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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                  سرتور ملنگ :ليکوال  ٠٧-٠٢-٢٠١١  ني

  د صرافانو محاکمه کول
  

ه نفره صرافان د بند په مختلفو مودو او نقدی   تيره شپه په خبرونو کی وويل شول چی محکمی دشهزاده سرای پن
ل د صرافانو جرمونه په خبرونو کی په دقيق  ډول و نه ويل شول خو د نيولو په وخت کی داسی .  جريمو محکوم ک

ی وی چی دوی وي خه په لکهاو ډالر اخيستی وو او د هغو سره ئی وعدی ک ينو کانديدانو  ل شوی وو چی دوی د 
ه با الکل غير عادالنه او له انصافه لری وه. به پار المان ته کاميابوی .  زما په شخصی نظر خو د محکمی دا پريک

ارنوالی او ستری محکم ی چی بی واسطی وو موږ په دی تيرو کلونو کی و ليدل چی  ی تل هغه خلک محاکمه ک
ارنوالی او ستری محکمی هغه خلک  ی وو ولی هي کله مو و نه ليدل چی  اويا ئی هم د ډيرو کمو پيسو اختالس ک
نگلو پوری د ملت په وينو سره دی او يا هم په ډير کم وخت کی د  ی وی کومو چی السونه ئی تر  محاکمه ک

ه شوی او ولی محاکمه نه شول هغه چا چی د .  شولمليونونو ډالرو خاوندان هغه د وزيرانو  او قاچاق برانو دوسيی 
خه خالص ک ايا  محاکمه شو، هغه چا چی د کابل په هوائی ميدان کی  لی بندی له دار  اعداميدو په وخت کی الس ت

، او کرايی په اجيان د خوراکهغه چا چی په کعبه شريفه کی د ح. د طياری په من کی وزير وواژه محاکمه شول
ل محاکمه شول مکی چور شوی او د هغو په سر د مليونو ډالرو په .  لکهاو ډالر غال ک ار کی دولتی  د کابل په 

تنه  یارزشت قصرونه جوړ شول  د کوم يوه نه پو ، دا چی په خارجی ميدانونو و شوه چی دا پيسی ئی له کومه ک
خه ډک  ه چی دا غال شوی ډالکی د مليونونو ډالرو  تنه و ک خه چا پو ر ئی له بکسونه و نيول شول آيا د کوم يوه 

ل د کابل بانک نه په دی وطن کی جزائی . ، نه سوه ميليونه ډالر خارج ته انتقال شول آيا کوم يو محاکمه شوکومه ک
وک م و زره  قانون  يوازی او يوازی د بی واسطی او خوارانو لپاره جوړ شوی ده او هغه  ی چی  حاکمه کي

تو او . افغانی ئی له مجبوريته رشوت اخيستی وی  زور نه رسيده په کته ئی ...دری کی يو متل ده چی وائی په په پ
ه ارنوالی او ستر). ا لت کردنرسيد پاالن ر... زورش ده ( بنا و ک ی محکمی  دتلويزيون له الری اعالن و ک زموږ 

ی چی چی په انتخاباتو کی ه وړی او خلکو ته ئی وعدی ورک  دومره درغلی شوی چی د انتخاباتو مشروعيت له من
و د وياندانو د انتخاباتو د کمسيون لوړ پوړی چارواکی په درغليو کی دخيل دی حتی دا ئی وويل چی دوی د کميسيونون

ی ده .  رايو د باطلولو هدايتونه ئی ورکولايا دوی د اسمعيل خان خبری وا نه اوريدی چی د خلکو د. د نيولو امر ک
ی او د هغه نه  ی دا چی د دوی زور په معنوی نه رسي ارنوال او ستره محکه بايد اصلی مجرمين را ک ک لويه 

تنه نشی کوالی بهت دیحتی پو ی چی په ول خلک او د افغانستان ولس . ره داده چی دا غريب ازاری پري پوهي
ولو درغليو  کی د هغه الس وو او که چيری  وونه شوی دی او په  انتخاباتو کی درغلی د مال معنوی په مستقيمه الر 
ی ده او  د  تنه وشی ولی چون مال معنوی د نظار شورا محترم غ ی وی بايد د معنوی نه پو بل چا هم درغلی ک

تون دشمنه حلقی ينی خارجی پ ی  و نظار شورا او   ئی حمايه کوی نو په هغه باندی د کرزی هم زور نه رسي
ول ولی  ن ی وروسته مجبوره شو گوری کرزی  د محکمی په درخواست د شورا پرانيستل يوه مياشت و  دوه ور

ته د مال معنوی په مرسته داسی کسان هم کامياب شوی دی چی هغوی اصٌال جرگی ولسی  .پرانيزیولسی جرگه چی 
خه منکر ده او زموږ د هيواد په ستر اتل غازی امان اهللا خان پسی . فغان نه بولیانونه ا پدرام په زغرده له افغانيت 

ی چی تاسو خو افغان نه ياست  تنه و ک ی آيا ستره محکمه کوالی شی چی د هغه نه پو ئی بدی او ردی خبری و ک
وک د کانديديدو حق لری چی هغه افغاولسی جرگی او  ول ولس اوس دی ته منتظر ده چی و . ن ویته هغه  د افغان 

ته کامياب شوی ولسی جرگی گوری چی آيا محکمه به د هغو يوثلث و کيالنو په باره کی چی په تقلب او زر او زور 
ول ولس د محکمی نه مال ت و  ی بيا به  ی که چير ی محمکی و کوالی شول چی هغوی محاکمه ک ه وک ه پريک

ی او بيا هغ ی ک ل شول بندی دی ک ی او که مجرم و گ تنه وک ه وخت دوی حق لری چی د  صرافانو نه هم پو
ارنوالی نشی کوالی چی د اصلی مجرم ی نو بيا دولی که محکمه او لويه  تنه وک ی د اصلی ينو نه حتی پو

خه  نه اخلی ی محکمه دعدالت مقام ده او دغه مقام. مجرمينو انتقام  له بی واسطی خلکو   بايد عادل احکام صادر ک
ی چی دوی د عدالت او انصاف پلويان دی مگر بد بختاه دلته نظام دومره فاسد ده چی د هي . او خلکو ته ثابته ک

او دلته د انصاف او قانون طمعه کول د معنوی خبره خيال او محال دی دلته فقط  . ارگان نه د عدالت طمعه نشی کيدای
ه وپک قانون  ید زور او  وختی چی زموږ جمهور رئيس د خلکو په مخ کی په خپل عجز او ناتوانی اعتراف .  چلي

ارنوالی او ستره محکمه هم په دی تريخ ولسی جرگه کوی او وائی چی دی مجبور شو چی  پرانيزی نو بايد لوی 
ی او خپله ايمان او وجدانی وظيفه سر ته ورسوی او و وائی چی دوی اصلی  مجرمان نشی حقيقت اعتراف و ک

ی. محاکمه کوالی ت .او د بی واسطی او دريمه کتگوری مجرمانو له محکمه کولو ډډه وک   په درن


