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پاسدارى از ارزش هاى متعالى و جهان شمول
پیام پنجمین كنفرانس علمى  -مسلكى انجمن
در پنجمین كنفرانس علمى  -مسلكى انجمن این دو موضوع:
 پاسدارى از ارزش هاى متعالى ،جهان شول و دیموكراتیك مندرج در قانون اساسى و قوانین نافذ افغانستان در پروسۀ صلح ومصالحه
 سهمگیرى افغانان مقیم اروپا در پروسه هاى ملى افغانستانبر مبناى مقاالت تحقیقی و همه جانبۀ حقوقدانان برجسته و معاونان انجمن ،محترمه عفیفه آزادزوى و محترم پوهنیار عبدالبصیر
دهزاد ،مورد بحث گسترده شركت كنندگان كنفرانس قرار گرفت ،كه به صورت فشرده درین پیام با همسلكان عزیز و هموطنان
گرامى شریك مي گردد ،تا با نقد و نظر شان در مقیاس ملى و بین المللى بحث ،پاسدارى از ارزش هاى متعالى و جهان شمول
كه متضمن صلح واقعى و پایدار است ،منحیث رسالت تأریخى و وظیفۀ مبرم ملى در قبال سرنوشت وطن و مردم ،مورد توجه
همگانى قرار گیرد.
بى نیاز از اثبات است كه صلح نیاز حیاتى ،خواست اساسى مردم ،شرط بقاى افغانستان و گذار آن به شاهراه ترقى مي باشد و
مردم مظلوم و غیور ما كه بیشتر از چهار دهه جنگ تحمیلى و مصائب جانكاه آنرا متحمل و آماج ترور و تجاوز مي باشند،
حق دارند و مستحق مي باشند تا از مصیبت جنگ خانمانسوز رهایى یابند و درسرزمین شان صلح دایمى برقرار گردد.
اظهرمن الشمس است كه قطع جنگ و دستیابى به ارمان تأریخى و شریفانه مردم به عوامل متعدد تأریخى ،داخلى ،منطقوى و
بین المللى كه تراژیدى خونبار افغانستان معلول آنست ،مرتبط مي باشد.
در پروسه صلح با تمام پیچیدگى و كثیرالجوانب بودن آن ،چگونگى نقش و اشتراك مردم ،بیدارى عمومى و سهمگیرى فعال
شان ارتباط دارد .تحقق مكانیزم پروسه صلح وابسته به نقش كلیدى دولت مي باشد.
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درك منطق این اصل مستلزم فكر كالن ملى و تكیه بر مصالح علیاى افغانستان میباشد و متأسفانه ما كه با دولت ناكام و هزار و
یك مشكل و منجمله با بحران اعتماد مواجه هستیم ،در تشخیص درد جانكاه وطن بیشتر و عمیق تر باندیشیم و عاقبت اندیش باشیم.
تجربه دردناك و عبرتناك تأریخ مبین این واقعیت است كه :
فقدان دولت ،خطر آفرینتر از دولت ناكارا است و هرنوع "دولت زدایى و نادیده گرفتن نقش دولت و پیش كشیدن نسخه هاى
مغرضانه " دولت موقت " نمك پاشى به نعش آغشته به خون مادروطن و آب ریختن به آسیاب دشمنان تأریخى كشور ما مي
باشد كه منجر به تقسیم افغانستان به ساحات نفوذ ،انارشیزم و تكرار تراژیدى دهۀ نود قرن گذشته مي گردد.
طرح این حقایق با تنزیل پروسۀ صلح به تسلیم شدن مخالفان مسلح به دولت ،مغالطه نگردد و صلح عادالنه و عزتمند مستلزم
رعایت خواستهاى مشروع و رفتن بالشرط بمیز مذاكره و مشروط ساختن شرایط صلح واقعى و پایدار (صلح مثبت) متحقق میگردد.
