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  په اروپا کی دميـشـته افغانانو د تولنو فدراسـيون
    

  فدراسـيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe  

 
 

 
  ٢٠٠٨ اکتوبر ٣ليدن، 

 

  اعالميه
  :مبارزه باعلل وشيوۀ 

  !بحران قانونيت ونقض گستردۀ حقوق بشردر افغانستان
  

در جريان هفتۀ جاری محترم نادر نادری سخنگوی کميسيون مسقل حقوق بشرافغانستان از دوبرابر شدن تعداد موارد 
ل سه موصوف گفت تنها در شش ماه اول امسا. نقض حقوق بشر در افغانستان در مقايسه با سال گذشته پرده برداشت

واضحست که همه موارد نقض حقوق بشر اقبال ثبت در دفاترکمسيون . هزار مورد نقض حقوق بشر ثبت شده است
متذکره را نيافته و تعداد واقعی موارد نقض حقوق بشر بسيار باال تر از تعداد گزارش شده توسط کمسيون مستقل 

شردر افغانستان برآنانيکه مسايل افغانستان را طی علل بحران فعلی قانونيت و نقض گستردۀ حقوق ب. حقوق بشر است
بصورت FAROEاعالميه های منتشره توسط کميتۀ حقوق بشر. شش سال گذشته با دقت تعقيب کرده اند پوشيده نيست

منظم ازخطرات مضمر درعقب نشينی های پيهم کرزی و حاميانش در برابرجنگساالران وزور گويان هشدار داده 
  . بود

پروگرام جمع آوری اسلحه و اغماض دربرابرکتمان ذخايراسلحه ومهمات توسط رهبران تنظيمها تطبيق ناقص 
وقوماندانهای سابق مليشيه، سپردن پستهای مهم پليس در سطح ملی ومحلی به گروه های جنايت پيشه ، سپردن رياست 

برابرشرکتهای خصوصی امنيتی امنيت دولتی بدست استخبارات تنظيمها وکارمندان دستگاه جهنمی خاد، اغماض در 
مرکب از دسته های دزذان وابسته به زورمندان برخی تنظيمها، پرساختن کرسی های قضا با افراد کم سواد تنظيمی 
وبالخره معامله کردن با سرنوشت مردم ازطريق راه دادن جنايتکاران معلوم الحال به ليست کانديد های انتخابات 

چوکات معامالت ضدملی با رهبران تنظيم ها وتوسل به ساير معامله های قدرت با پارلمانی وکرسی های دولتی در
جنگساالران خبط های سياسی نابخشودنی اند که آقای کرزی وحاميانش با ارتکاب آن روحيۀ خوشبينانۀ مردم برای 

ه باعث آن گرديد که تجديد حيات اجتماعی را از بين برد و زمينۀ قانون شکنی وفساد دستگاه دولتی را فراهم ساخت
  . گروه رانده شدۀ طالبان بازهم رشد کند

مسوليت . بود" عفوه جنايات سی سال گذشته"مهلک ترين ضربه بر پيکر قانونيت ودموکراسی،  منشور شرم آور
) بجز انانی که رای منفی داده بودند" (پارلمان"مستقيم تاريخی  اين سند خاينانه برميگردد به اعضا  هردومجلس 

با تصويب اين منشوربه حکمرانان کنونی ومامورين تحت امر شان چنين پيام داده شد که . شخص رييس جمهورو
دارندگان زور و پول ازتطبيق قانون ومجازات معاف اند، آغوش دولت برای پذيرايی گرم ازهر کسی که در گذشته 

قانون وعدالتی وجود داشته باشد صرف بر مرتکب جنايت عليه وطن ومردم خود  شده باشد باز است، اگر در اينده 
) رهبران تنظيمها ومليشيه(دموکراسی وبازار آزاد در قاموس کرزی وشرکا . ضعفا ومردم غريب تطبيق ميگردد

يعنی آزادی کامل ومعافيت از مجازات  برای ناقضين حقوق بشر،  قاچاقبران مواد مخدره، قاچاقبران آثار کم 
تجاوزين به ناموس شهروندان واطفال آنها، غاصبين زمينهای دولتی، غاصبين خانه های نظيرتاريخی، آدم ربايان، م

عودت کنندگان، محتکرين مواد غذايی، واردکنندگان ادويۀ بی کيفيت ووقت تير شدۀ پاکستانی وايرانی،  واردکنندگان  
 رقبای سياسی خود رابا توهين ديزل وپطرول کثيف خريده شده از مافيای روسی وپاکستانی، زورگويانی که ميکوشند

  .اين حالت را اکنون عمألدرسرتاسر افغانستان مشاهده ميکنيم... وشکنجۀ مهارسازند و
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این وضع .  دولت کنونی را بوضاحت بیان میکندۀاوضاع فوق الذکر در مجموع انحطاط کامل قوای سه گان
اعتباری سیستم سیاسی دموکراسی و نارضایتی شدید مردم ازحاکمیت کنونی را را بار آورده وباعث بی 

