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 ؟بین الملل هایسازمان 
 

ها و فعالیت های شان آشنایی داریم  شنیده ایم و با کارکردهمهٔ ما های یک تعداد زیاد سازمان های بین المللی را  نام

کردن  فراهم یبرا که( United Nations Children's Fundصندوق کودکان ملل متحد )یا  (UNICEF)مثالً یونیسیف 

شده  بیدوم تخر یکه در اثر جنگ جهان ییکودکان در کشورها یبرا یدرمان -صحی و خدمات  یاضطرار یغذا

یعنی  (UNESCO) یونسکو همچنان و  (UNHCR)یا  کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین ،شد جادیبودند، ا

 تیسازمان کمک به صلح و امن نیشد. هدف ا لیتشک 1۹۴۵سال  که در ،ملل متحد یتیو ترب یفرهنگ ،یسازمان علم

احترام به  شیبه منظور افزا یتیترب و یو فرهنگ یو علم یآموزش یها نهیدر زم یالمللنیب یدر جهان از راه همکار

 .منشور سازمان ملل متحد است هیو حقوق بشر، بر پا نیتعدالت و قانو

 «.سازمان عفو بین الملل» به نام همین ترتیب سازمان دیگری هم وجود دارد ه ب

و خاتمه  یریجلوگ یبرا تیو فعال قی( هدف خود را انجام تحقAmnesty International) و یا الملل نیسازمان عفو ب

اعالم کرده مانند مجازات عادالنهٔ زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و شکنجه و غیره دادن به نقض حقوق بشر 

 است. 

وابط دارای قواعد و ض یست خیلی با منطق کهفکر می کردم که یک ارگان ی نام این سازمان را می شنیدموقت تا دیروز

 است. خاطری که سر و کارش با مجرمین و عفو و تطبیق قانونه حتی بهتر از دیگر سازمان های جهانی ب خاص

ان بلکه مهرب نه تنهاسازمان که کارکنان این های کشور متوجه شدم  دو سه هفته پیش تلویزیون اما با شنیدن خبرهای 

ه هستند ک و انتحاری هایی تروریستان وحشیغم  دربیچاره ها  . ندستمهربان تر از دایه هخیلی حتی دلسوز تر و 

ها و ماین ها تکه تکه می سازند و  سر می برند، با استعمال بمتمام روز صدها هموطن نظامی و غیر نظامی ما را 

با ماشیندار های شان شمول داکتر، نرس و متخصص را ه بو زخمی های آرمیده در بستر شفاخانه ها حتی مریض ها 

ها مسجد یعنی خانهٔ خداوند را  نمازگزاران را در مساجد به گلوله می بندند و با پرتاب بم  می سازند، سوراخ سوراخ

 . تخریب می کنند
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چه  ،و انسانیت درین دنیای دون وجود نمی داشت انسانباالی فکر می کنم که اگر این سازمان بشردوست و عاشق  

هایی که به زندگی کردن درین دنیا کوچکترین  ، انساندر حال حاضر  ؟می یافتانجام  در سرزمین ما یدیگر کارهای

 عالقمندی ندارند و ذره ای ارزش برای این جهان و مردمانش قایل نیستند، در سر و زیر خود باروت و ساچمه تخته

 و دروغینی یخیال بهشتو جوان خود را می ترقانند و به  می کنند و در میان صدها انسان زن و مرد و طفل و پیر

  ن وعده داده شده رهسپار می گردند!که برای شا

از دایرهٔ انسان و انسانیت فرسنگ ها فاصله دارند اینها کسانی اند که در مورد شان به جرأت می توان ادعا کرد که 

 یگانه راه رهایی از شر این لکه هاینیستند و  هم اصالح پذیردارد سفید شود این افراد نسیاه امکان « نمد»نیکه و چنا

دیگران می رفاه و آرامش و اعادهٔ زندگی به بدون شک باعث است که از بین برداشتن شان نجاست از دامن جامعه، 

 گردد.

