
 

 

 

 

 

 

 ۹۱۱۲دسامبر  ۱۱شنبه چهار                                                حقوق قربانیان نیادب     
 

 ده دسمبر روز جهانی حقوق بشر
 جنگو پس از  گعدالت اجتماعی و کشور های در حال جن

 

روز های جهانی که پیرامون مشکالت و دستآورد های بشر میباشد به منظور آگاهی و خود آگاهی 

نهاد های / منابع سیاسی و اداری )بخشیدن انسانها وارد جنتری سازمان ملل شده، تا اراده مردم 

 .شکالت جهانی تقویت نماید و در راستای دستآورد های بشریت تشویقرا جهت رفع م( اجتماعی

همه " را به تصویب رساند که ای سازمان ملل اعالمیه  0491دسمبر سال  01چنانچه به تاریخ 

رای بدست ب اما با نهایت تاسف، بشر" انسانها در کرامت و حقوق، آزاد و مساوی به دنیا می آیند

در طول تاریخ خلقت اش باید .....( ادی و رعایت کرامت انسانیآز)، آوردن این حقوق ذاتی اش

در دنیای امروز نیز صرف نظر از موقعیت یا وضع اقتصادی کشور ها . مبارزه میکرده است

نهاد های سیاسی و اجتماعی  ،، چنانچه مردمه را مینمایداجتماعی ایجاب مبارزحاکمیت عدالت 

ندگی در تالش اند، اما در کشور های در حال جنگ و جهت رفع مشکالت و بهبود هر چه بیشتر ز

یا پس از جنگ تجربه نشان میدهد که وضع حاکم برای این مبارزه و تالش مساعد نبوده و باید این 

کشورها قبل از مبارزه بخاطر عدالت اجتماعی با تحقق عدالت انتقالی زمینه مبارزه برای عدالت 

  .سال کشور ما افغانستان گویای این ضرورت است 90چنانچه وضع  ،اجتماعی را آماده سازند

سه دوره اداری نظامی ( ثور به اینسو 7از کودتای خونین ) سال  90که در  یافغانستان کشور

توام با جنایت جنگی و سیستماتیک را تجربه کرده است بدون تحقق عدالت انتقالی راه به امنیت و 

  .صلح اجتماعی باز نخواهد کرد

الی چیست ؟ تحقق عدالت در حق قربانیان جنایت جنگی و سیستماتیک توام با گذشت، عدالت انتق

صلح اجتماعی را در پی دارد، کشور افریقای جنوبی میتواند نمونه  که برگشت حاکمیت قانون و

 .خوب این قدام باشد
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ایی خاینین ملی یکی از ضروریات زیربن تطهیر مقامات بلند دولتی از حضور ناقضین حقوق بشر

 .این کشور ها است

حاکمین که خود مظنون، متهم و یا مرتکب جنایت و خیانت ملی / این انتظار را نمیتوان از طرفین 

است داشت، این ملت آزاده افغانستان است که در طول این همه ادوار قربانی داده اند باید بار دگر 

فرا مذهبی و  ،می، فرا زبانیفرامرزی فرا حزبی، فرا قو( ساله جنگ و اشغال  90باتجربه )

ی ملت مستلزم تحقق گرد هم آیند وحدت و یکپارچگبه منظور جنایت و خیانت ستیزی .....( فرا

 !عدالت در حق شان است

  !نه در کنار آمدن با جنایتکاران و خاینین ملی 

که تجربه نشان داده سازمان ملل ممکن تا حال در مقیاس نهایت کوچک کار های عملی ی قسم

وابسته به ( جلوگیری از مشکالت/ طرح های بهبود ) بنآ استفاده از این آگاهی و ،ده باشدکر

 .ابتکار، اقدام ، مکلفیت و مسؤلیت پذیری ملت ها است

 :نوت

، اما سازمان ملل متحد آنها را به تأسیس سازمان ملل وجود داشته استروزهای بین المللی پیش از 

 .پذیرفته است( یط زیستمح/ بهبود دنیای حیات بشر برای ) عنوان یك ابزار قدرتمند 

 

 


