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ا ان  :یونام ا و آقاي انم ه ر ! خ ما بخي ه ش تم  . صبح هم ا هس خنگوی يونام ر س يم صديق و از دفت ن حل ام م در . ن

ورد              ل کنفرانس خبری امروز، ما گزارشگر خاص ملل متحد در م دی،             قت ا عم انونی، اختصاری ي ر ق  های غي

  . پوهنتون نيويارک را با خود داريمپروفيسور فليپ الستون، استاد

  

وده      پروفيسور فليپ الستون به تقاضای حکومت افغانستان         ته را در افغانستانسپری نم  راجع   و دوازه روز گذش

وده، و                    .  تحقيق ميکرد  به مسايل در اين ارتباط       تقل ب ا مس ه پروفيسور الستون از يونام ازم ک من بايد واضح بس

  . بشر ملل متحد در ژنيو گزارش ميدهدبصورت مستقيم به شورای حقوق

  

رانس                             از يک نقل  ن کنف ا مطالب ديگر اي زارش مختصر ب ه شکل يک گ ه پروفيسور الستون ب ه های اولي  يافت

ا             . خبری خدمات همه شما قرار دارد      زارش، در روز ه البته يوناما قبل از اظهار نظر در مورد يافته های اين گ

  . دقت مطالعه خواهد کردو هفته های آينده آن را اوًال به

ه                          ود ک د از آن خوشحال خواهيم ب د، و بع فعًال از پروفيسور الستون خواهش می کنم که سخنان خود را آغاز کن

  .به سواالت شما پاسخ ارايه بکنيم

  

  :گزارشگرخاص

صص  يم گفت، من کارمند ملل متحد نه، بلکه يک متخ       طوريکه عل . ر است که در اينجا هستم     اين جای بس افتخا   

نم، اوضاع را                              . مستقل می باشم   ردم صحبت ک اد م داد زي ا تع د امکان ب ا ح ن است ت وظيفه من در افغانستان اي

اينکه بعد از آن با گزارش      . ارزيابی و بعدًا در نهايت به شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش خود را تقديم کنم               

الي             ته است     من چه می شود، کامًال به عملکرد حکومت، جامعه جهانی و فع ن است    . ن ديگر وابس آرزوی من اي

تلزم رسيدگی                             ه مس وق بشر ک ايل حق که اين گزارش يک اساس باشد برای بحث های جدی روی بعض از مس

  .اند

داد از وزاری    . من از تمام مردم ايکه با ايشان مالقات کردم، همکاری های قابل قدری دريافت نمودم              ا يک تع ب

د در حکومت، قاضی القضات و ر ردمارش ات ک ی مالق يس امنيت مل امی در . ئ دهان نظ ا فرمان ان ب ن همچن م

مناطق مختلف مانند کندهار، هلمند، بگرام و در کابل ديدار داشتم، و به همين منوال من مالقات های متعددی با                    

  .جامعه مدنی، بزرگان و افراد ديگر نيز داشتم

ان های انگليسی،         بايد خاطر نشان سازم که به عنوان يک ياداشت ابتدايی، ب           ه زب ه ايکه ب زد   ياني تو ن دری و پش

د               شما موجود است، يک بيانه مفص      ه کني ه آن را مطالع ًال         . ل بوده و از شما تقاضا می کنم ک ه من فع نکات را ک

  .در اينجا روی آن صحبت خواهم کرد خيلی مختصر می باشند تا اينکه ما برای سواالت نيز وقت داشته باشيم

  

ن روی ا  ز م ت         تمرک د، اس ز ميخوانن انونی ني ر ق ای غي تار ه ه کش ه ک ا آنچ انونی ي ای فراق دام ه الين . ع فع

ازيگران( وليس،       ) ب ًا پ ت، خصوص امل حکوم ردم ش ه ک ان را مطالع ای ش ارکرد ه ن ک ه م ی ک لی و اول اص
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زارش من     . نيروهای نظامی بين المللی و عناصر مخالف حکومت، به شمول طالبان می شود      خطوط اساسی گ

