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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  

 
 
 

د  ميښته افغانانودټولنوفدراسيون په اروپا کی       
 فدراسـيون سازمانھای پناھندگان افغان در اروپا   

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
 

   سالروزجھانی حقوق بشردھم دسمبر مناسبته ب
  

!قانونيت بيداد ميکند، حقوق بشرتأمين شده نميتواندفقدان درکشوری که   

 

  گذشتهدر چندين دھه ات که با عفو جنايات جنگی زفرھنگ معافيت ازمجا

  !بحران قانونيت در افغانستان است بنياد گذاشته شد، مادر
  

سالروزجھانی حقوق بشر را درحالی برگزار ميکنيم که پروسۀ اعالن شده برای تحقق حقوق بشردر امسال 

افغانستان توسط گامھای عقبگرايانۀ پارلمان وبرخوردھای معامله گرانۀ رييس دولت، در مقايسه  با سه سال قبل ، 

  . چند گام به عقب رانده شده است

ی ازبدتر شدن و ضع زنان در سالھای اخيرپرده برداشته وبه فحه ئ ص٩۶ه بان حقوق بشرطی گزارش سازمان ديد

جامعه جھانی توصيه نموده که نگذارد کارش برای بھبود وضع حقوقی زنان به شعارمحدود بماند وبايدعمأل برای 

پا ازين ان افغان در اروفدراسيون سازمانھای پناھندگ. تغييردادن سيرنزولی تحوالت کنونی به اقدامات عملی بپردازد

  . مند تحقيقی ديده بان حقوق بشروليست اقدامات پيشنھادی توسط اين سازمان پشتيبانی مينمايدسند ارزش

. خرابی ميگرايده شدت به با اين وصف بايد ابراز داشت که حقوق زن صرف يکی از ساحات حقوق بشراست که ب

 بدينسو ٢٠٠٢قانونيتی که از سال .  بشرفقدان قانونيت در افغانستان محيط مساعديست برای نقض وسيع حقوق
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ھيچگاه احيا نگرديده است روز تا روز با رشد گروه ھای مافيايی دردرون دولت کنونی، به انارشيسم مافيايی جا 

  . خالی ميکند

بر قانون توسط خود قانون گذارصورت  نخستين تجاوز. قانون بزرگترين قربانی انارشيسم مافيايی کنونی است

واسطه شدن برای متخلفين درادارات، (اعضای پارلمان ما آنقدر مصروف فعاليت برای شکستن قانون . ميگيرد

گزارشاتی موجود است که ازرشوه دادن . اند که برای ساختن قانون جديد وقت ندارند)  ھاNGOمحاکم وحتی 

 حکايت ون يا گرفتن رأی اعتماد برای وزراءمان برای تصويب يک قانحکومت وبرخی خارجی ھا به اعضای پارل

وقتی قانون وحکومت برفساد بنياد . البته اين حالت شامل ھمه وکال نميشود واستثناأت ھميشه موجود است. ميکند

  گذاشته شود، چگونه ميتوان به نمايشات کنونی که برای اصالح اداره بروی پرده می آيد، اعتمادکرد؟

يای زمين، مافيای موادمخدر، مافيای پطرول وديزل، مافيای اقتصاد، مافيای شرکتھای خصوصی امنيتی، مافيای ماف

با قوای سه گانه دولت فعلی طی ھشت سال گذشته ..... کنترول شاھراه ھا، مافيای انحصارقراردادھای بزرگ و

مامورموظف نظم وقانون که چوکی . باشدطوری مزج شده اند که جداسازی شان مستلزم يک عمل جراحی پيچيده مي

اين نوع مامورين برای . دست آورد وبعد مفاد آنراه خود را به اجاره ميگيرد ميکوشد اول پول تاديه شده خود را ب

بيجھت نيست که به افرادپوليس ماه ھا معاش . کسب پول حتی از غصب معاش زير دستان خويش نيزدريغ نميکنند

. يب قانون جنگل از باال به پايين فوران دارد واز ميان مردم بی پناه ما ھر روزقربانی ميگيردبدين ترت. داده نميشود

آيا در چنين شرايطی ميتوان انتظار داشت . آنکه زور وپول دارد قادربه ھرکار است وازمجازات کامأل معاف ميباشد

   که حقوق شھروندان رعايت گردد؟
  

 کميتۀ حقوق بشر فارو
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