
افغانستاني، زنان و رسانه ايحقوق بشر، یجامعه مدنيشبکه ها و نهادهااکثرو یعدالت انتقالیگروه هماهنگمشترك ه یانیب

میکنیحمل را محکوم م27یستیما حمالت ترور
2012ل یاپر17برابر با 1391حمل 29

و سربازان یرنظامیشدن شهروندان غیموجب کشته و زخمکها یکابل، ننگرهار، لوگر و پکتيهاتیدر وال1391حمل 27یستیحمالت ترور
در ادامه جنگ با مردم افغانستان ان آن ها یو حامکشور و راسخ بودن طالبان یتیاوضاع امنیان گر شکنندگینماکشور شدیس ملیاردو و پول

. است

گر یان نموده و بار دیعیآن را تحت عنوان مصالحه و آشتین المللیان بیدولت افغانستان و حامياهياقدامات و استراتژین حمالت نادرستیا
.پردازندیگناه افغانستان میاشتباه را مردم بيژین استراتینه ایهز. دار استیشکننده و ناپاکه پرداختن به صلح بدون عدالته استنشان داد

ل سه یبه دالیدگیرسيجاد بستر مناسب و قانون مند برایو ات قانون یت، تحقق عدالت و حاکمین امنیتامدر یل ناتوانیبه دلمادولتمردان
ن یاپاسخ هر بار .ندباز کرده اجنگجو نیمخالفيروه دروازه ها را ب"صلح و مصالحه"با شعار یملیان و آشتیقربانيدهه جنگ و عدالت برا

دولت .ن آب و خاك اندیفرزندان اکماکان یان اصلیقربانو نبوده است انفجار و دهشت به جز يزیچین المللیان بیاست دولت و حامیس
آتش جنگ را در کشور و عدالت خواهانه یقانونییسال نه تنها نتوانسته اند از مجرا10آن بعد از گذشت ین المللیان بیافغانستان و حام

ه یقضيک روین یا.ت کرده اندیآن ها را تقويبا ندانم کارکه هر روز رون رانند یه به بشیهميدان برایگران آن را از میو بازخاموش کنند
دن طرح یش کشیان در کشور است که با پیرنظامیکشتار غو یقانونیب،یعدالتیب،يزیزن ست،اد نقض حقوق بشریگر آن ازدیدياست و رو

م ساختنیطرح سهه و یدر مناطق مختلف کشور به مثل دولت سادست آن ها آزاد گذاشتنو ستان یو مصالحه با ترورمت یبه هر قمذاکره 
.شودیمخواندهمردم کشور ما یه انسانیاولفاتحه حقوقعمال ،عدالتيریبدون در نظر گآن ها در دولت یرسم

!دیریده نگینادرا ک دهه کشورمان یيدست آوردها

حضور پر رنگ و پر شور آن ها در . ظر و خواست خود را در انتخابات متعدد ابراز کردندن ده سال گذشته به کرات نیمردم افغانستان در ا
.طالبان بود"يدولت دار"شه مردود شناختن یهميبراک باریانتخابات اول کشور 



یختلف نادرستميه هایانیبا صدور بیجامعه مدن، حقوق زنان ويحقوق بشرياز نهادهايو مجموعه ایعدالت انتقالیگروه هماهنگ
ت دستگاه یگوشزد کرده اند و همواره طرفدار صلح توأم با عدالت و خواهان تقوین المللیرا به دولت و جامعه ب"صلح بدون عدالت"ياستراتژ

لت و جوامع دوياز سویده نشده است و تا به حال پاسخ روشن و عملین صدا ها تا هنوز شنیاما متاسفانه ا. کشور شده اندییو قضایعدليها
يکنند تا به حال برایکه مشاهده مینیط عیبا توجه به شراین المللیبامعهدولت افغانستان و ج. ن نداها داده نشده استیبه این المللیب

. دست نگرفته انديرا رويارانهیشگیو پیان اقدامات عملیر نظامیو تلفات غیستیاز وقوع حمالت تروريریجلوگ

ن یان مخالفیزندانیی، رهاهاآنيپرونده هابه یدگیافغانستان بدون رسپاکستان و يان طالبان از زندان هایو فرار زندانییرهاگر یدجانب از 
وتیج فرهنگ معافیت و ترویموجب تقوبه گزارش ها در مورد شکنجه در زندان ها،یدگیعدم رس، یمراحل قانونیمسلح بدون محاکمه و ط

.ده استیگردت قانونیف حاکمیتضع

مانند یعیمبارزه را ندارند وقاییف شده اند و توانایدهند که طالبان ضعینان میاطمین المللیکه دولت افغانستان و جوامع بیطیدر شرا
کاتب میدنیآب آشامکردنبه زهرهآلود، یزاب پاشیتسنگسار، و صدور احکام اعدام، ییصحرايدادگاه هاییر، برپایاخیستیحمالت ترور

نسبت ياعتمادیبيان شهروندان افغانستان فضایترس و ارعاب در ميجاد فضایا. سازدیده را روشن مین عقیگر بطالن ایق دیحقاودخترانه 
یبان ویر نظامیافته، تلفات غیش یه زنان افزایعلیرحمیو بخشونت . سازدیشتر میو حکومت افغانستان را روز به روز بین المللیبه جوامع ب

مشخص يهاراهکار. استدهیافغانستان گردیو جامعه مدنيحقوق بشرينهادهابا وجدان و يانسان هایه نگرانینسبت به آن ها مایتوجه
جنگ زده که ياز کشورهايادیدر تعداد زینتجربه جها.ه شده استیارایجامعه مدنيدر رابطه به پروسه صلح در افغانستان از طرف نهادها

