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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
2016نوامبر 19" افغانستان و حاکمیت قانون"   نفرانسک امیپ  

 مقاالت یمحتو داشت نظر با ، هالند یشاه شورک هلموند   شهر منعقده دراروپا افغان حقوقدانان انجمن ساالنه نفرانسک امیپ

 یها امیپ نظرداشت با وهمچنان گان نندهک تکشر وبحث اتیونظر واستادان صاحبنظران یها نوشته ، حقوقدانان یاساس

 بحث مورد موضوع رامونیپ ، یتیانترن نیوز یها تیسا و یفرهنگ ، یاجتماع یها نهاد ومسوالن یوعلم یحقوق یها تیشخص

 ، یحقوق و یعلم جامعه به ، زیعز وطن بیمصا و لیمسا وفصل حل در یریسهمگ بخاطرحداقل«  قانون تیمکحا و افغانستان» 

 یالملل نیوب یافغان ربطیذ مراجع و مطبوعات ، یمدن جامعه ، یاسیس ، یاجتماع ، یفرهنگ ، کیمسل یها نهاد و صاحبنظران

.گرددیم میتقد   

 دهیشانک یتباه به سرد جنگ نطح ثیمنح و است یخارج مداخله ومحصول معلول آن وتداوم خونبارافغانستان یدیتراژ هیکحال در

 کماکان  در ، ناتو و ایکامر یحضورنطام از بعد میون دههیک در ، طالبان ییوسطا قرون استبداد و یمیتنظ یانارش از بعد ، شد

 آماج و داشته قرار هندوستان و یسعود با آنان یابتین یها وجنگ رانیا لیالح سیدسا ، ستانکپا شده نا اعالم جنگ معرض

باشدیم آن یداعش ینوع«  یاسالم»  مخوف ییادگرایبن  .  

 تعلق هرگونه از بدور و وراست کر ، آن بسرنوشت مربوط لیمسا تا است ضرور اریبس ، است مطرح وطن وبود هست هیکزمان

 افغانستان یایعل ومصالح منافع نظرداشت با ، مانیاال من الوطن حب اساس بر یومذهب یقوم ، یمیتنظ ، یحزب ، یشخص

. گردد مطرح وافغانان   

 ظاهرامر ودر میدار یصور یراسکموید و یاساس قانون ما)  تواندینم ربودهیاخ سال پانزده در راتیتغ رکمن عاقل انسان چیه

 یاجتماع هزارسازمان وسه یچاپ هیووهزارنشریراد وصدها ونیزیتلو پنجاه شور،ک در و دارد وجود دولت ثالثه یقوا کیکتف

: گردد مطرح یآت سواالت دیبا موضوع قیدق طرح یبرا اما و ،(  باشدیم فعال یاسیس حزب وپنجاوهفت انجو ودوهزار   

؟ تواندیم نموده دوام ایکامر انینظام نبود در ، موجود یاسیس ستمیوس دولت ایآ ــ   

؟ باشد یم خود منسوبان معاشات پرداخت به قادر دولت ، یالملل نیب جامعه و ایکامر مجوزه مبلغ پرداخت عدم در ایآ ــ   

 ، ریتغ به ، یافراط انیادگرایبن از نفرت با مردم تیثرکا قبل سال پانزده ؟ میا نموده توجه خود شورک یدیتراژ عمق به ایآ ــ

 ونیوارعاب قم و یوبندید تبکوم مدرسه نهمهیا و اراکونا فیضع دولت تکبر به نونکا اما و دواربودندیام یترق و یراسکموید

.باشدیم جوانان جمله واز مردم عیوس بخش ریدامنگ یوداعش یطالبان ، یریفکت تیذهن ، عرب   

 مواد با مبارزه»  ،«  سمیترور با مبارزه»  ، یها شعار بحساب ناتو و ایکامر ینظاممداخله (  م 2001) سپتامبر ازدهمی از بعد

؟است قرار چه از وضع مینیبب ، میون دههیک گذشت از بعد نونکا و دیگردیم هیتوج«  یساز دولت»  و«  مخدر   

