
 

 نامه سرگشاده گروه عدالت انتقالی به اشرتاک کننده گان کنفرانس کابل

 !مشا ما را منی شنويد

 ٢٠١٠ جوالی ١٣

 خامن ها، آقايان

چشم پوشی از عدالت در روند ايجاد صلح نه تنها کمک به ايجاد 
صلح منی کند بلکه خود عاملی برای تداوم نا امنی، جنگ و خشونت، 

 دهه های متمادی و پايان ناپذير جنگ در يکی از داليل. می باشد
ايجاد جامعه ای استوار بر . افغانستان، بی عدالتی بوده است

ارزشها و کرامت انسانی مستلزم تعميق و ترويج فرهنگ مسئوليت 
پذيری و پاسخگويی می باشد؛ در حالی که دامن زدن به فرهنگ 

 گذشته و معافيت و مصونيت و عدم پاسخگويی به جنايات فاجعه بار
حال و بی اعتنايی به خواست دادخواهانه ميليوا قربانی برجای 
مانده از دهه های متمادی جنگ نه تنها ما را در مسير صلح 
رهنمون خنواهد کرد بلکه بيم آن می رود که شعله های جنگ را 

ما باور داريم تا زمانی که عدالت حتقق نيابد، . افروخته تر سازد
جتربه چندين مصاحله . ستان پايدار خنواهد بودهيچ صلحی در افغان

حکومتی در سه دهه اخير، به روشنی پيامدهای زيانبار رويکردهای 
 – را برای روند دولت "صلح قبل از عدالت" کوته انديشانه مهچون 

 .  ملت سازی نشان داده است

 سال گذشته ٩دولت افغانستان و هم پيمانان بين املللی اش در طول 
ی زيادی را  برای پايان دادن به فرهنگ معافيت و مصونيت فرصت ها

و متاسفانه امروز مهچنان شاهد ارائه طرح ها و . از دست داده اند
مليشه . برنامه هايی هستيم که بار بار با شکست مواجه شده اند

سازی يا مسلح کردن افراد ملکی برای مقابله با نيروهای خمالف 
 کشور در کنار اردوی ۴٠می بيش از مسلح در حاليکه نيروهای نظا

ملی دولت افغانستان قرار دارند هيچ توجيح منطقی ندارد مگر 
اينکه دوباره خبواهيم با مسلح منودن افراد ملکی دامنه خشونت ها 

چرا به جای مليشه سازی، اردوی ملی و پليس . را گسرتده تر سازيم



 و داياک DDRهای ملی تقويت و جتهيز منی شود؟ هدف اساسی از برنامه 
)DIAG ( مجع آوری سالح از افراد غير مسئول بوده که مصارف گزافی

باالی آا از سوی جامعه جهانی و دولت افغانستان پرداخته شده، 
امروز ضرورت و الزام بازتوزيع سالح به افراد غير مسئول چيست؟ 
مهچنين حذف نام افراد از لست سياه بدون بررسی عادالنه و دقيق 

سيه های متهمين و بدون ارائه پاسخ روشن به افکار عمومی در دو
مورد علل درج اين اسامی در لست و يا حذف آنان در برهه ای خاص، 

" عدالت"نه تنها نشان عدالت نيست بلکه بی پناهی ارزشی به نام 
در جامعه افغانستان را عيان می سازد که هر دم قربانی معامله 

 .های سياسی می شود

 بگوييم که ١روز می خواهيم با صدای بلند ميليون ها قربانیما ام
نه تنها جنايت ها و جرائم ضد بشری دوران های خمتلف شاهی، 
کمونيستی، جنگ های داخلی و طالبان در افغانستان را فراموش 
نکرده ايم بلکه تنها به عنوان يک منونه از فجايع بی مشاری که 

کشته شدن افراد بی گناه اين گلوی اين مردم را فشرده است، از 
سرزمين در محالت انتحاری و يا در محالتی که از سوی نيروهای بين 
املللی صورت می گيرد، آن هم درست در زمانی که آوازه صلح خواهی 

به ما . دولت افغانستان به عرش رسيده است، يادآوری می کنيم
ه هر روز بگوييد چگونه می خواهيد دستانی را به مهکاری بفشاريد ک

 .خون مردم بی گناه از آنان می چکد

 خامن ها، آقايان

اکنون که در اين کنفرانس گرد هم آمده ايد و می خواهيد دوباره 
در مورد آينده اين سرزمين تصميم بگيريد، از مشا می خواهيم 

صدای مردم "نگاهی به گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 
طالبان ده " ش ديده بان حقوق بشر و گزار" عدالتتامين برای 

بياندازيد، تا يکبار ديگر صدای عدالت " دالری و حقوق زنان
خواهی قربانيان اين سرزمين را که هرگز با آنان دور يک ميز 

 .  ٢ننشستيد را بشنويد

 اد مدنی ملی و ٢۶ مهاهنگی عدالت انتقالی، متشکل از  گروه،ما 
دالت در افغانستان کار می کنيم، بين املللی که در راستای حتقق ع

از اشرتاک کننده گان در کنفرانس کابل می خواهيم که به تعهدات 
                                                            

من هيچ گاهی به : "گفته خامنی که پدر و برادرش در جنگ های داخلی کشته شده - 1
  ".کسی اجازه منی دهم که خون شهيدم را ببخشد و يا آن را معامله منايد

پاسخ دهنده % ۴/٧۶بيش از فغانستان، کميسيون مستقل حقوق بشر ا در گزارش - 2
گان گفته اند که اجرای عدالت در مورد جنايتکاران جنگی باعث افزايش امنيت 

 .و ثبات خواهد شد



ملی و بين املللی خود پايبند باشند و اطمينان حاصل کنند که 
صدای مردم افغانستان، به ويژه قربانيان، در کنفرانس کابل 

ا می ما از مش. شنيده شده و به طور جدی مورد توجه قرار می گيرد
 : خواهيم که  تعهد کنيد

عدالت بنياد اصلی هر حرکتی به سوی صلح در افغانستان را  •
تشکيل خواهد داد و دوباره حيات اين ملت را در دستان 

 .  ستمکاران قرار خنواهيد داد

با اجرای عدالت، حاکميت قانون در افغانستان را تقويت  •
،  دهای قضايیو اين مهم را از طريق تقويت ا. خواهيد خبشيد

اردوی ملی و پليس ملی و ساير ادهای دولتی و حملی در سراسر 
افغانستان اجنام خواهيد داد نه با ابتکاراتی چون مليشه 

 .سازی

مهزمان با پروسه صلح، برنامه عمل صلح ، مصاحله و عدالت را  •
نيز مد نظر قرار خواهيد داد و برای لغو قانون عفو تالش 

 .خواهيد منود

 و نگرانی های زنان را در متام تصميم گيريهای خود مد حقوق •
 .نظر قرار خواهيد داد

اطمينان حاصل خواهيد کرد که کمک های مشا به دست مردم  •
افغانستان از مجله زنان، اطفال و مهه قربانيان جنگ به طور 

 .عادالنه می رسد نه به دست گروههای مسلح خمالف

شرت از خواست ها و نگرانی های از مشا می خواهيم برای معلومات بي
 .گروه عدالت انتقالی، اسناد ضميمه را مطالعه مناييد


