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 Human Rights          حقوق بشر

 
  نظام                                                                                           ی موسیمالل

  ٢٠٠٨نومبر 
  

  

 تي و قانونیساي ساسالم
 

  حقوق بشريۀ مواد اعالمرشي و پذافغانستان
 
در پاسخ آقای عابد «  ارزشمند شان تحت عنوانۀدر مقال»  مشعل. م« محترم ۀ و خردمندانی از استدالل منطقیباني پشتبه

آه از  ميشود رسانيده، به عرض "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال منتشرۀ » رابطه به دولت اسالمی  درولی 
  رسمًانكهي ااي معاهده مبادرت بورزد و كي ی، به اجرای حكمی حقوقلي تشككي ثي دولت به حكي كهي زمانینگاه حقوق

 تي همان معاهده و همان عضو و اجرای اساساترشي پذتيولؤ مساورد،ي را بدست بیگري دی حقوقلي تشككي تيعضو
 !باشدي و رسما دارا م آامًال، نبرده استني آنرا از بني موافقت طرفاي و دي قانون جدكهي تا زمانرا
و » ملل متحد« ی جهانلي، بعد از تشك١٩۴٨سال ب قرن گذشته و دقيقًا چهل ۀده  اساس استدالل باال، افغانستان دربه

مملكت و فراز و اخير  ۀ شصت سالخيدر طول تار. دي گردرايرا پذ» حقوق بشر«   باارزشيۀ به آن، اعالمتيشمول
  .بوده است مذآور يۀ اساسات اعالمیجرا و ارشي متعهد به پذ و رسمًا شش دهه، افغانستان جبرًابيشن
»  حقوق بشريۀاعالم «و قبول »  ملل متحدۀسسؤم«  درتي عضورشي گوناگون به دوام پذی دولت هاتيبنابران، مكلف 

 مي تنظ،ی و خلقیوطن فروشان پرچمدولت  مانند ر،ي وابسته به غی دولت هانكهيا.  موجود بوده استیدر هر شرائط
 از مقررات ه ایبهان  وليدل  به هره،ي تحت الحمایِ  و دولت فعلیكار قرون وسطائاهي سبان طال،ی خون آشام  جهادیها

 آن  از»حقوق بشر« ی  هاپي پرنس کردن دايمی الخصوص با پامالیعل  آرده  ویچي سر پی ارزشمند انسانيۀآن اعالم
 یفرق.  ملت ما رقم زده اندخيار را در تیاهيرا بهانه آرده و اوراق س» ! «ی دولتتياند، متاسفانه حاآم نموده یتخط
 با شهادت يک و نيم مليون نفوس  در زمان خلق و پرچمطي محی پاك آارۀ ها به بهانیكاره اي سني آه ادينمای نم

 يا  و»کابل«  هزار اهالی بی دفاع شهر٦٥ عام ی با قتلمي تنظاني گراادير بنص درعاي صورت گرفته باشد و مملکت
 اني اسالم گرای آنونۀ وابستميرژ يا باالخره با وان که تا هنوز دوام دارد به وقوع پيوسته باشد طالبکشتار بی رحمانۀ

 .... گرددی که با تبانی با قوای ناکام بين المللی، زمينۀ کشتار هزاران هموطن بيدفاع و مظلوم ما، هر روز فراهم مياسيس
  از شصت سال قبل،ست آه افغانستاني از اساساتی حقوق بشر و تخط،ی شكست عدالت اجتماع عدم وجود و همانجهينت

    !باشدي مشي خویالملل نيدر قبال تعهدات ب  دولت،كي ثيبه ح  آنهارشي پذ مکلف به» قانونًا«، پياز نگاه پرنس
 بود، افتهي چاپ آابل اقبال نشر »ی آرمان مل « ۀ در روزنام٢٠٠۵  را آه در سالی ارزشمند محترم داود موسمضمون

 ی ولسیوآالآن  از یآه هنوز جمع»  از منكریامر بالمعروف و نه«  غيرعملی عدالت  ازیباني و پشتیدر شرائط فعل
 برای ملت ن آ ازیبانيبا پشت را» !«ی بزرگمي در جلسات آن، تصامتي و عدم حضور اآثرني با نصاب پائًاغالبجرگه آه 

  :ميدهيم  نشر اقبالند،ينماي، اتخاذ مافغان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داود موسی                                                                                                       
  ٢٠٠٥کابل،

  منكراتققنس
 

  از هموطنان مایافكار عده ا»  عن المنكریبالمعروف و نه امر « مجدد دفتریاي اح)ُشکُشکۀ(ۀككُچ شب و روز ُچنيدر
 خاکسترهای پاشان حکومت  یالبال  ازكلي هبي ققنس عجنيقرار باشد آه ا را بخود مشغول نگهداشته است، چه اگر

