Vereniging Afghaanse Juristen in Europa
ى
جهان عدالت اجتماىع را گراىم ميداريم
روز
عدالت اجتماىع یک مفهوم جديد در تاري خ معارص ميباشد .بعد از ايجاد سازمان ملل متحد ،نش
ى
جهان حقوق بش و ميثاقها و اسناد ناش از ان و همچنان بعد از انكه مجمع عموىم سازمان
اعالميه
ى
ملل متحد بيستم رفبورى را بحيث روز جهان " عدالت اجتماىع " تصويب كرد  ،این مفهوم بمثابه
ى
ى
داخت و
جهان در برابر تمام دولت ها  ،موسسات غ رب دولت و شهروندان جهان قرار دارد و رنب
اصل
عدم تالش در راستاى تطبيق آن نقض مسئوليت اخالق پنداشته ميشود .
ماده ششم قانون اساش نافذ مكلفيت دولت را در رابطه ر ى
چنت تسجيل نموده است :
ى
" دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مبق بر اساس عدالت اجتماىع ،حفظ کرامت انسان ،حمايت
تامت وحدت مل ،برابري ر ى
حقوق بش ،تحقق دموکراش ،ر ى
بت همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در
ي
ي
همه مناطق کشور مکلف ميباشد".
عدالت اجتماىع با توذيع منصفانه در همه عرصه هاى حيات اجتماىع پيوند اساش دارد كه با تحقق
ان مفاهيم جاودان برابرى  ،مساوات و عدالت ر ى
تامت و كرامت انسان ابناى بشحراست ميگردد .
صحبت از عدالت اجتماىع در قرن (  ) ٢١شامل :
 عدالت در تنظيم امور  ،كارز يان و استخدام عدالت در توذيع عدالت سياش عدالت در آموزش و پرورش عدالت در صحت عامه عدالت در امنيت اجتماىع و ...ميگردد كه بتواند زمينه هاى رفع تبعيض و تمايز در تمام بخش هاى جامعه بشمول تبعيض جنسيت
دستيان عدالت براى همه را ميش بسازد .
 ،ممكن و
ر
اما متاسفانه واقعيت هاى اسفناك جهان  ،ر ى
مبت اين واقعيت تلخ است كه :
جامعه بشى با اصل عدالت اجتماىع فرسخ ها فاصله دارد و اين فاصله روز تا روزوسيع گرديده و
ى
جهان و مل مبدل شده است :
بيك خليج بزرگ در مقياس
 (  ) ٨٢فيصد ثروت جهان در اختيار فقط يك فيصد نفوس جهان قرار دارد . (  ) ٤٣فيصد ر ىزمت هاى جهان در اختيار يك فيصد نفوس جهان قرار دارد .
 (  ) ٨فرد ثروتمند  ،ثروت معادل  ) ٥٠ ( ،فيصد جهان را در اختيار دارند . يك فيص نفوس جهان ثروت بيشب از پنجاه فيصد نفوس جهان را دارا ميباشند .ى
كاق است بدانيم كه :
سوناىم فقر و سوناىم محيط زيست كه هردو محصول نقض عدالت اجتماىع است  ،با آفت جنگ ،
رى
همت اكنون جهان ما را در لب پرتگاه سقوط قرار داده است .
متاسفانه افغانستان ديگر به رقبستان ارزشها و منجمله اصل عدالت و عدالت اجتماىع مبدل گرديده
است .

جنگ خانمانسوز  ،دولت فساد  ،اقتصاد جرىم و مواد مخدر  ،اساسات جامعه را درهم ريخته است .
ى
قارون نا مشوع  ،قرار
ش مليون نفوس كشور در گرو حدود سه صد تن از زر ساالران ،با گنج هاى
دارند .
مبوند .
تا حدود هفتاد فيصد نفوس در مرز فقر قرار داشته و ثلث نفوس شبانه گرسنه بخواب ر
حسب ارقام سازمان ملل متحد تا ر ى
غذان " ميباشند و بيشب از نيم
سبده مليون تن فاقد " امنيت
ي
جمعيت واجد كار  ،در صف بيكاران قراردارند .
اتبى فقرزدان درسطح شعار ى
تبليغ باقيمانده و ناكام است .
سب ر
ي
افزون بر مصايب جنگ و فقدان دولت مقتدر قانون محور و عدالت گسب  ،نبود صداى عدالتخواىه
و عدم حضور مدافعان عدالت اجتماىع  ،از عوامل اساش مرگ عدالت اجتماىع در افغانستان
پنداشته ميشود .
با احبام
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