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 ( *) یشآرزوهاو  یغن اشرف
 

 ییآشنا زیشناسم، بلکه با پدر و پدر کالن او ن یرا نه تنها شخصاَ م یاشرف غن یافغانستان آقا یدجمهور جد یسرئ من
 یده مبو یریگ یجمهور با اراده و پ یسرئ یکتوانم که او  یداده م یناناطم یرینهد ییآشنا ینهم یمبناداشته ام.  بر 

 یوازاندازه بلند پر یک یداد، صدا یلتحو یان" به ملت افغان و جهانشیکه به روز "تاج پو یدر گفتار یتواند.  منته
البته تا حد  –که دارد  یی یو کار فهم یتخود را با درا یکه همه مأمول ها ینستمن ا یداما ام ید،رس یبه گوش م

 .ممکن، بسر رسانده بتواند
در واقع قلمرو  فساد در  یم،زن یم یاز فساد ادار یتما دم شکا ۀتا حد ممکن" بدان جهت گفتم که امروز که هم"

در  فیبه صورت رد یزملت ناز خود  یقاطع یاربس یار،بس یتاکثر یکاداره نبوده بلکه  یکشور ما تنها تا مرز ها
با  یباَ تقر یاشرف غن یموعود آقا ۀباشند. پس در واقع مجادل ی" مبتال میادار یرو قطار در قطار به "فساد غ یفرد

 .خدا، و هم قافله یدگو یتمام ملت است که در آن هم دزد م
 

 یاصالح امور م یخبرگان دردمند مردم ما دست بهم داده و آنچه را برا ۀکه اگر طبق ینهم دارم  و آن ا یگرید امید
فته گ یانبگذارند.  بنده به سهم خود از م یانحکومت در م یایبا اول یگرنشرات د یا یهنشر یندانند، در صفحات هم

 :رسانم یبه عرض خوانندگان م یالا ذ هدارم ک یشنهادسه مورد آن پ یرو یاشرف غن یآقا یها
 

که کارمندان آن  یمدار یتیفراخ امن یاربس ۀشبک یکشورا در امور حکومت.  ما  یوکال ۀر مورد عدم مداخلد -1
به کار  یزن یشهر ینواح یۀکوچک تر به سو یمستقل، بلکه در ارگان ها یها یاستنه تنها در وزارتخانه ها و ر

 یدارد یبرا یسناتور یاجرگه  یولس یلکدام وککه  یداده شود که هر گاه یفهکارمندان وظ ینگماشته شده اند.  به ا
 یکه با و یکارش و شخص یتنوع یل،راپور مفصل آن را با نام و شهرت وک ید،آ یم یمادون و یا ینمع یر،وز

ز ا یکیهر هفته در  یرنام ها را در اخ ینهم یستل یزن یتامن یاستبفرستند. ر یتامن یاستمالقات نموده، به ر
 لیشود که با وک یحفظ نام خود حاضر نم یصاحب از برا یرصورت وز ینبه نشر بسپارد.  به ا تیدول یروزنامه ها

ظر من باشد، به ن یختهاگر به صورت جسته گر یژیسترات یک ینکردن چن یادهسناتور صاحب مالقات کند.  اما پ یا
 نیمع یختأر یکتا سر از   مستز.  پس الیدمد یکرز یاز معامالت آقا یاریکه در بس یخواهد بود.  مثل یجهنت یب
 یبر م یانترس را از م ینعمل گذاشته شود.  محض تراکم  و تکرار  آن ا ۀبه منص یحکومت یرعمل در همه دوا ینا

و سلب اعتماد قرار بدهند.  حاال که به  یضاحرا که به خواهش شان عمل نکرده اند مورد است یدارد که وکالء کسان
 یمل یشورا یمنتظر بروز مشکالت از جانب اعضا یداست، با یدهو ُدرد" کش یالهاول پاصطالح مشهور کار ما به "

 یهکه توص یزیچ یگانهزود  آب از سر گذشت،  یلی.  اما چون خیمباش یاشرف غن یآقا ینۀاعتماد به کاب یدر دادن رأ
  .یشتواند: به پ یدر دو کلمه خالصه شده م یمتوان یکرده م

 یقضائ یستمس یک.  در حال حاضر ما در کشور خود مثل اکثر ممالک جهان، یهقضائ ۀدر مورد فساد در قو -2
احمد و محمود در  ینب یدعو یباشد.  وقت یم یزو تم ینافاست یه،که عبارت از محاکم ابتدائ یمدار یسه مرحله ا

