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

 
  3از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  13/03/2009                                                                                             دوکتور صالح الدين سعيدی
  مرکزکلتوری د حق الر و مرکزمطالعات ستراتيژيکی افغان 

 

  !حکم ستره افغانستان در قسمت آقای کامبخش غير عادالنه است
  

 ما به تحقيق ذکر را نازل ) االيه–انا له لحافظون وانا نحن نزلنا الذکر : تعال در قران کريم ميفرمايد خداوند م         
ما مسلمانان به اين معتقديم که تالش  آګاهانه و غير آګاهانه ، تالش مزدورانه و يا . کرديم و ما نګاه بان  و حافظ آن ايم

. نصوص شرعی تالش است مذبوحانه و جای را نه خواهد ګرفتمعذورانه برای اهانت وتحريف دين مقدس اسالم و 
 ان –ان اهللا اليخلف الميعاد . ما مسلمانان به اين عقيده داريم و خداوند متعال  در قران کريم چنين وعده را داده است

  . شاء اهللا
 به تداوی و عالج آن و بعدا) مرض تشخيص(فکر ميکنم بجاء و درست خواهد بود  که اوال مشکل تشخيص             

ما چيست و  راه های حل آنها کدام ها اند؟  راه حل که به حد اقل عمده مشکالت بايد تشخيص کرد که  .  پرداخته شود
 عدم حاکميت قانون، عدم ،، کادر های ضعيفی غير مدرنسياست کادر. قربانی و راه کوتاه و حد اقل مصارف بانجامد

کاذب و قوم پرست، کار ضعيف ضعيف النفس، ی و قضايی، فعال شدن شخصيت های فعال  شدن الزم  ارګانهای عدل
خورد جدی ضرورت است، عدم استفاده الزم از ه برای اعمار جامعه مدنی و برخورد بسيار محتاطانه در مسايل که ب

امل و و عورد های نظامی در بخش سياسی، مداخله خارجی خاصتا همسايګان افغانستان،  جنګ تحميل شده آدست 
روز بيشتر ساخته و کشتی ما  که مشکالت مردم افغانستان و کشور ما را روز به ند چندی ديګر همه عوامل و  مسايل ا
  .به طرف غرق شدن در حرکت است

 ما به زعامت صالح، با تجربه و شجاع افغانی ضرورت داريم که از تطبيق قانون ترس نداشته و دست آوردهای بشری 
  .ملی ساخته و توانانی اداره کشور را داشته باشدرا با جريت ع

در دهه اخيرکه اميد واری ها زياد بود متاسفانه آرزو های مردم دارد به يأس می . متاسفانه درين سه دهه اخير چنين نبود
  .ما بايد برخيزيم و تالش دوبرابر کنيم تا سرنوشت خويش را در دست ګيريم. رود

  
ميګويند با دموکراسی کسانی مشکل بيشتر دارند که  :ــله محاکمه برګردمئمســن مستقيما به  ګفتنی های زياد هست اما م
  .کسانيکه که آنرا روپوش جنايات خويش استفاده ميبرند به دموکراسی چندان مشکل ندارند. آنرا امر جدی تلقی ميکنند

   
کامبخش، توقيف و محاکمه قای آف و محاکمه درمورد توقي. جهان و مردم افغانستان متوجه قضايای مختلف افغانی اند

بايد با صراحت تام ګفت که عمل خالف و باالتر از صالحيت خويش نموده ... قای قاری مشتاق  و آغوث زلمی، احمد 
  .اند
  

 آقای کامبخش تنها  بايد تأکيد  و ياد آوری کرد که. داليل و توضيح زياد وجود دارد که نمی خواهم به تفصيل بنويسم
 کرده بلکه تبصره های نيز برآن افزوده، آقای غوث زلمی ترجمه نه کرده بلکه مقدمه نادرست به آن افزوده و ثير نهتک

