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 ۳۰/۰۳/۲۰۱۸          نیالنآ نمرج ناغفا

 
 مقیم اروپا ،فقدان معرفت مسلکی در انجمن حقوقدانان افغان

 
 

حقوقدانان افغان مقیم اروپا که حاال تقریباً چیزی کمتر از ده سال از تأسیس آن میگذرد، در این  انجمن به اصطالح
مدت ثابت نموده است که یکی از شعبات مهم بقایای حزب دموکراتیک می باشد، 
زیرا این انجمن هر جریان ملی، دموکراتیک و وطنخواهانه را مورد انتقاد و اتهام 

ریان های نامبرده توقعات آسمانی و به دور از تحقق را قرار داده است، و از ج
وصوف و کارمندان متشکل از اعضای حزب مکه تقاضا داشته است، این انجمن 

استخباراتی آن زمان یعنی "خاد" است که امور کامالً سیاسی  اسبق دستگاه های
ه این انجمن را به پیش می برند، کدام فعالیت حقوقی مشخص نه کرده و قادر ب

اجرای آن هم نمی باشد، زیرا تقریباً تمام اعضای آن یا تحصیالت حقوقی ندارند 
دانش ویا اگر تحصیلی هم داشته اند بنابر مشغولیت در امور سیاسی و استخباراتی، 

ناچیز حقوقی خویش را فراموش کرده اند، به همین جهت کار های نوشتاری و 
العاده فقیر می باشد، اما بنابر تجارب  نشراتی این انجمن از لحاظ دانش حقوقی فوق

جلب و جذب حزبی و کار تبلیغاتیی که دارند، خود را به هر دری زده و در تثبیت 
 موقعیت خویش تپ و تالش می نمایند.

مقیم کشور این انجمن را نه شناخته « اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان» این هم قابل توضیح ضروری دانسته می شود که 
نماینده و نطاق حقوق دانان  افغان مقیم اروپا نمی دانند و نمی شناسند، زیرا این انجمن هیچ نشانۀ از صداقت  و آنرا

مسلکی در امور حقوق را از خود به اثبات نتوانسته برساند چرا که قادر به تثبیت مسلکی بودن خود نیست. زیرا به 
 .اصول پایه یی علم حقوق آشنایی ندارد

که توسط حاکمیت حزب دموکرتیک ، برابر خون های ریخته شدۀ میلیون ها انسان بیگناه هموطن ما این انجمن در 
 حیث به قتل رسیده، متواری و بی وطن گردیده، شکنجه و زندانی شده اند، سکوت کامل اختیار کرده و خود را به
 ابزار دفاع از مجرمان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و ده ها جرم دیگر ضد بشری، سازمان داده است.

وضع فالکت بار کنونی در واقع، محصول یک ونیم دهه حاکمیت حزب دموکراتیک است، بی ثباتی، عروج قوای 
زه های وطن پاک وپاکیزۀ ما بروی روسهای بیگانه اعم از روسی وامریکایی و پاکستانی و... از افتتاح بازکردن دروا

اشغال گر، شروع شده است، نقض فاحش حقوق بشر، درهمکوبی هر اصل و قاعدۀ دموکراسی، دامن زدن به بی 
امنیتی تمام عیار و آماده ساختن شرایط را برای عروج و ظهور تنظیم های تفنگ ساالر و... این ها همه از همان 

 تیک شروع می شود. دوران حاکمیت، حزب دموکرا
برای اثبات این که اعضای انجمن به اصطالح حقوقدانان مزبور چیزی از علوم حقوقی نمی دانند، فقط نوشته و 

حزب دموکراتیک خویش را در زیر  یتاعالمیۀ اخیر این انجمن را بررسی می کنیم تا ثابت گردد که این آقایان عضو
 نقاب انجمن حقوق دانان پنهان نموده اند.

ً نه "بحران" می شناسند و نه از"مشروعیت" حرفی بلد اند، خویش را در جایگاه قضاوت بر  این آقایان که اساسا
 "مشروع بودن" وضع موجود قرار داده اند.

آغاز یافته، مگر قبل از آن حاکمیت های مشروع  "بحران مشروعیت"اگر از هفده سال قبل از کنفرانس بُن اول این 
قتدار بوده اند...؟ آیا "مشروعیت" با کودتاه و ریختن خون حاکمان خیرخواه وخلع دولت ملی و در کشور بر سر ا

مورد حمایت مردم به وجود می آید...؟ آیا خصلت دولت مشروع به خاک خون کشیدن اتباع، زندانی نمودن، شکنجه 
تقاضای  است...؟ و باز آقایان کهو تیر باران کردن، تعرض به مقدسات مردم وایجاد بی ثباتی دائمی در یک کشور 

