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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

داکتر صالح الدین سعیدى

۲۰۲۰/۱۱/۲۶

از حاکمیت قانون حمایه میکنیم!
حمایت از جناب معاون اول رئیس جمهور حمایت از نهادینه ساختن ساختار هاى عدالت و قانونیت در کشور است .
افشاء ګرى ها و اقدامات مشخص قانونى ضرورت است،تا عدالت را میدیایى ساختن.
دقیقا ً همین پول هاى حیف و میل شدهء بنادر افغانستان و از جمله بندرحیرتان عدهء از حکام مافیایى را در دو دههء
اخیر در افغانستان میلیونر ساخت.
بندر حیرتان و وارد کردن اموال بدون ګمرک و یا تأخیر عمدى در ورود مال تجار دیګر تا تیل مافیا اولً فروخته
شود ،محصول را با معرفى جنس با کیفیت به جنس بى کیفیت از جمله در مواد نفتى ،کم دادن مالیه ،ندادن مالیه همان
مطلب است من دهها بار و در وقتش نوشته و مستدل ساخته ایم که دیموکراسى بدون حاکمیت قانون و در شرایط
ترک و تقلب ایشانرا میلیونران ساخته که باید حساب بدهند.
حاکم مافیایى مردود است .و  ...این و دهها ِ
اګر ادعا دارند که در تجارت قانونى صاحب میلیونها دالر شده اند ،لطفا از مالیات بر عایدات خود ګزارش دهند که
در کجا و کدام سال چقدر پرداخته اند تا از تجارت شان و تاجر بودن خوب شان مانند بهترین تجار جهان نیز تقدیر
شود .به یقین چنین مستندات تجارتى ندارند به یقین مال ملت که حد اقل ټکس و مالیه باشد ،نپرداخته اند و ملت را
دزدیده اند .بلى دزدان چراغ به دست و مافیا اند.
تاراج معادن افغانستان در شرق و در غرب و در افغانستان مرکزى هم دیګر کدام اسرار نیست.
یافتن دزد و مال ملت خور و به قانون سپردن آن به نبوغ و اختراع ضرورت ندارد .ارادهء قوى سیاسى به تطبیق
قانون وتطبیق قانون میخواهد .
تمام شواهد نشان میدهد که در نتیجهء توافق امریکا ،طالب و پاکستان به وسعت ارتکاب جرایم در سراسر افغانستان
و در قدم اول در کابل ،مین هاى چسپکى و راکت زنیها و حمله بر مراجع تحصیلى و هر حرکت که سبب قیام و
نارضایتهاى عمومى شده ،تصادفى زور داده نه شده .براى همهء این زمینه سازى وسیع به هماهنګى استخبارات
همسایه هاى مکار ما شده و میشود و هماهنګى تروریستان هم در اقرار تروریستان دستګیر شده مستند است .به این
ترتیب ایشان در افغانستان نظام براندازى و نهاد براندازى میکنند تا زمینه براى خرابکاریهاى شان بهتر مساعد
شود .عدهء از کوته فکران تصور دارند که ایشان خواهند توانست با ایجاد بحران قابل کنترول به قدرت خواهند رسید
و زر بیشتر خواهد اندوخت.بى خبر ازینکه این برف کوچها دار و ندار شان و قصر هاى شیشه اى شان را از بیخ
و بن خواهد ٙکند و افغانستان به قهقراء خواهد رفت .بندها و پروژه هاى بزرګ اقتصادى و سیاسى افغانستان توقف
و یا تخریب خواهند شد و دشمنان افغانستان به اهداف شوم خود خواهند رسید .
با رفتن و تمرکز معاون اول رئیس جمهور  ،با قوت و امکاناتش به این مبارزه و تمرکز آن با نیروى خاص به ضد
جنایات و چنین تخلفات ،این برنامه هاى نظام برانداز ،آماده کنندهء زمینه براى اهداف دشمن و توافقات دیګران ضد
افغانستان و ضد نظام براندازى را دارد که برهم میزند و یا به تعویق مى اندازد .لذا حال از تاکتیک دیګر مبارزهء
داخلى علیه افراد فعال چون جناب امرهللا صالح تمرکز صورت میګیرد تا اول بازو هاى قوى این نظام را برهم زنند
و اګر ترور کرده نتوانستند نظام را دربین هم انداخته و متالشى کنند تا بعد نظام براندازى کنند .
تمام شواهد نشان میدهد که اظهارات و تمرکز درین میان علیه عدهء از فعالین دستورى معلوم میشود .
ملت باید این منطق را به صورت وسیع درک کند که معلوم میشود ،درک هم کرده .

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

و اما دو سه سفارش:
 ۱ــ جناب معاون اول رئیس جمهور کشور باید با فرصت موجودیکه دارد هرچه زود تر سیستم سازى کند تا عوض
افراد دست اول ارګانهاى امنیتى کار کردن .باید خود را ازین تمرکز محدود رها و آزاد سازد و مسایل کل کشور
متمرکز شود.
 ۲ــ عوض اظهارات بى آدرس مشخص به اقدامات مشخص قانونى بروند .چون این اعتراضات عام از دهن معاون
اول رئیس جمهور کشور به نحوى غیر قانونى هم است،اګر با اقدامات مشخص مراجع عدلى و قضایى همراه نه
شوند واګر بعد از اظهارات سیاسى همراه هم شوند ،رنګ سیاسى خواهد داشت و این در عدالت قابل قبول
نیست .معاون اول رئیس جمهور و هرمقام دولتى عوض اظهارات عام در صورت خبر داشتن از تخلف باید اجراأت
جزایى ،پیګرد عدلى و قضایى را به پیش برند .شکایت در مجمع جهانى رابه نحوى قابل درک میدانم ،چون این
افرادمتخلف در آنجا متحدین دارند ،اما این راه ،راه خوب تأمین عدالت نیست .
لذا معاون صاحب اول ریاست جمهورى دیګر مرجع منتقد نه ،بلکى مرجع اجرایوى است .
مشاوره به مشاورین مسلکى حقوق و علم سیاست در همچو موارد ضرورت است .
درخواست رفع مصٶنیت قضایى از وکال در دیموکراسى اختراع جدید است ،اما تطبیق پیګیر قوانین این مشکل و
معضل را حل کرده و در قوانین ن افذ این مشکل حل شده .
پایان بى پایان
داکتر صالح الدین سعیدى
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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

