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جهان اسیناقض قانون در مق«  یعال» مقام   
 

 

 

 کیاکنون در  ،را دارد جهان مقام دوم « فساد » مقام اول و در  زیحا نیئرویه دیکه در تول افغانستان

مقام سوم را در نقض  ،است  افتهیانجام کشور (  ۱۱۳که در ) «  یپروژه عدالت اجتماع»  عیوس یبررس

                                              .احراز نمود یجهان اسیناقض قانون در مق ثیتصاحب و بح ،قانون 

 

 جینتا نیبه ا ییو استقرا یکم قیتحق وهیموسسه که با ش نیکار ا وهیش ایدها انتقاد را بر اهداف و  توانیم

 یبا شرمسار دیبا ، میینما نیوبه انصاف تمک میینما بانیوهرگاه سرخود را در گر ،وارد نمود  ، افتهیدست 

                                      اند إ إ إ دهنمو« تلف » حق ما را  ،سوم  گاهیجا نیکه : در تع میاذعان بدار

 

 یونانیماخوذ از کلمه  ،ناموس  نیگره خورده است و هم« ناموس » اتهام با کلمه  نیوطن ما زشتر در

                                                                                .دهدیم یکه قانون معن باشدیم« نموس » 

 

:کهیکشور در   

نقض  ،قاچاق  ، یدزد ،قتل  ، یریاختطاف و گروگانگ ، یجاسوس ،المال  تیچپاول ب ، نیزم غضب

 دهیتبهکار مبدل گرد انیجان نیبه اعمال روت گرید اتیو جنا میانفجار و انتحار و دها جرا ،حقوق مردم 

 انیو حام افسدحکام  ،مسلط مبدل گردد ومقدرات مردم به دست دولت فاسد « فرهنگ » تا به  رودیو م

                                      :مصداق حال ما است که« اکبر نامه » شعر معروف  ، خوردیمفسد رقم م

 

نماند یبه ساز و به قانون مقام       نماند یدر شهر نام زناموس  

 

 

 

 



 ،دولت جهان است  نیدارو تداوم دهنده فاسد تر راثیجمهور ما که م سییاحوال نا هنجار ر نیچن در

تالش دارد تا ارگالنهای عدلی و قضایی را غیر سیاسی اعالم و در سمینار څارنواالن اخطار بدهد که : 

» اگر کوچکترین قانون شکنی را از من و یا اطرافیان من دیدید ، اول از ما شروع کنید« بدون آنکه 

« قاسم » و  یگفت که : شما ناقض قانون اساس شانیبرا دیبا ،باشد  انیدر م نیتوه یو پا بیقصد تخر

  ،انیو نه تنها اطراف دینموده ا میقدرت تان تقس یبه شرکا متیکه آنرا همچون مال غن دیهست یمل تیحاکم

الحال قانون و عامالن فساد  علومدار و م هیناقضان دوس ،شما  یسکانداران شرکت سهام تیبلکه اکثر

شما خود بهتر از  ،آن  ریمصاب شده اند و در غ یبه قانون شکن ادیاعت یدوستان به نوع دیو شا باشندیم

 ، بردیرنج م تیاکنون دو رکن از ارکان سه گانه دولت شما که از کسر مشروع نیکه هم دیدانیهرکس م

 سیو انگل کایو در راس امر یالملل نیب انیسهم و نقش حام ه. البت باشندیدر گردش م ، یبدون مجوز قانون

                        .ردیقرار گ یابیمورد ارز دیاظهرمن الشمس است که جداگانه با بتیمص نیا جادیدر ا

 

:که شودیالنه خاطر نشان و هشدار داده مؤمس ،سرنوشت وطن و مردم مطرح است  کهیلحا در  

  

تا کشور صاحب  ، افتیو انکشاف تحقق نخواهد  یو بازساز نیتام تیدر افغانستان صلح و امن یچگاهیه

تا قانون مالک عمل قرار  باشدیسراب و دروغ م کیمامول  نیبه ا یآبینگردد و دست یدولت مقتدر و مل

 ریغ رومندین لحمس ینگردد و قوا جادیا یو قوم یمیتنظ ، یاسیس ریحراست حقوق غ یو ارگانها ردینگ

                                                       .پاسدار دولت و انفاذ قانون نباشد ، یمیو تنظ یقوم ، یاسیس

 

     آماجکشور  کهیحب الوطن و منافع مردم به عزا نشسته افغانستان و در آوان یدرک و برمبنا نیا با

طاعون بمثابه ابزار  نیقرار دارد و ا«  یاسالم»  انیادگرایبن ،هولناک و خانمانسوز «  یسونام» 

 ، «بزرگ  یباز»  دیدر دور جد ، یو جهان ییمنطقه  صیحر یقدرتها کیوپولوتیج یکشمکش ها

رسالت روشنگران و دادخواهان متعهد افغان است  ،خود ساخته شان تالش دارند  عتیشر قیبخاطر تطب

دفاع  ،در پرتو قانون  یو برادر یو برابر یقانون و آزاد تیحاکم یتا از استقرار واقع

                               .ندینما


