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  قانون پيش شرط اجراء خواستهای مردم حققت
  ! و تامين عدالت در افغانستان است

موضع فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان مقيم اروپا و کمسيون تماس ملی در قبال کنفرانس تحت عنوان اجرا 
  : قانون و تامين عدالت منعقده روم  ايتاليا

 روم منجر به نتيجۀ سيون تماس ملی عقيده دارند که کنفرانسيروپا و کمفدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان مقيم ا
از پيش شرط های اجراء قانونيت و تقويت قوای سه گانۀ دولت  دليل ما اين است که اصالح و .مطلوب شده نميتواند

و عدالت شده قانونيت باعث عدم دولتی  کامًال روشن از که در افغانستان ضعف حاکميت .عدالت در افغانستان است
و تا زمانيکه اين ضعف برطرف نشود، با برخورد شکلی و مکانيکی با مسئلۀ قانونيت و عدالت نميتوان به است 

مجری و حافظ ايجادگر، دولت به حيث قوای سه گانه زمانی اين معمول بر آورده می شود که . نتيجۀ مطلوب رسيد
   .گردد.دواحترام الزمه دراذهان عامه برخوردار باشندقانون ازارادۀ آزاد مردم ناشی شده باشند وازاعتما

  :اولنکتۀ

قط وظيفۀ آن پر کردن خالء تحت شرايط اضطراری و با عجله تشکيل شد، ف| "بن"دولتی که پيش از پنج سال قبل در 
 انکشاف يافته و مشروعيت خود را به ، از سقوط حاکميت طالبان بود و قرار شد طی چند مرحله دولتقدرت پس

مواد و يا مفاد فيصله های بن طی کمتر وسطحی صورت مستقيم از ملت افغان حاصل کند، هر چند به صورت شکلی 
 وعدۀ مشارکت  وباقی ماندهمتکی برمودل کنفرانس بن از شش سال گذشته اجراء شد، ولی تا کنون ساختار سياسی آن 

عده از نيرو های اجتماعی و  مردم افغانستان و آن ۀ لذا عام؛عمًال تحقق نيافت ،درتعين سرنوشت خودشافغان  ملت
  . در فاصله از دولت باقی مانده اند، همچنان نداشتندسياسی افغانستان که در کشمکش های قدرت نقش 

  : دومنکتۀ 

برای .  استراتژی جامعۀ بين المللی با استراتژی و منافع ملی افغانهاست در هماهنگیفقدانعدم صداقت وعبارتست از
 جنگ با تروريزم در خاک افغانستان و محو مواد مخدر و در  در پيروزی زود رس و کم هزينه المللیۀ بينجامع

 برخودار است؛ در حالی که برای تنهايت تأمين امنيت خارجی افغانستان که تماميت ارضی خوانده می شود، از الوي
وضعيت اقتصادی و اجراء  حاکميت ملی، بهبود ، تأمين امنيت داخلی، اعمال درپهلوی امنيت خارجیمردم افغانستان

حکومت افغانستان که فاقد  البته دول درگير درقضايای افغانستان اهداف خود را تعقيب ميکنند. يت داردعدالت الو
مکدرشدن لذا اين عدم هماهنگی باعث  استراتيژی جامع ملی است قادر به مهارکردن تکروی متحدينش نميباشد 

  .قرار گيردجدی مورد توجه ازجانب موسسه ملل متحد   اين مشکلبايدن عامه گرديده دراذهادولت تصوير

  :سومنکتۀ 

سه دهۀ اخيرازيکسوباورمردم را به کارايی رژيمهای منشور مصالحه ملی باعفوه جنايات نابخشودنی مسوولين 
ه هنوزهم دراقصی نقاط واز سوی ديگرچراغ سبزرا برای آن جانيانی روشن ساخت کدموکراسی وپارلمان صدمه زد

تصفيه به امتياز طلبی، پارلمان مصروفيت . ذارندگکشورفرهون وارحکمروايی ميکنند وحقوق انسانها را زير پا مي
حسابهای شخصی وگروهی وارتباط علنی عده ای از اعضا پارلمان با مافيای موادمخدره و اسلحه ازاعتباراين رکن 

