 

 . حقوق بشر پيهم رو به افزايش است ميباشد
 

 :نحوه برخورد با متخلفين
يکی از موانع عمده درمسير احضار 

نست که مجرمين به داد گاه های عدالت اي
موضوع متذکره در افکار عامه شکل يک 

لهذا خيلی الزمی . تابو را اختيار کرده است
به نظر ميرسد تادر قدم نخست آنرا در اجندا 

جهت حصول هدف متذکره . عام قرار بدهيم
نبايد صرفا به بحث و مناظره علمی و 
سياسی اکتفا شود بلکه بايد موضوع ازا 

 و طريق رسانه های گروهی، اخبار
مطبوعات مستقل به آگاهی عامه رسانده 

پخش موضوع در سطح عام و مباحثات . شود
آزاد عمومی موضوع را از حالت تابو بودن 
بيرون کرده و ترس و واهمه موجود را 

مردم افغانستان نظريات . کاهش خواهد داد
. مختلف پيرامون موضوع اظهار نموده اند

يده به اساس پاليسی موجود به هر نظر به د
لهذا بعيد به نظر . احترام نگريسته خواهد شد

ميرسد که صرفا يک ميکانيزم واحد بتواند به 
در . تمام اين اختالف نظر ها پاسخگو باشد

صورتيکه پروسه مشاورت ملی به منظور 
اتخاذ تصميم نهائی روی دست گرفته شود در 
طی آن نبايد صرفا به ميکانيزم در نتيجه 

قرار ميگيرد اکتفا رای گيری در اولويت 
شود بلکه بايد در طی يک پروسه همه جانبه 
فرصت های مناسب فراهم شود تادر طی آن 
مردم نظريات و احساسات خويش را آزادانه 

 .  بيان نمايند
به اساس نظر خواهی که مقدم به شورای 
مشاورتی در رابطه به نحوه برخورد با 
متخلفين در بين مردم صورت گرفته است 

 :وه نظريات مختلف متمايز شده استسه گر
گروه اول معتقد اند که بايد گذشته  •

. فراموش شده و به آينده فکر شود
همچنان اين گروه معتقد اند که اکثر 
متخلفين توسط تاريخ مجازات شده 

به گونه مثال بعضی از آنها . اند
متحمل شکست شده اند و بعضی 
ديگر کرسی های خويش را ازدست 

 . داده اند
گروه دوم معتقد اند که مجرمين بايد  •

مجازات شوند مگر عالوه ميکنند که 
احضار آنها به محظر عدالت در 

زيرا . شرايط فعلی ناممکن ميباشد
اکثر متخلفين امروز صاحبان تفنگ 

 . و قدرت سياسی اند
و گروه سوم کسان اند که بخاطر  •

مجازات مجرمين دو نقطه کليدی را 
 . ارائه ميکنند

 و تخلفات که در جنايات .1
جريان جنگ صورت گرفته 
است نه تنها محدود به پامال 
کردن قوانين ملی و بين 
المللی است بلکه ارزش های 
اسالمی و عنعنات حاکم بر 
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جامعه افغانی را نيز نقض 
 . کرده است

در صورت که متخلفين  .2
مجازات نشوند عملکرد های 
ايشان در آينده نيز تکرار 

فيت و و سکل معا.خواهد شد
عدم امنيت مکررا ادامه 

 .خواهد يافت
 
 

تاکيد اکثر افغانها برکشانده مجرمين به 
محضر عدالت صرفا به گذشته منحصر نمی 
شود بلکه قرار که ايشان ابراز ميدارند آنها 
نسبت به گذشته از اوضاع موجود و تخلفات 
و قانون شکنی های که در تحت پوشش 

. ر شده اندمعافيت صورت ميگيرد بيشتر متاث
و از جهت وضعيت موجود و آينده خيلی 
نگران اند و ميگويند که متخلفين دوران 
جنگ در حال حاضر عاملين بی امنيتی بوده 
و برای آينده افغانستان بزرگترين منبع تهديد 

 . اند
 

 :سفارش ها
. اصوال سفارش ها بدو بخش تقسيم شده اند

بخش اول شامل نحوه برخورد باچالش های 
ار اين بخش  .ی ناشی از لغو معافيت ميباشدآن

بايد اوال اسباب آن مشخص و طرفداران 
در بخش . اعطای معافيت باز داشته شوند

دوم بايد تفصيالت دقيق در رابطه با جريانات 
گذشته تنظيم و تدابير مقدماتی همراه با 

برای افغانها خيلی . برنامه کاری ترتيب گردد
 همه جانبه بين دشوار است تا بدون حمايت

