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حقوق بشر نیدروغ انیمنع اعدام و اشک تمساح مدع یروز جهان  
 

   

مجازات  هیعل یجهان» و سازمان  یالملل نیتوسط سازمان عفو ب  م ( ۲۰۰۲)  اکتوبر از سال  دهم

                                                           .گرددیم لیاعدام تجل یمنع جزا یبمثابه روز جهان« اعدام 

   

 ،از آن  یناش یثاقهایحقوق بشر و م یجهان هیاعالم بیدارد و بعد ازتصو یجزا که سابقه طوالن نیا

اعدام لغو  یکشورجزا۹۸ نی) درقوان گرددیکشور عضو موسسه ملل متحد اعمال م(  ۴۸کماکان در) 

آنرا  قیطبکشور ت(  ۶و )  گرددینم یدر قانون وجود دارد عمل کهیکشور با وجود(  ۳۶و در )  دهیگرد

و  رانیا ، یسعود ، نیچ ، کایمتحده امر االتیا یمحول ساخته اند ( در کشور ها یجنگ طیابه شر

                                                                 .گرددیم یاعدام عمل نیادتریز یشمال یایکور

   

 یبوده و نوع اتیحق ح ایو  یمخالف حق زندگ ،اعدام  یکه جزا ندینمایمنع اعدام استدالل م مخالفان

 حدحقوق بشر تناقض دارد . البته ملل مت یجهان هیکه با اصول مندرج در اعالم گرددیشکنجه محسوب م

با مخالفت و  رایز ، دینما بیخاص را تصو ثاقیاعدام کدام م یتا کنون نتوانسته در رابطه به منع جزا

                                                         .گرددیمواجه م کایو امر نیچ یدولت ها یتویو یحت

   

قلم  نیبوده و ا دییقابل تا گرددیم یناش یاعدام که از احترام به کرامت انسان یمنع جزا یبرا تالش

موسسه ملل متحد در امور حقوق بشر ) در سال  یعال شنریکم یریگ جهینت نیشاگرد حقوق با ا ثیبح

موافقت «  گرددیم میاعدام سبب کاهش جرا ،وجود ندارد که نشان دهد  یشواهد موثق» م ( که  ۲۰۰۷
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اتحاد اروپا در افغانستان  ندهینما یآقا یحقوق بشرو اظهارات امروز نیدروغ انیاشک تمساح مدع اما

             و بندهیفر ،کاذب  ،مزورانه  اریبس   ،ابراز نموده  « اتیخود را از سلب حق ح ینگران» ه ــک

 » پروژه یی « میباشد ، زیرا:                                                                                             

   

اول در افغانستان اجرایی حکم اعدام باالی مجرمین بسیار خطرناک در جرایم انفجار ، ترور ، غارت 

فقط در  ، دهیگرد گناهیهزاران انسان ب اتیو... که باعث سلب حق ح یجاسوس ، یمل تانیخ ،مسلحانه 

                                       .( باشدیم زیسوال برانگ اریوجود نداشته است ) که بس ادیچند مورد ز

 

دوم : درسال ) ۱۹۹۰ م ( در افغانستان » قانون منع و تحدید جزایی اعدام « نافذ گردیده و مرعی 

آرماکورا گذارشگر خاص ملل  سریقانون که در آنوقت با استقبال پروف نیا بی) تصو باشدیاالجرا م

مطرح  یاسیو مخالفت س دهیاعدام بخاطر عق ییقانون جزا نیدر ،متحد در امور حقوق بشر قرار گرفت 

که در باال تذکار  یو خارج یداخل تیخطرناک ضد امن میو در جرا دیتحد ، مینبوده و در تعداد از جرا

                                                                            .( دیگرد زیاعدام تجو ییجزا ، افتی

   

سوم : در حالیکه تراژیدی خونبار افغانستان که معلول و محصول مداخله خارجی میباشد به زخم ناسور 

جنگ اعالم نا شده  دیتشد ، سیو انگل کایامر زیکجدار و مر یها استیباالثر تداوم س دهیمبدل گرد

ما  وطنصد ها هم ،آنان  یستسیترور میگان طالب و داعش و جرا شهیپاکستان در وجود شرارت پ

اکنون دوزخ در  نیو هم گرددیتکرار م ،و همه روزه در اطراف و اکناف کشور کربال  گرددیقربان م

 اتیخلق خدا را از حق ح نیمحرومتر یداعش انیدیزیاست و  دهیگرد لیکندز و هلمند بر مردم تحم

 اتیروزانه تا سه صد افغان از حق ح ،و ... ) حسب ارقام منتشره دررسانه ها  گردانندیمحروم م

تا در مورد حقوق بشر و حق  ،حقوق بشر  نیمدافعان دروغ انیآقا نی( کجا هستند ؟ ا گرددیمحروم م

                                                                                               .ندینما یحراف اتیح
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