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       ۴۱۱۲دسمبر،  ۱۱       نویسنده و ناشر: ماللی موسی نظام       

 و مردم افغانستان بشر حقوق جهانی روز
 

 آمد، میان به ۸۴۹۱ سال در بشر حقوق جهانی ارزشمند اعالمیۀ آن، مختلفۀ اعضای با متحد ملل تشکیل از بعد
 زادیآ و انسانی حقوق شناخت اساس به آن مردم و جهان دول بین پذیرفته روش یک منحیث تدریج به اعالمیه این
 سال از بعد. گرفت قرار احترام و پذیرش مورد «ظاهرا  » گیتی سر سرتا در تبعیض، بدون آنان، فردی های

 حقوق»  جهانی روز منحیث را دسمبر ۸۱ روز که آمد بوجود متحد ملل اعضای آراء اکثریت به تصمیمی ۸۴۹۱
 حقوق اعالی کمشنری دفتر تشکیل از سال ۱۸ دسمبر دهم روز که نماند گفته نا. نمایند تجلیل و انتخاب «بشر
 مشخص را روزی چنین متحد ملل عمومی اسامبلۀ میالدی ۸۴۴۱  سال در. گردد می سپری هم متحد ملل بشر
 بین حقوقی ارزشمند مقررۀ این ،«بشر حقوق جهانی اعالمیۀ» مندرجۀ مواد به را جهان دول و ملل توجۀ تا نمود

 .باشد نموده جلب آنان، قوانین در شده درج مش خط یک منحیث انسانی، حقۀ حقوق مراعات و حمایه و المللی
 اطریش ختپایت ویانا در المللی بین کنفرانس یک در بشر، حقوق اعالی کمشنری دفتر تشکیل حین قبل سال۱۸
 بانی یپشت برای دفتر این رسمیت و موجودیت بود، گردیده تشکیل انسانی حقوق از وقایه و حمایه منظور به که
 کنفرانس» به که جلسه این مندرجۀ مواد چنانچه نمود، حاصل رسمیت آنان، حقۀ حقوق حفظ برای جهان ملل
 مینماید. احتوا را بشر حقوق اعالی کمشنری دفتر اساسنامۀ دارد، شهرت  «ویانا

 ودهنم نشر را مهم روز این اخبار بین المللی که مطبوعات در «بشر حقوق» جهانی روز از استقبال برای امسال

 حقوق): دارد می بیان چنین متحد ملل بشر حقوق ادارۀ آنرا مفهوم که اند دهکر ضمیمه راهم «363»عدد اند

 آنان آرزوی منبعد که نباید عالم های گوشه همه در و سال های روز همه در جهان مردم از فردی هر انسانی
 شود!( شناخته شان زندگی مسلم حقیقت بلکه باشد،
 «آ یآ سی» استخباراتی دستگاه انسانی ضد های شکنجه نشر و افشاء  با مصادف امسال بشر حقوق جهانی روز
 هدارینگ «گوانتانامو» محبس خلیج در که را افرادی اکثرا   و بوده تروریزم به وابسته گویا محبوسین مورد در
 دایص و سر گردید منتشر امریکا سنای مجلس جانب از باالخره که مهم راپور این. گیرد می بر در گردیدند، می

 از دور بسیار های شکنجه الرغم علی که میدهد نشان معلومات که مخصوصا   است، آورده وجود به را زیادی
 باید و میرفت انتظار که معلوماتی دارد، تناقض کامال   «بشر حقوق اعالمیۀ» مندرجۀ مواد  با که انسانی شرف
 است. نیامده بدست ساخت، می مال بر مخصوصا   را القاعده فعالیت تخریبی اسرار

 «ربش حقوق »جهانی روز مناسبت به که ای اعالمیه در افغانستان دولت رئیس غنی اشرف داکتر ما، کشور در 
 نجهشک افراد لست در را که افغانی محبوسین که داد به راپور مجلس سنای امریکا اشاره نموده وعده نمود، ایراد
 یجار سال ختم تا که نمود تصریح همچنان غنی اشرف. دنمو خواهد باز خواستجدا   امریکا دولت از باشند، دیده

