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  ،سازمان ملل متحد یسرمنش آنتونیو گوترشجاللتماًب

 
 د، با احساسینمایب میل افغانستان را بدقت تعقیومستقل كه مسا یك نهاد مسلكیانجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمثابه 

وسازمان ملل متحد با  یقبل ازانكه افغانستان در حضور گسترده جامعه جهان خونبار انكشور، یدیت در قبال تراژیمسئول

ر با حسن نظرو درك از یاخ یشما كه در روزها جاللتماًببه سازمان ملل متحد و ، لزوماٌ مواجه گردد یسقوط و فروپاش

شنهادات مشخص، خواستارعطف ید، مراجعه وبا طرح پیرح فرمودرا مط یضرورت عاجل صلح و استقرار آتش بس فور

 .م یباشیم له سازمان ملل متحد و شخص شمایجم یتوجه و مساع

 

كه معلول و محصول مداخله  آنبیشتراز چهار دهه است كه افغانستان در آتش جنگ تحمیلی میسوزد و تراژیدی خونبار 

 خارجی است، به زخم خونین ناسور و ساری مبدل گردیده است .

جنگ و  افغانستان كه در اوج جنگ سرد بمركز تصفیه حسابات ابرقدرتهای رقیب عضو شورای امنیت مبدل گردید،

حضور یكی از اسالف شما و در حالیكه به مساعی جمیله سازمان ملل متحد و در گردیده است.  قربانی بزرگ را متحمل

بطرف دهه دهشتبارسیطره افغانستان وزرای خارجه ایاالت متحده امریكا و اتحادشوری قرارداد ژینو عقد گردید، 

تروریستان  را نابود و بمركزامن  این کشورود ب و هست سوق وانارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان  پاكستان،

  سمان خراشهای مقر سازمان ملل متحد بازتاب یافت .آآتش برج و باروی  واقب ان در شریر بین المللی مبدل و ع

و  ، بازسازی و تقویت نهاد های دیموکراتیک مبارزه با تروریسم، دولت سازی هایقطعنامه  مندرجاتدرهفده سال اخیر 

، احوال خونبار جامعه گویای این با وجود قربانی های بزرگ مردمو متاسفانه  فراپان صحبت گردیدهین ئهیرو نابودی 

 :حقایق تلخ میاشد 

ت ها ، یحقوق بشر ، غاصبان ملك یبه اشتراك ناقضان حرفو یقانون ساالر، شركت سهامومقتدر  یبه عوض دولت مل

ساخته اند  یو بالخره حالت را مستولهسته گزاری شد  یپتوكراسیكه داران " جهاد " ، دكانداران قوم ، كلین ، تیتاجران د

 ت منفوریقلاك یون مردم در گرو یمل یكه س

و فقر  یاسی، س یع اجتماعیجالبان فساد ساالر، گروگان ساخته اند و مردم مظلوم در حرمان از حقوق شان بحران وس 

 شوند .یستان متحمل میگسترده را با انتحار و انفجار ترور

 

  احوال اسفبارمردم را از حقوق شان محروم و :

 

  . د روزمره مواجه است یشان با تهد یات و زندگیق حح -

 بمردم تعلق دارد، وجود دارد . یكه بطورانحصار یت ملیدر برابر اعمال حق حاكم یار جدیموانع بس -

  گردد .یمحروم م یبا وجود اراده مردم افغانستان از حق گذار بشاهراه صلح و ترق -

اعم ازالقاعده ، طالبان، داعش و  یستیترور یسابقه سازمانهایناتو در معرض هجوم ب یع نظامیافغانستان درحضور وس

ر بوتو، جنرال مشرف ، ینظینتون ، خانم بیكه به اعتراف خانم كل یوابسته به انان قراردارد. گروه ها یگروهك ها

جاد و مردم مظلوم افغانستان یت ایامن یبزرگ عضو شورا یك قدرتهایوپولوتیو ... بمثابه ابزارتحقق أهداف ج ینسكیبرژ

  باشند .یات شان میجنا یقربان

ت یدرپاكستان قراردارد كه سرانجام سكانداران جهان بعدازچهل سال به حقان یستیترور ین سازمانهایز و امن ایمراكز تجه

م ( و در  2017در سپتامبر )  ترامپ  یانكشور اقا ین كشور حامیبزرگتر س جمهوریرئ یادعای افغانستان معترف وحت
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 یجد اعالم واز عزم  یستیترور یسازمانها یو دولت انكشور را حام سم یپاكستان را مركز ترور  یتر سالجارین توینخست

  .ر انكشور وعده سپردیبخاطر تغ

 

  ت قراردارد :یه بشریات علیافغانستان اماج جنا  

كشانند  یستان مردم را بخاك و خون میوند و همه روزه در نقاط مختلف تروررین میروزانه تا سه صد تن دركشور از ب