طلب  افیناست ییباال ۀمحکمدر  یهابتدائ ۀمحکم ۀلیصف یبه ضرر احمد تمام شود، او حق دارد که باال یهابتدائ ۀمحکم
 یزتم ۀمتواند به محک ینمود، باز هم م ییدرا تأ یینیپا ۀمحکم یصلۀف یزن یاستناف ۀمنوال اگر در مرحل ینگردد.  به هم

ا  ب نهاکه تکرار آ یمنظر دار یدما مراحل تجد ید،به کام دل او نگرد یادن یزمرحله ن ینفرجام خواه گردد.  و اگر در
 .دارد یمفرجام خواه تناسب مستق یۀمقدار سرما یاو  یقدرت مند

جانگاه و جگر سوز است.  یارهم وجود دارد که بس یگریفرقک" د یکما " یستمآنچه که گفته آمد، در س ۀبر عالو اما
از  یبار به نفع احمد تمام شد، دعو ینا یعنی  - ید( نقض گردینافدوم )است ۀاحمد در محکم یهعل یصلهاگر ف ینکهآن ا

جهت غور مجدد احاله  یهابتدائ ۀپس به محکم یهبلکه دوس ه( نرفتیزسوم )تم ۀمحمود به محکم یاثر فرجام خواه
رستد.  ف یم یثانو ۀخود را اصالح نموده به محکم یصلۀدوم را قبول کرد، ف ۀدالئل محکم یهابتدائ ۀ. اگر محکمیگرددم

 یانوث ۀمحکم یصلۀبار ف ینرفته و ا یثانو ۀوضوع به محکمآن را قبول نکرد، بازهم م یگردالئل د ۀو اگر با ارائ
رار  تک یزن یز( و تمی)ثانو ینافاست یمحکمه ها ینب یپانگ قضائ ینگپ ینمنوال ا ین.  به همیگرددمدار حکم م

قض کرده ن یدهرس ییدبه تأ یزن ینافاست ۀرا که در محکم یهابتدائ ۀمحکم یصلۀف یزتم ۀمحکم یاناَ .  اما اگر احیگرددم
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ه بفهماند ک یهابتدائ ۀکه به محکم یدهدم یتشان هدا یو برا فرستد یم ینافاست ۀمربوط را به محکم یۀباشد، دوس
ل کرد، را قبو یزتم ۀمحکم یلدل یهابتدائ ۀمرحله اگر محکم ین. دریددالئل( نقض گرد یا) یلشان به فالن دل یصلۀف

ود خ ییدیدر قرا رتأ یزتا آنها ن ینافاست ۀفرست به محکم یرا م یهوسرا مدار حکم قرار داده و د یزتم ۀحرف محکم
.   یزتم ۀفرستند به محکم یرا م یهنمود، دوس یستادگیخود ا یصلۀف یباال ینافاست ۀکار را بکنند.  اما اگر محکم ینهم

ا تا ...  ن یگردداحاله م ینافاست ۀپس به محکم یهرد آن را دارد.  اگر قبو ل کرد، دوس یاحق قبول  یزتم ۀباز محکم
که کار مندان محاکم کشور  یدهمم ینان.  اطمیگیردسالها را در بر م یحت یاسال  مراحل ینگفته نماند که هر کدام از

  .ینندب ی( میچاپ )نوت صد دالر یتلب یما هر روز آن را بهره آور طومار ها
محکمه  کی ۀعادالن یربود: هر گاه حکم غ یربه شکل ز اَ یبکه روند آن تقر یمداشت یشینپ یدر زمانه ها یطرزالعمل یک

و موضوع در  یشداخطار داده م یینیپا ۀمحکم یبار اول به قاض یگردید،به دالئل واضح نقض م ییباال ۀدر محکم
.  گردیدیرتبه مواجه م یصتنق یا یمهبا جر یادوم  ۀ.  تکرار آن در مرحلیدگرد ی" ستره محکمه ثبت میسب یتا"د یک

 یقاض یکدر کار  یجمهور حق ندارد که حت یسرئ ی،فعل یستم. در سیشدباآلخره در بار سوم دست او از کار گرفته م
 نملت و مرد جوال یبکه خواسته باشند، از ج یاسپ خود را در هر سمت یان.  پس قاضیدهم دخالت نما یهابتدائ ۀمحکم

 .تازه کند یگرید یا ید را به نحورون ینکه هم یموضع کن یقانون یمتوان ی.   میدهندم
 

 یصورت نم یگونه مشوره ا یچگردد ه یم یقشان تطب یکه قانون باال یبا کسان یقانون ساز ۀدر پروس -3
 ۀاز خان یدزدان به منظور دزد ۀدار یک یاست که مثل پالن ساز یروند یک ی.  بلکه در واقع قانون سازیردگ

