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 31/01/2020          نگارگرم. اسحاق 

 فساد و یبد در میتا بوده ا
 !میبوده ا گرانیجلو تر از د

 

پس از چارسال باز هم دامن گسترد  ینوشته بودم وبدبختانه فسا ورشوه خوار 201۶ یجنور2۹را در ادداشتی نیا

 یاینکته را افاده کنم که اگر چشم ح نیتا فقط ا گذارمیرا به تکرار م ادداشتی نیغرق کرد. اوجامعه مارا درخود

 برنگهم 2020 یجنور 2۹نگارگر م. اسحاق . مینبرده ا ادیرا از ادیوفر ستیرشوه خواران کور است زباِن ما گنگ ن

 ******** **** 

 !میبوده ا گرانیفساد جلو تر از د و یبد در میتا بوده ا

. میتاس یاِدار فساد کشور در نیدوم یشمال یایکه ما بعد از کور ما به صدا آورد یتازه برا یزنگ .یس .یب .یب باز

 یایکور است. در گرید یقصه ا  م؟یعقب مانده ا یشمال یایکور از نهیزم نیا را چه بال زده است که در حاال ما

رند خ یرا م انینگاه التفاِت اداره چ و دهندیمردم رشوت م است. یمردم مستول بر ریخشونِت تحمل ناپذ زور و یشمال

مبادا که متهم به دوست نداشتِن رهبر محبوب خود شوند  ندیگو باز یان را به کسترسند که اگر داستاِن رشوه ست یم و

بدبخت که اصوالً دولت  یاما آن سومال و را پاک نخواهد کرد. شانیا زیهفت آِب رحمت ن یآنچنان ۀدر جامع گریکه د

 .پندارند یرا قانون م آنجا فساِد جنگساالران است که حرِف خود یرشوه خوار و دفسا ندارد و

 انایآر تِ یدر سا سدینو یم با دِل دردمند و سدینو یکه خوب مرا صاحب  یعباسعارف جان از جناِب  یا مقاله

  بود: دهیخواندم که پُرس نیافغانستان آنال

 رسد؟" ینم انیبه پا ی"چرا فساِد اِدار

 :صاحب بپرسم که  یپُرسش را واژگونه از جناب عباس نیا خواست یم دلم اریمن بس و

 برسد؟" انیبه پا دیبا ی"چرا فساِد ادار

 د فرستاده بودند که به اصطالحدرآم پُر یها یاز ولسوال یکی را در یاند که مرد دهیرا شن تیحکا نیا شانیا دانمیمن نم

 نِ یآن سرزم را از او ۀشیر خواستند یدر روغن افتاده بود. باالخره چند آدم کله شخ که م زینانش ن و دهییمادگاوش زا

مه ش او ییفساِد ادار ها از یبه اصطالحِ امروز و یتا از رشوه خوار گرفتند میبکشند تصم رونیروغن ب و قروت 

  بچکانند. به گوِش ارباِب امور یا
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 2از 2

 ییبود کار به رسوا کیاصوالً به قناعت عارضان پرداخته شود. نزد نوشتند که شرعاً و ها طبق معموِل آن روزگار ضهیدر عر

 گفت: شانیپس از نان به ا مفصل داد و یشان نان یبرا و واندخود به دعوت فرا خ ۀخان که جناب ولسوال عارضان در بکشد

 نفرستاده اند. گانیشما به را ارِ ید در است که مرا نیحساب ا حرفِ  دیمن گوش بده ی"برادران اگر به حرف ها

 رمخود بب سه بکس پول با محِل کار نیا بود که از نیقصدم ا پول داده ام و بکس پُر از کیُدُرست  فهیوظ نیاشغال ا یمن برا

 یکیط فق بکس را پُر کرده ام و روِز مبادا نگاه دارم. دو یبرا را گریبکِس د دو بخرم و گرید ۀفیخود وظ یبکس برا کیتا با 

 یروم ول یدنبال کار خود م و رمیگ یرا م کرده راه خود بکس سوم را پُر دیفرصت بده گریماه د مانده است اگر مرا چند یباق

دام که ک دیپس خود انصاف بده تان بفرستند یبرا ینفس را با سه بکِس خال تازه یشود که مرد یآن م یۀداِد شما ما عرض و

 است.  دیبه حاِل تان مف کی

 دیوگ یشان حرف حساب را م یکه حاکم برا دندیعوِض من؟" مردم د ییکردن سه بکِس خال پُر ایمن  ییبکِس خال کیپُرکردن "

 دنبال افگندند و انیتاق نس را در خود یها ضهیهمه عر استحرف حاکم  رِش یمصلحِت شان همان پذ و ریکه به خ افتندیدر و

 .کاِر خود رفتند

ر و آنان نام برده اند همان ها استند که دو بکس راپ صاحب از یکه جناب عباس یرشوه خواران قهار آن بکس ناِف  کیبا  ُُ

 خواهند یصاحب از مقامات م یعباس نکیا و را به دست آورده اند سند برائِت خود را چرب کرده اند و یارنوالڅسازاِن  هیدوس

 ریکه گرگان تازه نفس مردم را طبق تعامل شرعاً ز یدید جان مردم بگمارند و هگرگاِن تازه نفس را ب کنند و آنان را برکنار که

 یچون ب حصوالً منظوِر شان بوده است و که مقامات شرعاً و دندیشان را کش بیج یبه زور چوب پولک ها افگندند و چوب

 .اند هانداخت یمردم را به گمراه بازاِر روز است حصوالً را اصوالً نوشته اند ومعمول  ۀسک یسواد

 اند: دهیصاحب بزرگوار پُرس یعباس جناب

 شود؟" ینم دهیبرچ ی"چرا دامِن فساِد ادار

 پُرسم: یم و کنم  یمن پُرسش را باژگونه م و

 شود؟" دهیبر چ دیبا ی"چرا دامن فساِد ادار

 :من یها لِ یاما دل و

انتخابات را ببرند هرچه پول داشتند خرج نکردند؟ مگر آنان حق  نکهیا یدو برا هر هیمعاون اجرائ جمهور و سیمگر رئ" 

 "کنند؟ بکس که خرج کرده اند سه بکس پُر کی یندارند به جا

 یاآق و لوالیزاخ یآقا سه سه بکس پُر کنند؟ مگر دینبا بکس پول خرج نکرده اند و کی کیکدام  هر یشور یها لیوک مگر

 سه سه بکس پُر کنند. دینبا جمهور پول خرج نکرده اند و سیرئ یبرا دو هر اتمر

جلو رشوه خواران سه  دیوانت یاگر م بکسه!  کیکه زنده باد رشوت خواران  شوند شعار بدهند یمردم باالخره مجبور م چارهیب

الً که اصوالً را هرگز حصو دیبده دیر اکام یگوناگون دفتر ساالر ی. لطفاً درحلقه هامیکه حوصله اش را ندار دیریبکسه را بگ

 بهانه به دست رشوت خواران ندهند.  و سندیننو

 !شر مرسان ستین دیتو ام رِ یخ مرا ز

 م نگارگربرمنگه 2016 یجنور 2۹االبصار  یاول ای فاعتبروا

 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این نویسندۀ بزرگ را مطالعه تذکر: 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! کنند، می توانند با "کلیکی" بر
 
 

 !میبوده ا گرانیتر از دجلو فساد و یبد در میتا بوده ا