قانون گذاران ما به نزدروسا ومعينها ميروند . اذهان مردم شديدأ کاسته استمهم دولت که وضع کنندۀقانون است در 
چگونه ميتوان .  دوسيه يا سابقۀ جرمی دارندزيادی از قانون گذاران چندعده . واز آنها خواستارشکستن قانون ميشوند

  . بدانند را واجب االحترام انانتظارداشت که شهروندان قانون وضع شده توسط اين قانونگذار
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  :چهارمنکتۀ

با تأسف در افغانستان طی سه دهۀ اخير . نبود و يا کمبود کدر های متعهد و متخصص در دستگاه دولت عبارتست از
 شمسی به اين طرف پست های دولتی به حيث امتيازی به گروه ها و اشخاص که توان ١٣٧١به خصوص از سال 

 .  نه بر اساس حق و شايستگی،باشند، تعلق می گيردسفارش شده ته يا ازطريق دول بزرگ  حکومت را داشته تهديد
در گرو اين قيد و بند ها که زير نام مصلحت بر ملت و دولت تحميل می شود، قرار دارد چشم دولت بناًء تا زمانی که 

از پروری يکی ديگر مباشر  همچنان فرهنگ سنتی .  قانونيت و عدالت به نظر نمی رسدانداز روشن برای اجرا
در افغانستان از گذشته های دور تا به امروز عده ای تحت نام و عنوان . موانع بر سر راه اجراء قانون و عدالت است

خود را بر ملت و سازمان دولت تعلق به اشرافيت محلی برمبنای يامذهبی، قومی، محلی و باسطالح شخصيت های 
  .ندتحميل ميکن

  :نکتۀ پنجم

نديهای مادی مامورين مزث شده تا دولت قادر به تأمين نيا است که باعشکل ديگری ممحدوديت منابع مالی دولت
ملکی و نظامی خود نباشد؛ بناًء دولتی که مامور خود را تأمين کرده نميتواند، طبعاً  انتظار اجرا درست وظايف را 

  .استفساد اداری اين وضع يکی از علل مهم  . شتنيز ار چنين مامور نميتوان دا

  ا حل؟اما ر

هر چند که راه حل آنی و آسانی برای اين همه مشکل تحت شرايط حاضر وجود ندارد، ولی با تصميم درست در 
  :لحظۀ حاضر ميتوان به استقامت حل اين مشکالت قدم گذاشت که به صورت فشرده به چند نکته اشاره می کنيم

ح ساختار نامتجانس و مافيايی دولت  جهت گيری جامعۀ بين المللی به صورت جدی و صادقانه برای اصال-١
 سياسی و آزاد سازی دولت از سلطۀ جنگساالران و قاچاق بران و اتخاذ پاليسی دۀافغانستان، يعنی انجام اصالحات عم

  .شفاف در برخورد با اين چالش اساسی، قدم نخست در راه اعمال قانون و اجرا عدالت است

قت نامه بن هم است، ولی با تأسف حال پس از کمتر از شش سال ما هنوز  اجرا عدالت انتقالی که از مواد مواف-٢
شاهد يک مورد اقدام در ين زمينه نمی باشيم و عدم اجرا عدالت باعث شده و ميشود تا جامعۀ افغانی همچنان احساس 

  .کنندو عدالت عالقه نگيرند و اعتماد نبی امنی و بی اعتمادی داشته باشند و به اجراء قانون 

در همۀ امراض و مفاسد اجتماعی است، متأسفانه از ند فقر ماهمانگونه که ميگوي.  فقر اقتصادی است ديگر مشکل-٣
امکانات و ظرفيت های بين المللی و ملی که طی بيش از پنج سال اخير در دسترس دولت و ملت افغانستان قرار 

 و درست استفاده به عمل نشده اری مصرف وبيکفقر مستدام کاهش ساختن زيربنای اقتصادی کشوروگرفت برای 
بهبود وضعيت اقتصادی به .  قرار بگيرد و برنامه های بازسازی اصالح و هدفمند شود نظرنيامد که بايد مورد تجديد

  .اجراء قانون و عدالت دارد برای ايجاد فضای مساعد دری نقش با اهميت جای خود

  هيأت اجرائيۀ فدراسيون

  افغان مقيم اروپاسازمانهای پناهندگان 

   ميالدی٢٠٠٧جوالی ، سوم  هاگ

  


