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 یداود موس: نوشته

  منكراتققنس
 
 از هموطنان مارا بخود یافكار عده ا  عن المنكری مجدد دفتر امر بالمعروف و نهیاي احۀ شب و روز چكچكنيدر

 ی پاشان حكومت آقای خاآستر های از البالكلي هبي ققنس عجنيمشغول نگهداشته است، چه اگرقرار باشد آه ا
 .دي خواهد گردادي ز»شيوبعضا باعث تش « توجه واني همه شایبرا د،ي دوباره به پرواز درآیآرز
 ري اخی قانون اساسبي و ترتني آه در هنگام تدوباشدي میهاي نابسامانۀ همه زاد،یكي ني بروز واقعات مثل ابنده، ۀديبعق

 : شرحنيآشور ما رخ داد، به ا
 مندرج ی اسالم و ارزش هاني مخالف دآه تواندي قانون نمچيدر افغانستان ه: آه  ما مشعر استیقانون اساس )٣ (ماده
 داشتم، كي قانون را از نزدني اگري از مواد دی متن و متون بعضني  بنده آه افتخار مشاهده ساختار ا. قانون باشدنيا
 ني مخالف اساسات دتواندي نمی قانونچي در افغانستان ه « آهسندينو بی ماده را طورني اخواستندي می دارم آه برخاديب

 ی رواني در پانكهيتا ا. دنديپسندي را م»نياصول د « آلمات،»ني اساسات دیبجا « هم یگري دیبرخ . »اسالم باشد
» موافق ريغ«  مخالف»درآل « آهی قانونچي آه هنستي آن بفهم بنده ایمعن.  اتفاق نظر صورت گرفتی متن فعلنيهم
 آه بااصول ی متن موجز از قانونني همگر،ي دۀبه عبار. تواندي نمافتهي جيافغانستان ترو  اسالم باشد، درنيباد
 .ديگوي نمیزي در اختالف باشند، چ» اسالمني فروع دٱمخصوص«
 آه افغانستان به آنها الحاق نموده و ی المللني بی هاثاقي به می از وفاداری قانون تذآرنيهم )٧ ( منوال در مادهنيبهم

 نكهي تا اشي سرجاميگذاري بحث را منيحاال ا.  رف زده شده است ح» حقوق بشرۀي از اعالمتيرعا«  ازٱمخصوص
  .فتدي باز به آن ضرورت دوباره بنييدر پا

  
 ،مي برخوردی به مشكل همگونزي، ن» اسالم متهم بودنيآه به انكار از د« عبدالرحمن نامكنفري ۀي ماه قبل در قضماچند

تحمل و مسامحت در قبال »  )ص ( مقبولغمبريضرت پ حاتيزمان ح  درٱو مخصوص« م  اسالخي تاریدرازا رادريز
 آه ی فتح مكه مسلمانانۀ واقعنيح.   شدهدهي بندرت داري اسالم مشرف شده اند، بسني به دكباري آه یآفرآوردن اشخاص

 غي ت ازیهمگ  دو نفر،یكي یو به استثنا  و به مكه پناهنده شده بودنددهيي خود گرايی آباني گشته و دوباره به دمانيپش
خود » ١٨  ۀ اول مادۀفقر« امضا آنندگان آن بوده، درنياول  ازیكي حقوق بشرآه دولت ما ۀياما اعالم.  شدنددهيآش
 داشتن دست آزاد بمنظور انتخاب ی حق حاونيا. باشديم دارا  راني فكر، وجدان و دی آه هر انسان  حق آزادديگويم
 تر از آنست آه ضرورت به اني گفته شده عۀ دو مفكورنيناقض بپس چون ت... باشدي به خواست خودش مدهي و عقنيد

 آه یمن در چند صباح.  خيهم به مو  در واقع، هم به نعل زده ان، افغانستی آه قانون اساسمينيبي داشته باشد، محيتشر
 شدم آه  آورادي  به همكاران خود»منافقت« كي تناقض را به صفت ني بودم، وجود ای قانون اساسقي تطبۀتيعضوآم

 .* آوردزفراهمي از دوستان را نی بعضیموجب آزردگ
 ،»سي پولتوسط«یگرفتار: باشدي چهار مرحله می داراني مجازات مجرمۀ پروس،یموآراسي دكي آه در ميداني مما

 چهار مرجع نيا. »گراني دايجالد توسط محابس،  « حكملي تعمو» یتوسط  قاض « محاآمه،»ارنوالتوسط  «اتهام
محتسب « احتسابستمي سی زمانري اسالم از دنيمب نياما در د.   موثر نباشدیگري بردیكي ازهم مجزا بوده و یل بكديبا
 مث.  تواندي جمع شده می هرچهار قدرت فوق الذآردر وجود شخص واحدستم،ي سني وجود داشته آه در»یگر

 به ساختي م»متهم«اورا   آرده و»رفتارگ «ستادهي را در سر راه ای محتسب شخصم،يدي در حكومت طالبان دكهيطور
 ميو تصم  بخوردبلي چند آكي دي شخص باني آه انمودي م»قضاوت«گرفتي مميتصم ٱبعد.  آوتاه هستششي رنكهيا

  .نمودي م»مجازات«ی المجلس خودش عملی فزيخود را ن
 

 احتساب را بشدت منع ستميلعمل س طرزاني آن ازۀ مادكي از شتري آه بمينيبي افغانستان، ما می به قانون اساسبرگشته
 :بصورت مثال. نموده است