مگر آیا خود شان به این اصول و روش رعایت اصول و روش های دموکراتیک را از نظام موجود در کشور دارند، 
ً که دروغ می گویند زیرا زمانی که این آقایان، کارمند در  ها، باورمند هستند ویا خیر...؟ اگر بگویند بلی، یقینا
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اد، څارنوال در "څارنوالی اختصاصی انقالبی" قاضی در "محکمۀ اختصاصی انقالبی" و... پوهنتون کابل، کارمند خ
بودند، مگر در رژیم خون آشام خود اساسات دموکراسی را در حق جان، مال و نوامیس افراد و نوامیس ملی مگر 

 رعایت میکردند که امروز سنگ هواخواهان اصول دموکراسی را به سینه می زنند...؟
این آقایان اگر واقعاً حرف وکلمه ای از"مشروعیت" را می شناسند،محک اساسی این "مشروعیت" شان چیست و کدام 
 است...؟ اگر طی هفده سال اخیر همه دستاورد ها "اوج بحران مشروعیت" بوده باشد، پس قانون اساسی موجود که 

ت جنابان بر اساس کدام اصول تأئید شده تو سط مردم، د از اعتبار می افتد در این صورمی نامن وثیقۀ ملی هم آنرا 
که آیا "مشروعیت" خواهند گرفت به سنجش و ارزیابی   منجمله دولت را ،ماهیت اعمال سیاسی افراد و سازمان ها

این درست که حکومت  آیا اساسنامۀ "حزب منحلۀ دموکراتیک" اصول مشروعیت شما را حاوی است...؟ دارد یا نه...؟
 .لی اساس قانونی ندارد، ولی بخش اساسی دولت حایز مشروعیت می باشدوحدت م

ودلسوزی های  اعضای حزب دموکراتیک اصوالً صالحیت آنرا ندارند که در مورد صحت انتخابات، تقلب در آن
 تی وساختگی را برای آرای مردم نمایش بدهند، زیرا همین ها بودند که با اعمال فرهنگ استبداد مارکسیستی ولننیس

اعتبار انداختن کامل آرای مردم، تطبیق هر نوع دموکراسی را در وطن باطل اعالم نمودند و حاال خود را به حیث از
 افراد باصالحیت دروغی حقوقی به مردم جا می زنند.

سال به  17این انجمن به اصطالح حقوقدانان، باز چه حافظۀ ضعیفی دارد، از یک سو تمام مراحل دموکراسی از 
این طرف را بحران زا می خواند، بعد مشروعیت حکمروایی را هم زیر سوال می برد ولی در نهایت با تناقض گویی 

 کامل تطبیق همان قانونی را مطالبه میکند که خود مولود دوران بحران خوانده است.
برای همیشه از وطن  آقایان حقوق دان، همان امنیتی را که حزب و رفقای حزبی شان چیزی کم وبیش چهل سال قبل

از میان بردند، مگر مانع اجرای تمام تحوالت مثبت در کشور نه گردیده است...؟ مگر این آقایان نمی بینند که ما 
کشور دست خوش بی امنیتی چند بعدی می باشد...؟ این صحیح که جان کری مداخله گر در امور ما مداخلۀ عاقبت 

 به جز دشنام و طعنه کدام الترناتیفی نه داده اند. نیاندیشانه نمود، ولی آقایان حقوقدان
تا مرام های  نداما احساس می شود که باز مالکان دیروز "که، جی، بی" در وطن ما در فکر سربازگیری افتاده ا 

شوم شان را بر علیه مردم ما به پیش ببرند، قسماً از بعضی نوشته های مورد بحث  بوی عالقمندی به وارثان شوروی 
 بق به مشام میرسد.سا

ناشی از اعمال آنان  همین نوکران شوروی سابق اند که وضع موجود اگر کشور ما امروز در هر بندی قرار دارد،
 می باشد.

اصطالح سان  اضافه گردد که آقایان حقوق دان، همان طور که معنی اصلی "مشروعیت" را نمی دانند، به همان 
سطح سواد از نگاه غلط و نادرست به کار برده اند، برعالوه نوشتۀ اخیر آن انجمن  و آنرا به همندف"ادله" را نیز نمی 

 در حد پائینی قرار دارد. عادی نیز
 این انجمن را الزم است تا از شوق "حقوقدان نمایی" بگذرد و هم مردم و مخاطبان خود را ) اگر داشته باشد( به کج

امور یک جامعۀ دموکراتیک عالقه ای نه داشته و در زمینۀ آن کدام راهه نه کشاند، چون این آقایان از اول در 
مطالعه، تحقیق و تجربه ای ندارند وبر عکس در تخریب و نقض اصول دموکراتیک یک دورۀ کامل را پشت سر 

اهند گذاشته اند و آنرا پدیدۀ جامعۀ سرمایه داری می شناسند، حال چه ارمغانی از دموکراسی برای مردم ما با خود خو
داشت، نه احترام به قانون، نه راه حل قانونی، نه نقض قانون، نه به محاکمه کشانیدن قانون شکنان، در هیچ زمینه ای 

تخصصی و کارشناسانه ای ندارند که به مردم پیشکش کنند. لطفاً دست از عوام فریبی بردارید  این ها کدام طرح دقیق،
  و مردم را باز به گمراهی دعوت نه کنید.