  .ست که موارد زياد کشتار ها وجود دارد که قابل اجتناب انداين ا

ردم               ردد؛              : در اين ارتباط من يافته های خود را با مطالب ذيل خالصه ک د متوقف گ وليس باي ا توسط پ تار ه کش

رود              معافيت وسيع در داخل سيستم ع      ين ب د از ب د      دلی و قضايی برای قتل ها باي ال باي ان و اطف تار زن ردد؛ کش گ

د؛ و                  خاتمه   ارکرد های شان را بوجود آورن يابد؛ نيرو های نظامی بين المللی بايد جوابگويی واقعی در مورد ک

  .ملل متحد بايد در فعاليت های خود به موضوع حقوق بشر اهميت بيشتر بدهد

  

رًا  تن از افراد ملکی در چهار ماه اول امسال اکث200به اساس گزارش نيرو های امنيتی بين المللی دست کم 

  .در عمليات های مشترک با نيرو های امنيتی افغان از بين رفته اند

من با يک تعداد مقامات ارشد . موضوع اصلی سوال حسابدهی ميباشد. ی نميباشدنگرانيگانه آمار برای من اما 

نظامی مالقات های داشته ام و اين برای من روشن است که نيرو های بين المللی بقدر کافی وقت راجهت 

 کار در اين همه مشکلاين با وجود . تحقيق قضا يای خاص و فعال ساختن ميکانيزم های ملی به خرچ ميدهند

 ميباشد که نه  ملی و غيره  وترتيباتهای رقابتی مبهم طرزالعمل سلسله يک  حاصله عبارت از  نتيجه است که

کسی مانند من که کارشناس اين عرضه  به  شدگان قرابت دارند بلکه حتی  کشته با افغان های کهتنها برای 

  . غير قابل درک ميباشد ميباشم

پرسيدم، چندين تن از افراد ارشد نظامی به من گفته که  زمانيکه من در مورد تلفات افراد ملکی در سال گذشته

ه در مورد زمانيک. اين ارقام در افغانستان قابل دسترس نميباشد يا اينکه آنها مخفی اند و به من ارايه نميگردد

ر نتايج قضايای معين پرسيدم که آيا مرتکبين اين کشتار مجازات شده اند، به من گفتند که چنين اطالعات د

  .  های کشور های مربوط را مطالعه نمايمافغانستان در دست نيست و من شايد بهتر اين باشد که من روزنامه

  آنها گام .فاجعه آميز شده است های بين المللی که روابط عامه نيرو شود گفت اين استييزی که محدلقل چ

 شفافيت و حسابدهی در ارتباط به تلفات يک درجه ای ازحتی های الزم را در سطح سياسی به جهت تامين 

اين يک مشکل عمده سياسی ميباشد زيراکه حمايت مردم افغانستان و جامعه بين . افراد بيگناه بر نداشته اند

 یحسابده آن چيز  نيز بايد به مردم نيرو های بين المللینه تنها افغان ها بلکه،  کهبه اين  ميشودالمللی مربوط به

  . را که انجام ميدهند باشند

  دستگاه که به کدامکه عمليات نيرو ها در اين کشور تشديد ميگردد زمانی حسابدهی و بالخره اينکه، مشکل 

  .گردندسرويس های استخباراتی خارجی کنترول توسط  به نظر ميرسد که نظامی مسؤل نميباشند بلکه چنين

 و يزجه ت ،  آموزش در جهت نياز برای اصلالحات اساسی ، مشکل کشتارتوسط پوليسبه گزارش من  همچنان

معافيت از مجازات که پوليس بطور عموم بعد از اينکه متهم به  رفع  ضرورت نيز در مورد ونظارت پوليس

  .  ميپردازدبرخوردار ميباشندقتل افراد ملکی ميگردند 

گزارش من شامل يک تعداد پيشنهادات مشخص در ارتباط به انکشاف آموزش و حسابدهی پوليس ميباشد و 

  . الت شما را ميگيرماحاال ترجيع نميدهم که به جزئيات بپردازم  اما ميخواهم سو

ق بررسی ده ها کشتار انجام من اين کار را از طري. گزارش من بطور خاص وضيعت زنان را برسی ميکند

