
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  

                  ۳۱13دسمبر،  13    ماللی موسی نظام                                        

 روز تعیین دفتر کمشنری اعالی حقوق بشر، مربوط سازمان ملل متحد
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

 

سپری می گردد. در سال   ملل متحد کمشنری اعالی حقوق بشرسال از تشکیل دفتر  ۳۱روز دهم دسمبر 
 نمود تا توجۀ ملل و دول جهان را به موادمشخص اسامبلۀ عمومی ملل متحد چنین روزی را میالدی  1۹۹3
و مراعات حقوق حقۀ حمایه و  ارزشمند حقوقی بین المللی ، این مقررۀ«جهانی حقوق بشر اعالمیۀ» مندرجۀ

 درج شده در قوانین آنان، جلب نموده باشد.مش خط یک  انسانی، منحیث
بین المللی در ویانا پایتخت اطریش شر، در یک کنفرانس مشنری اعالی حقوق بسال قبل حین تشکیل دفتر ک ۳۱

بانی  موجودیت و رسمیت این دفتر برای پشتی که به منظور حمایه و وقایه از حقوق انسانی تشکیل گردیده بود،
فظ حقوق آنان، رسمیت حاصل ملل جهان برای ح

که به جلسه نمود، چنانچه مواد مندرجۀ این 
نامۀ دفتر سشهرت دارد، اسا   «ویانا کنفرانس»

 کمشنری اعالی حقوق بشر را احتوا مینماید. 
از  «روز جهانی» از هر نوع  در افغانستان که

میگردد، « ؟»! استقبال و گاهی هم مردم جانب دولت
ه پیمایی ها و مظاهراتی از با راچنین روزی هم 

 دم وجود عدالتنا امید از ع جانب درد رسیدگان
قضین حقوق بشر و و انصاف در قبال نا انتقالی

جنایتکاران جنگی بر سر قدرت، صورت گرفت. 
 ند خبر:چنشر  اغ میرویم به سر

 
 کابل راهپیمایی کردند.ها کشته شده اند، در  در جنگ که گذشتهۀ سه ده صدها تن از بازماندگان قربانیان))

شماری از اعضای نهادهای مدنی و فعاالن حقوق بشر نیز در این راهپیمایی بودند و خواست اصلی آنها به 
 کشیدن افرادی بود که در سه دهه گذشه در افغانستان به نقض حقوق بشر متهم شده اند.محکمه 

  سبت روز جهانی حقوق بشر برگزار شد و شرکتبه منا "'انجمن دادخواهان افغانستان'این راهپیمایی از سوی 
 را از نزدیک دفتر ملل متحد و کاخ ریاست جمهوری آغاز کردند. کنندگان، راهپیمایی

" ناممکن است و شعارهایی "با حضور ناقضان حقوق بشر در قدرتمسئوالن این انجمن گفتند که تامین عدالت 
  دند.را نیز در اعتراض به همین موضوع با خود حمل کر

 انتقاد شده اند.سختی سه دهه پیش تا حال به  هایهای درگیر جنگ  همه جناح ،این راهپیمایی میه پایاندر اعال
 المللی هم به دلیل تلفات غیرنظامیان انتقاد شده است. در این اعالمیه از نیروهای بین

اند که به باور آنها،  "ای خواندهپیمایی دموکراسی و حقوق بشر را "شعارهای فریبنده برگزارکنندگان این راه
 "فجایع" زیادی زیر نام این شعارها در افغانستان صورت گرفته است.
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های سه دهه گذشته هدف اصلی شرکت  سی گفت که محاکمه عامالن جنایت بی ویدا احمد، رئیس این انجمن به بی
ای برای  امگذاری کرده و برنامه یک هفتهاین انجمن این هفته را "هفته قربانیان" ن کنندگان این راهپیمایی است.

 ((اند. دادخواهی قربانیان سه دهه گذشته به راه انداخته
 

ۀ افغانستان اگر بخواهیم که هر روز به استقبال روز لمردم بیچاره و بیوسیاز  اصل مطلب درین است که 
برای مردم بروند،  ز....رو ،شهید، روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان، روز اعالمِیۀ حقوق بشر، روز

اولیای امور و پشتیبانی و  به فکر تقلب کاریزیاد تر  ملت را  ، همۀ این جریاناتبوده دردناکنهایت  افغانستان
می اندازد. آخر تاکی و تا چند  شان مظلومو هموطنان  ها قدرمندی هرچه بیشتر چنایتکاران و قاتالن خانواده

نایتکاران بازخواست جقراری عدالت و بر قدرت نمایی نمود که تشنۀ ی محرومتزویر بر ملتباید با نقاب ریا و 
در دوازده سال  باال، مقامات به ها  گروه نآعادالنۀ و از تقرر و انتخاب غیر بوده مردم خویش سال اخیر  3۳

