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 دستگاه قضایی و پارلمان غرق در فساد
 

 ن چمن راینبخشد ا طراوت گر دولت و آزادی و  ونـکنون قان

 ن وطن رایا ست هرگزینی بهار دـیاـیـر نــگیو دـرا بگ وـتـرسـپ
 

درست پهلوی برخورد نار قابل اصالح در یک امرغی یادارات دولت رشوه در ۀسالیان متمادی پدید از آگاهان از یبرخ به باور

به  یدولت یتمام ارگان ها در رشوه حاکمیت روابط بر ضوابط موجودیت حلقات فاسد، . باشد یم کشور ن دریبا مراجع

ه استفاده نموده و ب ءف شان سویاز وظا یادارات دولت ان و رشوه خواران دریاستفاده جو از یگروه. شود یده میوضاحت د

وب، بدون اصالح یمع ۀیدن پدیسال است ا یسال ها با حق دادن به مقامات باال تر. دهند ین عمل ادامه میبه ا مدارصورت دوا

 .ش برداشته اندیخو مقابل نام ساخته ازکارفهم را بد اشخاص صادق و مانده و یباق

حال حاضر، به نظر نمی رسد  اما در قانون هستند سایه نظم و امنیت و زندگی در برخورداری از خواستار مردم کشور عمیقا  

 .مین این خواسته را داشته باشدأحکومت توانایی ت که

این . ت گیردجدی صور ۀر غاصبین زمین در این کشور مبارزیک تعداد از سناتوران می گویند که نیاز است در براب

ا دادن اسناد برای غاصبین زمین با آنها ند که در حال حاضر ارگان های عدلی و قضایی در افغانستان بسناتوران بدین باور

 .همکاری می کنند

 

برای غاصبین زمین و مافیای زمین ارگان های قضایی و عدلی اسناد تهیه می کند مردم عادی افغانستان غاصب نیست تا »

در طول « ».ندغاصبین گم نمی شو کنیدی که مافیای فساد اداری را گم نمانز تا کسی گرفتار شده؟  حال کسی مجازات شده؟ 

ت هزار نفر کشته شدند سجنگ های داخلی که ش ۀین دوره زمین غصب شده است در دورکه در ا ۀندازریخ افغانستان به اأت

از  تعدادی همر افغانستان مقامات دولتی و افغانها عاملین اصلی غضب زمین های دولتی را د از تعدادی« .غصب نشده بود

 .آنان با استفاده از زور و قدرت دست به غضب زمین می زنند ۀگفتخاص با نفوذ می دانند که به اش

رواج  لندن در یک گزارش تحقیقاتی، دستگاه قضایی کشور را مورد انتقاد قرار داده و از در "چتم هاوس"سسه تحقیقاتی ؤم

 .ستکشور سخن گفته ا وعدلی در ییوعدم پاسخگویی تشکیالت قضا عدم مؤثریتفساد، بی عدالتی،  ۀگسترد

 هر قضایی برای جلب اعتماد آنان به نظام حکومتی ضرورت دارد وعدالت باید محور ۀخدمات منصفان برخورداری مردم از

افغانستان، به  از زمان سقوط طالبان در . افغانستان باشد امنیت در حفظ صلح و و مدت برای استقرار درازژی یستراتنوع 

بی  این بی توجهی، رواج فساد و ۀنتیج . توجه الزم نشده است مؤثر منصفانه ویک نظام قضایی  لزوم برخورداری مردم از
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 س وسرخوردگی ازأخود، ی ۀگی به مشکالت خود بوده که به نوبرسید ۀنحو ناخرسندی مراجعان از دستگاه عدلی و عدالتی در

 .نظام حاکم را شدت بخشیده است

خود به بدبینی مردم  ۀحظات سیاسی اتخاذ شد نیز به نوباساس مال مظنونان به ارتکاب جرایم جنگی که بر تصمیم به عفو

 خواهی دولت، افزایش حمایت از یکی ازعواقب تشدید بی اعتمادی مردم نسبت به عدالت . نسبت حکومت دامن زده است