،  یملك یاهال بر  " از قبل پالن شده " و با " قساوت "   ند و بشكل " هدفمند " وینمایجاد میال و كربال ایو صبرا و شط

  دهند .یحمالت را انجام م ا ی، مدارس ، مساجد و تكا یمراكز اموزش

م ( ، اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزای بین المللی ، منشوردادگاه  ۱۹۰۷) از الهه  ین المللیب یار هایتمام معکه بر طبق 

ات ین جنایام (  ۱۹۹۸م ( و اساسنامه دیوان جزای بین المللی  )  ۱۹۴۸بین المللی لندن ، کنوانسیونهای چهارگانه ژینو ) 

  ده است :یف گردیتعر ین المللیم بیدر جرا

  ،تیه بشریات علیجنا -

 ، یات جنگیجنا -

 ، یات ضد بشریجنا -

  ،یهالا یو كوچ دادن اجبار ید ، نسل كشینوساج -

 ،یستیو ترور یجنگ یت هایمجبور ساختن اطفال به فعال -

 ،یر قانونیساختن غ یو زندان یشخص یزندان ها -

  ،ه صلحیات علیجنا -

 مذهبی،تحریکات مخاصمت های قومی ، زبانی و  -

 ،یخیب آبدات تاریو تخر یتاراج وچپاول معادن و اثار فرهنگ -

 زنان و کودکان در مناطق تحت تسلط زورداران. سو استفاده و تعرض جنسی  -

 و دها جرایم دیگر که دولت موجود با نا توانی و در معامالت بخاطر حفظ موقف خویش ، در حکم بیننده را دارا میباشد.

 

،  یها كه سالمت جسم یریم ( " تمام موارد نقض حقوق بشر در منازعات و درگ 1948نو ) یون ژیمطابق به كنوانس

  گردد .یم یات جنگیرساند " شامل جنامیرا صدمه  یو اخالق یروان

ست بدون یابکه اظهر من الشمس است،  اتالزام ،آمار داده شدهكه یاد شده، در تمام مواردی یون هایمطابق به احكام كنوانس

متاسفانه درین ارتباط كار دقیق  لیو یرندگ قرار محاكمه مورد آنها عامل و دولت حامیهای  ، سازمانینمجرم  تآخیر

أفغانستان که درنوامبر سال گذشته خواستار بین المللی بررسی جنایات جنگی به  انجام نیافته و حتی ازآمدن سارنوال 

 استی شده جلوگیر مجوزبررسی جرایم یاد شده گردیده بود ، 

 یوان جزائیوستن انكشور به اساسنامه دیافته ،بنابرعدم پیانجام  ییكایكه توسط سربازان امر یم جنگیك بخش جرای) البته 

قرار  یواشنگتن مورد بررس -كابل  یتیو امن ی" در موافقت نامه دفاع یت جزائیاز " معافیو همچنان دادن امت ین المللیب

 (نگرفته است 

 

و جنگ  ین المللیو ب یمنطقو یك رقبایوپولیتیج یبزرگ وكشمكش ها  یها ین بازید و خونیكه دور جدیحالدر اکنون 

كمبود آ ب  یو سونام یب طبعیقرار داده است وافزون بر آن مصاها كشمكش این در محراق  افغانستان را یابتین یها

قبل ازانكه افغانستان درحضورداشت گسترده  تا توقع میبریم  و بود كشورماساخته است را متوجه هست ید جدیتهد

 یحقوق بشر و ارزشها یه جهانیمبدل وبه قبرستان اعالمدیگر  ه یسور ه  یک وسازمان ملل متحد ب ین المللیجامعه ب
   ،گردد مبدل یامللل نیب حقوق  یجهان

، خواهان  یات یمراجعه و در عرصه ها،  م یقان داریشما كه بر ورود و حسن نظر شما به درد كشور ما ، ا جاللتماًببه 

باشیم: یله سازمان ملل متحد میجم یعو مسا یر جدیتداب  

 

   :بای قتیحق ون یسیكم یک جادیا 

م ( و تا كنون در هر  2002)  یدر فبرور یو ملك یر هوانوردیقتل وزقضیه از  بعددر افغانستان در هفده سال گذشته و

نظر ما از  حون مطمیسیدوارم تا كمیدر قبال نداشته است و ام یج عملیچكدام نتایه لی ده ویجاد گردیون ایسیمك كیمورد 

 یستیت را در حوادث تروریه بشریات هولناك علیتا جناد یبوجود ا یج و اقدامات عملیطرف سازمان ملل متحد با نتا

ن یو عامل یر محالت بررسیو سا ، حوادث خونبار اخیر در غرب کابلیهولناك كابل ، سرپل ، كندز ، جالل أباد ، عزن

.بكشاند محاكمه به و یمعرف انیجهان به را نانآ یحام دولت و عامل سازمان ،  الحال معلوم   

.  

