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نودټولنوفدراسیونگاپھ اروپا کی دافغان پناھند  
ن افغان در اروپاگافدراسیون سازمانھای پناھند  

 ______________ 
 

نامۀ فارو بھ مناسب روز صدور اعالمیۀ جھانی حقوق بشر  
 

ناامنی دایمیتوجھ بھ فقدان   
بشری شھروندان وقحقیکی از نقض آشکارای  

 
 

از دھم دسامبر  تجلیل  درکمیتۀ حقوق بشر "فارو" این سال  روز صدور اعالمیۀ جھانی حقوق بشر – بھ یکی از   -
داشتن امنیت در زندگی شخصی و حقوق   ،ل داشتھ است، این حقاساسی ترین حقوق بشری اتباع توجھ مبذو

اجتماعی می باشد.  
ً کامل نابسامانی ھای سیاسی، نظامی، اقتصادی، تناقضات متنوع و  افغانستان کشوری است کھ مجموعۀ تقریبا

موقعیت   ببس بھ و ست ھا حساب ۀتصفی و نیابتیھای  میدان جنگ یان بوده وردر آن در ج کثیرالُبعدی اجتماعی
محل خوبی برای افراطی ترین  اش جو جنگی و ساختمان پیچیدۀ جفرافیاییمساعد جیو پولیتیکی و سوق الجھشی، 

نیاز ھای  در این سرزمین ست کھ شناختھ شده است، بی ثباتی عمر چھل سالھ دارد، سال ھادنیا  عناصر تروریست
وجود و فایده  است،گردیده از گروه ھای سیاسی نظامند در بعضی کھ ، مافیای اقتصادی فراموش شده است انسانی

، نامردمی در سیاست ھای نظام و می برد ترباالروز تا روز  را گراف جرایم ، ناامنیبیند منی میااش را در نا
لت جنگی امرام ھا غایب اند، ح برخی از گروه ھای سیاسی مشاھده می شود، اصالً مردم و نیاز ھای شان در

جنگ و  . حضور نیرو ھای خارجی وقلمداد می شود ھ ای بھ این فراموشی مردم در زمینھ ھای مختلفسالمند بھان
بنمایند، محافظت  باید مردم را چنان سرگیج کرده است کھ ھمھ تصور میکنند، خارجی ھا اند کھ کشور را  ناآرامی،

ند. نخارجی ھا اند کھ امنیت یک یک اتباع را تأمین ک  
زایل  را کرختی نظام در برابر بی امنیتی، ھرگونھ امیدی مبنی بر کاھش و زدودن بی امنیتیمشکل دیگر اینکھ 

جاده و  و ھر روز بی امنیتی چنان دامنۀ گسترده ای می یابد کھ دیگرشھروندان در خانھ و شھر و یده استانگرد
وطن ر کشور بھ علت ناامنی از سرمایھ داو کوچھ بھ راحتی اقامت و گشت و گذار کرده نمی توانند، ھزاران تاجر 

کشور بھ علت نبود مصونیت و امنیت وطن را ترک و آوارۀ چھار کنج دنیا شده فرار کرده اند. صد ھا ھزار جوان 
ھدر  بھ این صورت ، بھاند، نسلی کھ می باید در دفاع از وطن شان واعمار اقتصادی و...آن نیروی اساسی باشد

میرود.  
گروه تروریستی، بھ شمول  ٢٩، جنگ سالمند چھل سالھ، حضور تقریباً توانند این ھا باشندمی  عوامل  عمدۀ ناامنی

قوای مسلح خارجی کھ  ،تنۀ برونی و خارجی دارند داعش، القاعده، طالبان و.... کھ تعداد کثیر این گروه ھا ریشھ و
ٔ  دولتدر محدودۀ تعھدات قراردادی، محار شدن شان دشوار است، قوای مسلح   ،ثر از ضعف وفساد مدیران بودهمتا
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ً قابل نفوذ برای دشمن نیز میگردد، نظام بروز از خود  تجربۀ کاری نا کافی در بعضی اوقات میدھد و بعضا
اقتصادی و مالی، بیکاری و فراموشی کامل اجتماعی ساختن پالن ھا و پروژه ھای اقتصادی بازار توام با انارشی 

از ھمھ اساسی تر غیابت جدی حاکمیت و دولت بھ مثابۀ  ن پالن ھا و پروژه ھا واقتصادی وصرفاً مکانیکی بودن ای
نیروی اداره و سمت دھندۀ جامعھ در بسیاری از عرصھ ھا، مشغولیت و مجادلۀ جناح ھای رقیب در درون حاکمیت 

