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 ۱۰/۱۲/۲۰۲۱             حقوقدانان افغان در اروپا

 

 روز جهانی حقوق بشر و تراژیدى ان در افغانستان
 

  ؟اهمیت حیاتى استایى چرا روز جهانى حقوق بشر براى افغانان و افغانستان دار
،  زادىآحق زندگى ، حفظ كرامت انسانى در راستاى  ن بهآبراى اینكه مندرجات اعالمیه جهانى حقوق بشر كه در 

، بدون هر نوع زادى وجدان ، دین و اندیشه بحساب حق ذاتى انسان آبرابرى ، برادرى ، مساوات ، عدالت ، 
میثاقها و اسناد بعدى تكمیل شده است با تاریخ ، ارزشهاى فرهنگى و دین و تبعیض و تمایز ، مسجل گردیده و در 

  همخوانى دارد .دنى و كشور كهن و باستانى ما ین مردمان شرق ، حوزه تمئآ
زادیهاى انسانى را میسر میسازد و اعمال حق حاكمیت ملى را كه بطور آتحقق این اصول دستیآبى بحقوق و 

  را ضمانت مینماید .، انحصارى بمردم تعلق دارد 
  .كماكان براى مردم افغانستان مبرمیت خاص داردبدینرو ، 

ناقض معیار هاى مندرج در اعالمیه جهانى حقوق بشر را با اصول در توضیح مخالفت و یا تتاكنون هیچ دلیل مقنع 
 ارائه نگردیده است . بنیادى دین مقدس اسالم

ن توسط مدعیان غربى آین اعالمیه و یا نقض صریح و خشن احكام ادوگانه ازالبته استفاده ابزارى و با معیار 
  ل گردد .مواد سى گانه این اعالمیه جهانشمونمیتواند برهان قاطع نفی 

با بدعت و سنت شكنى زمان تسلط دولت جمهورى اسالمى ، بمناسبت روز جهانى حقوق بشر ، ودر سال قبل 
  :نوشتیم كه

  نمود !« تجلیل » شر باید حقوق ب« نقض خشن  »از روز جهانى » 
  كه : به این حقیقت تلخ اعتراف نمود « روز ملی قربانیان جنگ » در و

  راژیدى ، فاجعه و نقض مستدام حقوق بشر مواجه هستیم .ما با تداوم ت
دو دهه اخیر و در  حدود نیم قرن مى شود كه ، افغانستان با نقض مستدام حقوق بشر مواجه است و كشور ما در

تمام  است و رزشهاى حقوق انسانى مبدل گردیده ا «قبرستان » اعالمیه حقوق بشر به  «حامیان » سایه تسلط 
 .موارد سى گانه مندرج در اعالمیه جهانى حقوق بشر به درجات مختلف در افغانستان نقض و با تهدید مواجه است 

  لت خوفناك " نقض مستدام حقوق بشر "با كمال تاسف ، موارد فوق در افغانستان حا
( continuing human right violation  را مستولى ساخته است . دوام جنگ خانمانسوز ، حمالت )

، انفجار ، ترور ، بمبارد هاى شبانه ، كشتار اهالى ملكى و حمله بر تأسیسات ملكى موسسات خیریه انتحارى
له كنوانسیونهاى چهار گانه كه مطابق به احكام میثاقهاى جهانى و منجم خارجى و ...و وقوع روزمره جرایم هولناك

 ژینو :
  ردیف بندى گردیده اند كه : جنایت علیه بشریت جنایت جنگى و -
  طالبان و گروه مسلح دهشت افگن القاعده و داعش و ... قواى نظامى ناتو و امریكا ، دولت ، -

  ملزم و مقصر میباشند . هر كدام و البته با تفاوت ها در رابطه
ن ، داستان غم انگیز نقض مستدام حقوق بشر میباشد كه با شدت و در اشكال متفاوت تداوم دارد و تراژیدى افغانستا