ــله وحی بر خود ئ و مس) متن و محتوی قران کريم مقدس است(متن غير عربی قران کريم  را قران کريم خطاب کرده 
ما نميتوانيم که توجيه . ويش به اصطالح فتوی صادر کردهرا مطرح کرده و قاری صاحب مشتاق باالتر از صالحيت خ

بلکه کار برای ..... کنيم که ګويا اين  نقل قول از قصص و روايات بد و در قران هم از فرعون و نمرود يادآوری شدو و 
که بايد مساله عمده و اساسی موتيف و آنګيزه عمل است که اين کار محمکه عادالنه است است . آن وتاکيد بران است

  .روشن سازد
  

با شما مطرح نمی )من فرمان قضايی دارم و زمانی قاضی بودم(من به جزييات نمی روم و موضوع را مانند يک قاضی 
  کنم 

  
  .بلکه موضوع را قبل از همه از ګوشه ديګر خدمت شما تقديم ميدارم

   
نسان جای ګرفته سفارش ميکنم که بخاطر از انجاييکه دين اسالم به موعضه حسنه جهانی شده و در قلب ميليون ها ا

 و درست بود ضرورت و مطابق قوانين نافذ  -ان و بادر نظر داشت جلوګيری از فتنه و شر  تمنفعت اسالم، منافع افغانس
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و هست که کار توصيه و تنويری ميشد و به اعتراف و پشيمانی اين متخلفين اتکاء ګرديده و مدت سه الی شش ماه حبس 
همين حاال هم زمينه های بررسی ها وجود .  برای هريک شان  و با سه  سال حبس تعليقی حکم صادر ميګرديدتنفيذی و 

  . دارد
در جهان معموال وضع حکم مرحله باالی چنين است که حکم مستقل صادر نه نموده بلکه حکم محکمه اولی را مورد 

ر؟ در صورت کمبود موضوع واپس به محکمه ابتداييه ارزيابی قرار ميدهند که به استناد درست صورت ګرفته ويا خي
همچنان در صورت نهايی شدن  امکان مراجعه به وزير عدليه است تا .  ارسال تا نواقص برطرف و حکم صادر شود

که در تمام مراحل پروسه اجراات يس جمهور ئرمقام و امکانات .  درصورت تخلف از قانون در موضوع غور شود
هايی شدن حکم و در حين تنفيذ حکم بخش ويا کل جزاء و يا پروسه اجراات جزايی را ملغی قرارداده و جزايی و بعد از ن

در مورد عفوه رييس جمهوری ضرورت هم نيست تا فرمان خويش را مستدل . يا عفوه کنند به جای خود باقی است
ره رياست جمهوری اش يکی از آخيرين مثال ها زياد است ويک مثال زنده که آقای بل کلينتون قبل از ختم دو. سازد

  . فرمان هايش عفوه حبس عده از محبوسين بود
 و در جهان و جوامع پيشرفته که افغانستان هم عضو جامعه مدنی است و قرار داده های معيين جهانی را امضاء کرده 

اين موضوع را به اشد که بايد امکانات غور وبررسی احکام صادره محاکم افغانی توسط محاکم بين المللی موجود ب
  .ميګذارم...  اقای کامبخش و اقای زلمی و وکالی مدافع 

  
 ديگر مراجع و سازمان ، علماء و روحانيون  به فهم من اګر مصلحت اسالم، وطن و مردم افغانستان را خواهانيم بايد 

نموده و با در نظر داشت عذر  ها به شمول کسانی که موضوع را به پارلمان مطرح کردند تشکيل نشست های اجتماعی 
يس جمهور افغانستان خواهش نمايند که برای شان فرمان عفو ئخواهی مرتکبين عمل خالف برای شان عفوه و از ر

  . صادر کند
  يس جمهور افغانستان بعد از سلسله مراتب فوق ميتواند تصميم عفو شان را اتخاذ وبه اين ترتيب عمل به نفع اسالم و ئر

  . نموده و شر را خاموش نمايندافغانستان 
  

   :و اما واپس بيايم به بحث خود از ګوشه ديګر ودر سطح افواهات
افواه چنين است که خانم سجيه مطالب را از قومندانان مجاهدين درفلم های ويديويی به صورت مستـند نشر ميکرد و اين 

