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 الھی عزرائيل

  ٢٠١٣ اگست ٠۴

  شفافيت په محاکمو کې فساد او
 نو تلو منځه له حکومت طالبانو کله چې ځکه شو ته رامنځ ھم فساد سره دراتلو نظام پوشالي ددغه لوستونکو ګرانو

 وي ورکړي پيسي ډيري يو يې ته اودوی کې مقابل په دپيسو ھم ھغه وو کړی ډيالوګ امريکايانو سره ټلوالي دشمالي

 پيسي کې پالستيکونو تورو په څخه ايران له ھم جمھور يسئر جوړشو باندي ورکړه راکړه په دپيسو راتلل دنظام نو

 ؟ دی خبره څه نو شي ترسره کې محاکمو په ورکړه راکړه دغه هنوک........... خو اخستل څخه امريکا اوله اخستي

چې څوک سالمت  اچوم نظر الندهځ يو باندي کړنو اومحاکمو درپوټ زه دی شوی جوړ ھمدې په اساس چې ځکه

  : داچې ھغه څوک مالمت دی 

پيته فيصده اداري فساد ايی ارګان کې پنځه شضاپوټ خپور کړ چې دافغانستان په قدملګرو ملتونو دشفافيت اداري يو ر

 محاکمو نافيال الندي راغی ددغه رپوټ په سبا داستؤموجود دی داپه دې مانادی چې دمحاکمو فيصلي قانونيت ترس

 قسم ته متھمينو وروسته څخه نيولو تصميم له زه چې اوپه ردکې وويل کړ رد رپوټ ملتونودغه دملګرو يسئر عمومي

 له پس ورکړي نوي پيسي چاته مو به خو اويا اخستي نوي پيسي چا به خو نوم په قاصي اوياد نوم په زما چې ورکوم

 يې ادعا چې وي خبري حقيق يسئر دعمومي دغه ؟ وي چيري شفافيت زيات دې له وم ابالغه ورته تصميم ھغې

تونکی اداريی دمحاکمي غوښ ردکړالود ملګرو ملتونو د تورونه دغه ھم امر داداري محکمي اودستري کړه رد ورسره

 .شو 

 دي سمه  منم ليمو دواړو په خبره تا دې صيب اومجاھد صيب موالنا! ليهغښا چې وايم ته يسئر عمومي زه خو 

 اسالمي په ټيکدرانو اوپه خلصه توګه داسالم پرفيسرانو ،استادانو، رھبرانو مجاھدينو ديته چې وايم درته خودومره

 تطاف،خا ، موادو مخدره ، غله په ھم ھغه چې )محبوس(بندي يو نو شي کيښودلی پښي باندي قسم په کې کعبه مرکز

 کله فرښتي ددين صيب يضقا ای ؟ لري مانا کومه کول قسم ته ھغه وي شوی نيول کې نوروجرايمو.... اويا سرقت

 له ؟ خوړلي نوي پيسي دې خوبه کې وعضمو دغه په صيب يضقا ای چې ورکړی قسم ته يضقا کوم خپل دې

 قصي ګل دسحر ؟ کړی کم حبس يوکال چاته پرته پيسو له  معاون چې په فرعون شھرت لري ديته رشوتي به يانوضقا

ځکه چې ستري محکمي په ھدايت متھمينو ته چې  درلوده الس کې په ھم محکمي دستري چې ورکړ برات ولي کې

 شوی نيول کې کاری يبفر په دوست شتمن يو دی حقيق دمخه مياشتي  دوه- سحرګل يې وھلي ټکولي وه برات ورکړ 

 محکمي ابتداييه وو شوي ضعار ورباندي ھغه محصلين وو کړی ورسره يې فريب وي خوړلي پيسي اودمحصلينو وو

 څخه څارنوالي له ځان دڅارنواالنو سره دډيالوګ په پايله کې وړاندي محکمي له ورکړ حبس مياشتي شپږ کال يو

 شپږ او کاله دوه په وشوه فيصله ورباندي کې يابغ اوپه وريدضحا نه ته محکمي نافيداست چې وو کړی خالص
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 ستره په  خبرشوچې  پري حقيق وروسته نيولو اوله شو ونيول خوا له څارنوالی دمربوطه او شو محکوم حبس مياشتي

 محکمي نافيداست اوبيرته کړه نقص يې شوي اودوسيه واسطه کوي خبري داسالم چې يس حقيقئر عمومي کې محکمه

 صيب اوحقيق وو رول ډير دی حقيق ھم کې ضنق اودغه شوی ضنق دی نه خو دوسيه غريب ديو شو خوشی خوا له

   ؟ محاکم اوکه دي حق رپوټ ملتونو ملګري چې وواييې راته اوس نو وي واسطه يې ته

 کې وعضمو يوه په چې ځکه ؟ شو تبديل څخه محکمي له ولي هللا صفی  يسئر ديوان عامه دحقوق محکمي نافيداست

 ته چې ؟ وو واسطه څوک کې وعضمو ھغه په کړی خبر نوو يې يسئر اوعمومي ست ته اوجينۍ وو کړي دغه اغه

