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 په ارو پا کی دميشته افغانانو د تولنو فدراسيون
 فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           
 

 فراخوان
 

  ! برای تشکيل محکمۀ بين المللی افغانستان بپيونديدFAROEبه تالش 
  ۶/٢/٢٠٠٧ليدن، 

  
 تدوين ٢٠٠١م که در فضای متشنج جهانی بعد از واقعۀ اسفناک يازدهم سپتمبر سال نی ضد تروريزستراتيژی جها

اياالت متحده بخاطر . اشتذگرديد، بر شکل گيری اوضاع در افغانستان متعاقب سقوط طالبان تأثيرات نامطلوبی بجا گ
گساالران افغان را به حيث مليشيۀ ، جن افغانستانۀصرفه جويی در مصارف نظامی وداشتن کنترول برحکومت آيند

 که ه شدردن بار ديگر به آن گروه هايی سپمحلی بخدمت گرفت و در ازأی اين خدمت سرنوشت ملت ستمديدۀ افغا
مساعی مثبت جهانی برای  سياسی باعث آن شد که ی نظراين کوتاه. آنها سلب اعتماد نموده بودملت سالها قبل از 

تقويه  سياسی جنگساالران قف، به نتيجۀ مطلوب نيانجامد،  موهدر رفتها دالر در آن به ريليابازسازی افغانستان که م
 بطور بی سابقه توسعه يابد و باالخره جنگ در جنوب کشور شعله ور  مواد مخدرگردد، فساد اداری و کشت و قاچاق

  .کش آنست جنگی که پاکستان هيزم. گردد
  

بحيث عدالت انتقالی داعيه کومت کرزی، حايای رژيم کمونيستی در جنگساالران وبققفبا تقويت روزافزون مو
 تطبيق عدالت انتقالی در هر .خواست ونياز جدی قربانيان جنايات سه دهه خونين گذشته بخطرجدی مواجه شد

بدون . داخلی و اشغال را ُپشت سر گذاشته باشد، يک ضرورت مبرم و تأخير ناپذير استطوالنی که منازعۀ  وریکش
موکراسی به انارشی می انجامد و يدر غياب قانونيت د. کشور ايجاد شده نمی توانددريق عدالت انتقالی قانونيت تطب

دست اندرکاران رژيم دربهشت جنگساالران . گرددنۀ ساالران تفنگ و ترياک مبدل ميبه الارگانهای دولتی  وپارلمان 
ترس ازعدالت . دناتی و حتی پارلمان کشور دست برتر دارهای بدنام سه دهۀ گذشته در ارگان های امنيتی، استخبار

 اين ائتالف. ائتالف نامقدس عليه مردم افغانستان واداشته استزده را به تشکيل يک  وهای تاريخنيروخشم مردم اين 
ن از ارگان های تحت کنترول خود برای سرکوب فرياد عدالتخواهی قربانيان جنايات انجام شده در دوران حاکميت شا

 لحال تهيه و بشکل يک دسيسه قبًال که اخيراً  توسط يک حلقۀ معلوم ا" منشور مصالحۀ ملی"تصويب . استفاده می کنند
و متبلور ترين  ائتالفموجوديت اين  سند ترين هپالن شده به تصويب اکثريت اعضأ ولسی جرگه رسانيده شد، تاز

 پاليسی تسليم طلبانه حکومت .رايم گذشته براه انداخته می شودعليه قربانيان جطرف ايشان  ازمثال توطئه هاييست که 
 موکراسیيبقايای داين سران به حساس ترين پستهای دولتی  وتقررسران رژيمهای سه دهه اخير کرزی دربرابر
   . ا خطرنابودی مواجه ساخته استب  راوطن  ووهستی ملت

  
موکراسی و ي، ارزشهای د خويش که از زمان تأسيس(FAROE)فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 

عدالت باالی آنانی تطبيق اصول حقوق بشر را در سرلوحۀ برنامۀ خويش قرار داده است، يکی از مدافعين سرسخت 
 تصويب FAROE. ت عليه بشريت شده اند جرايم جنگ، نقض حقوق بشر و جنايمی باشد که مظنون به ارتکاب

