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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  خپلواک اکرمی

  
  فساد اداری سرطان مغزی برای حکومت افغانستان

 ،ساد اداریی وامريکا ھنوزھم دولت افغانستان درمنجالب  آکنده ازفئبا ميليونھا دالرکمک وھمکاری کشورھای اروپا

 مسوليت بازسازی وآموزش دھی نظام قوه قضائيه افغانستان ًازند با آنکه حکومت ايتاليا مستقمفقروظلم دست وپا مي

ين ارگان را  ازمرض مھلک عھده گرفت ليکن باگذشت زمان مجبوربه عقب نشينی شده ونتوانست  اه راچند سال قبل ب

  .ھد نجات د،ی که به آن مبتال شده بوداوکشنده 

ی ازروند قبلی ارآن محيط وياموقعيت حداقل نشانه زيرا بازسازی درھرصورت وھرزمينه زمانی ممکن است که د

قر مبدل شد ه طانی فنستان به اصطالح به يک زنجيره شيوياعاليم بھبود وجود داشته باشد اما نظام عدلی وقضائی افغا

 سالھا تجربه درين بخش کهکه حکومت ھای پرقدرت دنيا ن چه ان افغانستاردا حکومت م، آنازکه حتی سردرآوردن 

  . استزانو درآوردهه  رانيز ب،دندار

ن  که توسط يک عده آی ئ برميگردد به ارتباطات زنجيره  بلکه، اين نظام نه به افغانی بودن  آنچو ن مشکل اصلی

ين کشور طوری طراحی گرديده چو ن طرح نظام عدلی وقضائی در.دنھم پيوست ميخوره حاکمان وزورمداران فاسد ب

 دست بازدر حيطه ارگانھای که منافع يک عده محدود رانسبت به منافع اکثريت ارجحيت داده واين عده محدود نه تنھا

وبا .   که عبارت ازحوزه ھا وپوسته ھای پوليس کشور است نيز بازميگذارد بلکه درمحدوده ادارات  اجرائی،قضائی

 ًندازد امتياز خوبی درنظر گرفته می شود وبناء ازحوزه ھا که بتواند تعداد بيشتری را بدام بين عدهامتيازقايل شدن به آ

دست اعضای قوه قضائيه يک حوزه سپرده ميشود ديگر قانون اساسی وقانون ه درمحاکم  ھم وقتی افراد بدام  افتاده ب

  .ن کننده سرنوشت متھم استد نه بلکه قانون شخصی افراد تعيينمحاکم که قوانين کلی راتشکيل ميدھ

ن کند که متھم به چه سرنوشتی يزيرا درين قانون شناخت ازعدل وآينده نگری وجود نداشته وصرف دالر بايد تعي

 یسالمت برده  اما ماه ھا وسالھا ازآزادی نصيبه دچارگردد وھستند افرادی که اززيرتيغ گيوتين جالدان محاکم جان ب

د ومثل بندی شخصی  بايد ضمانت بپردازند وگرنه  روزی نھايی خود ضمانت ندارد چو ن دربدل رننميگردصاحب 

  ال خواھد شد که چه شد آن شخص؟ؤولين ومنسوبين توقيف خانه سؤازمس

  شاين خود رساننده مطلب است که بعدازگرفتن برائت شخص بازھم بی گناه پنداشته  نميشود زيرا ضمانت برای رھايي

کسی که برائت حاصل مينمايد شخص بی گناه بوده "  است آمدهصورت واضح ه ن  اساسی بندارد درصورتيکه درقانو
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اکم فيصله درست نموده  خوب اصل موضوع درينست اگر مح." وازنگاه قانون ھويت يک فرد عادی رادارا ميباشد

  حبس سپری مينمايد؟ه  رشوه وفساد دربين نبوده پس شخص مبری چرا رھانميگردد که سالھا وياما ه ھارا ب،وکدام جبر

واگر شخص متھم برائت حاصل مينمايد پس چه حکم برای نگھداری وی درتوقيف خانه ھا ويازندان وجود دارد ؟ پس 

 باپول رشوه صورت گرفته ومحاکم بعدی بايد ،یئاين نشاندھنده آنست که حتمآ شخص مستحق برائت نبوده معامله رھا

ازاينجاست که . تااينکه برائت خريداری نمايد  ويابازھم مقروض قيديت بماندد ندرجھت تعيين سرنوشت وی تصميم بگير

ه درجھت تعيين سرنوشت  يک شخص نه  قانون بلکه دالر تصميم ميگيرد وبرای نمونه ميتوان ازيک شخص تبعه نپال ب

 مثال آورد که وی سه سال وچند ماه قبل زمانی که واردافغانستان گرديد تصميم گرفت يک مدن رای ولد بھادر راینام 

