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درباره داکتران حقوق بشر

	 	 	
تخصص	 از	 استفاده	 با	 که	 است	 انتفاعی	 غیر	 مستقل،	 سازمان	 )PHR(	یک	 بشر	 حقوق	 دکتوران	
پزشکی	و	علمی	به	بررسی	موارد	نقض	حقوق	بشر	پرداخته	و	در	جهت	تأمین	عدالت،	پاسخ	دهی	
انسانها	دادخواهی	میکند.	درین	راستا	متخصصان	صحی	ماهر	و	عالقمند	و	 و	سالمت	و	کرامت	

شهروندان	که	در	زمینه	نگرانی	دارند	بصورت	یکسان	ما	را	کمک	و	حمایت	میکنند.	

از	جمله	 از	40	کشور	 بیشتر	 بشر	در	سراسر	جهان	در	 تا	کنون،	دکتوران	حقوق	 از	سال	1986	
افغانستان،	کنگو،	رواندا،	سودان،	ایاالت	متحده	آمریکا،	یوگسالوی	سابق	و	زیمبابوه		بررسی	های	

را	انجام	داده	است.
ما	با	کمک	حامیان	و	هواداران	خود	برای	متوقف	کردن	شکنجه،	الدرکی،	قتل	های	سیاسی،	و	
محرومیت	از	حق	داشتن	صحت	توسط	دولت	ها	و	گروه	های	مخالف،	مرگ،	جراحت،		صدمات	
افراد	ملکی	در	درگیری	های	مسلحانه،	درد	و	رنج	و	محرومیت	ناشی	از	تفاوت		های	 وارده	به	
سیاسی	یا	تبعیض	آمیز،		اضطراب	های	روانی	و	جسمی	ناشی		از	سو	ء	استفاده		علیه	زنان،	از	دست	
دادن	حیات	و	یا	اعضای	بدن	به	اثر	مین	های	زمینی	و	دیگر	سالح	های	نا	متناسب	و	بی	رویه	و	
روش	های	خشن	حبس	و	بازجویی	و	شکنجه	در	زندانها	و	بازداشتگاهها،	و	بهداشت	ضعیف	ناشی	

از	نابرابری	های	گسترده	در	جوامع،	کار	نموده	ایم.	

برنامه	بین	المللی	طب	عدلی	حقوق	بشر	در	PHR	به	منظور	فراهم	سازی	تخصص	مستقل	طب	عدلی	
برای	مستند	سازی	و	جمع	آوری	شواهد	و	مدارک	موارد	نقض	حقوق	بشر	و	نقض	قوانین	بین	المللی	
بشردوستانه	اختصاص	یافته	است.	از	سال	1980	تاکنون		دکتوران	حقوق	بشر	دانشمندان	طب	عدلی	
و	سایر	کارشناسان	را	در	سراسر	جهان	برای	ارائه	پاسخ	به	سواالت	دولت	ها	،	سازمان	ها	،	خانواده	

ها	و	افراد	بسیج	نموده	است.	
کارشناسان	ما	همه	رشته	های	علوم	طب	عدلی	از	آسیب	شناسی	عدلی	گرفته	تا	به	انسان	شناسی	
از	جمله	 تحلیلی	در	آزمایشگاههای	طب	عدلی،	 میکند	و	شامل	کارشناسان	علوم	 احتوا	 را	 عدلی	

آزمونگر	اسلحه	میباشد.	
دکتوران	حقوق	بشر	به	عنوان	یکی	از	اعضای		اصلی	کمیته	رهبری	کمپاین	بین	المللی	ممنوعیت	

مین	های	زمینی	جایزه	صلح	نوبل	را	مشترکا	در	سال	1997	به	دست	آورد.	
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	 کلمات اختصاری

کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	 	AIHRC
آکادمی	پلیس	ملی		افغانستان 	ANPA

ریاست		تحقیقات	جنایی	وزارت	امور		داخله	 	 	CID
	سازمان	های	جامعه	مدنی 	 	CSO

کمیته	بین	المللی	صلیب	سرخ	 	 	ICRC
مرکز	بین	المللی	برای	عدالت	انتقالی 	 	ICTJ

حکومت	افغانستان	 	 	GoA
تیم	پروژه	پلیس	آلمان	 	 	GPPT
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بررسی اجمالی

برای	بیش	از	سه	دهه	است	که	افغانستان	در	خشونت	به	سر	میبرد.	به	طور	کلی،	شروع		خشونت	و	جنگ		ها	
با	انقالب	ثور	در	سال	1978	مقرون	است	که	طی	آن	رئیس	جمهور	سابق	داود	خان		به	قتل	رسیده	و		دولتی	
نیروهای	شوروی	حمایت	 توسط	 اشغال	کشور	 با	 بالفاصله	 به	سبک	کمونیستی	جایگزین	آن	گردید،	که	
گردیده	و	تا	سال	1989		ادامه	یافت.	پس	از	خروج	شوروی،	رژیم	کمونیستی		هنوز	هم	در	کشور	ادامه	داشت	
تا	اینکه	در	سال	1992	توسط	شورشیان	که	به	عنوان	مجاهدین	مشهور	بود	سرنگون	گردید.	در	اواخر	سال	
1996	طالبان	کنترل	کابل	را	به	دست	گرفته	و	امارت	اسالمی	افغانستان	را	تأسیس	نمود	که	با	حمله	امریکا	

به	افغانستان	در	سال	2001	به	پایان	رسید.
هر	چند،		خشونت	ها	هنوز	پایان	نیافته	است.		خصومت	جاری	بین	نیروهای	افغان	و	نیروهای	ائتالف	خارجی	
که	علیه	طالبان	و	دیگر	شبه	نظامیان	ضد	دولتی	و	هواداران	شان	میجنگند	ادامه	دارد.	تاثیر	خشونت	ها	در	
طول	سال	ها،	در	افغانستان	گسترده	شده		و	تقریبا	هر	افغان	به	یک	نحوی	قربانی	این	خشونت	ها	شده	است.	
تعداد	بی	شماری		مردم		در	معرض	شکنجه،	الدرکی،	اعدام	ها،	آزار	و	اذیت	قومی،	جابجایی،	و	دیگر	اشکال	
از	درد	و	رنج	گسترده	قرار	گرفته	اند.	تعداد	زیادی	از	گورهای	دسته	جمعی	وجود	دارد	که	به	تخطی	های		
جناح	های	متخاصم	در	گذشته	ارتباط	میگیرد.		با	این	حال،	تالش		های	الزم	و	موثر	برای	رسیدگی	با	این	بی	
عدالتی	های	گذشته	صورت	نگرفته،	تا	حدی	به	دلیل	ادامه	خصومت	های	جاری،	وضعیت	امنیتی	مخاطره	آمیز،	
وضعیت	ضعیف	بسیاری	از	نهاد	های	دولتی،	و	باقی	ماندن		بسیاری	از	عامالن	خشونت	و	جنایات	گروهی	به	

مواضع	قدرت	در	دولت.
جامعه	بین	المللی،	شاید	به	دلیل	داشتن		دخالت	در	فصل	های	اخیر	خشونت	ها،	برای	وارد	نمودن	فشار	الزم	
بر	دولت	افغانستان	جهت	اجرای	پروسه	عدالت	انتقالی،	پروسه	که	به	عنوان	یک	حساب	دهی	ملی	با	میراث	
نقض	حقوق	بشر	تعریف	شده	است،	کند	و	آهسته	عمل	نموده	است.	این	فرآیند	شامل	افشا	و	مستند	سازی	
موارد	نقض	حقوق	بشر	،	تحقیق	برای	حقیقت	در	مورد	آنچه	رخ	داده	است،	پاسخگویی	عامالن،	و	آغاز	یک	

گفتمان	ملی	نسبت	به	جبران	و	آشتی	میباشد.
با	وجود	اینها	و	سایر	چالش	ها	،	برخی	از	سازمان	های	جامعه	مدنی	افغان،	همراه	با	سازمان	های	غیر	دولتی	
بین	المللی،	تالش	کرده	اند	یک	بحث	ملی	را	در	رابطه	به	عدالت	انتقالی	آغاز	نمایند.	به	این	منظور،	برنامه	
بین	المللی	طب	عدلی	داکتران	حقوق	بشر،		که	از	سال	1997	در	افغانستان	مشغول	مستند	سازی	موارد	نقض	
حقوق	بشر	میباشد،	با	سازمان	های	جامعه	ی	مدنی	افغانستان		برای	انجام	یک	برنامه	مهم	به	نام		»	حفظ	گذشته	

افغانستان«		هماهنگ	شده	است.	
این	برنامه،	که	چند	سال	طول		خواهد	کشید،	با	آموزش	پلیس	ملی	افغانستان،	محققان	حقوق	بشر	از	سازمان	
های	غیر	دولتی	مختلف	و	دکتوران	طب	عدلی	در	مستند	سازی	گورهای	دسته	جمعی		آغاز	شد.		این	برنامه	
اولین	 که	 میباشد	 عدلی«	 علوم	طب	 نقش	 و	 یابی	 	 »حقیقت	 مورد	 در	 ساالنه	 کنفرانس	 دو	 شامل	 همچنین	

کنفرانس	آن	در	کابل،	در		ماه	اکتبر	2010	برگزار	گردید.
برنامه	ها	و	کنفرانس	ها	طوری	طراحی	شده	اند		تا	گفتگو	میان	قربانیان	جنگ	ها	و	مقامات	افغانستان	آغاز	
یافته	و	اطالعات	و	نظرات	به	منظور	توسعه	یک	سیاست	و	چارچوب	قانونی	برای	حفاظت	و	نگهداری	محالت	
گور	دسته	جمعی	و	دیگر	شواهد	علمی	موارد	نقض	حقوق	بشر	در	گذشته	شریک	ساخته	شود	و	به	طور	کلی	
متعدد	همچنان	در	سراسر	کشور	کشف	 یابد.	همانطور	که	گورهای	دسته	جمعی	 یابی	آغاز	 روند	حقیقت	
میشود،	داکتران	حقوق	بشر	در	حال	تالش	برای	برجسته	ساختن	ضرورت	مستند	سازی،	حفاظت	و	نگهداری	
این	محل	ها	میباشد.		همانطور	که	همه	شرکت	کنندگان	در	کنفرانس	اخیر	موافقت	کردند،	که	حقیقت	یابی	

باید		از	نظر	حقوقی	به	عنوان	یک	بخش	اساسی	هر	گونه		روند	صلح	و	آشتی		مطرح		و	تعریف	شود.
کنفرانس	اکتبر	برای	سه	روز	)	12-14	اکتبر	(	در		هتل	انترکانتننتل	کابل	برگزار	گردیده	و	بیش	از		120	
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شرکت	کننده	را	از	12	والیت	افغانستان،	به	نمایندگی	از	بخش	های	مختلف	جامعه	افغانستان	گرد	هم	آورد.		
در	میان	شرکت	کنندگان	حقوقدانان	برجسته		چون	محمد	عمر	ببرکزی	از	دادگاه		عالی،	مدافعان	حقوق	
بشر،	از	جمله	دکتر	سیما	سمر،	رئیس	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان،	مقامات	ارشد	پلیس،	از	جمله	
ژنرال	میرزا	محمد		یارمند،	ریس	عمومی	ریاست	تحقیقات	جنایی	وزارت	داخله	و	داکتر	خلیل	باتور	حسن	
زرمتی	رئیس	ریاست	طب	عدلی	شامل	بودند.		بسیاری	از	مقامات	دولتی،	قضات	،	سارانواالن،	افسران	پلیس،	
و	روزنامه	نگاران	نیز	شرکت	داشتند،	همین	طور		نمایندگان	شورا	های	والیتی،	شوراهای		علمای	دینی،	گروه	
های	قربانیان،	و	اعضای	جامعه	مدنی	افغانستان	و	سازمان	های	بین	المللی	نیز	شامل	بودند.	برای	سازماندهی	این	
کنفرانس	دکتوران	حقوق	بشر	با	دست	اندرکاران	کلیدی		چون	گروه	هماهنگی	عدالت	انتقالی،	کمیسیون	

مستقل	حقوق	بشر	افغانستان،	یونامال	و	تیم	پروژه	پلیس	آلمان		)GPPT(	هماهنگی	نمود	.
در	طول	مدت	این	تجمع	بی	سابقه،	موضوع	مورد	اتفاق	تجمع	را	نقش	حیاتی		که		علوم	و	طب	عدلی	می	
تواند		و	باید	بتواند	در	هر	تامین	عدالت	انتقالی		بازی	کند	تشکیل	میداد.	همانطور	که		دکتوران	حقوق	بشر	
طی	25	سال	کارش	در	جریان	درگیری	های	مسلحانه	و	بعد	از	آن	آموخته	اند،	یک	کشور		قبل	از	اینکه	
بتواند	فراتر	از	گذشته	خود	حرکت	کند،		جامعه	و	رهبران	جامعه		باید		فصل	های	تاریک	تاریخ	قبلی	خود	