 قرار هي محكوم علتي باصالحۀ محكمی آه بحكم قطعیمتهم تا وقت.  استی حالت اصل»برائت«: ديگويم »٢۶«ۀماد 
 ».دينماي المجلس را از محتسب صلب می ماده حق مجازات فني ایعني«  .شودي شناخته مگناهي  برد،ينگ
 محكمه هم نيالبته حكم ا.... تي با صالحۀ مجازات آرد مگر، به حكم محكمتواني را نمی شخصچيه : .. »٢٧ «ماد
 . ماستري گفتار اخديموئ
 ماده نيا.  آندني مدافع تعلي حق خود وآاثبات اي و ی دفع اتهام به مجرد گرفتاری براتوانديهرشخص م : »٣  «ماده
  .سازدي آوتاه می دست محتسب را از اعمال به مجازات فورزين
 
 فرق و دي بازي نی مواد قانون اساسني هستند آه بدهي عقني سطور به اني از خوانندگان ایادي زۀ دارم آه عدنيقي

 دست بشرتفوق و ۀ ساختني برقوانديبا ، اسالم استواراندني آه براساسات دی آن موادیعني.   وجود داشته باشدضيتبع
را به  ی راهچي اصل را همواره در نظر گرفته و هني اديبا قانون گذار ی ول درست استنيا.  داشته باشندتيارجه
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 و درجه دو وجود كيدرجه  ن موادآ درده،ي گردبي ما ترتی قانون اساسكهياما طور. جهت عدول از آن باز نگذارد
 .ض دارد آن تناقگري آن با مواد دۀ مادني مگر چندكند،ي می چربیگري دۀ آن برمادۀو نه آدام ماد ندارد
 به آوچه و بازار ما راه داده ی وجهچي احتساب را به ه»طالبانه « مانوعی فعلی آه قانون اساسميتواني گفته مپس
  .دي سراغ نمایگري اقناع طرفداران احتساب، راه دیبرا دي بای حكومت آرزو تواندينم
   
   تاهنوز موفق بهسيلو بود آه چون پهدي گردی مدعی دست اندر آارحكومت فعلني از اراآیكي شي پی آه چنددميشن
 ،ی اسالمسيلو پاي لهذا بوجود آمدن محتسب د،ي در آشور نگرد»ی اسالمضدٱ ومخصوص«ی بردن جرائم اخالقنياز ب

 كي دي بردن هر معضله باني از بی آه براستي سادگني منطق حكومت بهمیپس 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.  شودجادي هرآدام شان ای برای و موازدي جدی ارگان هادي باكنند،ينم

   ميسازي ملبس نمسيس پول را بلباني محتسبد،ي جدیوروآراسي بكي جادي ایچرا بجا.  وجود داردیاسي سیمنظور ها
 ثي حاال بحنيهم ، از عن المنكر در نظر گرفته شدهی نهۀ ادارۀدني آمر آثيآه منح  رایق و جراري همان شخص الاي
 ی قانون شكن اسالمني بی براستايآ.  ببرندنيب  جرم را از وطن ما ازادي بنكبارهي آه بميكني آشور مقرر نمسيلو پسيرئ
 م؟ياوري جداگانه بوجود بی از هرآدام شان ارگان هایري جلوگی برادي وجود دارد آه ما بایق آدام فری اسالمريو غ
 را به منظور جواب ی  سند عجوالنه اكي آن  آوشش بعمل آمده تا ی آه در درازایآه هر بار ست بشر گواهخيتار
  . دست نبوده استیكل رواز مش  آن با گذشت زمان، بهترۀجي نتاورند،ي جامعه بوجود بكي همه مشكالت يیگو

 
  .اورياهللا 

  
*********  

  
  ستيسار نـ افنستـراهي پني ادوستيمست ا تـگف                  گرفـت بانـشي و گردـــــي بره دیمحتسب مست

  ستين  راه  هموارست،يتن نفـرم راه رــــت جـگف                  یروي مزانيتان و خفـ زان سبب ایت مستـگف
  ستي نداري شب بمهيـ نی قاض،یت رو صبح آـگف                   بـرمیاضــــــــــ قۀ ترا تاخــانديبـا یگفــت م

   ؟ستيـمار نـــــــــــ خـۀ از آـجا در خانـیت والـگف                   مي آنجا شویراــــ را سی والستـكي نزدتفـگ   
  ستيار نـــــــــــت مسجد خوابگاه مردم بـــد آـگف                   د بخوابـــ در مسجميي تا داروغه را گوتـگف
  ستي ننــاريار درهم و دـــــــــت آار شرع، آـگف                  انـــهان و خود را وارهـــ بده پنیناري دتـگف
  ستيار نـــت ود وپ  زیشقـن  جزدست،يت پوسـگف                    آنمـرونـــيرامت جامه ات بـ از بهر غتـگف
  ستي عار نیكالهــــــي بد،يل باـقـت در سر عـگف                   ـالهــــتادت آــاف در  آــزسریستي آگه نتـگف
  ستي ناريو حرف آـم و بســـــ گهودهي بیت اـ گف                  ی شدخوديزان با ی تا خورداري بسیت مـگف
  ستي ناريوشـ هی آساــنجياراي بیاريوشـت هـگفا                  مردم مست ر ارـــيوشـد زند هـــ حدي باتـگف

 
  
  

**********  
  

  :توضيح
 
  .ديمذآور آش ۀتي در آمتي از عضوی در فرجام، آارم به استعفنكهيا تا  *
  

 ۀسنديو نۀ است و به اجازدهي ش  به نشر رسـه١٣٨۵ اسد ١٠ خي چاپ آابل بتاری آرمان ملۀدر روزنامفوق مضمون 
  )ظام ماللی موسی ننميرم( .دي ارسال گرد جهت نشرني افغان ـ جرمن ـ آنالتيآن به سا

 
  