 .دي خواهد گردادي ز» بعضاًً باعث تشويش« آقای کرزی دوباره به پرواز درآيد، برای همه شايان توجه و
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 ري اخی قانون اساسبيترت  وني آه درهنگام تدوباشدي ميیهاي نابسامانۀ همه زاد،یكي ني بروز واقعات مثل اده،بنۀ ديبعق
 :  شرحنيآشور ما رخ داد، به ا

 ی اسالم و ارزش هاني مخالف دآه تواندي قانون نمچيدرافغانستان ه«  : آه  ما مشعر استی قانون اساس»٣«ۀ ماد
 كي قانون را از نزدني اگري از مواد دی متن و متون بعضني ساختار اۀنده آه افتخار مشاهدب.  » قانون باشدنيمندرج ا
 مخالف اساسات تواندي نمی قانونچي در افغانستان ه« آه سندينو بی ماده را طورني اخواستندي می دارم آه برخاديداشتم، ب

 ی رواني در پانكهيتا ا. دنديپسندي را م»نيل داصو«  آلمات ،»ني اساسات دیبجا«  هم یگريبرخ د . » اسالم باشدنيد
  با»موافق ريغ «درآل مخالف  آهی قانونچي آه هنستيآن بفهم بنده ای معن. صورت گرفت اتفاق نظری  متن فعلنيهم
  «اصول  آه بای متن موجز از قانونني همگر،ي دۀبه عبار. تواندي نمافتهي جي اسالم باشد، در افغانستان ترونيد

 .ديگوي نمیزي در اختالف باشند، چ » اسالمنيفروع د ٱمخصوص
 آه افغانستان به آنها الحاق نموده و ی المللني بی هاثاقي به می از وفاداری قانون تذآرني هم»٧« ۀ  منوال درمادنيبهم

 در نكهي تا اشيجا  سرميگذاري بحث را منيحاال ا.  حرف زده شده است» حقوق بشريۀ از اعالمتيرعا«  ازًامخصوص
 .فتدي باز به آن ضرورت دوباره بنييپا
 راي زمي برخوردی به مشكل همگونزي اسالم متهم بود، ننيآه به انكار از د ن ناما عبدالرحمكنفري يۀ ماه قبل در قضچند ما
 تحمل و مسامحت در قبال آفر» ص«  مقبولغمبري حضرت پاتيزمان ح  درًاو مخصوص  اسالمخي تاریدرازا در

 آه ی فتح مكه مسلمانانۀ واقعنيح.   شدهدهي بندرت داري اسالم مشرف شده اند، بسنيبه د كباري آه یآوردن اشخاص
 غي از تی دو نفر،همگیكي یو به استثنا  و به مكه پناهنده شده بودنددهيي خود گرايی آبانيره به د  گشته و دوبامانيپش
 ديگوي خود م١٨ۀ  اول مادۀفقر  آنندگان آن بوده، درء امضانياول  ازیكي حقوق بشرآه دولت ما يۀاما اعالم.  شدنددهيآش

 دهي و عقني داشتن دست آزاد بمنظور انتخاب دی حق حاونيا. باشديدارام  راني فكر، وجدان و دیآه هر انسان حق آزاد
 داشته حي تر از آنست آه ضرورت به تشراني دو مفكوره گفته شده عني پس چون تناقض ب. ...باشديبه خواست خودش م

 ۀتيآم  آه عضویمن در چند صباح.  خي در واقع، هم به نعل زده هم به مان، افغانستی آه قانون اساسمينيبی باشد، م
آه موجب   آور شدم اد ي به همكاران خود»منافقت«  كي تناقض را به صفت ني بودم، وجود ای قانون اساسقيتطب

 . *  آوردزفراهمي از دوستان را نی بعضیآزردگ
  :باشدي چهار مرحله می داراني مجازات مجرمۀ پروس،یموآراسي دكي آه در ميداني مما

 ايتوسط محابس،  جالد  « حكملي تعمو» یتوسط  قاض«  محاآمه،»ارنوالتوسط «  اتهام،»سي پولتوسط«  ی گرفتار
 ري اسالم از دنيمب نير داما د.  ثر نباشدؤ میگريد  بریكيهم مجزا بوده و   ازی بكلدي چهار مرجع بانيا. »گرانيد

قدرت فوق الذآردر وجود شخص  چهار  هرستم،ي سني وجود داشته آه در»ی گریمحتسب«  احتسابستمي سیزمان
  آرده وگرفتار ستادهيراه ا سر در رای  محتسب شخصم،يديحكومت طالبان د  دركهي طورمثًال. تواندي جمع شده میواحد
  .نمودي م»مجازات«  ميتصمًا بعد. ستاآوتاه  ششير نكهي به اساختيم » متهم« را او
 

