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 ۱۱/۰۹/۲۰۱۸       حقوقدانان افغان در اروپا
 

 سازمان ملل متحد، یگوترش سرمنش ویآنتون جاللتماب
 

با  د،ینمایم بیافغانستان را بدقت تعق لیومستقل كه مسا ینهاد مسلك كیحقوقدانان افغان دراروپا بمثابه  انجمن
 یخونبار انكشور، قبل ازانكه افغانستان در حضور گسترده جامعه جهان یدیدر قبال تراژ تیاحساس مسئول

ً  یوسازمان ملل متحد با سقوط و فروپاش  یب شما كه در روزهاآملل متحد و جاللتم مانبه ساز مواجه گردد، لزوما
رح مراجعه وبا ط د،یرا مطرح فرمود یبا حسن نظرو درك از ضرورت عاجل صلح و استقرار آتش بس فور ریاخ
 . میباشیسازمان ملل متحد و شخص شما م لهیجم یمشخص، خواستارعطف توجه و مساع شنهاداتیپ
 

خونبار آن كه معلول و محصول  یدیو تراژ سوزدیم یلیچهار دهه است كه افغانستان در آتش جنگ تحم شترازیب
 است . دهیمبدل گرد یناسور و سار نیاست، به زخم خون یمداخله خارج

جنگ  د،یمبدل گرد تیامن یعضو شورا بیرق یحسابات ابرقدرتها هیدر اوج جنگ سرد بمركز تصف كه افغانستان
از  یكیسازمان ملل متحد و در حضور  لهیجم یبه مساع كهیاست. در حال دهیبزرگ را متحمل گرد یو قربان

افغانستان بطرف دهه  د،یعقد گرد نویقرارداد ژ یو اتحادشور كایمتحده امر االتیخارجه ا یاسالف شما و وزرا
کشور را نابود و  نیطالبان سوق و هست و بود ا یئو استبداد قرون وسطا یمیتنظ یپاكستان، انارش طرهیدهشتبارس
مقر سازمان ملل  یآسمان خراشها یآتش برج و بارو مبدل و عواقب ان در یالملل نیب ریشر ستانیترور بمركزامن

 .  افتیمتحد بازتاب 
 ینهاد ها تیو تقو یبازساز ،یدولت ساز سم،یمبارزه با ترور یمندرجات قطعنامه ها ریسال اخ درهفده

بزرگ مردم، احوال خونبار  یها یسفانه با وجود قربانو متأ  دهیفراپان صحبت گرد نیروئیه یو نابود کیموکراتید
 : اشدیتلخ م قیحقا نیا یایجامعه گو

 

 تیحقوق بشر ، غاصبان ملك یبه اشتراك ناقضان حرفو یمقتدر وقانون ساالر، شركت سهام یعوض دولت مل به
 یشد و بالخره حالت را مستول یهسته گزار یپتوكراسیداران " جهاد " ، دكانداران قوم ، كل كهی، ت نیها ، تاجران د

وگان ساخته اند و مردم مظلوم در جالبان فساد ساالر، گر منفور تیاقل كیمردم در گرو  ونیمل یساخته اند كه س
متحمل  ستانیو فقر گسترده را با انتحار و انفجار ترور یاسی، س یاجتماع عیحرمان از حقوق شان بحران وس

 . شوندیم
 

 : فبارمردم را از حقوق شان محروم واس احوال
 

 .  روزمره مواجه است دیشان با تهد یو زندگ اتیحق ح -
 بمردم تعلق دارد، وجود دارد . یكه بطورانحصار یمل تیدر برابر اعمال حق حاكم یجد اریموانع بس -
 .  گرددیمحروم م یبا وجود اراده مردم افغانستان از حق گذار بشاهراه صلح و ترق -

اعم ازالقاعده ، طالبان،  یستیترور یسازمانها سابقهیناتو در معرض هجوم ب ینظام عیدرحضور وس افغانستان
بوتو، جنرال  رینظی، خانم ب نتونیكه به اعتراف خانم كل یوابسته به انان قراردارد. گروه ها یروهك هاداعش و گ

و مردم  جادیا تیامن یبزرگ عضو شورا یقدرتها كیوپولوتیو ... بمثابه ابزارتحقق أهداف ج ینسكیمشرف ، برژ
 .  باشندیشان م اتیجنا یمظلوم افغانستان قربان

 

Vereniging Afghaanse Juristen inEuropa
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درپاكستان قراردارد كه سرانجام سكانداران جهان بعدازچهل سال به  یستیترور یسازمانها نیاو امن  زیتجه مراكز
در سپتامبر  ترامپ یانكشور اقا یكشور حام نیجمهور بزرگتر سیرئ یافغانستان معترف وحت یادعا تیحقان

 یسازمانها یو دولت انكشور را حام سمیپاكستان را مركز ترور یسالجار تریتو نی( و در نخستم 2017)
 انكشور وعده سپرد.  ریبخاطر تغ یجد اعالم واز عزم یستیترور

 

