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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

  م٣١/٠٥/٢٠١٠                                 همآهنگی عدالت انتقالیگروه 

  
  

  جای خالی قربانيان در جرگه مشورتی صلح

 »آشتی ملی بدون تامين عدالت ممکن نيست«
  

  جاللتماب حامد کرزی ،يس جمهوریئآقای ر
هنگی آاميدوار بوديم گروه هم. ا از رسانه های مختلف شنيديماز ماهها بدين سو خبر برگزاری جرگه مشورتی صلح ر

 دهه ٤ تنگاتنگ با قربانيان جنگ های ۀ در رابط است وداخلی و بين المللی نهاد ٢٥عدالت انتقالی نيز که متشکل از 
ند روزی به برگزاری اين چ و متاسفانه با اينکه نين نشدچقرار بگيرد اما شما اخير همکاری می کند، طرف مشورت 

اسبت های ه در مناين گرو . آجندای کاری آن به طور شفاف در اختيار عموم قرار نگرفته است هم هنوزرگه نماندهج
 و کنفرانس لندن برای ٢٠١٠ و در زمان انتخابات رياست جمهوری، جنوری ٢٠٠٩مختلف از جمله در جوالی 

با صدور بيانيه هايی در خصوص مطالبات قربانيان و ارائه راهکارهايی به دولت در خصوص ... افغانستان و 
ز رساندن صدای قربانيان به  و نيامعه و دولتسعی در معرفی خود به جبرنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت 

  . است داشتهن کشور و حاميان بين المللی آنمسئولي
   آيا صدای ما به گوش شما رسيد؟

  
  يس جمهوری ئآقای ر

 خشونت اعمالها و  بدينسو، حدود يک و نيم ميليون افغان در جنگهای گذشته از سال شما خود به خوبی آگاهيد که 
ما با ميليونها شهروند و امروز .  خانمان شده اند  و يا بیعيوب ديگر هم معلول، مافغانها  ليون ميوبار تلف شده 

 دهه جنگ و خشونت در افغانستان می دانند، اما متاسفانه چنين ٤افغانستان روبه رو هستيم که خود را قربانی مستقيم 
  .ورتی صلح ندارند هيچ نماينده ای در جرگه مشليونید که اين گروه مبه نظر می رس

ليونها شهروند افغانستان به جرگه مذکور و رساندن صدای مهنگی عدالت انتقالی برای پر کردن خال موجود آگروه هم
با همکاری  ٢٠١٠ می ٩ برابر با ٢٠١٠ ثور ١٩در تاريخ " جرگه قربانيان برای عدالت"کنفرانسی را تحت عنوان 

  . دنموانستان برگزار  قربانيان از سراسر افغو حضور فعاالنه
قربانيان از همه گروههای ،  و انجمن های آنان برگزار شد قربانيانبيش از صد نماينده ازبا حضور که جرگه در اين 
و در يک فضای بسيار همدالنه به بيان دردها گرد هم آمده   و از دوره های مختلف جنگ ها و منازعات کشورقومی

 در بخش اول اين کنفرانس . دولت و جامعه بين المللی پرداختندزو مطالبات خود او رنج های خود و نيز خواست ها 
 دهه اخير پرداختند ٤ول ط روزه، ابتدا قربانيان به بيان رنج های خود و چگونگی قربانی شدن خود و اقاربشان در ٢

با گذشته )  سئوال الف٢ گروه کاری تقسيم شده و خواست ها و مطالبات خود را در قالب ٨و در بخش دوم آن به 
مده از آموارد مطرح شده در اينجا نتايج بر. چگونه به صلح پايدار برسيم؟ طرح کردند) چگونه برخورد کنيم؟ و ب

 گروهی قربانيان و انعکاس دهنده خواست ها و مطالبات  آنها از دولت، نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری و کار
   :جامعه بين المللی است

  و عاملين آنها جنگی و تخطی های حقوق بشری،  بشریجنايت های ضدبه رسميت شناختن بررسی گذشته و  .١
 .رسيدگی به تخطی ها و جرائم امروزو نيز           

  از وخودداری با گروه های مخالف، از جمله مخالفين مسلحات غير شفاف گفتگو ها و مذاکرپايان بخشيدن به .٢
 . بشر باشداقض حقوق هرگونه معامله سياسی که ن         

 مصالحه  متعهد شود و با همکاری عدالت و  عمل صلح، ۀدولت افغانستان بايد دوباره به اجرای برنام .٣
 .نزديک جامعه مدنی بخش ويژه ای را برای اجرای آن تشکيل دهد          

  بخشيدن به فرهنگ معافيت و لغو فوری قانون عفو پايان .٤
 و جنايات ضد بشریبرای رسيدگی به جرائم  قضايی –تقويت سيستم عدلی  .٥
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  در زمينه حقيقت  و قربانيانمدنیدولتی و  بسيج مردم و ايجاد روحيه همکاری و همآهنگی ميان نهاد های .٦
 اد صلحج و اييابی و داد خواهی          

  ناقضين و متهمين به  و نفوذجلوگيری از حضورتقويت فرايندها و مکانيزم های تحقيق و بررسی برای  .٧
  قوه قضاييه و ساير نهادهای ملی و،  پست های مهم حکومتی، پارلمانرد یجنايت های ضد بشری و جنگ        

 . و نيز برکناری آنها از مناصب فعلی خود محلی انتخابی         
  و حمايت از قربانيان و آسيب ديدگان شرايط جنگیای معرفی ميکانيزم های ملی و بين المللی موجود بر .٨

 .جبران خسارت          
  انتقالی حمايت کند و بر اجرای کامل برنامهء عمل صلح، مصالحه بين المللی بايد از پروسه عدالتۀجامع .٩

 . وعدالت توسط دولت افغانستان به عنوان  يکی از مکانيزم های تامين عدالت و صلح تاکيد ورزد          
مانده گان زبه روح شهدا و با  پليگون پل چرخیدر روز دوم اين کنفرانس نيز قربانيان با حضور برگور دسته جمعی

 . عدالت خواهانه خود تاکيد کردندهای بر خواستدا احترام نمودند و مجدآنان ادای
  يس جمهوری ئآقای ر

 مثل تعريف مخالفان دولت و مخالفان مسلح ازه گانبازی سياسی با و  يکراه اندازیامروز بيم آن می رود که با 
  . گلوی عدالت بر دار شودباز هم دولت چنان حلقه را تنگ نماييد که 

" از شما و تمام اشتراک کننده گان در جرگه می خواهيم که  به عنوان نمايندگان بخشی از قربانيان افغانستان ما امروز
ما امروز با آواز بلند می گوييم که .  شود زودگذرو اجازه ندهيد که عدالت قربانی معامالت سياسی" صدای ما باشيد

و . يت تمام افراد و شهروندان کشور برخوردار نخواهد بود و از حمايک صلح پايدار بوده نمی تواندصلح بی عدالت 
  "صلح بدون عدالت مانند نماز بی وضو است"به قول يکی از قربانيان 

  
  پايان

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


