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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 
 
    ولنو فدراسـيونټه اروپا کی دميـشته افغانانو د پ

  دگان افغان در اروپاـفدراسـيون سازمانهای پناهن
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           

   

  
  دانتقالی عدالت په اړه د فارو د کنفرانس

  پريکړه ليک
  هالند/  هاګ  ٢٠١٠ مه ١۵د می 

  

کال هم يوکنفرانس فارو د ک  تر "  انتقالی عدالت په افغانستان کی"لنيو کنفرانسونو په لړکی س
خپلواکو شخصيتو، د حقوقو محصلينو ولنواستازو، ټ لوندی په داسی حال کی چه د بيالبيالسرليک 

و  پوه کسان١٧٠ون نه راغلی استازوپه اود يو لړ بشری حقونو فعالينو چه دافغانستان او پاکستان 
        .درلود ، پرانستبه کی 

اغلی نادر نادری دافغانستان   او ړوک وينا دبشری حقونو خپلواک کمسيون وياندپه دی لړکی لمړی 
رام په اړوند مسو لی آغلی ساری کووو وبيا د انتقالی عدالت په نړيوال مرکز کی دافغانستان دپرو

کيچتياوی اوددغه ړعدالت دپروسی دکی غانستان ته ورته هيوادونوکی دانتقالافپخپل وينا کی 
په نه وروسته نورو ويناوالود . یړوالندی کوته معلومات ونوالکيچتياوی دحل دالری په هکله ړک

ړو ورکشاپونوکی په زړه پوری بحثونه وشول په دی ترڅ کی دورکشاپونو نتايج په  ان اړونده 
يړنی الندی ونيول  ونوالو تر  شول ، الندی پريکړه ليک د رای په غوڅ عمومی جلسه کی د ټولو 

                                             :اکثريت تصويب شو 
  د متن پيل
  ونوال

و پلی کيده يو  د تلپاتی او دقانونيت پر بنس والړی ټولنی ته درسيدو په خاطر دانتقالی عدالت د ه
نیستر  ن نه منونکی اړتيا  ړه ايز جرمونود. او   ملی " د وعاملينوته او بشری ضد جنايات ج

اوددغه قانون لخواپدغه په وسيلی "  قانون " متنازع فيه  په نامه د  "نی بخعمومیپخوالينی او
او تنودغو اولس ظلوم دافغانستان مورکول ،مصؤنيت تعقيب  دقضايی جرايموتورن کسانوته 

ی او ددی   تونکی دی" قانون "نړيوالو قوانينو سره په تضاد کی  په .  بی قيد او شرطه لغوی غو
خه بهردبشری حقونو اوسنيو شرايطو کی ټول افغان مهاجرين او په خاص ډول  سازمانونه له هيواد 

 چه د کمبوديا او اليبريا مهاجرونه په زده کړه په یوته توصيه کي، فعاالن او دبشری حقونو مينه وال
ړندی کړی ټکيو الندی ی                                                                                : کی خپلی ه

ه فشار راوستل او نړيواله  کوربه هيوادو په سياسی مراجعو باندی په قانودخپلمهاجرو - ١ نی تو
 مسببينو او مظنونينوونودنايتجنگی اوبشری جدری نيمی لسيزی ور د ه دوروستیولنه باوری کول چټ

             . خاتمه ورکړیمالتړته
ی چه دپراختيا دمعلوماتو او فکری تبادلی دهيواد دننه او بهر افغانانو تر من  – ٢ لپاره اړينه بري
يرمويوال ړملی، بين المللی اوند ه پورته خهنيزرسنيوټول اوخبری                          .شی الزمه دپام وړ 
روپونه جوړشی چه دک– ٣ انو باندی پرله پسی فشار راوړی کاری داسی   وربه هيوادو اړونده ار

ی جناياتو مسببين او ی چه ړ وغواخهاوددوی  د دری نيمی لسيزی دبشری حقونو ناقضين او د جن
    .مظنونين محاکمه کړی 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

و په انسانی کرامت ، آزادی او حقونو باندی په دری نيمو لسيزو کی– ۴ ند او  په دافغان  ر  
ړی اړونده خواوی بايدډول سيستماتيک  په ول مصالحی نه دمخه ډ دهر تيری شوی دی ، نو دج

نه وغواړی  خه په کلکه بخ و                       .لومړی پړاوکی پخپلو جرايمو اعتراف وکړی او له 
ه يوسی اوياقعظنونينوته دا مو مليد په پام کی ولرو چه دوخت تيريددا با  د  ورکوی چه يا اسناد لمن

 داسنادو ، نا معلوم راتلونکی ته دانتقالی عدالت تعليقجرمی اسنادو په جعل الس پوری کړی ، نو
ه وړلو الری چاری رامن ته کویشهودو او مدارکو دم ه چه د وخت تيريدل دبشريت . ن رن