 : قراردارد تیبشر هیعل اتیافغانستان اماج جنا
 یمردم را بخاك و خون م ستانیو همه روزه در نقاط مختلف ترور روندیم نیتا سه صد تن دركشور از ب روزانه

 مردم بر " از قبل پالن شده " و با " قساوت " و بشكل " هدفمند " و ندینمایم جادیو كربال ا الیكشانند و صبرا و شط
 .  دهندیرا انجام م التحم ای، مدارس ، مساجد و تكا ی، مراكز اموزش یملك
 ، منشوریالملل نیب یجزا وانیم ( ، اساسنامه نورنبرگ ، د ۱۹۰۷از الهه )  یالملل نیب یها اریبر طبق تمام مع که

( م ۱۹۹۸) یالملل نیب یجزا وانیم ( و اساسنامه د ۱۹۴۸)  نویچهارگانه ژ یونهایلندن ، کنوانس یالملل نیب محکمهٔ 
 است :  دهیگرد فیتعر یالملل نیب میدر جرا اتیجنا نیا
  ت،یبشر هیعل اتیجنا -
 ، یجنگ اتیجنا -
 ، یضد بشر اتیجنا -
  ،مردم یدادن اجبار و كوچ ی، نسل كش دیجنوسا -
 ،یستیو ترور یجنگ یها تیمجبور ساختن اطفال به فعال -
 ،یقانون ریساختن غ یو زندان یشخص یزندان ها -
 صلح،  هیعل اتیجنا -
 ،یو مذهب ی، زبان یقوم یمخاصمت ها کاتیتحر -
 ،یخیآبدات تار بیو تخر یثار فرهنگآتاراج وچپاول معادن و  -
 زنان و کودکان در مناطق تحت تسلط زورداران. یسو استفاده و تعرض جنس -
را دارا  نندهی، در حکم ب شیو در معامالت بخاطر حفظ موقف خو یکه دولت موجود با نا توان گرید میدها جرا و
 .باشدیم
 

ها كه سالمت  یریم ( " تمام موارد نقض حقوق بشر در منازعات و درگ 1948)  نویژ ونیبه كنوانس مطابق
 . گرددیم یجنگ اتی" شامل جنا رساندیرا صدمه م یو اخالق ی، روان یجسم

 دیداده شده، الزامات اظهر من الشمس است، که با ارقام كهیشده، در تمام موارد ادی یها ونیبه احكام كنوانس مطابق
ارتباط  نیمتاسفانه در یول رندیآنها مورد محاكمه قرار گ یعامل و دولت حام یسازمان ها ن،یمجرم ریبدون تآخ

به أفغانستان که درنوامبر سال  یجنگ اتیجنا یبررس یلمللا نیب رنوالڅاازآمدن  یو حت افتهیانجام ن قیكار دق
كه  یجنگ میبخش جرا كی) البته  شده است یریجلوگ بود ، دهیشده گرد ادی میجرا یگذشته خواستار مجوزبررس

و همچنان دادن  یالملل نیب یجزائ وانیانكشور به اساسنامه د وستنی،بنابرعدم پ افتهیانجام  ییكایط سربازان امرتوس
 قرار نگرفته است ( یواشنگتن مورد بررس -كابل  یتیو امن ی" در موافقت نامه دفاع یجزائ تی" معاف ازیامت

 

و  یالملل نیو ب یمنطقو یرقبا كیتیوپولیج یبزرگ وكشمكش ها یها یباز نیو خون دیدور جد كهیدر حال اکنون
 یو سونام یطبع بئكشمكش ها قرار داده است وافزون بر آن مصا نیافغانستان را در محراق ا یابتین یجنگ ها
نكه افغانستان آتا قبل از میبریساخته است توقع م ما را متوجه هست و بود كشور یجد دیب تهدكمبود آ

 هیمبدل وبه قبرستان اعالم گرید هیسور کی وسازمان ملل متحد به یالملل نیگسترده جامعه ب درحضورداشت
  مبدل گردد، یالملل نیحقوق ب یجهان یحقوق بشر و ارزشها یجهان

،  یات ی، مراجعه و در عرصه ها میدار قانیب شما كه بر ورود و حسن نظر شما به درد كشور ما ، اآجاللتم به
 : میباشیسازمان ملل متحد م لهیجم یو مساع یجد ریخواهان تداب

 

  :ابی قتیحق ونیسیكم کی جادیا
م ( و تا كنون  2002)  یدر فبرور یو ملك یهوانورد ریقتل وز هیافغانستان در هفده سال گذشته وبعد از قض در

مطمح  ونیسیتا كم دوارمیبال نداشته است و امدر ق یعمل جینتا چكدامیه یول دهیگرد جادیا ونیسیكم كیدر هر مورد 
را در  تیبشر هیهولناك عل اتیتا جنا دیبوجود ا یلو اقدامات عم جینظر ما از طرف سازمان ملل متحد با نتا

