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 ى نسب  عدالت  تأمین براى  مشخص طرح  یک
  

 
 بى  کامل  تالفى  در  و   کرد  تأمین  را  عدالت  مطلق  صورت   به  توان  نمى  ګرفت،  صورت  که  تخلفات  و  ګذشت  آنچه

 . تپرداخ  ګذشته هاى عدالتى
 سخت  اقالً   آن  آورى  یاد  حتى  موارد  در  و  ګرفته  صورت  مختلف  هاى  عرصه  در  ما   جامعهء   و  کشور  در  ها   عدالتى  بى

 عزت  ساخته، الدرک  و   شهید  قریب  و  کاکا   برادر،  خواهر،  دختر،  پسر،  ادر،م  پدر،  اند.  انګیز  غم  زیاد   و  آور  مالل
 . دګردانی باز متضرر شخص و اقارب به عدالت  تأمین تالش با  توان  نمى  را ظالم تعدى و ظلم با  را شده ریخته
  اختالس   در  عدالت  تأمین  در  تالش  با   را  کشور  اقتصاد  و  بانکى  سیستم  به  اعتمادى  بى  و  عزتى  بى  و  ریخته  ابروى

  کننده   ماستمالى  محاکمات  ګردانید.  باز  اند،  ملوث  نیز  کشور  موجود  سیاسى  ستیج  از   چهرهاى  درآن  که  بانک  کابل
  یک   عوام  فریب براى  مافیایى(  یافته)  سازمان  و  تأریخى  تقلب  این  ګران  بازى  اموال  از بخش  ګشتاندن  باز  و  راه  درین
  چهار   کردن  محاسبه  ویا   افغانستان(  سالهء  یک  بودیجهء  )  الرد  میلیون  825  پرداخت  هست.  و  بود  ضعیف  تالش

  است.  فریب  و  مافیایى  قدرت  ادامهء   روشن  تالش  یک  شان  اختالس  برابر  در  مقروضین  طیارات  قیمت  برابرى
  امروز  عدالتى بى شدن  مانع یا  و ګذشته هاى عدالتى  بى در عدالت تأمین که غنى اشرف محمد داکتر جناب اظهارات

 حلقهء  این   در  سفید  اسپ  ضعیف  و  مهم  شخص  شدن(  کشته  )  مردن  و  مسلط  مافیاى  کماکان  قوت بر  اقرار  ىنحو  به  و
  آن   مسابقه  از   بعد  که  مافیایى  حلقات  در  است  اصطالح  سفید  اسپ  )  اندازد.  مى  اندام  به  لرزه پلچرخى  زندان در  جنایى
  که   دارد و  داشت  وجود  شواهد  و  مسلم  کنند(می  ضایع  سرش،  در  مرمى  با   را  تقلب  پاى  رد  کردن  ګم  بخاطر  را  اسپ
  بهره   بزرګ  هاى  اختالس  ازین  شان  اوالدهاى  حال  و  میلیونى  هاى  قبر  و  جمهورى  ریاست  کاندیدان  از  مهم  عدهء
 .دش نه تأمین عدالت و بردند
  براى   نهوقیحا   فرصت  حال  و  انقالب  و  جهاد  نام  به  جنایات    و  ها   کردن  ګور  به  زنده  قضایاى  در  عدالت  تأمین  عدم

  عریض  و طویل  بحث وجود با   ملت زدن دور با ړ  ستندر غیر  معامالت در  افغانستان  سیاسى ستیج  به رسیدن  براى
  یک   اما   و  دارد.  وجود  مورد  درین  موجود  روشن  کامالً   استدالل  و  رفتن  ماست.  همهء  براى  کننده  ملول  اقل  حد اقل  حد

 نیست.  هم  سازى  هویت  بى  و  ملت  شهداى  خون  به  توهین  و  مقابل  هاى  نسخه  به  توافق   سیاسى  مذاکرات  که  جمله
  چطور  ... و اسالمى امارت جمهوریت، تحقق در مرمى صداى عوض که است جوانب تمام تالش سیاسى مصالحهء