 احتساب را بشدت منع ستمي طرزالعمل سني آن ازۀ مادكي از شتري آه بمينيبی  افغانستان، ما می به قانون اساسبرگشته
 :بصورت مثال. نموده است

  رد،ينگ  قرارهيوم عل محكتي باصالحۀ محكمی آه بحكم قطعیمتهم تا وقت.  استیرائت حالت اصلب« : ديگوي م٢۶ۀ ماد 
 .دينمايلب مس المجلس را از محتسب ی ماده حق مجازات فني ایعني  ».شودي شناخته مگناهيب

 محكمه ني البته حكم ا....».تي با صالحۀ مجازات آرد مگر، به حكم محكمتواني را نمی شخصچي ه«:٢٧ۀ مادبه اساس 
 . ماستري گفتار اخديؤهم م
 ». آندنيي مدافع تعلي وآ، حق خوداثبات اي و ی دفع اتهام به مجرد گرفتاری براتوانديمهرشخص «   : ميگويد٣٠ۀ ماد
 .سازدي آوتاه می دست محتسب را از اعمال به مجازات فورزي ماده ننيا
 ضي فرق و تبعدي بازي نی مواد قانون اساسنيستند آه با دهي عقني سطور به اني از خوانندگان ایادي زۀ دارم آه عدنيقي

 تحيتفوق و ارج  دست بشرۀ ساختنيقوان  برديبا اند  اسالم استوارنياساسات د  آه بری آن موادیعني ،ود داشته باشدوج
ت عدول از ه را به جی راهچي اصل را همواره در نظر گرفته و هني اديباار ذ قانون گی درست است ولنيا. داشته باشند

 ۀو نه آدام ماد  و درجه دو وجود نداردكيدرجه  ن مواد آ درده،ي گردبي ما ترتی قانون اساسكهياما طور. آن باز نگذارد
 .استقض  تنام آن گري آن با مواد دۀ مادنيچند  مگر،ارددرجحان  یگري ددۀما آن بر
 به آوچه و بازار ما راه داده ی وجهچي احتساب را به ه»طالبانه« نوع  مای فعلی آه قانون اساسميتواني گفته مپس
  .دي سراغ نمایگري اقناع طرفداران احتساب، راه دیبرا دي بای حكومت آرزو تواندينم

 
 تاهنوز موفق به از سيلو بود آه چون پدهي گردی مدعیحكومت فعل  دست اندر آارني از اراآیكي شي پی آه چنددميشن
 ،ی اسالمسيلو پاي لهذا بوجود آمدن محتسب د،ينگرد  در آشور»ی  اسالمضدٱ مخصوص  و«ی  بردن جرائم اخالقنيب

 كي دي بردن هر معضله باني از بی آه براستي سادگنيحكومت بهم  منطقیپس اگر براست. باشدي میالبد و ضرور
 فاي ای خود را بدرستۀفيهم وظ ... و وارنوال، عسكر، ی گفت آه چون قاضتواني مد،ياي ببوجود دي جدیوروآراسيب
 به ی حالتكي ني چنرانيچنانچه در آشور ا.  شودجاديآدام شان ا هر ی برای و موازدي جدی ارگان هادي باكنند،ينم

 اي ميسازي ملبس نمسيلباس پوله  را بني محتسبد،ي جدیوروآراسي بكي جادي ایچرا بجا.  وجود داردیاسي سیمنظورها
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 ثي حاال بحنيهم  در نظر گرفته شده ، از» عن المنكری نه«ۀ ادارۀندي آمر آثيآه منح  رایهمان شخص الئق و جرار
  وی قانون شكن اسالمني بی براستايآ.  ببرندنيب  جرم را از وطن ما ازادي بنكبارهي آه بميكني آشور مقرر نمسيلو پسيرئ
 م؟ياوري جداگانه بوجود بیآدام شان ارگان ها هر  ازیري جلوگی برادي آه ما با، وجود داردی آدام فرقی اسالمريغ
 را به منظور جواب ی  سند عجوالنه اكي آوشش بعمل آمده تا ، آنیآه در درازا یآه هر بار گواه است  بشرخيتار
 . دست نبوده استی آن با گذشت زمان، بهتراز مشكل روۀجي نتاورند،يوجود به  جامعه بكي همه مشكالت يیگو
  

  !اوري اهللا                                                                                                                                    
  

****** 
 

 .دي مذآور آشۀتي در آمتي از عضواء در فرجام، آارم به استعفنكهيا تا       *
  

 
 


