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 قصۀ تهوع آور کابل بانک و سارقین آن
 

 .دارم رمتـرض سالم، ارادت و حـع  !آقای عباسیجناب  (آریانا افغانستان آنالین) د وبسایتـو ارش و همکار محترموست د

غان برای هر افآقای فیروزی صتاً اسارقین آن خدر مورد قضیۀ کابل بانک و ترجمۀ مضمون نیویارک تایمز 

و سپاس از شما که آنرا ترجمه کرده و در محضر مطالعۀ مردم بسیار تکان دهنده بود.  اوضاع کشور نگران  

 تان گذاشتید.

( )عمی توان گفت که دل بستن به این نظام بر سر اقتدار و به وضاحت 

عقل، تدبیر و خرد گم کرده اند یک امید  دو زمامداری که راه  و )غ( 

ران دن یک بحۀ آمود دارد که نشانو یک دلیلی وج زارهواهی است. 

 است. ز متصوردر افغانستان عزیر دیگ نم و تباه کبس عظی

 طی رف غنیشامحمد داکتر  ،است باقی نمانده لهدو منزحکومت این اعتباری نزد مردم برای هیچ نوع چون 

امریکا برای اعادۀ اعتبار افغانستان نزد جامعۀ جهانی از ارادۀ محکم ضالع متحدۀ ارائی در کانگرس بیانیۀ غ  

فتی ن مواد خرید ار دادرد و از فساد بزرگ کابل بانک و عقد قرفساد تعهد جدی سپ   هحکومتش در مبارزه علی

 برای وزارت دفاع تذکر داد.

 متهمین  محدود دیگر  ونی صورت نگرفته و به جز چند نفرقان تعقیبتحقیق و دو مورد  تا امروز در هر

وانی و ناتعجز  نشان دهندۀکه این خود است شده دو فساد به پنجۀ قانون سپرده ن هرذیدخل پیوندی و متنفذ 

 .ی و علنی تطبیق قانون می باشندمانع اصلکومت در راه مبارزه با فساد بوده متنفذین سیاسی ح

 میکشور آیا اقشار منور اشد ضرورت دارد، آنی عاجل و تحول و تغییر و اصالحات ما که به یک مملکت 

نمی  وار کننده به نظردر شرائط فعلی چندان امید ؟ ملی ایفا نمایند آرزویرا در تحقق این  رسالت خود توانند

 آید.

فردی چند از یک ایم منو سپاس تشکر اظهار  مهم ولی پیش از این که از زحمت شما در ترجمۀ این نوشته

تمثیل میکند و صد که حالت امروز جامعۀ ما را را  رزا عبدالقادر بیدلیحضرت ابوالمعانی مشعر جاویدان 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Nouri_W/walinouri_qessaye_tahao_aaware_kabul_bank.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Nouri_W/walinouri_qessaye_tahao_aaware_kabul_bank.pdf


  

 

 

  2از 2

 spineghar@gmail.com و یا  info@arianafghanistan.com : مقاالت ارسال برای ما با تماس

ی ادر ذیل نشر میکنم. این گلمهره هسایت العۀ جناب شما و خوانندگان این وببه مطها سال پیش سروده است 

 ما می آموزد که با گذشت قرون متمادی هنوز هم از آدم شدن فاصله داریم.ه بیدل ب

 

 بال مگس

 نون کـرده بـه بال مگسی چندپرواز ج  خلقی است پراگـنـدۀ سعـی هوسی چند

 چند جز آنکه گسسته است فسار و مرسی  ر  ابـنای زمـان هـیـچ نــــداردکـر و فـ

 ش یاقـوت فـتاده است خسی چندـدر آت  ی اقـبـال خسیسانـوکـست به افسردگک

 دارنـد قـدم بر سرهم پیش و پسی چـند  است زبس جادۀ تحقیق نهانه ـچون سبح

 چند و همین هیچ کسی این عالم پوچیست  با زمــرۀ اجالف نسازد چـه کـند کـس

 ا بی جرسی چندــپی گمشدن قـافـلــه ه  زارات سراغی است بفهمیددر گرد م

 اک قـفـسی چندــمـنـقـار کشودنــد ز چ  اسیران محبتترک ادب این بس کـه 

 چند دسترسیپی که دراز است ز ییپا  برداشت ز اقـبال دو عالــم گـ رو  نــاز

 چند نفسی همین صحبت ما با گرم است  نه خرابات مسجدنه دیر پرستیم و نه 

 بیدل به عرق شسته ام  از شرم فضولی

 مکتوب هوس داشت جنون ملتمسی چند
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