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فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر بھ اتحادیھ اروپا، سازمان ناتو، دفتر مساعدت سازمان ملل در نامھ سرگشاده 
:و جمھوری اسالمی افغانستان) یوناما(افغانستان 

، ریاست جمھوری اسالمی افغانستانحامد کرزایجناب آقای 
وآقای جاپ دوھوپ شفر، دبیرکل سازمان ناتجناب 
آقای فرانسیس واندرل، نماینده ویژه اتحادیھ اروپا در افغانستانجناب 
کی اید، نماینده ویژه سازمان ملل و ریاست دفتر مساعدت سازمان ملل در افغانستانآقای جناب 

 2008  ژوئن2 -پاریس

 سریعًا اقدام نگره ملی افغانستان،کحزب ، دبیر کل نسبت بھ وضعیت آقای لطیف پدرامکنیم کھ بدینوسیلھ از شما درخواست می 
رسمیت یافتھ کشور افغانستان وانین براساس ق ،یک حزب اپوزیسیون دموکراتبھ عنوان  ،حزب کنگره ملی افغانستان. نمایید
. پس از دوران طالبان بود2004آقای پدرام یکی از کاندیداھای اولین انتخابات ریاست جمھوری در سال . است

می باشد و این نظر تحت در کابل  عمًال توسط پلیس و نیروھای امنیتی وزارت کشور افغانستان 2008 فوریھ 2آقای پدرام از 
کھ آقای پدرام شاھد مشاجره دو دلیل این بھ دادستان کل . درحالی است کھ ھیچگونھ حکم رسمی در این زمینھ صادر نشده است

 .نداردمرزھای افغانستان را گذشتن از امکان اکنون  او ورا ممنوع الخروج کرده او  ،شخصیت سیاسی افغان بوده

بی پایھ و اساس انگیزه سیاسی داشتھ و کامًال  وارد بر او  ھایفدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر معتقد است اتھام
نتخابات ریاست جمھوری  در ااو و جلوگیری از نامزدی ویمحدود کردن فعالیت ھای سیاسی این اتھام ھا ھدف از ایراد . است

.سال آینده می باشد

 و بھ عالوه نمایدترک می باشد تحت نظر کھ در آن را مکانی می تواند آقای پدرام  باید اطمینان دھند ستاندولتمردان افغان
.نمایندتضمین در جابجایی را او سالمت روحی و جسمانی و ھمچنین آزادی 

در چارچوب وظایف محولھ خود بر رعایت باید ) یوناما(مساعدت سازمان ملل در افغانستان اتحادیھ اروپا، سازمان ناتو و دفتر 
نیز و برای دفاع از این نامزد سابق ریاست جمھوری  داشتھ باشندعھدنامھ ھای بین المللی در زمینھ حقوق بشر نظارت کامل 

.دھنداقدام ھای الزم را انجام سریعًا 

ا  و فعالیت ھای آن ھمواره با حزب اپوزیسیونی است کھ بھ ھیچ گروه مسلحی وابستھ نیستکنگره ملی افغانستان تنھحزب 
. استانجام شدهقوانین افغانستان کامل رعایت 

  دموکراتیکتحوالتدر راستای  از معدود نامزدھایی است کھ وی. اعالم می کنیمنسبت بھ جان لطیف پدرام نگرانی خود را ا م
اقدامات ضروری را در جھت پایان  باید ھر چھ سریعتر یدولتمردان افغان و جامعھ بین الملل. ی کوشدماستقالل افغانستان و 

.مبذول دارند بشرحقوق نقض فاحش اصول حقوق بین الملل و بھ دادن 

 .نگرانی ھای ما مورد توجھ شما قرار گیرد، احترامات فائقھ خود را تقدیم می داریمکھ با این امید 

،با احترام
خانم سوھایر بلحسن

فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشرفدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر
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رییس فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر

:تکمیلیاطالعات 
 طالبان در دوران طالبان در فرانسھ پناھنده بوده و شدیدًا مخالف سیاست ھای ، نویسنده و دگراندیش صاحب نام،لطیف پدرام

او در . موکراسی و حقوق بشر در کشورش برانگیختھوی تاکنون بارھا افکار عمومی بین المللی را نسبت بھ موضوع د. است
 قابل ذکر . پس از تأسیس حزب کنگره ملی افغانستان بھ ھمراه چند تن دیگر از ھمفکرانش بھ افغانستان بازگشت2004سال 

.ندن کتحوالت دموکراتیک در افغانستان فعالیت میدر زمینھ از قوم ھا و نژادھای مختلف ھستند و این حزب اعضای است کھ 