را	مورد	رسیدگی	قرار	دهد.
عینیت	علمی	و	شفافیت	تحلیل	طب	عدلی	می	تواند	یک	ریکورد	یا	تاریخچه	دقیق	و	قابل	اثبات	را	از	جنایات	
جمعی	گذشته	فراهم	کند	،	که	با	انجام	این	کار،	چشم	پوشی،	انکار	و	تحریف	جنایات	جمعی	توسط	بازیگران	
رسمی	و	سایر	هم	دستان	آنها	محدود	تر	می	شود.	مستند	سازی	طب	عدلی،	به	عبارت	دیگر		وسیله	موثر	و	
الزم	برای	آغاز	روند	حساب	دهی	ملی	است.	این	برنامه	میتواند	اساسی	را	فراهم	کند	که		بر	بنیاد	آن	خطاهای	

گذشته	به	شیوه	ای	بی	طرفانه	مورد	بحث	و	گفتگو	قرار	گیرد.
موضوعات	مورد	بحث	در	کنفرانس	را	بحث	ها	در	مورد	روش	های	مقایسه	ای،	عدالت	انتقالی،	پاسخگویی	
و	سخنرانی	های		فنی	در	مورد	تحلیل		طب	عدلی	)	از	جمله	روش	نبش		گورهای	دسته	جمعی	و	نقش	و	
حدود	پروفایل	یا	نمودار	دی	ان	ای	]DNA[	برای	شناسایی	قربانی(	تشکیل	میداد.	پیام	قابل	توجهی	که	از	این	
کنفرانس	به	دست	آمد	این	بود	که،	علی	رغم	خصومت	و	خشونت	جاری،		برای		تامین	یک	صلح	معنی	دار،	
زمان	آغاز	مستند	سازی	جنایات	گذشته	و	حقیقت	یابی	همین	حاال	است.	شرکت	کنندگان	همچنین	از	جامعه	
بین	المللی	خواست	تا	در		حمایت		از	فرایند	عدالت	انتقالی	به	رهبری	افغانستان	نقش		قویتر	و	نیرومند	تری	
را	بازی	نماید،	و	حمایت	ها	باید	شامل	مقامات	محلی	و	سازمان	های	جامعه	ی	مدنی	نیز	باشد،		تا	آنها	قادر	
شوند	ظرفیت	و	توانایی		خود	را	جهت	پیگیری	عدالت	مبتنی	بر	مدارک	و	پاسخگویی	به		طب	عدلی	ارتقا	
بخشند.	شرکت	کنندگان	به	صراحت	بیان	کردند		که	علی	رغم	نیازی	که	به	حمایت	جامعه	بین	المللی	وجود	

دارد،	از	مسئولیت	دولت	افغانستان	است	تا	فرایند	حقیقت		یابی	و	پاسخگویی	را	آغاز	نماید.
فصل	بعدی	خالصه	ای	از	یافته	ها	و	سفارشات	ارائه	شده	توسط	سخن	رانان	مسلکی،	هیئات	،	بحث	های	گروه	
کاری	را	فراهم	میسازد.	فصل		دوم	این	گزارش	قسمت	هایی	از	کنفرانس	را	که	به	عدالت	انتقالی	اختصاص	
داده	شده	است	عنوان	میکند.	فصل	سوم		آن	بخشی	از	کنفرانس	را	معرفی	میکند	که	به	توسعه	برنامه	علوم	
طب	عدلی	در	افغانستان	اختصاص	یافته	است.	قسمت	چهارم	به	طور	خالصه	بیانات		گروه	کاری	را	بررسی		
و	سپس	پیشنهادات	اصلی	برآمده	از	کنفرانس	و	گروه	های	کاری	را	برای	دولت	افغانستان،	مؤسسات	جامعه	

ی	مدنی،	و	جامعه	بین	المللی	بر	میشمارد.

استفن اشمیت مدیر برنامه بین المللی طب عدلی بیانیه  خود 
االم  التیام  اینکه تحلیل طب عدلی چطور در  به  رابطه  را در 
گذشته افغانستان و حرکت مسووالنه به آینده  ضرور است ارائه 

میکند

عدالت انتقالی در افغانستان رویکردهای محلی و مقایسه وی

بشر	 حقوق	 داکتران	 موسسه	 عدلی	 المللی	طب	 بین	 برنامه	 مدیر	 اشمیت،	 استفان	 اساسی	 بیانیه	 با	 کنفرانس	
	: نمود	 آغاز	 سولژنیتسین	 الکساندر	 از	 معروف	 عبارت	 به	 اشاره	 با	 را	 نظرات	خود	 اشمیت	 یافت.	 گشایش	
»خشونت	تنها	می	تواند	با	دروغ	پنهان	شود	و	دروغ		تنها	می	تواند	با	خشونت	حفظ	شود.	هر	کسی	که	یک	
بار	خشونت	را	به	عنوان	روش	خود	اعالم	کرد	ناگزیر	مجبور	است		دروغ	را	به	عنوان	اصل	خود	بپذیرد.	»

اشمیت	اظهار	داشت	که	در	مورد	افغانستان		این	گفته	نمی	تواند	زیاد	قابل	تطبیق	باشد،	چون	هر	یک	از	رژیم	
های	جدید	در	دهه	های	اخیر		دور		تازه	ای		از		آزار	و	اذیت	را	بر	کشور	تحمیل	نموده،	و	همزمان	با	آن	
کوشیده	اند	تا	با	نفی	خطاهای	گذشته	یادشات	های	تاریخی	را	تحریف	نمایند.	با	این	حال	،	طوری	که	وی	
اظهار	داشت،	»یک	حقیقت	جهانی	در	این	کشور		وجود	دارد،	)و	آن	اینکه(	طی	32	سال	گذشته	هریک	از	
افغانها	قربانی	خشونت		بوده	است.«	با	این	حال،	اشمیت	توضیح	داد	که	هدف	این	کنفرانس	شکستن	چرخه	
خشونت	با	آغاز	بحث	و	گفتگو	در	مورد	چگونگی	آغاز	اذعان	و	مستند	سازی	حقیقت	میباشد	-		مدارکی	و	
اسنادی	که	جنایات	جمعی	بجا	گذاشته	و	رکورد	تاریخی	دردناک	که		نما	و	پیکر	اصلی	افغانستان	را	زخمی	
ساخته	است.		اشمیت	استدالل	نمود	که	تهیه	اسناد	تاریخی	شفاف،	مبتنی	بر	شواهد	از	طریق	تحلیل	علوم	و	
طب	عدلی		یک	ابزار	اساسی	را	برای	کشور	جهت	احیایی	مالکیت	گذشته	و	توسعه	آینده	فراهم	خواهد	کرد.	

الف. پیشینه تالش های عدالت انتقالی در افغانستان
از	موافقتنامه	بن	در	سال	2001	1	که	دولت	موقت	افغانستان		را،		پس	از	دخالت	کشور	ها	به	رهبری	ایاالت	
متحده	امریکا،		تاسیس	نمود	تاکنون	تالش	واقعی	خیلی	محدود	برای	آغاز	گفتمان	ملی	در	مورد	عدالت،	
به	 دادن	 پایان	 ابتکار	 و	 ملی	طرح	 است.	رهبران	 افغانستان	صورت	گرفته	 پذیری،	و	مصالحه	در	 مسئولیت	
فرهنگ	معافیت	از	مجازات	را	با	جدیت	و	نیرومندی	دنبال	نکرده	اند،	چون	بسیاری	از	این		عامالن	و	مجرمان	
در	مواضع	قدرت	در	سطح	محلی،	منطقه	ای	و	ملی	باقی	مانده		و	یا	به	عنوان	شرکای	بالقوه	مذاکره	برای	

مصالحه	آینده	کار	میکنند.
و	به	علت	درگیر	بودن	گسترده		نیروهای	نظامی	خارجی	در	کشور	طی		دهه	گذشته،	برخی	از	کشور	ها	در	
درون	جامعه	بین	المللی	نیز	برای	ایجاد	یک	روند	که	میزان	همدستی	آنها	را	در	موارد	نقض	حقوق	بشر	برجسته	

سازد	اقدام	نکرده		بی	میل	و	ساکت	باقی	مانده	اند.2		
علی	رغم	این	چالش	ها	،	تالش	هایی	برای	ارائه	برخی	از	طرح	های	ملی	و	مردمی	در	افغانستان	به	منظور	

1-	توافق	بر	سر	ترتیبات	موقت	در	افغانستان	الی	استقرار	مجدد	نهاد	های	دولت	دائمی،	شورای	امنیت	سازمان	ملل،	S/1154/2001،		5	دسامبر	2001	)از	
این	پس	موافقتنامه	بن(

2-	به	عنوان	مثال	امیلی	Winterbotham	را	مشاهده	کنید	،	وضعیت	عدالت	انتقالی	در	افغانستان	:	بازیگران،	روش	ها	و	چالش	ها	)بخش	تحقیق	
و	بررسی	افغانستان	2010(	در	23	)بحث	در	مورد	مقاومت	احتمالی	ایاالت	متحده	و	مقامات	افغان	به	منظور	بررسی		گور	دسته	جمعی	در	دشت	لیلی(.
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پیشبرد	بحث	و	گفتگو	در	مورد	عدالت	انتقالی3	در	سال	2002		صورت	گرفت،	حکومت	افغانستان	کمیسیون	
مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	را	مامور	ساخت	تا	مشوره	ملی	را	انجام	داده	،	استراتژی	ملی	برای	عدالت	انتقالی	
را	پیشنهاد		و	موارد	نقض	حقوق	بشر	در	گذشته	را	مورد	رسیدگی	قرار	دهد4.	در	سال	2005،	پس	از	انجام	بیش	
از	6000		مصاحبه	با	افراد	در	سراسر	کشور،	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	تحقیقات	جامعی		در	مورد	نگرش	
مردم	نسبت	به	عدالت	و	پاسخگویی،		با	توجه	به	نقض	گسترده	حقوق	بشر	در	طی	چندین	سال	را	تهیه	نمود.	
همانطور	که	یافته	های	این	گزارش	نشان	داد،	تقاضای	گسترده	برای	عدالت	در	سراسر	کشور	وجود	داشت.5	
گزارشی	تحت	عنوان	»صدای	مردم	برای	تامین	عدالت«	به	یک	جزء	اصلی	در		پایه	گذاری		هرگونه	تالش	
آینده	در	جهت	عدالت	انتقالی	تبدیل	شده	است	.	دولت	ملی	در	آن	زمان	بسیاری	از	سفارشات		این	گزارش		
را	در	برنامه	عمل	خود		برای	صلح،	مصالحه	و	عدالت	در	افغانستان6،	که	بعدا	در	آن	سال	به	تصویب	رسید،		

گنجانیده	و	موضوع	عدالت	انتقالی	را	در	محراق	توجه	قرار	داد.		
از	جمله	پیشنهادات	مهم	ارائه	شده،		برنامه	عمل	خواستار	اجرای	پنج	اقدامات	کلیدی	گردید:	)1(	اذعان	به	
درد	و	رنج	مردم	افغانستان،	)2(	تامین	نهاد	های	معتبر	و	پاسخگو	دولتی،	)3(	حقیقت	یابی	و	مستندسازی،	)4(	

ترویج	آشتی	و	وحدت	ملی،	و	)5(	ایجاد	میکانیزم	های	حسابدهی	موثر	و	معقول.
هرچند،	برنامه	عمل	یک	جدول	زمانی	محدودی	را		برای	به	انجام	رساندن	این	اهداف	تعیین	نمود	که	در	ماه	
مارچ	2009	منقضی	گردید.	در	واقع	هیچ	یک	از	اهداف	مذکور	به	یک	طریق	معنی	داری	در	موعد	مقرر	
تحقق	نیافت،	و		تا	چندی	پیش،	رئیس	جمهور	حامد	کرزی	و	حکومت	افغانستان	به	تقاضای	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بشر	افغانستان	و	جامعه	مدنی	مبنی	بر	تمدید	جدول	زمانی	و	همینطور	انجام	تعهدات	دولت	بی	عالقگی	

