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  !بيست سال عمرعزيزيك جوان پشت ميله های زندان
 نظری به تناقضات حكم حبس پرويز آامبخش با نصوص

  انی حقوق بشرقانون اساسی افغانستان واعالميۀ جه
 

 
مدت زمانيست آه  پرويز آامبخش جوانی از واليت شمال مملكت ما بجرم بيحرمتی به اساسات دين مقدس اسالم در 

قضيۀ توقيف و اتهام بر آا مبخش مدت هاست آه توجه مردم مارا در داخل و خارج افغانستان به خود . زندان بسرميبرد
ثريت بربيگناهی اين جوان بد طالع، جامعۀ افغانی انتظار يك محكمۀ بيطرف معطوف داشته است وبا نظر داشت عقيدۀ اآ

و شفاف را با موجوديت وآيل يا وآالی مدافع خبره و حضور شواهد عينی در مورد جرم وی به اساس احكام قانون، 
م سياسی و نفوذ و ولی با آمال ناباوری و تاثر اين جوان مظلوم با دسيسه سازی های عمال اسال. بيصبرانه ميكشيد ند

قدرت مشتی ازمال نماهای بی عاطفه و ضعف مفرط دولت مرآزی و باالخره  بی مسئوليتی و اغماض ازقانونمندی، به 
با تاسف ميبينيم آه جرم اين محصل بيگناه از نگاه فيصله جات محاآم عدلی، گويا بيشترو .  سال زندان محكوم گرديد٢٠

 سال حبس آه آنهم تا بحال شايد آارسازی گرديده با ١۶ری بوده است آه نامبرده به بزرگتر ازجالد ملی، اسداهللا سرو
  !شد، بوده است 

 
در مورد جزای اين جوان مظلوم، بايد سواالت حقوقی ای با مقامات مسئول قضائی افغانستان مطرح گردد آه خود 

 .موجوديت حبس و جرم پرويز آامبخش را منتفی مينمايد
  

 مقامات به اساس قانون، بصورت علنی حدود آزادی بيان را در محكمۀ پرويز آامبخش تعين ومد نظر داشته اوًال آيا اين
 اند و اين موضوع تاچه حد د رحضورمطبوعات و ميد يای آزاد افغانی مطرح گرديده و شفافيت داشته است؟

 
پرويز آام بخش و موارد تعين مجازات » ؟«دثانيًا آدام مواد مندرجۀ قانون اساسی و قوانين مدنی را درمورد جرم مشهو

  ويراخاصتًا درچنين زمينه ای،  مدار اعتبار قرار داده و بران استناد نموده اند؟
 

ثالثًا موجوديت شواهد عينی آه در تمام محاآم حضور وشهادت شان باقيد تحليف مدار اعتبار ميباشد، در محكمه 
دای تحقيق تا تعين حبس، با آزادی آامل و بيطرفی، بدون تغيرعقيده و فشار ضروری و حتمی بوده وآيا اين شواهد از ابت

 حضور بهم رسانيده اند؟
  

از ارتكاب » قبل « رابعًا، آيا نحوۀ جرم خاص آامبخش مطابق به حكم صريح قانون، مجازات آن جرم را به وضاحت
 م به کدام استناد ارزيابی گرديده است؟وی تعين نموده است، و اگر چنين صراحتی در قانون موجود نيست، پس جر

 
تمام اين سواالت حق پرويز آامبخش را به حيث يك تبعه افغان آه به مقابل قانون از حقوق ووجائب مساوی مانند ديگر 

گرچه . اتباع برخوردار است،  ازنگاه  مواد مندرجۀ قانون اساسی افغانستان مورد تحقيق و بر رسی حقوقی قرار ميدهد
م جنجالی آه اتهام اين جوان محصل درجوامع داخلی و خارجی مردم ما براه انداخته است، واقعا نحوۀ جرم وی از با تما

. ابراز نموده است» ؟«جانب مقا مات صرف به اين خالصه گرديد آه وی برخالف شريعت اسالمی بيانات و عقايدی
ا با حفظ حرمت زن و عفت ويرا در اساسات خود همين شريعت اسالمی آه حفظ جان و امنيت باشندگان يك سرزمين ر

مضمر داشته ولی هرگز از ربانی ها ، مسعود ها، دوستم ها، سياف ها، حكمتيار ها، خليلی ها و امثالهم آه مستقيم و غير 
 و ١٩٩٢مستقيم زير نام ارزشمند و پاك اسالم مملكت را تا هنوز به تباهی وفسا د ميكشانند، نميپرسد آه بين سال های 

