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. رشوت وواسطه دو اصطالح نیستنو  در افغانستان فساداداری در ارگانهای گوناگون منجمله ارگانهای عدلی وقضائی یک پدیدۀ

درجۀ در رژیم فعلی آشنا برای مردم افغانستان است که در دوره های مختلف بدرجات گوناگون مورد استفاده قرار داشته اند. 

بشکل بیسابقه باالرفته است. وقتی در ادارات در سطوح ملی ومحلی ومافیا فساداداری بخصوص رشوت واعمال نفوذ زورمندان 

ی وقضائی فساد حاکم باشد، مامورضبط قضائی کار را به درازا میکشاند تا ازقانون شکن وحتی ازشاکی پول بیشتربدست عدل

قانون مطابق به خواست کسی که رشوت میپردازد یا واسطه دارد، عمل میکند. این حالت تطبیق آورد. قاضی رشوت خوربعوض 

أیوس ساخته است. به همین علت مردم برای رسیدن به عدالت یا برای حل مردم را ازارگانهای عدلی وقضائی بشدت دلسرد وم

. این بدیل ازجرگه های محلی څارنوالی ومحاکم میبرایندوفصل قضایای متنازع فیه شان درجستجوی بدیل برای پولیس، 

 آغازمیگردد ودربرخی والیات به محاکم طالبی می انجامد. 

 4102اگست  9رین وغیرمعمول ترین مثال حالت فوق است. آژانس خبری پژواک بتاریخ آنچه در بدخشان اتفاق افتاد افراطی ت

از قول احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان خبر میدهد که هفتۀ گذشته حینیکه شخصی بنام مولوی صبغت هللا بعد از خریدن 

یکل سوار کشته شد. پولیس بعد از فعالیت سودا از بازار راغستان بسوی منزل خویش روان بود، در راه توسط دونفرموترسا

خشمگین بعد از به خاک سپاری  مردم کشفی درمحالت ذیربط دونفرمظنون را به اتهام ارتکاب قتل دستگیرنمود. گروهی از

بسوی تعمیرقوماندانی پولیس رفته بصورت دسته جمعی داخل تعمیرشدند وافراد دستگیرشده را با وسایل اهره کنان مولوی، مظ

که برای تدفین با خود داشتند وچوب ها لت وکوب نموده کشتند. این حرکت به ذات خود درتضاد با قانون ومدنیت قراردارد. 

ین جزا وتطبیق آن از صالحیت ارگانهای عدلی وقضائی میباشد. مطابق به قانون اساسی وسایرقوانین نافذۀ ما تثبیت جرم، تع

شهروندان حق ندارند تطبیق عدالت را بدست خود بگیرند. مظاهره کنندگان بایست اصوأل منتظر طی مراحل عدلی وقضائی 

ضائی در طی سیزده ازجانب ارگانهای ذیصالح میماندند. واقعیت اینست که اعتماد مردم افغانستان نسبت به ارگانهای عدلی وق

سال گذشته گراف نزولی خود را پیموده است. بازگذاشتن دست منسوبین این ارگانها درچپاول اشخاص دخیل درقضایای جزائی 

عدلی وقضائی وحقوقی وبحران قانونیت طی سیزده سال اخیرکارد را به استخوان مردم رسانیده است. بی اعتمادی به ارگانهای 

هم هجوم گروه معترض به دفترپولیس وقتل مظنونین بدست خود همین گروه بوده است. چون درین بدون شک یکی از علل م

حادثه شاکی یکنفرنه بلکه گروهی از مردم بود، گروه شاکی درخود این توان فیزیکی را میدید تا اتوریته پولیس آلوده به فساد را 

هرگاه با این نادیده گرفته خشونت را باخشونت جواب بدهد. 

واقعه برخورد اصولی ومطابق با مواد قانون جزاوقانون اساسی افغانستان صور نگیرد، خطرتکرار آن در زمانها ومکانهای 

دیگرازدیاد مییابد. اگربه فرهنگ قانونشکنی ازجانب زورمندان دولتی وغیردولتی پایان داده نشود، انارشیسمی که حاال درسطوح 

ی جامعه را نیز فرا میگیرد. ازسیزده سال بدینسو فرهنگ معافیت زورمندان درکشورما حاکم باال وجود دارد، بزودی اقشار پائین

است. ناگفته پیداست که این فرهنگ  خودسری بی حدوحصر زورمندان، ادامۀ قدرت ناقضین حقوق بشروظهورانواع زرگویان 

ی دولتی ساخته است. ارگانهای که صرفأ درخدمت ومافیا درکشورما شده است. این حالت اقشارمظلوم را دچار بیزاری ازارگانها

  زورمندان ومافیا قراردارند. یگانه راه حل این مشکل پایان دادن به فرهنگ معافیت وتأمین حاکمیت قانون است.
 "کمیتۀ حقوق بشرفارو"
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