نشان	داد.7		
نه	تنها	اجرای	برنامه	عمل	توسط	حکومت	افغانستان	محدود	شد،	بلکه	بالفاصله	پس	از	اعالم	برنامه	عمل	مجلس	
شورای	ملی	تالش	نمود	تا	الیحه		عفو	عمومی	را	مطرح	سازد.	این	الیحه	مدت	کوتاهی	پس	از	اعالم	برنامه	
عمل	،	بعد	از	تعدیالت	چند،	بی	سر	و	صدا	تصویب	ولی	در	جریده	رسمی	منتشر	نشد،	تا	نزدیک	به	سه	سال	

بعد،	در	ماه	دسامبر	2008،	به	عنوان	قانون	عفو،	آشتی	ملی	و	ثبات	)قانون	عفو(	به	نشر	رسید.8		
مقصد	این	قانون	این	است	که	آشتی	ملی	را	در	میان	جناح	های	متخاصم	ترویج	نماید،	ولی	در	واقع	این	قانون	
برای	همه	افراد	درگیر	در	جنگ	افغانستان	عفو	عمومی	را	فراهم	میسازد،	صرف	نظر	از	اینکه	در	آن	زمان	آنها	

3-	همچنین		بعضی	از	تالش	های	بین	المللی	نیز	وجود	داشته	است،	از	جمله	گزارش	منتشر	شده	توسط	دیده	بان	حقوق	بشر	که	خواستار	اجرای	مکانیسم	
های	پاسخگویی	است.	به	عنوان	مثال		دیده	بان	حقوق	بشر،	دست	های		به	خون	آغشته	را	مشاهده	کنید	:	جنایات	گذشته	در	کابل	و	میراث	مصونیت	

از	مجازات	افغانستان	)2005(
4-	در	سال	2004،	ماموریت	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان		»نظارت	بر	رعایت	حقوق	بشر	در	افغانستان،		ترویج	پیشرفت	بهبود	و	حفاظت	آن«	
در	ماده	58	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	افغانستان	تثبیت	شده	بود.	برای	متن	کامل	آن	به	ماده	58		قانون	اساسی	افغانستان	مراجعه	کنید.	موجود	در

http://www.afghan-web.com/politics/current_constitution.html و http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/assc/afghanistan/
Afghan_Const_Eng.htm.

5-	افغانستان	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان،	صدای	مردم	برای	تامین	عدالت	)2005(،	موجود	در
http://www.aihrc.org.af/rep_Eng_29_01_05.htm

6-	دولت	جمهوری	اسالمی	افغانستان،	برنامه	عمل	برای	صلح،	مصالحه	و	عدالت	)2005(،	موجود	در
http://www.aihrc.org.af/tj_actionplan_19_dec_05.htm
7-	به	عنوان	مثال	،	کابل	کنفرانس	در	ماه	جوالی	2010	،	هنگامی	که	حکومت	افغانستان	اصل	حمایت	از	صلح	و	استقرار	مجدد	تصویب	و	ارائه	نمود.	

کنفرانس	بین	المللی	کابل	در	مورد	افغانستان	)20	جوالی	2010(،	موجود	در
http://president.gov.af/Contents/72/Documents/2038/Communique - Kabul International Conference on Afghanistan - 20 July 2010.
pdf.

8-	جمهوری	اسالمی	افغانستان،	وزارت	عدلیه،	جریده	رسمی،	شماره	965	)2008(.	در	حالی	که	قانون	عفو	در	دسامبر	2008	در	جریده	رسمی	به	چاپ	
رسید،	اعالم	رسمی	انتشار	آن	الی	بیشتر	از	یک	سال	)الی	دسامبر	2009(	بی	سرو	صدا	نگه	داشته	شد.	عالوه	بر	ماده	قانون،	بسیاری	از	سازمان	های	جامعه	

ی	مدنی	در	افغانستان	و	گروه	های	بین	المللی	حقوق	بشر	نیز	از	روند	پنهانی	تصویب		این	قانون	انتقاد	کردند.
Winterbotham	وضعیت	عدالت	انتقالی	در	افغانستان،	یاداشت	مهم		3،	در	17.	اطالعات	بیشتر	در	مورد	گروه	هماهنگی	عدالت	انتقالی	موجود	در

http://tjcgafghanistan.wordpress.com/about/

صرف	سالح	به	دوش	بودند	و	یا	مرتکب	نقض	فاحش	حقوق	بشر	از	جمله	جنایات	جنگی	و	یا	جنایات	علیه	
بشریت	شده	اند.	این	چنین	عفو	برای	جنایات	جنگی	جدی،		تحت	قوانین	بین	المللی	به	طور	کلی	ممنوع	است.
تصویب	قانون	عفو،	در	نتیجه،	موجب	اعتراض	مؤسسات	جامعه	ی	مدنی	افغان	و	سازمان	های	غیر	دولتی	بین	

المللی	و	همچنین		نماینده		ویژه	دبیر	کل	سازمان	ملل	در	افغانستان	گردید.		
تصویب	قانون	عفو	عمومی	همچنین	نشان	دهنده	نفوذ	سیاسی	جدی	بسیاری	از	ناقضین	احتمالی	حقوق	بشر	در	
درون	دولت	و	فقدان	اراده	برای	پیگیری	پاسخگویی	معنی	دار	میباشد.	که	در	نتیجه،	امید	کسانی	که	در	داخل	

افغانستان	برای	آغاز	فرایند	عدالت	انتقالی	تالش	داشتند	را	به	یأس	مبدل	نموده	است.
با	وجود	این	عقب	زنی	ها	،	تالش	مردم	برای	عدالت	انتقالی	در	حال	افزایش	است.	در	ما	فیبروری	2009	
نمایندگان	بیش	از	20	سازمان	جامعه	مدنی	افغانستان،	با	حمایت	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	و	
همچنین	سازمان	های	بین	المللی	از	جمله	یوناما،	مرکز	بین	المللی	عدالت	انتقالی	)ICTJ(	و	انستیتوت	جامعه	
باز	افغانستان	)OSI(،	گروه	هماهنگی	عدالت	انتقالی	را	در	افغانستان	تأسیس	نمودند	.			گروه	هماهنگی		در	
نظر	گرفته	است	ابتکار	و	طرح	های		مردمی	برای	عدالت	انتقالی	را	با	شریک	ساختن	اطالعات	و	هماهنگ	

سازی	فعالیت	ها	تقویت	نماید.

صدای افغانها برای حقیقت یابی و پاسخگویی

در	برابر	این	پس	منظر	هدف	کنفرانس	داکتران	حقوق	بشر	این	بود	تا	به	مسئله	بحث	ملی	عدالت	انتقالی،		با	
ارائه	بیانیه	ها	توسط	کارشناسان	برجسته		افغانستان	و	جامعه	بین	المللی،	نیروی	تازه	ببخشد.	طی	یک	سخنرانی	
موثرش،	دکتر	سیما	سمر،	رئیس	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	و	یک		فعال	شناخته	شده	حقوق	زن	و	حقوق	
بشر	در	سطح	جهان،	اظهار	کرد	که	»این	یک	موضوع	مهم	در	کشور	ما	است.	ما	نیاز	به	گفتگو	و	درک	
متقابل	داریم.	اگر	ما	میدانیم	که		مشکالت	وجود	دارد	و	در	حل	آن	نمی	پردازیم	،	پس	درد	ما	هرگز	التیام	
نمی	یابد.«	وی	در	ادامه	اعالم	کرد	که	عدم	انجام	این	کار	می	تواند	برای		افغانستان	خطرناک	تمام	شود،	چون	
چشم	پوشی	و	نادیده	گرفتن	درد	و	رنج	مردم	فقط		سوز	انتقام	را	شعله	ور	میسازد.	همانطور	که	او	توضیح	داد	،	
»مردم	افغانستان	قربانی	تما	دوره	ها	و	دهه	ها	است.«	در	یک	تذکر		شخصی	او	اظهار	داشت	:	»من	به	عنوان	
قربانی...	نمی	توانم	فراموش	کنم....	آنها	باید	حداقل	اعتراف	کنند	و	این	چیزی	است	که	من	به	عنوان	قربانی	

میخواهم	تا	به	درد	و	رنج	من	اذعان	صورت	بگیرد.
در	واقع،	طوری	که	داکتر	سمر	توضیح	داد	،	»	مردم	افغانستان	به	نحوی	قربانی	سه	دهه	جنگ	شده	اند	و	
حقیقت	یابی	هنوز	صورت	نگرفته	است.....	تعداد	قربانیان	متفاوت	است	اما	میزان	قساوت	یکسان.	بنابراین،	
الزم	است	تا	کینه	]و	نفرت[	را	از	بین	ببریم		و	به	درد	ها	و	رنج	های	مردم	به	منظور	دست	یابی	به	یک	آشتی	
واقعی	و	دراز	مدت	اذعان	نماییم.	وی	در	ادامه	تاکید	کرد	که	مجرمان	باید	پاسخگو	و	مسئولیت	پذیر	باشند	و	
این	از	مسوولیت	دولت	است	تا	آنها	را	به	پیشگاه	عدالت	حاضر	نماید		و	مسئولیت	شهروندان	است	تا	برای		

افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رئیس  سمر،  سیما  دکتر 
تجربیات شخصی خود را به عنوان یک  قربانی  شریک ساخته و بر  
ضرورت حقیقت و آشتی در بهبود جامعه افغانستان و جلوگیری از 

خشونت های آینده تاکید می ورزد.
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انجام		شود	و	حقیقت	باید	تثبیت	گردد		و	جنایتکاران	باید	به	نسل	آینده	معرفی	شود،	تا	که	مردم	افغانستان	
با	بحران	مشابه	در	آینده	روبرو	نشوند«.	

بنا	بر	این	دالیل،	اختر	تأیید	نمود	که		مردم	افغانستان	باید	دارای	یک	عزم	قوی	و	امید	قوی	باشند	تا	عدالت	
را	در	افغانستان	تأمین	نمایند.

اختر	تاکید	کرد	که	هیچگونه	چارچوب	ملی	قانونی		برای	رسیدگی	به	جنایات	جنگی	وجود	ندارد.	و	او	روی	
ایجاد	فوری	آن	تاکید	نمود.	و		در	مورد		برنامه	عمل		از	نظر	اختر	چالش	این	است	که	دولت	به	این	موضوع	
صادقانه	متعهد	نیست.	در	نتیجه	،	او	هماهنگی		قوی	تر	میان	همه	دست	اندرکاران	را	تقاضا	نمود	تا	مقامات		

را	متقاعد	سازد		که	عامالن		را	وادار	به	پاسخگویی	نماید.

انجام	آن	بر	دولت	فشار	وارد	نماید«.
داکتر	سمر	به	شرکت	کنندگان	مشوره	داده	گفت	که	یک	سری	اعمالی	وجود	دارد	که	مردم	افغانستان	می	
توانند	به	انجام	آن	خود	را	متعهد	دانسته	و	-	بدون	اینکه	انتظار	دولت	را	بکشند	-		به	درمان	آالم	و	اعاده	عزت	
و	کرامت	قربانیان	اقدام	نمایند.	او	برای	درمان	بهتر	قربانیان	تجاوز	جنسی	دادخواهی	نموده	و	بیان	داشت	که	
با	قربانیان	باید		به	عنوان	قربانی	برخورد	شود	نه	به	عنوان	مجرم،	او	گفت		شهروندان	،	باید	بیشتر	به	حفظ	و	
حمایت	گور	های		دسته	جمعی	پرداخته	و	به	بقایای	جسد	انسان	احترام	بگذارند.	داکتر	سمر	همچنین	تأیید	
کرد	که	به	منظور	حرکت	به	جلو،	افغانستان	باید	تمام	جنایات	را	مورد	رسیدگی	قرار	داده	و		عامالن	آن	را	
وادار	به	پاسخگویی	نماید.	او	به	نقشی	مهم	که	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	در	بررسی	و	پیگیری	
جنایت	کاران	افغان	در	خارج	از	کشور	بازی	نموده	اشاره	نمود،	از	جمله		بطور	مثال،	قضیه	که	در	سال	2005	
توسط	سارنواالن	در	کشور	هالند	علیه	دو	تبعه	افغان	عنوان	شد،	که	در	شکنجه	زندانیان	در	افغانستان	در	سال	
از	 به	مصونیت	 پایان	دادن	 بر	اهمیت	 نهایت،	داکتر	سیما	سمر	 اند.		در	 های	1980	و1	1990	دست	داشته	

