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Farid Rastakhez 
 

نشينند قربانيان تا محاکمه جنايتکاران آرام نمی  
  بازماندگان قربانيان در کابلتجمعگزارشی از 

٢٠٠٧ دسمبر ١٠ ـ ١٣٨۶ قوس ١٩  

 
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، صدها تن از بازماندگان 

قربانيان سه دهه اخير، که اکثر شانرا زنان و کودکان تشکيل ميداد، در 
شده هايشانرا در دست داشتند در  ليکه تصاويری از شهيدان و يا گمحا

مقابل دفتر يوناما در کابل تجمع کرده و به خواست شان مبنی بر محاکمه 
همچنان تجمع مشابهی در مقابل دفتر . عامالن جنايات تاکيد کردند

کمسيون مستقل حقوق بشر تشکل گرديده بود که بعد به جمع معترضين 
.ر يوناما پيوستندمقابل دفت  

اعتراض کنندگان که از مليت های گوناگون کشور بودند 
: پالکارتهايی را حمل ميکردند که بروی بعضی از آنها نوشته شده بود

ما انتقام خون عزيزان "، "حمايت از جنايتکاران خيانت به ملت است"
لی، هغوی زه د خپل پالر او ورور قاتالن نشم ب"، "خود را ميخواهيم خ
نگهداشتن جنايتکاران در قدرت، توهين به خون " ،"بايد محاکمه شی
...و" شهيدان ماست  

:  طی گزارشی از اين تحصن مينويسد سی بی بی  
اش  ه ويرا درويشی، يکی از کسانی که می گويد چندين عضو خانواد

 را در جريان خشونتها در افغانستان از دست داده است، می گويد حاال که
  افغانستان با صراحت اعالم کرده توانايی به دادگاه کشاندنرئيس جمهور

جنايتکاران جنگی 
را ندارد، از 
سازمان ملل 

خواهم به  می
حضور ناقضان 
بشر در  حقوق
دستگاه دولتی 

افغانستان پايان 
 .دهد

درويشی 
يگانه ": گفت

خواست ما اين 
است که 

جنگی  جنايتکاران
بايد به ميز 

محاکمه کشانده 
ته از الب. شوند

دولت انتظار 
. نداريم بيشتری
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هم در پارلمان و کابينه افغانستان   ما خواهان محاکمه جنايتکارانی هستيم که هنوز....دولت ما را مستقيمًا جواب منفی داد
 ".حضور دارند

مقامات سازمان ملل متحد اعالم کردند که از درخواست وابستگان قربانيان جنايات جنگی برای آوردن عدالت 
 .حمايت می کنند

تام کوينکز، 
فرستاده ويژه 

سازمان ملل متحد 
 در افغانستان

کسانی : "گفت
هستند که می 
 گويند ما بايد به

آينده نگاه کنيم؛ بله 
ما بايد آينده را 

ببينيم؛ اما درباره 
 گذشته همه چيز
اگر . را بايد بدانيم

درباره آنچه در 
گذشته روی داده، 

حقيقت يابی و 
سازی نکنيم  مستند

هيچکس، بجز. هيچ مصالحه و هيچ بخشايشی درکار نخواهد بود قربانيان، صالحيت بخشيدن جنايتکاران جنگی و  
 ".عامالن نقض حقوق بشر را ندارد

ما اعتراض داريم که چرا جنايتکاران : "گفت» راديو آزادی«هوشنگ يکی از اعتراض کنندگان در مصاحبه با 
." در اختيار دارند، از دولت ميخواهيم که اينان به محاکمه کشانيده شوندامروز ارگانهای کليدی را  

زحل در 
گفتگو با بخش 

راديو "پشتوی 
: گفت" آزادی

قاتالنی که در "
پارلمان و مقامات 
مهم دولتی نشسته 

اند بايد محاکمه 
شوند، اين خواست 
ما از دولت کرزی 

نيست، چون 
جنايتکاران خود 

در آن حضور 
وکی دارند و چ

های کليدی را در 
اختيار دارند، ما 

از محکمه جهانی 
تقاضای رسيدگی 

به اين قضيه را 
."داريم  

های   قربانيان در تجمع اعتراض آميز خود ادعا داشتند که آنها در زمان جنگ: "به گزارش روزنامه هشت صبح
کاران جنگی هم اکنون نيز، در مقام   جنايتآنها گفتند که. داخلی حاکميت مجاهدين در کشور آسيب ديده و قربانی شده اند

".کنند  حکومت میهای بلندی دولتی قرار دارند و باالی مردم  
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ای به زبانهای پشتو، فارسی و  ميناميدند، طی قطعنامه» های قربانيان جمعی از خانواده«تجمع کنندگان که خود را 
.دندانگليسی خواستهای شانرا به مطبوعات و دفتر يوناما تحويل دا  
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