 ایی کشورنظام قض طریق دادخواهی از عدالت از برخورداری از کسانی که از برخی از . بوده است یستیگروه های ترور

پیوستن به به حتی  طالبان و مخالف دولت می بینند و به حمایت از طرفداری از می شوند، راه چاره را در شکبر و ناراض

 .تمایل نشان  می دهندآنان 

عدالت به نفع خود بهره  پاسخگویی به خواست مردم برای استقرار ناکامی دستگاه قضایی در مترصد بوده اند تا از طالبان نیز

کارآمد  قضاتی قابل دسترس و اما عدالتخواه و ، خود را نیرویی سختگیرخاص ۀطالبان با اجرای عدالت به شیو. دبرداری کنن

حتی به  خود را این وضعیت به طالبان کمک کرده است تا حضور .دست اندرکاران نظام قضایی دولتی معرفی کرده اند از تر

 خالل دو سال اخیر، تصمیم هایی برای رفع نواقص و در . دهد توسعه جنوب در حوزه سنتی نفوذ این گروه از مناطقی دور

فساد  پی نداشته و قابل توجهی در ملموس و ۀکنون نتیج چون این تصمیم ها تا رعین حالد .قضائیه اتخاذ شد ۀحل مشکالت قو

 .آن، همچنان باقی است ی مردم ازتنارضای ، ودستگاه عدلی و بی کفایتی در

 

  رشوت ریمس در جاده غفلت و ن درپارلما
 

 ار یا هر دو؟ـفـمصیبت از مسلمان هاست یا ک است یا اغیار یا هر دو؟ ارـی ن ویرانه ازـوط

 یا کردار یا هر دو؟گفتار است وطن خواهی به  مـن خواهی زنند، اما نمی دانـمه داد وطـه

 ی دانش بازار یا هر دو؟ـبردم ــاین م ـاو ی د نشینان داد بر دشمنـمسن ۀـنـن را فتــوط

 زنار یا هر دو؟ ۀتـیا رش ؟ه شدـبند سبح ز مــردن بیچارگان محکـر گـی بـد بندگـنـکم

 ر دو؟مملکت بیزار یا ه از و یا باشد وزیر ل می کند عمدا  ــدمت ملت تغافـل از خـوکی

 یا هر دو م یا به روی دارـیغـدر زیر ت رـاگ !مـش می گویحن، فـوکیالن و وزیرانند خائ

 "الهوتی"دهد ناچار، تو را روزی به کشتن می

 بار یا هر دو بع آتشـو یا طـگ ان راستـزب

 

 ۀنظامیان، افزایش بی سابق فساد گسترده اداری، اختالس های کالن، کشتارغیر تأمل برانگیز دهنده وتکان   احصائیه های

 ، خودکامگی حکومت وءفقر و فحشا توسعۀپ های غربی، کم خشونت علیه زنان، اختالفات پوچ احزاب، آوارگی جوانان در

 . ال برده استؤس استقالل را زیر کلمۀامنیت، معنای  تبیین سیاست و تعیین و دخالت های کشورهای منطقه در همه مهمتر از

 د؟یانت بازپرس نماین همه خیاز پس پارلمان کجاست تا

ك ی حقوق مردم دفاع نكرده و هر ك پارچه ازیندگان یست چرا نماآن هامردم و مدافع حقوق  ۀارلمان خانپ نجاست اگریال اؤس

 ینه با بیکاب و یتیکفا یب كنند و دولت با یم خود یاغراض شخص یزنند و مردم را قربان یخود را م یو قوم یاسیس ساز

 پشتبان ل نموده اند ویتبدرا به مردم وطن به جهنم  یها زندگ دادن انفجار را که با کشتن و جنگ افروز یهاروین و یگکار

د یسک نماین ریکه چن ستین حاضر ید ولانحالل آنان را دار و یکه توان نابود یخارج یروهایله نی، وسآنان را یخارج یها

 دهند؟ یقرار نم یمورد باز خواست جد
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دست آوردن ه ب خاطره ب تال ش پارلمان به مردم و یمتگذارده در مورد عدم خیقضائ ۀپارلمان و قو یعملكرد دولت و هماهنگ

