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 دموسی عثمان ھستیيس

  ٢٠١٣ دسمبر ٠٢

  جواب ايميل انجمن حقوق دانان افغان دراروپا
  خون ناحق ازدامن قاتلين چپ وراست دست بردارنيست

  ستـ درخارج وداخل سرشان بردارنيگرچه امروزآزاداند

  ان  ديگردرکارنيستـاين يک اشتباه است  محکمه وپرس

  ستـت بردارنيــملت افغان درخارج و داخل ازسرتان دس

  شاعربيوزن وبی ترازو

 که در که ازملتی دفاع می کنيد به نام اين و يده ا که به نام حقوق دانان افغان دراروپا دورھم جمع شددانشمندانی

زبان حکومت  قوانين و يا افغانستان از حقوق فردی وانسانی خود دفاع کرده نمی توانند ھم درغرب  و اجرت ھنوزمھ

 . سلب نموده، اميدوارم در اين کار موفق باشيدت آنھاراأنيم دھه جنگ وبدبختی جر ياسی و و نمی دانند را زبان خوديم

   !بلی

 و متھم خطاب می شود صالحيت که قبل ازفيصله محکمه به او  باۀمحکم ۀفيصل غيرمظلوم تا دفاع ازانسان مظلوم ويا

که باکنجکاوی  بازھم وکيل مدافع حق دارد. مجرم شناخته می شودتوانست، ت گرفته نئ محکمه اگربراۀفيصل از بعد

  .ی باشد به محاکم بالتر عارض گردد، وظيفۀ ھر انسان شرافتمندی مبيشترکه محکمه باصالحيت اشتباه نکرده باشد

 قاضی رادرک کرده نمی توانيم مثلی  يک وکيل مدافع وۀ وظيف،يمه ای عادت کردئدروطن ماکه بافرھنگ زوروزورگو

فق نيستم امن ازنگاه حقوقی بانويسندگان احساساتی وشھرت طلب مو محکوم به دفاع ازمتھمين کردند را که آقای دھزاد

 خصوصاً آقای پنجشيری که دراين ندنجيب هللا متھم به جنايت ا ببرک ، طورمثال بيروی سياسی تره کی ، امين ،

باالی که ای حمله  در زون پروان، کاپيسا باميان بود دستگيرپنجشيری که آمر و می زدرا چھارحکومت حرف اول 

گاه روسان وحشی ار سرخ جبل السراج قرۀصورت گرفت درپشت  متجاوزھایروس طرف دولت کابل و از پنجشير

 من ۀنفرازخانواد١۶٧که درآن تيرباران کردند تيرباران بدون محکمه را پنجشير پروان و ت کاپيسا ،اوالي از نفر ٣٠٠۶

نگرفت به اقارب ی بو تارا آنھا اجساد  روز١٢وشدند من تيرباران با به شمول برادرم سيد عبدالحسين به جرم برادری 

 واليتی  ۀمتيعدل ک دفاع و ل السراجی دراوکراين عضوواشينگتن عضوبيروی سياسی، سنگرجب در دستگير شان ندادند

از نظر من با  واليتی درجرمنی ھنوززنده ھستند ۀمتي واليتی درھالند وفاروق پاسدارمعاون کۀمتيآصف نبردمنشی ک

وجودی که اين   بامجرم؛متھم ھستند نه   با صالحيت عليه اينھا حکم خودراصادرنکندۀمحکم تاوجود آن جنايت مشھود 

داخل  وقراين برمردم اين سه واليت روشن است وشاھدان عينی اين جنايت درخارج و شواھد داليل، نايت بااسناد،ج

   . محکمه متھم می گويم مجرم شناخته نمی توانيمۀفيصل تا را  ولی مرتکبين کشتارندافغانستان موجودا
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 قتل ۀفيصل لواط از،  زناۀفيصل فيصله کرده می تواند  به آسانی کنجکاوی ویھرنوع  جرمبه ارتباط دراسالم قاضی 

به اساس  را  سنگسارامروزنظربه شرايط زمان قابل قبول نيست که دريک مقاله اين نوع سنگسارھا.مشکل تراست

 در قصص قوم يھود نی وآآيات قر که اکثر تاريخ اسالم من ردمی کنم ھردين مطابق شرايط زمان قابل قبول است مثلی

 )ص(زن محمد )رض(دخترابوبکر) رض(  شريفه درقسمت صديقهتکه آي آمده مثلی ابق به شرايط زمان خود مطقرآن

رابه حيث يک قاضی   فروعون قابل تطبيق نيست من اين حرکت انسانی شماۀ وقصتاين نوع آي نازل شده درزمان ما

  .دفاع می کنم و يدأئشرعی ت

 ۀ افغانستان که دست نشاندۀدل دولت موجود ف دين اسالم است وايران خال سعودی و فيصله ھای شرعی پاکستان ،

 و بود خيلی زياد و بھتر آزادی داد)ص(غرب وامريکا است اسالم به زن وغالم نظربه شرايط آن زمان درزمان محمد

ارم دوران ک من در نشان يادآوری کرديد نام و با ھمه درقسمت اشخاصی که شما .درشرايط اين زمان کافی نمی باشد

ازنزديگ شناخت کامل داشتم با برخی از آنھا ت عالی وزارت تحصيال ،یارنوالڅاستره محکمه لوی  دروزارت عدليه،

حزب  داوود، که درزمان شاه، ی وحقوقی مردمان ابن الوقت بودندئدانش دينی قضا وجود ودارم بدبختانه اين اشخاص با

رقصيده ل ديگرحکومت ھامطابق ميل قدرت ھھم به د درآينده شايد حکومت کرزی و طالب ، مجاھد، دموکراتيک خلق،

 درده نشخوارھای قانونی شان ب پيچ بودند زنجير راست سرآخورآنھا وتصويبی که درزمان قدرت چپ و ھرنوع نظر

به را ملت نجيب افغانستان   به دردملت مظلوم افغانستان نخورده و،خورده سياست ھای غيرانسانی ھمان حکومت ھا

  کنندۀلب، در يک کالم آنھا سزدند به دار کنجه کردند شی اين اشخاص کشتند،ئحقوقی وجزا ی نظريات شرعی ،اتکا

 جوال  که درطول تاريخ حکومت داری افغانستان مثل تاریقوانين قانون و فردی ملت افغانستان نمودند حقوق اجتماعی و

 خم می دھد گفتندکه شترگاوپلنگ ت. نيستهقابل گل.  ماندمی درآن بند ضعيف ھا آن عبورمی کند بوده واست قوی ھا از

خاطرمھاجرت ھای اجباری ه اکثرشما ب. باپيشانی کشاده می دھند ھرچه که صاحب آن بخواھد چوچه گفتند يا

پوھاند دوکتورغالم سخی خان  استاد اما نيستيد يا و درافغانستان وخارج ازافغانستان چھره ھای شناخته شده ھستيد

که حق استادی به اکثرقانون   وطن ماۀشناخته شد دانشمند و  حقوق پوھنتون کابل بزرگوارۀستادسابقه دارفاکولتون امص

  يدمی کندأئايمان دارم که حرفھای صاحب اين قلم رات، صی که شمانام برديدداردا ازاشخیشناخت کامل دانان افغانستان و

 

 

 


