
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 31/01/2016                            م. اسحاق نگارگر

  ،تا بوده ایم

 جلو تر از دیگران بوده ایم! فساد بدی و در

. ِاداری استیم فساد مین کشور درکه ما بعد از کوریای شمالی دو تازه برای ما به صدا آورد زنگِ .سی .بی .باز بی

 کوریای شمالی عقب مانده ایم؟ قصه ای دیگر است.  این زمینه از حاال مارا چه بال زده است که در

مردم  بر مردم مستولی است. خشونِت تحمل ناپذیر کوریای شمالی زور و در

می ترسند که اگر  نگاه التفاِت اداره چیان را می خرند و دهند و رشوت می

گویند مبادا که متهم به دوست نداشتِن رهبر  ستان را به کسی بازداستاِن رشوه 

محبوب خود شوند که دیگر در جامعۀ آنچنانی هفت آِب رحمت نیز ایشان را 

 فساد و اما آن سومالی بدبخت که اصوالً دولت ندارد و ود. پاک نخواهد کر

 .را قانون می پندارند رشوه خواری آنجا فساِد جنگساالران است که حرِف خود

می نویسد در سایِت آریانا افغانستان آنالین  مند با دِل درد که خوب می نویسد و را مقاله ای از جناِب عباسی صاحب

 خواندم که ُپرسیده بود:

 "چرا فساِد ِاداری به پایان نمی رسد؟"

  :خواست این ُپرسش را واژگونه از جناب عباسی صاحب بپرسم که دلم می من بسیار و

 پایان برسد؟" "چرا فساِد اداری باید به 

درآمــــد فرستاده بودند که به  یکی از ولسوالی های ُپر دانم ایشان این حکایت را شنیده اند که مردی را در من نمی

 زرا ا خواستند ریشۀ او باالخره چند آدم کله شخ که می نانش نیز در روغن افتاده بود.  اصطالح مادگاوش زاییده و

ریی فساِد ادا به اصطالِح امروزی ها از م گرفتند تا از رشوه خواری وروغن بیرون بکشند تصمی آن سرزمیِن قروت و

 د. بچکانن شمه ای به گوِش ارباِب امور او

اصوالً به قناعت عارضان پرداخته شود. نزدیک بود کار  نوشتند که شرعاً و در عریضه ها طبق معموِل آن روزگار

 پس مفصل داد و برای شان نانِ  خواند و خانۀ خود به دعوت فرا دررا که جناب ولسوال عارضان  به رسوایی بکشد

 از نان به ایشان گفت:
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 2از 2

من د. دیاِر شما به رایگان نفرستاده ان در حرِف حساب این است که مرا "برادران اگر به حرف های من گوش بدهید

ود خ سه بکس پول با این محِل کار قصدم این بود که از پول داده ام و برای اشغال این وظیفه ُدُرست یک بکس ُپر از

 برای روِز مبادا نگاه دارم.  را بکِس دیگر دو رم تا با یک بکس برای خود وظیفۀ دیگر بخرم وبب

راه  کرده ماه دیگر فرصت بدهید بکس سوم را ُپر فقط یکی باقی مانده است اگر مرا چند بکس را ُپر کرده ام و دو

ی تازه نفس را با سه بکِس داِد شما مایۀ آن می شود که مرد دنبال کار خود می روم ولی عرض و را می گیرم و خود

یا  کردن یک بکِس خالیی من پس خود انصاف بدهید که کدام یک به حاِل تان مفید است. ُپر خالی برای تان بفرستند

 کردن سه بکِس خالیی عوِض من؟"  ُپر

مصلحِت شان همان پذیرِش حرف  دریافتند که به خیر و و مردم دیدند که حاکم برای شان حرف حساب را می گوید

 دنبال کاِر خود رفتند. تاق نسیان افگندند و را در م است همه عریضه های خودحاک

با یک بکس  ُپر و آنان نام برده اند همان ها استند که دو بکس را آن رشوه خواران قهاری که جناب عباسی صاحب از

سی صاحب از اینک عبا و را به دست آورده اند سند برائِت خود ناِف دوسیه سازاِن څارنوالی را چرب کرده اند و

دیدی که گرگان تازه نفس  گرگاِن تازه نفس را به جان مردم بگمارند و کنند و که آنان را برکنار خواهند مقامات می

 به زور چوب پولک های جیب شان را کشیدند که مقامات شرعاً و چوب افگندند و مردم را طبق تعامل شرعاً زیر

مردم  ل بازاِر روز است حصوالً را اصوالً نوشته اند وچون بی سوادی سکۀ معمو حصوالً منظوِر شان بوده است و

 را به گمراهی انداخته اند.

 جناب عباسی صاحب بزرگوار ُپرسیده اند:

 "چرا دامِن فساِد اداری برچیده نمی شود؟" 

 می ُپرسم: و من ُپرسش را باژگونه می کنم  و

 "چرا دامن فساِد اداری باید بر چیده شود؟" 

 اما دلیِل های من: و

 رچه پول داشتند خرج نکردند؟ ـدو برای اینکه انتخابات را ببرند ه رـمعاون اجرائیه ه ئیس جمهور و"مگر ر

 کنند؟" رـــــد سه بکس پُ ـرج کرده انـای یک بکس که خـد به جـدارنـق نـر آنان حـمگ

 د؟ ر کننـــد سه سه بکس پُ ــنبای د وـرده انـرج نکـول خـــدام یک یک بکس پـک رـوری هـای شـر وکیل هـمگ

 . دنباید سه سه بکس ُپر کنن برای رئیس جمهور پول خرج نکرده اند و دو هر اتمرآقای  آقای زاخیلوال و مگر

 که زنده باد رشوت خواران یک بکسه!  بیچاره مردم باالخره مجبور می شوند شعار بدهند

ون حلقه های گوناگ لطفاً در اگر می توانید جلو رشوه خواران سه بکسه را بگیرید که حوصله اش را نداریم. 

  د. واران ندهنـبهانه به دست رشوت خ ز حصوالً ننویسند وـرگـاکید بدهید که اصوالً را ه رـر ساالری امـتـدف

 فاعتبروا یا اولی االبصار خیِر تو امید نیست شر مرسان! مرا ز

  2016جنوری  29ـم برمنگه 

 نگارگر


