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2017 دسامبر 10  

 
 حقوق بشر یروز جهاندهم دسامبر 

 
  

( سال  ١٥٩ر فرانسه كه ) یم ( و در شهرزادگاه انقالب كب ١٩٤٨( سال قبل در دهم اگست )  ٦٩) 

ب یحقوق بشر به تصو یه جهانیافته بود ، اعالمیه معروف حقوق شهروندان نشر یشتر ازان اعالمیپ

 گردد . یاد میز یان حقوق بشر نیم ( در افغانستان همچنان بنام قربان ١٩٨٥د كه از سال ) یرس

 

 باشد كهیهزاران سال م یمبارزه در ورأشه و ی، اند یخیحقوق بشر دستاورد بزرگ تار یه جهانیاعالم

سان ان ییو طبع یو ذات ی، كرامت انسان یالدیدر قرن گذشته م یب جانكاه و دو جنگ جهانیبعد از مصا

ب یماده مسجل ساخت كه با تصو یدر س یو مكان یت زمانیرا به صورت جهانشمول و خارج از محدو

ن یو حقوق ب یاسیو س یحقوق مدن ین المللیب یقهاثایناشئ و مكمل و متمم ان ) م یثاقهایاسناد و م

ه ی، إمحای كل یض نژادیرفع همه أشكال تبع یونهایو كنوانس یو فرهنگ ی، اجتماع یاقتصاد یالملل

ستانه ب حقوق بشر دویب ، حقوق كودك  و ... ( و با تصویه شكنجه و تعذیه زنان ، علیض علیأشكال تبع

د یمبدل گرد ین المللیث ركن عمده حقوق بیم( بح ١٩٧٦حه در ) یب الیم( و تصو ١٩٦٨)  ین المللیب

،  ین ملیل انها در قوانیشدن و تسج ین  بنابر همگانیم( شهر و ١٩٩٣كه بر طبق اسناد كنفرانس ) 

 ت دارند . یدولتها ، نهادها و شهروندان جهان بخاطر تحقق ان مكلف

، چتر بزرگ محافظ حقوق  یار ها حقوقیمعل أصول و یرسد كه در بخش تسجیب بمالحظه مینترتیبد

 ده است. یجاد گردیبشر ا یابنا
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 یه جهانیب اعالمیخ حدود هفت دهه  تصویق ، تارید اعتراف كرد كه در عرصه تطبیسوگمندانه با

ن أصول یت ایباشد ، احترام و رعایو أصول مندرج در ان م یار هایخ نقض خشن معیحقوق بشر ، تار

ت یامن یشورا یدائم یباشد و أعضایم ین المللیو ب یمل یت قانون در عرصه هایحاكمقبل از مستلزم 

را عهده دار  ین المللیت إنفاذ اسناد بیسازمان ملل متحد كه بر طبق احكام منشور ان سازمان مسول

تو در ان شورا به حربه دفاع از یحق و یشوند و حتیباشند ، در عمل  از ناقضان عمده پنداشته میم

م ( هفتاددر هفتاد مورد  ٢٠٠٣م تا ١٩٥٣ده است ، طور مثال از سال ) یقضان حقوق بشر ، مبدل گردنا

ز ن رویده است و دریتو گردیكا ویل توسط دولت أمریات اسرائیه جنایت علیامن یشورا یقطعنامه ها

ر تمام المقدس د تیم انتقال سفارت إنكشور به بیكا با اتخاذ تصمیس جمهور أمریم كه رئیها ما شاهد هست

ت ان سازمان یامن یرپا و از أصول مذكرات مصوب شورایار ها و مصوبات سازمان ملل متحد را زیمع

 عدول نموده است . 

ب ناشئ از ان ، جهان را یاز جنگها و منازعاتها جهان و مصا یریسازمان ملل متحد در جلوگ یناكام

م ، ارقام هولناك در عرصه یباشیعدالت را شاهد مت قرارداده است و  ما مرگ یه بشریات علیآماج جنا

كودك  ونیكصدو پنجاه ملید و  ید قرارداریون طفل در معرض تهدینقض حقوق كودكان كه تا پنجصد مل

ون و شش یت كودكان در سال پار پنج ملیشاقه مصروف اند و حسب گذارش صندوق حما یبه كار ها

صد ، برابر یك فیران كه فقط یت ثروتمندان و فقیج فرق أقلیده و متاسفانه خلیصدهزار ، به هالكت ا رس

جهان  تیم ، امنیت و جراید بحران ، أفرأطیند و ... از عوامل تشدینمایصد ثروت را تصاحب مینودونه ف

 ما را به مخاطره قرارداده است . 

 

م ، جنگ یینمامنصفانه باشد تا از روز نقض حقوق بشر صحبت  دیدر روز حقوق بشر در افغانستان شا 

سازد و یات محروم میمردم مظلوم افغانستان را از حق  ح ین المللیستان بیخانمانسوز و هجوم ترور

، فاجعه حقوق بشر  در كشور  یات ضد بشریو جنا یات جنگیت ، جنایه بشریات علیهمه روزه جنا
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ب یمصا و یسپر یس جمهور تا ثلث نفوس شب را به گرسنگیگردد و طاعون فقر كه بقول رئیتكرار م

ا ران را بیت بزرگ ، زنان ، جوانان و فقین و ... سه اكثریجا شدگان ، مهاجران ، معتادی، ب یكاری، ب

، گسترش بازار فساد  یج اقتصاد جرمیشدن اقتصاد و ترو ییایمواجه ساخته است و ماف یخطرات جد

 ساخته است .  یكشور مستولن ، فاجعه حقوق بشر را در یت مجرمیت فساد ساالران و معافیو حاكم

ر سیت حقوق ، میحراست با صالح یت قانون و ارگانهایتحقق حقوق بشر فقط و فقط در وجود حاكم

ن خواهد بود یا یل  از روز جهانین تجلید انجمن حقوقدانان افغان در ا روپا ، بهتریخواهد بود و از د

 رد .یقانون تالش صورت گ تیها ، صادقانه بخاطر استقرارحاكم یكه با عبرت از ناكام

 

 با حرمت

 هیأت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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