: اول، زنان تقريبًا هيچ دسترسی موثر به سيستم قضايی ندارند:  و يافته های من در اين مورد عبارت اند ازداده
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: دوم، آنها خود اکثًر برای يک سلسله داليل  خاصتًا از طرف عناصر ضد دولتی مورد هدف قرار ميگيرند

. ر، پسر و يا پدر اش را از دست داده است به خدمت وا ميداردسوم، فقر بصور عموم يک زن را که شوه

.  فراهم نمی آوردا تيکبصورت سيستمرا  جبران خساره   اعانت و ياشکل کدام  زنان اينجامعه و دولت برای

اين مسايل بسيار مروج اند و آمار شان در .  و ناموس ميباشدحفظ ننگبه اصطالح چهارم، مشکل کشتار ها 

برای اين . اين مورد بمن قصه نمودندست اما با مردم که من صحبت نمودم قضا يای زياد را در اختيار ني

 و  بی عزت تر نسبت به قتل نيست و انجام آن بخاطر حففظ ننگیهيچ چيز.  يک فاجعه ميباشدجامعه افغانی

  .  مسخره آميز استخانواده ناموس

دليل آن ساده . هلت قانونی روی مجازات قتل ميباشداظهارات من خواهان يک م ،در رابطه به حکم اعدام

برا محکومين   تمام امکانات را به جهت يک محکمه عادالنهروند قضايی به قدر کافی معياری نيست تا. است

  . لی اعدام شوندن بين الملواني در تخلف با ق شايدکه آنها است  به اين معنی  اين .تامين نمايدبه مرگ  

من ايجاد يک کميسيون .  فساد اداری خاصتًا در ارتباط به روند قضايی را بررسی مينمايداظهارات من مشکل

بدون چنين يک .  را داشته باشد پيشنهاد مينمايم قانونیمستقل مبارزه با فساد را که قدرت تحقيق و پيگرد

  .  نتيجه خواهند دادترابتکار، بسياری از کميسيون ها و گزارشات روی اين موضوع کم

رد                      ه بررسی ميگي ه    . در نهايت گزارش من قتل ها توسط طالبان و ساير عناصر مخالف حکومت را ب آ ب تخمين

ا      .  کشته شده اند   توسط آنان   نفر مردم ملکی طی چهار ماه گذشته       300تعداد بيشتر از     ان آنه ه طالب ا سرحدی ک ت

ست که فاجعه درين نهفته ا. ی نميدانندرا اهداف مشروع نظامی شمرده و کشتن آنها را تخطی از قانون بين الملل             

  .  درصد را تشکيل ميدهد افراد بيگناه ملکی افغان اند95قسمت اعظم کشته شده گان که احتماال 

ن اينست ر م هنظر اخي ا   ک تماتيک در صدد صبحت ب رفتم، بطور سيس ده گ د از کشور را بعه ه بازدي  زمانيک

الفين مس    و   نماينده گان نيروهای مخالف    ه کشورهای چون سريالنکا و                . ودمب لح  مخ اط ب ار را در ارتب من اينک

ا نم          تم ب ر ميتوانس ه اگ تم ک ده هس ن عقي ه اي ار       فيليپين انجام داده ام و ب ايم ک ان صبحت نم ان طالب ده گ وثری  اين م

د، يک                   . ميبود ه گردي الين ارائ اير فع ه از سوی حکومت و س فرصتی بود تا کاری را انجام ميدادم، اما پيامی ک

د                          پي ه نميتوان ان صورت گرفت وق بشربا طالب ايل حق ورد مس ه صبحت در م ه  . ام بلند و واضح بود که هيچگون ب

د طرف                      . نظر من اين يک اشتباه است      وق بشر دارد باي االی حق ل مالحظه ب اثير قاب ه ت الی ک به نظر من هر فع

ه     صحبت باشد و من فکر ميکنم که اگر فعالين عرصه حقوق بشر در کشور در صدد مت          ان ب وصل ساختن طالب

ار   د ک ر ميبودن وق بش ت حق ودفعالي بی ميب روعيت  . مناس ان را مش ا طالب ين صحبت ه ه چن ا را ک ن ادع ن اي م

