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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                         فارو:ليکوال    ١٢-١٢-٢٠١٠  ني
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!فا کندبايد درافغانستان نقش فعال اي  جزایمحکمۀ بين الملل  
 

وزبين المللی حقوق بشراعالميه بمناسبت ر  
 

منفی که کشور طی سال قبل  تحوالت مثبت و اين روزفرصتيست برای تفکردرمورد. بازهم دهم دسمبر فرارسيد
بادرد وافسوس انکشافات درساحۀ تأمين حقوق .  ين اولويت ها برای ساليکه درپيشروستیتع آن بوده است و شاهد
، با بلند رفتن تعداد تلفات افراد ملکی باشندگانق حيات ح. افغانستان منحصربه تحوالت منفی ميگردد در بشر

در موارديکه ازشيوه های غيرمجازچون بمباران درمناطق مسکونی،  عمأل. درمناطق جنگزده بشدت نقض ميگردد
جاده های که اکثرأ مردم ملکی از آنها  کنار جابجا سازی ماين ها در حمالت انتحاری درمناطق مز دحم ملکی و

درين موارد . تفاده ميگردد، طرفين جنگ اصول کنوانسيونهای بشردوستانۀ ژنيو را نقض ميکنندعبورميکنند اس
محکمۀ بين المللی جزا بايد .  قوانين بين المللی پامال ميگردد ولزوم بررسی عدلی وقضايی تخلف مطرح ميگردد

  .وردتعقيب عدلی و قضايی قراردهدمسوولين اين جرايم را چه درافغانستان باشند چه درکويته يا وزيرستان شمالی م
 پارلمان و. ننگين عفوه جانيان جنگی درجريدۀ رسمی نفی شد برنامۀ عدالت انتقالی قبل ازتطبيق، بانشر منشور

 شان پشت نموده بازماندگان و ليونها قربانی جنايات سه دهۀ اخير افغانستان با این عمل خویش به محکومت
. بقايای رژيم تحت رهبری حزب دموکراتيک خلق را برآورده ساختند  و، مافيای تنظيمیخواست جنگساالران

اسداله سروری چراغ سبز نشان داد وستره محکمه ازبررسی اين قضيه  حکومت اخيرأ برای رهايی جالد مشهور
اين شخص خون آشام فعأل بنا به فشار برخی خانواده های قربانيان درزندان حفظ گرديده ولی . جبونانه طفره رفت

از نظاميان خادم روس . رقربانيان عنقريب آزاد گرددئجانب سا طر آن وجود دارد که درصورت ادامۀ بيتفاوتی ازخ
بازگشت جنرالهای . ترکيب قوای امنيتی شامل شوند در منجمله جنرالهای دستگاه جهنمی خاد دعوت شده است تا

قوای  ی مردم افغانستان مينوازند وخادبه رياست عمومی امنيت ملی سيلی ديگريست که حکومت وحاميانش برو
چگونه ميتوان ازخاديستهای که درسطح جنرال . وطنفروشان تثبيت شده ميدهند امنيتی کشور را بدست شکنجه گران و

انتظار داشت که در شرايط کنونی که فرهنگ معافيت نيز بيداد ميکند، عادت هميشگی شان، يعنی  کارميکرده اند
 آمدن بخشی ازين جانيان به امنيت ملی بدون شک تطبيق سيستماتيک شکنجه را ترک نمايند؟ اشکنجه ر خشونت و
افغانستان ميتواند درين  فعال شدن محکمۀ بين المللی جزا در. زندانيان سياسی  به همراه خواهد داشت درتحقيق از

  . ايفاکند نيز زمينه نقش پيشگيرانه 
بيشتر "  طالبان"بليغات در رابطه با مذاکرات صلح با زمينۀحقوق زنان واطفال همگام با شدت يافتن ت در   عقبگرد
با طالبان وعقب نشينی " صلح به هر قيمت" مخالفين تساوی حقوق زنان با مشاهدۀ کوشش حکومت برای. ميگردد

 اميدوار های دراماتيک که اخيرأ حکومت دربرابرپاکستان ميکند، به بازگشت گروه زن ستيزطالبان بقدرت  بيشتر
بخش زيادی ازمواد کنوانسيون ملل متحد در مورد اطفال در .  جرأت بيشتر به خشونت عليه زنان ميپردازندگرديده با

. شاقه ميشوند بکار ليونها طفل هنوزهم از حق تحصيل محروم اند وعمأل مجبورم. افغانستان نادیده گرفته میشود
 پايين رتبۀ پوليس و ند، برخی افرادشده ا پولدار فيض فساد رژيم  متوسط که از برعالوۀ جنگساالران بزرگ و

  . دارند افتخارمينمايند" بچه"به اينکه  امنيت ملی نيزعلنأ بخاطرقدرت نمايی به پسران برهنه رو تجاوزجنسی ميکنند و
آزادی بيان که رژيم فقط در سه سال اول موجوديت خود انرا تحمل نمود، با بازگشت آقای رهين به اين وزارت بيشتر 

مافيای حاکم،  طرف مقامات دولتی و توبيخ ژورناليستان از برعالوۀ ارعاب و. شار قرارگرفته استاز پيش زير ف
کانالهای تلويزيونی شخصی  درعقب برخی از.   حکومت مصؤن نماندگزند از زتلويزيونهای نسبتأ مستقل ني



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 به نفع رژيم ايران و) بشمول تلويزيون تمدن وفردا(حداقل سه ستيشن تلويزيون . دارند جنگساالران وابسته قرار
برای اين تلويزونها هيچ نوع مزاحمتی خلق . منابع مالی شان مشکوک است برعليۀ وحدت ملی فعاليت داشته و

آيا . در هرات به خواهش سفارت ايران تعطيل ميگردند دو تلويزيون ديگر نميگردد ولی تلوبزيون نجيب کابلی و
  ابسته به بيگانه است؟از آزادی بيان حق انحصاری جنگساالران و استفاده 

 ط مناسب را برای تبارزیشرا حکومت وظيفه دارد. استباشندگان انتخاب رهبری کشوريکی از حقوق سياسی 
 دايرنمودن انتخابات درشرايطيکه وضع امنيتی دراکثرواليات مانع سهمگيری مردم در.  آزادانۀ ارادۀ مردم مهيا سازد

 ٦٥عدم اشتراک . رين بود که آقای معنوی مسووليت آن را بدوش گرفتانتخابات ميگرديد، بذات خودتصميم بحران آف
قانونی را به کمتر   فيصد آرا داده شده فيصدی آرا ٢٥باطل اعالن شدن  دارندگان حق رای درين انتخابات و فيصد از

 در کاربردفساد شکايت ثبت شده در مورد ازجانب ديگر اگرموجوديت شش هزار.   فيصد پايين می آورد٢٥از
ن انتخابات پارلمانی امسال گواه اين واقعيت است که انتخابات امسال ارادۀ آزاد ده فيصد دارندگان حق رای را جريا

  . ميباشد اعتبار فاقد نيزمنعکس نميسازد و
حوصله مندانه به  شرايط حاکميت مافيای جنگساالرمتعهدانه و که در شجاعانۀ فعالين حقوق بشر دراخير بايد به کار

سرتعظيم فرو آورده برايشان آرزوی مؤفقيت  ادامه ميدهند تأمين حقوق بشر  و رای تعميمکارپر ارزش خويش ب
  . ميکنيم

 
 )کميته حقوق بشرفارو(

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FAROE, Post Box ٢٣٠٠   ,٧٠٧ AS,   Leiden,    
www.afghandiaspora.org,     
 faroe_af@hotmail.com 

 
  