المللی قادر به اجرای اين توصيه ها و 
قرار نظر خواهی های  که . پيشنهادات باشند

صورت گرفته است اکثر افغان ها اظهار 
اميدواری کرده اند که جامعه بين المللی در 
قبال تعهدات که دو سال قبل ارائه شده است 

 . پايدار باقی بمانند
 

 ه معافيتاختتام بخشيدن ب:  سفارش اول
ختم معافيت توام با خلع سالح  •

توسعه سرتاسری پروگرام . عمومی
خلع سالح صرف  با حمايت همه 
جانبه مالی  از جانب تمويل کننده 
. گان بين المللی امکان پذير ميباشد

برنامه متذکره بايد اقدامات الزم را  
جهت استقرار مجدد و تامين معاش 

مايند برای آنانيکه اسلحه را تسليم مين
 . در بر گيرد

برگزاری مجالس سمبوليک انهدام  •
اسلحه به منظور آگاهی عامه از 

 پروسه امحا اسلحه از جامعه
صدرو فرمان مبنی بر ممنوعيت  •

حمل اسلحه علی الخصوص در 
هنگام پروسه ثبت، راجستر و 

 برگزاری انتخابات
 

 :مشخص ساختن طرفداران اعطای معافيت
نيت بين توسعه نيرو های کمک به ام •

  به منظور حفظ  ISAFالمللی يا
گسترش واقعی و مناسب نيرو : صلح

های کمک به امنيت بين المللی يا 
ISAF همگام با فراهم کردن شرايط 

بهتر امنيتی، و تطبيق قطع نامه 
 شورای امنيت 15/10/2003مورخ 

 .ملل متحد
: استفاده از محکمه جنائی بين المللی •

در صورتيکه موارد فوق در 
محکوميت فرماندهان مثمر واقع 
نگردد، لذا توسل به  محکمه جنائی 
بين المللی ميتواند انتخاب درستی 
باشد زيرا افغانستان يکی از امضا 

 .کننده گان معاهده روم ميباشد
محاکمه مطابق به سيستم قضائی  •

محاکمه : جهانی در کشور سوم
مجرمين جنگی در کشور سوم 

البته . مخصوصا کانادا يا بريتانيا
بريتانيا و کانادا تشويق شوند با 
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اصول قضائی بين المللی را تطبيق 
کرده و به گونه سمبوليک چند قضيه 

 . از جرايم جنگی را پيگيری نمايند
 

پاسخگوئی به بی عدالتی : سفارش دوم
 های گذشته

به منظور رفع تابو و ايجاد فضای مدنی 
و سياسی از طيق مباحثات آزاد مقدم با 

 . نه تصميم يا ميکانيزم سياسیهرگو
 

 :طرح برنامه همه جانبه
مسائل که ذيال از آن تذکر به عمل آمده 
است بايد توام با مشوره در سطح ملی در 
راستای نحوه برخورد با گذشته باشد که 
ميتواند توسط کميسيون مستقل حقوق 
بشر افغانستان  با حمايت کامل سياسی و 

 . يق گرددمالی جامعه بين المللی تطب
در نظرگيری نقطه نظر های  •

طرح ميکانيزم : متخلفين و قربانيان
همه جانبه جهت دريافت نظريات 
هردو گروه يعنی قربانيان و متخلفين 
ميتواند در جلوگيری از اصطکاک 
افکار و نظريات هر دو گروه موثر 

زيرا ميکانيزم های که صرفا . باشد
بر نظريات يکی از جوانب متکی 

يتواند در حل اين گونه قضايا باشد نم
موثر بوده و بايد از آن بهر قيمت 

 . ممکن اجتناب شود
طرح ميکانيزم های متعدد جهت  •

چون : بررسی افکارو نظريات
نظريات و افکار مردم عميقا از هم 
متفاوت اند، برنامه مشاوره ملی 
نميتواند در طرح ميکانيزم همه 
جانبه  و موثر برای بررسی و 

 . ضوع مفيد تمام گرددتعقيب مو
احتياط در تعيين کميسيون های  •

عقيده عمومی بر :    حقيقت يابی
اينست که هيج جامعه نميتواند بدون 

تعيين کميسيون های حقيقت يابی به    

البته تعيين . صلح کامل دست يابد
کميسيون های حقيقت يابی ميتواند هم 

اما تعيين * 2مفيد باشد و هم مضر
 يابی بدون پشتيبانی کميسيون حقيقت

نيرومند سياسی و منابع مالی نميتواند 
در راستای تامين صلح و عدالت مفيد 

 .تمام گردد
در صورت : مسئله محاکمه متخلفين •

محاکمه متخلفين، تحقيقات بايد با 
همکاری محکمه جنائی بين المللی 

ضمنا چنانکه در . صورت بگيرد
سيرالئون تجربه گرديد در 

داوری متشکل از  صورتيکه هئيت 
قضات  کشور های مختلف باشند 
ميتوان نتايج موثر تری را انتظار 

