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  کامبخش  قربانی تعصب  و بيعدالتی                                     
  
  

فيصلهء از , در اين اواخر در رابطه به موضوع  اتهام  سيد پرويز کامبخش محصل فاکولته ژورناليزم پوهنتون بلخ 
و در سايت  افغان جرمن  انالين متن فيصله که حاکی از , يوان امنيت عامهء رياست محکمه واليت بلخ صادرطرف د

>   ص < محکوميت موصوف به جزای اعدام به اتهام  جرم   شت و سم  عليه دين اسالم  و  حضرت پغمبر اسالم 
  .به نشر رسيده است

  داليل   اتهام و ارتباط  جرم با  , تعريف جرم استدالل  حارنوال  از ,  چنانيکه از  متن فيصله
بر عالوه ,  همچنان داليل الزام متهم مندرج فيصله محکمه بر می ايد ,  متهم  و تحليل حارنوال تعقيبی  از مواد قانون

حقوق قانونی متهم در بر رسی محاکماتی نه انکه ,  ان که تخطی های قانونی در پروسيجر قضايی به عمل امده
مستندات قانونی  محکمه  که داليل الزام ومحکوميت  به ان ها . ت نگرديده بلکه صريحا نقض گرديده استرعاي

و معيار های , مخالف موازين حقوقی و پرنسيپ های قبول شده  در قانون اساسی نافذ در افغانستان, استوار است
ان به کانوانسيون های مربوط ملحق و خود را که  دولت  افغانست, حقوقی و قضايی  قبول شده بين المللی  می باشد

  .پابند  اصول قبول شده ان ميداند
در رابطه دو مورد قابل بر رسی می باشد  يکی  تحليل عام حقوقی از مستندات قانونی که از طرف قضات  محکمه 

 در جريان مندرج فيصله صورت گرفته  ودومی نقض قانون  در پروسيجر قضايی  و فرو گذاشت های قانونی که
 .محاکمه  به عمل امده است

استدالل نموده اند ,وهم هيئت قضايی محکمه درج فيصلهء خود ها , ارنوال تعقيبی  مندرج صورت دعوی خويشهم 
لهذا   به استناد ماده , احکام جزايی در مورد جرايم عليه اديان   در قانون جزای نافذ در افغانستان موجود نبوده, که

کامبخش  را به مجازات , با مراجعه به فقه حنفی وبا استناد به   يک تعداد مسايل  پراگنده  فقهی , اسی  قانون اس١٣٠
  .اعدام محکوم نموده اند

 سال که فقه حنفی   بميان امده  موافق به ١٤٠٠پراگندگی درمسايل فقهی از ان جا نشئت ميکند که  در طول 
و احکامی نهايت وسيع و , تعبيرات و تفسيرات , امع مسلمان ها پيشرفت  تمدن در جو,  مقتضيات عصر و زمان

که حتی  می توان گفت در قضايای  همسان  احکام متفاوت و متناقضی را که توسط , متنوع در قضايا  بوجود امده 
نيک  بر عالوه در عصر کنونی که سيانس و تخ. مال حظه  نمود, فقه ها ی اسالمی  در دوره های مختلف ارائه شده 

,   به حد کافی پيشرفت نموده  شيوه های تحقيق  با کشفيات وو سايل تخنيکی علمی  شکل تازه يی به خود گرفته  است 
چون کرمنولوژی و کرمنالتخنيک  و غيره   هر چه دقيق تر در کشف , اصول محاکمات جزايی در پرتو علوم جديد

عمل  نموده  زمينه های مطمئن را در تامين عدالت فراهم تشخيص متهم و جمع اوری داليل الزام  مو ثر , حقايق
,   مراجعه به احکام فقهی  برای حل وفصل قضايای امروزی  تو جه ود قت خاصی را ايجاب می نمايد . نموده است

احکام و معيار های  را  درفقه  جستجو نمود که  جوابگوی عدل و انصاف بوده  و عدالت را به بهترين وجه , بايست
انديشه فوق  حين تسويد و تصويب قانون اساسی هم مد نظر بوده است .   وافق به خواسته های امروزی تامين نمايد م
تاکيد  جدی به تامين  عدالت به بهترين وجه ان و رعايت حدود ,   قانون اساسی١٣٠ضمن پراگراف اخير ماده , 

  .وضع شده دران  قانون به عمل امده است
  ن اساسی قانو١٣٠متن ماده 

  .احکام اين قانون اساسی وساير قوانين  را تطبيق ميکنند , محاکم در قضايای مورد رسيدگی
محاکم به , در قانون اساسی وديگر قوانين  حکمی موجود نباشد, هر گاه  برای قضيهء از قضايا  مورد رسيدگی

