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 اعالمیه

!قانون جديد بايد جلوکانديدشدن مظنونین به جنايات حنگی را بگیرد  
 

اين موضوع را ِهیأت اداری ولسی . نون جديد انتخابات درالويت کاری ولسی جرگه قرارداردقا
متعاقبأ کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان . جرگه چندی قبل به تلويزيون طلوع ابراز کرد

خواستارآن شد تا جلو کانديد شدن افراد مظنون به جنايات جنگی در پست رياست جمهوری گرفته 
ون مستقل حقوق بشرتوانست با اين موضعگیری خواست اکثريت خاموش را يکبار کمسی. شود

محافل واشخاص معلوم الحالی هم هستند که با اين . ديگربگوش پارلمان وجهانیان برساند
روابط اشخاص ومحافل مذکوربا جانیان جنگی سه . نظرکمسیون حقوق بشرابراز مخالفت کردند

 . نیست ونیم دهۀ اخیر بر هیچکس پوشیده
در وضع کنونی که مافیا کنترول وسیع برتمام ارگانهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی ورسانه های 
کشور دارد، در شرايطی که امن ترين واليات در حالت برآمدن از کنترول نیروهای دولتی اند، 

توسط ( مثأل ولسوالی بتی کوت)ودرحالیکه موجوديت طالبان افغانی وپاکستانی در مناطق سرحدی 
. دولت بشکل پالن شده تحمل میگردد، برگزاری انتخابات آزاد ومنصفانه امريست نا ممکن

اگربرای لحظۀ اين واقعیت تلخ را فراموش کنیم وبه شرايط کانديد شدن بپردازيم،  متوجه اهمیت 
نظرکمسیون مستقل حقوق بشردر رابطه با جلوگیری از کانديداتوری افرادی میشوم که در 
رژيمهای سه ونیم دهۀ گذشته در موقفی قرار داشته اند که سهم شان در ارتکاب جنايات جنگی آن 

موجوديت اين نوع اشخاص در لیست کانديدان رياست جمهوری، . دوره غیرقابل انکار میباشد
 .توهین بزرگی خواهد بود به مقولۀ انتخابات وبه پست رياست جمهوری

با مظنون بودن سران وعناصرکلیدی رژيمهای سه ونیم دهۀ  فارو بدن نظر است که در رابطه
اخیر، قانون میتواند به گواهی تاريخ اکتفا نموده به کمسیون مستقل انتخابات صالحیت رد 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROE__2013_April_Elaamiya_14_04_2013.pdf
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عفوه به آينده " قانون"چون محاکمۀ اين اشخاص بعد از تصويب . کانديداتوری ايشان را تفويض کند
 . توان منتظرحکم محکمه در مورد آنها ماندهای نا معلوم موکول گرديده است، نمی

کمیتۀ حقوق بشرفارو بحیث يک گروپ فشار، کانديد بودن جانیان جنگی برای پست رياست 
جمهوری رابی عزتی به وطن ومردم ما دانسته بر علیه هر ارگان يا قانونی که به مظنونین جنايات 

 .  جنگی اين اجازه را بدهد، شديدأ احتجاج خواهد کرد
 

(کمیتۀ حقوق بشرفارو)  

 