مجازات		از	طریق	طی	مراحل	الزم		قضایا	و		سایر	روش	های	عادالنه	قانونی	تاکید	ورزید.
به	تعقیب	سخنان	قوی	وی	همکارش،	محمد	قادر	رحیمی،	رییس		دفتر	ساحوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	
افغانستان	در	هرات،		در	مورد	وضعیت	فعلی	روند	حقیقت	یابی	در	افغانستان	و	محدودیتهای	آن	صحبت	نمود.	
او		یک	نمای	کلی	از	بخش	عدالت	انتقالی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر		افغانستان		و	ضرورت	به	متخصصان	
واجد	شرایط	برای	انجام	تحقیقات	مناسب	را	ارائه	نمود.	او	در	ادامه	روی		تامین	شرایط	امنیتی	به	عنوان	یک	
ضرورت	تاکید	نمود،	تا		کارشناسان	بتوانند		بصورت	موثر	تر	کار	های	شان	را	انجام	دهند.	رحیمی	مثال	ها	
و	نمونه	های	مختلفی	را	در	مورد	دست	کاری	عمدی	و	یا	تصادفی	شواهد	توسط	بعضی	افراد	ارائه	نمود	که	
شواهد	را	مخشوش	یا	از	بین	برده	اند.		وی	همچنین	اظهار	تاسف	نمود	که	بسیاری	از	شاهدان	از	بیم	مجازات	

به		ثبت		بیانات	شان	تمایل	نشان	نمیدهند.	
عزیز	رفیعی	رئیس	انجمن	جامعه	مدنی	افغانستان		به	نوبه	خود،	از	افغان	های	هموطنش	درخواست	نمود	تا	در	
جهت	پاسخگو	قرار	دادن	مجرمان	گام	های	مثبت	را	بردارند.	رفیعی	بر	اهمیت	بحث	عدالت	برای	قربانیان	در	
افغانستان	تأکید	کرد.	بنا	به	گفته		رفیعی	عدالت	در	فرهنگ	افغانستان	و	دین	اسالم	یک	رکن	مهم	و	اساسی	
است.	رفیعی	در	هم	نوایی	با	دیگران	اظهار	داشت		»در	افغانستان،	تمام	مردم	قربانی	اند«.	رفیعی	به	شرکت	
کنندگان	اطمینان	داده	گفت		که		»از	وعده	و	اراده	خداوند	است	که	عدالت	هیچوقت	نمی	میرد	گاهی	اوقات	

به	حاشیه	رانده	شده	است	یا	پنهان	شده	است		اما	هیچوقت	نمی	نمرده	است.

را	در	 	ساختمانی	 پروژه	های	 اضطراری	و	 ارتباط،	سازمان	که	مساعدت	های	 اختر،	رییس	موسسه	 یونس	
افغانستان		حمایت	میکند،	در	مورد	بسیاری	از	فصل	های	خشونت	در	تاریخ	اخیر	افغانستان	و	پیچیدگی	ناشی	
از	جنگ	صحبت		نمود.	به	نظر	او،	»حقیقت	یابی		باید	با	استفاده	از	هر	منبعی	که	افغانستان	در	اختیار	دارد	
1-	حسام	الدین	حسام	و	حبیب	اهلل	جالل	زوی	در	دوران	حکومت	کمونیستی	در	سال	های	1980	مقامات	ارشد	پلیس	مخفی	خاد	در	افغانستان	بودند	و	هر	
 ) Gravenhage Rechtsbank(	الهه	ای	منطقه	دادگاه	مثال،	عنوان	به	شدند.		جنگی	جنایات	و	شکنجه	به	متهم	الهه	در	ای	منطقه	دادگاه	یک	توسط	دو

مشاهده	شود(	:	قضیه	در	مورد	حسام	الدین	حسام	و	حبیب	اهلل	جالل	زوی	)
14	اکتبر	،	2005(،	04-751004/09،	04-751005/09،	05-75006/09.

عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان بیان داشت 
که  مسئله عدالت در محراق  فرهنگ افغان ها و آموزش های  

اسالمی قرار دارد

یونس اختر )مرکز( رییس موسسه ارتباط در رابطه به تعهد قوی 
جرایم  به  رسیدگی  برای  چارچوب  یک  ایجاد  جهت  دولت 

جنگی و دیگر نقض های حقوق بشری صحبت کرد

این کنفرانس مبتنی بر این اصل است که 
چرخه بی پایان خشونت تنها می تواند با 
آغاز اذعان به حقیقت بشکند. این کنفرانس 
در مورد امید است
استفن اشمیت مدیر برنامه بین المللی طب عدلی داکتران حقوق بشر
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ج - برخورد بین المللی و مقایسوی نسبت به عدالت انتقالی
عالوه	بر	سخنرانی	های	فصیح	توسط		آن	کارشناسانی	که	در	میان	شقاوتها	زندگی	به	سر	میبرند،	کنفرانس	
داکتران	حقوق	بشر	همچنان	ازهمکاری	و	مشارکت	کارشناسان	بین	المللی	که	به	طور	کلی	در	مورد	رویکرد	
مقایسه	ای	به	عدالت	انتقالی	صحبت	نمودند	استفاده	نمود.	بیانیه	دهندگان	چون	هوارد	وارنی	از		مرکز	بین	
المللی	عدالت	انتقالی،	داکتر	مورینا	موری	ازبخش		حقوق	بشر	یوناما	،	و	اجمل	پشتونیار	از	وزارت	امور	خارجه	
انتقالی	در	چارچوب	 از	آنها	در	رابطه	به	عدالت	 کانادا،	در	مورد	چگونگی	روش	های	مختلف	که	میتوان	

افغانستان	استفاده	نمود	صحبت	کرد.
	با	استناد	به	تجربه	خود	در	کمیسیون	حقیقت	و	آشتی	آفریقای	جنوبی	و	همچنین	کارهایش		در	سیرالئون	و	
تیمور	شرقی،	هوارد	وارنی	تذکر	داد	که		حق	حقیقت		یک	اصل	در	حال	ظهور	در	قانون	بین	المللی	است«،		
اما	حقیقت	و	روند	آشتی	خیلی	بیشتر	از	یک		کمیسیون	تحقیقاتی	است،	او	تذکر	داد،	چرا		که		آن	باید	چیز	
های		بیشتر	از	حقیقت	یابی	را	انجام	دهد.	باید	گذارشی	بی	طرفانه،	دقیق،	تاریخی	و	واقعی	از	دوره		که	تحت	

بررسی		است	ارائه	کند.
باید	نیازهای	قربانیان	را	برآورده		و	تدابیر	الزم	جهت	جلوگیری	از	وقوع	دوباره	این	تخطی	ها	اتخاذ	نماید.	
باید	کمک	کند	تا	زندگی	از	هم	پاشیده	احیا	و	نهاد	های	درهم	شکسته	بازسازی	گردد.	بنا	بر	این	دالیل،	
او	اظهار	داشت،	این	مسائل	در	یک	کمیسیون	ملی	حقیقت	یاب،	روی	آینده	همه	مردم	در	جامعه	اثر	گذار	
میباشد.	لهذا،	در	طرح	ریزی	این	چنین	کمیسیون	حقیقت	یاب	با	همه	دست	اندرکاران		به	ویژه	قربانیان،	باید		

مشوره	صورت	گیرد.
وارنی	تذکر	داد	که		وقتی	یک	تحقیق	و	بررسی	با	تاریخ	گذشته	با	صداقت،	عزت	و	قوت	برخورد	میکند،	
صرفنظر	از	اینکه	حقیقت	چقدر	دردناک	است،	به	تحقیق	مذکور	به		دیده	اعتبار	دیده	میشود.	او	هشدار	داد	
که	چارچوب	قانونی	مربوط	باید	استقاللیت	تحقیق	را		تضمین	نماید،	و	از	تمام	ارگان	های	دولتی	باید	تقاضا	

به	عمل	آید	تا	با	آن	همکاری	نمایند.
کمیسیون	حقیقت	یاب	را	نمی	توان	به	دست	کاری	و	اعمال	نفوذ	مواجه	ساخت.	در	نهایت،	او	گفت،	که	
اگر	یافته	های	کمیسیون	ملی	برپایه	حقیقت		استوار	نباشد	مردم	در	مورد	آن	آگاه	خواهد	شد.	وارنی		همچنان	
در	مورد	اهمیت	ذیل	و	حمایت	از	قوانین	عدالت	اجرایی	توضیحات	ارائه	نمود.	که	تنها	در	آن	صورت	یک	
کمیسیون	حقیقت	مشروع	و	معتبر	به	نظر	می	رسد،	و	تنها	در	آنصورت	این	امید	که		یافته	ها		و	پیشنهادات	

آن		بصورت	معنی	دار	توسط	جامعه	پذیرفته		می	شود،	بوجود	خواهد	آمد.
وارنی	علیه	استفاده	از	عفو	هشدار	داده	گفت	»	درک	و	احساسی	وجود	دارد	مبنی	بر	اینکه	وقتی	شما	یک	
این	موضوع	فکر	کنید.	 برابر	در	مورد	 اما	دو	 ارائه	کنید.	»	 باید	عفو	 باشید،	شما	 کمیسیون	حقیقت	داشته	
بسیاری	از	حقایقی	را	که	ما	در	آفریقای	جنوبی	کشف	کردیم		از	ناحیه	عفو	نبود	بلکه	از	تحقیق	و	مصاحبه	
های	کمر	شکن	بود.		وارنی	توضیح	داد،		واقعیت	این	است	که،	عامالن	جلو	نمی	آیند،	مگر	اینکه	مجبور	
شوند.	عامالن	که	در	آفریقای	جنوبی	جلو	آمدند	آنهایی		بودند	که	می	دانستند	قبال	چیزهای	عظیمی	در	مورد	

آنها	جمع	آوری		شده	است.	ما	از	قبل	حقیقت	را	می	دانستیم.	

در  انتقالی،  عدالت  المللی  بین  مرکز  مشاور   وارنی،  هوارد  
و  حقیقت  مستقل  کامال  کمیسیون  یک   داشتن  اهمیت  مورد 
مصالحه که حقوق و نیازهای همه جهات مربوط را مطرح سازد 

صحبت نمود. 

با	توجه	به	زمان	بندی	برای	این	روش،	وارنی	توضیح	داد	،	در	حالی	که	اکثر	پروسه	عدالت	انتقالی	به	طور	
بیشتر	را	 انتظار	 افغانستان	 	ثابت	در	 ناآرامی	های	دوام	دار	و	 	، ایجاد	میشود	 پایان	خصومت	ها	 معمول	در	
غیر	ممکن	میسازد.	هم	اکنون	باید	تالش		صورت	گیرد،	او	اصرار	نمود،	موارد	نقض	باید	مستند	سازی	شود	
و	چارچوبی		برای	حرکت	رو	به	جلو	در	همکاری	با	تعداد		هرچه	بیشتری	از	سکتور	های	جامعه	مدنی	و	
شرکای	ملی	و	بین	المللی	،	طرح	ریزی	شود.	به	عنوان	مثال	،	او	به	کشورهای	متعددی	در	امریکا	التین	اشاره	
نمود	که	حکومت	های	سرکوبگر	نظامی	جونتاو	را		در	سال	های	1980	تحمل	نموه	بودند،		ولی	با	این	حال	با	
شجاعت	به	تحقیقات	قضایای	کوچک	و	تک-موضوع	پرداختند	،	در	نتیجه،	حقیقت	یابی	در	آنجا	به	سطوح	
مختلف	صورت	گرفت	و	گام	های	ابتدایی	زمینه	مهم	برای	پروسه	جامع		عدالت	انتقالی	بود	که	بعد	از	ختم	

دوره	سرکوبی	انجام	یافت.	
به	نظر	وارنی،	افغانستان	به	سوی		یک	»روند	آشتی	بدون	پاسخگوی	در	حرکت	است«	.	آنطور	که	او	توضیح	
داد	،	»	به	نظر	می	رسد	دولت	عالقمند	به	ترویج	آشتی	ملی	و	شفا	بخشی	آالم	است	ولی	شاید	کمتر	خواهان	
ترویج	تحقیق	و	تفحص	درمورد	حقیقت	و	تالش	برای	پاسخگویی	باشد.		وقتی	ما	می	بینیم	کمیسیون	آشتی	
بدون	ابزار	تحقیقی	در	تالش	است	تا	به		جستجوی	حقیقت	و	حقیقت	یابی		بپردازد،		و	در	عین	حال	وظیفه	
یافته	است	تا	تحقیق	و	سفارش	ارائه		نماید	،	پس	ما	باید	بپرسم	که	چه	انگیزه	واقعی	در	پشت	این	ابتکارات	

نحفته	است.
وارنی	ابراز	امیدواری	کرد	که	مدافعان	حقوق	بشر	و	سازمان	های	جامعه	مدنی	برای	ایجاد	یک	پروسه	عدالت	
این	روحیه	وارنی	رویکرد	طب	عدلی	 با	 	 نماید«.	 ته	کشف	 از	 را	 نمایند	»حقیقت	 تر	تالش	 انتقالی	جامع	
داکتران	حقوق	بشر		مبتنی	بر	علم	را	مورد	تایید	قرار	داده		پیشنهاد	نمود	که		این	رویکرد	می	تواند	خدمات	
زیادی		را	در	جهت	پیشبرد	روند	ترسیم	منازعه		که	در	حال	حاضر	توسط	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	برای	