 زندان هیچ و داد نخواهد قرار مجازات و توقیف مورد را افغانستان مردم خارجی عسکر هیچ دیگر عیسوی،
 بود. نخواهد موجود وی حکومت دائرۀ از خارج و خصوصی

 روزی چنین میگردد، «؟»! استقبال مردم هم گاهی و دولت جانب از «جهانی روز» نوع هر از که افغانستان در 
 قبال در انصاف و انتقالی عدالت وجود عدم از امید نا رسیدگان درد جانب از مظاهراتی و ها پیمایی راه با هم

 مظاهرات این اصلی هدف اکثرا   که گیرد می صورت قدرت، سر بر جنگی جنایتکاران و بشر حقوق ناقضین
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 درین جریاناتی به مختصری. باشد می آنان مورد در عدالت اجرای و گذشته دهه سه های جنایت عامالن محاکمه
 اندازیم: می نظر روز

 نشد: تامین که عدالتی و بشر حقوق جهانی روز 
 فعاالن و جنگ قربانیان بازماندگان. شد تجلیل و وسیعتر بیشتر پروگرامهای با امسال بشر حقوق جهانی روز
ود. ش مردم کشتار ادامۀ مانع و بسپارد عدالت به را «جنگی جنایات» عامالن که خواستند حکومت از بشر حقوق

 به را دولت بشر، حقوق نقض ادامه از انتقاد ضمن بشر حقوق جهانی روز مناسبت به کابل در مراسمی در
 کردند. متهم بشر حقوق رعایت به نسبت توجهیبی 
 برابر رد خشونت غیرنظامیان، تلفات افزایش: "گفت مراسم این سخنرانان از یکی و بشر حقوق فعال شاه، علی
 ودهب دوره در این بشر حقوق نقض مشخصات از زندانیان شکنجه و اداری و مالی گسترده فساد کودکان، و زنان

 حقوق انناقض قضایی مصونیت سیاست کردن دنبال با افغانستان اسالمی جمهوری دولت افزود، متاسفانه است او
 که ساخته مساعد بشری ضد هایفعالیت بیشتر گسترش برای را زمینه جنگی، جنایتکاران تعقیب عدم و بشر

 ".کندمی پیدا گسترش کماکان بشر حقوق نقض دامنه

 ستانافغان در ملل سازماندفتر  از مدنی جامعه نهادهای از برخی و انتقالی عدالت گروه جنگ، قربانیان بازماندگان
وای ق نظامی عملیات جریان در که قربانیان بازماندگان برای را انتقالی عدالت به دسترسی زمینه که خواستند

 برای ایرا اختصاصی محاکم که خواستند افغانستان دولت از همچنین آنها .کند فراهم اند،دیده آسیب المللیبین

 بکشاند. محاکمه میز به را "جنایتکاران" و کند تشکیل بشری ضد و جنگی جرایم به رسیدگی
 به حکومت گذشته، سال سیزده در پیگیر های تالش جود با گویند می افغانستان در بشر حقوق مدافع نهادهای
 ترسیدس برای که کنند می تاکید جنگ قربانیان های خانواده. است نکرده توجهی قربانیان خواهانه عدالت خواست

 شود. تطبیق باید عدالت و مصالحه صلح، برنامه عدالت، به
 شماری هک باورند این به ها آن. ندارند افغانستان در عدالت تطبیق به امیدی نیز افغانستان در بشر حقوق مدافعان

 چنین در عدالت تطبیق و دارند حضور نیز ملی وحدت حکومت باالیی های رده در بشر حقوق نقض متهمان از
 است. ناممکن شرایطی
 ستا ناپذیر فنا داعیه یک انتقالی عدالت بحث»: گوید می افغانستان مدنی جامعه مجتمع رئیس رفیعی عزیز
. ندک دور مردم اجندای از را انتقالی عدالت تواند نمی کسی هیچ. دارد وجود میراثش و قربانیانش که این بخاطر

