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 ۴۱/۴۴/۲۱۴۲          جمشید آرش

 به مجرمین نباید مجال داد
 
که در آن زیست می یکشور  یعنی اینجاولی  بسیاری از روانشناسان تنها غیر ممکن غیر ممکن است عقیده به
امیرالمومنین که هیچ گاه حضور  چنانچه؛ ممکن استغیر ممکن نیز آن به حساب می آییم از باشندگان نماییم و 

خارجی پیدا نکرد و هیچ کسی مفتخر نشد تا رنگ و چهره این امیر خود را ببیند، پنج سال تمام بر این سرزمین 
وی بسیاری ها تیر باران شدند، خیلی از آدم ها در گورهای دسته  های به تأسی از فرمان .حکومت نمود و فرمان راند
مدارس مسدود گردید و زنان و دختران از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی باز ماندند که  جمعی دفن شدند، مکاتب و

صدها مسایل دیگر که همه  و، تندیس های بودا بیرحمانه فرو ریخت جزء از آن به شمار می رفتنیز مکتب به رفتن 
 شهروندان به آن واقف اند.

تا اکنون که یازده سال از آن زمان می گذرد، نیز در گوشه و کنار این سرزمین  اسالمی امارتبعد از سقوط  
ی به جرم اینکه پدرش افسر اکودک هشت ساله الزم االجراء است چنانچه بر اساس فرمان وی  خیالی این امیرفرمان 

عصومانه او نیز اثری بر تقال و زاری کودکانه وی جایی را نمی گیرد و حتی نگاه های م. ودباید اعدام ش پولیس است
از هم قطاران خویش فردی درشت اندام که تنها سخن گفتن اش به انسان می ماند از میان جمعی  .تطبیق مجازات ندارد

موفقیت در تطبیق  تماشا چیان که از اینبلند می شود و تناب دار را به گردن این طفل می انداز و در میان شور شعف 
بر وی تطبیق می  این امیرو اینگونه فرمان  طفل بیگناه، معصومانه جان میدهد وجد آمده اند،ن به فرمان امیرالمومنی

چون رهبر یک گروه یا  شود در حالیکه در تمام اطراف و اکناف دنیا این عمل از غیر ممکنات به شمار می رود
ست با چه زبانی حرف می رئیس یک جریان، وجود خارجی دارد مردم می داند که کیست و از کدام اصل و نصب ا

 .زند و ... 
راضی نشده به اکراه و  ویچون حسب فرمان این امیر، زن باید سنگسار شود  در والیت کندز در جای دیگر

شبخت نماید و حاضر می شود با فرد مورد عالقه اش وی را خونمی تواند  کسی در آید که هیچگاه نکاح بار به عقداج
 محکوم به سنگسار می شود ،به خانه پس از بازگشت با میانجیگری موسفیدان و نماید اماصد ازدواج از خانه فرار به ق

معلومات از آموزه های نیز از سوی کسی است که هیچ گونه اید بر این نگون بخت اصابت نماید که ب و اولین سنگ
 .کوبد تا جان دهدبرای اجرای دستور امیر باید با سنگ چل ها آنقدر وی را بو سایرین نیز  دینی ندارد

که هیچ گاه جرم وی مشخص نشد و نویسنده تا اکنون نمی داند  ی رازن دیگرباری، امیر دستور می دهد که 
این امیر در حضور  لشکریان، یکی از نواری والیت پروان، تیرباران نمایدیدر مربوطات ولسوالی ش گناه او چه بود؛

وی را به رگبار می بندد و او در میان خون  نشانه می گیرد و با شقاوت تمامده ها تن دیگر، میل تفنگ را به سوی او 
و همین  و تماشا چیان خوشحال از اینکه دستور امیر اجراء شد، فریاد تکبیر را سر میدهد غوطه می خورد و می میرد

یده اند نیز نباید از نظر گونه ذبح بیشمار مردم را که در مسیر راه های مواصالتی از سوی لشکریان امیر گرفتار گرد
 دور داشت.

ی با بیرحمی و شقاوت ا وشه دیگر این سرزمین در ولسوالی خواجه غار والیت تخار پسر سه سالهدر گو اما؛ 
نمی تواند تمیز کند و حتی به سختی بعضی کلمات که هنوز راه را از چاه پسر  . اینمورد تجاوز جنسی قرار می گیرد

به قول خلیل هللا اسیر سخنگوی فرماندهی امنیه آن والیت، قربانی خصومت های شخصی که در  درا بر زبان می ران
و اکنون از ورای رسانه ها  گذشته بین دو خانواده در قریه زرد کمر ولسوالی خواجه غار وجود داشته، قرار می گیرد

امیال و خواسته های شیطانی دد منشان قرار قربانی شنیدم که یک دختر پنج ساله دیگر در ولسوالی کلدار والیت بلخ 
 ساله قرار گرفت. ۲۲مورد تجاوز جنسی پسر و  گرفته

ه و جزء از غیر ممکنات به شمار می رود، در این جا اتفاق افتادو در جای دیگر این اعمال که در ظاهر 
 .ی های خود را داشته اندقربان

قربانی های دیگری مورد غور و بررسی قرار نگیرد منتظر  هو آسیب شناساندید عمق سایل فوق با م حال اگر 
ته باشد و راه های گریز از جزاء و مجازات بر روی و اگر عدالت جزایی به شیوه کنونی وجود داش باید باشیمنیز 

جامعه چه بر بنیاد یک اصل حقوقی،  اوضاع بیهوده خواهد بود. مین مسدود نشود، انتظار بهبود درمتهمین و مجر
اینکه مورد  ظنبه زمانی عاری از جرم می شود که ترس از مجازات وجود داشته باشد و مردم از ارتکاب جرم 

 پیگرد قضایی قرار می گیرد، خود داری ورزند.
در مورد افراد که به اتهام تجاوز بر کودک سه ساله در تخار و پنج ساله در بلخ، گرفتار تا بناًء می طلبد 

 ،و می گردنداز سوی نیروهای امنیتی کشور دستگیر گردیده جنایتکاران که با واسکت های انتحاری و گردیده اند 
از دولت متبوع خود خواستار اشد مجازات اند،  کشور مردم و تمامی همانطوریکه خانواده های قربانیان این حوادث
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در مالء عام اعدام نمایند و نسبت به سایر مجرمین نیز حسب مواد  و را تطبیقشدید ترین مجازات  نیزافغانستان محاکم 
و قانونیت را مالک عمل خویش قرار دهند تا پند باشد برای دیگران که میل به ارتکاب جرم دارند  نموده قانون برخورد

  ون نیستند. کان نیز از نیات شیطانی آن ها مصو عزت و شرف دیگران را لگد مال می کنند و کود
 

 پایان
 

 
 


