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درگذشـته سالدهطولدرباراولینبرايو هاي ریاست جمهوري اش،رین ماهدر آخافغانستانجمهوريرییسکرزيحامد
: گفـت وکرداشارهشانجنایاتمورددرهاآنپاسخگوییالزامبهکشوردرمسلحهايگروهدیگروطالبانباصلحمسألهکنار

جنـایتی هـر کردند،کهقتلیهرکهبدانندیدبا]دولتمخالفمسلحهايگروهدیگروطالبان[هاآناماخواهیم،میصلحما«
روزیـک کـه بداننـد بایدهستند،بیگانهیاوهستندخاكاینازاگر. شودنمیفراموشواستماخاطرهدرشدند،مرتکبکه

».بودخواهندجوابگو
قاضیانوسارنواالنخواندهممهراقضایىوعدلىهاىارگانوظایفنیززنانقضاتمجمعکنفرانسافتتاحدرجمهوريرییس

کـه عـدالتى آورىفـراهم بـراى باشـد تهدابىسنگامروز،افتتاحکههستمامیدوار«: تشویق کرده گفتعدالتتامینرا براي
خـارجى نیروهاىخروجازبعدهاآنبراىدولتکهدارندآرزوافغانستانمردم...هستندمنتظرشدیرزمانىازافغانستانمردم

».باشدمردمخدمتگاروکندتامینراامنیتوفراهمراعدالتکشور،نایاز
رییسزبانازراهاحرفاینداشتندتوقعاینازپیشترخیلیافغانستانمدنیجامعهوبشريحقوقنهادهايکهاستبدیهی

درنـاگواري هـاي اتفـاق شـاهد یمکنـ مراجعهماهچندهمینگذشته و موارد بی عدالتی در ده سال بهاگر. بشنوندجمهوري
،ولؤول و غیر مسؤکه نمایانگر رفتارهاي نهایت غیرانسانی دولتمردان و قدرتمندان مسلح مسیمه ابودکشورکنارهايوگوشه

هـا دهواوقتـل سببکهافغانستانمجلسنمایندگانازیکیدخترعروسیمراسمدرانفجارجملهازاست؛و طرفین درگیر  
هـاي والیتدردخترانهمکاتبآبمنابعدرپاشیسم؛گذشتهماه4درزنانشدهثبتقتلمورد52؛نسان بی گناه شد اتن

وریـز حوادثکناردرهااتفاقاین... ساختهاکلینیکوهاشفاخانهراهیراسرزمیناینفرزنداناززیاديتعدادکهمختلف
اي،جـاده کنـار هـاي بمـب انتحاري،حمله هاي کهحالیدر.استگرفتهصورتر اخیماهچندهمیندرفقطدیگريدرشت
درتـرور وپاشـی اسـید صحرایی،هايمحاکمهدرجواندخترانوزنانقتلمدنی،جامعهنفعاالوخبرنگارانتهدیدوربودن
افغانسـتان دولتواستگرفتهراپیروجوانوکودكومردوزنازاعمگناهبیانسانهزارهزارانجانگذشتهسالدهطول

.بدهندراهخودبهتردیديناگوارحوادثاینهمهنعامالمجازاتومحاکمهدرندارندحقالمللیبینجامعهو



تـا بپـذیرد را) موسوم به برنامه عدالت انتقـالی (»عدالتومصالحهصلح،عملبرنامه«تاشدمتعهدجمهوريرییس2005در
،تعهد نسـبت بـه برنامـه عـدالت انتقـالی     شدن در دوران فعلی پس از فراموش . برسندشاناعمالسزايبهبشروقحقناناقض

این روند شـتاب زده بـه   . بخشیده و به آن رسمیت داده استتداوممعافیتفرهنگبهجویی،عدالتبدونزده،شتابمصالحه
ویـابی حقیقـت ازپـیش مصـالحه، کـه کـرده ثابتدرگیري-پساکشورهايدرتجربه. نقض بیشتر حقوق بشر منجر می شود

بـدون عادالنـه و پایـدار صلح. انجامدمیبشرحقوقفاحشناقضان حیثیتاعادهبهتنها،خواهیعدالتمصلحت جویی قبل از 
.نیستممکنمعافیت،فرهنگبهدادنپایانوانتقالیعدالتتامینقانون،حاکمیت

