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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۰۶/۰۴/۲۰۱۸       دوکتور صالح الدین سعیدی
 

 قواعد و اصول سرچپه!
 

 د که چه کند و چه نه کند؟ـا میگویقتدـمقتدی به م
 مرید به پیر هدایت داده که چه کند و چه نه کند؟

 

 ده اند که به عدالت حاضر نه شود.یالنی: مریدانش برای وی هدایت داگسید اسحق  قرار اظهارات
 

اه جامعه حاکم میشود و قضاوت آزاد، بدون تحمیل در داخل انسان گوجدان و دید آن محکمهٔ  یکی اخالقیات که در
که وجدان و باور درونی و جامعه قاضی میشود و اما در مسایل حقوقی و تخلف قوانین و اتهام در مورد از جانب 

ون است و گرت با هم کار سرچپه و واژحاکمیت اعمال فشار و دست قانون به قوت عمل میکند که درین صو
 باالتر از دست قانون عمل میکنند.یالنی گهدایت مرید اقای 

 

ساالران  گان اجنتان ای اس ای اند و الهام ازمریدان آن جنراالن زور و تفنگسوال درین است که این مریدان و ملن
با جنرال ... خالصه  گا به اختالف اریرند که در اتهامات بس جدی قضایای حقوقی افراد رگدر افغانستان می

فت که آغاز تحقیق شخصیت گکردند، کار جدا و بس تأسف بار با عواقب بد است. و اما باید به صورت واضح 
ُکشی و اثبات جرم نیست و آغاز تحقیق و ُجستن عدالت میتواند ثابت سازد که اتهام وارده وارد نیست و شخص را 

یر مستند متهم و شخصیت ُکشی و دسیسه میکنند. اما در کشور ما باز هم قواعد و غ  ناه و بر سر افواهگبی 
و به کدام نه  یرد به تحقیق کدام اتهام حاضرگاین متهم است که تصمیم ب معکوس عمل میکنند و اینک دیده میشود

  شود؟
و درین مورد یعنی عدم به یقین عدم حضور به تحقیق و عدالت قبل از بررسی اتهام اولی جرم و تخلف ثابت است 

دعوی شود که فالن زورمند به عدالت حاضر نه شد و بعد در مورد اصل اتهام  حضور به عدالت باید اول اقامهٔ 
 ردد.گتحقیق 

 

رد دارند که شخص مورد نظر به اعدام و حبس دوام و بی گما قرار تحربه همان قضایا را تحقیق و پی کشور در
رفته و یا گو به عدالت کشاندن زور مندان در سایر موارد یا اصالً صورت نه  سرنوشت ماندن مقصود باشد. تحقیق

رفتن نیست و باید قبول کرد که توقیف عمل تدبیری گاصالً جالب نیست. اتهام به صورت حتمی در حبس و توقیف 
رت ناه معامله و برخورد صوگو وقایوی است و به متهم به تخلف تا صدور حکم محکمه به صورت شخص بی 

رفته میشود و در صورت حکم محکمه گر بنا بر ضرورت قانونی به توقیف گناه اگیرد. حتی متهم به ارتکاب گمی
  ناهی و یا عدم ثبوت اتهام منجر میشود، دولت مکلف به پرداخت غرامات است.گبه بی 

 

ور بدون مستندات به ضد ینانه و ضد منافع کشئیالنی که به اتهام اظهارات خاگدر قضیه و اتهام اقای سید اسحاق 
بهتر و قانونی است تا اتهامات را ثابت و مستند سازی  رفته و عمل کرده،گمنافع و مصالح کشور افغانستان قرار 

جزا مطرح است که حتمی نیست اشد مجازات چنانچه عادت  کند و در صورت عدم اثبات معذرت خواهی و مسألهٔ 
... بوده میتواند. مهم این است که جریمه، توبیخ اخطار و توصیه و داریم، مطرح باشد. مجازات از صد افغانی

 ت و سخنان غیر مسوالنه کدام اند.جامعه و جهان بدانند که حق چیس
 

لیت خود را اداء کنند. تخلف از قانون کردن کاری که از حاکمیت کابل و مراجع عدلی و قضایی خواهانیم تا مسؤ 
اید شود. در هردو حالت مراجع دولتی مکلف به اقدام قانونی اند، در غیر آن خود باید نه شود و نه کردن کاری که ب

  متخلف اند. 
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دیموکراسی و آزادی بیان زمانی مبتذل ومردود است که تحت حاکمیت، کنترول و نظارت قانون نباشد. یکی از 
ایی کشور در همچو قضایا ایجاد شده در برابر نام دیموکراسی همین عدم عمل مراجع عدلی و قض عوامل نفرت

  رفته اند.گمعافیت حقوقی  ناست که زورمندا
 

ویا کاری نه کرده اند. بلی همین کم کاری و یا نه کردن کاری در گمان دارند و خود را برائت میدهند که گ عدهٔ 
  زمانیکه باید بکنند، خود عمل جرمی است.

 

 ۱۷در افغانستان با لست طویل و عریض در مورد در  فت در زمینه در قضایای مختلفگبلی با تأسف مثالهای هن
 سال گذشته داریم!

 
  پایان بی پایان

 
  مرید به

 یالنی به عدالت حاضر شود!گیالنی اجازه نداد که گعطا محمد نور مرید 
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