دولت را در نظر  یایشود. به صورت مثال قانون قضا ینگهداشته م یمردم است که پالن آن از صاحب خانه مخف
 ایدولت  یهعل یقیاکثراا اشخاص حق یدولت اطراف دعو یایکه در دفاتر قضا ینست.  موضوع آشکار ایریمگ یم

 قانون ینقرار دارند.  اما تمام مواد ا یتلاق یکدر  یگرد یک یهدولت عل یارگان ها یدعاو یایبالعکس بوده و قضا
( یرهحقوق عامه و غ  یک،تراف ی،مدن یل)از قب یشده است.  در محاکم عاد اختهس یرگروه اخ یسازمان ده یبرا

 یدولت برا یایقضا څارنوالدولت اگر  یایرا ندارد.  اما در قانون قضا یمدع یدعو یشبردحق تعلل در پ یهعل یمدع
  .را ندارد یتالذکر حق شکا یراخ یرد،دست نگ یرا رو یقیحق یمدع یسال هم دعو یک

 

 یاو دار یکله یقو یارگاو بس یکشخص مقابل  یکوجود دارد که  یخاص ییزور آزما ۀمسابق یک یکاکشور امر در
تا  یچاندپ یطرف م یکگاو را به  ی. آن گاه شاخ هایردگ یو هر دو شاخ گاو را بدست م یستادهدراز ا یشاخ ها

بسر  یبرا یندگو یبوجود آمده است که م ثلیضرب الم یکسپورت  ینغلتاندن گاو گردد.  از یامؤفق به خواباندن 
   .دارم یزن یاشرف غن یآقا یرا برا یهتوص ین.  همیریمبگ یشگاو را از شاخ ها یدبا یرعمل خط یکرساندن 

کرده بتواند.   یکمک اندک یاشرف غن یآقا یت داردول یا  -اصالح حکومت  یکه ممکن است برا یبود سه مورد این
موضوع را به اقتراح بگذارند تا صاحب  یناست که ا ینا ینمن از کارگذاران افغان جرمن آنال یگرد یحال آرزو

  .آسان تر ساخته باشند یدجد متحکو یمنزل را برا یخود ط یاتکه خواسته باشند، با نظر ینظران
 

 یادعاء آقا ینا یهقضائ ۀقو یعال یطلوع خبر داد که شورا یویرساندم، راد یاننوشته را به پا ینحاال که ا همین
باشد، به شدت رد کرده و گفته است که نامبرده با قانون  یافغانستان متهم به فساد م یۀقضائ ۀرا که قو یاشرف غن

من  زیباشد.  به نظر ناچ یثالثه م یقوا یکاصل مهم آن تفک نافغانستا یکه در قانون اساس یراکامل ندارد ز ییآشنا
باشد.  حاال  یآن م یو عدل یقانون یها یتشخص ینکشور همواره متشکل از متبحر تر یک یقضائ یعال یشورا

ند توا یکه محکوم به آن.  هر کس م ینباشد، نه ا یم یمتهم به فساد ادار یهقضائ ۀجمهور گفته است که قو یسرئ
متهم مذکور تنها متهم است  یصالح،شدن حکم در محاکم ذ یگردد، اما تا زمان نهائ یاتجرم ها و جنا ینبدتر بهمتهم 

که  یندگو یاز ملل متحد تا مجامع حقوق بشر، انترپول و مبارزه با فساد م یا.   اکنون که تمام دنیهو نه محکوم عل
ستره  یعال یکه شورا ینا  ید؟آ یاتهام نم ۀدعا در زمرا ینا آیاباشند،  یم یامحاکم دن ینتر یفمحاکم افغانستان از کث

با خبر نشود، کار خود شان  یشرو یشپ یها یتکند تا از واقع یپنهان م یگر یرمحکمه مثل شتر مرغ سر خود را ز
 ."یقبا معتقدات من توافق ندارد، بدا بر حال حقا یقدارند که "اگر حقا یمتل یکزبانان  یسیاست.  انگل

 
  --------------------------------------------- 

 ی)محمد اشرف غن یشان.  چه نام کامل ایمبرس یتفاهم سرتاسر یکجناب به  ینا یدر مورد نام رسم یدظر من از همه اولتر بابه ن(*)
باشد. اما شتر را گفتند گردنت کج  یمحمد احمدز یدنام او با یو معمول در جهان امروز یغرب یۀتسم یستمباشد. حسب س ی( میاحمدز
 ...است
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