
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خالصه راپور

  
اين گزارش به همکاری طب عدلی ارايه شده در افغانستان به وسيله رئيس و مشاور ارشد 

 11 جوالی تا 21پروگرام بين المللی داکتران طب عدلی حقوق بشر آقای ويليام هاگلند، از تاريخ 
 از سوی آقای ريچارد بنت گزارش نامبرده نتيجه يک درخواست.  اشاره می نمايد2007اگست 

رئيس بخش حقوق بشر ملل متحد، کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر در شهر ژنو سويس، 
: شماره پروژه( با توجه به ضوابط کاری، هدف نهايی پروژه حمايت از افغانستان . می باشد

AFG/06/HC-AH/03 (ريت، ايجاد حسابدهی در برابر جرايم جدی جنگی و جنايات عليه بش
با توجه به پايان بخشيدن معافيت و ايجاد حقيقت در مورد وقايع ای که در گذشته اتفاق افتاده، 

دستاورد يک نتيجه پيش بينی شده، روی دست گرفتن تحقيقات طب عدلی مرتبط به گور . ميباشد
  . های دسته جمعی می باشد

  
  

  : زيرين بودندبا توجه به دستور کار، اهداف ارزيابی طب عدلی شامل مسايل 
  
ارايه آموزش تخنيکی به بخش تحقيقات جنائی وزارت داخله و محققين کميسيون  )الف(

 . مستقل حقوق بشر افغانستان
  
تدوير بحث گروهی بر سر موضوع گورهای دسته جمعی و مفقود شدگان در   )ب (

  .افغانستان با اشتراک سکتور های مختلف مدنی و نمايندگان دولت
  
 تأمين شواهد بدست آمده از گور های دسته جمعی واقع در دشت مستند سازی و  )ت (

  .چمتله و پل چرخی، در حمايت از بخش تحقيقات جنائی وزارت داخله
  
ارايه مشوره در خصوص چگونگی عملی نمودن اهداف پالن عمل صلح،   )ث (

مصالحه و عدالت در افغانستان در رابطه به تحقيقات طب عدلی گور های دسته 
      .  جمعی
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  ) PHR/IFP # AFGASM2007/07/21با تفصيل در گزارش الحاقی ( يافته های کلی 
  

اما تفاوت فعلی اين است که قربانيان با درخواست . يافته های گزارش سال گذشته ما تا هنوز واقعيت دارند
  . حقيقت، عدالت و حمايت روانی مرتبط به افراد گمشده، قدم به جلو گذاشته اند

  
  

  : خالصه
  

بر اساس معيار های پذيرفته شده بين المللی، برای انجام تحقيقات طب عدلی در افغانستان، ظرفيت محلی  .1
بنابرين، الزم است تا نبش ساحات گورهای دسته جمعی در افغانستان با حمايت کارشناسان . وجود ندارد

ه بتواند از پيگرد، تشخيص و با تجربه بين المللی اجرا شود، تا بتوان شواهد را به نحوی حفظ نمود ک
  . بازگردانيدن بقايا حمايت نمايد

از . در افغانستان سيستم قضايی منسجمی که بتواند به معيار های بين المللی پاسخ دهد، وجود ندارد .2
آنجائيکه پيگرد های داخلی تازه اند، بنابرين نبش قبر ها بر اساس طب عدلی و جمع آوری شواهد غير 

   .واقعی می باشند
در حال حاضر حمايت خانواده ها و قربانيان تنها برای نبش آنعده از گور ها ممکن خواهد بود که از  .3

  . نظر مردم بصورت ناشايسته و برخالف سنن مذهبی دفن شده باشند
. در بعضی موارد يک فرد، مانند بزرگ قريه به نمايندگی از چندين قربانی مختلف شهادت می دهد .4

اين . يعات ارايه شده و گزارشات شواهد، اکثرأ با همکاری قربانيان تهيه می شودمحتوای اين گونه شا
گزارشات به مثابه ارايه شواهد واقعی از حوادث از سوی افغانها، در نظر گرفته شده و بصورت 

  . عمومی از اينگونه شواهد عينی تشخيص داده نشده اند
ت و حفظ شواهد فزيکی گورهای دسته جمعی در تا کنون هيچگونه رويکرد سيستماتيک تحقياتی جهت ثب .5

اين گونه تالش ها بايد بر اساس ثبت شواهد فزيکی گور های دسته جمعی، با . افغانستان وجود ندارد
، و اظهارت جی پی اساستفاده از عکس ها، اندازه گيری و طرح نقشه محالت، تعيين مسير يا نقشه 