دم مرد شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و مردم ما بهتر می داند یا حاال نمی دانم که سازمان عفو بین الملل در مور

 ؟ما حکومت برسر اقتدار و محاکم عدلی کشورآسیب دیده و  مظلوم و

 .که صرف یک مورد آن تطبیق گردیده دوازده حکم اعدام از طرف محاکم در افغانستان صادر شده 201۶در سال 

 نمی دانم فکاهی است یا حقیقت دارد؟

 شده( حکم آن عملی ۶تنها ) اماصادر گردیده  افغانستان( حکم اعدام از جانب محاکم ۶00شش صد ) 2017در سال 

به جرم اعمال وحشیانه و قتل و کشتار زنان، کودکان، افراد بیگناه و اعضای یعنی از جملهٔ ششصد مجرمی که 

ر د طی مراحل حقوقی محکوم به اعدام شده اند، باالفعل از میدان جنگ و واقعه دستگیر و پس از نیروهای امنیتی،

زهر مکلف خانه های حکومت وحدت ملی سه چاشت نان  در مهمانهمه و بقیه  تناب دار افتادهشان  شش نفرگردن 

 های ترکی و برنامهٔ ستارهٔ افغان را تماشا می کنند.  مار می کنند، پنج وقت نماز می خوانند و در تلویزیون  سلایر

همه عطوفت بیجای دولت افغانستان که علل گوناگون دارد، چندی پیش سازمان عفو بین الملل به مثابهٔ  اینو با وجود 

دن . که با شنیدر افغانستان اظهار نگرانی نمودغمخوار و مدافع حقوق تروریستان، طی اعالمیه ای از تعدد حکم اعدام 

  این خبر فکر کردم فکاهی می گویند یا چرندیات؟

ن، درد یتیم شدبا اندوه و و یا کسانی که در موقف تصمیم گیری های این سازمان قرار دارند، اقالً یکبار کاش کس 

با جسد بویناک فرزند جوان روبرو شدن، روی عضو خانواده  ، بی نان آور شدن، درد بیوه شدن،بی سرپرست شدن

 روبرو شدهرا برای ابد ندیدن و درد جانسوز مادر و پدر را در فراق اوالد آنهم در شرایط کشوری چون افغانستان! 

ی بو با گوشت و پوست شان این سوزش را احساس نمایند بعد تصمیم بگیرند که آیا جنایتکاران بی مغز و بی روح و 

 برای انجامند یا وشآنرا سازماندهی می کنند، اعدام  وجدانی که در افغانستان دست به حمالت انتحاری می زنند و یا

 .دوباره رها گردندجنایات بعدی 

کمیتهٔ ضد شکنجهٔ سازمان ملل، که نمی دانم این کودک نیم به نام با شنیدن فیصلهٔ اخیر یک سازمان دیگر بین الملل 

 بار شک و تردیدی که از سازمان قبلی برایم دست داده بود، به یقین مبدل شد.  دنیا آمده، اینه ببند چه وقت 
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 این سازمان در چنین شرایط حساس در کشور و بخصوص حوزهٔ جنوب غرب، اعالم نمود که قوماندان امنیهٔ والیت

چه سازمانی و چه  شانیده شود.خاطر داشتن زندان های خصوصی و شکنجهٔ زندانیان، باید به محاکمه که ، بکندهار

باش دارند می دانند که این قوماندان با چه شهامت و از خودگذری  و همه مردمانی که در حوالی کندهار بودفیصله ای. 

 متعرض بر خاک ما می جنگد و از میهنش دفاع می کند.علیه طالب و پاکستانی های 

 رست و فداکار ازخبر محاکمه شدن این جنرال وطنپجای تقدیر و تحسین از شجاعت موصوف و سربازانش، ه ب ولی

 صادر می شود. جانب این کمیته 

  آیا این به آسیاب دشمن آب ریختن نیست؟ 

  آیا این فیصله از جانب پاکستان صورت نگرفته؟ 

  آیا قبل از صدور این چنین فیصله ها اسناد و مدارک کافی باید جمع آوری نگردد؟ 

 ...و سوالهای متعدد دیگر 

 ا قبل یکی از استادان ما در جریان درس در مورد سازمان ملل متحد می گفت: ساله

این سازمان بسیار فعال است، هیأت های صلح پایین و باال می دوند، پتکه می کنند، مذاکرات، تحریم ها و غیره اما 

 به شرطی که مناقشه و مشاجره میان دو یا چند کشور کوچک دنیا باشد.

 صورت سرمنشی این سازمان ینا مناقشه و مشاجره میان دو کشور بزرگ و مقتدر دنیا باشد، درولی اگر مشکل و 

 وقت اوتانت بود( لب بحر به شکار ماهی می رود. در آن)

 در آرزوی اتخاذ تصامیم معقول تر و موفقیت های بیشتر این سازمان در آوردن صلح و ثبات در جهان.

 پایان بی پایان

 

 

 


