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 قوق بشر در افغانستان دو برابر شده است حنقض
 

 ستي متصور نیاني را پای افغانۀ جامعني مظلومۀفاجع
 
 مستقل حقوق بشر مشعر وني راپور آمس،یالملل نيب» !؟ «ی و بازسازتي صلح و امنی قواتي الرغم  موجودیعل

  . گذشته دو برابر شده استافغانستان متاسفانه امسال به تناسب سال حقوق بشردر و پامال کردن است آه نقض
 كي در ماه مارچ امسال، در نجانبيدرآابل آه ا  حقوق بشرونيول آمسؤ عضو برجسته و مسی نادری نادرآقا

 در ی بشراتي جنااديداشتم، راپور داده است آه علت ازد واشنگتن افتخار مالقات شان را آانفرانس صلح در
 یريگي به په این عالقي آوچكتری آه حكومت آرزیعني. است ی حكومتیريگيافغانستان، عدم بازخواست و پ

 !! حقوق بشر نداردني و ناقضنيمجرم
 و دي جرا، هاونيزيها تلووي راد،ی خبری توسط رسانه هااي است آه هم وطنان ما در سرتاسر دنني امر همتيواقع 

 گردد،يوارد م  دفاع مایمردم ب آه در مجموع بر ی حسابی باتي آه در جناخوانندي منند،يبي مشنوند،يمجالت م
 یاي آه قضاگرددياعالم م  وگردندي مريستگ نقض حقوق بشر در سر تاسر افغانستان دني و متهمني مجرمیگاهگاه

  : دي آی مشي دو حالت پ متاسفانه بعدًایول. رديگيقرار م» !«ی قانونبيشان تحت تعق
 

 آه یني شاهدان عتي ولو با جرائم مشهود، موجودنيتهم مجازات ماي از محكمه ی خبرچي  حالت هني در: اول حالت
 به یگري به دنبال دیكي هي و به قدرت خداهزاران قضشودي نمدهي باشند، شندهي بالفعل گرفتار هم گرد اآثرًایحت

 جرائم را به یريگي بازخواست و پتيولسؤ مین مقام حكومتي تا باال ترني ترني سپرده شده واز پائخي تارۀفراموشخان
  بری جنسۀاني و وحشختهي آنها تعرض  گسترده و لجام گسنيشتري و بني مصائب آه بدترني چننيا. رنديگيعهده نم
سسات حقوق بشر ؤ می اوراق راپور های با هزار درد و افسوس، تنها و تنها در البالباشد،يآودآان مظلوم م زنان و

افغانی آن بينوايان ميباشد،  قادات مذهبی، سنتی، عنعنوی و که منافی اعتآنهاۀ  و صد البته آه داغ سوزندبنددي مشنق
 ابد نقش ی قابل جبران براري غبتي ما بشكل مصني سرزمدفاعي و بلهيوسي بليفام  هزاران هزاراتي حۀدر غمكدتنها 
  .بندديم
 

 رسانه ها  جرم آنقدر مشهود باشد آه جرائد واي مطرح شود و ی اگر بازخواستًء صورت استثناني در: دوم حالت
 مربوطه و باالخره نياز مامور  جرمدي ، خری رشوه خور،ی آن همانا واسطه بازی دومۀآنرا برمال بسازند، مرحل

 ی صاحب ولسلي مثل پسر جناب وآیاي آه با درد و افسوس قضادينمايم» حل«  جمهور موضوع را سيعفو رئ
ی  پارلمانتي با معافاي نمودند، گویهشت ساله تجاوز جنس پناه ی بر دخترك بانهي نامردانه و وحشی،عتيجرگه آه با جم

 .دي گردی موضوع منتف"قبله گاه محترم"
 نفر مجرم ٩٠ از شتري بباي شب و روز تقرني شد آه درهمدهي شنهي وزارت عدلني از ماموریكي قبل از یچند

 در ی حامد آرزی آه امضادباشنيقابل انكار، محكوم به مرگ مريجرائم مشهود و غ  وی قطعتيخطرناك با محكوم
 ی است حكم اعدام مجرم و جاننيچن!!  انداخته استقي عدالت را به تعوی حكم محكمه مدت هاست آه اجرایپا

آه حال طالب  » یسرور«  از عصر وطن فروشان پرچم و خلق  بنام و بی دفاع،بالفطره، قاتل صد ها افغان مظلوم
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 ی و پارلمانی دولتی های همه به مقام و آرسی جنگتكاراني آه جنانديبي چون م، استدهي گرد»یعدالت واقع « یاجرا
  از جانب حامد کرزی حكم اعدامی امضاقي و تعوداردي برنمتي پس مانده است، دست از فعالیو ارتقاء نموده اند و
  .دينماي آمك م، ملتِ ی آن جانیدواريهم البته آه در ام

