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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ٠٨

  

  "دستگاه عدلی"فساد در 
  

 حامد کبتبار سال دورۀ ن١٣. قوۀ قضائيه که مسؤول تطبيق عدالت و قضاوت سالم است، از فساد پيشگی دور نبوده است

القضات نظام ی  قاضعبدالسالم عظيمی. شود که فاسد ترين در جھان نام گرفت، شامل قوۀ قضائيه ھم میکرزی 

  .کرد مستعمراتی کابل شريک جرم حامد کرزی بود و از اعمال ضد ملی وی حمايت می

 شدند و بدون صالحيت و دانش ، صد ھا تن از افراد فاقد دانش حقوقی و قضائی در مسند قضاوت مقررعظيمیدر دورۀ 

در نتيجه، ھزار ھا تن از ھم ميھنان ما بدون دليل در زندان افتادند و  تعدادی از جانيان ھم . قانونی حکم صادر نمودند

نه ھم اکنون کسانی در زندان باقی مانده اند که .  ھای کالن به قضات فاسد، از حبس رھا شدندتبعد از پرداخت رشو

 سالم مردم می گويند که شخص. کرد دانست، اما اغماض می  از جريان فساد خوب میعظيمی. پول دارند و نه واسطه

گان در د پيشا وکالی مجلس و ساير فسۀصدھا قاضی به اثر مداخل. برد  نيز از دريافت پول ھای گزاف لذت میعظيمی

 قاضی القضات دورۀ سالم عظيمیکه با روش نادرست "  شريفی"قضات . جا ھای پر ثمر  تقرر يافته و ثروتمند شده اند

  . دادند کردند، از صحنه برکنار شده و جای شان را به مردم متملق تر و فاسد تر می   مخالفت میحامد کرزی

  . توانست  برخور دار بود و کسی او را تکان داده نمیحامد کرزیعظيمی از حمايت کامل 

ثير افکار اخوانيت قرار دارد، اما با قيافه أ يکی از فارغ تحصيالن ازھر است که تحت تيمیسالم عظبايد ياد آور شد که 

 کشور در دوران جھاد و آناو ھمچنان در امريکا تحصيالت خود را ادامه داد و با مقامات استخباراتی . و لباس غربی

  .   ه در دست چه ناکسانی افتاده استبار ميھن و مردم ما ک اين است سرنوست مصيبت. بعد آشنائی کامل حاصل کرد

  

  

  

  

 

  