 را افغانستان تنها نه ، است دهیگرد معدوم زین شان رهبران هیکحال در ، القاعده و طالبان خورده ستکش گروپ از سمیترور ــ

 ستانکپا یاصل زکمر همان در شان شهیر مدت نیا ودرتمام شودیم پنداشته یجد خطر جهان و منطقه اسیدرمق بل ، دینمایم دیتهد

.اند دهیگرد یبر شاخ افغانستان در ما مردم و وطن یتباه متیق به و یاریآب   

 را اول گاهیجا ، خاشخاش شتک در افغانستان ، یالملل نیب مسول مراجع گذارشات حسب بر ، سال پانزده گذشت با:  نیروهیه ــ

 مواد ییایماف نفوذ از یالملل نیب و یمل ربطیذ مراجع بارها هیکحال در.  شودیم پنداشته جهان نیروهیه نختیپا هلمند و بوده دارا

.اند نشده مهکمحا فیثک تجارت نیا درشت یها مهره از یک چیه نونک تا اما ، اند نموده ادی یدولت بلند یها مخدردررده   

 با یجهان ربطیذ مراجع توسط هک  مکحا مردم برسرنوشت«  یسهام تکشر»  ملت یفراموش با ،«  یساز دولت»  عوض به ــ

: است دهیگرد فیتوص مشخصات نیا   
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.است شده شناخته فاسد دولت نیدوم ثیبح شور،ک(  167)  نیب در یجهان تیشفاف سازمان گذارش حسب ــ   

.است دهیگرد زیحا را سوم مقام ، قانون نقض بحساب شورک(  113)  نیب در«  عدالت پروژه»  گذارش حسب ــ   

 باعث جنگ آفت و کتر را وطن جوانان عمدتا و هزارافغان صدها ، ستانکپا و رانیا مهاجردر ونهایمل برعالوه:  نیمهاجر ــ

. ندینمایم یسپر را رقتبار یزندگ هک دهیگرد ما هموطن ونیمل(  2،1)  شدن جایب   

. است دهیرس تن ونیمل سه از تر باال رقم به:  نیمعتاد ــ   

 ریز صدیف(  42)  تی،موجود دینمایم تلف ، جنگ به نسبت یحت ، را ما هموطنان شتریب جان هک شندهک طاعون بمثابه:  فقر ــ

 حقوق ابعاد.  است دهیگرد مبدل اجتماع ثبات و جامعه سالمت برابر در کخطرنا دیتهد یکب ریوفق یغن بزرگ جیخل و فقر مرز

.دینمایم بازگو را جامعه زیانگ غم صفحات نیمعلول و شهدا یها لیفام یزندگ یخراب و انکودک و زنان ریم و مرگ در فقر یبشر   

 کامال نصف و نیزم بیجر ونیمل(  3،1)  ، دارد دوام انکماک ، اهیس فصل بمثابه یخصوص و عامه کامال و نیزم غصب ــ

.قراردارد غاصبان اریاخت در یدولت   

: وطالب داعش از ترکخطرنا دهیدوپد   

 نیا ، است نموده باز افغانستان ساختن«  ایوگوسالوی»  یبرا را راه ، یقوم ییایماف بحساب قدرت ساختن یقوم و یقوم نفاق ــ

 یکتیوپولیج درخدمت تا گرددیم وباعث قیتشو رونیب به را یقوم ییایماف شاتیگرا ، دولت فیتضع با همزمان زشت شیگرا

 صد سه از شتریب دیشا هک ، مختلف مناطق و اقوام از«  جهاد»  و نید تاجران و قوم داران هیکت محض تیاقل.  ندینما عمل اجانب

.اند گرفته گروگان را شورک شهروند ونیمل یبرابروس برادر هم با و فیشر اقوام مجوع ، نباشند لیفام   

 هکنیا ترکاسفنا و ندینمایم قیتطب شانرا خاص عتیشر ، قرا و دهات در دولت نبود در هک یداعش و یطالبان یریفکت تیذهن ــ 2

.ندینمایم مراجعه آنان به شان یدعاو فصل و حل بخاطر ، ییقضا ستمیس فساد ترس از مردم بحش   