حقوق بشر زنان وفعاالن،از مصلحت جویی به عدالت خواهی براي نهادهاي جامعه مدنیيیس جمهورآنی ریتغییر جهتاین 
این نهادها و .ندخواهان روشنی بیشتر در این باره اایجاد امیدهاي واهی براي مردم براي جلوگیري از آنها بوده و قابل مالحظه 

جمهـوري ریـیس اخیرسخنانشایدوکرده اندمطرحبارهاوبارهاحالبهتاکهعدالتتحققبرايي زیر راهاپیشنهادفعاالن 
.دنبار دیگر به توجه دولت و رسانه هاي کشور می رسان، یکباشدبودهاصرارهمینآمدپینیز

تـرین مهـم المللـی بـین جامعـه وافغانستاندولتسويازتروریستیهايگروهدیگروطالبانبامصالحهمبحثطرحازپس
متعهـد، هـاي رسانهبشري،حقوقواجتماعینهادهايمدنی،جامعهنمایندگانافغانستان،خواهعدالتمردمدغدغهوگرانین

هـا دغدغهاینگذشتههايسالطی.ه استبودبشرحقوقشدنزیرپاوعدالتمسألۀکشورروشنفکرانوزنانحقوقنفعاال
رسانهطریقازوهااعالمیهمدنی،نمادینهايحرکتتظاهرات،ها،کنفرانسون،گوناگهايفعالیتوسازيساختاروسیلهبه
یم معتقـد صدایکاجتماعینفعاالماهمه. رسیدالمللیبینجامعهوالمللیبینحقوقیمراجعافغانستان،دولتگوشبهها
جامعههستیکهتريبزرگبحراندامنبهکشورايمسألهچنینتحققصورتدرونیستپذیرامکانعدالتبدونصلحکه
دهشـت تـرور، نـاامنی، نعـامال وبشـر حقـوق ناناقضکهداریمراسخاعتقادما. شودمیپرتابکردخواهدتهدیدآیندهدررا

.باشندشانبشريضداعمالپاسخگويجامعهوقانونپیشگاهدربایديانتحارحمله هايوافکنی
نماینـدگان وزنـان هـاي گـروه وهـا سـازمان مدنی،جامعهنفعاالخواهان،عدالتوجویانیقتحقما: يجمهوررییسآقاي

ریـیس عنـوان بـه شـما بـه ،صـلح رونددردادخواهیوعدالتمسألهطرحبرمبنیاخیرتانسخنانازحمایتضمنقربانیان
بـا مبـارزه همچنـان  وبه یک عدالت فراگیریابیدستبرنامه ریزي و برايالمللیبینجامعهبهوافغانستاناسالمیجمهوري

:کنیممیپیشنهادمجازاتازمعافیت
ایجـاد بـراي رامحکمـی چـارچوب قربانیـان، هـاي گروهومدنیجامعهبشر،حقوقمستقلکمیسیونباهمکاريدر-1

عدالت فراگیـر و  مکانیزمتکمیلرمنظوبهراهکارها. شامل آن است به وجود آوریدعدالت فراگیر که عدالت انتقالیمکانیزم
ومحاکمـه سـپردن، عـدالت بـه وبشـر حقـوق نقـض مواردتحقیقیابی،حقیقتهايکمیسیونتوانندمیاز جمله انتقالی

عنـوان بـه . گیرندبردررایادبودمراکزکردنبناوقربانیانبرايخسارتجبرانوحیثتاعادهبشر،حقوقناقضانمجازات
واحیـا شـد تهیه2005درکهرا"مصالحهوصلح"محورـقربانیعملبرنامهعملیاقدامیکدربایدتعهد،نایازبخشی

. کنیداجرا
والمللـی بـین تعهـدات کشور،اساسیقانونبامغایرتدرکهقانونیعنوانرا به"ملیمصالحهوعمومیعفو"قانون-2

تحقیـق مـورد بشرحقوقمستقلکمیسیونهمکاريباراافغانستاندربشرحقوقنقضموارد. است ملغا کنیدپایدارصلح
طـی دربشـر حقـوق نقـض درباره مـوارد راکمیسیوناینگزارش. بسپاریدعدالتدستبهراهاآنمسئوالنودهیدقرار

