در حاکمیت واقضان حقوق بشر،

تامیه عدالت رویایی بیش ویست!
«اًجوي اجتواػی داد خْاُاى افغاى» تظاُشات خْد سا توٌاعثت دُن دعاهثش سّص جِاًی دمْق تؾش دس دالی
تشگضاس هیکٌذ کَ اًتؾاس «لیغت هشگ» داّی  5:::تي اص لشتاًیاى آدهکؾاى خلمی ّ پشچوی تاس دیگش هشدم ها سا تَ
هاتن ًؾاًذ ّ یاد ّدؾت ّ تشتشیت ًْکشاى سّط سا صًذٍ کشدُ .شچٌذ دعتًؾاًذگاى سّط خْد دس ّلتؼ تَ جٌایات
ؽاى اػتشاف کشدٍ صهاًی لیغت ً 00:::فشی سا تیشّى دادٍ تْدًذ ،اها دیذى ًام ػضیضاى گنؽذٍ ،صخن ُای ُوْطٌاى
دسددیذٍ ها سا تاس دیگش تاصٍ ًوْد .آًچَ دکن ًوک پاؽی تش ایي صخن ُا سا داسد ،دضْس گغتشدٍ ػاهالى ایٌِوَ تْدؼ
ّ فاؽیضم دس ًِادُای دّلتی ّ غیشدّلتی اهشّصیغت کَ تا هصًْیت توام هؾغْل خیاًت دس تشاتش ّطي ّ هشدم ها اًذ.
دس جشیاى  00عال گزؽتَ کَ اهشیکا ّ ًاتْ تذت ؽؼاس ُای فشیثٌذٍ «دمْق تؾش» ّ «دهْکشاعی» تش ّطي ها
لؾکشکؾی ًوْدًذ ،دمْق تؾش هثل دّساًِای ّدؾتثاس خلمیـپشچوی ،طالثی ّ تٌظیوی صیشپا گؾتً .یشُّای اهشیکایی
ّ ًاتْ اص ُیچگًَْ عتن ،کؾتاس ّ تیدشهتی ًغثت تَ هشدم ها دسیغ ًکشدًذ .دسدالیکَ تشّسیغت ُا سّصتاسّص لْیتش
ؽذًذ ،اها توثاسدهاًِای کْس ًیشُّای خاسجی دُِاُضاس صى ّ کْدک تیگٌاٍ ها سا تَ لتل سعاًیذ ّ ایي جشیاى تالّلفَ
اداهَ داسد .اص جاًة دیگش طالثاى تا تشتشیت تیهاًٌذ تَ لتل ّ ًاتْدی هشدم ها اداهَ دادًذ ّ اهشیکا ّ دّلت کشصی چِشٍ
ُای آصهْدٍ ؽذٍ ّ هٌفْس جٌگغاالس ّ یک تؼذاد پْؽالیاى سّعی سا یکثاس دیگش لذستوٌذ عاختَ تش اسیکَ لذست ًؾاًذ ّ
آًاى تا ساٍ اًذاصی دکْهت ُای هذلی ّ یا تصْست «استکی» ،تَ خؾًْت ،چپاّل ّ اعتثذاد تَ ؽیٍْ ُای جذیذ اداهَ
هیدٌُذ .دّلت کشصی تا ادػاُای تلٌذتاالیؼ ،تا هافیایی عاختي افغاًغتاى ّ سؽذ تیغاتمَ تْلیذ هْادهخذس ،دذالل
دًّین هیلیْى ُوْطي ها سا هؼتاد ّ تَ کالثذُای تیسّح تذل کشد؛ فغاد ّ غاستگشی آًچٌاى ّعؼت یافت کَ تاسیخ ها
ًظیشػ سا تَ یاد ًذاسد؛ تشای آدهکؾاى دسجَ یک جْ هؼافیت ػام ّ تام هغتْلی گؾت ّ دس توام ایي هذت دتی یکتي
اص جاًیاى اصلی هذاکوَ یا هجاصات ًؾذ .صًاى ًخغتیي ّ تذتشیي لشتاًیاى ایي دّسٍ تْدًذ ،اًْع ّ الغام خؾًْت ّ
پغتیُا سا تجشتَ کشدًذ ّ اص دسدُای ؽاى تصْست تیؾشهاًَ عْءاعتفادٍ صْست گشفت .خالصَ یک دَُ گزؽتَ ،دَُ
لشتاًی ؽذى ّ تَ هؼاهلَ گشفتَ ؽذى دسدًاک ّ غذاساًَ ػذالت ّ دمْق تؾش تْد اها توام ایي فجایغ صیش ًاهِای صیثای
«دهْکشاعی» ّ «دمْق تؾش» صْست هیپزیشًذ.
ها تَ ایي تاّسین کَ تا هْجْدیت ًَ پایگاٍ ًظاهی اهشیکا دس افغاًغتاى ّ دادى هصًْیت لضایی تَ ایي لاتالى ،کؾْس
ها ػویمتش تَ کام جٌگ ّ ّیشاًی فشّ خْاُذ سفت .دّلت اهشیکا یکی اص تذتشیي ًالضاى دمْق تؾش دس جِاى تْدٍ
هلتِای هتؼذدی سا تَ خاک ّ خْى کؾیذٍ اعت .اًتظاس کغة «دمْق تؾش» ّ «دهْکشاعی» ّ «اهٌیت» اص ایٌچٌیي
دّلتی خْدفشیثی ّ تُْن اتلِاًَای تیؼ ًیغت .اگش دوایت پظپشدٍ اهشیکا ًویتْد ،طالثاى ّ دیگش گشٍّ ُای
تشّسیغتی ّ ضذهلی ّاتغتَ تَ دّلتِای هٌفْس ایشاى ّ پاکغتاى ًویتْاًغتٌذ تَ عادگی ّطي ها سا تَ خاک ّ خْى
کؾٌذ.
ها جوؼی اص خاًْادٍ ُای لشتاًیاى کَ ػضیضاى خْد سا اص دعت دادٍاین تا پای جاى تشای سعیذى تَ خْاعت ُای