 جامعه در ضیتبع نیا عواقب ، باشدیم مجازات از وزر زور اهل تیمعاف گردد، مبدل مسلط فرهنگ به تا رودیم هک دهیپد نیزشتر

 درجه«  اتباع»  عمل در ، ریفق شهروندان جامعه در ایگو و است برده نیب از قانون برابر در را آنان یتساو و یشهروند حقوق

.شونیم شناخته دوم   

 با هک ، باشدیم«  اول بن»  اندارانکس و یافغان ، ییایکامر معماران میتصام معلول ینونک اسفبار احوال هک است الشمس اظهرمن

 تکشر»  نیهم آن ماحصل هک ، گذاشتند جک را اول خشت ، ها تیواقع و مردم«  خاموش»  تیثرکا خواست انگاشتن دهیناد

.ه استآورد بوجود را یراسکپتویلک هک باشدیم«  ییایماف و یطالبان ــ یجهاد یسهام   

 ، تیقانون ، قانون ، مردم حقوق ، حق ، یحقوق یها ارش نیتریعال و باشدیم ها ارزش و مردم منافع ، ها یمهندس نیا یقربان

.است دهیگرد یسالخ ، قانون تیمکحا   

بدون شک عوامل منفی منطقوی وسیاست های کجدار ومریزامریکا و انگلیس در تداوم تراژیدی ما ، نقش زیاد دارد و اما تمرکز 

 یها ارک میتوانیم چگونه هک میینما مشخص و میبپرداز خود نقد به دیبا ، باشدیم یداخل و یافغان عامل به معطوف امیپ نیدر ما

 را یروزیپ رمز توانست مینخواه یچگاهیه ، خود«  لیآس پاشنه»  از شناخت بدون.  میبده انجام ، را خود راه مهین و یخانگ

میآور بدست  .  

 را لیمسا حل دیلک ، دیبا تجسر و تعقل به زدن چنگ با ، میهست مواجه لکمش یکهزارو با ما یجار افزون روز بحران در

؟ ردک توانیم چه ، هک میبساز مشخص و جستجو   

 سراب یک فقط پالنها تمام آن به یآبیدست بدون هک باشدیم صلح به رفتن و جنگ ختم مردم و وطن ازین نیمبرمتر و یاساس سوال

 باعث آن درست یاجرا هک شودیم پنداشته یاساس یها تیاولو مردم یزندگ در ریتغ آوردن و ومردم وطن از دفاع ، بود خواهد

؟ باشدیم رسالت نیا انجام به قادری مل وحدت ومتکح نیهم ایآ هک گردد مطرح سوال دیبا نونکا.  گرددیم افغانستان تداوم و بقا   

: به یآبیدست بدون هک میشویم رکمتذ وبغض حب هرنوع بدون و مسوالنه   

 و مقتدر و مستقل هییقضا قوه ، حقوق حراست یارگانها و بدهد قرار عمل کمال را قانون هک یکراتکموید و یمل ــ مشروع دولت

.باشد آن پاسدار ، یقوم و یمیتنظ ریغ مسلح یقوا   
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 اروپا در افغان حقوقدانان انجمن صیتشخ نیهم با درست و ، ردک خواهد سوق سقوط بیبسراش و باطل دور در شهیهم افغانستان

 به یآبیدست و باشدیم آن اتیمحتو بازتاب امیپ نیا هک ، دیبرگز«  قانون تیمکحا و افغانستان»  ، را خود ساالنه نفرانسک عنوان ،

 مردم یاساس ازین ، اراک و پاسخگو و یمل دولت بطرف شیگشا ، دیلک شاه بمثابه آن گسترده و عیوس مفهوم در ، قانون تیمکحا

.بآشدیم شورک میزیمدرن و یینوگرا چهره نیتر شاخص ، هللا امان شاه افغانستان یمل دولت انگذاریبن بزرگ آرمان و   

 نیا ، ساخت تر دهیچیپ ، را یاجتماع و یاسیس ، یدولت بحران یمل وحدت ومتکح جادیا در«  یرکی جان»  امکنا نسخه متاسفانه