 قضيه را به نحوی حل و فصل نمايند  ,پيروی از احکام فقه حنفی ودر داخل حدود که اين قانون اساسی وضع نموده
  .که عدالت را به بهترين وجه تاء مين نمايد 

  
چنانيکه از ,  از ان جايکه  سارنواالن و قضات اولتر از همه   مکلف به رعايت و تطبيق قانون اساسی نافذ می باشند 

 ١٣٠ به هدايت و صراحت ماده جريان بر می ايد  در رابطه به فيصلهء مورد بحث  و محکوميت    کامبخش  مطابق
بلکه بر عکس با تخطی از قانون اساسی  . قانون اساسی   توجه جدی به تامين عدالت  به بهترين وجه صورت نگرفته

به اين معنی که در بر رسی شان نه منحيث قاضی عادل و بيطرف در , بی عدالتی مدهشی را هم مرتکب شده اند
ه  موقف خصمانه را در قضيه  احراز و با حيات يک انسان از نگاه تعصب  و بلک, رسيدن به حقايق  عمل نموده 
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 قانون اساسی که احکام دقيق برای تا مين عدالت در روند قضايی حکم ميکند با ٣٠به مادهء . جانبدار بازی نموده اند  
   چنين صراحت دارد ٣٠ماده . بی اعتنايی برخورد نموده اند  

  . اعتبار ندارد,ه از متهم يا شخص ديگری به وسيله اکراه  به دست  آ ورده شود اقرار و شهادتی ک,اظهار 
در حضور محکمهء با         ,اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل ودر حالت صحت عقل

  .صال حيت 
ه به وی نسبت داده شده چه  مندرج دفاعيه اش وچه  در جريان محاکمه  به جرم ک, در قضيه مذکور کامبخش متهم

مطابق .بلکه ا ظهارات خود مندرج اوراق تحقيق را  به اساس جبر وکره وانمود کرده است , اعتراف نکرده,است 
از طرف متهم  به ,   قانون اساسی  هر گونه اسناد و اظهارات  که در حضور محکمه با صالحيت٣٠صراحت  ماده 

تواند مبنای حکم محکمه قرار گرفته و دليل محکوميت  متهم را  فراهم نمی ,  رضا يت و صحت عقل تائيد نميشود 
بنا اسناد موجود در دوسيه که مندرج  ان ها سب وشتم به پيغمبراسالم حضرت محمد   ص   و و اهانت بدين .  اورد 

مورد تائيد و, در حاليکه از نزد متهم بدست نيامده و خط وکتابت موصوف دران وجود ندارد,  اسالم صورت گرفته
  .نمی توانند مجرد دليل لزام اورا بار اورند , کامبخش  در جلسهء قضايی  قرار نگرفته

  
ازان جايکه استناد محکمه به فقه حنفی صورت گرفته درين جا بيمورد  نخواهد بود که يکی از قضايای را که 

  .رخ داده شرح بدهم > ص< درحضور حضرت محمد
با شنيدن  ان , اعتراف به عمل زنا نمود ,   نزد شان امد در مقابلشان نشسته در زمان حيات ان حضرت صحابيی

ان , صحابی در گوش پغمبر باز کناه زنای خود را تکرار کرد , حضرت پيغمبر روی شانرا به يک طرف گشتاندند 
ف به شخص مذکور به گوش ديگر ان حضرت باز هم اعترا,حضرت بازهم روی شان را به طرف ديگر گشتاندند 

انگاه ان حضرت برای ديگر صحابی فرمودند تا جزای سنگسار را عليه وی جاری ,  زنا نمود  ه اصرار ورزيد
,  اصحاب پيغمبر دوباره نزد شان امدند. صحابی معترف را غرض اجرای حکم  بردند و سنگسارش گردند .  نمايند

 سنگ اول که به وی اصابت کرد رو به فرار ان ها گفتند که, ان حضرت از چگونگی تطبيق حکم پرسان نمودند 
  .ولی از  طرف مردم تعقيب شده تا انکه زير ضربات سنگ جانداد , گذاشت 

در صورتيکه فرار کرد نمی بايستی  تعقيب  ونابود ش  , حضرت پيغمبر با تائسف گفتند کاری ناروايی کرديد
  . زيرا امکان داشت تا از اقرار خود رجوع  نمايد, ميکرديد 