ایجاد	یک	رکورد	رویداد	ها		روی	دست	گرفته	شده	است،	انجام	دهد.	
عالوه	بر	این	،	او	اظهار	داشت	که	جامعه	مدنی	،	در	همکاری	با	شرکای	بین	المللی	و	در	صورت	امکان،	دولت	
افغانستان،	هم	باید	به	جمع	آوری	اطالعات	مورد	نیاز	بپردازد،	تا	اینکه	هنگامی	که	زمان	پیاده	سازی	مکانیزم	
عدالت	انتقالی	مانند	کمیسیون	حقیقت	یاب،		فرا	می	رسد	،	قبال	یک	بنیاد	قوی	موجود	باشد	که	بر	اساس	آن	

حقایق	بنا	یابد.1		

در	یک	سخنرانی	دیگر،		اجمل	پشتونیار،	افسر	بخش	قضایی	وزارت	امور	خارجه	و	تجارت	بین	المللی	کانادا		
توضیح	داد	که	حق	افراد	به	دانستن	حقیقت	در	مورد	سرنوشت	افراد	ناپدید	شده	و	یا	معلومات	در	مورد	موارد		
نقض	حقوق	بشر	در	گذشته	در	معاهدات،	قانون	بین	المللی،	دادگاه	های	منطقه	ای	و	بین	المللی	و	دادگاهای		
داخلی	تصدیق	شده	است.	پشتون	یارتاکید	کرد	که	با	توجه	به	سه	دهه	خصومت	در	افغانستان	و	موجودیت	
بازیگران	متعدد،	مجرمان	و	دست	اندرکاران،		این	باید	یک	روند	مشورتی	باشد.	»	باید	بپرسیم	که	افغان	ها	

چه	میخواهند؟«	برای	پشتونیار		»وضاحت	مهمترین	مسئله	در	این	روند	میباشد«.

1-	برخی	از	سازمان	های	محلی	و	بین	المللی	تالش	های	را	برای	مستندسازی	موارد	نقض	حقوق	بشر	در	افغانستان	1978	-	2001	انجام	داده	اند.	به	عنوان	
مثال	مشاهده	کنید	پروژه	عدالت	افغانستان،	کستینگ	شدو	:	جنایات	جنگی	و	جنایت	علیه	بشریت	:	1978-2001	)2005(؛	همچنین	نگاه	کنید	به	دیده	

)supra note 4(	به		باشید	داشته	توجه	آغشته،	خون	به	دستهای	بشر،	حقوق	بان

سخنرانی  اجمل پشتونیار  افسر بخش قضایی وزرات خارجه و 
تجارت بین المللی  کانادا، در مورد حق دسترسی به اطالعات، 

و محیط اجتماعی و سیاسی باز برای گفتمان 
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دکتر	مورینا	موری،	از	یوناما،	برداشت	خود	را	از	وضعیت	فعلی	عدالت	انتقالی	در	افغانستان	ارائه	داشته	و	روی	
برنامه	عمل	و	مراجعه	به	آن	به	عنوان	یک	»نقشه	راه	یا	رهنمود	صحه	گذاشت«.	وی	تأیید	کرد	که	دولت	
ها،		به	هر	حال	،	وظیفه	دارند		تا	جنایات	را	بررسی	نمایند،	او	تذکر	داد	که	افغانستان	هنوز		جنایات	جدی	
بین	المللی	را	که	در	اساسنامه	رم	دادگاه	جزایی	بین	المللی	برشمرده	شده	است	،	در	چارچوب	قانونی	ملی	خود	

شامل	نکرده	است.
در	خاتمه	دکتر	موری	با		آرزمندی	پیشنهاد	نموده	گفت	که	افغانستان	باید	از	این	فرصت	استفاده	نموده	و	
اطمینان	یابد	که	کمیسیون	حقیقت	یاب	و	مصا	لحه	به	عنوان	بخشی	از	توافقات	نهایی	صلح	میباشد.	در	حالی	
که	جامعه	بین	المللی	قطعا	از	این	روند	حمایت	میکند.	مردم	افغانستان	باید	ماهیت	و	محتوای	این		فرایند	را	بر	

اساس	سنت	و	آداب	خود	شان	تعیین	نمایند.

اهمیت	 تاکید	روی	 با	 نمودند.	 ارائه	 افغانستان	 انتقالی	در	 از	روند	عدالت	 را	 نیز	پشتیبانی	خود	 ها	 دیپلمات	
پیگیری	مکانیسم	عدالت	انتقالی،	ضمن	اذعان	به	چالش	های	مربوط،	هانس	کلیم	مسوول	حاکمیت	قانون	و	
اجرای	قانون	در	سفارت	ایاالت	متحده	،	اظهار	داشت	که	ایاالت	متحده		امریکا	معتقد	است	که	تخصص	در	
حال	توسعه	طب	عدلی	در	جنایات	جنگی	و	موارد	نقض	حقوق	بشر	در	افغانستان	در	تامین	آینده	هرچه	بیشتر	

صلح	آمیز	حیاتی	است.

جس	داتون	معاون	ماموریت	سفارت	کانادا،	نیز	این	روند	را	در	افغانستان	مورد	تائید	قرار	داد.	این	کنفرانس	
بسیار	به	موقع		میباشد	از	آنجا	که	افغانستان	روند	آشتی،	استقرار	مجدد	را	آغاز	میکند	و	حقیقت		یابی	بخش	
مهمی	از	این	فرایند	را	تشکیل	خواهد	داد	...	این	آغاز	یک	گفتگو	است	و	ما	انتظار		ارائه	حمایت	به	شما	-	

هنگام	که	شما	به	جلو	حرکت	می	کنید-	میباشیم.

جرجت	گانیون،	رییس	بخش	حقوق	بشر	یوناما	نیز	تذکر	داده	گفت		که	برگزاری	این	کنفرانس	نشان	دهنده		
تمایل،	اراده	و	تالش	افغانها	برای	رسیدگی	به	موارد	نقض		حقوق	بشر		در	گذشته	حتی	در	شرایط	کنونی	
میباشد.	وی	در	ادامه	اظهار	داشت	که	یوناما	متعهد	به	مبارزه	با	مصونیت	از	مجازات	است	ما	در	حال	ورود	به	
یک	مرحله	مهم	و	چالش	برانگیز	استقرار	مجدد	و	روند	مصالحه	قرار	داریم.	ما	باید	هوشیار	باشیم		و	اطمینان	

حاصل	نماییم		که	این	برنامه	را	هنگام	که	ما	به	جلو	حرکت	میکنیم	از	دست	نمیدهیم.		

علوم طب عدلی-  مستند سازی حقیقت و ایجاد ظرفیت محلی و پایداری
استفان	اشمیت	از	داکتران	حقوق	بشر	در	سخنرانی	کلیدی	خود	توضیح	داد	»علوم	عدلی	عبارت	از	استفاده	از	
علم	در	چهار	چوب	قانون	است«،	به	این	معنی	که	روش	های	علمی	طب	عدلی	شفاف،	و	نتایج	آن	معتبر	و	قابل	
اثبات	است.	برنامه	بین	المللی	طب	عدلی	داکتران	حقوق	بشر	از	علم	برای	مستند	سازی	تخطی	ها	علیه	زندگی	
و	کرامت	انسانی	استفاده	میکند.	اعضای	این	برنامه	را	دانشمندان	مشهور	بین	المللی	تشکیل	میدهد،	به	عنوان	
مثال،	باستان	شناسان	طب	عدلی،	انسان	شناسان	طب	عدلی،	و	آسیب	شناسان،	که	از	تخصص	شان	در	قضایای	
دادگاه،	به	مقاصد	آموزشی	و	مستند	سازی	موارد	و	مصداق	جنایت	در	سراسر	جهان	استفاده	میشود.	به	طور	
کلی،	روش	های	علمی	طب	عدلی	– که	به	عنوان	یک	بخشی	از	فرایند	بزرگتر	حقیقت	یابی		و	پاسخگویی		
در	نظر	گرفته	می	شود	– برای	بازسازی	موارد	نقض	حقوق	بشر	در	گذشته	جهت		شناسایی	بقایایی	قربانیان	
به	منظور	تشخیص	چگونگی	مرگ	و	قتل		آنها	و	در	برخی	از	موارد	،	برای	شناسایی	عامالن	استفاده	می	شود.	

کارشناسان	طب	عدلی		سلسله	مراتب	نگهداری	شواهد	را	را	مطابق		با	قواعد	دادرسی	جزایی	بکار	میبرد.

جنرال	یارمند	رییس	عمومی	مبارزه	با	جرایم	جنایی	وزارت	امور	داخله	افغانستان	چالش	های	را	عنوان	میکند	
که	فراه	رای		افغانستان	جهت		بررسی	موارد	نقض	حقوق	بشر	و	جرایم	دیگر	که	در	گذشته	ارتکاب	یافته	

اند،	قرار	دارد
بخش	علوم	و	طب	عدلی		کنفرانس	داکتران	حقوق	بشر	شامل	بیانیه	های	بود	که	توسط	کارشناسان	برجسته	
در	قوانین	جزایی	مانند	قاضی	محمد	عمر	ببرکزی	از	ستره	محکمه	افغانستان	ارائه	گردید.	همچنان	تعداد	از	
اشتراک	کنده	بلند	پایه	افغان	و	بین	المللی،	از	جمله	جنرال	میرزا	محمد	یارمند	یارمند	رییس	عمومی	مبارزه	با	

مورد  در  یوناما  بشر  حقوق  بخش  رییس  گانیون،  جرجت 
نقض  موارد  پیگیری  در  افغانستان  مردم  شکیبایی  و  شجاعت 

حقوق بشر، حتی در زمان جنگ، صحبت نمود

وزارت  جنایی  جرایم  با  مبارزه  عمومی  رییس  یارمند  جنرال 
امور داخله افغانستان چالش های را عنوان میکند که فراه رای  
افغانستان جهت  بررسی موارد نقض حقوق بشر و جرایم دیگر 

که در گذشته ارتکاب یافته اند، قرار دارد

هانس کلیم مسوول حاکمیت قانون و اجرای قانون در سفارت 
به  رو  توانمندی  متحده  ایاالت  اینکه  مورد  در  متحده  ایاالت 
به رسمیت  افغانستان  در  تامین صلح  در  را  توسعه طب عدلی 

میشناد صحبت نمود

جس داتون معاون ماموریت سفارت کانادا، در مورد اهمیت 
کنفرانس حقیقت و مصالحه ملی و چگونگی پیشبرد روند توسط 

افغانها با حمایت جامعه بین المللی صحبت نمود
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جرایم	جنایی	وزارت	داخله،	دکتر	آماندا	سوژر،	متخصص		DNA	و	مشاور	داکتران	حقوق	بشر،	جیلین	فاولر،	
باستان	شناس	عدلی	و	مشاور	داکتران	حقوق	بشر،	دکتر	خالد	باتور	حسن	زرمتی،	رییس	ریاست	طب	عدلی		
افغانستان،	و	کاوه	سحاب	از	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	و		دیگران	حضور	داشتند.		این	کارشناسان	
وضعیت	طب	عدلی	در	افغانستان	و	نیز	اقداماتی	را	که	باید	برای	بهبود	آن	به	منظور	پیشبرد	چشم	انداز	حقیقت	

یابی	انجام	شود	عنوان	کردند.		
سه	موضوع	عمده	از	طریق	سخنرانی	های	مختلف،	پدید	آمد.		اول،	نیاز	فوری	به	امنیت	و	حفظ	گورهای	
دسته	جمعی	هم	بخاطر	حفاظت	از	تمامیت	مدارک	داخل	گور	ها	وهم	بخاطر	رعایت	کرامت	انسانی	بقایای	
اجسادی	که	در	آنجا	وجود	دارد.		دوم،	با	وجود	امکانات	و	روش	ها	منسوخ	شده	آن،	وضعیت	فعلی	علوم	طب	
عدلی	در	افغانستان	در	حال	توسعه	است	،	و	ظرفیت	های	محلی	از	نقظه	ای	که	در	چند	سال		قبل	قرار	داشت	
در	حال	بهبود	میباشد.	عالوه	بر	این،	تمایل	محلی	و	نیاز	به	ایجاد	امکانات	برای	اجرای	تجزیه	و	تحلیل	دی	ان	
ای	)DNA(	وجود	دارد،	هرچند،	این	امر	نیاز	به	تعهد	جدی	برای	آموزش،	منابع	مالی،	و	چشم	انداز	برای	ایجاد	

ظرفیت	های	محلی	و	تامین		ثبات	دوام	دار	دارد.	
و	سوم،	افزایش	فرصت	های	آموزشی	مانند	دانشگاه	ها	کورسها		آموزشی	باستان	شناسی	و	انسان	شناسی	طب	
عدلی	جهت	کمک	به	آموزش	نسل	جدید	دانشمندان	طب	عدلی	محلی	الزم	و	ضروری	است.		در	تمام	موارد،	
کارشناسان	طب	عدلی	به	اتفاق	آرا	از	شرکت	کنندگان	در	کنفرانس	خواست	تا	صبور	باشند	چون		فرایند	
علمی	برای	شناسایی	بقایایی	اجساد	طول	می	کشد	و	اغلب	بیشتر	توسط	یک	پروسه	طوالنی	و	پیچیده	حقوقی	

صورت	میگیرد.		