درين کست های ويديويی ديده ميشد که  عده از . کست  ها توسط همکار مخفی خانم سجيه از کابل برايش ارسال ميشد
اينکه اين همکار خانم سجيه از کابل به . دست ميزنند.... قوماندانان قبلی به اعمال جنسی و غير شرعی و بچه بازی و 

ازات نام داکتر کی بود؟ و تا کجا با نام غوث زلمی ارتباط دارد ؟ و به همين خاطر آقای غوث زلمی به اين نوع بايد مج
  .اما قابل دقت است. شود يک افواه بيش نيست

اينکه پالن است تا در صورتيکه رييس جمهوری افغانستان فرمان عفوه صادر کنند و قيام براه انداخته شود خود افواه 
و اينکه مراجع استخباراتی کشور های مجاور خاصتا ايران ميخواهد به جهان غرب نشان دهد که دولت تحت . خواهد بود

  .   مسايل است مورد دقت-حمايه خودش به اعمال دست ميزنندکه آنرا باالی ايران انتقاد دارند 
  

 ميګويند در دولت داری در مراجع امنيتی و وزارت داخله شعبه و مديريت آوازه های سرچوک وجود دارد که بعضی 
  . اين آوازه ها را تصادفی ندانسته و به صورت آګاهانه سازماندهی ميشوند

و اما اين افواهات جريت رييس . و اما عدالت را به اساس اين افواهات ميتوان تامين کرد؟ جواب واضح است که  نه
جمهوری ما را کم کرده؟  و آيا درست است که دسيسه در کار است و اين فرمان عفوه سبب شورش و استفاده سياسی 

  . ع استخباراتی و عدلی تحت الذهن خواهند داشتخواهد شود؟ سواالت است که جواب آنرا مسولين امور و مراج
  

همچنان بجاء است يک حالت ديګررا با شما در ميان بګذارم و آن اينکه در بعضی از کشور های جهان در پهلوی قاضی 
ــيت جوری در محاکمه اشتراک ميکنند که حتمی نيست دانش حقوقی و  مسلکی داشته ئمانند شخص فنی و مسلکی هيـ

مکلف است که قضاوت خويش را نه بر اساس معلومات مثال خاله و ماما اش و افواهات سرکوچه استوار سازد باشد اما 
به همين خاطر هم ميګويند که .  مستند سازند-بلکه قضاوت خويش را بايد به  اساس آنچه درمحکمه پيش کش ميشود
  .  سته است و ترازو در دست اش  ميباشدعدالت کور است و سمبول عدالت هم خانم بلند باالی که چشم های اش ب

   
ديموکراسی با تمام کم و کاستی هايش و . و دارد که اکت دموکراسی را ميکند دشوار قرار دارد  بس افغانستان در شرايط

بر ما است که با موضع ګيری های خو يش از افراط و تفريط ګذشته و نه . بدون موجوديت تعريف جامع و مانع از آن
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آنهای که امکانات دارند به تشويق های بی جاء نبايد تحت نام  . آرزو های مردم بالديده خويش را به هدر بريمګذاريم 
مشکل عمده در . مشکل عمده در جوانان بی تجربه نيست. دموکراسی و آزادی بيان جامعه ما را به تشنج بکشانند

  . بايد تعمق کرد. وندمشاورين و بزرګان است که آګاهانه و نا آګاهانه موجب شر ميش
  

 نبايد با استفاده از نام ديموکراسی و آزادی ، افراط و تفريط  ارزش های معيين جامعه خويش را ناديده ګرفته و به تمام 
نبايد بنام ديموکراسی در واقعيت به ضد مفاهيم اصلی آن عمل نموده در موارد با برخورد های . مقدسات خويش بتازند