  . چشم ديدی در ارتباط به ايجاد آنها باشد
يکی از داليل برای، عدم پيش گام شدن قربانيان در افغانستان، بی اعتمادی به دولت و نمايندگی های بين  .6

در ضمن فرصت بسيار محدودی جهت دريافت حمايت فزيکی، حقوقی و . المللی حمايت گر، آن می باشد
  . يا طب عدلی برای قربانيان در افغانستان وجود دارد

  . ناختن تعهد در برابر قربانيان از طريق ايجاد بنای يادگاری وجود داردهمچنان درخواست برسميت ش .7
در حال حاضر هيچگونه وظيفه واضح برای افغانستان و جامعه بين المللی در خصوص تحقيق گذشته  .8

اين مسئله مشخص نمودن گور های دسته جمعی و قربانيان آن را نيز شامل می . افغانستان وجود ندارد
تايج حاصله نبش بدون کنترول گور های دسته جمعی و همچنان اعالميه رسمی گزارشات يکی از ن. شود

  . اين گور ها بودشرايط چگونگی  ، تائيد نشده
نصب بنای ياد بود در شرايط فعلی نبش بدون کنترول و ويران کننده گور های دسته جمعی همراه با  .9

ر ها، هر گونه پروسه بعدی هماهنگ شده  اين گوچگونگیاعالميه های رسمی تائيد نشده از شرايط 
  . حقيقت يابی را بر اساس گزارشات چشم ديد و ثبت شواهد فزيکی، به مخاطره می اندازد

يک تالش اوليه جهت ارايه حمايت روانی برای :  مشارکت حمايتی و تحقيقات حقوق بشر: با توجه به .10
تعداد . ات حقوق بشر، مشخص شده استقربانيان زنده مانده فعأل از سوی مشارکت حمايتی و تحقيق

قربانيانی که خواهان حمايت روانی اند بصورت يکنواخت به حدی می رسد که عنقريب سازمان را 
  . سراسر فرا خواهد گرفت

  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان : با توجه به .11
   امنيت و حفاظت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار نمود که ميکانيزم های جدی.   الف

  . اين را نمی توان ارزيابی کرد.          اطالعات در سال گذشته تطبيق گرديد
  تالش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت ايجاد سيستم ثبت ساحه گورها اکنون با واحد   . ب

  ا بر اساس   بدبختانه، پيشنهاد ايجاد يک فهرست جداگانه از ساحه گوره.  تجهيز شده اندGPS       های 
   جون سال گذشته طی يک ورکشاپ ارايه گرديد، تطبيق 25 تا 24       فورم ها و آموزش ها که از 

  از طريق ارتباطات با آقای نادر نادری، اطالعات مربوط به گورها در پايگاه اطالعاتی .        نشده است
   GPSاستفاده از سيستم نقشه کشی اما فقط چند گور دسته جمعی با .        نقشه کشی اضافه گرديد

  .        مشخص گرديد



اطالعات مربوط به چهار محل گور دسته جمعی که از سوی کميسيون مستقل حقوق بشر دريافت   . ت
 ثبت شده و فقط يکی از اين GPSتنها چند محل توسط سيستم نقشه کشی . و بررسی شد، کامل نبود
ه اطالعات مربوط به اين گور های دسته جمعی همچنان مشخص نبود ک. محل ها عکاسی شده بود

و يا بر اساس گزارش ) شواهدی که حاضر و شاهد پرسش از افراد بودند( بر اساس شواهد عينی 
  . شواهد می باشد

  
با تفصيل در گزارش (  يافته ها – پايگاه مهمات اردوی ملی در دشت چمتله –ارزيابی محل از نظر طب عدلی 

  )PHR/IFP#AFGCMT2007/07/24الحاقی 
  

در حال حاضر، هيچ گزارش يا شواهد عينی دال بر شرايطی که به مرگ و دفن قربانيان در سه  .1
  . در پايگاه مهمات نيرو های اردوی ملی در دشت چمتله ، موجود نمی باشد، بررسی شدهمغارۀ

اندازه آنها . ندسه مغاره ارزيابی شده، پناه گاه های زير زمينی ای بودند که با دست کنده شده بود .2
  .  متر بودند1.65 متر و با حد اکثر ارتفاع 4.71 تا 2.8 و 4 تا 2.5کوچک و بين 

تعيين يک تاريخ که در آن مرگ و دفن قربانيان در هر سه پناه گاه زير زمينی رخداده باشد، در  .3
 تعيين تاريخ اين محالت تنها از طريق روش های باستانشناسی. حال حاضر ممکن نمی باشد

مانند تعيين تاريخ با ترکيب حقايق غير طبيعی و مقايسه شرايط ثبت شده باستانشناسی با 
  . محاسبات شواهدی، ممکن می باشد