 
 افغانستان ی قضائالتي نمود آه تشكحي ملل متحد تصر٢٠٠٧راپور سال  ،ی سی بی بتي از سای  نظر به خبریبار

 . را انجام بدهدی آار مثبتچي  عدالت و دفاع از حقوق زنان هني تامی براستنتوانسته ا
 آه سال گذشته سه هزار و هفتصد ديگوي منتشر شده است،  هم چنان می سی بی آه در بیري در راپور اخی نادرنادر

 امسال صرف در كهيحال  است دردهي مستقل حقوق بشر  ثبت گردوني بشر در افغانستان در آمسمورد نقض حقوق
 . راپور داده شده استی نقض حقوق انسانيۀششماه اول سه هزار مورد و قض

سبب نرفتن شاگردان به  تي امنفقدان راپور، اگر در جنوب و جنوب غرب و جنوب شرق افغانستان نيا  اساسبه
 بر ی جنسی شمال مملكت، تجاوز های قسمت ها آه جنگ هم وجود ندارد مثالًًگري در مناطق دگردد،يمكتب م

  .گرددي و رفتن آنها به مكتب مالتيآودآان و شاگردان، مانع تحص
 بازخواست بر دختران خرد سال در سمت شمال مملكت، یب اآثرًا  وی بشرري آه امسال تجاوزات غميداني مالبته
  .زندي دفاع مارقم می و ب، شريف هم وطنان  مظلومۀ سادی در زندگهمي را  پیخشش و وحشتناآ قابل بري غعيفجا

  
به » بن «   آنفرانسسسه درِ ؤ مني گفت آه طرح ادي مستقل حقوق بشر در افغانستان باوني آمستي مورد موجوددر

 حقوق بشر آه به ونيآمس.  د آماني در سر تاسر افغانستان بمی حقوق بشرعتي بر وضیمنظور نظارت و راپور ده
.  افتتاح نمود اتي را هم چنان در والیادي نمود، شعبات زر جمهور افغانستان آغاز بكاسي رئ،یفرمان حامد آرز

 ی بشرۀ موسسني اتي آار و فعالی در آجنداغاز،ٱ گذشته در افغانستان، ازهمان ی  سالهااتي به جناقي و تحقیدگيرس
 گذشته در ی مستند سالهااتي جنایابي قتي مؤسسه در مورد حقني ایفوي وظتيعال متاسفانه فیول. قرار گرفت
 جرگه و مشرانو ی ولستيآنان عضو  ازی آه تعدادی سابق جهادیساؤ رني برادريی  عكس العمل هاافغانستان،

 ني باشد، ادهي گردیري جلوگوني آمسني ایفوي و وظی اساستيفعال  ازنكهي اایبر. ديجرگه را هم دارند، سبب گرد
 نيانتخاب مامور. دينماي متيفعال» !؟«  بد نام آردن جهاد افغانستانی برا حقوقی مؤسسهنيگروه ادعا نمودند آه ا

 و نقض اتيحقوق بشر و آتمان جناکردن  جرگه هم به منظور پامال ی از طرف ولسهيريسسات خؤو م  هاونيآمس
  .باشدي می انسانۀحقوق حق

  
 ۀرتمندان و جنگ ساالران، به بهان ممكت و نفوذ قدۀضعف مفرط حكومت آابل در ادارثر ر اب آه شودي مدهيد

 را در ی بشرري نوع اعمال غچي بازخواست هاي یري گیپ تيسسات حقوق بشر صالحؤ ممالك، مِ ی دولتتيحاآم
  . نداردراني وۀافغانستان جنگ زد

  
 ارزشمند حقوق يۀ اعالمیرايتحد ، پذ ملل مۀسسؤ در متي با شمولیالدي چهل مۀ آه در دهافغانستان
 هي از مواد آن اعالمدي ادوار مختلفه، باِ ی اساسني و به اساس مواد قوانبه حال رسمًا  تاد،يبشر گرد

 صلح و ۀ اعادی برای و هوی و هایالملل ني بی قوانهمهي اتي با موجود عمًالی ولد،ياطاعت نما
 . شده است معرفی حقوق بشری هاپي نقض از پرنسا دري ممالك دنني تر شناخته ازیكي ،یبازساز

 
 

  
 