 هزار سكنۀ ۶۵ شما اسالمگرايان سياسی چه جناياتی را بر مردم بی دفاع آابل وارد نموديد آه در پهلوی آشتار ١٩٩۶
بيگناه پايتخت، جناياتی آه سبيعانه بر زنان افغان به دشمنی ای طرفين وارد آورديد، روی چنگيز وبقيه جنايت آاران 

اسالم سياسی آه تمام ناقضين حقوق بشر را در جناياتی آه امروز، هر همين شريعت مسخ شدۀ !! تاريخ را سفيد نمود
لحظه بر زن و طفل افغان به پهنای مملكت وارد ميگردد، به اغماض و فراموشی ميسپارد و يك جوان محصل رابا تمام 

 .آرزو های وی برای زندگی و ووطنش در فراموشخانۀ زندان د فن مينمايد
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قوقی جريان توقيف، محكمه و اجرای حكم آن بر جوان افغانی در قرن بيستم آه اوليای امور باری ميبينيم آه ازنگاه ح
در مورد وی مينمايند، تا » !«افغانستان ادعای موجوديت ديموآراسی و پيروی از مواد قانون اساسی را با اجرای عدالت

رجۀ اعالميۀ حقوق بشر دارد، توافق می چه حدودی با اصل قانونمندی و تعهداتی آه دولت در مقابل پذيرش مواد مند
 !نمايد

 
 :اول نظری بر بعضی از مواد قانون اساسی موجودۀ افغانستان آه به موضوع پرويز آامبخش ارتباط ميگيرد می اندازيم

 
  .شداز ارتكاب آن جرم نا فذ گرديده با» قبل « هيچ عملی جرم شمرده نميشود، مگر به حكم قانونی آه: مادۀ بيست و هفتم 

 
هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيلۀ گفتار، نوشته، تصوير .  آزادی بيان از تعرض مصئون است:مادۀ سی وچهارم 

هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به .و يا وسائل ديگر، با رعايت احكام مند رج اين قانون اساسی اظهار نمايد
 .ه مقامات دولتی، بپردازدطبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن ب

 
يکی از صالحيت ها ووظائف رئيس جمهور آه در پهلوی يك تعداد از صالحيت های ديگر مقام : مادۀ شصت و چهارم 

 : رياست جمهوری، چنين آمده است 
 .تخفيف و عفو مجازات مطابق به احكام قانون : ١٨

 
 قانون اساسی ذآر گرديده است، حق و عدالت بر طبق  در قسمت حلف اعضای ستره محكمه آه در مادۀ نهم:فصل قضا 

 .احكام دين اسالم و نصوص اين قانون اساسی وسائر قوانين افغانستان، از جانب آنان تضمين ميگردد
 

 بر رسی مطابقت قانون، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با :مادۀ يكصدو بيستم : فصل قضا 
قانون اساسی و تفسير آنها بر اساس تقاضای حكومت و يا محاآم، مطابق به احكام قانون، از صالحيت ستره محكمه می 

 .باشد
 

كاب معين شده باشد،  بايد نحوۀ جرم پرويز آام مطابق به مادۀ بيست و هفتم، آه جرم به وضاحت توسط قانون قبل از ارت
اگر چنين .  از اتهام وی ، به وضاحت و  صراحت توسط قانون بيان گرديده باشد»قبل« بخش و مجازات مربوطه،

به چه مناسبت صورت گرفت؟ مردم ما حق دارند » !«صراحتی موجود است،  پس اينهمه طول و تفصيل و ضياع وقت
 !مجازات آن دقيقًا در آدام مادۀ قانون اساسی ويا قانون مدنی و به آدام تاريخ ثبت گرديده استآه بدانند آه جرم و 

 
آزادی بيان . در مورد آزادی بيان مثال های بيشماری داريم آه همه و همه نقيض مادۀ سی و چهارم قانون اساسی بوده اند

متبوعۀ افغانستان چنين آزادی ايرا مجاز بداند،  از تعرض مصئون است ولی ميبينيم آه در عمل صرف زمانيكه دولت 
 .يعنی مواد قانون درين زمينه مشروط بوده ودر مجموع مدار اعتبار قرار نميگيرد

 
اينكه پرويز آامبخش . مادۀ شصت و چهارم صالحيت رئيس جمهور رادر مورد تخفيف وعفو به اساس قانون بيان مينمايد

  . خود سوال است وبايد بازهم به مادۀ بيست و هفتم رجوع نمودواقعًا جرمی را مرتكب گرديده است،
 