 مال بمثابه ، یانتخابات بیرق یها میت نیب در را یمل تیمکحا بل ، نمود یسالخ را یصور یراسکموید تنها نه حانهیوق میتصم

مبنا و نمود میتقس ، مسلح یقوا بشول ، متیغن   

 گذارش حسب هک زبان یب یاساس قانون)  گذاشتند پا ریز ، گرددیم محسوب یمل مصلحت نیمب هکرا یاساس قانون ،«  مصلحت

 آن سره دو لکبش را یسهام تکشر شوم راثیم همان الواقع یف و(  است دهیگرد نقض آن ماده( 92)  نونک تا ، یآزاد خانه

. دادند تداوم   

 بحران»  هیکزمان تا و باشدیم یدولت قدرت افزون روز فیتضع و تیمشروع بحران دیتشد ، مونیم نا ارکابت نیا اسفبار عواقب

 بسقوط معروض را یاسیس نظام مجموع و نموده سبک تر، گسترده ابعاد بحرانات ریسا ، ندکن دایپ حل راه«  یاساس قانون نقض

.خواهدساخت   

 وقانون قرارداد)  اضداد نکمم نا جمع از و وداع شان یشترمرغ حالت به یمل وحدت ومتکح سران تا است دهیرس آن وقت

 هک دارد«  تقدس»  چه ایکامر سفارت در منعقده قرارداد انیآقا نیا نزد مگر ، ندینما شورصرفنظرک نجات بخاطر(  یاساس

.ندینما جستجو را یارکهم بهتر یها فورمول ، یمل بزرگ اجماع به رفتن با ، خواهندینم   

 و ؟ نمود میترم قانون مجدد نقض با را ینکش قانون توانینم ، است دهیگرد مطرح متفاوت یها حل راه یجار بحران با درمقابله

 در دینبا شورک بود و هست ؟ آورد خواهد ببار را یثمر چه شدن ریت آب از و گذاشتن را لوخک ، ایکامر خارجه ریوز همانند ای

.گردد خالصه شخص دو و میت دو ، وجود   

 ، مجرب و خبره اهل نظر جلب با و گردد یانداز راه ، ها گفتمان ، مردم گسترده یها فیط با هک باشد نیا موثر و معقول دیشا

 یقوم و یمیتنظ ریغ برخورد و بقانون اقتدا و یاسیس اراده با و گردد اتخاذ یاساس یقانون نقض بحران نمودن مهار بخاطر ریتداب

 ، مسلح یقوا و حقوق حراست یارگانها هیتقو ،(  نیمجاور)  نیمشاور یها کندک و یباز ونیسیمک آفت از اداره یساز سالم ،

.گردد سریم ، ها نهاد ریسا و پارلمان یواقع انتخابات نهیزم یدولت مشروع استقرارقدرت و قدرت ریجزا ختم با   

 در ونه شود مشخص شورک یاساس مصالح اساس به لیتعد به ازین دیبا اول گام در ، شودیم صحبت ادیز یاساس قانون لیازتعد

 ، شود گذاشته بحث به یهمگان عیوس گفتمان یک در موضوع تا بود خواهد خوب اریبس و ، آنان ونیوحوار شخص دو دید لزوم

 و کیمسل نظرات ، اروپا در افغان حقوقدانان انجمن آن زمان و دروقت البته. )  ندینما ارائه شانرا نظر ملت احاد مجموع تا

.ردک خواهد ارائه را یتخصص  )  

 ازین یکراتکموید و یمل ، اراک پاسخگوو ، مشروع ومقتدر، رومندین دولت به گرید وقت هر از قبل ینونک احوال در افغانستان

 شورک در را محل و زکمر یکراتکموید و یعمل ، معقول بافت وجود در ، تیصالح با ثالثه یقوا قیدق کیکتف با هک دارد

 ، یاقتصاد یواقع رشد یها نهیزم دهیگرد وثبات یدولت اداره و قدرت در مردم یواقع تکشر باعث و بسازد متحقق ما یرالقومیثک

 و اشخاص بحساب آن ریغ و یزکمر موضوع هک دهیگرد معمول چنان افغانستان در. )  بسازد مساعد را یفرهنگ و یاجتماع