الف – مستند سازی و حفظ گور دسته جمعی
تامین	امنیت	درست	محل		گورهای	دسته	جمعی،	برای	ایجاد	حقایق	و	اجتناب		از		از	دست	دادن	شواهد	
ضروری	است.	بطور	مثال،	کاوه	سحاب،	یک	نماینده		کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	در	مزار	شریف	
و	عضو	تیم	نیمه	مسلکی	مستندسازی	های	گور	دسته	جمعی		که	در	ماه		جون،		2010	توسط		داکتران	حقوق	
بشر		آموزش	دید	در	مورد	گور	دسته	جمعی	بدخشان	صحبت	نمود.	اعتقاد	بر	این	است	که		این		محل		حاوی	
صدها	تن	از	اجساد	قربانیان	رژیم	کمونیستی	است.	ولی	طوری	که		سحاب	یاد	آورد	شد،	مردم	محل	این	گور	
ها	را	-	هرچند	با	نیت	نیک	-	حفر	نموده	اند	اما		در	اثر	حفر	نادرست	و	غیر	مسلکی	قبر	اجرای	هر	گونه	

تجزیه	و	تحلیل	طب	عدلی		غیر	ممکن	شده	است.
استفان	اشمیت	روی	اهمیت	امنیتی	این	مسئله	تاکید	نموده	گفت	»ما	نمی	دانیم	که	چه	تعداد	از		اجساد		در	
آنجا	وجود	دارد	و	آنها	کی	ها	اند.	ما	یک	فرصت	جمع	آوری	و	داشتن	تمام	اطالعات	را	از	دست	دادیم«.	
اشمیت	همچنین	متذکر	شد	که	گور	دسته	جمعی	در	دشت	چمتله	بصورت	نا	مطلوبی	توسط	ماموران	پلیس	

آموزش	ندیده	دست	خورده		و	شواهد	بسیار	مهم	طب	عدلی	از	بین	رفته	است.

نیاز  به    ، افغانستان  ملی  پلیس  آکادمی  خان،  یحیی  دگروال 
حفاظت از گورهای دسته جمعی از دستکاری ها اشاره نمود

همانطور	که	یحیی	خان،	رئیس	تحقیقات	جنایی	در	آکادمی	پلیس	ملی	افغانستان		در	جمع	شنوندگان	خاطر	
نشان	ساخت،		یکی	از	چالش	های	مرتبط	دیگر	نیاز	مبرم	برای	حفظ	گورهای	دسته	جمعی	از	مداخله		های	
عمدی	و	بدخواهانه	است.		بسیاری	از	افراد	مظنون	به	جنایات	جنگی	و	جنایت	علیه	بشریت	در	مواضع	قدرت	
در	درون	دولت	باقی	مانده	اند،	و	میتوانند	که	گورهای	دسته	جمعی	را	برهم	زده	و	همدستی	خود	را	در	انجام	
این	جنایات	مبهم	و	مخشوش	سازند.	این	مسئله	در	گور	دسته	جمعی	که	برای	اولین	بار	توسط	داکتران	حقوق	
بشر	در	سال	2002	در	دشت	لیلی	بررسی		شد		واضح	نشان	داده	شده	است.	اعتقاد	بر	این	است	که	این	محل	
حاوی	بقایای	اجساد	هزاران	نفر	از	زندانیان	طالبان	و	شبه	نظامیان	القاعده	باشد	که	گفته	میشود	به	ائتالف	شمال	
و	نیروهای	ویژه	ایاالت	متحده	آمریکا	در	سال	2001	تسلیم	شده	بودند.	علی	رغم	تالش	های	اولیه	داکتران	
حقوق	بشر	برای	نبش	این	بقایا	که	با	حمایت	یوناما	انجام	شد،	بررسی	کامل		این	قبر	ها	هیچ	گاهی	انجام		نشده	
است	نه	افغانستان	و	نه	مقامات	ایاالت	متحده		درین	مورد	اقدامات	بیشتری	را	انجام	نداده	اند.هر	چند	در	سال	
2008،	کارشناسان	داکتران	حقوق	بشر	بنا	بر	درخواست	یوناما	در	محل	رفته		و	آثار	و		نشانه		های			مداخله	

و	دستکاری		را	در	قبر	کشف	نمود	که	نشان	میدهد	شواهد	به	احتمال	زیاد	تخریب	شده	است.1	

ب – ایجاد ظرفیت طب عدلی در افغانستان
دولت	افغانستان	و	جامعه	بین	المللی	باید		برای	ارتقای	ظرفیت	محلی		جهت	مستند	سازی،		جمع	آوری	و		حفظ	
شواهد	موارد	نقض	حقوق	بشر	در	گذشته	به	نیروهای	مربوط	بپیو	ندد.		هرچند،		ارتقای	ظرفیت	های	محلی	
نیزبا		چالش	های		مواجه	میباشد.	در	رابطه	به	ظرفیت	های	محلی	طب	عدلی،	اشمیت	یاد	آور	شده	میگوید	که	
با	مراجعه	حضوری	به	آزمایشگاه	آسیب	شناسی	)البرتوار	پتالوژی(	دانشگاه	کابل	در	سال	2006		با	تاسف	
دریافته	است		که	در	آزمایشگاه	مذکور	روش	ها	و	فن	آوری	60	تا	70	سال	قبل	مورد	استفاده	قرار	میگیرد.	
از	آن	به	بعد،	اشمیت	شاهد	بعضی	اقدامات	مهم	محلی	بوده	است	،	تشکر	فراوان	از		تالش	های	فردی	داکتر	

زرمتی	و	قاضی		ببرکزی	و	دیگران	و	ایجاد	مرکز	تحقیقات	ملی	طب	عدلی.
اشمیت	همچنین	به	پیشرفت	های	رهبران	مذهبی	و	فرهنگی		در	پزیرش	شیوه	های	طب	عدلی	به	ویژه،	کالبد	
شکافی	اشاره	کرد.	همانطور	که	او	توضیح	داد،«		برای	کشیدن	گلوله		از	بدن،	بدن	باید	شق	شده		و	باز	گردد،	
ولی	مردم	تنها	آزمایش	های	خارجی	را	انجام	میدادند.	چنین	نظر	وجود	داشت	که	گویا	گشودن	بدن	مغایر		
احکام	اسالمی	است.	بنا	بر	آن	ما	باید	با	روحانیون		کشور	صحبت	میکردیم	تا	به	آنها	خاطر	نشان	سازیم	که	در	
قانون	اسالم		مسئله	کالبد	شکافی	سابقه	داشته	و	به	عنوان	بخشی	از	تحقیقات	قضایی	استفاده	شده	است.	اشمیت		
گفت	قرار	گزارش،	میزان	کالبد	شکافی	افزایش	یافته	است		بشمول	اجساد	که	از	والیات	دیگر	آورده	میشوند	

که	نشان	میدهد	مردم	سایر	مناطق	کشور	نیر	روش	های	تحلیلی	طب	عدلی	را	پزیرفته	اند.
ولی،	طوری	که	اشمیت	استدالل	نمود،	فناوری	جدید	و	برخورد	های		اجتماعی	-	مذهبی	به	تنهایی	کافی	
نیست.	او	بر	اهمیت	ایجاد	یک	زیربنای	طب	عدلی	که	از	لحاظ	سیاسی	مستقل	باشد	تاکیید	نمود	تا	یافته	های	

1-	دکتوران	حقوق	بشر	،	اعالمیه	مطبوعاتی:		تلفن	PHR	در	مورد	برداشتن	گور	دسته	جمعی	در	افغانستان	)2008(،	موجود	در
 http://physiciansforhumanrights.org/library/news-2008-12-12.html.

در  سوالی  به  عدلی،  ریاست طب  رئیس  زرمتی،  خالد  داکتر 
مورد امکانات مالی برای دریافت و حفظ تجهیزات الزم طب 

عدلی مطرح شده پاسخ ارائه نمود
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آن،	هم	در	داخل	افغانستان	و	هم	در	خارج	افغانستان	مشروع	پنداشته	شود.	به	این	منظور،	اشمیت	موجودیت	
تظمین	های	قانونی	را	توصیه	نمود		تا	مسوولین	و	یا	موظفین	اجازه	یابند	بصورت	مستقل	فعالیت	نمایند.	در	
این	رابطه،	اشمیت	توضیح	داده	گفت	که	در	افغانستان	به	البراتوار	یا	آزمایشگاه	ها	اجازه	داده	نمیشود	تا	بر	
بودجه	خود	کنترل	داشته	باشند	که	این	مسئله	یک	مشکل	محسوب	میشود.	داکتران	حقوق	بشر	بررسی	این	
موضوع	را	ادامه	میدهد	و	باز	هم	روی	موضوع	استقاللیت	در	کنفرانس	دوم	که	در	سال	آینده	برگزار	خواهد	

شد	برخواهد	گشت.
به	نظر	دکتر	آماندا	سویژر،	ژنتیست	و	متخصص	دی	ان	ای،	مسئله		پروفایلینگ		یا	تحلیل	دی	ان	ای	را		به	
عنوان	ابزار	علمی	ضروری	برای	تشخیص		بقایای	انسان	وقتی		روش	های	دیگر	در	دست	نباشد	مطرح	ساخت.
پروفایلینگ	دی	ان	ای	می	تواند	بسیار	پر	هزینه	و	وقت	گیر	باشد		،	اما	نتایج	آن	به	هر		حال	برای	تهیه	
هویت	مثبت		برای	فامیل	های	که	نگران	کرامت	عزیزان	شان		اند	بسیار	مهم	و	تسلی	عاطفی	است.		شناسایی	
قربانی		فامیل	ها	را	کمک	میکند	تا		جهت	ثابت	ساختن	واجد	شرایط	بودن	شان	برای	دریافت	غرامت	تصدیق	

درگذشت	برای	عزیزان	شان	دریافت	کنند	.

داکتر	سوژر	بر	اهمیت	سرمایه	گذاری	روی	زیر	ساخت	های	تحلیل	دی	ان	ای	تاکید	نمود،	چون	این	مسئله	
یک	وسیله	مهم	در	حقیقت	یابی	تلقی	میگردد.	برای	ایجاد	ظرفیت	محلی	جهت	تحلیل	دی	انی	ای	نه	تنها	فضای	
فزیکی	بلکه	آموزش	کارشناسان	محلی	جهت		حفظ	و	تداوم	امکانات	و	تسهیالت		الزم	و	ضروری	است.	
داکتر	سوژر	یک	سلسله	مالحضات	کلیدی	را	جهت		برنامه	ریزی	الزم،	راهبردی	یا	ستراتژیک	و	بلند	مدت	
که	در	ایجاد	برنامه	دی	ان	ای	شامل	است	ارائه	نمود،	از	جمله:	میزان	بودجه،	ماموریت	برنامه	ای	،	قابلیت	حفظ		
تضمین	کیفیت	و	اعتبار	روش،	نوع	تجهیزات	و	وسایل	مورد	نیاز،	موجودیت	متخصصین	و	کارمندان	آموزش	
دیده	و	موجودیت	مقررات	قضایی	یا	قانونی	و	غیره.	داکتران	حقوق	بشر	به	نوبه	خود	اکنون	مشغول	تهیه	یک	
گزارش	ارزیابی	از	نیازمندی	های	ظرفیت	طب	عدلی	در	افغانستان	است.	و	با	تعداد	زیاد	از	کارشناسان	محلی	
بشمول	آنهای	که	در	مرکز	تحقیقات	ملی	طب	عدلی،	ریاست	طب	عدلی		و	بخش	جنایی	وزارت	امور	داخله	
ایفای	وظیفه	میکنند	مشورده	نموده	اند.	در	نظر	است	تا	یافته	ها	و	سفارشات	این	تحقیق	نهاد	های	ملی	را	در	

تهیه	برنامه	استراتژیک	درین	عرصه	کمک	نماید.			