حد اقل، بقايای هفده نفر بر اساس بقايای استخوانی بررسی شده در محل و بقايای که توسط  .4
 برداشته شده و به رياست طب عدلی دانشگاه کابل 2007مسئولين افغانی در آغاز ماه جوالی 

  . انتقال داده شده اند
در خود در مجموع شش جمجمه نشانه های از فير مرمی و جراحات داخلی در قسمت گوش چپ  .5

برعالوه، پنج جمجمه ديگر صدماتی . داشتند که سه عدد آن جراحات بيرونی نيز در خود داشتند
  .        را در خود داشتند که با جراحات ناشی از فير مرمی مطابقت دارند

  
  
  
  

با تفصيل به گزارش (  يافته ها – ملی افغان در پل چرخی CTX پايگاه –ارزيابی محل از نظر طب عدلی 
  ) PHR/IFP#AFGCMT2007/07/25الحاقی 

  
در حال حاضر، هيچ گزارش يا شواهد عينی دال بر شرايطی که به مرگ و دفن قربانيان در پايگاه  .1

CTX افغان در پلچرخی منجر شده، موجود نمی باشد ملی.  
. ، کشف گرديد2006 در نزديکی پايگاه نظامی در سال ساختمانحين ساختن يک بقايای انسانی در  .2

  . متعاقبأ محل احاطه گرديد و بر سر بقايای انسانی کشف شده در محل، يک خيمه برافراشته شد
 ملی CTXدر حال حاضر، تعيين تاريخی که به مرگ و دفن استخوانهای مالحظه شده در پايگاه  .3

تعيين تاريخ اين محالت تنها از طريق روش های . افغان در پلچرخی منجر شده، ممکن نمی باشد
نشناسی مانند تعيين تاريخ با ترکيب حقايق غير طبيعی و مقايسه شرايط ثبت شده باستانشناسی با باستا

  . محاسبات شواهدی، ممکن می باشد
  . بر اساس شواهد از بقايای پراگنده اسکليت انسانی حد اقل يک نفر ثبت گرديد .4
  . محل ممکن نمی باشد تعيين وجود يا ابعاد گور های دسته جمعی در اين ،بدون حفاری اکتشافی .5

  
با تفصيل به گزارش الحاقی (  يافته ها – قبرستان وزير اکبرخان –ارزيابی محل از نظر طب عدلی 

PHR/IFP#AFGCMT2007/08/05 (  
  

در حال حاضر، هيچ گزارش يا شواهد عينی دال بر شرايطی که به مرگ و دفن قربانيان در قبرستان  .1
  .  باشدوزير اکبرخان منجر شده، موجود نمی

سطح فوقانی بقايای اسکليت انسانی مالحظه شد، که اين نيز می تواند به علت فرسايش محالت قبلی  .2
  . دفن باشد

  .بدون حفاری اکتشافی تعيين وجود يا ابعاد گور های دسته جمعی در اين محل ممکن نمی باشد .3
  



  
با تفصيل به گزارش الحاقی ( ها  يافته - ولسوالی يکاولنگ – کته خانه –ارزيابی محل از نظر طب عدلی 

PHR/IFP#AFGCMT2007/08/08 (  
  

بر اساس گفته های شواهد . يک گور دسته جمعی در قبرستان کته خانه در ولسوالی يکاولنگ ديده شد .1
 کشته شده اند، می 2007 جنوری 8 مردی که توسط طالبان به تاريخ 26عينی، اين قبر حاوی اجساد 

رويداد اوأل از سوی پروژه عدلی افغانها .  بعد، توسط بزرگان قريه دفن شدنداين افراد هشت روز. باشد
 1978: جنايات جنگی و جنايات عليه بشريت: سايه افگنی . (  منتشر شد، ثبت گرديد2005که در سال 

– 2001.(  
. اين گور به مثابه يک محل دفن مطابق با عنعنات مذهبی، از سوی بزرگان قريه شناخته شده است .2

  .  يک بنای ياد بود می باشد برای ساختنکمک مالیدريافت قاضای آنها ت
  
  

  :پيشنهادات
  

با توجه به گرايش ها در قبول کردن شايعات و گزارشات شواهد به عنوان شواهد واقعی حوادث در  .1
افغانستان، تالش برای ثبت محل گور ها، نه تنها به محاسبات شايعات بلکه بر جمع آوری اطالعات 

ثبت محل گور بايد حد اقل حاوی .  مطابق با موقعيت گور های دسته جمعی تمرکز خواهد نموددقيق
  : اطالعات ذير باشد