در افغانستان عزیز که با کودتای پرچم و خلق و   و مبدا   تنها در قسمت منشا  ه حقوقدانان افغان ن محترمگر چه انجمن 
و امنیت  ، خاموشی اختیار می ورزند، بلکه در ارتباط آمدن صلحقانونشکنی ها کردندکودتای هفت ثور شان شروع به 

 قانونیت در یک جامعه میباشد، نیز خاموشی اختیار نموده اند! که از پیش شرط های پروسه  
م. تحت عنوان "گسترش بحران ۲۰۱۸انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با اطالعیه  مورخه  بیست و پنجم ماه مارچ 

از از مدافعان حاكمیت قانون میخواهد تا صدای اعتراض شانرا بر ضد قانون شكنان و معامالت فرا مشروعیت" 
 قانونی رساتر و متقرب ترسازند.

ملیگرایانه و خوانندگان و نویسندگان جرمن آنالین با مدیریت سالم -پورتال افغاننخست در این رابطه باید یاد آور شد که 
ملیگرایش از آغاز فعالیت های نشراتی اش تا به حال، به عالی ترین وجه آن از ارزش و اهمیت پروسه  قانونیت و 

قانون در افغانستان عزیز ما واقف بوده و در این ره خدمات و اطالع رسانی ملی اش را صادقانه،  مزایای تطبیق
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آگاهانه و با وجدان بیدار ملی به مردم عزیز ما عرضه داشته و نظریات هموطنان عزیز ما را در این عرصه  مهم و 
 حیاتی با همدیگر شریک ساخته است.
نند قوانین اساسی اکثر ممالک دیگر شامل یک سلسله قواعدي است كه حاكم بر قانون اساسی افغانستان عزیز ما ما

اساس حكومت و صالحیت قوای سه گانه، حقوق و آزادیهاي فردي و ... میباشد و به این جهت كه ترتیب حكومت و 
سه گانه و  قواي اساسی مملكت را تعیین مییكند برتر از سایر قواعد حقوقی است. بدون شک حدود و اختیار قوای

رابطه آنها با یكدیگر در این قانون تعیین شده و قوانین عادی دیگر ، بدون یک چهارچوکات قانونی، حق نسخ و تجدید 
 نظر در آنرا ندارد.

 
ن، اساس ست كه اصول و مقررات نظام  حكومتی، چگونگی حكومت و حدود و اختیارات آا قانون اساسی، قانونی

در حقیقت تعیین كننده نظام حاكم  قانون اساسی  د.ساز حقوق و وظایف افراد را معین میو  قواي اداره كننده كشور
آزادي ها و حقوق افراد ملت ركز است، روابط این قدرت حاكم با آكند قدرت در كجا متم ، قانونی كه مشخص میاست

در برابر ملت  یو مسئولیت های چگونه است و این قواي حاكمه اعم از قوه مجریه، مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات
، پایتخت مملکت را تعین می ملی، سرود ملی مانند بیرق د.عالوه بر این قانون اساسی سمبول ها و مضامینیدارن
 .یك كشور و راهنمایي براي تنظیم قوانین دیگر است قانون اساسي عالی ترین سند حقوقی نماید،

 غایرت داشته باشد.ا قانون اساسي مهیچ قانون و مقررات نباید ب
 

سؤال در این است که در شرایط بُغرنج جنگ، در صورت عدم موجودیت امنیت فزیکی و امنیت روانی  کافی در 
مملکت، در صورت عدم موجودیت یک صلح دوامدار در مملکت آیا امکانات تطبیق قانون و پیشبرد پروسه  قانونیت 

 امکان پذیر بوده می تواند؟
! در سازی نخستین گام و اولین گام به وجود آوردن امنیت و تا مین امنیت در کشور میباشد در یک پروسه  دولت

سو پایه های امنیت در افغانستان عزیز ما به سمت پوسیدگی و لرزانی کشانیده نصورتی که از کودتای پرچم وخلق بدی
نیت در یک کشور میباشد، به گام دوم  و یا شده است، چطور میتوان از گام اولی  و یا َپتَه  اولی که صلح و تا مین ام

 به پَتَه   دوم  که قانونیت میباشد، میتوان خیز زد؟
نظر به دست آورده های علمی و تجربیات  می بینیم که بدون  یک صلح دوامدار و بدون موجودیت امنیت از آن جائی که 

فزیکی و روانی و همچنان بدون امنیت اقتصادی در یک کشور پروسه  قانویت با شکست های ُمَخربی روبرو خواهد 

کی ازپیش شرط های پروسه قانونیت در ارجعیت قایلیم، زیرایگشت، ما در پورتال خود به آمدن صلح و آوردن صلح 

یک کشور موجودیت صلح و امنیت می باشد. موجویت همین صلح، امنیت، قانونیت و عدالت اجتماعیست که بر روی 

 ما راه های ترقی، پیشرفت، رفاه و سعادت را باز می کند.

 یزانجمن حقوقدانان افغان در اروپا و بحران چهل سالة قانونیت در افغانستان عز 
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