با درنظرداشت اين واقعيت . ميداندجهان عدالتخواهان  وقربانيان برای جدی زنگ خطر را " منشور مصالحۀ ملی"
به مقامات حساس نصب ميشوند، به يقين ميتوان ، محاکمهحکومت کرزی بعوض  که سران رژيم های جنايتکاردر

هرگاه جامعه جهانی در پشتيبانی . ولين اين رژيمها در وضع کنونی در داخل کشور ممکن نيستؤگفت که محاکمه مس
تشکيل محکمه بين المللی افغانستان بمثابه يگانه الترناتيف برای خويش ازقربانيان اين جنايات صادق باشد بايد به 

اصوأل بايد حکومت .  دست يازدتانولين جرايم جنگ ونقض سيستماتيک حقوق بشردرافغانسؤمسباالی تطبيق عدالت 
با اين عمل متحدين خويش را ولی وی نميخواهد  درنظرداشت ناتوانی خود تشکيل اين محکمه را مينمود  باافغانستان

 به يک ابتکار  بحيث بزرگترين تشکل افغانها در خارج از کشور وظيفه خود ميداند کهFAROE. درمضيقه قرار دهد
 ملل متحد به شورای امنيت اين موسسه تقديم  اين تقاضا را ازطريق سرمنشی موسسۀ زدهدستبيسابقه  ومتهورانه 

يمهای دست نشانده ژکه در تخريب افغانستان وجنايات ر اعضا شورای امنيت  ازما بخوبی آگاه هستيم که برخی. کند
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مأل به جدی بودن عدالتخواهی ولی با اينهم بايد موسسه ملل متحد را ع. شريک اند با اين طرح مخالفت خواهند کرد
 افراد، سازمانها و FAROEَّهيات اجراييه .  واداريم برای پيدا کردن راه حل عملی به تفکر خويش متوجه سازيم و

طريق سرمنشی موسسه ملل  از،FAROEنهاد های عدالتخواه در داخل و خارج کشور را فرا می خواند تا همراه با 
ولين ؤلل متحد مطالبه نمايند تا محکمۀ بين المللی افغانستان را غرض محاکمه مس شورای امنيت موسسۀ ممتحد، از

در افغانستان انجام يافته،  )م١٩٩٨(الهه  در  مستقرالی تشکيل محکمه بين المللی جزا ١٩٧٨ل  جنايات که از سا
  .تأسيس نموده و بدين ترتيب قدمی در جهت خواستهای مردم افغانستان بردارد

ست که تأسيس محکمۀ بين المللی افغانستان يک گام بسيار مشکل و پر مصرف برای موسسۀ ملل متحد می ناگفته پيدا
عی و حکمی در پای يزمانی ميتوانيم از نتيجۀ اين مطالبه خود مطمئن باشيم که عدۀ قابل مالحظه از اشخاص طب. باشد

  .دريافت کنيدصفحه  فورمه را درذيل اين .اين فراخوان امضأ کنند
  FAROEهيأت اجرائيه                 
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  FAROEطرح يبانی از فورمه پشت
  

   برای مطالبۀ تأسيس محکمۀ بين المللی برای افغانستان
  

  ٢٠٠٧ فبروری ۶مورخ 
 

  
  يا  faroe_af@hotmail.comبا تکميل و ارسال فورمۀ هذا به 

 FAROE, P.O. Box 707, 2300 AS Leiden, The Netherlands وظيفۀ انسانی، افغانی و
ن جنايات سه دهۀ اخير ايفا نموده سهم تان را در جلوگيری از اخالقی خويش را در برابر قربانيا

  .تکرار اين جنايات ادا نماييد
 
 
 

_______________________________________________ : اسم و تخلص-   
 
 

_____________________________________________ : سال و محل تولد-   
 
 

   ___________________________:وباش داريد نام شهر و يا قريه ای که در آن بود-
 
 

________________________________:  نام کشوری که در آن زندگی می کنيد-   
 
 

_________________  امضأ-   
 
 

_________________________________________________:  نشانی ايميل-   
 