 توافق  نیست.  هم  سورین  بین  در  شده  سبز  درخت  سایه  زیر  نشستن  سیاسى  مصالحهء  شود.  اصلى  ګیرندهء  تصمیم  ملت
  کردن  باز نیست. هم پنجاب میل به افغانستان  داخل در  سرحدات  ایجاد و پاکستانى دار خار سیم ،ها  دیوار کشیدن به

 .   تنیس هم  طماع هاى همسایه نفع به ما  معادن و هیرمند دریاى دریاهاى،  آبهاى، مسایل مجدد
  ما  تالش ګوشهء یک در امروز مشخص طرح اما  است.  رسیدنى روزى  چنین و داریم باور الهى مطلق عدالت به ما 

 : ينسب عدالت تأمین براى
  تالش   جانب  داشت  نظر  در  با   تجارتى   معامالت  بطالن   امکان  تجارت  قوانین  مطابق  و  جهان  در  تجارتى  معامالت   در

  در   تحمیل  و  تهدید   امکان  صورتیکه  در   ما   مشخص حالت  در  دارد.  وجود  جهات  در  تجارتى  معامالت  استقرار   براى
 اماکن فروش  به مجبور عدهء  مشخص صورت به  و  دارد و  داشته  وجود افغانستان در اماکن وشفر و  خرید معامالت

 حال در و متناسب قوانین باید اند فروخته را خود اماکن رغبت و رضا  به میان درین عدهء و  اند شده خود عقارات و
  نیز   جهانى  جامعهء  از  که  شود  ایجاد  عدالت  خاص  تریبیون  و   محکمه  جمهور  رئیس  تقنین  فرمان  با   فعالً   براى  ما 

 .دشو تأمین نسبى عدالت عرصه درین که  شده خواسته مساعدت
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 یک  فاحش  و  صریح  تاوان  صورت  در  تجارتى  معاملهء  فسخ  امکان  جهان  مختلف  کشورهاى  در  تجارت  قوانین  در
  ګردد.   کنمم  محکمه  در  آن  اثبات  و  متضرر  مستندات  وجود  صورت  در  متضرر  جانب  بر  آن  تحمیل  اثر  در  جانب

  عایده تاوان نسبى پرداخت یک و فسخ مسألهء
  فشار   اثر  بر  اش  خانه  فروش  مورد  در   است  هزاران  از  قصهء  یک  که  افغان  هندوى  یک   دل  درد  ویدیوى  مورد  در
  امکان   جمهورى  ریاست  تقنینى  فرمان   با   و  دقت  قابل  جداً   کشور  از  برآمدن  زنده  بدل  در   موارد  در   و  کم  پول  با   تهدید!  و
 .ددار وجود نسبى عدالت مینتأ 

 متضرر  شکایت  اثر  به   دارد  صالحیت  محکمه  موارد  درین  که  میکند  حکم  عدالت  و  جهان  قوانین  آمدیم  ګفته  چنانچه
  به  میتواند محکمه   ...  بود مواجه بد شرایط  و تهدید  به  بایع خانه فروش در که  کند  ثابت و ارجاع محکمه به را قضیه
 !دکن صادر  حکم دادها  قرار چنین مورد در ىمتباق پول تأدیه یا  و فسخ
  اهل  جمعى دسته هاى مهاجرت  وضع شاهد  ویا  داشت خواهد را  قوت و صالحیت  چنین افغان موجود حاکمیت اینکه
  قرضه   محتاج  حاکمیت  کشیده،  زجر  ملت  بیشتر  تعمق  آن  جواب  که  است  سواالت  نشست،  ګر  تماشا   را  کشور  هنود
 وهمه کردن عام عرصه، درین جامعه پیشتازان همهء رسالت اداى اما  میطلبد. را نىجها  جامعهء خود و جهانى هاى
 .تماس وجیبهء سخن منطق کردن ګانى

 .نالمبی  البالغ اال علینا  ما  و
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