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  اعالميه
 ست برای جنایتکارانیشرایط اعالن شده ، چراغ سبز 

  !شوندی  جمهورریاستد کاندیکه ميخواهند
  
بازی با مفاهيم دموکراسی ازجمله انتخابات ودادن قدرت دولتی به جنگساالران وجنایت ساالران تحت پوشش  
که تحت سایه تفنگ وتریاک برگزارشد وهمه متهمين درآن حق کاندیدشدن داشتند، طی هفت سال گذشته " انتخابات"

سسات مؤ. لی اش تا حد زیادی کاسته استپشتيبانان بين الملیم کنونی وما نسبت به رژ از عالقمندی ودلگرمی مردم
بين المللی حقوق بشر ومحافل آگاه سياسی در غرب این نکته حساس وتعين کننده را درک نموده وکشورهای بزرگ 

ح بدبختانه معيارحکام کنونی افغانستان از سط. غربی را تشویق به نظارت ازرعایت اصول دموکراتيک ميکنند
ميخواند همان پاليسی سازشکارانه " مستقل"کمسيون انتخابات که خود را . معيارهای یک قریه دارباالتر نرفته است

هر : "کرزی را اساس قرار داده وحين تدوین شروط کاندید شدن ، در قسمت متهمين به جنایات ضدبشری مينویسد
این ". محکوم شده باشد حق کاندید شدن ندارد... ضی، نقمه با صالحيت به ارتکاب جرایم جنگشخصيکه به حکم محک

فرمولبندی را جز تجاهل عارفانه ميرزاقلمهای درباری ودادن چراغ سبزبه همه متهمين ازین نوع،  نام دیگری 
. چه همه ميدانيم که کرزی این متهمين را متحد خود ميشمرد ودر معافيت شان همکاری همه جانبه کرد. نميتوان داد
زمان عفوه بين المللی به حکومت افغانستان وکشورهای بزرگ درگير درقضایای افغانستان در آستانه ببينيم سا

  : کنفرانس هالند چه توصيه نموده بود
باید از کاندیدای اشخاصيکه برای مسووليت شان درجنایات جنگ، نقض شدید حقوق بشروجنایات ضدبشریت  -١

غرض احيای قانونيت درانتخابات باید کاندید های انتخابات .  شود، جلوگيریدالیل قابل مالحظه وجود داشته باشد
ازفلترعدم اشتراک در جنایات جنگی ونقض حقوق بشر ) ریاست جمهوری، پارلمانی وشورا های والیات(آینده 
عدم رعایت این اصل در گذشته باعث پایين رفتن اعتبارجامعه بين المللی ورژیم کنونی در ميان مردم . بگذرند

 بدینسو کميته سهم شکایات پارلمان ٢٠٠٤ سال از: " ان عفوه بين المللی مينگاردسازم. انستان شده استافغ
 شکایت نقض حقوق بشروارتکاب جنایات جنگی عليه عده زیادی از اعضأ پارلمان کنونی هزارانازشهروندان افغان 

، یعنی شخصی بود که برای قانونيت یگانه عضو پارلمان که عضویت اش تعطيل شد، ماللی جویا. دریافت داشت
  ". پروسه سياسی بنابرموجویت عده زیادی ازمتهمين در پارلمان ابراز نگرانی نموده بود

سسه ملل متحد به اقدامات دولت افغانستان باید به کمک مؤ. بهبود وضع ناهنجارحقوق بشردر دولت افغانستان -٢
 صلح، عدالت "تطبيق برنامه . جدی برای تأمين قانونيت دست یازد
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مه ميکانيزمی برای درین برنا. نخستين واساسی ترین قدم درین راه ميباشد) برنامه عدالت انتقالی دولتی ( "ومصالحه

پایان دادن به فرهنگ معافيت و تطبيق عدالت باالی آنانی که درگذشته مرتکب جرایم جنگی، نقض شدید حقوق بشرو 
دولت افغانستان باید به نقض سيستماتيک حقوق بشرتوسط . جنایات عليه بشریت شده اند، پيش بينی شده است
دستگيری های بدون حکم محکمه وشکنجه متهمين . ی پایان دهدارگانهای امنيتی خویش بخصوص پوليس وامنيت مل
کمسيون مستقل حقوق بشر باید اجازه بازدید از هر زندانی را . توسط امنيت ملی خالف تمام موازین حقوقی ميباشد

ب برای محاکمه آنانی که به اتهام ارتکا. داشته باشد، صرف نظر از اینکه این شخص بکدام اتهام زندانی شده است
ایجادگردد تا پروسه شفاف قضایی ممکن ) داخلی وبين المللی(اعمال ضد امنيت دولت دستگير ميشوند محاکم مختلط 

 .این امر برای مجازات مجرمين اصلی ورهایی بدون معطلی بيگناهان اهميت بسزا دارد. گردد
 کشور جهان، ٤٠ از درحال حاظر در افغانستان درپهلوی اردو، پوليس وامنيت دولتی قوای نظامی بيش -٣

باید . چندین سازمان استخباراتی غيرنظامی، شرکتهای امنيتی خصوصی وگروه های مليشيای داخلی فعاليت دارند



ازطریق مساعی مشترک ملی وبين المللی چوکات کارهریک ازین تشکلها دقيقأ معين گردد، برای همه آنها 
 حسابگيری از آنها ازتخلفات که درجریان عمليات نظامی دستورالعمل واحد ایجاد گردد و ميکانيزم مشخصی برای

البته درین . ازقوانين بين المللی بشردوستانه صورت ميگيرد بوجود آید خسارات ناشی ازین عملياتها باید جبران گردد
ثبت تلقی این قدم با وصف ناوقت بودن آن بازهم م. اواخر ایساف اعالن نموده که به ایجاد چنبين ميکانيزمی ميپردازد

ميگردد مشروط بر اینکه حسابگيری از قوای ایيتالف ضد تروریسم نيزدرحيطۀ صالحيت آن شامل آن باشد 
 .ومسوولين حمله باالی اهداف غيرنظامی عمأل به پنجه عدالت سپرده شوند

ارشيسم کنونی در فارو از پيشنهادات سه گانه سازمان عفوه بين المللی  پشتيبانی نموده وبدین نظر است که ادامه ان
ساحات سياسی، نظامی، اقتصادی وبازسازی وجود دارد جز بازی با حيات، کرامت انسانی، صحت، زندگی 

  .نمير وموجودیت مردم ملکی وبيدفاع افغانستان مفهوم دیگری نميتواند داشته باشدربخو
 
  

  )کميته حقوق بشرفارو(
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