ﺧﻼﺻﮫ
طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ام ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑرادراﻧم در ﯾﮏ ﻟﯾﺳت اﺳت  ....آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ را ﺗﻼﺷﯽ ﮐردﻧد
و ﺑرادر ﺑزرﮔم را دﺳﺗﮕﯾر ﻧﻣودﻧد .او ﺑﻌد از دو روز رھﺎ ﺷد ،اﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن آن دو روز ﺑرادر
ﮐوﭼﮑﺗرم ﻧﯾز دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و ﻣﺎ ﺗﺎ اﮐﻧون ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ او ﮐﺟﺎ اﺳت ،وﺿﻌﯾت او ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ،و
اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ زﻧده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در داﺧل ﮐﺷور ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت 9 ،اﮐﺗﺑر 2021

اﯾن ﮔزارش اﻋدام ھﺎی ﺷﺗﺎب زده و ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن اﺟﺑﺎری  ۴۷ﺗن از اﻋﺿﺎی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و
دﻓﺎﻋﯽ دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن – ﺑﮫ ﺷﻣول اﻋﺿﺎی اردو ،ﭘوﻟﯾس ،رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن
– را ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن  ۱۵آﮔوﺳت اﻟﯽ  ۳۱اﮐﺗوﺑر ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﯾﺎ ﺧود را ﺑﮫ
طﺎﻟﺑﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﮐرده و ﯾﺎ ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺑودﻧد .اﯾن ﮔزارش ﺑر وﻻﯾت ھﺎی ﻏزﻧﯽ ،ھﻠﻣﻧد ،ﻗﻧدھﺎر
و ﻗﻧدوز ﺗﻣرﮐز دارد ،اﻣﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻣذﮐور ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧده ی ﯾﮏ روﻧد آزار و اذﯾت ،ﺑدرﻓﺗﺎری و
ﺧﺷوﻧت وﺳﯾﻊ ﺗر اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎﯾر وﻻﯾﺎت ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷﻣول ﺧوﺳت ،ﭘﮑﺗﯾﺎ و ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ ﻧﯾز ﮔزارش ﺷده اﻧد.
اﯾن ﮔزارش ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ  ۶۷ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﺑﮫ ﺷﻣول  ۴۰ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ی ﺣﺿوری در وﻻﯾت ھﺎی ﻏزﻧﯽ ،ھﻠﻣﻧد،
ﮐﻧدز و ﻗﻧدھﺎر ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت .ﺗﺣﻘﯾﻖ دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﺷﺎن ﻣدھد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ۱۰۰
ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و دﻓﺎﻋﯽ دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ را ﺗﻧﮭﺎ در اﯾن ﭼﮭﺎر وﻻﯾت در ﺟرﯾﺎن ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ
ﮐﮫ ﻗدرت را در دﺳت داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵آﮔوﺳت ﮐﮫ ﻣرﮐز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل را ﺗﺻرف
ﮐردﻧد ،ﮐﺷﺗﮫ و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طور اﺟﺑﺎری ﻧﺎﭘدﯾد ﮐرده اﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
و دﻓﺎﻋﯽ دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ را ھدف ﻗرار داده اﻧد.
اﻋدام ھﺎی ﺷﺗﺎب زده و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ھﺎی اﺟﺑﺎری ﺑﺎ وﺟود اﻋﻼم ﻋﻔو ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ
دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن و ﺗﺄﮐﯾد رھﺑری طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕو داﻧﺳﺗن اﻓرادﺷﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻧﻘض
ﻓرﻣﺎن ﻋﻔو ،اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﻧد.
در ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﻗﺑل از ﺗﺳﻠط طﺎﻟﺑﺎن ﺑر ﮐﺎﺑل ،ﻗﺗل ھﺎی اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ ﺷﻣول ھدف ﻗرار دادن ﮐﺎرﮐﻧﺎن
دوﻟﺗﯽ ،در ﺷﮭرھﺎی ﮐﻼن و ﻣﺳﯾرھﺎی ﺷﺎھراه در ﺣﺎل اﻓزاﯾش ﺑود .اﯾن ﻣوﺿوع در ﻣﺎه ﺟوﻻی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧود را در اطراف ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر اﻓزاﯾش داده ﺑودﻧد و ﻣرﺗﮑب اﻋدام ھﺎی ﺷﺗﺎﺑزده
آن ﻋده از اﻋﺿﺎی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و دﻓﺎﻋﯽ دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﺷده و ﯾﺎ اﺳﯾر ﺷده
ﺑودﻧد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﮭود ﺑود .روﻧد ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﭼﻧدﯾن وﻻﯾت دﯾﮕر ،ازﺟﻣﻠﮫ از ۱۵آﮔوﺳت ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﻧﯾز ﭘدﯾدار
ﮔردﯾده.
طﺎﻟﺑﺎن ،از طرﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ اﺳﻧﺎد اﺳﺗﺧدام ﮐﮫ از دوﻟت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده
ﺑود ،اھداف ﺟدﯾد ﺧود را ﺑرای اﻋدام و دﺳﺗﮕﯾری ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده اﻧد .ﺑﺎزﻣﺣﻣد ،اﺻﻼً اھل وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ،
در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﻗﻧدھﺎر ﮐﺎر ﻣﯾﮑرد .ﺣدودا ً در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ﺳﭘﺗﻣﺑر ،طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ

وی در ﻗﻧدھﺎر رﻓﺗﮫ و او را دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد .ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان وی ﺑﻌدﺗر ﺟﺳد او را ﭘﯾدا ﮐردﻧد .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﮐﮫ
ﺣدود  ۴۵روز ﺑﻌد از ﺗﺳﻠط طﺎﻟﺑﺎن ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ،ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻻن ارﺷد طﺎﻟﺑﺎن دﺳﺗور
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر داده ﺑودﻧد و ﯾﺎ ﺣداﻗل از آن آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﻧد .روﻧد ﺟﺎری و ﺗدوام اﻋدام ھﺎ ﺑﺎﻋث ﺗرس و
ارﻋﺎب ﮐﺎرﮐﻧﺎن دوﻟت ﭘﯾﺷﯾن و ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑردﻧد ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن طﺎﻟﺑﺎن ﺟﻧﮓ در ﮐﺷور
ﺧﺗم ﻣﯾﺷود و ﺧﺷوﻧت ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾﺎﺑد ﺷده اﺳت.
رھﺑری طﺎﻟﺑﺎن از اﻋﺿﺎی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و دﻓﺎﻋﯽ دوﻟت ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﺷده اﻧد ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ
ﺧود را ﺛﺑت ﻧﺎم )راﺟﺳﺗر( ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣﺻوﻧﯾت ﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﺷود .ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﻔو ،اﻓرادی
ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده اﻧد ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﻼح ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯾﮑردﻧد ،ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻖ
ھم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐدام ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﯾﺎ ﺑﺧش ھﺎی ﻧﯾروھﺎی دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺑﺎط
داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﻣﺛﻼً ﺑﺎ اردو ،ﭘﻠﯾس ،ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯾﺷﮫ ،ﻗﻌطﺎت ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎص ،و ﯾﺎ ﻗوﻣﻧدان ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺗﯽ
ﺳﺎﺑﻖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ،طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺑررﺳﯽ ھﺎ ﺑدﺳت آورده اﻧد ،اﻓرادی
را ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد روز ﺑﻌد از ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷﺎن در روﻧد ﻋﻔو ،دﺳﺗﮕﯾر ،و ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﺷﺗﺎﺑزده اﻋدام ﮐرده و ﯾﺎ ﺑﮫ طور
اﺟﺑﺎری ﻧﺎﭘدﯾد ﮐرده اﻧد و ﺣﺗﯽ ﺟﻧﺎزه ھﺎﯾﺷﺎن را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ و اﻗﺎرب ﺷﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻧﻣوده اﻧد.
ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻓﻐﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣراه ﺷﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ از ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐردن در روﻧد
ﻋﻔو ھراس دارﻧد ،زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد و ﻣورد اﻧﺗﻘﺎم ﺧﺷن ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،طﺎﻟﺑﺎن
اﻓرادی ﮐﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﮑرده اﻧد را ﻧﯾز ﺗﻌﻘﯾب ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده اﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﺋوﻟﯾن دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ و
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ آن ﺑﮫ رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ اﺗﮑﺎ ﮐرده و از آن طرﯾﻖ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﯾﮏ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺗﻼش ﮐرده
اﻧد ﺗﺎ از ﻧزد طﺎﻟﺑﺎن ﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﻔو ﺑرای ﺧود ﺑﮕﯾرﻧد .ﺗﻌداد دﯾﮕری ﻧﯾز ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﻌدادی از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد
ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻌدادی از ﻗﺿﺎت و ﮐﺎرﻣﻧدان ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ،از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﻔو درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﺑﯽ اطﻼع
ﺑودﻧد و ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑردن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﻣﺟﺎزات ،ﺷﺎﻣل ﻟت و ﮐوب و ﯾﺎ ﺗوﻗﯾف ،ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر از اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﺧﺑر ھم ﺑودﻧد ،ﺗﻌدادی زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ اﺻﻼً ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ را ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼﮫ طرﯾﻘﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﻧد ،زﯾرا طﺎﻟﺑﺎن ھﯾﭻ ﻣرﮐزی ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﺷﺧص ﻧﮑرده
اﻧد.
در ﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و در روﺳﺗﺎ ھﺎ ،ﻣﻌﻣوﻻ اﻓراد ﻣﻘﯾم در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد .ﺑﮫ
دﻟﯾل اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت و آﺷﻧﺎﯾﯽ ھﺎ ،طﺎﻟﺑﺎن ،ﺣﺗﯽ اﮔر اھل ھﻣﺎن ﻣﺣل ھم ﻧﺑوده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد در ﻣورد
اﻓراد،ﮔذﺷﺗﮫ ی ﮐﺎری ﺷﺎن و ارﺗﺑﺎط ﺷﺎن ﺑﺎ دوﻟت ﻗﺑﻠﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آورﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده اﻧد ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺿﺎر ﺷده اﻧد و ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور ﺷﺗﺎﺑزده اﻋدام
ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ طور اﺟﺑﺎری ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده اﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻓﻌﺗﺎ ً ﺑﻌد از ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻋدام ﺷده اﻧد ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ﺳطﺢ
ﭘﺎﯾﯾن از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و دﻓﺎﻋﯽ دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﮭرت زﯾﺎد ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد و ﯾﺎ ﻓﺎﻗد
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻗوﻣﯽ و ﻗﺑﯾﻠﮫ ای در ﻣﺣل ﺧود ﺑوده اﻧد ،ﺑﺧﺻوص در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
طﺎﻟﺑﺎن ھﻣﭼﻧﺎن در ﺻدد ﭘﯾدا ﮐردن اﻋﺿﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و دﻓﺎﻋﯽ دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ ﺑوده اﻧد
و در اﻏﻠب ﻣوارد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺗﮭدﯾد ﮐرده و ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار داده اﻧد ﺗﺎ ﻣﺣل ﭘﻧﮭﺎن
ﺷدن آﻧﮭﺎ را اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﻧد اﻋدام ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ طور اﺟﺑﺎری
ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده اﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ طﺎﻟﺑﺎن اطﻼﻋﯽ از ﺳرﻧوﺷت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑدھﻧد.
ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن اﺟﺑﺎری در ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑدﯾن ﺷﮑل ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت :دﺳﺗﮕﯾری و ﯾﺎ ﺗوﻗﯾف
)ﺑﺎزداﺷت( ﯾﮏ ﻓرد ،ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﺗﺄﯾﯾد ﺻﻠب آزادی او اﻣﺗﻧﺎع ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﯾﺎ

ﺳرﻧوﺷت و ﻣﺣل ﻧﮕﮭداﺷت ﻓرد را ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﻧد .ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن اﺟﺑﺎری ،ﺣﻘوق ﺑﻧﯾﺎدی ﺑﺷر را ﮐﮫ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آن را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ را ﻧﻘض ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﻣﻧوﻋﯾت
دﺳﺗﮕﯾری و ﺗوﻗﯾف ﺧودﺳراﻧﮫ ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳﺎﯾر ﺑرﺧوردھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت ،و اﻋدام ھﺎی ﻓراﻗﺿﺎﯾﯽ اﺳت.