 دولت یاکشر در ما.  گرددیم سبب را یحال شانیپر یاسیس یها ستمیس از کیمسل ریغ فیتعار اب و گرددیم فیتعر ها قهیسل

موجود با : » مرکز گرایان ، قانون گریز « و » مرکز گریزان ، قانون ستیز « مواجه میباشیم ، در حالیکه نیاز واقعی ما 

.باشدیم قانون قیتطب و ییقانونگرا   

 و یاجتماع بستر به همه از فبل و است پروسه یک آن یواقع تحقق ، گردد مطرح پروژه ثیبح تواندینم قانون تیمکاستقرارحا

.  بدانند قانون از نتریپائ را خود و رندیبپذ را قانون تیارجح و تیاولو دیبا زمامداران همه از قبل ، دارد ضرورت یاسیس جوف

 هک میباش متوجه شهیهم دیبا قانون تیمکحا بخاطر مبارزه در.  آبدی انجام گسترده تالش یریپذ قانون فرهنگ جادیا بخاطر دیبا

 در مثال طور ، است نموده الحاق آن به افغانستان هک ردیگ صورت تالش یالملل نیب یثاقهایم قیتطب و تیرعا یبرا دیبا همزمان

 دیبا خشونت منع مبارزان ارتباط نیدر و باشدیم خشونت منع ونینوانسک تیرعا یحتم شرط ، زنان هیعل خشونت ضد بر مبارزه

ندینما تالش باشدیم«  حبس»  هکجر یولس در هک خشونت منع قانون انفاذ بخاطر  .  

 ، ها رسانه و مطبوعات ، یمدن جامعه عهده به یاساس اریبس نقش ، باشدینم دولت فهیوظ تنها قانون تیمکحا تحقق البته

 در جهل و علم یخیتار مبارزه در تا ، باشدیمو احزاب سیاسی متعهد بر حاکمیت قانون  قانون تیمکحا پاسداران و روشنگران
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.ندینما دفاع یراسکموید و یمدن اتیح و قانون از ، موجود انیداعش تا و لنگ یمال اخالف برابر   

 در قانون تیمکحا استقرار یراستا در شانرا یاخالق تیمسول ، دیبا متحد ملل سازمان بخصوص و یالملل نیب جامعه کش بدون

 بخش سییر هاتمن لیکما یآقا.  ندینما گذار وسازنده یعمل یها ارک به هیاعالم صدور و دیع و وعده از و ندینما فایا ، افغانستان

 مقامات از یبرخ لهیوس به شده رهیذخ اهیس یها پول است حاضر سازمان نیا: »  هک داد اخطار ونومای در قانون تیمکحا

 انیجر در دالر اردیمل ده یدوب وتا ابلک از تنها هک میدانیم ما همه و«  گرداند شوربازکب ، رونیب از را نفوذ با افراد و یومتکح

 قتیحق کمال را عمل هک ومردم دارد ادیز یشگیهم راتکتذ«  گاریس»  منجمله ، یالملل نیب گرید ربطیذ مراجع البته ، است بوده

.باشند داشته کش آنان اتیبرن دارند حق دانندیم   

 ونینوانسک تیرعا عدم و اروپا نیقوان قیتطب عدم یقربان هک اروپا در افغان پناهندگان موضوع به ارک ریاخ بخش در نفرانسک

 نیمب ، عرصه نیا فعاالن و نیمسول و انجمن یرهبر عضو و دفاع یالکو از تنیک گذارش ، پرداخت باشندیم(  م 1951)  نویژ

 بیمصا با گرید یها شورک و ایبلغار ، ونانی در بخصوص و یروپائا یها شورک در ما زیعز هموطنان هک است تلخ تیواقع نیا

بیشمار مواجه اند و قرارداد ننگین دولت افغانستان و تعداد کشور های اروپائی ، پناهندگان افغان را وجه المصالحه قرارداده و 

 آن رفع بخاطر و مینمایم حیگرتقبید باریک ، بشدت آنرا هکباشدیم یانسان و یحقوق نیمواز تمام ریمغا ، شان یاجبار پورتید

. مینمایم تالش  

حرمت با   

 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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