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  اعالميه
  اعتراف آقای کرزی به ناتوانی حکومت يکی ازموانع

  !ازميان برداشت  مطالبۀ تشکيل محکمۀ بين المللی افغانستان را
  

مت خويش در رابطه با حکو در آستانۀ روز بين المللی حقوق بشردر افغانستان رييس جمهورکرزی به وضع واقعی
وی اعتراف کرد که زمينۀ گردهم آمدن افراد وگروه های مظنون به نقض حقوق بشررا . عدالت انتقالی اعتراف نمود

 بيم آن وجودداشت که اين افراد وگروه ها با استفاده از پول  درحکومت وپارلمان بخاطرآن فراهم ديده است که
وی ضمنآ اعتراف نمود که . د برعليه حکومت اش به اغتشاش بپردازندواسلحۀ که ازخارجيها بدست آورده بودن

واين واقعيت که ) اعم ازمرکزی ومحلی(حکومت اش اکنون هم ه بنا به نفوذ افراد وگروه های متذکره درحکومت 
نيروهای مذکوراکنون هم ازمنابع خارجی اسلحه و پول بدست می آورند، دچارضعف بوده وتوانايی تطبيق عدالت 

بعبارۀ ديگر، رييس جمهور به شکست پاليسی سازشکارانه اش در برابرجالدان، جنگساالران . انتقالی را ندارد
وناقضين حقوق بشرمتعلق به رژيم های جبارسه دهۀ اخير اعتراف نموده وخواست با اين اعتراف به ناتوانی،  دست 

داينکه مسووليت اين خبط تاريخی واين پاليسی در مور. مردم عدالتخواه افغانستان را از يخه خود کوتاه سازد
ضدعلمی وتباه کن را خود آقای کرزی بدوش ميگيرد ويا دوستان بزرگ خارجی اش که با عاقبت نيانديشی، سهل 
. انگاری وپراگماتيسم افراطی عمل نمودند، در بيانيه چيزی گفته نشد وبررسی آن ازحيطۀ اين اعالميه نيز خارج است

 دسمبر سال جاری، درمراسم روز چهلم سانحۀ بغالن احمد ضيا مسعود ١٧جاست که بتاريخ نکتۀ جالب اين
جا زده مالک اصلی " ناجی افغانستان" فهيم در عکس العمل به اظهارات رييس جمهور، گروه خويشرا " مارشال"و

ت نام دموکراسی در آنچه که بعدأ تح" ايشان مسووليت خرابی اوضاع کشور را بدوش . قدرت در آنزمان دانستند
چلنج ميدهم که اگربه مجاهدين موقع داده شود کشورخود را آزاد : "فهيم گفت.  انداختند" افغانستان انجام شده است

باميد اينکه ديگرهيچکس حاضربه آزمودن اين سرمه های چند بار آزموده نگردد،  ميپردازيم به بررسی ".  ميکنند
  . اط آن با موضوع عدالت انتقالیاين تشنج داخلی رژيم از لحاظ ارتب

جکومت کرزی جنگساالران وافراد وگروه های مظنون به نقض حقوق  بشررا وقتأ فوقتأ با اشاره به اعمال  -
تشکيل  اين بازی بعد از. جرمی شان تحت فشارقرار ميدهد تا ايشان را در موارد معين به عقب نشينی وادارسازد

 درتبانی مستقيم با دول ولی نعمت قبلی شان ١٩٩۶ الی ١٩٧٨که محصول تکامل اتحاد بقايای رژيمهای " ملی"جبهۀ 
با اين اظهارات . اظهارات اخيرکرزی نقطۀ اوج اين درگيری لفظی تا مرحلۀ کنونی ميباشد. ميباشد، شدت گرفت

به تصويب " پارلمان"توسط اکثريت " منشورعفوه" بنام کرزی بصورت غيرمستقيم مقاطعۀ خود را با سند ننگينی که
تحت فشاربين المللی از توشيح باز ماند اعالن کرد ولی جرأت نکرد وعدۀ تطبيق عدالت انتقالی را در  رسيده بود و
داعيۀ عدالت  ارزش عملی خاص نبوده و  اين اظهارات برای قربانيان جنايات سه دهۀ گذشته حايزًبنا. آينده بدهد

  . نتقالی را به آينده های موهوم موکول ميکندا
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کابل ازين مؤسسه  دفترنمايندگی مؤسسۀ ملل متحد در برابر قربانيان جنايات با تظاهرات خويش در -
ايشان بخوبی تشخيص نموده اند که کدام مرجع را مخاطب . خواستارتوجه به تطبيق عدالت انتقالی درکشورشدند

 خويش و مؤسسۀ ملل متحد بتأسی از منشور.  آن مرجع خواستارتطبيق عدالت شونداز قراردهند و بحيث گروپ فشار
ليونها متقاضی عدالت عطف خواست متطبيق آنرا دارد بايد به  قوانين بين المللی که اين مؤسسه وظيفه مراقبت از

زيرا اين مؤسسه . ايش بدهندطرفداران عدالت انتقالی ميتوانند منبعد فشارخويش بر جامعۀ بين المللی را افز. توجه کند
تطبيق عدالت انتقالی درقدم اول " کشورهای غربی درگيردر مسايل افغانستان بعد ازين نميتوانند ادعا کنند که  و

چون حکومت اکنون عدم توانايی " واين حکومت مصروف مقدمات همين امر است. وظيفۀ حکومت افغانستان است
 همچون گذشته بدين نظر است که تشکيل محکمه FAROEيتۀ حقوق بشر کم. بصراحت اعالن داشته است خويش را

جامعۀ  يست که قربانيان رژيمهای سه دهۀ اخيرافغانستان بر مؤسسۀ ملل متحد ون المللی خاص برای افغانستان حقبي
 جانب البته تصميم تشکيل همچو محکمه بايد از. بايد با يک صدا برای تحقق اين حق مبارزه کنيم. جهانی دارند

با وصف اين . به احتمال قوی با مخالفت برخی اعضای اين شورا روبرو خواهد شد شورای امنيت صورت بگيرد و
بگذاربا . مشکالت بايد با همين خواست مشخص داعيۀ عدالت انتقالی در افغانستان را محراق توجۀ جهانيان قراردهيم

 .وحدت پايدار را بدست آورد تطبيق عدالت انتقالی ملت افغان زمينه رسيدن به صلح و
  

 FAROEکميتۀ حقوق بشر
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