   به موقعيت گور ها راهنمايی می کند، بنابرين، نه تنها موقعيت محل را ثبت نموده بلکه GPSسيستم .       الف
  .  نموده نيز نشان می دهد             واقعيت های را که يک تحقيق گر از محل ديدن

  اين امر .شرح فزيکی محل شامل عکس های مستند و يک طرح نقشه با اندازه گيری های آن می باشد.        ب
  مثأل نشانه زمين دست خورده، حضور بقايای استخوانی، بی نظمی  (             به ايجاد خصوصيات فزيکی 

  که توسط يک تحقيق کننده مشاهده شده، کمک  ) رق های شهدا و غيره            سطح، حضور عالمت ها مانند بي
  .             می کند

  شواهدی که حاضر بودند و شاهد حوادث پرسش از افراد ( اطالعات جمع آوری شده از شواهد عينی .       ت
  اريخ رخداد، تعداد قربانيان،  که ميتواند محتوای دقيقی را در ارتباط به محل ارايه کند، يعنی ت)            بودند

             امکان تعيين هويت قربانيان، محل باقی اعضای خانواده و غيره را مشخص کند   
  

اطالعات جمع آوری شده برای ثبت محل گور بايد از طريق يک مرکز محلی أمن هماهنگ و جمع  .2
  . آوری شود

يل بنای يادبود برای برسميت شناختن تعهد با توجه به تقاضای قربانيان و پيشنهادات دولت در تمو .3
قربانيان، برای ثبت محل گور ها در افغانستان به مثابه گام اول ميتوان يک گام را در راستای تنظيم 

 اين محل ها و نه تنها فقط بخاطر ايجاد بنای ياد بود بلکه برای تالش تاريخی و امکان اهداف فهرست
  . قضايی در آينده، برداشت

ق کننده جنائی آقای فريد موالجيل و آقای محمد حامد تحت رياست جنرال نيک زاد از بخش دو تحقي .4
 ساعت آموزش عملی را بخاطر ثبت دشت چمتله و پل چرخی از تاريخ 40تحقيقات جنائی، بيش از 

وزارت داخله بايد آنها را به مثابه يک تالش جهت . ، دريافت نمودند2007 اگست 5 جوالی الی 23
ی از برهم زدن محل و از بين بردن شواهد بايد به رياست تيمی بگمارد که در آينده گور های جلوگير

در کوتاه مدت، اينگونه تالش از سوی يک تيم . کشف شده در افغانستان را ثبت و حفظ خواهند کرد
  . وزارت داخله در مراحل اوليه توسط کارشناسان ورزيده طب عدلی نظارت شود

آن  استفاده از  طريقز به بسته های کامل کمره برای عکاسی طبی بوده و همچنانمجهاين تيم بايد  .5
  .نيز آموزش ديده باشند وسايل را

 ديگر در پلچرخی و احتمالیتحقيات سابقه در مورد محل گور ها در دشت چمتله و محالت  .6
به مرگ يا وزيراکبرخان بايد طی يک تالش جهت جمع آوری شواهد عينی در مورد شرايط واقعی که 

اين گونه تحقيقات بايد قبل از هرگونه نبش . دفن بقايای انسانی ديده شده در محل منجر شده، اجرا شود
  . قبلی از اين محل ها صورت گيرد

 يوناما گروپیدر واکنش به نگرانی های مطرح شده از سوی سازمان های سکتور مدنی که در بحث  .7
اين ورکشاپ بايد اشتراک سکتور . کشاپ برگزار شود حاضر بودند، بايد يک ور2007 اگست 8در 

اين امر امکان بحث بر سر . مدنی، مذهبی، نهاد های دولتی و کارشناسان طب عدلی را شامل گردد



تعيين صالحيت برای افغانستان و جامعه بين المللی در مشخص نمودن نياز ثبت و تحقيق گورهای 
همچنان سرنوشت مرگ، تعهد . ا فراهم می سازددسته جمعی و تخلفات گذشته در افغانستان ر

ت دفن نشده اند،  تصديق بازماندگان قربانيان، نگرانی مربوط به مفقودين و کسانی را که بصورت درس
  .نمايد

  
  : مالحظات

  
، گزارشات مفصل طب عدلی اند که به اين خالصه اجرائی و ضمايم مربوطه و ديسک های ضميه اين اسناد

کاپی های اين گزارشات و همچنان . ميباشد که حاوی عکس های خوب آرشيف شده اند، اصلی ويديويی ای
  .              نگهداری شده است، در پروگرام داکتران بين المللی طب عدلی و حقوق بشر،عکس ها در يک دوسيه

   
  
  
  

      
           

  
  

     
  