نم د رد ميک ان . ميبخش ديت وجودمطالب يع متوصل ان ای وس تار ه ه کش د و ب ه روی .  دارن م ک ا مکلفيت داري م

  . و کشتار افراد ملکی را کاهش دهيم تاکيد ننموده، بلکه در صدد آن باشيم تا تلفاتتشريفات 

   

ای پروفيسور الستن          :يوناما اد آق يار زي تيم       .  تشکر بس ما هس ه سواالت ش اده پاسخ ب ا آم ا خود و آژانس    . م لطف

  .  يک سوال بپرسيدصرفخبری خويش را معرفی نموده و

گفتيد که اطالعات موجود نيست و يا  طی ماه های گذشته  تلفات ملکیشما در پاسخ به مسئله: انديا راديو آل

 توسط تلفات ملکی 300 و  بين المللیقوای توسط تلفات ملکی 200  در موردشمااما گزارش . محرم می باشد

  ن رقم دست يافته ايد؟ شما چطور به اي. سخن ميگويد طالبان
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اظهارات من متوجه اطالعات رسمی قابل دسترس از منابع نظامی بين المللی بود، اما : گزارشگر خاص

 گرفته شده که اين ارقام  منابع مختلف بشمول ملل متحد کهاز  استفاده نموده امی را که من در گزارش امنتخمي

  .  منتشر شده اندقبًال

  

گزارش شما هيچ اطالع تازه ای در خود ندارد و ارقام و احصايه ها منتشر شده نيز از قبل : تلويزيون تمدن

شناخته شده بود و افراد مسئول به اين عمل هم قبأل مشخص شده بودند، اما در مورد احصايه های دقيق 

ی کاهش غيرنظاميانی که طی چند سال گذشته کشته شده اند، چی می گوييد؟ دوم، در مورد يک روش عمل

 چی می گوييد؟ آيا شما با نيرو های بين المللی يا طالبان برای يافتن يک راه حل برای اين مشکل تلفات ملکی

  صحبت کرده ايد؟ 

  

شما ميدانيد که من با طالبان صحبت نکرده ام ولی ميدانيد که با نيرو های نظامی بين المللی : گزارشگر خاص

اجازه .  شامل يک سلسله پيشنهادات خاص است و شما بايد آن را مطالعه کنيدگزارش من. صحبت کرده ام

دليل برای افزايش حسابدهی نيرو های نظامی بين المللی دقيقأ با هدف تسهيل . بدهيد چند چيز ديگر عالوه کنم

  .  استتلفات ملکیو فراهم نمودن يک بحث و گفتگوی مردمی در مورد 

  

ی خواستم در مورد نقش سازمانهای استخباراتی خارجی از شما بپرسم و در ارتباط به آن، در م :ايکانومست

   عمليات های سهم دارند؟ اينگزارش شما آمده که واحد های نظامی افغان در بعضی از

  

البته . من در ارتباط با فعاليت واحد های استخباراتی خارجی با افراد زيادی صحبت کردم: گزارشگرخاص

واضح است که .  قرار دارندهای ذيربط  و در ارگاناهم نامی از آنها ببرم اما اکثر آنها رتبه های بلندنمی خو

يک تعداد واحد های خاص در واليات خاص فعاليت می کنند که نام آنها به افراد شامل در اين قضيه معلوم 

وقتيکه از نيرو های نظامی بين . فعاليت مينمايند،  ناميده ميشود مصئونيتاست، و اين نيرو ها با آنچه که

و يا ميدانم ن چيزی من يا اين است کهشود، جواب آنها  پرسيده  درين موردالمللی در هر سطحی که اند از آنها

 ارتباط کاری کاش ميتوانستيم درينلی معموًال ميگويند اين يک مشکل است  بسيار جالب است وميگويند اين

  . يمانجام ده

  

طوری که گفتيد، غيرنظاميان در عمليات های انجام شده توسط نيرو های داخلی و بين المللی : تلويزيون طلوع

  عليه طالبان کشته شده اند، شما ادامه اين روش يا گرايش را چگونه می بينيد؟ 

  