نقـض مـوارد مرتکبـان  .کنیدکه تاکنون جلو نشر آن از جانب دولت گرفته شده است  منتشر)در چهار دهه گذشته(جنگ
سیاسـی، مخالفانونگارانروزنامهبشر،حقوقمدافعانبهحملهوتهدیدشکنجه،ترور،مثلهاییتعديشامل،بشرحقوق
به دست عدالت راجنسیتیهايخشونتومکاتبدرسرزمیناینفرزنداننمودنمسمومودخترانوزنانبهپاشیاسید

.بسپارید



اسـتقالل وانتخابـات دربشـر حقـوق ناناقضـ کاندیـداتوري ازجلـوگیري بایـد المللیبینجامعهونافغانستادولت-3
کوتاهی در این کار می تواند براي ایـن کشـور فاجعـه آفـرین     .کنندتضمینراانتخاباتبرگزاريوشکایاتسمعکمیسیون

.باشد
کشـور درعدالتتضمینهايپایهازیکیمصالحههردرافغانستاندولتوجامعهدموکراتیکآوردهايدستحفظ-4

فرزنـدان ازتنهزارانخونبهايبهکههاارزشاینکردنقربانیبانبایدمصالحهومذاکرههیچدرافغانستاندولت. است
ی غیـر  مسـایل عنـوان بـه راگانهسهقوايتفکیکواستقاللواساسیقانونوکندمعاملهاستآمدهدستبهسرزمیناین

. باشدداشتهنظردرايمذاکرههرقابل تعدیل در
مسـلح هـاي گروهدیگروطالبانکهالمللبینحقوقدرمذکورهايجنایتثبتوتحقیقبرايمتحدمللسازماناز-5

بـراي  بشـر حقـوق ویـژه گزارشـگر کـه بخواهیدمللسازمانازعدالتتحققبراي. بیاوریدعملبهدعوتاند،شدهمرتکب
اطالعـات کشـور، ازدیـدار بـراي کارشناسان حقوق بشر سازمان ملـل  درخواستبهوشودمنصوبافغانستان هر چه زودتر 

.دهیدسریعپاسخشکنجه،وقضاییفراهاياعدامویژهگزارشگردرخواستمثلعمومی،روندیامشخصموارددرباره
طالبـان اسامیحذفمعیارهاي: کندبازنگريراطالباندربارة1988قطعنامهبخواهیدمللسازمانامنیتشوراياز-6

مجرمکهشرایطیدرتنهاالمللی،بینملی وهايجنایتدرشرکتیامسئولیتبهمظنونافرادتاکنداصالحراهالیستاز
. شوندحذفاز لیست نباشند،

افغانسـتان ازخودهايفعالیتدربارةمشروح،هايگزارشمنظمطوربهکنیددرخواستجزاییالمللیبیندادگاهاز-7
هـاي جنایـت مرتکبانقضاییپیگردوتحقیقاتزمینهدرراخودناتوانیکشور،عدلینظامبا توجه به این که.نمایدمنتشر

ازدر افغانسـتان شـده مانجـا بـین المللـی  هايجنایتدربارهتحقیقبایددادگاه بین المللیدادستان،دادهنشانالمللیبین
.کندشروعرابعدبه)صالحیت این دادگاه براي رسیدگی به امور افغانستانشروع زمان (2003

بشرحقوقعالیکمیشنر2011ساالنهگزارشدرکهطورهمان،بخواهیدجامعه بین المللی وناتوعضوکشورهاياز-8
بـراي بـار زیـان حـوادث ثبـت بـه نسبتملیوالمللیبیننظامییروهاينترتیبی بدهند که تمام شده،توصیهمللسازمان

.عرضه نمایندغیرنظامیقربانیانبهیکسانوسریعخسارتجبرانوکننداقدامغیرنظامیان

:امضا کنندگان
بشرحقوقسازمانافغانستان،نیمدجامعهافغانستان، مجتمعآزادهايرسانهکنندةحمایتنیموسسۀشهر،آرمانبنیاد

برايهمبستگینهادافغانستان،تعاونمرکزترقی،وصلحبرايهمکاريموسسهبشر،حقوقبهتمرکزسازماندموکراسی،و
% 50کمپاینزنان،سیاسیمشارکتکمیتهافغانستان،زنانسراسرياتحادیهبشر،حقوقازدفاعوتحقیقگروهعدالت،

نواندیشان،اجتماعیفرهنگیکانونسبحان،بنیادهروي،فداییانتشاراتانتقالی،عدالتهماهنگیگروه،ن افغانستازنان
مژدهرادیو