 د ویام ت نایکفا ین نهاد بیا مورد همه را از یب هدف و یب یها یگزران ها و روز یخارج دولت و ازات گوناگون ازیامت

 .دلزده ساخته است

گرفت همه  عقب پرده قرار یها بند و س پارلمان به اساس زدأر شه دریشرارت پ و ن که افراد جنگجوینخست یها روز در

 .سوق داد یرا به نابود س وهمه آرزوهاأید ها را به یام

در افغانستان است و  یخارج یرو هایمنافع ن ۀن كنندیمطابقت ندارد بلكه برعكس تأم یچ وجه با منافع ملیعملکرد پارلمان به ه

ه را ثابت ین نظریمان ان پارلیولؤعملكرد مس. كا و غرب استیمراش وابسته به یسازد كه نظام حاكم با تمام اجزا ین ثابت میا

 .دا كنندیتوانستند به پارلمان راه پ یبودند هرگز نم یگانه ها نمیهماهنگ با منافع ب ساخت كه اگر آنها وابسته و

جنگ  ییزماآ دان زوریم جنازه در نماز از مان برداشته بعدالادار پارلمان را از ۀدارد که جناز یمحاسبه جا ن حساب ویبا ا

 .ده افغانستان بخاک سپردیستم د آه مردم مظلوم و اشک وساالران به محل 

سازد، دولت   تنها هم وغم مردم ما را انتخابات پارلمانی می وطن حل گردیده و ۀزها، مثل اینکه تمام مشکالت کشنداین رو در

عیت یا عدم مشروعیت اش مشرو  منحرف کننده ۀگون  زای شعور عامه به  داران مشغله  تیکه ۀمثاب  ها به  و تمامی رسانه

  آن جنایتکاران معلوم برگزار شود، در انتخاباتی نیز اگر. پارلمان بعد از اول سرطان را به سرخط اخبار شان مبدل کرده اند

 همین پارلمان فاسد و ۀین ادامبرخواهد آورد به یق آن سر های زخمی مردم نصب گردیده آنچه از  دگر برگرده الحال بار

 مقننه مملو از ۀتوان دریافت که قو  سرسری به دو دور گذشته پارلمان به سادگی می زیرا با مرور. خواهد بودمافیایی امروز 

تا زمانیکه  پول به این مجلس راه یافته اند و است که با زور تفنگ و قاچاقبران مواد مخدر و ناقضین حقوق بشر جنایتکاران و

، محل تجمع جنایتکاران سرشناس خواهد بود و نمایندگان واقعی «خانه ملت»ح اصطال  هم این به قدرت نشوند باز  اینان خلع

 .آن راه یابند توانند در  مردم نمی

های   شخصیتتعداد . هستند بران مواد مخدر  قاچاق و متهم به نقض حقوق بشر ساالر و  اکثریت اعضای پارلمان تفنگ

 . شان بسیار محدود استتعداد شوند اما   مرد می هستند که شامل زن و های دست  دموکرات و ملی در پارلمان به تعداد انگشت

 .درون این پارلمان وجود ندارد به این خاطر که پارلمان یک پارلمان دموکراتیک نیست، حتی آزادی بیان در

از … ولت ووزاری پیشنهادی د العمر، غصب زمین و اخذ پول از نشدن به جلسات پارلمان، داشتن امتیازات مادام حاضر

پکتیکا در  قبایل، والی اسبق فراه و محمد اکرم خپلواک وزیر اسبق اقوام و. دیگر این پارلمان است آور  های شرم  کارنامه

. تحایف گرانبها توزیع کند و میان وکالی مجلس دالر مور شده است تا درأطرف ریاست جمهوری م زمان حکومت کرزی از

و برای برخی از وکیل  ، یک ساعت رادو، یک بوتل عطر۶، یک آیفون زد وزیر پیشنهادیمنا وی تا کنون برای پیروزی هر

 .دالر پول نقد توزیع کرده است 11111الی  ۰111ها از 

کابل موجود است که  سفارت امریکا در پخش کرد، سندی از« ویکی لیکس»هزار سند دیپلماتیک امریکا که  ها در میان صد