دوﻟت ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺷﻣول دوﻟت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﺷرف ﻏﻧﯽ ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده از ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن اﺟﺑﺎری
ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺟﺳﺗﺟو و ﺗﻼﺷﯽ ھﺎی ﺳواﺳﺗﻔﺎده آﻣﯾز را
ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ،ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری ،و در ﻣواردی ﻧﺎﭘدﯾد ﺳﺎﺧﺗن اﺟﺑﺎری
اﻓرادی ﮐﮫ ﮔﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ ھﺳﺗﻧد ﻣﯾﺷود .ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ از وﻻﯾت
ھﻠﻣﻧد ﭼﻧﯾن اظﮭﺎر داﺷت:
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ ی طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺳﯾﺎر وﺣﺷﺗﻧﺎک ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ دوﻟت
ﺳﺎﺑﻖ ﮐﮫ ھﻧوز ﺳﻼح ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﻧﮑرده اﻧد اﺟرا ﻣﯾﺷوﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯾﺷوﻧد ﻣﻌﻣوﻻً ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎی
ھﻣﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد .ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺷﺎن ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮔزارش ﺑدھﻧد و ﯾﺎ ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ ﺑدﺳت آورﻧد .ﻓﺎﻣﯾل
ھﺎﯾﺷﺎن ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﭘرﺳﻧد ﮐﮫ اﻓراد ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺑرده ﺷدﻧد.
اﻋداﻣﮭﺎ و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ھﺎ در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾر اﻧواع ﺧﺷوﻧت ھﺎ در ﮐﺷور واﻗﻊ ﮔردﯾده اﻧد .دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﺧراﺳﺎن،
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ داﻋش ،ﻗﺗل ھﺎی ھدﻓﻣﻧد و ﺑﻣﺑﮕذاری ھﺎی ﺧود را در ﮐﺷور اداﻣﮫ داده و
طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺗﻼﺷﯽ و ﺟﺳﺗﺟوی ﺷدﯾد و ﺗوﻗﯾف ﺑرﺧﯽ اﻓراد در وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮔروه
ﻓﻌﺎﻟﯾت دارد ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﻘوط دوﻟت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎ
ﺷﺎﻣل ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻧﺟر ﺷده اﺳت.
ﻣﻘﺎﻣﺎت طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﮐرات دﺳت داﺷﺗن اﻓراد ﺷﺎن را در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻗﺗل و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ھﺎی اﺟﺑﺎری رد ﮐرده اﻧد.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺳﺟم ﺑر ﺗﻣﺎم ﮐﺷور را ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻣﮑﻠف ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم
اﻋﺿﺎﯾﺷﺎن را ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ھﺳﺗﻧد ،ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺳﺎزﻧد .ﺷواھد رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ
رھﺑری طﺎﻟﺑﺎن در ﺳطﺢ وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ و وﻻﯾت ھﺎ ،در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر اﻧواع ﺧﺷوﻧت و آزار و اذﯾت ،در ﻗﺿﺎﯾﺎی
اﻋداﻣﮭﺎی ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ھﺎی اﺟﺑﺎری دﺳت دارﻧد.