درست در همین ارتباط ،موضوع پاسدارى از ارزشهاى متعالى ،جهان شول و دیموكراتیك مطرح مي گردد كه بدون رعایت آن
آرمان های شریفانه صلح یك سراب مي باشد.
از دستاورد هاى (هجده سال اخیر) به حیث ابزار سیاسى ،بسیار موهوم و مجهول زیاد صحبت میشود و از آن "اقلیت منفور"
تاجران دین ،تیكه داران "جهاد" و دكانداران قوم (كلیپتوكرات هاى مشمول شركت سهامى كلیپتوكراسي هجده سال اخیر) "پیراهن
حضرت عثمان" ساخته اند .و اما:
ارزشهاى متعالى كه باید به مثابه دستاوردهاى تأریخى مردم به حیث خط قرمز پنداشته شود و در معادالت و معامالت سیاسى
قربان نگردد ،مطمح نظر ما همان ارزش هاى واالى است كه مردم در طول تأریخ و خاصتا در صد سال اخیر و با ایجاد
نخستین دولت ملى و انفاذ اولین قانون اساسى و تا به خاطر آن رزمیده اند و میتوان از آن به مثابه میراث معنوى بزرگ محصالن
استقالل و آزادیخواهان سترگ و شاه امان هللا یاد كرد كه در قوانین اساسى بعدى تداوم یافته و به حیث ارزش هاى جهان شمول
مندرج در حقوق بین المللى معاصر (منشور م م ،اعالمیه جهانى حقوق بشر و میثاق هاى بین المللى ناشى از آن) و متعلق به
تمام بشریت در فصل دوم قانون اساسى نافذ مسجل مي باشد و با ارزش هاى تأریخى ،ملى و اسالمى مردم ما منافات ندارد.
در صدر فهرست اين ارزشها :
 استقالل  ،تمامیت ارضى و حاكمیت ملى (كه صالحیت انحصاري مردم مي باشد) قرار دارد. جمهوریت و نظام جمهورى ،تا هرنوع تشویش در مورد بازگشت به "امارت" و "خالفت" را منتفى سازد. اصالت قانون:زمانیكه صحبت از مصلحت گرایى و مصلحت جامعه مي گردد ،باید به خاطر داشته باشیم كه:
قانون بمثابۀ باالترین مصلحت اجتماعى ،باید برتر و رهبر تمام جوانب در جامعه بشدت منقطب ،منشعب و كثیرالقومى ما ،باشد.
در مبارزۀ تأریخى علم و جهل و از شمس النهار و جدل سنت و تجدد و درین صد سال اخیر و از نهضت امانى و تا كنون،
قانون و حاكمیت آن بحث محورى و كلیدى در گذار به شاهراه ترقى و حیات مدنى پنداشته مي شود.
انفاذ قانون جزا و كود مدنى در جمهوریت اول (محمد داوود فقید) بزرگترین دستاورد تأریخ تقنین در افغانستان مي باشد و
منطبق با روحیه ملى و اسالمى مردم ما مي باشد.
در قرن بیست و یكم رعایت میثاق هاى بین المللى كه افغانستان با آن الحاق نموده و برطبق حكم مادۀ هفتم قانون اساسى ملزم به
رعایت آن و وصل افغانستان با جهان متمدن میباشد.
 موضوعات عدالت اجتماعى ،برابرى و تساوى حقوق اتباع اعم از زن و مرد ،آزادى عقیده و بیان ،پرنسیپ هاى مشروعیتجرم و جزاء و رعایت اصول "تبعیض مثبت" در مورد زنان و هموطنان سك و هندو باور.
دستیابى به اهداف سترگ یاد شده در گرو بیدارى عمومى و سهمگیرى فعال مردم در احقاق حقوق شان مي باشد.
درین راستا افغانان مقیم اروپا (اروپایى هاى افغان) ،مهاجران افغان مقیم اروپا نیز میتوانند سهم ارزنده یى ایفا نمایند.
