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انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به سرمنشی ملل متحد

جاللتمآب انتونیوگوتراش سرمنشى سازمان ملل متحد ،
با تقدیم احترام فایقه!
در احوالیكه فاجعه و ماتم بزرگ ملى در افغانستان محصول عملكرد ناقص و مبین ناكامى " جامعه بین المللى " و شكست
فضاحت بار اخالقى دولت ایاالت متحده امریكا و متحدان ان  ،ناشى از عدم رعایت تعهدات حقوقى و اخالقى شان مى
باشد و عواقب اسفبار آن بعد از دو دهه حضور گسترده اّنان و تحمیل جنگ و كشتار و صرف ملیارد دال ،سقوط پر
ابهام دولت ،خالى قدرت و تبدیل افغانستان به مأمن امن شرارت پیشه گان بین المللى مى باشد  ،براى افغانان مظلوم كه
تراژید ى خونبار شان معلول مداخله و تجاوز خارجى است و " جامعه جهانى " كه مكلفیت اخالقى ( Moralobligation
) شان در قبال افغانستان اظهر من الشمس مى باشد  ،به آنان خیانت نموده است و بعد از چهاردهه جنگ تحمیلى  ،باز
هم  ،افغانستان را از حق گذار به صلح واقعى محروم میساز ند  ،مرجع صالح در جهان وجود ندارد  ،تا فریاد نعش
اغشته بخون مادر وطن شانرا رسانیده و بخاطر حق حیات خود و حق گذار كشور شان به صلح واقعى و پایدار دادخواهى
نمایند .
بدینرو :
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه نهاد مسلكى ومدافع حقوق افغان و افغانستان  ،با درك از نیات نیك جاللتمآب شما
در قبال بزرگترین فاجعه حقوق بشر در فقیر ترین كشور جهان كه بعد از چهل و شش سال جنگ تحمیلى ،در دور جدید
بازیهاى بزرگ و رقابت شدید قدرتهاى رقیب بین المللى و منطقوى  ،معروض به سقوط گردیده است  ،مبرمترین موارد
مربوط به مصایب جانكاه را بشما مطرح مینماید :
مبرهن است كه در صدر تمام خواست هاى ما  ،دفاع از حق حیات افغانان و حق گذار افغانستان به صلح واقعى و پایدار
قراردارد و تجربه كوتاه دو هفته اخیر و حوادث خونین و هولناك میدان هوایى كابل  ،نمایانگر این حقیقت تلخ است كه
هردو حق متذكره كم اكان در معرض خطر و تهدید جدى قراردارد  ،سیطره پاكستان  ،حضور هزاران تروریست بین
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المللى بخاطر عبور به اسیاى میانه و سینكیانگ  ،عوامل جنگ هاى نیابتى از فرسخ ها فاصله افغانستان به صلح واقعى
هشدار میدهد .
مقابله با این تهدیدات مستلزم شكل گیرى اداره قوى دولتى مى باشد و این مامول زمانى ممكن میگردد كه :
شوراى امنیت سازمان ملل متحد بدفاع از ارزشهاى مندرج در منشور ان سازمان و مفاد مسجل در میثاقها و اعالمیه
جهانى حقوق بشر قرارداشته و به فیصله هاى دو سال اخیر خود ( فیصله شماره  2020 - 2٥13م ) و ( چهارم اگست
 2021م ) و همچنان ترویكاى توسعه یافته ( ایاالت متحده امریكا  ،چین  ،روسیه و پاكستان  -مارچ  2021م ) در
تعریف دولت اینده افغانستان و جلوگیرى از استقرار امارت اسالمى متعهد باشند .
استقرار امارت اسالمى طالبان ناقض حق حاكمیت ملى افغانستان و مانع بزرگ در راه حاكمیت قانون و سیادت ان است
كه بدون اعمال ایندو حاكمیت صحبت از صلح واقعى و حقوق و ازادى مردم همانند " قراردار دوحه " یك سراب مى
باشد .
مطابق بحكم بند ج ماده پنجاه و پنج منشور سازمان ملل متحد  " ،احترام جهانى و موثر حقوق بشر ر ازادیهاى اساسى
براى همه بدون تبعیض از حیث نژاد  ،زبان و یا مذهب " و همچنان تمایل و تعهد در قبال تعهدات بین المللى افغانستان
در قبال میثاقهاى جهانى كه افغانستان به ان الحاق نموده است  ،باید منبع تمسك به شناخت رسمى دولت طالبان باشد .
 افغانان همكار موسسات بین المللى باید نجات یآبند  ،البته جهان نباید نسبت به سرنوشت سى ملیون افغان مظلوم بىتفاوت و این عملیه بحیث " وجه المصالحه " و معامله سیاسى قرار گیرد .