 ریدر غرب کابل و سا ریحوادث خونبار اخ ،یهولناك كابل ، سرپل ، كندز ، جالل أباد ، عزن یستیحوادث ترور
و به محاكمه  یمعرف انیآنان را به جهان ی، سازمان عامل و دولت حام معلوم الحال نیو عامل یمحالت بررس

 بكشاند. 
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 توسط ملل متحد بر كشور پاكستان:  یالملل نیب راتیتعز وضع
 

 ریشر ستانیمركز ترور ثیاز چهار دهه و نقش ان كشور بح شتریافغانستان در ب هیاعالم نا شده پاكستان عل جنگ
در حکم  یاضاف لیمعروفتر و ارائه دل سیاز كفر ابل گری، د یستیترور یدولت آن از سازمانها تیو حما یالملل نیب

 خرما بردن به بغداد است. 
ملل متحد است كه پاكستان هم عضو سازمان ملل متحداست و هم ناقض  تیامن یبه تمسخر گرفتن شورا گرید نیا

 كیژیهم با افغانستان قرارداد سترات كایمتحده امر االتیاست كه ا نیا گریو از عجائب د باشدیمنشور آن سازمان م
 دارد.  یخود پاكستان سردوست مانكاریدارد و هم با پ یتیو امن یدفاع

و افغانستان بر طبق منشور سازمان ملل حق دارد  (pacta sent sarwanda) یالملل نیو معمول ب میعرف قد
 . دیرا مطالبه نما یلالمل نیقرارداد ها و مقاوالت ب قیتطب

 

 لل متحد اصلـان مــسازم تینــام یا شوراــاست؟ ت دهیرســن وقت آن هنوزهم ای: آمیبپرس میخواهیم اجازه
(United Nations sencations یفصل هفت و متك )و  ستانیمركز ترور ثیكشور پاكستان را بح بر اصل

 Leal settlementبر طبق اصل  مسیترور یحام مكان امن دهشت افگنان و دولت انكشور را بمثابه
sencationقراربدهد. یجد راتیمورد تعز زمیترور ی( )م حام 

 

 فساد وفسادساالران:  هیبه افغانستان درمبارزه عل كمك
  :اعالم داشته است كه ونومای

است كه همه راشگفت نموده ... " والبته اظهارات مشابه  شرمانهیاربیوبس یانسان ریدرافغانستان ، غ " فساد گسترده
 یافغانستان را در صدر فهرست دولت ها گاهیو جا ابدیم گارانجامیو منجمله سازمان س یالملل نیاز طرف مراجع ب

و اما  ندینمایشان شكوه م یدالر اردیكمك صد مل عیوس بخشاز تاراج  ییكاینموده اند ومراجع امر یفاسد طرازبند
و قاچاقبران مواد مخدر و ... اعالم و محاكمه نشده  انی، پول شو از فساد ساالران بزرگ اهیفهرست س چیا كنون هت

مسلح مصروف  یهزار منسوب قوا نیو چند شودیم میسرخ فرش و تكر نیاند . بر عكس در برابر اربابان فساد قال
 . باشندیم انیاقا نیهم تیامن نیتأم

قانون دفاع صورت  تیحاكم جادیفساد و ا هیاست كه از اراده و ارمان مردم در مبارزه قاطع عل دهیان رس وقت
تا سخن مسوالنه در قبال  ماندیم یفكاه كیب شتری" كار افغانان است ، ب ی" دولت ساز ایاستداالل كه گو نی. ا ردیگ

فقدان دولت مقتدر محصول  كه داشتیم هیجتو یوقت االلاستد نیخونبارمردم به عزا نشسته افغانستان . ا یدیتراژ
 یریجان ك یاقا كایخارجه اسبق امر ریوز ینسخه آقا نیمورد هم نیو دراخر بودینم ینالمللیب نیكارعامل

نمود كه ما عواقب فالكتبار  میتقس یانتخابات بیرق یرا به گروه ها یمل تیو حاكم یبند را سالخ مین یموكراسید
 . میباشیمانرا شاهد 

را  یساالران كمك بزرگ و موثر فساد یقانون و افشا تیاستقرار حاكم یاز درراستا تواندیملل متحدم سازمان
 انجام دهد.

ضرورت  نیب شما از درك اآاز بذل توجه جاللتم كهیافغانستان است و درحال ازین نیتر یصلح أساس استقرار
 تا: میتقاضا دار دای، أك میداریسپاس م

 

راستا بخاطر قطع كشتار  نیشان در لهیجم یقرارداده و از مساع تیامن یس را دردستور كار شوراآتش ب استقرار
 . ندیمساعدت فرما یزیوخونر
 یاخالق تیاقدام به مسول نینبوده ، بل در یمتك یواخالق یفرد تیبا مراجعه بشما تنها به حسن ن انجمن

(Moralobligationجامعه جهان )داردیم دیخونبارافغانستان تاك یدیوسازمان ملل متحد در قبال تراژ ی. 
  
 احترامات فائقه دیتجد با

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا هیاجرائ اٌتینام ه از
 عبد الواحد سادات ریم

 انجمن سیرئ
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