و مراقبت الزم برای مراجع مربوط تأمین امنیت وعوامل  تعھدنبود  جھت کسب ھر چھ بیشتر و گسترده تر سلطھ، 
حراست در حوزۀ  نیز ھم در سطح حفاظت امور داخلی وحاکمیت و انگیزه ھای متعدد دیگر باعث آن گردیده تا 

خارجی محتاج قوای خارجی موجود در  تأمین امنیت مادام العمر در بیم آن موجود است کھخارجی عاجز مانده و 
براساس پیمان ھای منعقده با خارجی ھا تأمین امنیت داخلی کشور برعھدۀ خود دولت افغانستان است؛  . کشور باشد

این امنیت داخلی نھ تنھا شامل نگھبانی تمامیت ارضی، حفظ حاکمیت ملی، نظم عمومی، حفاظت دارایی ھا و 
أمین امنیت اتباع یا شھروندان را ت تأسیسات عمومی و داشتھ ھای از این دست میگردد بلکھ از ھمھ اولتر حفاظت و

بھ  اینگونھ تثبیت  برای انسان اعالمیۀ جھانی حقوق بشر ٣زیرا حق داشتن امنیت براساس مادۀ  نیز در برمیگیرد، 
میثاق بین  ٩و ٨، ٧، ۶محتوای این ماده در مواد » زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.حق ھر کس « شده است:

.ت و تأمین آن گردیده اندیی نیز بھ طور مبسوطی شرح گردیده و دولت ھا مکلف بھ رعاالمللی حقوق مدنی و سیاس  
تطبیق احکام قانون اساسی و سایرقوانین، دفاع ازاستقالل، :« در ما دۀ پنجم قانون اساسی افغانستان آمده است کھ 

  » باشد.و قابلیت دفاعی از وظایف اساسی دولت می  تأمین امنیتحاکمیت و تمامیت ارضی و 
، بھ این تعبیر کھ اختالفات داخل نظام و نیاز ھای شودمیطرح بیشتر سیاسی  دولت ولی در عمل طرح ھای امنیتی

ً گروپ ھای متفاوت سیاسی و تباری تطبیق پالن ھای امنیتی را تغییر میدھد، از سوی  وسمت جھت ، بعضا
ی اجرا می شود و نتیجھ آنکھ حقوق اتباع مبنی بر امکانات تأمین امنیت بدون ھدفمندی دقیق بھ صورت مکانیکرگدی

امن بودن حیات و امور روزمرۀ شان، ستر امنیتی مطمئن نمی تواند داشتھ باشد.  
امنیت را با پول ھای بادآورده می خرند، یعنی امنیت  ،سران گروه ھا، قوماندانان و ثروتمندان  تازه بھ دوران رسیده

 آن با امکانات دولتی و عمومی فراھم آید وھمھ بھ طور مجانی و قانونی از یک خدمت عامھ بمثابھکھ می باید 
فیصد شھروندان از آن  ٩٠انفرادی و غیر مجانی مبدل گردیده است کھ تقریباً بیش از بھرمند گردند، بھ یک خدمت 

مت شخصی بھ خدمت امنیت بھ حیث یک خد  مردمبخشی از محروم میگردند، این امر باعث آن گردیده است کھ 
از دست بدھند، کھ  منجملھ امنیت بنگرند وبالنتیجھ توقع، دلچسپی و احساس مسؤولیت شان را در قبال امور عمومی

چنین ھم شده است.  
بھ موضوع  امنیت اتباع واقعبینانھ و مسؤالنھ نگریستھ و وظایف  دولت باید در قبال تأمین امنیت ، ،نھاد زنگاه این ا

دولت بھ مدار  مردموطرز اجرأ  بھ طور ثمر بخش و سودمند ادا نماید، زیرا نوع نگاه  ومکلفیت ھای خویش را
موقف مسؤولیت پذیرانۀ مردم را در سھم گیری شان پیرامون امور  امنیت جانی و امور روزمرۀ حیات شھروندان

ھم می سازد تا مردم توجھ مرجح وجدی دولت بھ امنیت شھروندان زمینۀ آنرا فراپرورش و تقویھ می کند.  عمومی
خود نیز در تأمین امنیت سھم بگیرند نقش وسھم مردم در اعاده وتأمین امنیت اثر تعیین کننده در این عرصھ خواھد 

   داشت.
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