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 1۸/1۰/2۰2۰            افغانستان بنیاد حقوق قربانیان
 

 به نام حق
 

 
 

 در مذاکرات بین االفغانی صلح در دوحه افغانستاناسالمی  جمهوریهیأت مذاکره کنندٔه 
 هیأت مذاکره کنندٔه تحریک اسالمی طالبان در مذاکرات بین االفغانی صلح در دوحه

 

 موضوع: پیشنهادات بنیاد حق در زمینه حقوق قربانیان جنگ در پروسه صلح افغانستان
 م2۰2۰اکتوبر  1۸ھـ ش مطابق 1٣٩٩میزان  2۷مؤرخ 

 

 سالم علیکم!لمحترما ا
منازعه طرفین شما ارم که بعد از چهار دھه جنگ، تجاوز بیگانگان و خونریزی اکنون زگسپاسخداوند متعال را 

 جلسات ودر دوحه آغاز نموده  ،کشوررا به ھدف پایان دادن به جنگ و نا امنی در  یافغانستان مذاکرات کنونی
د. برداشتن این گام بزرگ را که میتواند به صلح و برییپیش م به راین طرزالعمل مذاکرات یمقدماتی در رابطه با تع

 نهایی نموده،جندای مذاکرات را آبزودی شما آرزو دارم تا میگویم.  بادمبارکبرای تان صفا در کشور ما منجر شود، 
 امنیت و بسوی صلح استوارفغانستان پس از توافقنامهٔ صلح شده با قدم ھای ا در زمینهاختالفی  ردموا بروارد مذاکره 

 د. یروببه پیش میباشد، که آرزوی دیرینهٔ مردم مصیبت کشیدهٔ افغانستان  مستدام
 

 !محترما
از  1٣٩٣ . بنیاد حق در سالیسیممینوعنوانی شما نامه را از نام بنیاد حقوق قربانیان افغانستان )بنیاد حق( تقاضا این 

ین نهاد بیطرف و غیر وابسته به ادر کشور ھالند تأسیس شد و ھدف اساسی  سال اخیر ۴2ھای  جانب قربانیان جنگ
به محاکمهٔ  وعدالت برای تحقق  شهداءدگان انبازم و قربانیان گروه ھای سیاسی داخلی و خارجی اتحاد و کار مشترک

، جنگبشر دوستانهٔ بدینسو از قوانین  1٣۵۷ثور  ۷فرجام  که از کودتای بدتخلفاتی است  لینئوکشانیدن مسعادالنه 
صورت گرفته و  (1٩۴۸) ملل متحد راعالمیهٔ جهانی حقوق بشو ژنیو  1٩۴٩چهارگانه ھای  مندرجه در کنوانسیون
در سطور ذیل قشر اجتماعی را  فشردهبطور . ستاساخته انسانی شان محروم  ق اولیهٔ وازحقباشندگان افغانستان را 

را  قربانیاناین  ھای و برای تأمین مصالح آن کار میکند نام برده و سپس خواست میدھدل یتشکحق را تکه بنیاد 
 :مینمیرساشما عرض  بهیک ایک

 

  ؟ما کی هستیم
 .و حاکمیت ملی این کشورھستیم و فرزندان شهدای آزادیخواه و معتقد به استقاللبرادران ، خواھرانما مادران، پدران، 

ق شوروی ساب تستیم که از زیر آوار بمباردمان ھای بدون تبعیض قشون سرخ و رژیم تحت حمایھ ییما ورثه شهدا
اسر افغانستان ھستیم که بدون رلیگون پلچرخی و سوھا ھزار زندانی اعدام شده در پ سربلند کرده ایم. ما وارثین ده

واده ما قربانیان و خانکراتیک خلق بازداشت و تیرباران شدند. ووسط رژیم حزب منحل شده دمکمه قانونی تااتهام و مح
ھا  در زندان مایه شانحھا و رژیم تحت ال روسستیم که بخاطر مخالفت با ھ یھای صد ھا ھزارانسان آزاد اندیش

