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 2312 اکتوبر 03       انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 

 ملل متحدحقوق بشرسازمان  یانتخاب افغانستان در شورا
 

در  .انتخاب گردید ملل متحدحقوق بشر سازمان  یبار به عضویت شوراال براي اولین سماكتوبر اافغانستان در ماه 
ورد ، نباید فراموش آن سازمان را میتوان یك خبر مثبت بحساب آ یعضاا یحالیكه این انتخاب با یكصد و سي رأ

  .جهاني حقوق بشر نمي باشد ییم كه این انتخاب محصول كاركرد دولت افغانستان در قبال رعایت ارزشهائنما
 

انبه متوجه مه جین شورا، دولت افغانستان بطور جدي و هابدینرو بسیار ضرور است تا همزمان با عضویت در
لل م گردد كه بر طبق منشور ،که بدان الحاق نمودهحقوق بشر  یمكلفیت بزرگ خود در قبال رعایت میثاقهاي جهان

ماده  بقاده هفتم قانون اساسی مسجل و بر طممتعهد بر رعایت آن بوده و این اصل در  یبین المللهای و میثاق  متحد
 نظارت و رعایت حقوق بشر را عهده دار میباشد. پنجاه و هشت قانون اساسی

 

( م 1٤٩٢م ( بجاي كمسیون حقوق بشر كه در دهم دسمبر ) 233٢( مارچ )  1١این شورا كه به أساس قطعنامه ) 
دیده ، ایجاد گرن میباشدآاز  یحقوق بشر و كنوانسیون هاي ناش ین تدوین اعالمیه جهانآترین دستاورد یجاد و بزرگا

 . است
 ، در سر لوح كار شورا قرار دارد . حقوق بشر یجهان یاعمال و رعایت میثاقها رو نظارت ازبدین

 

هاني حقوق ج ، در حالیكه افغانستان به قبرستان ارزشهايین نظارت صحبت نمایدا چگونه دولت افغانستان در ژینو از
به  ،ین خبرمثبت استقبال مینمایدا اروپا در حالیكه از بدینرو انجمن حقوقدانان افغان در .بشر مبدل گردیده است

 ید . كید مینمانها تا  آحقوق بشر و رعایت  یلیت بسیار خطیر دولت در مورد تطبیق ارزشهائومس
 

ود مكلفیت هاي خ یسفبار مبین این واقعیت تلخ است كه هم دولت افغانستان درعرصه اجرااسفانه واقعیت هاي ا  مت
، شوندمی یمردم ناكام بوده و همچنان مخالفین مسلح كه شامل حدود بیست گروه تروریست یساسابخاطر رعایت حقوق 

 قاتل این ارزشها میباشند . 
 

به آماج جنایات علیه بشریت قرار دارد و جنگ خانمانسوز همه مردم را بخاك و خون میكشاند در حالیكه افغانستان 
 اتونظامیان ن یو جرایم جنگ یتحمیل و از قربانیان بمبارد مراكز ملك یملك یهالابر  یو جنگ یجنایات ضد بشر و
و روز مره  یشهروندان كشور در مجموع افغانستان با تهدید جد یحق حیات و زندگ ، حصائیه در دست نیستا

 مواجه میباشد .
 

زنان و جوانان كه بیشتر از ثلث نفوس را احتوا  یطاعون فقر بمثابه خطر مهلك متوجه اكثریت مردم میباشد و زندگ
بار  ، حالت مصیبت، صحت، مسّكن، تحصیلو حرمان از حق كار یبیكار .مواجه است جدیبا تهدید هاي ، مینماید

 . واقب رقتباري را بوجود أورده استو مهاجران ع یبیجاشدگان داخل ی... وضع طاقت فرساكودكان و
 

و محاكمه ناقصان حقوق بشر ، فساد ساالران ، چپاولگران و ... انجام  یدر معرف یكنون هیچ تالش جد تامتاسفانه 
 نیافته است . 
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خونبار افغانستان را بخاطر توجه به  یطراف ذیدخل در تراژیداانجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیكه تمام 
رده تالش گست جهت، از تمام نهاد هاي مدافع حقوق بشر میخواهد كه درین افغانستان فرا میخواند یفاجعه حقوق بشر

 نمایند .  یرا سازمانده
 

پیدا  مصداق میتواندبا حاكمیت قانون تنها رعایت حقوق بشر که یانگر این حقیقت است نما یارزشها و تجربه جهان
 .نماید

  

 با احترام
 

 هیا ت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 

www.hoqooq.eu 
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