دهم دسامبر مصادف به روز جهانی حقوق بشر میباشد  .بدون شک تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر و
کنوانسیونهای ناشی از آن موفقیت بزرگ سازمان ملل متحد در عرصه تصویب اسناد حقوق بین المللی بشمار
میآید که محصول قرنها مبارزه بخاطر حق و حقوق انسان و دستاود مشترک بشریت متمدن پنداشته میشود.
اما تجربه این شش دهه ونیم گویایی این حقیقت تلخ است که  :این معتبر ترین سند حقوق بین ا لمللی معاصرکه
میتواند رهگشایی بسیاری از مصایب بشر باشد در عرصه تطبیق با موانع عدیده یی مواجه میباشد.
در گام نخست استفاده یی ابزاری و سیاسی قدرتهای بزرگ ورقبای جیوستراتیژیک جهانی ( عمدتا اعضای
دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ) و تحمیل معیار ها و برخورد های دو گانه و نظام غیر عادالنه یی بین
المللی وخلیج بزرگ فاصله میان کشور های غنی و نادار ومسایل و مصایب داخلی ( کشور های عقب نگهداشته
شده ) ناشی از فقر وفقدان عدالت و دیموکراسی و جنگ و دها مصایب دیگر  ...موانع در برابر تحقق حقوق
بشر محسوب میگردد.
متاسفانه افزون بر تمام این مصایب افراطیت وبنیادگرایی و شبکه های سازمان یافته تروریسم بین المللی
بمثابه فکتور دیگر سلب حقوق بشر و نا قضان آن عمل مینمایند.
افغانستان که از نخستین کشور های شناخته میشود که به این اعالمیه یی جهانی الحاق نموده است اما بنابر عقب
ماندگی اجتماعی و اقتصادی قرون وجنگ های تحمیلی چند دهه اخیر به سرزمین فاجعه حقوق بشر شناخته
میشود که وقوع جنایات ضد بشری و جنگی و قتل و کشتار اهالی و جرایم بزرگ ضد انسانی تداوم دارد و
اربابان جهالت و شرارت پیشه گان بین المللی اعم از طالب و داعش زیر نام تطبیق شریعت خود ساخته شان
جنایات هولناک ضد کرامت انسانی را مرتکب میشوند.
بحران مشروعیت  ،فقدان حاکمیت قانون وقوه یی قضاییه ضعیف و دولت نا کارا زمینه ساز تداوم جنایات
ناقضان حقوق مردم گردیده است و افغانستان را به کشوریکه در آن نقض دوام دار حقوق بشر انجام میآبد
قرار داده است.
بسیار ضرور است مدافعان حقوق بشر  ،جامعه مدنی و پاسداران حاکمیت قانون بخاطر تبلیغ ارزشهای عالی
حقوق بشر و ایجاد فرهنگ احترام به این حقوق و روحیه تساهل و تسامح و قانون پذیری درجامعه تالش
وسیع انجام دهند.
هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
;www.hoqooq.eu

