
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  

  ١از  ١ :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  
ولنوفدراسيون په اروپا کی  ته افغانانود     د  مي

  فدراسـيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           

  
  ٢٠٠٩ اگست ٢ليدن، 

  اعالميه
 
 

 عدم تطبيق عدالت انتقالی عامل اصلی 
  !بحران قانونيت در افغانستان است

 
  "کمپاین سراسری حمایت از عدالت در افغانستان"ه استقبال از ب

بميدان آمدن جانيان جنگی وسران رژیمهای سفاک سه دهۀ اخير بحيث کاندید های ریاست جمهوری یا شورا های 
بنابرین خواست .  والیتی نمکپاشی دیگری بود توسط کمسيون نام نهاد انتخابات برزخمهای نخشکيده قربانيان

  .  عدالت انتقالی یکباردیگربرای مردم ما الویت یافتتطبيق 
که  توسط کمسيون مستقل حقوق " کمپاین سراسری حمایت از عدالت در افغانستان" جوالی  سال جاری ٢٩بتاریخ 

بشر افغانستان وبرخی سازمانهای دیگر دفاع از حقوق بشر راه اندازی شده است، توسط داکترسيما سمر ریيس 
خانم سيماسمر در بيانيه افتتاحيه خویش عدم تطبيق عدالت و عدم محاکمه . حقوق بشرافتتاح شدکمسيون مستقل 

برخی متهمان به جنایات جنگی در افغانستان را یکی از عوامل وخامت اوضاع در چند سال گذشته در این کشور 
ای مردم آینده بهتری داشته باشيم ما برای اینکه در افغانستان عدالت را تأمين کنيم و بر: " داکترسمر گفت. خواند

آقای محمد نعيم نظری ".  باید به جرایم و جنایات جنگی گذشته رسيده گی کنيم و مجرمين را به محاکم بکشانيم 
تامين عدالت انتقالی یگانه راه برای درمان درد های قرباینان : " ناظم وسخنران بعدی بصراحت چنين اظهار داشت

بنا اصل عفو باید بر اراده مردم استوار . ایان بخشيدن به فرهنگ معافيت از قانون است ، از بين بردن بغض و پ
قطعنامه ".  باشد نه بر حکم عفو جنایت کار از سوی جنایت کار و یا بر حکم عفو تخطی گر از سوی یک فرد 

  .  در این کشور تالش کننداجالس افتتاحيه از تمام مردم و نهاد های مدافع حقوق بشر خواست تا برای تامين عدالت
ازبدو تأسيس خویش ازمدافعان ) FAROE(کميته حقوق بشر فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 

 کنفرانس بين المللی را در رابطه با عدالت انتقالی ميزبانی نمود، ٢٠٠٥جدی حقوق بشربوده ودرنوامبر سال 
اعالن نموده " کمپاین سراسری حمایت ازعدالت درافغانستان"گان همبستگی کامل خود را با برگزار کننده 

مبارزه برای عدالت انتقالی تا . وبدینوسيله اعالم ميدارد که از طرق مختلف در موفقيت این کمپاین اشتراک ميورزد
ه شوند روزی ادامه خواهد یافت که مظنونين به جنایات جنگی ونقض حقوق بشر در افغانستان به پنجه عدالت سپرد

هماهنگی بهتر وبيشتربين نهاد های . یا خود به جنایات خویش اعتراف نموده از مردم افغانستان طالب عفوه شوند
  . افغانی حقوق بشر در داخل وخارج از افغانستان به موفقيت این پروسه کمک بسزا کرده ميتواند

  "کميته حقوق بشرفارو"
_______________________________________________________________________ 
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