
 حقوقداانن انجمن هب ردآلمان افغان مهارجان شورای پیام اشدابش 
ارواپ رد افغان  

 

  دوستان، هموطنان!

 

کنفرانس امروزی شما تحت عنوان) افغانستان و حاکمیت قانون( درحالی تدویر می یابد که سالهاست 

افغانستان نسبت  از هر طرف آماج حمله است و درحال حاضر ا وضاع  مردم مصیبت دیده افغانستان

تشدیدجنگ و  با  مذهبی  مسلح جهل و جنایت  نه تنها گروه های  به هروقت دیگر وخیم تر است 

، گروگانگیری ، اعمال خشونت و رفتاری  ناامنی، قتل و کشتار، ترور و انفجار ، حمالت انتحاری 

راد زورگو وقانون شکن، برمردم بیدفاع ما ستم روا میدارند بلکه، وجود اف وحشیانه و ددمنشانه 

جنگساالران، ناقضین حقوق بشر، نمایندگان باندهای جالد و آدمخواردر ارگانهای دولتی مثل قضا، 

       .پولیس، اردو، استخبارات و سایر ادارات دولتی، عرصه زندگی را برای مردم تنگ ساخته است

با شدت بیشتری ادامه  چند دسته گی و جنگ قدرِت جناح هاِی حکومتی برای تصاحب پستهای کلیدی

نوعی از   ن ارگ ریاست جمهوری شکافها از هر موقع دیگری عمیق تر شده است ، در درودارد

                         حاکمیت ملوک الطوایفی عمال در همین ارگ در حال تکوین و شکل گیری است.

نیروی نظامی خود را گردآورده انبارسالح هارا بدست افرادغیرمسئول   قدرتهای محلی ازجانبی 

                      قدرت متمرکز دولتی را به نوعی در حال زوال آورده اند.  سپارند و بدین ترتیبمی

تالش حکومت  برای کنار آمدن با طالبان و گروه بنیادگرای حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، تحت   

عنوان صلح و آشتی و خاتمه دادن به جنگ داخلی موضوع جدیدی نیست. از سیاست یک بام و دو 

غنی و عبدهللا و دیگر ” وحدت ملی“ سپس دولت کنونی به اصطالح  ٬با طالبانهوای حامد کرزی 

بخشی از یک استراتژی  ٬باندهای حکومتی بر سر کنار آمدن با طالبان تا به امروز با هر فراز و نشیبی

    پیرو سیاستهای امریکا و متحدینش در منطقه بوده است. ٬شناخته شده در دستگاه حکومتی افغانستان

 



مرکب از جنگ ساالران جهادی و متنفذین منطقه ای به  ٬تگی بی چون و چرای بازیگران سیاسیوابس 

اضافه خصلت قومی و قبیله ای که غرب برای حفظ آن بسیار کوشید و از هیچ تالشی برای تقویت آن 

      .مخرب و مرموز بنام دستگاه حکومتی گردید ٬منجر به ایجاد مافیایی بسیار پیچیده ٬فروگذار نکرد

حفظ منافع و کسب قدرت و وابستگی های آشکار و  ٬جدالها و تغییر توازن قوای سیاسی حاد منظقه

هندوستان و حتی چین را در کنار اهداف دراز مدت  ٬پاکستان ٬پنهان بر سر سیاستها و منافع بین المللی

                                                                    غرب به سردستگی امریکا گرد هم آورده است.

با تشدید  ٬قدرت سیاسی در سراسر افغانستان چشم برنداشته استطالبان بعنوان نیرویی که هرگز از   

ترور و انفجارات انتحاری و اینک جنگهای جبهه ای روزتا روز عرصه را برای مردم تنگ و 

.                                                                                                تنگترساخته است  

فساد گسترده و  ٬و فالکت بی سابقه میلیونی  ٬گرانی ٬فقر و بیکاری  ٬رکود اقتصادی وسیع ازجانبی 

.                  شیرازه جامعه را بکلی ازهم گسسته و فلج کرده است ٬ف دستگاه اداریغیر قابل توصی  

درچنین اوضاع نامساعدی که باگذشت هرروز صدها خانواده، زن، مرد، کودک و پیر و برنای هموطن 

وادار ما از روی اجبار  و  به ترک خانه و کاشانه و شهر ووطن خود گردیده    درجستجوی یک   

آوارگان افزود میگردد، رژیم بی مسئولیت و گدامسلک کابل با امضای توافقنامه  به سیل زندگی امن 

و  ای با اتحادیه اروپا ، حق پناهندگی افغان های مقیم در اروپا را در برابر دریافت پول بفروش میرساند 

ازکشورهای اروپایی به  هزاران تن پناهجوی هموطن ما اجباراً   قراراست طی ماه های آینده

                                                برگردانده شوند. جنگساالران ، تروریستان و آدمکشان  نم جه

را ای  موافقتنامه   شورای مهاجران افغان درآلمان ضمن اینکه عقد چنین  شدیداً تقبیح مینماید به   

اعالمیه جهانی حقوق بشر، یک حق ( ۱۴صراحت اعالم میدارد که حق پناهندگی مطابق بحکم ماده )

ق ندارد ملتی را با معامله گری و خرید و فروش از این حق مشروع هیچکس ح جهانشمول است و 

                                                                                               انسانی محروم سازد.

تک تک اعضاء و رهبری تان تبریک و تهنیت میگویم   درپایان یکباردیگربرگزاری امروزی شمارا به

آرزومندم که مصوبات کنفرانس امروزی تان راهگشاه راهی باشدکه همهٔ ما مشترکن خواهان آنیم و و

                                                                                 .   مشترکی را فریادمیکشیم ردد

مردان و زنان آزاده   دردی که درمان آن بدون وحدت و اتحاد و هماهنگی و مبارزه دسته جمعی همهٔ 

                                                                                          هم میهن ما میسرنمیشود.

 با درودهای فراوان

 

 زلمی رزمی

 رئیس شورای مهاجران افغان درآلمان


