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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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محمد نقیب تره خیل

د محکمې او د بهرنیو چارو د وزارت د مامورینو
د رشوت السونه بلجیم ته هم اوږده شول
د محکمو چارواکو د اسالمي زدکړو په وجه د حکومت څوکۍ نیولي او صالح الدین رباني له اسالم نه د دفاع په نامه
وزیر شوی.څنګه چې دوی ځانونه د قران او احادیثو پوهان او د اسالم دفاع کونکي ګڼي،نو باید څه د حکومت د
نورو مامورینو په پرتله په عدالت او ظلمت په رحمانیت او ابلیسیت د خداي په اطاعت او له خدایه په باغیت ښه
پوهیدل .هغوی بذات په قران او احادیثو کې لوستي چې هللا ج او د هغه رسول ص رشوت اخستل مطلق حرام
کړي،نو باید څه په دواړو څانګو کې رشوت بیخي وه نه ،خو برعکس د حکومت د ټولو ریاستو او وزارتو په کچه
دلته رشوت بېحده ډېر دي.دوی پخپلو ویناوو کې د فتنو فساد او رشوت غندنه ډېره کوي .خو مامورینو یې په ادارو
کې رشوت ته داسې مشروعیت ورکړي لکه رشوت اخستل چي ثواب او قانون وي.
د اسالمي مفکر عبدالقادر جیالني له نظره وینا جسم او عمل روح ده ،د شیخ د عقیدې له مخې دا رشوتخواره
مامورین د خپلو د ویناوو د ارواحو قاتالن دي،هاغه دا چې دوی هره ورځ د خپلو ویناوو ضد کړنه کوی.
دونیایي حب چې د ټولو فتنو تومنه ده.اوانسانان د حقیقیت په اړوند ړانده او کڼه وي .همدې دونیاوي حب د محکمو
کارکونکي بې حده له چتې اېستلې،بې شرمه او لېوني کړې هم دی،ثبوت یې داده چې د محکمې حرامخور مامور
د۲۰۱۹کال د فبروري په  ۱۴مه د افغان االصله بلجمي له وکیل نه نکاح خط پدې پلمه قید ه کړی وه ،چې د موکل
پېژند پاڼه دې جعلي ده .ترهغه چې د بلجیم دولت یې د سپیناوي تصدیق ونکړي نکاح خط نه درکوم.محکمه مکتوب
د رباني وزارت ته لېږی هغوي بیا مکتوب په بلجیم کې افغان سفارت ته استوي .د سفارت مامورین د بلجیم په
رسمي ژبو نه پوهېږي ترڅو له آړوندو ادارو نه د استعالم یا مکتوب په ذریعه معلومات ترې وغواړي .او له شرمه
ما خبره وي نه ،پوره دوه اُونۍ مکتوب د قونسل په جبه کې قرنتین وه ،بیا وکیل مې له کابله خبر راکوي چې محکمې
دې د پېژند پاڼې د صحت تصدیق د بلجیم له حکومت نه غوښتي.
د قانون له مخې زه او ټول ولس محکمې ته وایو،څه ړومبی خو ته یو فیصد قانونا َّ اُصوالً او رواجن حق نلري چې
د یو خپلواک هیواد پېژند پاڼه جعلي ونوموي-۲.د بلجیم حکومت خو د پېژند پاڼې اصل یا کاپي افغان حکومت ته نده
ورلېږلې چې د هغې له مخۍ اصلې او جعلي معلوم کړې،نو په کوم دلیل مو پري شک وکړ ۳.د همدا تاسو رشوتخورو
په الس کې د ناکح وکالتنامه ده ،چې هاغه په بلجیم کې افغان سفارت د دو شاهدانو ،د ناکح د وکیل او د ناکح د پېژند
پاڼو د کاپې له مخې ترتیب کړې،که رباني او د وزارت کارکونکي یې ورته رشوتخواره نه وي،نو باید د محکمې
مکتوب یی پدې ټکو جواب کړي وه .آلف :په بلجیم کې زموږ سفارت د ناکح د پېژند پاڼې له تصدیق نه ورسته وکا
لتنامه ورته ترتیب کړې .نوباید تاسو زموږ په کار کې شک او السوهنه نه وای کړې .ب :زموږ د سفارت او قونسلۍ
مامورین د هغه هېواد په رسمي ژبو (هالندي،فرانسوي) لیکل نشې کوالی،ترڅو د استعالم په ذریعه د صحت تصدیق
ترې وغواړي ،نو دا خو د تاسو او زموږ ناپوهي نااهلي او بډې خوري رسوا کوي چې هم د شخص حقیقي اسناد
جعل وګڼو اوهم د کره توب د تصدیق سند پري ترتیب کړو ،چې بیا همداسې یې تصدیق راباندې ترتیب هم کړ .ث:که
دې شخص په افغانستان کې د اقامت غوښتنه کوله نو بیا موږ حق لره چې د اسنادو د حقیقیتوب تصدیق مو تري
غوښتي واي لېکن برعکس هاغه له  ۲۰کالو راهېسې له هېواده وتلې او د بلجیم تبعه ده .فرضا ُ که پېژند پاڼه یي
جعلي هم وي بیا هم د افغانستان دولت حکومت او ملت ته یوه ذره زیان نلري .خبر درکؤ چې په راتلونکې کې داسې
ځان شرمونکي مکتوب راونه لېږي.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دې د نفس غالمانو او د ماکیاولي مریدانو د رشوت اخستو لپاره زه اللهنده کړم،یوه میاشت یې کار را ته ټال کړ،او
د دې تر څنګ یې د افغان حکومت نا پوهي او نا اهلي یې د بلجیم دولت ته تصدیق کړه .دېته وایي د عصر نړۍ وال
نمک حرامیان چې هم ملت خوري او هم یې زوره وی ،هم داسالم او افغانستان محبان دی او هم قاتالن  .هللا ج ژر
تر ژره د دوی اعمالو قاضی شي.
په درناوي
محمد نقیب تره خیل
۲-۳-۲۰۱۹ ۶

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