. يک سلسله مفاهيم غربی که اصال به جامعه ما سازګار نيست و در برحق نبودن آن هم استدالل دارمپوپوليستی در دام 
نبايد باری ديګر جامعه ما . اين عمل شان تيشه به ريشه خود خواهد زد و حد اقل سبب تجريد و تنفر جامعه خواهند بود

پختګی الزم سياسی و متانت در . و ماتم زياد را ميکشندمردم ما رنج و آالم زياد ديده وآشک .  را به  تشنج دوامدار برد
خاطر حفظ قدرت و کرسی خويش به هر عمل شرعی و غير شرعی نه شود که تحت تاثير اين دسايس به . کار است

  . همه حکومت ها رفته  و ملت باقی است. دست بزنيم و شرمنده دنيا و آخرت شويم
  به ديګری پرداخت  رفت و منزل -هرکی آمد عمارتی نو ساخت  

   اين عمارت به سر نبرد کسی –و آن ديګر پخت همچنين هوسی 
مسوولين و سياسيون و .نبايد منافع و مصالح شخصی خويشرا بر منافع و مصالح ملت، عدالت و اسالم برتر دانست
وجدان و محاکمه داخلی پيشتازان جامعه ما، آنهاييکه خود را خدمتګار ملت و خادم دين رسول اهللا ميدانند به قاضی و 

  .   با جريت اقدام نمايند، متانت و پختګی سياسیی پيګيره با  دقت ، همه جانبه انديشيدخويش مراجعه نموده با 
متاسفم که وکالی مدافع اين افراد . بيست حبس برای آقای کامبخش ظلم و تعدی ضد اسالمی  و بی عداليتی بيش نيست

  . شان کار الزم نه نمودندبسيار ضعيف عمل کرده به دفاعی 
  

ساله قضايی  و کالت خويش و با تجربه ترجمانی خويش درمسايل عدلی و قضايی خويش و ١۵ با تجربه بيشتر از 
شناخت خويش از دين مقدس اسالم و قوانين مدنی با مسوليت تام ګفته ميتوانم و ميګويم که حکم مذکور حکم غير عادالنه 

  .شار  و مخالف منافع اسالم و جامعه و مردم ما استتحت تاثير مسايل سياسی و ف
  

  : قسما در باال آورده شد اما فشرده اين علل  و استناد را ذيال  تقديم ميدارمغير عادالنه بودن اين حکم علل 
من قاضی و .(در قوانين نافذ کشور در صورت اهانت به دين سه ماه حبس پيش بينی شده. مخالف احکام قانون است/ ١
  ).دار کننده حکم نيستم و متن قانون در دستم نيست اما ماده  و محتوی قانون در افغانستان به همين منوال استاص
  .صدور حکم نه بر اساس مواد قانون بلکه بر اساس فشار اذهان عامه صادر شده/ ٢
که آنها را درمشکل قرار در صدور حکم بخاطر ايجاد تشنج و ايجاد مشکل سياسی در افغانستان و زمامداران فعلی / ٣

  . داده با غرب دست به ګريبان سازند صادر ګرديده
به شناخت من اين حکم باز هم ثابت ميسازد که امکانات ادارات استخباراتی کشور های مجاور در سازمان دهی / ۴

انداخته و به تالش چنين است تا  جهان غرب را به ګردن حکومت افغانی . اين حالت و صدور چنين حکم هويدا است
آنها نشان دهند که حکومات که از شما در ايجاد آن سهم داشتيد همان اعمال را ميکنند که به علت آن به ايران انتقاد 

  .  ميشود
در صورتيکه که رييس جمهور افغانستان جريت کند و اقدام نمايد پالن ايجاد تشنج سرتاسری و سوء استفاده سياسی / ۵

 .  افغانستان چنين جريت را نه خواهد نمود و ترس خواهد داشتمطرح است و رييس جمهور
 هموطنان ګرامی اين بود نکات چندی که با شما در ميان ګذاشتم اميد از طريق امکانات خويش در امر خير  و فسخ اين 

  .حکم غير عادالنه اقدام نماييد
  و ما علينا الی البالغ المبين

  
  