 قرار دارند.در اندوه و نا امیدی  اخیر،
نه تنها از  هنوز هم سال 1۳برای مردم افغانستان درین روز ها اینست که بعد از  یکی از دردناک ترین حقایق

خبری نیست، بلکه  زمینۀ  کاندید و انتخاب رئیس دولت متون قوانین دربرقراری عدالت و انصاف و مراعات 
ابقه را اکیداً از و افراد بد سحقوق مردم افغانستان ناقضین آشکارای اوراق قانون را که در هر انتخاباتی ارزش 

 ارزشی مبدل میسازد. کاغذ پاره های بیبه  یکبار دیگر ، منع مینماید،کاندید شدن برای مقام ریاست جمهوری
دردا که جنایت  و معاونین آن بیندازید، نظری به لست کاندیدان پذیرفته شده برای انتخابات ریاست جمهوری

ظلم و کشتار مردم افغانستان بوده سوابق کاری شان ا که کاران معلوم الحال و ناقضین مبرهن حقوق بشر ر
است، بدون شک شناسایی مینمایید......بلی، در زمرۀ تعداد دیگری از مجرمین برجستۀ جنگ های خونین 

که ثبت اوراق تاریخ بشریت گردیدده را  « قتل عام افشار» خونبارواقعۀ افغانستان، حتی عاملین و مجریان 
 مایید. بازهم بگوئید که قانون انتخابات چنین است و چنان میباشد!!است، مشاهده می ن

انصاف میرود، میشود که  در چنین روزی که جهان به استقبال حقوق حقۀ ملل مختلفه برای تأمین عدالت و
آن  شش و نیم مردم را در سرزمینی که  «مجازات سنگسار» امکانات درج جزای خفت آور و غیر بشری 

که بر را  «اعالمیۀ ارزشمند حقوق بشر» که  مللی بوده استاز جملۀ معدود  1۹۹۱ی در سال دهه قبل، یعن
 ، نا دیده گرفت؟!بنا یافته است، امضاء و تعهد نموده استکرامت انسانی و حقوق واالی نوع بشر 

 مینمائیم:در سایت بی بی سی، به نشر رسیده است مطالعه  در زمینۀ چنین روزی متن قسمتی از خبری را که 
 
با مسئوالن کمیسیون مستقل حقوق بشر، مجلسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان در ))

 های خود را در زمینه حقوق بشر توضیح دادند. برنامه
حمل آینده برنده شدند، اجرای برنامه  1۱شماری از نامزدها بر این نکته تاکید کردند که اگر در انتخابات 

برنامه عدالت انتقالی در دور اول ریاست جمهوری حامد  انتقالی را در دستور کار خود قرار می دهند. عدالت
سازی موارد نقض حقوق بشر در سه دهه  کرزی روی دست گرفته شد و کمیسیون حقوق بشر اقدام به مستند

 گذشته کرد.
زی رئیس جمهوری افغانستان تحویل کمیسیون حقوق بشر گزارش خود در این زمینه را کامل کرده و حامد کر

 داد.اما در نهایت برنامه عدالت انتقالی عملی نشد.
"کنفرانس روز چهارشنبه نامزدهای انتخابات و مقامهای کمیسیون مستقل حقوق بشر که با عنوان مجلس در 

 برگزار شد، بر اجرای این برنامه تاکید شد.ملی انتخابات" 
ای نقض شده و برای رسیدگی به  ه دهه گذشته حقوق بشر به پیمانه گستردهبرخی از نامزدها گفتند که در س

 دادخواهی قربانیان باید برنامه عدالت انتقالی اجرا شود.
حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است اوایل ماه دسامبر از نامزدان انتخابات ریاست کمیتۀ نظارت بر 

 ((ر قبال مسائل مهم حقوق بشری روشن کنند.جمهوری افغانستان خواسته بود که موضع خود را د
 

گروپ کاندید ها و از  و ناقضین حقوق بشر ی از مجرمین جنگیاگر یک خواهد داشت کهآیا امکان یا هللا! 
میشود به معجزه  ؟ز نمایدبه ریاست جمهوری انتخاب گردد، محکمه و بازخواست را از خود آغا معاونین آنها
 باور نمود؟!
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 انسانی تقدیر از مراعات حقوق حمایه و که در چنین روزی که مردم جهان برایرسانید عرض د به در پایان بای

قرار داد » هم نوا میگردند، رئیس دولت افغانستان که برای پشت گوش نمودن هرچه بیشتر معضلۀ امضای 
ارزش و مسئولیت حتی  با امریکا، مشغول مسافرت های غیر قابل پیش بینی گوناگون و متفرقه میباشد، «امنیتی

واقف نگردیده  حقوق بشر را حمایه از تشکیل دفتر کمشنری اعالی سالگرد و «کنفرانس ویانا» وظیفوی مواد 
 باشد!

 
 خپلواکی -با تشکر از سایت: استقالل
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