                                                             : او تعقيبولو کوم تآثير نه لری نو اړينه ده چه ويړلپه پرضد جناياتو 
ی مستندکول په  دبشريت – ۵ ی ( ضد جنايات او پي ه ،دجرم د نوعيت تثبيتول، د پي   اصلی پي
 او داثباتيه مدارکو وکامله هويتعامليند، دقربان شويو کامله هويت ، دبشريت ضد جناياتو نيته 

په ډير دقت ثبتول او ) ډولونه لکه عکس ، سند ، دشهودو او وثايقو ثبت شوی سندونو نمونی او عاليم
د امکان په صورت کی په دی اړه دفنی مراجعو او پوهانو له خوا تآييدی تصديقونه د ضميمی په ډول 

منابع او سرچينی چه اسناد  سنددهرپه دی ترڅ کی . ول اوضميمه کولړجود اسنادو د موثقيت لپاره 
خه تر السه شوی  ند او ياداشت شیور ر                                                                           ،په خورا زير 

ه وخت دا لړ اسناد د بی پلوه مراجعو په وسيله لکه بشری سازمانونو وساتل شی او د دعوی د اقامی پ
                                                           په گته تری نه استفاده وشی،کی د قربانی شوی خلکو

 فارو او نور ورته بی پلوه سازمانونه کوالی شی د اسنادو د تکميل او راټولولو په اړه الزمه – ۶
ړی بنس ددی اسنادو د راټولولو لپاره ج ان ی وکړی او يو                           .وړکړی ه

ت لپاره د  ن کی چه په هيواد کی د جن د ختميدو او دوامداری سولی د ټين کنفرانس ددی په 
دی  ه او دکابل کنفرانس ته چه په ن تونو هرکلی کوی ، خو د سولی جر هر راز اصولی خو

که په کابل کی پرانستل ک) کال د جوالی په شلمه ٢٠١٠د ( راتلونکی  ی ډير هيله مند نه دی ،  ي
ودل شوی دی و کی انتقالی عدالت په غړاند ډول اړخ ته اي  د دسولی په جرگه کی. چه په دی ه

خه ١٢٧٠  او دافغانستان د بی يپه دولتی کړيو پوری اړوند خلک د فيصده ٨٠اقأل   تنو استازو 
والچه زمون بيا په تيره  اوه خلکو برخه په کی ديره پيکه دهپلو ه په پاکستان او ايران چوته د افغان ک

ته افغانان اودجنگ زيانمنو، دجرگی شوي ده او په لوديزکی ميړورک برخه هل يکی ميشت د
ونو ددی لپاره . دخيمی نه بهرساتل شودی دي                                                :د الندنيو ټکيو يادونه ضروری 

دمدنی ژوند  مهال توافق بيه دلنلي سره ډخطرشته چه حکومتی دلي دمخالف وسلوالي ددی  – ٧
ړو مدنی او يدلی ړکد افغانستان د يعنی  تونهارزد و سياسی و  حقوقآزاديو او په خاص ډول د 

ونه اوغيراخالقی ړوسنی اساسی قانون نه سرغپه نظردا به دافغانستان د ادکنفرانس .  یړنه تاديه ک
و دحقونو په هکله دبشری حقونو په نړيوالو معيارونو برابر شی  دافغانستان قوانين د. معامله وی

ی چه ټول روناند ، ليکواالن او رسنی د خلکو دپوهی د لوړوالی بايد د  ، په دی اړه الزمه بري
لی جاری وساتی په اړه خپلیولنيزموقف داوچت ساتلوټدو خه بهر اړونده  . هلی  له هيواد 
ينه سازمانوپ ايی چه په تيره فاروه،ننوسازما ی اوهماهنگی، مالتړمتقابله داخل کی د   همغ

                                                                                               .ملتيا ولریاو
ی چه د پوهانوی د سولدوالړد عدالت پر بنس  ٨ اوسولی چاپيريال د رامن ته کيدو لپاره اړينه بري

و وکوالی شی ددفعالينو تی په ملی ، سيمه اړخونهله ټو ی دړجگ يوه نړيواله ټو لنه جوړه شی تر   
ت او  دد سولیکولی شی  دا ډول پياوړی بنس .ايزی او نړيواله کچه تحليل او وه ارزول شی  ټين

ړی                                                                            . ته په عملی ډول دوام ورکړی در پرضد کلتوردج
روپ وټاکل شو د د پريکړه ليک ياد شويو ټکيو   د متن پای.  پلی کيدو لپاره يو معين کاری 

                                                               ,   AS,   Leiden٧٠٧   ,٢٣٠٠AROE, Post Box F 
org.afghandiaspora.www  co.faroe_af@hotmail   

 


