پیام محترم غیور رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان

پیام اتحادی ٔه حقوقدانان افغانستان
نخست از همه سلامهاي گرم هيئت اجرائيه و شوراي رهبري اتحاديه اتحاديه حقوقدانان
أفغانستان را به حضور مبارك شما دانشمندان و حقوقدانان عزيز تقديم ميدام.

اتحاديه حقوقدانان أفغانستان افتخار دارد که با استفاده از تسهيلات موجود در فناوری های ارتباطی
در این محفل با شكوه شركت دارد.
دوستان فرهیخته ،فرزانگان عزیز!
من از جایی با شما سخن می گویم که در آنجا بنیادهای عدالت و قانون در حال فروریزی و نابودی
ست و قانون گرایی بیشتر به مضحکه یی می ماند که زورمندان درون دولتی و بیرون دولتی بر
ریش آن می خندند.
من از سرزمینی با شما هم کلامم که حاکم اصلی آنجا نه قانون و احکام قانون ،بلکه اصول تعصب
و دیدگاه های تبارگرایانه ،اساسات هژمونی قومی و مانیفست برتری طلبانه و تمامت خواهانه می
باشد.
من از جنگل تاریکی به نام افغانستان فریاد می زنم که در آن جنگل حکومت واقعی و ابزار قانون
به دست مافیای سیاسی ،مافیای اقتصادی و مافیای مواد مخدر است و این مافیا به عنوان اضلاع
آینده آنرا به گرگان گرفته اند.
اصلی یک مثلث سیاه ،افغانستان و
ٔ
من از کشور ت اریکی با شما حرف می می زنم که در آن کشور مردمان فقیر ،بی بضاعت و بی
واسطه و طبقات پایین جامعه مورد ستم و بیداد سکانداران دولت و مجریان قانون قرار می گیرند.
قانون اگر تطبیق هم شود بالای همین گروه ها تطبیق می شود و زورمندان دولتی و غیر دولتی
در برابر قانون معافیت دارند.
من از جامعه یی صحبت می کنم که در آن مجرمان بزرگ و فساد پیشگانی که ده ها و حتی صدها
ملیون دالر را از طریق رشوت و اختلاس یا از طریق پروژه های خیالی و یا از طریق قراردادهای
بزرگ به دست آورده اند با برائت کامل در درون و یا بیرون نظام کار و زندگی می کنند؛ اما بی
گناهان و مجرمان کوچک با بی سرنوشتی در درون بازداشتگاه ها و زندان ها می پوسند.

من از مملکتی گپ می زنم که در آن نهادها و ساختار ها در واقع از هم پاشیده اند و هیچ چیزی
شده بسیاری
در جای واقعی نیست .اصول مدیریت راعیت نمی شود و صلاحیت های تصویب
ٔ
از وزرا ،رؤسا و والیان در اختیار شان نیست .اما بر عکس برخی از وزرا و روسا نظر به ارتباط شان
با بیرونی ها و مسوولان کلان کشور از صلاحیت های فراقانونی برخوردار اند .در یک کلام نظام
جامعه
سیاسی و اقتصادی پیشبینی شده در قانون اساسی افغانستان دیگر پاسخگوی نیاز های
ٔ
متکثر و چند قومی افغانستان نیست و باید در آن تجدید نظر شود.
حقوقدانان گرامی ،دوستان عزیز !
مداخله خارجی و جنگ های نیابتی چهار دهه به عنوان عامل بیرونی و تقابل گروه ها بر سر تقسیم
ٔ
تفرقه قومی و زبانی ،و از همه مهمتر تعصب و برتری
قدرت و تقسیم منابع مالی فساد آفرین؛
ٔ
طلبی و تلاش برای کسب مالکیت انحصاری بر سرزمین ،سیاست و اقتصاد کشور توسط برخی از
گروه های قومی باعث شکلگیری یک چنین وضع وحشتناک گردیده است.
حل این معضل نیازمند تغییر اساسی در سیاست افغانی غرب به خصوص ایالات متحد امریکا
مبنی بر حمایت از تعدیل قانون اساسی افغانستان مطابق به واقعیت های قومی و تاریخی این
عادلانه توزیع قدرت و اقتدار سیاسی در افغانستان است تا در
کشور و پشتیبانی از یک سیستم
ٔ
همه گروه های قومی و سیاسی نسبت به سرزمین مشترک شان احساس مالکیت نمایند.
سایه آن
ٔ
ٔ
دوستان گرامی و حقوق دانان نخبه كشور در دريار غربت !
تقلب گسترده در انتخابات سال  ۲۰۱۴منجر به بحران شدید در کشور شد .مهار این بحران از طریق
ادامه آن به فروپاشی کامل دولت در افغانستان منجر می
نهادها و مجاری داخلی ممکن نبود و
ٔ
شد.
توافقنامه سیاسی و شکلگیری حکومت
مداخله ایالات متحد برای جلوگیری از تشدید بحران به امضا
ٔ
ٔ
وحدت ملی منجر گردید.
با شکلگیری حکومت بر اساس این موافقتنامه مواد مربوط به نظام سیاسی کشور و فصل رئیس
جمهور در قانون اساسی عملن در حالت تعلیق قرار گرفت.
اما احکام موافقتنامه سياسي كه مبنأ حكومت فراقانوني وحدت ملی را تشكيل ميدهد تا اكنون
عملي نگرديده است .یکی از مواد این موافقت نامه برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای
زمینه برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی فراهم شود و با تعدیل
ولسوالی است تا با تطبیق آن
ٔ
قانون ،ارکان دولت مجددن در چوكات قانون اساسي قرار گیرد.