 «بکشد. بطالن خط یانتقال عدالت بر تواند نمی هم ملی وحدت حکومت
 انینگر ابراز بشر حقوق نقض و ها قتل کشتارها، دوام از بلکه اند عدالت نگران تنها نه قربانیان های خانواده

 تا شود جزا قانون شامل باید شکنجه و کشی نسل بشریت، علیه جنایت جنگی، جنایات گویند می ها آن. کنند می
 و لحص برای دولت عمل برنامه و منازعه ترسیم نگردد. گزارش تکرار نسل بعد ازین به نسل بشر حقوق نقض

 گنجانیده قوانین در و گردد تلفی جرم باید جنگی جنایات. شود عملی زودتر هرچه باید عدالت و مصالحه

 دوره در و شد آغاز پرچم و خلق احزاب رسیدن قدرت به از پس آن گستردۀ صورت به بشر حقوق نقض.«شود

 های طرف بین مسلحانه منازعات و ها جنگ قربانی هم هنوز غیرنظامیان. یافت ادامه طالبان و مجاهدین های
 «هستند. افغانستان در درگیر

 نکات به است نموده آزادی رادیوی با افغانستان بشر حقوق مستقل کمسیون رئیس سمر، سیما خانم که صحبتی در
 حکومت به افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون رئیس: )است برخوردار زیادی اهمیت از که میخوریم بر آتی
 این در زیرا. کند استفاده ملی مصالحه برای منازعه ترسیم و سازی مستند از تواند می که کند می پیشنهاد جدید

 التعد با رابطه در حکومت عمل پالن اساس بر گزارش این که افزود وی. است نهفته عینی های واقعیت گزارش
 های پست در که شده گرفته نام بشر حقوق متخلفین از آن در و شده ترتیب عدالت، و مصالحه صلح، بنام انتقالی

 (.نداشت را گزارش این نشر برای سیاسی ارادۀ کرزی حامد حکومت که گفت اما کنند، می کار حکومتی، بلند
 اما. ندک نشر تواند می را گزارش این بخواهد که زمانی هر حکومت گفت، افغانستان بشر حقوق کمیسیون رئیس
 قوقح مستقل کمیسیون گفت، لندن «هاوس چتم» در گذشته ۀهفت در اش سخنرانی در افغانستان جمهور رئیس
 کند. نشر را گزارش این تواند، می بوده مستقل نهاد یک بشر

 

 حقوق مؤسسۀ یک ذریعۀ «افغانستان عدالت پروژۀ »مستند راپور که اینطرف به میالدی ۱۱۱۱ سال از :نوت
 سرتاسر در کشور، خونین های جنگ عینی شاهدان منحیث افغان نفر ۰۱۱۱ حدود در به مراجعه با هالندی بشر
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 طبیقت جهت سمر سیما خانم ذریعۀ را راپور این کرزی حامد شخص و افغانستان حکومت گردید، تهیه افغانستان،
 دتم همه این متأسفانه. اند نموده دریافت قانونی،از جانب مؤسسۀ مذکور بازخواست و مملکت در انتقالی عدالت

 مسیونک و المللی بین خیریۀ مؤسسات جانب از بشر، حقوق ناقضان بشری جنایات رسی بر  موضوع که هرباری
ه همانطور گ  است، گردیده مطرح ها رویداد آن متهمین محاکمۀ و تعقیب منظور به افغانستان بشر حقوق مستقل

 تهگرف صورت کرزی جمهور رئیس جانب از خصوصا   موضوع تعقیب جلو نحوی بهخانم سیما سمر بیان نمود، 
 نشر گردد، اگر اینبار طوریکه اشرف غنی ابراز داشته است، راپور عدالت اجتماعی در خود افغانستان.است

 ویبسایت به لطفا   مهم ملی راپور این جهت مطالعۀ برای داخواهی در آینده فراهم خواهد گردید. زمینه ای
 نمایید: مطالعه آنرا دری و پشتو انگلیسی، السنۀ به و نموده مذکورمراجعه
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 دی، منابع خبری افغانستان.منابع خبری: میدیای جهانی، بی بی سی، رادیو آزا
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