اساس گزارش من اين . توانم پيش بينی کنممن يک کارشناس نظامی يا امنيتی نيستم و نمی : گزارشگر خاص

است که تمام گروه ها اگر بخواهند می توانند بدون صدمه رساندن به قابليت و توانائی نظامی شان، کشتار 

  . افراد غيرنظامی را کاهش بخشند
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ن سوال من در ارتباط به اثرات اين گونه برخورد بر مردم است و چگونه می تواند اي: ادامه سوال طلوع

   اعتماد مردم به نيرو های نظامی داخلی و بين المللی شود؟ لبس برخورد باعث

  

تصور من اين است که تمام طرف ها سعی می کنند تا اعتماد مردم .  نکته بسيار جالبی است: گزارشگر خاص

به همان می خواهم بگويم به هر اندازه ای که آنها در کشتار غيرنظاميان سهم داشته باشند . را بدست بياورند

اندازه فرصت برای کسب و بدست آوردن حمايت مردم را از دست می دهند و اين مسئله متوجه همه طرفها 

بطور مثال گزارش من بر نقش کليدی پوليس تمرکز داشته و در آن گفته شده که در اکثر واليات، . می باشد

اشند، مردم فکر می کنند که دولت چنين اگر آنها فاسد و آدم کش ب. پوليس يگانه نماينده يا چهره دولت است

اگر پوليس موثر باشد و کاری را که در ارتباط به تأمين امنيت بايد انجام دهند، بتوانند درست انجام . است

  .  دهند، در آن صورت مردم مزايای يک دولت فعال و موثر را خواهند ديد

  

، اما کداميک از طرفين بيشتر مسئول است؟  کشته می شوندافراد ملکیشما گفتيد که :  تلويزيون آريانا

نيروهای داخلی، نيروهای بين المللی يا طالبان؟ شما همچنين گفتيد که به داليلی نتوانستيد با طالبان صحبت 

  کنيد، اگر چنين فرصتی به دست آيد، آيا حاضريد با آنها صحبت کنيد؟

  

ما می خواستيد  چيزی نيست که ش را که من حاال ميگويمچيزی  اول از همه، مطئمنم که:گزارشگر خاص

 فرد غيرنظامی را به 10اگر نيروهای بين المللی . بشنويد ولی ارقام مهم نيست و رقابتی  در اينجا وجود ندارد

صورت غير ضروری بکشند، اين يک فاجعه خواهد بود و اگر طالبان هزار نفر بيشتر از آنچه ضروری است 

تالش خويش را بکنند، تمام آنچه را که مکلف به انجام آن آنها بايد تمام . بکشند، اين يک فاجعه خواهد بود

در مورد طالبان، من حاضر بودم با آنها صحبت کنم و بسيار .  پايان يابدافراد ملکیهستند انجام دهند تا تلفات 

  .هم مشتاق بودم تا با آنها مالقات کنم

  

 چگونه فعاليت می  کهبين المللی سرويس های استخباراتی فعاليتارتباط با  ممکن است در :اسوشيتد پرس

کنند، بيشتر توضيح دهيد؟ ثانيًا، آيا شما به طور فيزيکی از ديدار باطالبان منع شديد و اگر اين طور است 

  توسط چه کسانی؟

  

پيامی که دريافت . ممن به صورت فيزيکی منع نشد.  متاسفانه نمی توانم چيز بيشتری بگويم:گزارشگر خاص

در رابطه با سرويس های استخباراتی، من مدت زيادی اينجا نبودم تا بتوانم . کردم آشکار و واضح بود

 اما من توانستم حقايق ضروری را که توصيف  مايل بوديم انجام شود منتحقيقات مفصلی را که هم شما و هم

  . جمع آوری کنمکردم

  

رد زمانی است که شما برای تهيه اين گزارش صرف کرديد و اينکه شما چقدر مطمئن  سوال من درمو:کليد

  هستيد که پيشنهادات شما توسط همه طرفين پذيرفته خواهد شد؟
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هزاران صفحه سند را مطالعه .  من وقت زيادی را صرف تهيه اين گزارش صرف کردم:گزارشگر خاص