  به بزرگترین قربانى ارزشهاى آن مبدل ساخته شده است . كشور ما را
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و در عروج دوباره امارت اسالمى طالبان كه اعالمیه جهانى حقوق بشرو میثاقهاى جهانى ناشى  امسال  و اما
ول ندارند و حتی به اعالمیه حقوق بشر اسالمی نیز تمکین ندارند ) که این موضوع یکی از دالیل سازمان ازآنرا قب

  روز جهانى چه میتوان گفت ؟ ملل متحد در عدم برسمیت شناختن دولت دفکتوی طالبان است ( ، بمناسبت این
 :یه شادمانى است و اما ماه تسلط طالبان نبود جنگ و كساد شدن بازار تابوت فروشان ما درین چند

  به این حقیقت تلخ باید آگاه بود كه :
ه واقعى و پایدار كه با مفاهیم ازادى ، مصؤنیت و عدالت پیوند دارد ، فرسخ ها فاصل افغانستان تا رسیدن به صلح 

  دارد .
ى جهانى زمینه ؤل و مورد شناخت رسمئبحران بزرگ حقوقى ، فقدان مشروعیت ملى و بین المللى و نبود دولت مس

  ساز مشكالت بزرگ گردیده است .
موضوع حاكمیت قانون و حاكمیت  عدم وضاحت در مورد نظام حقوقى طالبان و تاكید عام بر تطبیق شریعت ، 

  . ملى را زیر سوال برده است
كه در  ر (حق زندگى ) حق حیات ( افغانان ) بمثابه اساسى ترین و بنیادى ترین حق بشر ، حق ذاتى و طبیعى بش

، در معرض نابودى قرار  حقوق اسالم ، شامل حق الهى تعریف گردیده و اساس فلسفه حقوق بشر را تشكیل میدهد 
  دارد :

از وقوع فاجعه   و بلیات جانكاه و وایروس كرونا مواجه استفات آ خطر سقوط اقتصادى در حالیكه افغانستان با
  هشدار میدهد . هولناك بشرى در افغانستان 

 ( ملیون در معرض قحطى و هالكت قراردارد . ۱٤تا  ۱٣( ملیون انسان در تحت فقر و )  ٣۱،  ٨)  همین اكنون 
 

نان از حق كار ، تحصیل آخش هاى بزرگ در چنین شرایط حقوق نصف نفوس جامعه ) زنان ( زیر سوال رفته و ب
  و اشتراك در حیات سیاسى جامعه محروم گردیده اند .

تداوم حمالت  گیز بیرون شدن صد ها هزار افغان از كشور شان و احوال دردناك بیجاشدگان داخلى ،فاجعه غم ان
تراژیدى حقوق بشر در  گوشه هاى دیگر انتحارى داعش و كشتار اهالى ملكى ، قتل ها ، تخویف و تهدید ها

 .افغانستان است 
ملل متحد ، موسسات بین المللی و دیدان  بررسی اتهامات و حوادث نقض حقوق بشر ایجاب مینماید که سازمان

  جرایم بین المللی در افغانستان حضور فعال داشته باشد .
ن مستلزم تالش آتحقق   ت كه رمان بزرگ تاریخى و ملى اسآبدون شك تحقق ارزشهاى حقوق بشر در افغانستان 

حق و حقوق مردم صداى خود را و باید در دفاع از  زادى مردم مى باشدآگسترده و دوامدار مدافعان حقوق و 
  . رساتر بسازیم 

دفاع از حق حیات و زندگى افغانان در دستور كار قرار دارد . انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با درك از همین 
و مكلفیت  كه تراژیدى افغانستان محصول مداخله و تجاوز شان « جامعه جهانى » از واقعیت تلخ ، 

( شان در قبال افغان و افغانستان اظهر من الشمس است ، خواستار كمك هاى عاجل  Moralobligation) اخالقى 
 و وسیع بشرى به مردم افغانستان مى باشد.

 
  با حرمت
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