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"اقلیت افغان" مقیم اروپا كه بر طبق قانون مي توانند در پروسه هاى ملى كشور شریك باشند و در مباحث كالن مربوط به
سرنوشت ملى نقش داشته باشند.
موضوع صلح و چگونگى دستیابى به آن ،پاسدارى از ارزشهاىی كه به تفصیل تذكار یافت ،سهمگیرى در پروسه تدوین قوانین
و اشتراك در انتخابات و نظرخواهى در مسائل مربوط به حیات ملى و  ...مواردی اند كه تعلق "اقلیت افغان " اروپا را به
مادروطن و سهمگیرى در پروسه هاى ملى متبارز مي سازد.
انجمن معتقد بر این اصل است که افغانان مقیم اروپا ،با احساس عالی عشق به مادر وطن و تمام عالیق معنوی و روانی حق
سهمگیری در پروسه های ملی ،اخصن پروسه ملی انتخابات را دارند .برای تعمیل این حق اساسی تعدیل در مواد قانون
انتخابات کشور ضروری به نظر میرسد.
البته در تحقق این اهداف نیك كه در واقع استفاده از فرصت ها سرمایه هاى معنوى به نفع افغانستان سفارتخانه هاى افغانى مقیم
اروپا و وزارت امور مهاجرین باید تدابیر مشخص را رویدست گیرند.
موجودیت و تداوم افغانستان و گذار آن به شاهراه صلح و ترقى در گرو وحدت و وفاق ملى آنست و رسیدن به این مأمول بزرگ
با تمركز به منافع كالن ملى و مرجع دانستن مصالح علیاى افغانستان از تعلقات قومى ،زبانى ،مذهبى ،تنظیمى ،ایدیولوژیكی،
شخصى و  ...میسر مي گردد.
بیدارى عمومى و پاسدارى از "انقالب امید"  ،قوت خلل ناپذیر مردم را شكل میدهد (د خلكو زور ،د خداى زور) افغانان را در
موقعیتی قرار میدهد كه از حق خود در برابر هر غاصب داخلى و خارجى دفاع نمایند.
جامعۀ بین المللى و در رأس آن ایاالت متحدۀ امریكا كه مقدرات تأریخى ما را بر وفق منافع ملى شان رقم زده اند ،مسؤولیت
حقوقى و اخالقى دارند تا بحق حاكمیت ملى افغانستان احترام و به "زخم خونین" افغانستان كه بزرگترین قربانى تجاوز و آماج
تروریزم بین المللى و جنگ اعالم ناشده پاكستان مي باشد و در دور جدید بازى هاى بزرگ قدرت هاى رقیب بین المللى و جنگ
هاى نیابتى به خاك و خون كشانیده مي شود ،و سرنوشت جنگ و صلح آن با امنیت ملى شان گره خورده است ،با تصامیم
عجوالنه و بحث خروج غیر مسؤوالنه نمك اضافى نپاشد.
بسیار ضرور و مفید است تا در احوال جارى و در پروسۀ صلح به عوض آدرس هاى پراگنده و متفاوت ،از نقش و سهم سازمان
ملل متحد جانبدارى گردد.
شركت كنندگان پنجمین كنفرانس انجمن با مراجعه به تمام نهادهاى افغانى پاسدار ارزش هاى متعالى یاد شده در داخل و خارج
كشور صمیمانه تقاضا میدارد تا:
تا صداى شانرا در دفاع از حق گذار افغانستان و مردم به اعزا نشسته آن بشاهراه صلح پایدار بلندتر و نزدیکتر سازند .با حرمت
اشتراك كنندگان پنجمین كنفرانس علمى  -مسلكى انجمن
منعقده كشور شاهى بلجیم (  2٠1٨م )

پیام پنجمین كنفرانس علمى  -مسلكى انجمن حقوقدانان
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