 سال بهترين عمر را درمحبس ٢٠باالخره الزم است آه رئيس جمهور بپرسد آه اين جوان به چه جرم بزرگی بايد ! بلی
له نامۀ بگذراند، در حاليكه جنايتكاران جنگی به عوض جلب به محاآم عدلی، از برآت توشيحی آه وی در پايان فيص

اعضای پارلمان گذاشت، آزادانه مقامات بلند را در دولت و پارلمان اشغال نموده اند و بدون ترس و هراس از پنجۀ 
عدالت، به فعاليت های گوناگون و اندوختن سرمايه در مملكت جنگ زدۀ ويران اشتغال دارند، ميبينيم آه از برآت همين 

ی شهنواز تنی و محمد گالب زوی هم برای تصرف مقام رياست جمهوری عفو عمومی جنايتكاران و خاينين ملی، حت
  :هيهات آه به گفتۀ شاعر! افغانستان خواب های طالئی ميبينند و در عوض پرويز آامبخش به زندان فرستاده ميشود

 
  پر از فتـــنه و شر ميبينمآفاق اين چه شوريست آه بر دورقمرميبينم               همــه

 
م موجوديت اساسات شريعت اسالمی در قوانين افغانستان آه آنهم آامًال توسط اسالمگرايان  سياسی و به نفع علی الرغ

آنان برای احراز قدرت و اندوختن سرمايه های باد آورده تحريف و تخريب گرديده است، نبايد فراموش نمود آه 
د آه اساسات اعالميۀ ارزشمند حقوق بشر را پذيرفته  ميالدی ازجملۀ اولين ممالكی بشمار ميرو١٩۴٨افغانستان از سال 

است و ازان تاريخ تا امروز در تمام اداوار آزادی و محكوميت سرزمين ما، هيچ مقرره و يا قانونی منتشر نگرديده آه  
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 است، مگر بنابران آنچه راسيستم قضايی افغانستان بر پرويز آامبخش تحميل نموده. افغانستان را ازين تعهد معا ف بدارد
وولی آامًال بر ضد نص و روحيۀ اين اعالميۀ جهانی ای  بشری ومواد ارزشمند ٱن است آه چه در مورد محكوميت 

نظر مختصری هم به بعضی از مواد اين . باشد و چه درمورد آزادی بيان و يا حق دفاع بر اساسات حقوق متهمين
  :يماعالميه در زمينۀ فيصله بر محكوميت آامبخش می انداز

 
هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتيکه در جريان يک دعوای : مادۀ يازدهم 

 .های الزم برای دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانونًا محرز گردد عمومی که در آن کليه تضمين 
امل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی  هر کس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور ش:مادۀ نوزدهم 

 نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد
 

هيچ يک از مقررات اعالميه حاضر نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولتی يا جمعيتی يا : مادۀ سی ام 
دی باشد که بموجب آن بتواند هريک از حقوق وآزاديهای مندرج در اين اعالميه را از بين ببرد يا در راه آن فعاليتی فر

 .انجام دهد
 

 سالۀ پرويز آامبخش به چه دليلی با اساسات حقوقی و ٢٠حال سوال اينست آه فيصلۀ محاآم افغانستان درمورد حبس 
 مكلفيت اجرای خط به خط آنرا داشته و پيروی از مواد اعالميۀ حقوق بشرآه مواد قانون اساسی افغانستان آه محاآم

افغانستان تعهد اجرای آنرا آامًال نموده است، در مغايرت قرار دارد؟ اين سوال ر اميگذاريم به قضاوت عادالنۀ 
» عدم اجرای قانون« ا هموطنان گرامی آه عامل ناآامی و فساد گستردۀ اداری و لجام گسيختگی جامعۀ ويران افغانی ر

 .بصورت گسترده و ديموآراتيك ميدانند
  

به نشر رسيد آه » آابل پرس« قسمتی ازمحكمۀ آامبخش بصورت آامًال سوال بر انگيز و ناقص و گنگ يكبار درسايت 
ريان ج. قناعت بخش نبوده و در قسمت حضور و تغير عقيدۀ  شواهد در زمينۀ اتهام، هم نا رسا يی هايی موجود بود

محكمه درهيچ يك از جرائد داخلی بصورت منظم، مفصل و آشكارا نشر نگرديد، همانطوريكه نحوۀ جرم دقيقًا از نگاه 
 وابستگی به مواد قانون هرگز برمال نگرديد

 !و من اهللا توفيق


