و لقد کرمنا ی
بن آدم

محمد ابراهیم بره یک

ر
بشی حقوق ر
از سالیان بسیار دوردر تمدنهای مختلف جامعه ر
ی
مباحث است که در اندیشه های فیلسوفان و
مهمتین
بش از
اندیشمندان باز تاب یافته وافکار عمویم جامعه ر
بشی و نهاد های ن
بی الملیل را بخود معطوف سانخته است  .از نظردین اسالم
ر
خداوند فرمان داد «و لقد کرمنا نبث آدم » ما به نبث آدم کرامت دادیم .این فرمان که ابعاد وسیع دارد شامل کلیه افراد جامعه بشی
رصف نظر از دین و ن
آیی و قوم تبار و نژاد یم گردد.
ن
تاریخ اعالمیه حقوق ر
ترسای ) یک سند اسایس انقالب کبت فرانسه است که توسط ماریک دو ال فایت
بشو شهر وند ( ۱۷۸۹
از نظر
ی
ن
روشث آن قانون اسایس فرانسه
پیشنهاد و درسال  ۱۷۹۳از طرف مجمع میل موسسان فرانسه تصویب و به اجرا گذاشته شد که در
ن
روشث این اعالمیه ژان ژاک روسو و
تدوین و تصویب گردید  .این اعالمیه متاثراز اعالمیه استقالل امریکا (سال  )۱۷۷۶بود  .در
منسکیو ( قانون سکوالر طبییع ) را بوجود آوردند .
و اما اعالمیه حقوق ر
بشملل متحد که سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد تدوین یافت متاثر از حوادث هولناک و تلخ و کشتار
ن
ن
جهای دوم افکارو احساسات ر
بش دوستان را بخود جلب نمود و سازمان ملل متحد تحت فشار
ملیوی زمان جنگ
های بتحمانه و
ن
ن
ر
ر
ن
.
دسامت  ) ۱۹۴۸تصویب نماید اولی اصل و مهمتین
افکار عمویم و نهاد های مدی وادار شد تا اعالمیه جهای حقوق بش را ( در ۱۰
ر
اصل اعالمیه به رصاحت یم گوید :
ن
ر
« تمام افراد ر
ن
ن
بش آزاد زاده یم شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر اند » این می مقدس و انسای چراغ روشث شد
ن
برای تدوین قانون اسای کشور ها  .این اعالمیه که با ادبیات وزین و احساس عایل انسای تدوین و ر
منتش شد وکشور های عضو
سازمان ملل متحد بروی آن صحه گذاشتند و خود ها را مقید و مکلف به اجرا و تطبیق آن نمودند و صداقت خود را در رعایت احکام
ن
انسای با مهر و امضا تاید نمودند.
این وثیقهء
اما با هزاران دری غ و درد که رعایت احکام این اعالمیه به گونهء دگر است
ن
حق امنیت و حق حیات که هم یک اصل ن
انسای این اعالمیه است از طرف کشور های عضو سازمان
دیث است و هم ییک ازموازین
و قدرت های بزرگ به شکل فجیع آن زیر پا یم شود در ایاالت متحده امریکا این منادی حقوق ر
بش حقوق رسخ پوستان ساکنان اصیل
ن
رنگی پوستان ( سیاه پوستان ) نادیده گرفته یم شود و تبعیض سیاه و سفید در همه عرصه های
و بویم ایاالت متحده امریکا و
اجتمایع و سیایس دیده یم شود .
فجایع ر
بشی در عراق و در سوریه و کشتارها و ویر نای ها درانجا ها در یمن قتل و کشتار وحشیانه از بمباردمان های عربستان سعودی
خادمی ررس ن
ن
زمی ویح و بعثت رس ن
رس ن
یفی » حایم
پیامتی که برای اعاده حق انسان حق زن برادری و برابری را اعالم نمود «
زمی
ر
تروریزم شناخته یم شود .
در افغانستان بیش از چهل سال جنگ تحمییل هست و بود مردم را نا بود ساخت و هر روز در انفجار و انتحارده ها و صد ها نفر از
پت و جوان زن ومرد و کودک کشته یم شوند و منادیان حقوق ر
بشروی انبار آتش باروت یم ریزند و به تماشا نشسته اند و زیر نام
صلح بازی های رنگ رنگ را براه یم اندازند و پروسه صلح را مغلق ترو پیچی ده تر یم سازند تا بهانه برای حضور نا میمون شان در
افغانستان باشد.
ن
ر
ن
ن
.
قضی حقوق بشو عاملی کشتار ها و ویرای ها در افغانستان تا هنوز محاکمه و مجازات نشده اند عدالت انتقایل تطبیق نشده
نا
ن
است و زورمندان هنوزهم دست به جنایت و خیانت یم زنندو باالی گرده های مردم سوارهستند و مردم را تهدید به نا امث و بحران
یم کنند .
ن
ر
با دری غ و درد که اعالمیه جهای حقوق بشدر دست قدرت های بزرگ یک ابزار است
برای بهره گتی ازان و شمشت دیموکلوس است برای تهدید یکعده کشورها از طرف کشور های لجام گسیخته زورمند .

