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 2۴/1۰/2۰2۰             اافغان در اروپ اناندحقوق
 

 دحملل مت سازمان هفتاد و پنجمین سالگرد تآسیس در بزرگداشت از 

 
لمللی حافظ صلح، ثبات ، امنیت و همکاریهای بحیث یک سازمان بین ا 1945اکتوبر  24در ل متحد که لمسازمان 

حکومات و ، توسط دول که در سرتاسر جهان داردسیس خود قرار مین سالگرد تآپنجوهفتاد در ٫ شدایجاد  بین المللی
 ود. میشته مللی به تجلیل گرفو بین ال نهاد های ملی

، کشتار دها ملیون انسان ، قحطی ناشی از جنایات علیه بشریتتکرار از جلو گیری منظور بملل متحد که سازمان 
ه ک ت خود بدست خود شانن سرنوشمردمان بخاطر تعیملتها و سلب حقوق جنگ ، سلب حاکمیت و استقالل ملی 

 نمود فورمولبندی  خویشر منشور د راخویش مهمترین اهداف  ٫ایجاد گردید ٫بودند دو جنگ جهانیپیامد 
حفظ و ٫بین المللی امنیت  و باتثصلح،  خاطربتوانست این سازمان جهانشمول در هفتادوپنج سال موجودیت خویش 

قوانین جنگ، حقوق بشر ، حقوق مدنی منجمله  بین المللین ها و میثاق های کنوانسیو٫بشر قتداوم ارزش های حقو
،پروتوکول ها و هاو دها میثاق و منع خشونت در برابر زنان حقوق برابری زن با مرد  ٫اطفال حقوق ٫و سیاسی ٍ

رویدست و مات بزرگ را اقدا اهننظارت بر تطبیق آدر  داده ٍ قرار  در معرض اجرامورد تصویب و را ضمایم آنها 
ین المللی دولت ها زندگی ملی و بهای رصه عن ها واین اسناد و کنوانسیهمه بدون شک  .در عمل تطبیق نموده است

 بینیپیش ور و فرهنگ و عدالت بین المللیرا در ابعاد سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر، انکشاف کلت و مردمان آنرا
  .است نموده

 زمانیمختلف های مقطع در  ٫موجودیت خویش  یک قرن ۴/۳آن در و اقدامات زمان ملل متحداهمیت سا علی الرغم
قرار داده   نجلچرا به آنها  بیقو تطد گردیده ایجا زمان بزرگ جهانیاهداف این سا تآمیندر ی و سد هامعضالت 

 ب میباشند.و رقی قدرت های بزرگ کیراتیژتیک و ستپولیجیو ٫گریینظامنا مشروع  ت هایسیاس که ناشی از است
نسل  ٫ها  نجلچ بدون شک در نتیجه باز نماید. ح جهانیلصدر برابررا در تهدید  دارند میدان جدیدمسابقات تسلیحاتی 

سلب  ٫فقر ٫جنگی و ضد بشری م شدیدارتکاب جرای ٫وحشتناک حقوق بشر نقض یاز کران تا کران جهان  قربان بشر
وی منطققدرتهای بزرگ و همکاران با بکار گیری سیاست های نا مشروع فرامزری  میگردند. یضیات و تبعحق ح
. ندمیسوز در آتش جنگ های داخلی عراق یمن و ٫سوریه٫ در کشور های مانند افغانستاندمان مستضعف رمشان 

 مالً ع توقف ساختن هرگونه عمل تجاوزیه صلح و متهدیدات علی جلوگیر یبراملل متحد موثر  یاقدامات دسته جمع
به حاکمیت احترام مبنی بر عدم منطقوی  یپروبلم ها٫فته است رار گرقو رقیب   ه نفوذ و تسلط دول بزرگزیر سای

 ٫در تداوم بی ثباتیت ها مل .میمانندبدون حل باقی خارجی  و حقوق مشروع یک ملت و با مداخلهاستقالل  ٫ملی 
میسوزند و خونریزی های بی  در آتش تروریزم سازمان داده شدهرشد  ومافیایی  لط حلقه هایتسو  جنگ داخلی

 مفهوم را متقبل میگردند. 
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 انجام. آسیب پذیر گردیده است تبعیض و تمایزبدون  یاساس یاحترام به حقوق بشر و آزادیها یالمللبین یهمكار
شروع آنان بلکه روی منافع نا م ٫ملل متحد نهمنشور  بر بنیاد مواد مداخله و رگبزقدرتهای  عملیات های نظامی

 .  میگیردو گرفته صورت 
 ٫حاکمیت ملی ملی واستقالل احترام به  ٫حقوق بشری  ٫د که اهداف بزرگپذیررا بواقعیت تلخ  ینا جهان کنونی باید
به نسبت نفوذ  ثبات و امنیت دسته جمعی  ٫خره صلحو بال مردمان در تعین سر نوشت خود شان حق ٫تمامیت ارضی

زمان ن ساینقش اابسته های منطقوی شان وو توسط قدرت های بزرگ  ی ملل متحدئن  قدرت اجراگرفت به گروگانو 
 لت پسیف قرار داده است.ادر حو  دمحدو بزرگ را

کشور جنگ زده افغانستان است که   نشا ن منطقویهای بزرگ و شریکاآذمندانه قدرت یان  سیاست هاییکی از قربان
. مبدل گردیده است و فقر خون آتش٫جنگ  ٫ظلم خانهرانبابه  تحمیلی و نیابتی  ٍفرسایشی چهل سال جنگ در بیش از
 ستخباراتتحت حمایت مستقیم ا ٫و تانتروریزم صادر شده از قلمرو پاکس و خارجی محصول مداخلهاین جنگ 
  .تداوم میابدشان   ه ان پس پردو حامی حکومت آن

میان تیم مزاکره کننده دولت افغانستان و تحریک طالبان با کمال تآسف عمیق  زیر  االفغانیمزاکرات به اصطالح بین 
قرار  شکست ردر خط نظامی اش پاکستان -و متحد سیاسی و مریز ایاالت متحده آمریکا کجدارت سیطره و نفوذ سیاس

ین ئدر درجه پارا  ات صلح ملل متحدرکاو ابتنقش بزرگ  مداخالت اجانب در قضیه افغانستاناین  بدون شک دارد.
 .  ده استف قرار داو حالت پسی

و بکار گیری  از احیای نقش ٫یس سازمان ملل متحدآست روزاز سالضمن بزرگداشت  روپان حقوقدانان افغان در انجما
پروسه مزاکرات بین  از ن سازمانیک تیم فعال آتوسط و  در رهبری مستقیم حدملل متسازمان بتکارات موثر ا

 شونیو گوترانت اللتمعاب اخیر جو تآکید  اظهار قدردانی از خواستانجمن با  ی مینماید.قاطعانه دفاع و پشتیبان االفغانی
متوقع است ٫در این مزاکرات ٫ین قدماولین و ضروری تربحیث  ٫آتش بس مینأ ت بر مبنی  ملل متحدعمومی  سرمنشی

توسط ملل متحد  یک ضرورت  ٫ و خونین افغانستان ماتمزده ٫ابتکارات صلح در کشور فقیر و بدست گرفتن احیاکه 
التمندانه و در یک پروسه عد٫انستان غکرات برای آینده افمزاادامه ختم جنگ و  ٫ثبات واقعی ٫جدی برای یک صلح 

 گردد. یتلقی م ٫المللی اجانب منطقوی و بینمشروع و آزطلبانه  نا خارج از نفوذ
 

 تبا حرم
 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 انجمن یسئر میر عبدالواحد سادات
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