
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۰۳/۱۱/۲۰۱۵                             عباسی عارف

 و شرائط نشر و پخش آن جوانب حقوقی و قانونی بعضی اسناد

 
 !و خوانندگان معزز این پورتال اغلی قاسم بازښمحترم قابل توجه 

تصمیم جدی بر آن بود که در برابر نوشته های شما که به سطح بسیار عالی و به سویۀ بلند ادبی که گویا به قلم خود 
شما نوشته می شود با درک بیش از حد عواطف، ارادت، اخالص شما به ولی نعمت تان سکوت اختیار نموده در تقابل 

 ریحه دار نسازم. قرار نگیرم تا خدای نا خواسته این احساسات شما را ج

فرهنگ افغانی نمک شناسی و پاس داری بادار را از خصائل نیک  می پندارد، اما نشود که طغیان احساسات و  
عواطف نا آگاهانه، علی الرغم حسن نیت، مسبب صدمه رساندن به ممدوح و گردن بستگی نزد خدا و مخلوقش گردد. 

برابر مخلوقش راست گویی را پسندیده تر  و ولی ایمان داری به ذات کردگار و پرستش او و مسؤولیت وجدانی در 
 کتمان واقعیت را گناه نا بخشودنی می شمارد.

ناگزیر تصمیم شکستم چه جناب عالی پای مرا در نوشتۀ اخیر تان کشاندید و مطالب تان را به چند نفر معدود به شمول 
 اینجانب ارائه نمودید. 

ا نموده و بازهم قضاوت و برداشت خود را بحیث یک افغان با اجباراً می نویسم تا رسالت خود در روشنگری به ج
درک مسؤولیت در برابر وطن و هموطنانم و جواب گویی به قاضی برحق و حکم وجدان عاری ازهر گونه وابستگی 
به متهمین بی گناه و خصومت با شخص و یا اشخاص دیگر بدون هراس و با شهامت تبارز دهم. من نه قرابتی به شهید  

 وندوال صاحب دارم ونه عضو حزب شان بودم.می

دو شخصیت محترم دیگر خان محمد خان مرستیال و محمد رحیم خان ناصری از دوستان نزدیک پدرم بوده برایم مقام 
 کاکا را داشتند که به بیگناهی شان اطمینان دارم .

سط جبر، زور،فشار، شکنجه و این یک واقعیت مبرهن بدون شک و تردید است که گرفتن اعتراف و یا اقرار تو
تعذیب امریست مخالف حقوق شناخته شده ای بین المللی و شرعی  بشرکه به ارتباط این قضیۀ خاص به روی اسناد، 
نقل قول اراکین بلند پایۀ حکومت زمان، قرائن و شواهد این اعترافات تحریری و یا شفاهی ثبت شده از نزد متهمین این 

انسانی، غیر دموکراتیک و مخالف منشور ملل متحد با بکار بستن اسلوب  تعذیب جسمانی  قضیه  در تحت شرائط غیر
 و روانی گرفته شده و مدار هیچ نوع اعتبار قانونی نبوده و سند پنداشته نمی شود.

انسان ساخته شده از گوشت و پوست استخوان و پابند شرف، عزت، آبرو و قار دارای کرامت انسانی است که 
قوانین مدنی ممالک خویش از تعرضات مبری میباشد، چنانچه هیچ کس در متهم بودن به هر جرمی  نظر به 

مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه یک محکمۀ با صالحیت جرم وی را نظر به قانون به اثبات برساند. بنابرآن 
ی خارج بوده و نقض حقوق هر اعتراف و اثبات جرمی که بدون شرائط متذکره به عمل بیاید، از اعتبار قانون

 بشر تلقی میگردد.
آیا اثبات جرم آنان بعد از گذشت اینهمه سال ها، هرگز از جانب یک منبع داخلی و یا خارجی صورت گرفت؟ 

 البته جواب منفی است.
 

ز جنسی در همین امریکایی که ما شما زندگی داریم به صدها تبعۀ این کشور سفید یا سیاه که به اتهام قتل و یا تجاو
محبوس بودند در اثر داد خواهی و بازنگری عدلی عامل شکنجه و تعذیب توسط مستنطقین در گرقتن اقرار و اعتراف 
ثابت گردیده متهم  بعد از چندین سال محبوس بودن و یا بسزای مرگ محکوم بودن  بیگناهی شان ثابت و از بند رها 

 شدند.
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ی خود در کتمان حقایق شاید این اعترافات را که موقف ضعیف استدالل مردمان کوتاه نظر، خود خواه با اصرار ورز
شان را به زعم خود شان تقویت می بخشد سند بگویند. اما نزد افغان با وجدان، با احساس و آگاه به  تمدن و حقوق بشر 

ی و اهانت  در حق نه تنها این اعترافات را سند نمی خواند بلکه نشر آنر پامال نمودن کرامت انسانی و بی حرمت
رفتگان رضای خدا میدانند، فهم این موضوع حکمت خاص نمی خواهد و کسانی که به ثنا و حمد گویی یک مستبد 
معتاد نیستند نیک می دانند که این ذوات محترم بیگناه در تحت چه شرائطی چنین اعتراف نموده اند،  اگر جناب باز و 

ند و شکنجۀ روانی و جسمانی می شدند شاید صد ها اتهام را باالی خود مربیونش  در چنین شرائطی قرار می گرفت
 قبول می فرمودند.

