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 سازمان ملل متحد و فاجعه افغانستان

 زمان ملل متحد مین سالروز تأسیس سا   ۷۶بمناسبت   
 
 

سپتمبر سالجارى در هفتادوششمین مجمع عمومی این    ۲۱ازمان ملل متحد در  گوتیرش، سر منشى سجاللتمآب انتونیو  
 : سازمان در خطاب به رهبران جهان گفت که 

   شوند ! « "بیدار"» در مقابل بزرگترین بحران عصر کنونی 
 : و افزود

   جهان ما هیچ زمانی به این حد تهدید و منقسم نشده بود ! «  »
سازمان ملل  ( اکتوبر و هفتاد و ششمین سالروز تآسیس    ۲٤ن افغان در اروپا بمناسبت )  نجمن حقوقدانا شوراى رهبرى ا

   متحد :، مبرمترین موارد مربوط بسرنوشت افغانستان به عنوان تبجیل شایسته ازین روز مطرح مینماید . 
   در حالیكه هشدارباش ! و بیدار باش !
   یداند . هبران جهان را بسیار مبرم و بموقع معالیترین مقام سازمان ملل متحد به ر

   ى سازمان ملل متحد در رابطه فاجعه بزرگ در افغانستان :با مراجعه و خطاب به جاللتمآب سرمنش
   بیدار باش ! و هشدار باش !

افغانستان که از سقوط کامل اقتصادى  تا قبل  از سازمان ملل متحد تقاضا مینماید  با تاکید  عواقب    مطرح و مصرانه و 
مان تصامیم جدى اتخاذ و مسیر  ن براى منطقه و جهان مبرهن است ، متكى بر مسؤلیت و صالحیت ان سازآهولناك  

   هاى مطلوب تحقق انرا مشخص فرمایند .
فت بزرگ مواجه بود ، بعد از سقوط نظام سیاسى قبلى در پانزدهم اگست با  آافغانستان طى سالهاى اخیربا بیشتر از ده  

   گ حقوقى و بحران کالن مشروعیت ملى و بین المللى نیز قرار گرفته است .خالى بزر
افغانستان مى باشد در احوال شیوع گسترده وایروس کرونا و کمبود  فقر گسترد از نود فیصد مردم  ه که دامنگیر بیشتر 

را متحم از چهار دهه  بیشتر  از روزگار مردم مظلوم که عواقب جنگ تحمیلى  بیرون  امكانات صحى دمار   ، ل میگردند 
   کرده است . 

ه از معضله برسمیت شناختن حكومت طالبان استقبال مینماید و  انجمن از جدا ساختن کمك هاى اقتصادى و بشر دوستان
ن مى باشد . بدون شك مردم از سازمان ملل متحد توقع دارند تا حداکثر شفافیت درین پروسه مرعى  آ خواهان گسترش  

   اوم کار دفتر یونوما در افغانستان مورد استقبال مى باشد . گردد ، درین ارتباط تد
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ن گسترش میآبد ، از  آ عطف توجه به بیجا شدگان و مهاجران افغان که روز تا روز دامنه    ، هاهمزمان با پروسه کمك  
و   قضات  منجمله  و  مردم  مختلف  هاى  کتگورى  که  واقعیت  این  تا  است  ضرور   . است  برخوردار  استثنایى  اهمیت 

ن با خطرات جدى مواجه  سارنواالن و منسوبان قواى مسلح دولت قبلى کماکان در معرض تهدید قراردارند و حیات شا 
   مى باشد . 

 

از سازمان ملل متحد مجدانه تقاضا مینماید تا شروط برسمیت شناختن حكومت طالبان    انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 
بر وفق منشور سازمان ملل متحد و معیار عالى قبول شده حقوق بین المللى تعریف گردد و الزام حتمى به احكام منشور  

الحاق نموده است بشمول اعالمیه    نآ عهد به مندرجات میثاقهاى قبول شده بین المللى که افغانستان به  ملل متحد و ت
زادیهاى شان  آجهانى حقوق بشر ، باید رکن اصلى این شروط باشد ، تا مردم افغانستان اطمینان پیدا نمایند که حقوق و  

   .  وجه المصالحه دسایس الحیل قدرتهاى بین المللى قرار نمیگرد 
   ه است که مایه خوشنودى ما است و اما : ن بازار تابوت فروشان کساد گردیدآ با فروکش نمودن جنگ و توقف 

و حق   مردم  اراده  به  احترام  بدون   . دارد  فاصله وجود  ها  فرسخ  پایدار  و  واقعى  به صلح  افغانستان  رسیدن  تا  متاسفانه 
قوقى بمردم تعلق دارد و تمكین به قانون و سیادت و حاکمیت  حاکمیت ملى که بطور انحصارى و بر طبق تمام موازین ح

   از نظام دولتى و استقرار صلح واقعى یك سراب مى باشد . ان صحبت 
متوقع هستیم تا سازمان ملل متحد و جاللتمآب سر منشى ان سازمان که مسؤلیت اخالقى شان در قبال مردم افغانستان  

مرد اراده  و  خواست   ، است  الشمس  افغانستان اظهرمن  گذار  و حق  ملى  اعمال حق حاکمیت  بخاطر  و  احترام  را  ما    م 
   بشاهراه صلح واقعى مساعى جمیله شانرا مبذول فرمایند . 

 
 
 

 با حرمت 

 
 
 

 شوراى رهبرى انجمن 
 ن میر عبدالواحد سادات رییس انجم
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