ﺑﻌد از ﺗﺻرف وﻻﯾت ھﺎی ھﻠﻣﻧد و ﻗﻧدھﺎر ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ،ﻗوﻣﻧدان ھﺎی ارﺷد اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد
ﺗﺎ ﻗوﻣﻧدان ھﺎی ارﺷد ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و دﻓﺎﻋﯽ دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ را دﺳﺗﮕﯾر ،ﺗوﻗﯾف و ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار
دھﻧد؛ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور اﺟﺑﺎری ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدﻧد .ﻗدرت ﷲ ،ﯾﮏ ﻗوﻣﻧدان ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده در ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر ،ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺗﺻرف طﺎﻟﺑﺎن در آﻣد ﺗوﺳط اﺳﺗﺧﺑﺎرات طﺎﻟﺑﺎن
دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .ﺧﺎﻧواده ی او ھﯾﭻ ﻧوع ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺳرﻧوﺷت و ﻣﺣل ﻧﮕﮭداﺷت او از ﺳوی طﺎﻟﺑﺎن
ﺑدﺳت ﻧﯾﺎوردﻧد .دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﺷدت ﻧﮕران اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ ﻗﺗل ھﺎی اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻏﻣﺎض رھﺑران طﺎﻟﺑﺎن ھﻣراه اﺳت ،ﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻌﻣدی ﺑرای ﺟﺳﺗﺟو ،ھدف ﻗرار دادن و اﻋدام
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ و دﯾﮕران ﮔردد.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ،طﺎﻟﺑﺎن اﻋﻼم ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﯽ را ﺟﮭت ﺗﺣﻘﯾﻖ در ﻣورد ﮔزارﺷﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻓﺳﺎد ،ﺳرﻗت ،و ﺳﺎﯾر ﺟراﯾم ﺗﺷﮑﯾل داده اﻧد .ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ،اﯾن
ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﯾﭻ ﻧوع ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ را در ﻗﺑﺎل ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻗﺗل اﻋﻼم ﻧﮑرده اﺳت ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻋﻼم
ﮐرده ﮐﮫ ﺗﻌدادی از اﻋﺿﺎی طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟراﺋﻣﯽ ﭼون ﺳرﻗت ،دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده و ﺗﻌدادی را ﻧﯾز ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺟراﺋم ﻓﺳﺎد از ﺻﻔوف ﺧود ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.

دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۷ﻧواﻣﺑر ،ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺧود را در ﻣورد اﻋدام ھﺎ و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت و از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ھر ﻧوع ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .طﺎﻟﺑﺎن
در ﭘﺎﺳﺦ اظﮭﺎر ﮐردﻧد ﮐﮫ ھر ﻧوع ﺗوﻗﯾف و ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ،و ھﯾﭻ
ﮐس ﺑدون ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﺟﺎزات ﻧﻣﯾﺷود .آﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐردﻧد ”اﻓرادی ﮐﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔذﺷﺗﮫ
ﺷﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟراﺋم ﺟدﯾدی ﺑوده ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد؛ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑﻼت و ﺗوطﺋﮫ ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت
ﺟدﯾد ﺷده اﻧد؛ و ﺑﺎ اﻓراد ﺑدﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﮐﺷور ﻓرار ﮐرده اﻧد ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ اﻧد .ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻣﺎ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ
را ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﯾم ،ﺧواه ﻋﺿو ﮔروه داﻋش ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ھر ﮔروه دﯾﮕر “.ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣل آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ
ﺷﻣول ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓوق اﻟذﮐر ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﻧد ﺿﻣﯾﻣوی ﺑﮫ اﯾن ﮔزارش اﺿﺎﻓﮫ ﮔردﯾده
اﺳت.

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ
ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن
• اﻋدام ھﺎی ﺷﺗﺎﺑزده و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ھﺎی اﺟﺑﺎری را ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑدھﯾد ،ﮔزارﺷﺎت ﻣوﺟود از ﭼﻧﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ
را ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗرار دھﯾد ،و اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎﻟﯽ ﺑوده اﻧد ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﻘﺎﻣﺎت طﺎﻟﺑﺎن،
ﻗوﻣﻧدان ھﺎ ،و ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی اﯾن ﮔروه ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﻧﻘض ﺷدﯾد ﺣﻘوق ﺑﺷری ﺷده اﻧد ،ﺗوﺳط ﻣﺣﮑﻣﮫ
ذﯾﺻﻼح ،ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﯽ طرف ﺗﻌﻘﯾب و ﻣﺟﺎزات ﮐﻧﯾد.