داکتر سوژر مشاور  داکتران حقوق بشر   در عرصه جنتیست و 
دی انی ای  در مورد اهمیت ایجاد ظرفیت محلی برای تحلیل 
دی ان ای و استفاده آن به عنوان یک وسلیه پروفایلینگ برای 

شناسایی بقایای انسان صحبت نمود.

	یک	مال	از	کندهار	در	مورد		باز	کردن	قبر	با	یک	عضو		ستره		محکمه	افغانستان	صحبت	میکند	در	حالی	
که	قاضی		توضیح	میدهد	که	این	عمل		منطبق	با	قانون	شرع	است	چون	این	عمل	کمک	میکند	در	خانواده	

صلح	اعاده	شود	و	در	جامعه	عدالت	برقرار	شود،	مال		به	شدت		با	این	نظر	مخالفت	میورزد.
قاضی	ببرکزی	ضمن	صحبت	در	مورد	پس	منظر	حقوقی	اظهار	داشت	که		مطابق	به	طرز	العمل	داخلی	جنایی	
افسر	مسوول	مقامات	تحقیق	اجازه	دارد	حقیقت	را	پیدا	نماید.	او	به	ویژه	به	ماده	77	قانون	اجراأت	جزایی		
تعدیل	شده	اشاره	نمود	که	به	دادگاه	ها	اجازه	میدهد	تا	تحقیقات	طب	عدلی	را	مجاز	بدانند،	بشمول	نبش	
گور.	به	نظر	قاضی	ببرکزی	حضور	کارشناسان	طب	عدلی	یکی	از	ارکان	اساسی	در	نظام	قضای	کشور	است.	
او	تذکر	داد	که	قانون	فعلی	افغانستان	یک	سلسه	محدویت	های	را	پس	از	چند	سال	معین	جهت	استفاده	از	
مدارک	وضع	نموده	و	مدارک	را	برای	سارنواالن	پس	از	آن	دوره	معین	غیر	قابل	دسترس	ساخته	است.	ولی	
با	در	نظر	داشت	پیشرفت	در	فناوری	و	موجودیت	تحقیقات	مبتنی	بر	دی	ان	ای،	قاضی	ببرکزی	اذعان	نمود	

که	برای	انعکاس	دادن	این	تغییرات	قانون	باید	تعدیل	گردد.
	در	طول	دوره	پرسش	ها،	زمانی	که	یک	روحانی	و	قاضی	ازشورای		والیتی	علمای	قندهار	پرسید	که		آیا	
کشیدن	اجساد	از	گور	خود	ارتکاب	جرم	نیست،	قاضی	ببرکزی	در	جواب	گفت	»آیا	میخواهید	هویت	یک	
مجرم	پنهان	بماند	و	مجرم	در	جامعه	زندگی	کند؟	و	وقتی	پرسشگر		در	مورد		بی	احترامی	به	جسد	ابراز	
نگرانی	نمود،	قاضی	ببرکزی	روی	اهمیت	مدارک	طب	عدلی		برای	ارائه	جزئیات	بیشتر	در	مورد	آنچه	که	

رخ	داده	و	برای	فرستادن	عامالن	واقعی	به	پیشگاه	عدالت	تاکید	کرد.

ج. تدریس و آموزش دانشمندان محلی  طب عدلی
آقای	داکتر	زرمتی	اظهار	نمود	که	تدریس	طب	عدلی	در	افغانستان،	بویژه	طی	دوسال	اخیر،	بطور	قابل	توجهی	
بهبود	یافته	است.	با	توجه	به	اینکه	،	افغانستان	هنوز	هم	منابع	و	ظرفیت	کم	دارد،	هرچند	مردم	با	وجود	این	
محدودیت	ها	حد	اکثر	تالش	شان	را	انجام	میدهند.	بطور	مثال،	بنا	به	گفته	آقای	داکتر	زرمتی،	درحالیکه	
دولت	افغانستان	درخواست	وی	در	خصوص	حمایت	از	100	ُپست	و	بیشتر	را	برای	تحلیل	گذارشات	طب	
عدلی	از	والیات	بی	جواب	گذاشته	است،«	در	حال	حاضر	ما	این	کار	را	بشکل	غیر	رسمی	انجام	میدهیم.«	
مانند	سایر	همقطاران	اش	در	پنل	متخصصین،	آقای	داکتر	زرمتی	نیز	بر	اهمیت	حفاظت	و	نگهداری	استقاللیت	
آزمایشگاه	های	طب	عدلی	و	حمایت	آنها	از	فشار	های	دولتی	بخاطر	تامین	و	ارائه	بهترین	نتایج	برای	روند	
برخوردار	 استقاللیت	 از	 بحال	 تا	 »متأسفانه،	 داشت،	 اظهار	 زرمتی	 داکتر	 آقای	 ورزید.	 تأکید	 یابی	 حقیقت	

نیستیم.«	

یک مال از کندهار در مورد  باز کردن قبر با یک عضو  ستره  
توضیح  قاضی   که  حالی  در  میکند  صحبت  افغانستان  محکمه 
میدهد که این عمل  منطبق با قانون شرع است چون این عمل 
کمک میکند در خانواده صلح اعاده شود و در جامعه عدالت 

برقرار شود، مال  به شدت  با این نظر مخالفت میورزد.
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خانم	جیلین	فاولر،	یک	باستان	شناس	و	انسان	شناس	طب	عدلی،	خواست	تا	در	بیانیه	اش	درس	های	را	که	
از	تجارب	اش	در	گواتیماال	آموخته	بود	عمال	بکار	ببرد.	وی	به	اهمیت	دسترسی	به	آموزش	طب	عدلی	از	
طریق	ریاست	باستان	شناسی	دانشگاه	و	یا	برنامه	های	دانش	انسان	شناسی	و	همچنان	از	طریق	فرصت	های	
آموزشی	تخصصی	دوام	دار	اشاره	نمود.خانم	فاولر	توضیح	داد	که	دانش	آموزان	علوم	باستان	شناسی	و	انسان	
شناسی	در	کشور	گواتیماال	آموزش	دیدند	تا	در	نسل	بعدی	به	عنوان	متخصصین	طب	عدلی	در	ین	عرصه	
ایفای	وظیفه	نمایند.	اما	در	افغانستان	هیچ	برنامه	قابل	مقایسه	ای	در	خصوص	برنامه	طب	عدلی	باستان	شناسی	
یا	انسان	شناسی	در	سطح	دانشگاه	وجود	ندارد.	همینطور،	برنامه	های	آموزشی	برای	متخصصین	در	خصوص،	
مثال،	استخوان	شناسی	انسان	و	تخنیک	های		نبش	قبر	نمی	تواند	یکباره	تجربه	شود؛	بر	عکس،	این	تخنیک	ها	
نیازمند	راهنمایی	ها	و	نظارت	های		دوامدار	از	سوی	آموزگاران	بوده	و	نیازمند	منابع	و	هزینه	میباشند	تا	این	

آموزش	ها	تداوم	دراز	مدت	پیدا	نماید.

باالخره	اینکه،	در	البالی	مساعدت	های	تخنیکی	متخصصین	طب	عدلی،		والیری	مردیت،	که	برنامه	های	
ردیابی	و	برقراری	ارتبط	خانواده	گی	را	برای	ICRC	اجرا	میکند،	بر	نقش	صلیب	سرخ	در	حمایت	از	کرامت	
بقایای	انسانی	و	برگرداندن	آنها	به	بازمنده	گان	شان	اجماال	نظر	اندازی	نمود.	عالوتًاً،	این	سازمان	در	مسائل	
چون	پرداخت	مخارج	کفن	و	دفن،	نگهداری	اجساد	در	سرد	خانه	و	انتقال	اجساد	از	مناطق	جنگی	به	خانواده	
ها	کمک	میکند.	و	در	رابطه	با	بقایای	شناسایی	نشده	انسانی،	ICRC	اجساد	را	با	شماره	شناسایی	بخاک	سپرده	
و	شفاخانه	ها	را	با	تسهیالت	بیشتر	منطقه	یی	در	خصوص	مدیرت	بقایای	انسانی	یاری	میرساند.	خانم	والیری	
مردیت	گفت	که	ICRC	از	چالشهای	که	افغانستان	درگیر	آن	است	کامال	آگاهی	دارد.	اما	توانایی	مقابله	با	
این	چالش	ها	بخاطر	سکوت	عمومی	خانواده	های	که	از	انتقام	جویی		حراس	دارند،		بخاطرفقدان	ظرفیت	
طب	عدلی،	بخاطر	روند	ضعیف	طی	مراحل	قضایی	و	بخاطر	فاکتورهای	دیگر،		با	مشکالتی	توأم	شده	است.	
با	وجود	همه	اینها،	والیری	مردیت	تصریح	کرد	که	ICRC	از	فعالیت	های	بعدی	طب	عدلی	حمایت	میکند	و	

عالقمند	است	تا	کشور	با	پروسه	معنی	دار	عدالت	انتقالی	به	جلو	حرکت	کند.	

گروهی کاری و خالصه پیشنهادات

الف. گروپ های کاری
از	ظهر	روز	دوم،	هیئت	مشاورین	و	حاضرین	شرکت	کننده	به	11	گروپ	کاری	تقسیم	شدند	و	 بعد	 در	
با	کمک	تسهیل	کننده	گان،	روی	موضوعات	داده	شده	و	چالش	های	مربوط	به	اجرای	عدالت	انتقالی	در	
افغانستان	بحث	و	گفتگو	کردند.	این	موضوعات	مشتمل	بود	بر:	پروسه	حقیقت	یابی	و	تالش	ها	برای	مستند	
سازی	در	افغانستان،	موانع	و	چالش	های	فراروی	عدالت	انتقالی	در	افغانستان،	آموزش	دانش	طب	عدلی	و	
منابع	شناسایی	بقایای	انسان،	توانمند	سازی	قربانیان،	استراتژی	اشخاص	الدرک،	آشتی	و	مصالحه،	مسئولیت	
های	دولت،	حفاظت	از	موقعیت	گورها	/	حفاظت	از	جنبه	های	فرهنگی	و	مذهبی	گورهای	دسته	جمعی	و	
حق	دانستن	حقیقت،	یادبود	ها،	جامعه	بین	المللی	و	عدالت	انتقالی،	و	زنان	و	عدالت	انتقالی.	با	تعقیب	بحثها	و	
گفتگوهای	جدی	روی	موضوعات،	نماینده	گان	هر	گروپ	کاری	یافته	ها	و	پیشنهاد	های	شان	را	طی	یک	

جلسه	جامع	در	صبح	روز	سوم	و	ختم	کنفرانس	تقدیم	کردند.	

تالش	های	بین	المللی	آغاز	یافته	است	تا	در	راستای	فراهم	آوری		اموزش	های	واقعًا	ضروری	طب	عدلی،	
نقش	اساسی	را	بازی	کند.	آقای	ذبیح	معذوری،	معاون	برنامه	افغانستان	در	داکتران	حقوق	بشر	و	عضو	تیم	
نیمه	مسلکی	مستندسازی	گورهای	دسته	جمعی،	در	رابطه	با	کارگاه	آموزشی	ابتدایی	اخیر	که	توسط	داکتران	
کابل	برگذار	شده	بود،	معلومات	 حقوق	بشر	در	ماه	می	و	جون	2010	در	اکادمی	پولیس	ملی	افغانستان	– 
ارایه	نمود.	این	کارگاه	آموزشی،	که	با	ابتکار	مشترک	داکتران	حقوق	بشر,	GPPT,		پولیس	ملی	افغانستان		
و	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	دایر	شد،	18	دانش	آموز	را	از	سراسر	کشور	تحت	آموزش	فشرده	
قرار	داد.	برنامه	مذکور	استخوان	شناسی	انسان	را	طی	دو	هفته	مورد	مطالعه	قرار	داد.	در	نتیجه،	شرکت	کننده	
گان	تمیز	و	تشخیص	جنسیت،	سن	تقریبی	و	تفاوت	استخوان	انسان	با	استخوان	حیوان،	و	همچنان	اینکه	آیا	
استخوان	قبل	یا	بعد	از	دفن	شکسته	است	را	آموختند.	این	برنامه	با	یک	کار	عملی	خاتمه	پذیرفت،	کاری	که	
دانش	آموزان	در	آن	نبش	یک	قبر	را	عمال	تجربه	کردند.	برنامه	یاد	شده،		که	یک	نسخه	خالصه	شده	یی	
از	موضوعاتی	بود	که	مطالعه	مفصل	آن	معموال	سالهای	از	مطالعه	را	در	بر	میگیرد،	برای	اشتراک	کنندگان	
در	 انسانی	 بقایای	 و	 شواهد	 محافظت	 و	 نگهداری	 مورد	چگونگی	 در	 	 اساسی	 های	 تخنیک	 تا	 داد	 فرصت	
گورهای	دسته	جمعی	– مطابق	با	معیارهای	بین	المللی	– بیاموزند.	این	تخنیک	ها	نحوه	استفاده	از	تخنیک	
عکسبرداری	مسلکی،	وسایل	مکان	یاب	جهانی	)GPS(		و	کروکی	تخنیکی	محل	جرم	را	شامل	میشود.	هر	
یک	ازین	روشهای	ثبت	جزئیات	یک	گور	دسته	جمعی	برای	متخصصین	شیوه	های	متعددی	را	فراهم	میسازد	
تا	اطمینان	حاصل	نمایند	که	مدارک	و	شواهد	محل	جرم	که	متعاقبًا	دست	کاری	میشود	مستند	سازی	و	ثبت	

شده	است.		