ػذالتطلثاًَ خْد پیؼ سفتَ تَ ایي ًظشین کَ جض تا اتذاد ّ تالػ خْد ،اص ُیچ ًِاد یا هٌثغ خاسجی ًویتْاى اهٌیت،
صلخ ،ػذالت ّ دمْق تؾش سا دسیي کؾْس ًگًْثخت اًتظاس داؽت .تٌا اص تواهی افشاد ،ؽخصیت ُا ّ تؾکل ُای
صلذذّعت ّ ػذالتپغٌذ هیطلثین تا تا ایغتادى دس کٌاس ها ،ایي صذا سا سعاتش عاختَ ّ ًگزاسًذ کَ جٌایتکاساى ّ
جْاعیظ تیگاًگاى تیؼ اص ایي تا عشًْؽت ّ خْى ؽِیذاى ها هؼاهلَ کٌٌذ.
«اوجمه اجتماعی دادخوهان افغان» یکثاس دیگش خْاعتُای خْد سا لشاس ریل تیاى هیداسد:
 -0ها خْاُاى تشکٌاسی فْسی تواهی جٌایتکاساى دّساى داکویت ّطٌفشّؽاى خلك ّ پشچن ،خشهغتی ُای تٌظین
ُا ،اهاست ّدؾت لشّى ّعطایی طالثاى ّ دّساى تؼذ اص آى تا اهشّص ،اص ّظایف دّلتی ؽاى ُغتین.
 -0ها خْاُاى هذاکوَ تواهی هتِواى تَ جٌایت ّ خیاًت عَ دَُ اخیش دس یک هذکوَ تاصالدیت ّ تیطشف
هلی ّ تیيالوللی هیتاؽین.
 -3ها خْاُاى لطغ فْسی کؾتاس هشدم غیشًظاهی تَ ّعیلَ ًیشُّای اهشیکایی ّ ًاتْ ُغتین ّ تایذ جٌایات جٌگی
ایي ًیشُّا تَ دادگاٍُای جِاًی کؾاًیذٍ ؽْد .دادى ُشگًَْ هصًْیت لضایی تَ آًاى سا خیاًت تَ خْى هشدم خْد
هیؽواسین.
 -4ها خْاُاى کؾف تواهی گْسُای جوؼی کؾفًاؽذٍ ّ تشسعی جذی گْسُای دعتَجوؼی کؾفؽذٍ دس ُش
دّسٍای اص جٌایت هیتاؽین.
 -5ها ًاهگزاسی اهاکي ّ جادٍُا تَ ًام جٌایتکاساى سا ؽذیذاً هذکْم هیکٌین ّ آى سا تُْیي ّ تیدشهتی تَ خْى
ؽِیذاى هؼصْم خْد هیداًین.
 -6ها تماضا داسین تا تٌای یادتْدی تَ ًام ًاپذیذؽذگاى گوٌام اػواس گشدد ّ هذلَای تَ ًام «هضاس ؽِذا» هختص
گشدد تا اجغاد گْسُای دعتجوؼی تا اػضاص ّ اکشام دس آى دفي گشدًذ.
 -7ها اص تواهی ّطٌذاساى خْیؼ دس عشتاعش افغاًغتاى کَ تشادساى ّ خْاُشاى ،الاسب ّ ػضیضاى ّ جگشگْؽَُای
خْد سا طی تیؼ اص عی عال اخیش اص دعت دادٍ اًذ تماضا هیًوایین تا تا ها تواط گیشًذ ّ چگًْگی ؽِادت ّ ًاپذیذ
ؽذى آًاى سا تا ها دس هیاى گزاؽتَ دس تالػُای ها تَ خاطش هذاکوَ ػاهالى ایي فجایغ عِین گشدًذ.

-8متحد شویم تا صدای ما رسا تز و وافذتز گزدد!
اوجمه اجتماعی دادخواهان افغان
 09لْط  0:( 0390دعاهثش )0:03
کاتل  -افغاًغتاى

لطفا با ما تماس گزفته سزگذشت غمانگیش تان اس
سه دهه جنایت و تصاویز و مشخصات عشیشان
شهیذ و یا الدرک شذه تانزا در اختیار ما قزار دهیذ:

هْتايل:7:78:356: :

ایویلvictims.families@gmail.com :

ّیة عایتwww.saajs.com :

فیغثْکwww.facebook.com/5000victims :

آدسط پغتی :پغت تکظ ؽواسٍ  ،98:کاتل ،افغاًغتاى.