نده یو آرا تنگ کرده یخواهداد، حقوق بشر و یدموکراسيفضاهاشنهادین درخواست ها و پیده گرفتن ایناد.ل شدند موجود استیبه صلح نا
.ز استیسوال برانگیستیکشور نسبت به حمالت ترورییدستگاه قضایتوجهیسکوت حکومت و ب. استساخته کیتاررا 

ا صدور حکم اعدام توسط یقندهار، بغالن، هرات، هلمند، کشته شدن چند زن توسط خانواده خود و تیوالیینجواپدریستیحمالت ترور
ن مورد مسموم ی، آخریت غزنیدر وال) ساله11ساله و دختر 8پسر (دو کودك يرویزاب پاشیدر نقاط مختلف کشور، تیر رسمیمحاکم غ
. د تا به حال اتفاق افتاده استیاست که از آغاز سال جدیاز جمله حوادث،گریدمتعدد—و موارد ،ت تخاریها دانش آموز دختر در والکردن ده
یدگیو حقوق زنان رسيگسترده حقوق بشريهایرد و به تخطیدر کشور صورت نگییر بنایو زیاساسيت باعث شده که کارهاینبود امن

.نشود

ثاق یون ها و میحقوق بشر، کنوانسیجهانيه یاعالم،یقانون اساس7يد تا طبق ماده نخواهیماز دولت افغانستانه یانین بیامضا کنندگان ا
.ستان برخورد قاطع داشته باشدیت نموده و با تروریرا رعاین المللیبيها

مردم يبرايخونباريامدهایپدهد که ادامه روند صلح بدون عدالتیآن هشدار مین المللیان بیگر به دولت افغانستان و حامیدبارن گروه یا
.خواهد داشت

:قابل توجه دولت افغانستان
یبرخورد قانونیت با آمران و عامالن حمالت ترورستین عدالت و ختم فرهنگ معافیدولت افغانستان مکلف است که به منظور تأم

.داشته باشد
ل کندیگذاشته شده است بر مردم تحمیلتعدایبيآن بر مبنايه هایکه پاراید پروسه صلحیدولت افغانستان نبا.
ان را یقربانيتحقق صلح، صدايش گرفته شده برایناکارآمد در پییزم هایکانیدنظر در روش ها و مید با تجدیدولت افغانستان با

. کندیدگیها رسعدالت خواهانه آنيده و به خواسته هایشن
به رد و با متهمان و ناقضان حقوق بشریرا بگيحقوق بشريهایتخطش یه زنان و افزایخشونت عليدولت مکلف است تا جلو

.کندبرخورديصورت جد
نیمتهميهاپرونده بهدیباکشورهییقضاقوه.کندتیرا رعانیقواننیو مکلف است اژنو استيون هایدولت افغانستان متعهد به کنوانس

.کندیدگیرسبشرحقوقنقضویخانوادگخشونت

ین المللیبجامعه جه قابل تو



 ن یکند اما این عدالت صحبت مین حقوق بشر و حقوق زنان و تأمیت، تأمین امنی، تأمیهمواره از تحقق دموکراسین المللیبجامعه
مکلف ین المللیبجامعه . استن راستا انجام ندادهیدر ايتا حال اقدامات مؤثراین جامعه مانده است و یگفته ها در حد شعار باق

عمل در افغانستاناز خشونت و نقض حقوق بشريک و عاریبا ثبات و دموکراتياجاد جامعهیايخود در راستامطابق تعهدات ستا
.کند

است که به مردم افغانستان و ین المللیان دارد خالف تمام معاهدات و تعهدات جامعه بیکه هم اکنون در کشور جریپروسه صلح
.تاسجهان سپرده یافکار عموم

حقوق بشر هموار ساخته و مانع ناقضاني، فضا را برایدون پاسخ دهبه پروسه صلح بیستیتروريق و دعوت طالبان و گروه هایتشو
.گرددیک و پاسخگو در کشور میدموکراتيجاد نهادهایاصالح اداره و ا

فراموش کردن . و ناخوانده در کشور استنادرستيهااستیسمتوجهکشوردریثباتیبویامنناها،خشونتشیافزاازیبخش
گردد بلکه بحران یمیو عدالت خواهينه تنها باعث تناقض در تعهدات حقوق بشریو عدم پاسخ دهیفراقانونيمردم، عملکردها
. سازدیدن به راه حل ها را دشوارتر میق تر و رسیدر جامعه را عم

ـ یکمافغانسـتان، یموسسه مجتمع جامعـه مـدن  زنان، اسیسیمشارکتکمیته،یعدالت انتقالیگروه هماهنگ ون مسـتقل حقـوق بشـر    یس
ـ  يبرايموسسه همکار،"متا"مرکز تعاون افغانستان اد آرمان شهر،یافغانستان، بنیافغانستان، سازمان حقوق بشر و دموکراس ،یصـلح و ترق

ـ   ی، رادعدالتيبرایمبستگنهاد هروان آنالین، ،موسسه تمرکز به حقوق بشر،يهروییانتشارات فدا ، موسسـه شـبکه   یو مـردم، موسسـه ن
اد یجوانان افغانستان، بنی، نهضت ملیمرکز توسعه جامعه مدنزنان افغانستان،يه سراسری، اتحادزنان% 50ن یکمپاو حقوق بشر،یجامعه مدن

صبح8، روزنامه وند و خانوادهحقوق شهریشان، مجتمع انکشافینواندیو اجتماعین و کانون فرهنگیسبحان، مجله دورب