مبنی بر پخش اوراق توهين اميز به دين و , در قضيه مورد بحث در حاليکه کامبخش  اظهاراتش را مندرج دوسيه 
 ٣٠اما بر خالف موازين شرعی و صراحت ماده ,  ان را ناشی از کره ميداند , پيغمبر در حضور محکمه رد نموده
,  که در مسند پيغمبر اسالم نشسته ووظيفهء نهايت مهم قضاوت  را بعهده دارند فانون اساسی   هيئت قضايی محکمه

فيصله . حکم به نابودی يک جوان صادر نموده اند  , بدون اندکترين توجه به عدالت و   اساسات  شريعی و قانونی
عدهء  تاريک انديشان   بلکه با تحريکاتيکه از طرف , شان يک  فيصلهء ناقص و بدون استناد قانونی و شرعی  بوده

صورت گر ,  و سياستمداران  که برای حفظ و حراست مقام و موقف خود ها  حاضر به شنيدن حرف ديگران نيستند
بلکه لکه سياهيست ,    مضمر بوده >   ص< و نه از پيغمبر>ج <در چنين قضاوت  نه رضائيت  خداوند . فته است 

  . دردامان عدالت و  شريعت 
  

داليل الزام و حکم محکمه را اظهارات  يک تعداد شهود هم   تشکيل ميدهد که درج اوراق , صلهء محکمهبه رويت في
بر همين اظهارات استوار است  بايست اسمای , از ان جايکه استناد سارنوال وداليل الزام حکم.تحقيق  می باشد  

تا  , وال واضحا انعکاس پيدا می نمودشهود با شهرت مکمل شان و محتويات اظهارات شان  در صورت دعوی سارن
  . متهم کامبخش با وقوف کامل ازداليل الزام و محتويات اظهارات انها  به دفاع قانونی خويش می پرداخت 

  
شهود , همچنان  مطابق اصول محاکمات جزايی قاضی مکلفيت قانونی داشت تا در جلسه قضايی در حضور متهم 

رت منفردانه بدون حضور شهود ديگر استماع و منحيث مرجع بيطرف با استجوات مورد استناد سارنوال را   به صو
ومتهم هم برای دفاع از خود  قانونا , و استفسار از انها  از صحت و سقم  شهادت شان خود ها را مطمئن می ساختند

 جلسه  رعايت حق  استجواب و اسفسار در جلسه علنی قضايی از شهودرا دارا بوده که اين حق متهم در جريان
روش فوق    تخطی اشکار از  احکام قانون اصول محاکمات جزايی و  اصل پرنسيپ حق دفاع متهم . نگرديده است 

بر عالوه مطابق پرنسيپ های اصول محاکماتی  شهود ميبايست  قبل , در محکمه مندرج در قانون اساسی  می باشد  
 قضايی تزکيه می شدند زيرا شهادت اشخاص دروغگو و از طرف هيئت, از حضوردر محکمه ودر جلسه قضايی 

فاسق ويا مجرمين سابقه دار ويا کسانيکه خصومت قبلی با متهم داشتند  نمی تواند  مورد استناد و حکم محکمه قرار 
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مطابلق قانون و شريعت  شهود بايست در حضور محکمه با گفتن کلمهء اشهدو  که افاده کننده قسم است ادای . گيرد
  .ادت نمايند شه

  واز طفوليت هبر عالوه  يک تعداد شهودی ديگری به محکمه معرفی شده بودند  که با متهم در يک قريه زندگی کرد
اخالق وکرکتر  وديانت وی اظهارات کتبی به محکمه ارائه , که در مورد کامبخش  , باوی و فاميل وی شناخت دارند

زيرا اظهارات ان ها می ,   داشتند تا از ان ها هم اسفسار می نمودندقضات موظف  مکلفيت قانونی, نموده بودند  
توانست هيئت قضايی را در روشنی بيشتر در شناخت متهم قرار داده مخصوصا معلومات انها راجع به ذهنيت بر 

عنصر .  می توانست  در رابطه به چگونگی قصد جرمی خيلی مو ثر واقع شود , خورد و طرز فکری کانمبخش 
باالی تعين , تشخيص و شناخت  دقيق ان از طرف قضات ,  د يکی از عناصر تشکيل کننده عمل جرمی بودهقص

در تا مين عدالت و اصدار حکم عادالنه  نقش , مجازات از نگاه پرنسيپ های عام جزايی   تاثير به سزايی  داشته
  . اساسی دارد

, ی صريح از قانون اجراات جزايی را  مرتکب گرديده اند تخط, محکمه با عدم رعايت موارد فوق در رابطه با شهود
  . که می تواند مو جب نقص  وبطالن فيصله گردد 

