
 
  گروه هماهنگی عدالت انتقالی

  کابلآينده بيانيه در باره کنفرانس 
  

  )٢٠١٠ ژوئن ٢٨ (١٣٨٩ سرطان ٧

می خواهد کابل آينده نمايندگان کنفرانس از  سازمان ملی و بين المللی، ٢۵، شامل گروه هماهنگی عدالت انتقالی
  . خواهد دادرا تشکيل   اصلی هر حرکتی به سوی صلح در افغانستانبنيادکه عدالت کنند تعهد 

 درناک و خشونت آميز و بدون طلب عدالت ی صلح پايدار در کشور ما بدون تحقيق کامل و جامع در باره گذشته
بنابراين از جامعه بين المللی و دولت افغانستان . و پايان دادن به فرهنگ معافيت از مجازات به دست نخواهد آمد

  :شندمی خواهيم به موارد زير پايبند با

بر تحقيق و بررسی در باره افراد حاضر در ليست کنونی سياه  ـ از شورای امنيت سازمان ملل می خواهيم ١
کنار گذاشتن افراد از ليست سياه بدون بررسی شفاف به معنای دادن پاداش به کسانی . سازمان ملل نظارت کند

  . به خطر خواهد انداختاست که متهم به جنايت هستند و حاکميت قانون را در افغانستان 

بايد عادالنه و شفاف مورد بررسی قرار در زندان به سر می برند،   بدون اتهامی کهبازداشت شدگانپرونده  ـ ٢
محروميت کنونی اين زندانيان از . شودگذاشته  رسيدگی قضايی بايد احترام برایحق بازداشت شدگان به . بگيرد

 بلکه فرهنگ معافيت ،نه تنها برخالف قوانين اين کشور استبازداشت و اعتراض به قرار حق حضور در دادگاه 
  . را به خطر می اندازدهاز مجازات را تقويت می کند و استقالل قوه قضايي

بنابراين، راه کارهای دست يافتن به صلح به توصيه .  ـ قانون اساسی باالترين مرجع قانونی در کشور است٣
  .سازگار باشدجرگه صلح بايد با روح و نص قانون اساسی 

  . ـ توصيه های جرگه صلح پيش از اجرا بايد به رفراندم گذاشته شود۴

 و نقض حقوق بشر هستند در صورت وجود مدارک معتبر  ـ افرادی که مظنون يا متهم به جنايت های جنگی۵
  .بايد مورد تحقيق و پيگرد قرار بگيرند

تعهد جامعه بين المللی .  ـ ما از دولت های ديگر می خواهيم از خواست اصالح يا لغو قانون عفو حمايت کنند۶
ف است تعهدات خود در قانون دولت افغانستان موظ. رعايت حقوق بشر در افغانستان بايد روشن و ثابت باشدبه 

  . اساسی و تعهدات بين المللی خود را محترم بشمارد

خواست برگزار کرد تا ) ٢٠١٠ مه ٩ (١٣٨٩ جوزا ١٩ جرگه قربانيان را در روز گروه هماهنگی عدالت انتقالی
در . مئن شودهای قربانيان جنگ را مطرح کند و از شنيده شدن صدای آنها در هرگونه فرايند صلح پيشنهادی مط

جنگ زدگان تمام مراحل منازعه در سه دهه اخير و گروه های قربانيان ی اين کنفرانس بيش از يک صد نماينده 
 .  داشتند شرکتسراسر افغانستاناز 

 
 


