
 

 

 ضع قضا ومحاکم در افغانستان و

 صفحه رانینوشته شده توسط تورنجنرال محمد آصف الم عضو گروه دب

 ششم بخش

 ادامه گذشته به

 

محاکم  تیوصالح لیتشک» است که  دهیگرد لیبا صراحت تسج یقانون اساس ۹۸ ۀفراوان با آنکه در ماد غیبا درد و در اما

 دهیالسابق حفظ گرد یکماف زین یبعد از انفاذ قانون اساس یحال و وضع محاکم عسکر «گرددیم میتوسط قانون تنظ یعسکر

با احکام قانون  صدیکه تمام مندرجات آن صد ف یکهنه و ارتجاع نیوانبه اساس همان ق ؛یوارده در محاکم عسکر یایقضا

 . شدیقرار داده م یدگیکامل قرار داشت مورد رس رتیدر مغا 1343 یاساس

کشور  یچتر نظام حقوق ریشهروندان و اتباع افغانستان در ز ثیمسلح  به ح یقوا نیمنسوب ینکردن محل مناسب برا نییتع

و  دیجد یمسجل شده در قانون اساس بیافغانستان از تمام حقوق و وجا ۀاز جامع یبزرگ ۀکتل ثیومحروم ساختن آنها به ح

 ریحکومت و مداخالت قوماندانان و سا ریمادر و مبرا از تأث انونمستقل مسجل شده در ق یقضا کیمخصوصاً نداشتن 

نه اتباع کشور، تا  شناختندیو افزار جاندار م لهیوس کی ثیمسلح را به ح یو مفهوم است که قوا یمعن نیبا نفوذ،  بد یتهایشخص

اب و اطاعت کور کورانه عکس ارب رام لیکه اراده کنند افزار مذکور را طور دلخواه استعمال کرده  از آنها جز تعم یهرگاه

بام ودو هوا" را  کیمروت ضرب المثل " یب نانینش یصادر نگردد؛ ورنه چطور امکان دارد که اربابان قدرت و کرس یالعمل

 سوال برند.   ریرا ز یعسکر یقضا تیکند وعلناَمشروع قیدر کشور تطب

به نسبت نبود قانون  رفتهیصورت پذ یاز محاکم عسکر ۱۳۴۳سال  ۀنافذ یکه بعداز انفاذ قانون اساس ییایبه تمام قضا یدگیرس

 تیبوده وازمشروع یبا قانون اساس رتیمذکوردرمغا یمصرحه در قانون اساس یمحاکم عسکر تیوصالح لیتشک

 . باشدیبرخوردارنم

 یدارا کیچیه یعسکر یانتصاب شده در قضا  یکه کدر ها نستیگردد ا یآور ادیاز آن  دیکه با یگریمهم د موضوع

گماشتند که در  یپست م نیرا به ا ی..( اشخاصهینقل ،یتوپچ اده،یاردو) پ ۀنبوده و از صنوف مختلف یوشرع یحقوق التیتحص

 یکار یرشته ها ریو سا یریمانند طبابت و انجن زیقضا ن کهیحال درتوانست؛  ینشان داده نم یستگیاز خود شا یمسلک اصل

کامل  یبوده و با آگاه سانسیل یۀبه سو التیتحص یدارا اتیحقوق و اله یکه حداقل در رشته هاداشت  ازین  یبه کادرها یمسلک

عرصه در  نیدر یکار ۀشد هو تجارب اندوخت یاز دانش حقوق یو با آگاه یو لشکر یکشور نیو قوان یحقوق یها پیاز پرنس

 ینداشته و به دانش طب یانسان معلومات یاناتوم ای یونومیکه در مورد فز یبیطب ای. آندیاتخاذ نما میانسان تصم یمورد عمل جرم

مجهز نباشد و از  یکه به دانش حقوق یی یاست قاض نیهرگز نه .چن تواند؟یکرده م یرا جراح ضیمر یمجهز نباشد تومور مغز

به هالکت  یتداو را عوض ضینا آگاه از علم طبابت انسان مر بینداشته باشد .اگر طب یآن آگاه نیکشور و قوان یقوقنظام ح

 یرا هالک خواهد ساخت .نظام برسراقتداربه خوب تیعدالت و در مجموع انسان یناآگاه از دانش حقوق یخواهند رساند، قاض

آشنا و  یاردو با دانش حقوق نیآن است؛ اگر منسوب یابزار عمل وضوعهم نیو قوان استیس ۀفشرد انیحقوق ب کردکهیدرک م

اردو  نیمنسوب ریکه بر سا یراتیبا تأث است،یآشنا با س یرویهسته و ن کی ثیخطر به وجود خواهد آمد تا به ح نیمجهزگردند ا

 نیوستمگر رسوخ چن یتبدادنظام اس کیاست که  یعیطب اریبس نروینظام خواهد شد .از یبرا یبجا خواهند گذاشت دردسر

مستحکم نظام شان رابر دوش دارند  یۀکه پا یانینظام یزم به سوال ۀلیرا به هر وس یروشنائ نیچن ۀرامانع شده روزن یآگاه

 یدر رشته ها لیتحص یرا برا یعسکر ۀسیصنف دوازدهم ل نیاز فارغ ییبندند؛ چنانچه ساالنه تعداد قابل مالحظه  یآگاهانه م

 نیدوکتوران و معلم نیبهتر ثیدر داخل وخارج از کشور اعزام کرده و بعد از فراغت به ح اتیو ادب یوترنر نس،یطبابت، سا

نگرفتند تا  میتصم یچگاهیه یول نمودند؛یخدمت م یفایا یبه قطعات وجزوتام ها و مکاتب عسکر یعسکر یرتبه ها یدارا

 به خدمت بگمارند. یعسکر یها یوسارنوال محاکمکرده در  تیحقوق ترب ۀدر رشت لیتحص یکادرها برا نیاز

 دارد ادامه



 است: افتیقابل در نیریز یها نکیل قیه از طرنوشت نیا یقبل یها بخش

 اول بخش

https://www.facebook.com/groups/929247713827045/permalink/1143121315773016/ 

 دوم: بخش

https://www.facebook.com/groups/929247713827045/permalink/1149225721829242/ 

 سوم: بخش

https://www.facebook.com/groups/929247713827045/permalink/1161649883920159/ 

 چهارم: بخش

https://www.facebook.com/groups/929247713827045/permalink/1168253286593152/ 

 پنجم: بخش

https://www.facebook.com/groups/929247713827045/permalink/1175571229194691/ 

 بخش ششم:

0270https://www.facebook.com/groups/929247713827045/permalink/121014876907/ 

 بخش هفتم:

 

https://www.facebook.com/groups/929247713827045/permalink/1175571229194691/
https://www.facebook.com/groups/929247713827045/permalink/1210148769070270/