ندان امينه واليت کابل ھم د که آقای علی شاه  پکتياوال قومشرکت خصوصی امنيتی دروزارت داخله ثبت وراجستر نماي

 ايشان ،الزحمه آقای عليشاه پکتياوالدرافتتاحيه آن شرکت ورزيده بود ولی بعدازچند مدت بنابرمسايل عدم پرداخت حق 

که بعدازمدت زمان طوالنی  دوسيه ارنوالی معرفی نموده وکمپنی شان رامسدود مينمايد وی وھمراھانش را به لوی څ

شواھد کافی نتوانست قيد سرآنھا بکشد  و نان طی مراحل گرديده به محکمه سپرده ميشود  ومحکمه ابتدائيه بنابراسنادآ

نام ولی وضابط شينکی دربدل ضمانت توانستند ازتوقيف خانه کابل ه جه دوشريک وی بيت دادند که درنتوآنان رابرائ

سرميبرد ه ش درزندان ب حکم نھايی محکمه درباره  سرنوشتد ولی آقای مدن رای که ضمانت نداشت دوسال رابدوننبرآي

يد منتظر معجزه باشد که چه وقت خداوند  وی باًچون وی يک شخص خارجی است کسی نبود که وی راضمانت کند بناء

  .اين حکومت ظالم قرون وسطايی را ازميان می برد تاوی نصيب آزادی انسانی اش گردد

ی برای گنديده خواران اانده  شده  وطعمه چ به تارجوالی اين دولت پوشالی پيوبسا انسانھای ديگری که بدون کدام جرم

  ديگرميگردد

 گفته ميتوانم ًاد صورت گيرد واضحنسر ميبره يکه درقيد بنه جھت تعيين  سرنوشت متھماندالمطمئنا اگر يک بررسی عا

 يک  نوچو. نان رامجرمين سزاوارقيد تشکيل دھدآ%۵-۴د وشايد ن  بندی ھا ھم مجرم شناخته نميشوۀکه يک برسه حص

 ن ی ازين مخمصه رھايی می يابند چو وقتًاسر ميبرد واکثره  بته درقيدتعداد کثيری که پول نداشته ورشوت داده نتوانس

  . ميپردازند نوع ديگری به تخريب واغواگری ھای صف ناراضيان  پيوسته وياه  ببی گناه زجر ديده 

جه عرق کشی ھايشان است آورده  درافغانستان سرمايه گذاری يپس ھويداست که مردم به چه اميدی پول ھايش را که نت

اران را برسينه  اش زردد وحکومت ھم سنگ حامی سرمايه گوچپاول ديگران مھيا گکند تا بی اختيار زمينه برای چور

  .بکوبد که به اصطالح ازيک طرف شريک  دزد وازطرف ديگر حامی صاحب خانه

  بااحترام                                                                                                    

  :يادداشت

  .به سالمت باشيد اميد است شاد و .، درود ھای بی پايان ما را بپذيريد"اکرمی "مکار نھايت عزيز وگرامی آقای ھ

دانسته ايد، علت اصلی تمام مشکالت " پوشالی"فکر ميکنيم ھر چند شما خود با مشخص ساختن ماھيت دولت که آنرا 

  :ئيماداره مستعمراتی را بيان داشته ايد، با آنھم بايد بيفزا

ما را عقيده بر آن نيست که دولت اتاليا برحسب تصادف مسؤوليت باز سازی قوه قضائيه را در اداره مستعمراتی به 

مواد مخدر در رگ رگ قوه قضائيۀ آن کشور وجود دارد، می توان با دوش گرفته باشد؛ چه با شناختيکه از نفوذ مافيای 

  :جرأت ابراز داشت 

در نظر گرفته شده است، من جمله سرمايه مواد مخدر، ن منافع تمام جناح ھای سرمايه  نيروھای اشغالگر که در آ

سپرده بود تا " ايتاليا"سرمايه باز سازی قوۀ قضائيه را به دولت صاحبان و گردانندگان آن جناح آگاھانه وبه دستور 
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 به صورت ھمگون باز سازی ی با سرمايه مواد مخدر جھانینزيرساخت قضائی اداره مستعمراتی در ھمسوئی وتبا

با در نظرداشت چنين واقعيتی گفته می توانيم که دولت ايتاليا در انجام وظيفه اش موفقانه عمل نموده، از سيستم . شود

قضائی اداره مستعمراتی چنان معجون مرکبی به وجود آورده است که می تواند باعث رشک وحسد سازندگانش نيز 

  .باشد

  موفق وکامگار باشيد

  AA-AAپورتال داره ا

  