درخواست کرده بودم مالقات کردم و با افراد عالی رتبه نظامی کردم و با وزيران عالی رتبه ای که از ايشان 

همانطور که در آغاز گفتم، . صحبت کردم و تعداد کمی از افراد هستند که من می خواستم ببينم ولی موفق نشدم

به عبارت ديگر، من صالحيتی ندارم، من فقط از توانايی ترغيب و . تاثير پيشنهادات من به شما بستگی دارد

من به ملل متحد گزارشی ارائه خواهم داد و اگر پيشنهادات من مفيد باشند، دولت، جامعه . يق برخوردارمتشو

جهانی و جامعه مدنی اينها را خواهد پذيرفت و اگر مفيد نباشند، آنها پاسخی را خواهند دريافت کرد که شايسته 

  .ت مفيد هستندفکر می کنم اين پيشنهادا. آنند، يعنی، ناديده گرفته خواهند شد

  

وق                          :انديپيندينت رار دادن حق ی را از لحاظ در اولويت ق ين الملل  شما طرز فکر حکومت و نيروهای نظامی ب

  چگونه ارزيابی مينمائيد؟  بشر و تلفات افراد ملکی و تالش برای کاهش تلفات افراد ملکی

  

.  گروه ها نهاد واحد نميباشند چيزی مهمی که بايد بخاطر داشت اينست که هيچ يک از اين:گزارشگر خاص

فرض کنيم شما در مورد حکومت افغانستان صحبت مينمائيد که متشکل از يک سلسله نظريات و برداشت های 

عده ای از مردم در داخل حکومت کامال از اهميت حقوق بشر آگاه اند و ديگران تقريبا هميشه . مختلف است

من در بيانيه خود استدالل نموده ام که . ميباشندو يا مسايل ديگر وقت مصروف ساير موضوعات چون امنيت 

و فکر ميکنم چنين چيز به جامعه . امنيت واقعی بدون توجه مناسب به ابعاد حقوق بشر وجود نخواهد داشت

ر چکبعنوان يک استاد ل. اين مشخصآ برای افغانستان نبوده و چيزی جديد هم نيست.   جهانی نيز صدق ميکند

هم  کرد اينست که متاسفانه الی زمانيکه کوفی عنان سرمنشی ملل متحد گرديد، مختصری که ارائه خوا

بنآ وظيفه من . سرمنشی های قبلی به اين باور بودند که حقوق بشر صد راه مسايل واقعآ عمده قرار گرفته است

 اينست تا حکومت و جامعه جهانی را متقاعد سازم که در حقيقت حقوق بشر يک بخش مهم کاری را که

  .     ميخواهند از لحاظ امنيت، انکشاف و ساير موضوعات انجام دهند است و آنها را دراين راستا کمک مينمايد

  

توسط نيروهای ائتالف  يک تعداد اشخاص توسط  بازداشت ارتباط ميگيرد بهسوال من : آژانس خبری پژواک

ين است که آيا اين به خاطر ا.  در گزارشتان شما به چينين چيزی اشاره نکرده ايد.  پنج ماه مدت چهار يابرای

  يا اينکه به شما اجازه داده نشد تا در اين مورد سوال کنيد؟و د اشتيشما به چنين معلوماتی دسترسی ند

  

ماموريت من مرتبط بود با .  متاسفم چون پاسخ من به سوال شما راضی کننده نخواهد بود:گزارشگرخاص

 من  بهماموريت من. ممينمود تحقيقو ساختار دولت ارتباط به آن د من دري بود که باکشتارهای غير قانونی

  . در مورد شکنجه، بازداشت و يا ساير مسائل مهم ديگر بررسی کنم نميداد تااجازه
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آنها مسئوليتی در .  تشکر کنمسفرم ت اول از همه می خواهم از يوناما به خاطر تسهيال:مالحظات اختتاميه

را دربر تهيه آن چند ماه ديگر بسيار اميدوارم که اين بيانيه اوليه و گزارش نهايی که . قبال نظرات من ندارند

  .  تا از پروسه های ملل متحد، دولت افغانستان و غيره بگذرد تاثير مثبتی داشته باشدخواهد گرفت

  

  

 
    

  
  

  