 . داشت
بررسی سو استفاده های مالی در  •

بنابر تاثيرات مهم سو : جريان جنگ
استفاده های مالی در وضعيت امنيتی 
کشور، بايد ميکانيزم همه جانبه و 
نيرومند جهت بررسی اين نوع سو 

التبه در طرح . استفاده ها طرح گردد
و تطبيق اين ميکانيزم همکاری ميان 
ارگانهای مختلف چون وزارت 
ماليه، وزارت عدليه، کميسيون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، 
کشورهای تمويل کننده، کشورهای 
همسايه و موسسات مالی ضروری 

 . ميباشد
تامين عدالت ذريعه توضيح بی  •

توجه : عدالتی ها و عوامل جنگ
 المللی و کشور های کمک جامعه بين

دهنده همراه با همکاران محلی آنها 
به رشد اقتصاد، ضرورت به تشريح 

                                           
پرسيال هاينر دريافت ها از کار کميسيون های  2 

حقيقت يابی را در کتاب خويش تحت عنوان حقايق 
کتاب حقايق ناگفتنی پرسيال . ناگفتنی بيان داشته است

 مقابله با  ترور دولتی و ستمگری: هاينر
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نابرابری اقتصادی و اجتماعی را 
تقسيم . تحت شعاع قرار داده است

قدرت در کنفرانس بن و لويه جرگه 
اضطراری ميان رهبران گروه های 
سياسی که مدعی نماينده گی از گروه 

 کشور اند های مختلف قومی در
عمال مسئله تامين عدالت را تحت 

 .شعاع قرار داده است
 

ايجاد قضای مدنی و موثر جهت 
 :پاسخگوئی

حکومت انتقالی بايد به نماينده گی  •
ازتمام حکومات سابق و گروه های 
مسلح از افغانها در دراخل وخارج 
کشور که در جريان جنگ های 
بيست سه ساله اخير آسيب ديده اند 

 . واهی کندپوزش خ
 مباحثات در رابطه به اتفاقات دوران  •

جنگ، تخلفات و شيوه رفتار با آن 

بايد از طريق راديو و تلويزيون، 
ساير رسانه های گروهی و  

 . مطبوعات آزاد صورت گيرد
تضمين آزادی بيان برای  •

ژورناليستان و مطبوعات جهت 
 پخش آزادانه موضوع به سطح عامه

 جرگه ها ايجاد شورا های محلی و •
جهت فراهم آوردن نظريات و ثبت 
واقعات و جريانات دوران جنگ هم 

 .از متهمين و هم از قربانيان
دولت بايد از قربانيان جنگ ياد  •

آوری نموده و ياد آنها را گرامی 
 .دارد

دولت بايد کميسيون را جهت تحقيق  •
و بررسی خسارات مالی و اجتماعی 
قربانيان جنگ مطابق نورم های بين 
. المللی تعيين نمايد
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آيا مهاجرين برای موتر سواری برده ميشوند؟  سياست بازگشت مهاجرين به  - 2002 دسامبر 

 توسط ديويد ترتون  و  پيتر مارسدين ؛                  افغانستان،  
 

م مصئونيت مالکيت بر زمين در افغانستان، توسط ليز آلدن عد:   بحران مالکيت بر زمين-   2003مارچ 
 ویلی

 
  رهنمای جامع برای امور امداد در افغانستان، چاپ دوم؛– 2003اگست 

 
مطالعه پيرامون وضعيت و آسيب پذیری مردم در زمستان، :  یکصد خانواده در کابل– 2003سپتامبر 

 توسط جو گراس؛
 

 توسط ليز آلدن ویلی؛: زمين و قانون اساسی مسئله مالکيت بر – 2003سپتامبر 
 

   مسئله مالکيت بر زمين در والیت باميان، توسط ليز آلدن ویلی- 2003اکتبر 
 

 -توسط آليس کر: بررسی و درک وضع معيشت در روستا:   سه روستا در علينگار، لغمان- 2003اکتبر 
 ویلسن و آدام پين

 
 ی بزرگباز:  انتخابات افغانستان– 2003نوامبر 
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