• ﺑﮫ طور ﻋﺎﺟل ،در ﻣورد ﻣﺣل ﻧﮕﮭداﺷت و ﺳرﻧوﺷت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور اﺟﺑﺎری ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده اﻧد ﺑﮫ
ﺧﺎﻧواده ھﺎی آن اﻓراد و ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدھﯾد و اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﻠط ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد رھﺎ
ﮐﻧﯾد.
• در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺳﺎﺧﺗن اﻋﺿﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗﺿﺎﯾﺎی
ﻣﺷﺧص و ﺟدی ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم آﮔﺎھﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ طور ﻋﺎﺟل
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺟدی ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﻣﻧﺎﺳب
ﺗﺧﺻﯾص دھﯾد.
• ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت و اﻋﻣﺎل ارﻋﺎب آﻣﯾز ،ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ،آزار دھﻧده و ﻣﺟﺎزات ﺧودﺳراﻧﮫ ی اﻋﺿﺎی دوﻟت
ﺳﺎﺑﻖ و ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟت ﺳﺎﺑﻖ واﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،و اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻧﺗﻘد اﻋﻣﺎل
و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﺑوده اﻧد را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
• ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﮔزارﺷدھﯽ
در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر در داﺧل أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑدون ھﯾﭻ ﻧوع ﺗﮭدﯾد از اﻋﻣﺎل ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ و
ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ﺑدھﯾدژ
• ﺑﮫ ﮔزارﺷﮕر وﯾژه ی ﺟدﯾد در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻟﺑﺗﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘرر ﮔردﯾد ،دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﺎﻣل داده
ﺑدھﯾد و ﺑﺎ وی در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﺄﻣورﯾﺗش ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد.

ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
• ھﯾﺋت ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﯾوﻧﺎﻣﺎ( ﺑﺎﯾد ﻣﺄﻣورﯾت و ﺗﻌﮭد ﺧود را ﺟﮭت ﺗﺣﻘﯾﻖ
در ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷری و آزار و اذﯾت اﻓراد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻔظ و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻋﻣﻠﯽ
ﻧﻣﺎﯾد .ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷد ﺗﺎ آزاداﻧﮫ در ﺳرﺗﺎﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔر ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﺗوﻗﯾﻔﮕﺎه ھﺎ دﺳﺗرﺳﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﮐﺷور ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻧﻣوده ،ﺑﮫ ﻋﻣوم
ﻣردم در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔزارش دھد.

• دﺑﯾرﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،در ﮔزارش ﺟﻧوری ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺧود ﺑﮫ ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد در ﻣورد ﻣﺄﻣورﯾت دﻓﺗر ﯾوﻧﺎﻣﺎ ،ﺑﺎﯾد ﺗﺄﮐﯾد ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧظﺎرت ﺷدﯾد ،ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﮔزارﺷدھﯽ ﺑﮫ
ﻋﻣوم ﻣردم در ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ وﯾژه ﺑﮫ وﺿﻌﯾت دﺧﺗران و
زﻧﺎن ،ﺿروری اﺳت.
• اﻋﺿﺎی ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺎﯾد ﻣﺄﻣورﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﯾوﻧﺎﻣﺎ را ﺗﻘوﯾت ﻧﻣوده ،ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﮐﺎﻓﯽ و ﭘرﺳوﻧل ﻻزم را ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت در اﺧﺗﯾﺎر ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻗرار دھﻧد.

ﺑﮫ ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
• ﺑﮫ طور ﻋﻠﻧﯽ و دواﻣدار ﺑر طﺎﻟﺑﺎن ﻓﺷﺎر وارد ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ،وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ و ﺳطوح ﻣﺣﻠﯽ،
ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗوﻗف اﻋدام ھﺎی
ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ،ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ھﺎی اﺟﺑﺎری ،و ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎﻟﯽ ﺑوده اﻧد
اﺣﺗرام ﺑﮕذارد.
• ﺷروط ھدﻓﻣﻧد ﺑر ﺗﻣﺎم ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻏﯾر ﺑﺷری ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻗدم ھﺎی ﻣﺛﻣر
و ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد را در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﺗﻌﮭدات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧوﯾش در ﻗﺑﺎل ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑردارﻧد.