:پاكستان كشور  بر متحد ملل توسط یامللل نیب راتیتعز  ضعو    
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در بیشتر از چهار دهه و نقش ان كشور بحیث مركز تروریستان شریر بین علیه افغانستان جنگ اعالم نا شده پاكستان 

ضافی در حکم خرما االمللی و حمایت دولت آن از سازمانهای تروریستی ، دیگر از كفر ابلیس معروفتر و ارائه دلیل 

.است بغداد به بردن   

ازمان ملل متحداست و هم ناقض این دیگر به تمسخر گرفتن شورای امنیت ملل متحد است كه پاكستان هم عضو س

افغانستان قرارداد ستراتیژیك دفاعی  ن سازمان میباشد و از عجائب دیگر این است كه ایاالت متحده امریكا هم باآمنشور 

.دارد سردوستی پاكستان خود پیمانكار با هم و دارد امنیتی و   

ن بر طبق منشور سازمان ملل حق دارد تطبیق و افغانستا )pacta sent sarwanda) عرف قدیم و معمول بین المللی

.نماید مطالبه را املللی بین مقاوالت و ها قرارداد   

ت سازمان ملل متحد یامن یتا شورا ؟ده استیرسنن آوقت اجازه میخواهیم بپرسیم: آیا هنوزهم  

United Nations sencations)اصل لبر اص یفصل هفت و متك     ) ث مركز یكشور پاكستان را بح

لاص طبق بر سمیترور  یحام  بمثابه را انكشور  دولت و افگنان دهشت امن مكان و ستانیترور   Leal 

settlement  sencation ) (دهدبقرار یرات جدیورد تعزحامی تروریزم م م.  
 

:نوفسادساالرا فساد هیعل درمبارزه افغانستان به كمك   

كه است داشته اعالم ونومای   

شرمانه است كه همه راشگفت نموده ... " والبته اظهارات مشابه از یاربیوبس یر انسانیدرافغانستان ، غگسترده   فساد" 

فاسد  یگاه افغانستان را در صدر فهرست دولت هایابد و جایگارانجام میو منجمله سازمان س ین المللیطرف مراجع ب

ند و اما تا كنون ینمایشان شكوه م یدالر اردیمل ع كمك صدیاز تاراج بخش وس ییكاینموده اند ومراجع امر یطرازبند

ان و قاچاقبران مواد مخدر و ... اعالم و محاكمه نشده اند . بر ی، پول شو اه از فساد ساالران بزرگ یچ فهرست سیه

ت ین امنیمسلح مصروف تأم ین هزار منسوب قوایشود و چندیم مین سرخ فرش و تكریعكس در برابر اربابان فساد قال

.باشندیم انیاقا همین   

رد . یت قانون دفاع صورت گیجاد حاكمیه فساد و ایده است كه از اراده و ارمان مردم در مبارزه قاطع علیوقت ان رس

 یدیماند تا سخن مسوالنه در قبال تراژیم یك فكاهیشتر بی" كار افغانان است ، ب یا " دولت سازین استداالل كه گویا

ین فقدان دولت مقتدر محصول كارعامل داشت كه یه میتوج ین استداالل وقتیه افغانستان . اخونبارمردم به عزا نشست

م بند را ین یموكراسید یریجان ك یكا اقایر خارجه اسبق امریوز یقاآن نسخه ین مورد همیبود و دراخرینم ینالمللیب

.میباشیعواقب فالكتبار انرا شاهد مم نمود كه ما یتقس یب انتخاباتیرق یرا به گروه ها یت ملیو حاكم یسالخ   

را انجام  و موثری فسادساالران كمك بزرگ یفشاات قانون و یاستقرار حاكم یتواند از درراستایسازمان ملل متحدم

.دهد . 

ن ضرورت سپاس یشما از درك ا جاللتماًبكه از بذل توجه یاز افغانستان است و درحالین نیتر یاستقرار صلح أساس

:م تایدا تقاضا داریم ، أكیداریم  

  

ن راستا بخاطر قطع كشتار یله شان دریجم یت قرارداده و از مساعیامن یاستقرار آتش بس را دردستور كار شورا

.ندیفرما مساعدت ی ز یوخونر    

یت اخالقین اقدام به مسولینبوده ، بل در یمتك یخالقاو یت فردیانجمن با مراجعه بشما تنها به حسن ن   ( 

Moralobligation  ) داردید میخونبارافغانستان تاك یدیمتحد در قبال تراژ وسازمان ملل  یجامعه جهان.  

  

د احترامات فائقهیبا تجد  

 

 

   

 از نام هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبد الواحد سادات

 رئیس انجمن
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