حوادث دو هفته اخیر نشان داد كه متاسفانه كماكان ترور  ،تهدید  ،جنگ و توحش متوجه تمام مردم افغانستان است .
كتگورى هاى مختلف مردم :
اقلیت ها ى مذهبى و قومى ( هندوباوران و سك ها  ،مهاجران بلوچ و ) ... كارمندان ارگانهاى حراست حقوق  ،قضات و سارنواالن كه با امدن طالبان و رهایى زندانیان در معرض خطر جدىجانى قراردارند .
ژورنالیستان  ،روشنفكران  ،دگر اندیشان  ،اهل هنر و موسیقىتعداد از كارمندان دولت و منسوبان قواى مسلح و ...در معرض خطرجدى قراردارند و مستلزم بذل توجه جدى و تدابیر مشخص شوراى امنیت سازمان ملل متحد و حضور
وسیع و معنى دار كمیشنرى سازمان ملل متحدمى باشد .
 انجمن ضمن قدردانى از تعهد سازمان ملل متحد براى ماندن در افغانستان و رسانیدن كمك هاى بشر دوستانه به ملیونهاانسان فقیر و بیجاشدگان  ،از وقوع فاجعه عظیم بشرى درین احوال مصیبت بار كه مردم اماج حد اقل ده افت بزرگ
همانند كرونا  ،فقر  ،بیكارى و  ...میبآشند  ،به جهان هشدار میدهد .
ضرور است تا :كمیسیون حقیقت یآب سازمان ملل متحد و حضور سارنوال محكمه جزایى بین المللى در افغانستان فعال گردد  ،تا افراد
متهم و مظنون به ارتكاب جرایم جنگى  ،ضد بشرى و علیه بشریت و دزدان بیت المال افغانستان در داخل و خارج
كشور شناسایى و به پنجه قانون سپرده شوند .
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درین ارتباط ضرور است تا ملكیت هاى منقول افغانستان و منجمله طیارات وسایر وسایل نظامى و ملكى فهرست و در
سازمان ملل متحد راجستر گردد .
جاللتمآب سرمنشى سازمان ملل متحد ،
ضرور است تا جاللتمآب شما و پاسداران ارزشهاى واالى انسا نى مندرج در میثاقهاى جهانى و اعالمیه جهانى حقوق
بشر افغانستان را در وجود طالب  ،چند تنظیم و چهره هاى منفور كلیپتوكرات كه همین اكنون بخاطر تداوم " شركت
سهامى " مزبوحانه تالش دارند  ،خالصه نفرمایید  ،ملیونها افغان در داخل و خارج افغانستان بویژه جوانان و زنان كه
اكثریت بزرگ نفوس كشور را تشكیل میدهند بخاطر انسانیت  ،ازادى  ،عدالت  ،مساوات  ،برابرى  ،ترقى و صلح
رزمیده و با منادیان صادق این ارزشهاى متعالى و جهانشمول همصدا مى باشند .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با درك رسالت انسانى و تاریخى در قبال سرنوشت افغان و افغانستان از تمام پاسداران
ارزشهاى یاد شده و نهاد هاى سیاسى  ،اجتماعى و فرهنگى متعهد بمردم و وطن  ،میخواهد كه در یك حركت مدنى و
بدور از هر نوع توسل به سالح و خشونت بخاطر صلح واقعى و پایدار ( كه خواست اساسى مردم  ،رمز بقاى كشور و
با مفاهیم مصؤنیت  ،ازاد ى و عدالت تعریف میگردد ) و دفاع از حق و حقوق مردم اعم از زنان و مردان و ازادیهاى
انان بوحدت ملى ما  ،كه موجودیت افغانستان در گرو ان است  ،در تحت درفش سه رنگ ملى از ارزشهاى تاریخى و
ملى و مواریث سترگ معنوى مشروطه خواهان بزرگ كه در صد سال اخیر و در مراحل مختلف مردم بخاطر ان قربانى
هاى زیاد داده اند از حق حاكمیت ملى كه بطور انحصارى و تغیر ناپذیر بمردم تعلق دارد و حاكمیت قانون ،استمرار كد
مدنى و قانون جزاى افغانستان كه متضمن مجموع حقوق و ازادیهاى اساسى مردم است  ،دفاع نماییم .
افغانان با هر اسم و رسم سیاسى و ب شمول طالبان یكبار دیگر در معرض ازمون تاریخ قراردارند  ،كه چگونه با عبرت
از گذشته دردناك  ،از رفتن افغانستان به باتالق جنگ داخلى  ،نیابتى  ،سوریه شدن و مأمن امن تروریستان بین المللى
 ،جلوگیرى مینمایند .
با تجدید احترام فایقه
شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

برای مطالب دیگر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا روی عکس کلیک کنید
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