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  رشيل بعد از پذ  شصت سانافغانستا

  

  حقوق بشريۀاعالم
 

 نمود آه بي حقوق بشر را تصويۀ سازمان ملل متحد، اعالمی، مجمع عموم١٩۴٨ سال قبل بروز دهم دسمبر شصت
 به . مطرح آردیجهانيۀ  را به سوی بشری و حقوقی انسانی ماده، ارزشهای سیط  مذآوريۀ خود اعالمۀبه نوب
 ی حقوقی تا ساختمان ها،دي گرددرخواست نمودندي سازمان ملل را آسب متي آه عضویالكمم  ازهي اعالمنياساس ا

  . سازنداري عه،ي اعالمني دری بشرۀ به اساس حقوق شناخته شدرا شيخو
 اعالم نمود آه بعد از شصت سال هنوز هم ، روز با ارزشني دری اهياني بی ملل متحد طیسرمنش»   مونیبان آ «

. ندينماي را به جوامع وارد میشماري بی حقوق بشر، مظالم انسانيۀود دارند آه برخالف اعالمجهان وج  دریممالك
 وابسته يی که بشری های آزاد وهراس است  وشهيند قابل ارد،يگي آه بر زنان و اطفال صورت می مورد مظالمنيدر

  .گردديامال م پ غالبًا متاسفانهميباشد ، حقوق بشری جهانيۀ مواد اعالمیبه مراعات و اجرا
 ء مملكت را احتواكيباع ت ای و آلتوری اجتماع،ی اقتصدا،یاسي س،ی حقوق بشر، درمجموع حقوق مدنی هاپيپرنس
 .گرددي عرضه م،ی و عدالت اجتماعتي حقوق در پناه قانونني آه ادينمايم
 

 ۀمواد مندرج  وديگرد رايپذرا درهمان سال   با ارزش حقوق بشريۀ در ملل متحد، اعالمتي هم بعد از عضوافغانستان
 .ت اسدهي مختلفه به وضاحت درج گردی اساسني مذآور در قوانيۀاعالم

 جهان به ۀ در ممالك مختلفیسته اي شالي تجلباشد،ي حقوق بشر آه دهم دسمبر می جهانيۀ سالروز اعالمني شصتماز 
 ی به پهناهي اعالمنياد ارزشمند ا هم به خاطر پامال شدن موراني وۀعمل آمده است آه در افغانستان جنگ زد

 يی ها و آنفرانس هاانهي بنه،ي ناراض ما، در زمنان مربوط و چه ا زجانب هم وطی هاونيمملكت، چه از جانب آمس
 حقوق بشر ی هاپي مردم افغانستان و نقض پرنسی است آه شرائط حقوقدهي ها تصرح گردانهي بنيدر. ديدائر گرد
  !! نموده استاري شدت اختاري سال گذشته بس۶نسبت به 

 
 و نقض حقوق بشر توسط جنگ یبود عدالت انتقالم مستقل حقوق بشر از آونيعضو فعال آمس » ی نادر نادر«ی آقا

 امور را ۀ و ضعف اداری داشته و قانون شكنتي شكااتيوال  در مرآز وی امور دولتیاي اولان،يساالران، زور گو
 اعالم ،یري گهي قبل به اساس احصائینامبرده چند. داندي مليافغانستان دخ  حقوق بشر دريۀ مواد اعالمقيدرعدم  تطب

 عدم بازخواست،  محكمه شتري آه ب، استدهيافغانستان نظر به سال گذشته دو چندان گرد نمود آه نقض حقوق بشر در
 .گرددي محسوب می جرائم انسانادي حقوق بشر، علت عمده در ازدناجازات ناقضو ُم

 باشد،ي قابل ارزش مشهي اش همیمنطق  ویحقوق  عالمانه،لي فعال حقوق بشر آه واقعا تحل»زيملك ست « ی آقامحترم
 امكان ی ارزشمند حقوق بشر در صورتيۀ از اعالمیروي حقوق بشر اظهار نمود آه پی هابيدر مورد نقض پرنس

نين شرايطی در افغانستان نقض پرنسيپ های حقوق ، که فقدان چ برقرار باشدتي و قانونی است آه عدالت انتقالريپذ
  .بشر را  در سر تا سر مملکت کامًال ممکن ميسازد
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 اظهار نمود آه در شي خوی ملل متحد در سخنرانۀسسؤمربوط م »مايني «عضو دفتر »  مبارزالبين« محترمه 
 نمودن قينجمله حرا ازگردد،ام  ناآیو بشر ی انسانی آه اآثر پروژه هاگرددي و جنگ سبب میتي امنیافغانستان ب
 سبب  ،که در نتيجه نقض پرنسيپ های ارزشمند حقوق بشر را  نام بردديسسات مربوط به زنان را باؤمكاتب و م

 یها تي بر آودآان و زنان و عدم بازخواست، مشكالت فعالجاوزاتت افزود آه سوختاندن مكاتب، یو. گردديم
  .زدساي را به رآود مواجه مهيريسسات خؤم
 
 موجود است، در ی و در اوراق قانون اساسیاسيه س  افغانستان، حقوق بشر صرف از نگاماري بۀ مجموع در جامعدر
ی حال  حكومت و مردم افغانستان عمل آند، درني عامل رابطه ساز بثي به حدي حقوق باني اتي اصل موجودآهی حال
 حقوق بشر درج است، یجهانيۀ  آه در اعالمی به شكل و امثالهمی مدن،ی آلتور،ینگاه اقتصاد  حقوق ازني اآه

 ري غی آه خالباشدي حاآمه با مردم افغانستان مۀ روابط قویختگي نداشته و علت بزرگ از هم گسی خارجتيموجود
  و از هم پاشيدۀماري بۀ آه بر جامعی و عدم اعتمادیگانگي بنير اثر اببنابران .  استدهي را سبب گردیقابل جبران

 ري آنها غراني در اجتماع وی حقوق بشرلي است آه تعمنري هموطنان ما، د باوری بوده و در نتيجه،ستان مستولافغان
  .باشدياصال ناممكن م قابل لمس بوده و

 
 نظام كي تي و مشروعتي آه موجود و مراعات پرنسيپ های با ارزش اعالميۀ آن گفت آه حقوق بشردي خاتمه بادر
 عدالت ،جتًاي آه نتدهدي شكل م نظام مذکور،هم به مقابل  دولت راكيباع ت اتيولؤ مس،دينماي ملي را تكمیاسيس

 ران،ي وۀ آه در افغانستان جنگ زدیتي و قانونی عدالت اجتماعنيهم، ...گرددي ملي تشكتي و قانونیارزشمند اجتماع
 !! استدهي متولد نگردزهنو

 
 