په  !ای حقيق صيب  وو کړی چل ھم يې تاسره شوه ونيول ولي جلسه دغه پرته رياست له زما چې ؟ وي خفه پري

 په ابتداييه ت وکړي بيا کولی شي چېي کيدای ترھغه پوري چې پنځه کاله وکالضبھرني نړی کې ھر سړی نشي قا

يس شي ئي اويا رضناف محکمي کې قاييس شي اولس کاله وکالت وروسته کولی شي چې داستئي اويارضمحکمه کې قا

څوک نشي عولولی دلته خو ھرسړی ھغه ھم دامتحان په اساس ځکه چې وکيل دھرډول چلونو باندي پوھه وی ھغه بيا 

 .اده ی دی يوازي شناحت ته اړتيضقا

 دنده ددوی چې ياديږي نوم په اومراقبت دحفظ چې لري وجود ارګان يو دننه کې محکمي دستري !لوستونکو ليوغښا

 دي شوي جذب کسان مختلف کې ارګان دغه په چې  ونيسي اووکيالن کاران کميشن يان،ضقا خواره رشوت چې دادی

 کسانو دغو دي شوي نيول چې اوڅوک لري توبغړي ارګان ددغه لري نوم کې خوړلو ډيررشوت چې يانضقا اوھغه

  دی اونيولي کړی جوړ ورته چل کې مقابل په نو ورکړی دی نه حق يې ته

 په دبيلګي دي شوي ټاکل يسانئر خوا له محکمي دستري خو دی نه سمهء اوانشاء امال ريسانو ډير کې محاکمو په ياآ

 نو ده غلطهءاوانشاء امال دفيصلي يضدقا چې کيږي ضنق خاطر دې په خوا له محکمي دستري دوسيه يوه  توګه

 ټاکل يسئر ځکه اوانصاف عدالت، شفافيت، وايې ديته کيږي ټاکل توګه په يسئر خوا له محکمي دستري يضقا ھماغه

  ورکوي حق کې يهضق ھره په ته لويانو چې کيږي

 محکمي اداري ددفساد خوا له کميمح دستري اخلم نه يې نوم  مشھورو باندي اخستو رشوت افغانيو دلس يضقا يو

 له محکمي ستري دې بيا چې وه کړې باندي الندي يې دوسيه غوړه يوه شو وټاکل توګه په يسئر د محکمي نافيداست

 خوړلو رشوت په محکمي ستري ولي وای نه فساد که ؟ دی يضقا چيري پوھيږم نه اوس شو کينول کور په خوا

؟يا دابتداييه  ولي کړي لري يې بيا ورنکړی حق ته لويانو اوچې ټاکي سيئر محکمي فساد اداري د يضقا مشھور

وھه ا په چوکۍ باندي ناست دی کوم علميت اوپضرياست وړ دی چې دق يس ايا دئاولي حوزي عمومي ر محکمي د

ي مشخصات لري ؟ بلکل يوډير ښه سړی دی اوږده ږيره لري مونځ کوي اوترټولو ضلري په څه پوھيږي ايا ديو قا

يس ټاکل شوی دی نو ملګري ملتونه په څه ئمھم ښه سړی ځکه دی چې دسياف خپلوان دی دھماغه خپلوی له وجې ر

 مالمت دی ؟

ات له خوا په يو لړ محاکمو کې تبديل راغی اوپه تبديل ضی القضتري محکمي دغير قانونی سرپرست قااواوس دس

کې به يې په يوه محکمه کې رشوت خم مخه ډپ کيږي ؟ه ډب کوي ايا په تبديلی سره د رشوتونو خسره درشوتونو م

  .وري علت ځي خو عادت نه خخواړه اوس په بله محکمه کې 

يد کيدو رايې واخستي اوپه ھغو رايو کې ډير کومک أئدستري محکمي دشوراغړی ښاعلی کاموي دپارلمان څخه دت

 وي اوکه ناحقه مجبور دی چې ورته يې دظاھر قدير ډلي ورسره کړي وو اوس به دظاھر چې څه کار پيښيږي که حق

 چې وکړی اوتضق تاسو اوس نو دی روان جريانونه ډير ھمدغسی کړي مې وړاندي چې وي بيلګي څو دايو  - وکړی

په داسي حال کې چې دملګرو ملتونو اداره په ھمدې کار پسي لګيدلي وه نو  اداره؟ شفافيت اوکه دی حقه ب محاکم

واره دی په رافت باندي ھم پيسي اخلي ديو کال دکميد پنځه سوه خکم غلط دی رشوت ددوی رپوټ ډير دقيق دی محا
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ونه يې ټاکلي دی ديته وايې اسالم اوچې څوک ډير داسالم څخه خبري کوي ډير لمانځونه کوي خاوزر ډالر اخلي نر

  نو اوس تاسو واوږدي تسفي ورسره وی ھغومره زياتي پيسي اخلي اوخپلو لوړ ريسانو ته ښځي اوانجوني ورولي

  واياست چې ايا دمحاکمو فيصلي کومه قانونی بڼه لري ؟

 

 