و متخصص در بخش  بشر  مشاور داکتران حقوق  فاولر  جیلین 
باستان شناسی و انسان شناسی طب عدلی،  روی الحاق  برنامه 

های  بیشتر رسمی آموزشی و تعلیمی تاکید ورزید 

مردیت والری، مدیر برنامه ردیابی و برقراری ارتباط با  خانواده 
از  کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد تعهد صلیب سرخ 
در رسیدگی به چالش های موجود در افغانستان و ضرورت به 

حمایت های بیشتر در محالت 

یک گروپ کاری کنفرانس چالش های  مختلفی که افغانستان 
در اجرای عدالت انتقالی  با  آنها مواجه اند را بحث می کند.

و  بشر  حقوق  داکتران  افغانستان  برنامه  معاون  معذوری  ذبیح 
عضو تیم نیمه مسلکی مستند سازی گور دسته جمعی در مورد 
کارگاه آموزشی اخیر که دستورالعمل های فشرده را در مورد 
برگزار  عدلی  طب  و  علوم  اساسی  های  تحلیل  و  ها  تکنیک 

گردیده بود صحبت کرد. 
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چندین	گروپ،	در	ارایه	نظرات	شان،	روی	موانع	خاص	موجوده	فراروی	اجرای	عدالت	انتقالی	گذارشاتی	
ارائه	نمودند،	این	موانع	عبارت	اند	از:	ادامه	درگیري	ها	و	عدم	موجودیت	امنیت	در	سراسر	کشور،	فقدان	
اراده	سیاسی	در	سطح	ملی	و	بین	المللی	برای	آغاز	پروسه،	تصدی	پست	های	دولتی	توسط	ناقضین	معروف	
حقوق	بشر،	و	بی	اعتمادی	گسترده	نسبت	به	دولت.	یکی	از	گروپ	ها		موضوع	ضعف	درونی	سیستم	قضایی،	
از	جمله	قانون	عفو	و	عدم	موجودیت	یک	چهارچوب	قانونی	جهت	پیگیری	جنایات	جنگی	و	جنایات	علیه	
بشریت	در	افغانستان	را	مطرح	نمود.	گروپ	دیگری	خشم	شان	را	نسبت	به	روابط	پیچیده	افغانستان	با	جامعه	
بین	المللی	اظهار	داشت.	این	گروپ	از	تالش	های	بین	المللی	در	راستای	کمک	به	اجرای	قوانین	داخلی	در	
خصوص	تعهدات	عملی	نشده	برای	توسعه	حقوق	بشر	و	آن	چیزیکه	آنها	بعنوان	پیام	های	ضد	ونقیض	در	

مورد	حسابدهی	فهمیده	بودند،	قدر	دانی	بعمل	آوردند.	
												

ب. خالصه پشنهادات
در	ختم	این	کنفرانس	،	پس	از	بحث	جامع	وتبادل	نظرات		گسترده	گروپ	های	کاری،	روی		هشت	مورد	
پیشنهادات	ضروری	که	باید	مورد	رسیدگی	قرار	گیرند	و	به	طور	رسمی	توسط	دولت	افغانستان	در	مشوره	با	
مؤسسات	جامعه	ی	مدنی	افغانستان	و	جامعه	بین	المللی	مطرح	شود،	توافق	نظر	کلی	بوجود	آمد.	این	پیشنهادات	

ذیال	چنین		برشمرده	می	شود:	
• ایجاد	بخش	یا	نهاد	مستقل	و	ویژه	برای	جمع	آوری	مدارک	جنایات	گذشته	از	جمله	جنایات	جنگی	،	جنایت	
علیه	بشریت،	و	نقض	جدی	حقوق	بشر.	بخش	مذکور	از	نمایندگان	پلیس	ملی	افغانستان،	متخصصین		طب	
عدلی،	سارنواالن		و	فعاالن	حقوق	بشر	تشکیل	شود.	تمرکز	مهم	فعالیت	بخش	روی	حفاظت	و	مستند	سازی	

گورهای	دسته	جمعی	باشد	.	یک	بورد	مشورتی		از	این	فعالیت	بخش	نظارت	خواهد	کرد.	
• ایجاد	مرکز	مستند	سازی	ملی	جهت	آرشیف	نمودن	کار	بخش	ویژه		و	همچنین	تالش	مستمر	برای	مستند	

سازی	از	طرف	جامعه	مدنی	و	سازمان		های	حقوق	بشر؛
• ایجاد	یک	استراتژی	جامع	برای	حفاظت		و	مستند	سازی	گورهای	دسته	جمعی؛

• ایجاد	بانک	اطالعاتی	ملی	در	رابطه	به	افراد	الدرک		تحت	حفاظت	و	نگهداری		کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	
افغانستان.	ثبت	نام	با	هماهنگی	وزارت	تعلیم	و	تربیه	،	حج	و	اوقاف	و	انکشاف	دهات	صورت	خواهد	گرفت.	

نظارت	و	پشتیبانی	فنی	مورد	نیاز	توسط	یوناما	فراهم	خواهد	شد؛
• تطبیق	برنامه	عمل	برای	صلح،	مصالحه	و	عدالت؛

• ارائه	تعریف	حقوقی	برای	جرایم	مطابق	با	تعهدات	افغانستان	تحت	قوانین	بین	المللی	و	کنوانسیون	های	بین	
المللی	و	پیمان	های	که	دولت	آنها	را	امضاء	کرده	است؛

• ایجاد	برنامه	ای	موثر	برای	شناسایی	کسانی	که		متهم	به	به	ارتکاب	جنایات	جنگی،	جنایات	علیه	بشریت	و	
نقض	جدی	حقوق	بشر	در	مواقف	و	مقامات	دولتی	اند	.	بورد		مشورتی		تعینات		باید	تقویت	شود	و	ماموریت	

آن	توسعه	یافته	مواقف	ارشد	دیگر	را	نیز	که	تاکنون	احتوا	نکرده	است	احتوا	کند.	

یکتن از نمایندگان گروپ کاری در حال پیشکش نموده نتیجه 
گروپی کاری در مرحله اخر کنفرانس

• منابع	برای	ظرفیت	سازی	بلند	مدت	و	پایدار	علوم	طب	عدلی	در	افغانستان	باید	توسعه	یابد	از	جمله	افزایش		
حمایت	های	فنی،	مواد،	و	حمایت	مالی	و	همچنین	اطمینان	بیشتر	از	استقاللیت	برای	امکانات	تحقیقی	طب	

عدلی.	
• شرکت	کنندگان	کنفرانس	به	این	نظر	موافق	بودند		که		این	سفارشات	اولین	گام	را		به	سوی	گفتگوهای	
معنادار،	حقیقت	یابی	،		مصالحه		و	عدالت	فراهم	میکند	و	الزم	است	تا	در	محراق	هر	روند	مصالحه	قرار	داشته	

باشد.

نتیجه گیری
این	کنفرانس	با	توافق	گسترده	از	شرکت	کنندگان	نشان	داد	که	حقیقت	یابی	باید	مطرح		شود	و	از	نظر	
قانونی		تعریف	شده	و	بخشی	هر	نوع	روند	صلح	و	آشتی	در	افغانستان		باشد.		از	آنجایی	که	در	بیش	از	سه	
دهه	خشونت		تقریبا	هر	شهروند	افغانی		قربانی	شده	است،		و	گورهای	دسته	جمعی	در	سراسر	کشور	کشف	
شده	است،		کنفرانس		روی	عاجلیت	عمیق		برای	آغاز	گفتگو	در	راستای	عدالت	انتقالی	و	مصالحه	تاکید	
میورزد.	روند	حقیقت	یابی	تا	حدی	در	افغانستان	شروع	شده	است،	اما	پیشرفت	آن	به	دالیلی		بطی	و	نامنظم		
بوده		است،	که	این	کنفرانس	سعی	نمود	این	دالیل	را	کشف	و	بیان	نماید.	با	این	حال	،	شرکت	کنندگان		
مصمم	بودند	که	–  با	وجود	خصومت	مداوم	و	بی	ثباتی	وضعیت	امنیتی-	زمان	برای	آغاز	این	بحث	و	گفتگو	

همین	حاال	است.	
این	کنفرانس	همچنین	کوشید	تا	روی	همکاری	علوم	طب	عدلی	در	هر	گونه	فرایند	حساب	دهی	ملی	تاکید	
نماید.	تا	زمانی	که	گذشته	افغانستان	پنهان	باقی	بماند	آسیب	پذیری	حقایق	به	انکار	یا	تحریف	بیشتر	می	شود	
و	مصالحه	معنی	دار	دیگر	وجود	نخواهد	داشت.	تحقیق	طب	عدلی	و	مستندسازی	بسیار	مهم	است	دقیقًا	بخاطر	
اینکه		می	تواند	یک	گزارش	هدف	مند،	علمی،	غیر	سیاسی	از	حقایق	را	فراهم	سازد.	و	طوری	که	بسیاری	از	
کارشناسان	درین	کنفرانس	اظهار	و	اذعان	داشتند	که	قبل	از	اینکه	یک	جامعه	بتواند	زخم	های	خود	را	التیام	

بخشد		باید	بدانند	که	چگونه	و	چرا	آن	درد	ها	را	متحمل	شدند.
طوری	که	کنفرانس	نیز	روشن	ساخت،	با	این	حال،	به	منظور	درک		همکاری	بالقوه	ای		که	علوم	طب	عدلی	
میتواند		انجام	دهد		کار	عظیمی	باید	انجام	شود.	محل	های	گور	دسته	جمعی	در	افغانستان	باید	حفظ	و	حمایت	
شود،	ظرفیت	های	محلی	برای	این	تحقیق	باید	تقویت	شود،	و	اگر	قرار	باشد	که	نتایج	مشروع	به	دست	آید،	
خود	تحقیق		باید	از		نفوذ	و	فشارهای	سیاسی	دور	نگهداشته	شود.	بسیاری	از	کسانی	که	در	این	تجمع	حضور	
داشتند	قبال	به	رسیدگی	به	این	چالش	ها	پرداخته	اند.	تالش	های	بعدی	آنها	برای	ائتالف	و	منابع	که		در	

کنفرانس	های	مشابه	شریک	ساخته	می	شود	موثر	تر	خواهد	بود
در	نهایت،	این	کنفرانس،	برای	اولین	بار،	مقامات	دولتی	و	بازیگران		را	که	در	گفتگو	با	کسانی	که	در	
با	هم	قرار	 انتقالی	در	افغانستان	از	زاویه	دیگر	کار	میکنند	–  جامعه	مدنی	و	رهبران	که	در	جهت	عدالت	
داد.	تالش	آنها	در	تعدیالت	قوانین،	حمایت	از	حقوق	قربانیان،	و	در	انبوهی		از	مسایل	دیگر	کمک	خواهد	
کرد	تا	اطمینان	حاصل	شود	که	وقتی	روند	ایجاد	یک	رکورد	تاریخی	مبتنی	بر	روشهای	علمی	و	طب	عدلی		
ایجاد	شود	می	توان	آن	را	طور	موثر	تحکیم	بخشید.			طوری	که	در	بیانیه	های		متخصصین،	پنل	ها،	و	گروه	
های	کاری	روشن	شد	که	یگانه	وسیله	برای	رسیدن	به	صلح	معنی	دار	و	مصالحه		آغاز	روند	حقیقت	یابی،	با	

پشتیبانی	قوی	در	عین	حال	محترمانه	از		سوی	جامعه	بین	المللی	است.
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