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

۲۰۱۹/۱۰/۲۶

اسحق نگارگر

پاسبان گوشت میسازند؟
آیا باز ُگربهٔ گرسنه را
ِ
میکند.چشم مــــردم افغانستـــــان
سرمنشی عمومی ناتوباز اعالم کرد که ناتو درافغانستان با فسا ِد اِداری مبارزه
ِ
روشن!ناتوازهمان سال  ۲۰۰۱بدینسودرافغانستان برضدِفسادورشوه خواری مبارزه میکـــرده است ودولتهای
افغانستان نیزوقتی با فشارنیروهای کمک دهنده روبه روگردیده اندمدعی شده اندکه دوسی ٔه فساد احمد یامحمودبه ادار ٔه
څارنوالی فرستاده شده است.ولی تاامروز کسی نشنیده است که وکیلی یا وزیری به جرم رشوه خواری یا فساد به
زندان رفته باشدچون درافغانستــــــــان هیچ مقامی نیست که از ُخرمای شیرین رشوه کامی شیرین نکرده باشد بنابراین
«رطب خورده منعِ ُرطب چون کند؟»این یک جانب قضیه است واما
حقیق ِ
ت موضوع درافغانستان همین است که ُ
ب دیگراینکه وقتی سرمنشی ناتوگــلو صاف میکندکه ناتو موضوع فساد ورشوه خواری را درافغانستان جدّی
جان ِ
ت نخست اینست که ناتوآن وقت که بروکراتهای اقغانستان به قو ِل حضرت موالنا پیل بچه هارا قورت
میگیرد حقیق ِ
ب فسادغرق شده
کردند درخواب خرگوش رفته بودند وفسا ِد اداری را جدّی نگرفتند ولی اکنون که افغانستان در ُمردا ِ
است فکرنکنم ناتوسرچشمه ای را که با بیل میتوانست ببندد ولی نبست حاالدیگرباپیل بتواند ازآن بگذَ َرد.شاید مقصود
صلَواة مادرآینده جلو فساد را میگیریم ودرهمین صورت است که ناتو گربه های گرسنه
ناتو این باشد که گذشته را َ
دومردبرسر ِِزمینی باهم دعوی
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نفع او فیصله کند وباهم قرارگذاشتند که
داشتند .نخستین یک لنگی پَهلوی برای قاضی رشوت بُردکه دعوی را به ِ
ب مقابل دعوی
آرند ٔه لنگی هنگام ورود به محکمه درلنگی خود دست میبَ َرد تاقاضی اورابشناسد.وقتی اورفت جان ِ
نفع
برای قاضی یک مادگا ِو شیری رشوه آوردوچون بهای مادگاوبه مراتب بیشترازلُنگی بود قاضی تصمیم گرفت به ِ
سرخود بُرد ولی دید که قاضی به او اعتنا نمیکند مجبور
آرند ٔه گاوفیصله کند.بیچاره آرند ٔه لُنگی دوسه باردست برلنگی ِ
سرفه صدا کرد«قاضی صاحب!» وآنگاه دست به لنگی خودبُرد ولی قاضی برایش گفت«:بیفایده
شد وپس ازیکی دوبار ُ
کار
به لنگی ات دست َمزن که لنگی ات را گاوخورد!» مصیب ِ
ت افغانستان این است که مردم رشوه میدهند ولی گره ِ
میخورد.
گاو
را
لنگی
وهمیشه
نمیشود
باز
هرگزبارشوه
شان
َ
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اگرناتو تصمیم دارد که به
طور جدی با فساد ورشوه خواری مبارزه کند یگانه را ِه آن این است که بردول ِ
ِ
ومتخلفان حقوق بشر را باهمه اسناد ومدارکِ شان به محکم ٔه بین
عامه
داراییهای
کنندگان
فشاربیارد که همه تاراج
َ
ِ
ت افغانستان بخواهد
ت افغانستان رابه طوربنیادی تصفیه کند.ازسوی دیگرناتوازدول ِ
المللی هاگ معرفی ودستگا ِه دول ِ
دولتمردان افغانستان ازکیسهٔ خلیفه ببخشند
که برای هرمقام الیحهٔ شرح وظائف ومعاش معین داشته باشد نه اینکه
ِ
وبرای هرمقام به دلخواه خود معاش معین کنند .یعنی ناتوازطریق فشاربر دولتی که پس ازانتخابات به وجود می آید
تمام رشوه خواران ومالکان ثروتهای قارونی رابه محکمه بکشاند تا بگویند که این همه ثروت را ازکدام مدرک پیدا
چهاربرابر مقداری رشوتی که گرفته اند؛جریمه
کرده اند وقانونی بر ضدِرشوه خواری وضع کنندکه هررشوه خواررا
ِ
نمایندنه اینکه اورا زندانی کنند تا ازپول رشوت شاهانه درزندان زندگانی کند.چندی پیش یک لوی څارنوال قبلی
جمهور قبلی برایش ګفته بود«:کاری بارشوه خواران نداشته
درمصاحبه با یک تلویزیون ګفته بود که رئیس
ِ
حاتم طائی شدن آسان بوددرانگلستان اصطالحی دارند
باشد!»درافغانستان میگویند« :خرج اگر ازکیسهٔ مهمان ب َُودِ ++
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به نام » «Value for moneyیعنی «ارزش
ِ
ِ
پولی که میگیرند ارزشی یا کاری بایدبه وجود بیارند.درافغانستان برای انتخابات سال  ۲۰۰۹ازجــــــامعهٔ بین المللی
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

پول گرفته اند نتیجه اش بحران وتقلب بازبرای انتخابات سال  ۲۰۱۴پول گرفتند ومصرف کردند ولی نتیجه اش تقلب
ودعوی برسرنتیجهٔ نامعلوم واکنون انتخابات سال  ۲۰۱۹نیز به همان راه می رود.اگرمن به جای ناتو وجامعهٔ بین
المللی بودم دولتهای افغانستان را به دلی ِل پولی که گرفتند ولی به هدردادند جریمه میکردم تامیدانستند که درمصرفِ
پولیکه میگیرند مسؤولیت دارند زیراکه حتی خداوند(ج) نیزنعمت رایگان نمیدهد و میگوید که « ِلتُسئلُ ِن یومئذَعن
النعیم» (امروز دربار ٔه نعمت های من ازشماپُرسیده میشود).

په المبو زن آشنا زه ډیره نازیدمه

پریږ دئ چې خړ سیالو مې یوسي

امیدوارم این بار ناتو بتواند که ریشه های رشوت وفساد را درافغانستان بخشکاندهر چند باورم نمی آیدږ
فاعتبروا یا اولی االبصارنگارگر ۲۵اکتوبر۲۰۱۹

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