  . آزاد در بین عوام شده است بازار
پاکستان ميکوشددر .  ازخرابی وضع داخلی کشور ما همسايگان مغرض وفرصت طلب بطور اعظمی استفاده ميکنند

 اوضاع را قسمی صحنه آرايی کند که سرکوب پشتونهای آنطرف پهلوی صدورقاتلين وحرابکاران بداحل افغانستان
از . ديورند توسط عساکرش ويا از طريق قوای نظامی ناتو بحيث جزيی ازمبارزه با تروريسم برحق جلوه کند

اينطريق پاکستان ميتواند مناطق قبايل آزاد را تحت کنترول کامل خويش در آورد وتوانايی اعتراض بر خط استعماری 
ماينهای . ايران به طالبان اسلحۀ چريکی پيشرفته ميدهد. رند را از پشتونهای هردوطرف ديورندغضب کندديو

ايران که در تبانی با . کنارجادۀ ساخت ايران که قدرت تخريبی زياد دارند روزانه جان ده ها فرزند افغان را ميگيرد
 بصورت جانبی به خريد جاسوس ونوکر در ميکند" پشتيبانی"رسمی کرزی ! روسيه ازبه اصطالح اپوزيسيون؟

ايران پروژۀ بند سلما را بيشرمانه سيوتاژميکند و ازطريق عمال خويش به . خارج ازين اپوزيسون نيز ادامه ميدهد
خريد زمين درداخل سرحد افغنستان، دزدی آثارکم نظير تاريخی افغانستان وحتی تخريب اماکن تاريخی در افغانستان 

ت مجسمۀ بی بديل بودا از موزيم هرات توسط عمال ايران بياد آور تراژيدی تخريب دو مجسمۀ سرق. دست ميزند
از جانب ديگر روسها زمانيکه مالحظه نمودند . بزرگ بودا تقريبأ هفت سال قبل توسط عمال پاکستان در باميان است

د  را ندارد، سياست که حکومت کرزی حتی جرأت صحبت در مورد خسارات جنگ تجاوزکارانۀ سالهای هشتا
بهمين سلسله . پيشروی مخفی را کنار گذاشته وبه امتياز طلبی علنی درموسسات امنيتی افغانستان آغازنموده است

تو گويی . افسران پوليس وکوماندوی مبارزه با مواد مخدره به ايشان سپرده شود" تربيۀ"روسها داوطلب شده اند که 
منابع مطلع ! هفت ثور توسط افسران تربيه شده در روسيه را فراموش کرده باشندمردم افغانستان خاطرۀ کودتای شوم 

از کابل اطالع ميدهند که يکی از پروژه های ديگری که آقای کابلوف سفيرروسيه با آن مصروف است عبارتست 
ال علومی اين گزارش قسمأ از طرف جنر. ازمتحد ساختن مجدد بقايای حزب منحل شدۀ دموکراتيک خلق افغانستان

جرمن آنالين انحام داده، تأييد -طی مصاحبۀ که با سايت افغان" ملی"کارملی شناخته شده ويکی از رهبران جبهۀ 
القاعده .  دشمن بزرگ ديگرافغانستان که از انحطاط حاکميت کنونی نفع ميبردعبارتست از شبکۀ القاعده. گرديده است

، با تمام نيرو ميکوشد افغانستان را بکمک طالبان وپيروان حقانی بعد از رانده شدن توسط مردم عراق از آنکشور
اين شبکه درين اواخر . اشغال نموده بار ديگر به تخته خيزبرای اميال واعمال جنون آميزجهانی خويش مبدل سازد

  .درشمال افغانستان، بخصوص در مناطق ازبک نشين نيزفعال شده است
ی سه گانۀ دولتی، ازدياد نارضايتی ازتلفات ملکی توسط قوای خارجی مستقر بدينترتيب ميتوان گفت که انحطاط قوا

در افغانستان وعدم مؤفقيت  اين قوا درجلوگيری  ازصدورخشونت وترور ازآنطرف ديورند باعث دلسردی بيسابقۀ 
. تان شده استمردم ازدولت، دست درازی فزايندۀ همسايه ها در امور داخلی ما وبخطر افتادن  امنيت خارجی افغانس

حساسيت اوضاع مستلزم آنست که مردم افغانستان، بخصوص تحصيلکرده های وطندوست با کنارگذاشتن منافع 
خويش به خاموش نشستن و انتظارات بی ثمرازخارجی ها پايان داده همديگر ... شخصی، فاميلی، قومی، حزبی و

هروندان گروپهای مدنیخويش را دريابند وبا تشکيل  ت مختلف به کارآگاهی دهنده در بين مردم  درمحال  ش
افغانستان  پرداخته ايشان را از خطرات متذکرۀ فوق آگاهی داده ومتوجۀ وجايب ملی وافغانی شان برای افشای 
دسايس بيگانگان، مقاومت صلح آميزدربرابراقدامات خالف مصالح ملی، افشا وتجريد ناقضين حقوق بشرواستفادۀ 

  .  رای شان در انتخابات رياست جمهوری وپارلمانی آينده بسازندعاقبت انديشانه ازحق 
 

  »کميتۀ حقوق بشرفارو« 
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