 تعجب می کنم که چگونه گردانندگان پورتال جوانب حقوقی و قانونی این اعترافات را قبل از نشر در نظر نگرفته اند. 

لی نگهداشته می شد و صرف  در دو نظر به قانونون این اعترفات جزء اسناد حکومت بوده و در آرشیف دستگاه عد
 حالت ذیل قابل دسترسی بود .

  ضایی.قارنوالی برای باز گشودن دوسیه و برسی مجدد عدلی و څبه ارادۀ مقام 

  .اقامۀ دعوی بازماندگان برای داد خواهی و تأمین عدالت 

 حکومتی   مورد استفاده قرار دادن چنین اسناد بدون طی مراحل قانونی  دستبرد به اسناد سری
شمرده شده بحیث یک جرم  تخلف صریح از قانون  قابل بازخواست است. آزادی بیان را حدودی است که 

 قانون تصریح نموده.
) امیدوارم متخصصین این رشته مرا یاری رسانند که در صورت تخلف از مندرجات قانونی وارثین این 

 بحیث متخلفان قانون دارند یاخیر؟( اشخاص حق اقامۀ دعوی را علیه نویسنده و مؤسسۀ نشراتی

 

آیا این متهمین مطابق قوانین مدنی در یک محکمۀ علنی که مردم افغانستان تمام جریانات آنرا می دیدند و می شنیدند 
 مورد مؤاخذه قرار گرفتند؟ آیا برای شان حق گرفتن وکیل  و حق دفاع از خود داده شد؟

را قبول کنیم حکم اعدام و حبس دیگران را کدام محکمۀ با صالحیت  اگر دروغ محض خود کشی میوند وال صاحب
عدلی صادر کرد. چرا جسد مرستیال شهید از قبر کشیده شده و به خانواده اش سپرده شد. حکم قاضی و محکمه بود 

 ویا  فیصلۀ رئیس جمهور مطلق العنان به واسطۀ ناظرش مرحوم باز محمد خان.

خود را از بین صد های دگر  به ارتباط اعترافات زیر شکنجه   بطور مختصر از ایام  اجازه می خواهم که دو خاطرۀ
محبوس بودن کوتاه مدتم در وزارت داخله در دوران حکمروایی پرچم و خلق ) در واقعیت شوروی( با شما شریک 

 بسازم.

ا از والیت میدان به جرم تخریب و مالیی قامت بلند با ریش انبوه و مو های دراز با چشمان سیاه کالن بنام سید گل ر
 تبلیغات علیه انقالب آوردند.

مال در مراحل اولی استنطاق به دو و دشنام شروع نموده حکومت را ملحد و نوکر روس گفت. اما اورا بحدی شکنجه 
ن دادند و بی عزت ساختند که در شب سوم استنطاق با صدای لرزان سخن مستنطق و میر غضب ) کبل از اهالی شی

دند( را تکرار می کرد که خدایی وجود ندارد و  لینن خدایم است، من بد کردم. جسد بی رمق او در کنج دهلیز پرتاب 
 شده بود که آن را سوی قبرستان و یا شفاخانه بردند نه فهمیدیم.

ۀ کمر یک ماه در دگروالی از قوم صافی که قبل از استنطاق با ما در یک اتاق بود اظهار داشت که در اثر شکستن مهر
بستر بوده و قادر به رفتن باالی وظیفه نبوده و دلیل آوردنش را نمی داند اما گفت دو ماه قبل خواهر زاده ام که عضو 
جریان خلق است  و شخص فاسد بوده در جامعه شهرت خراب دارد خواستگار دختر سیزده ساله ام شد که من آن را 

 ر جزایت باش.رد کردم و برایم احوال داد که منتظ
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در مقعدش داخل کردند و او را تهدید به تجاوز جنسی نمودند که تحت آن شرائط  شفاهی و  در جریات تحقیق  بوتل را
تحریری اعتراف کرد که علیه حکومت توطئه می کرد و دو روز بعد در خانۀ مرحوم جنرال  محمد عارف خان او را 

 به آماج گلوله بستند.

شکنجه شامل چوب کاری توسط چوب تر شدۀ سنجد، باالی سینه ای متهم  چند نفر باال شدن، ناخن کشیدن، انگشتان  
پا و دست قطع کردن، در دهن ادرار کردن و سگرت روشن را در حدقۀ چشم داخل نمودن،  برق دادن، تهدید آوردن 

 ین کار ها چندین سپاهی  قوی الجثه وجود داشتزن متهم و بی سیرت ساختن  و تجاوزات جنسی بود برای انجام ا

شب ها فغان و چیغ پسران جوان و پیر مردان زیر شکنجه بگوش می رسید که توبه کردم، بد کردم و ..... خوردم. 
مستنطقین دد صفت عبارت بودند تا جایی که در حافظه ام است یوسف میدانی، امان ، سرور و کبل و سه چهار نفر 

 دیگر بودند.

 خص خودم در مدت حبس بخاطر مأموریتم در ملل متحد و مصونیت مؤافقه شده در وزارت داخله شکنجه نه شدم. ش

خداوند همه را از عذاب این جهنم های ساخت انسان در امان داشته باشد و سند  پنداشتن و استفاده نمودن هرنوع اقرار 
 ندکترین احساس انسانی جای بی نهایت تأثر و تأسف است.و اعتراف در این شرائط توسط انسان با خرد و معقول با ا

 گویند انسان از گل نازکتر و از سنگ سخت تر است ولی تحمل و طاقت و توانش را حدی است. 
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