 . افغانستان کار کنند دهد تا به میل ایران در  وکالی پارلمان پول می ها و  معینان وزارتخانه ای از  هفاش می کند ایران برای عد

با آنکه به . پارلمان اند مهره های ایران در محمد اکبری نام برده شده است که از در این میان ازعالمی بلخی، احمد جبرییلی و

های کمک کننده حاضر نیستند مصارف انتخابات  نتخابات اصالحات نیاید کشورکمیسیون ا شود تا زمانیکه در  ظاهر ادعا می

 .های بزرگ نهفته است  عقب این همه سناریو برنامه را بپردازند ولی در

 ندکرد گردد هم کمیسیون آنرا اصالح می زمان معین برگزار خواستند انتخابات در  کننده می  تمویل یها اگر دولت یا کشور

 . فساد است مملو از صالحیت و  پارلمان مانند دولت فعلی یک مرجع بی . دادند  به آن اختصاص میی اوهم بودجه 

حیت خارجه را سلب صال سپنتا، وزیررنگین دادفر نشدند تا  های فراوان قادر حکومت کرزی با تالش ۀاعضای مجلس در دور

نشدند زاخیلوال را که بوی فسادش به تمام  د وهمچنان قادراش سبکدوش کنن  وظیفه ارنوال را ازسکنند، اینان نتوانستند لوی 

معامله با  کارهای دولت و حل مشکالت مردم تمام روز در این وکال به جای نظارت بر. کنند وزارت برکنار جهان رسید، از
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خدمت به خلق فاش  ۀرسفید کردن خود و به بهانطخاه ب ءسوی وزرا دولت مصروف اند که گاه گاهی این معامالت از

 .گردد  می

یت ننگرهار، اللی حمیدزی وال ۀقدیر نمایند ظاهر: در ولسی جرگه گفت 1311ثور  13طوریکه عمر زاخیلوال به تاریخ 

ت پکتیا، محمد عظیم محسنی والی ۀنی، محمود خان سلیمان خیل نمایندوالیت غز ۀالیت قندهار، عارف رحمانی نمایندو ۀنمایند

 .قانونی دست دارند معامالت غیر در والیت فراه، متهم به قاچاق و ۀمیم نمایندوالیت بغالن وسمیع هللا ص ۀنمایند

دیگران  د ونشراب دست دار قاچاق تیل و صمیم در قانونی و قاچاق موترهای غیر قاچاق آرد، اللی در در افزود که قدیر او 

 .خانه غیر قانونی متهم کرد را به درخواست زمین و

موجود است که  عریضه اعضای ولسی جرگه نزد او 3111کرد که حدود  ءاافش داخله نیز به تعقیب آن مجتبی پتنگ وزیر

 جالب اینجاست که اکثریت به اصطالح نمایندگان از .به وی رسیده است ءتبدیل اقارب این وکال و تغییر جهت مقرری و

ها نه گویند ولی تا حال یکی از این   ها می  درون پارلمان ساعت گری های همقطاران خود در  معامله فساد و بیکارگی و

 .امتیازات آن که خون جاری کودکان است گذشته است تا درسی باشد به سایرین استعفا داده و نه از

به هیچ کاری به مردم نکرده بنا  تا به امروز کنند که پارلمان محل تجمع جنایتکاران است و  می ها اقرار  حتی مفسدترین چهره

کردن شکم چند جانی جهت دریدن تن مردم،  جای سیره ین مبلغ بخواهد بود ا هنگفت بهتر مصارفرگزاری انتخابات با جای ب

 . مند شوند  کش از آن بهره  مردم ستم خدمات اجتماعی به مصرف برسد تا اوالد وطن و راه تعلیم و تربیه و صحت و در

یس و ئر آن بازهم به جیب ناظران خارجی و ۀدارد که قلم عمد نیاز سرمایه میلیون دالر ۰1برگزاری انتخابات پارلمانی حدود 

 .اعضای کمیسیون انتخابات واریز خواهد شد

 

 پایان

 