اعضای خانواده طی آن ھای شهدای جنگ ھای قدرت طلبی دھه ھفتاد ھستیم که  ما خانوادهشدند و آزار دیدند. شکنجه 
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 شد. ما خانواده به باد فنا دادهسرخ  گراشغال ما علیه قشونملت خریب و خونبهای مبارزات تما خانه ھای  ،ما شهید
اسیران تیرباران  و جنگهای داخلی نیمهٔ دوم سالهای ھفتاد ھجری شمسی قربانیان تخلفات از قوانین جنگ در ھای

سال  1٩ یی و ماین ھای کنار جادهما اعضای خانواده قربانیان حمالت انتحاری  .ستیمھشده دشت لیلی و قلعه جنگی 
ھای نیرو ھای نظامی  ما ورثه شهدای بمباردمان .ستیمھجاری جنگ ی طرفین گما صدای اسیران جن .پسین ھستیم

 به خاک و خون کشانیدها پیر وجوان م ستیم که در آنھلیس و نیرو ھای ناتو گان و استخباراتی کشور ھای امریکا /
 ند.ه اشد

با دنیای و  ، زندانی شده انداخیر شهید داده اندسال  ۴2 طیقربانیان این خاک با عزت ھستیم که ھمه بلی، ما وارثین 
 فراموشی سپرده شده اند. از مصایب به

 

 ما چی می خواهیم؟
 سیاسی مذاکراتموفقیت 

  ز ا که بیشترینه گجنستیم که با تعهد حکومت امریکا به خروج نیرو ھایش از افغانستان ادامه ھما معتقد
ً . مردود میباشد منبعد ،مظلوم افغانستان قربانی میگیردملکی مردم  س بدون آتش بباید به منازعه طرفین  بنا

شان را از طریق مذاکره  اتاختالف بدھند و تناست  افغانستاناولین خواست ملت عذاب دیده که قید و شرط 
 حل نمایند.و مفاھمه 

 رایط در شدر نظر گرفته و  مردملیت خطیر خود را در مقابل خدا و سئوما پیشنهاد میکنیم که طرفین مذاکره م
خاتمه رای بھای منطقه روبرو میباشد،  با تهدید تبدیل شدن به میدان جنگ نیابتی قدرت افغانستانکنونی که 
ی و شخصکوچک علیای ملی را بر منافع مصالح بیشتر  یانعطاف پذیر با سالهٔ افغانستان ۴2دادن جنگ 
 ند.ترجیع بدھگروھی 

 

 صلح اجتماعی تأمین
 صلح اجتماعی در کشور مستلزم نکات ذیل است: تداوممین و أت

 الی امروز از طرف ھمه  1٣۵۷ثور  ۷جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت که از  رسیدگی به ھمه موارد
مذکرات صلح  جندایآمنحیث یک ماده شامل  صورت گرفته است، جوانب ذیدخل در منازعات افغانستان

 میکانیزم عملی آن در موافقتنامهٔ صلح تسجیل گردد. گردیده و

 (مؤسسه ملل متحد.1٩۴۸اعالم تعهد به مندرجات اعالمیهٔ جهانی حقوق بشر ) 

  ( و رعایت حق مشارکت سیاسی 1٩۷۶کلتوری )و  اقتصادی، اجتماعیحقوق بین المللی  میثاقاعالم تعهد به
 سیاسی. مذھبی و ی،جنسیت، ی، زبانیقوم درنظرداشت وابستگیبدون  ھمه اتباع افغانستان

 مزار و بی کفن کشور در پایتخت و مراکز والیات کشور. اعمار یک آبده یادبود و بزرگداشت از شهدای بی 
 

، یردگمی در سراسر کشور در بررا  تنھا  که میلیون شهداءھای قربانیان و بازماندگان  با توجه به خواست مامیدوار
 د. متعهد و ملزم بدانیدر کشور  عادالنه و پایدارتأمین صلح خویش را به تسهیل و 

 
 رمت،با عرض ح  
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