بر عالوه مندرج فيصله محکمه در بخش داليل الزام از بدست امدن يک تعداد کتب از نزد متهم  که مخالف و منافی 
قضايی ان ها را منحيث دليل اثبات جرم و محکوميت هيئت ,  نيز تذکرات به عمل امده است, دين اسالم تحرير گرديده
درين مورد  می بايست محتويات کتاب های مذکور توضح و موارد راکه در اثبات جرم سب , متهم بر رسی نموده اند 

تا فيصلهء محکمه  به صورت  مجهول باقی , و شم عليه حضرت پيغمبر  منحيث دليل الزام استناد شده برجسته ميشد
  .وشفا فيت در حکم  متبارز ميگرديد نمانده  

گر چه از مطالعه فيصله محکمه  فروگذاشت های تخنيکی به ارتباط پروسيجر قضايی  و تحليل و تفسير مواد قانون 
به رويت فيصله چنان واضح . محسوس بوده   که   جمعبندی ان ها  با  مطالعه همه اوراق دوسيه  امکان پذير می بود 

تالش واهمش می بايست برای کشف حقيقت و , ل  که مکلفيت اجرای عدالت در قضايا را  دارد ميگردد که سارنوا
, در بعضی کشورها  حارنوال را  بنام قاضی ايستاده هم ياد ميکنند,   تامين عدالت در پرتو قانون و قانونيت می بود

تامين عدالت  و حفظ و حراست حقوق جا بلکه همانند قاضی نشسته  مسئوليت ,بدين معنی که حارنوال خصم متهم  نه 
همچنين هيئت قضايی محکمه که وظيفه حساس وپر مسوليت عدالت و انصاف را  به . معه وافراد را به عهده  دارد

با يست  با بيطرفی کامل عمل نموده مسوليت های وجدانی و ايمانی خود را در بر رسی قضايا  در نظر , عهده دارند
به حل و فصل موضوع , همه جانبه تحقيقات و جمع اوری داليل مکفی برای صدور حکم عادالنه گرفته بعد از اکمال 

در مورد دوسيه کامبخش بر عکس  هيئت قضايی يا به اساس فشار بيرونی و يا احساسات شخصی خود . می پرداختند
طور ناقص فيصله صادر و ها  بدون رعايت اصل بيطرفی قضا  عجله به خرچ داده اند تا هر چه زود  تر ولو به 

ترقی و , محکمه را منحيث  شمشير بران  تعصب و ووسيله سياسی  اشخاص تنگ نظر در مقابل روند پيشرفت 
بر عليه , و حربه الحاد را که در طول تاريخ جنبش های مترقی و ازادی خواهانه . ديموکراسی تبارز دهند

  . رخ نسل جوان امروز وبر عليه نهضت و پيشرفت به کار برند روشنفکران  ووطنپرستان استعمال گرديده باز هم به
, با صدور فيصلهء جانبدار و ناقض,  لهذا به صراحت می توان گفت که  هيئت قضايی ديوان امنيت عامه واليت بلخ

يت و ثانيا با صدور چنان  فيصلهء که دران حقوق متهم رعا, اوال  پرنسيپ اساسی اصل بيطرفی قضا را  نقص نموده
 قانون اساسی   که تاکيد بر  تامين عدالت به بهترين وجه ان ١٣٠ وهم  پرگراف اخير ماده ٣٠هم ماده ء , نشده است

  .می باشد نقص گرديده است 
اگر قضات  اشخاص مسلکی  و تعليم يافته در رشته قضايی نيستند و بدون داشتن دانش حقوقی  و علمی و بدون 

و در نتيجه چنين  فيصله های غير عادالنه  صادر می نمايند از جمله  , نسوب شده انداهليت ودرايت  به سلک قضا م
  .کتگوری قضاتی اند که اهل دوزخ می باشند

اگر قضات محکمه اشخاص با فهم و وارد در امور قضايی بوده ولی عمدا فيصله  نا قص و غير عادال نه صادر می 
  .که  قهر خداوند شامل حال شان و دوزخ جای شان می باشدنمايند  باز هم از جمله کتگوری قضاتی اند 

اما کتگوری سوم قضات تنها ان های اند  که هم  اهل دانش و هم اهل عدالت و انصاف اند  که  خداوند متعال مژدهء 
که در مورد قضيه  , بهشت را برای شان داده و هر ساعت از فضاوت شان معادل  هشتاد سال عبادت می باشد  

  . خش چنين به نظر نمی رسدکامب
  

  پايان
  
  