نشانه ملموسی از سوی جناح قدرتمند حکومت وحدت ملی برای اجرای توافقنامه
با این حال هیچ
ٔ
سیاسی به مشاهده نمی رسد .و با تمرکز تمام قدرت در ارگ نظام سیاسی عملن به یک پادشاهی
مطلقه مبدل شده است .تمرکز قدرت در ارگ باعث نارضایتی شرکای حکومت گردیده و در عمل
ٔ
تفرقه سیاسی و تقابل گروهی و قومی انجامیده است.
به فروپاشی نظم دولت،
ٔ

حضار گرانقدر!

قانون شكني هاي مسولين امور در كشور باعث گرديده است كه نهاد هاي مربوط بين المللي در
گزارش های شان أفغانستان را در سطر جدول كشورهای فاسد و قانون شكن جهان قرار دهند.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان با توجه به نا هنجاری ها و قانون گریزی های مرگبار رهبران
ٔ
کارشناسانه خود را برای اصلاح و تغییر وضع موجود از مجاری
حکومت ،دیدگاه ها و نظریات
ٔ
گوناگون رسانه یی و ملاقات های رو در رو با مسوولان حکومت مطرح کرده است.
اما سران حكومت وحدت ملي به دیدگاه های مسلکی اتحادیه و انتقاد های گسترده کارشناسان
نحوه
امور و خواستهای مردم افغانستان توجه نمی کنند و همچنان بر تفسیرهای شخصی خود از
ٔ
حکومت که اغلب بر مبنای منافع شخصی و گروهی آنهاست ،اصرار می نمایند.
اتحاديه حقوقدانان أفغانستان ب ه دلیل بي توجهی سران حكومت وحدت ملي به منافع کلان ملي
به اين بأوراست که دوام كار این حكومت فراقانوني باعث تشدید تنش و كشمكش هاي داخلي و
إيجاد بحران هاب بيشتر خواهد شد .اتحاده براي پيشگيري از بحران های مهار ناپذیر آینده با استفاده
از فرصت درين مجلس باشكوه از سازمان ملل متحده تقاضا مي کند تا به عنوان مرجع اميد ملل
جهان به داد ملت مظلوم افغانستان رسیده و در راستای حل بحران سیاسی و نظامی این کشور
تلاش نماید .و با استفاده از نفوذ خویش در جهت ختم جنگ های نیابتی و تحقق صلح در افغانستان
همکاری نماید.
حقوقدانان ارجمند خانم ها و آقایان !

اتحادیه حقوقدانان
در پایان با استفاده از این فرصت می خواهم خواست ها و پیشنهادهای
ٔ
افغانستان را برای تغییر در وضع موجود و دفاع از حاکمیت قانون و حقوق اساسی و مدنی مردم
افغانستان مطرح نمایم :

 .١سازمان ملل متحد با نظارت جدي و همه جانبه خویش زمينه إصلاحات واقعی در كميسونهاي
رفته مردم به
انتخاباتي را در روشنايي قوانين نافذ در كشور مساعد بسازد تا اعتماد از دست
ٔ
روندهای دموکراتیک باز گردانده شود.
موافقتنامه سیاسی برای جلوگیری از تشدید
 .۲سازمان ملل متحد در راستای تطبیق و تحقق
ٔ
گونه فعال تری عمل نماید.
اختلافات میان سران این حکومت به
ٔ
 .۳سازمان ملل متحد بر حکومت افغانستان فشار بیاورد تا زمین ٔه برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان
و شوراهای ولسوالی را در نزدیکترین زمان ممکن فراهم سازد.
نامه الزام آور را از مجرای شورای امنیت بر
زمینه طرح و اصدار یک قطع
 .۴سازمان ملل متحد
ٔ
ٔ
علیه کشورهایی که مصروف اجرای عملیات های تروریستی و پیشبرد جنگ های نیابتی در
افغانستان اند ،فراهم نماید.
 .۵از تمام مجامع و نهاد مدنی وحقوقی در خارج و داخل افغانستان تقاضا می کنیم تا با شکلدهی
یک اجماع وسیع و همه جانبه ،سهم خویش را در راستای تامین عدالت ،دفاع از حقوق و آزادی های
مردم افغانستان و قرار دادن مجدد این کشور در مجرای قانون اساسی و مسوولیت پذیری حکومت
افغانستان و حامیان خارجی آن تلاش نمایند.
ومن هللا توفيق

