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 2۲/12/2۱1۲         احسان الله ارینزی
 

 قصاب محله
 

افتتاح شد. توقع چنان بود و هست که این مرکز به دوسیه های بزرگ و چندی قبل مرکز عدلی و قضایی افغانستان 
ضخیم فساد اداري و اگر صاف و پوست گنده گفته شود، دزدی های کالن و باالخره جلب و احضار کسانی اقدام کنند 

د و تشریف دارنکه از قانون به اندازه تفنگ و بادیگارد و از مراجع قانونگذاری به اندازه قطر شکم و گردن باالتر 
 کسی بطرف شان چپ سیل کرده نمیتواند!

پیش از آنکه به این موضوع بپردازیم، قصه ای از سالها پیش یادم آمد که مطابق به آن اگر خدای نخواسته مرکز 
عدلی و قضایی بعوض دوسیه ها و آدمهای اصلی به مسایل فرعی بپردازد، در واقع از راه اصلی بجانب ترکستان 

 موده و این قافله به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.انحراف ن
گویند که سالها پیش در شهر خانواده ای زنده گی میکرد که توسط یک پدر الغر اداره میشد. یک روز این آدمک 

 الغر شوق شوربای شمالی میکند و پسر ده ساله خود را به بازار میفرستد تا یک کیلو گوشت استخواندار بیاورد.
ه یادم نیست که در بازار چه اتفاق میافتاد که این پسرک ده ساله در بین جنجالی گیر میماند که پول از حاال خوب ب

 دست اش در میرود و سیلی خورده و گریه کنان بخانه برمیگردد!
پدر الغراندام که صدای هق هق پسر ده ساله را شنیده و از قصاب بروتی و چند آدم دگر و گم شدن پول نیز مطلع 

شود، از شرم اعضای خانواده از جا بلند شده، به بروت های خود دست میکشد و با غرور تمام به راه می افتد تا می
 دمار از روزگار قصاب درآورده و او را بجایش بنشاند.

در دست و پسرک خورد سال در قفا، به بازار میرسید و به دکان قصاب نزدیک قصه کوتاه که پدر الغراندام با چوبی 
میشود. پسرک ده ساله که صحنه کشمکش و سیلی خوردن خود را به یاد میاورد، باز به گریه میافتد، اما پدر او را 

ادش باشد و دگر با دالسا نموده، میگوید که حاال قصابک محله را چنان گوشمالی خواهد داد که تا قاف قیامت در ی
 کسی دعوای ناحق نکند!

راوی میگوید وقتی دکاندار های محله پسرک سیلی خورده و پدرش را می بینند، فکر میکنند که دعوای جدیدی در 
 پیش است و از دکاکین خود پایان میشوند.

اره لی سرش بیارم که ستدرین وقت پدر الغراندام از پسرک خود پرسید که کی جرئت کرد و تو را به سیلی زد تا حا
 های اسمان را در روز روشن ببیند و از مردم آزاری دست بردارد!
 بقول راوی که پسرک سیلی خورده مرد قصاب را به پدر نشان داد!!

 مردی قد بلند، چهارشانه، سیاه چرده، تنومند، قوی هیکل، بروتی، مانند دارا سنگ با کاردی در دست!!
را باخت. او فکر میکرد که قصاب شاید مانند وی یک آدم عادی باشد که با چند هتکه و مرد الغر اندام پاک خود 

 پتکه میدان را خالی کرده و با وساطت یکی دو نفر دکاندار محله تقصیر خود را پذیرفته و تاوان پول گمشده را بدهد.
مرد الغراندام را ده بار دور سر اما همه چیز سرچپه برآمد. قصاب پهلوان تمام عیاری معلوم میشد که میتوانست 

 خود چرخانیده و چند متر آنطرف تر گزلک کند!
بهر صورت پدر که متیقن شد کاری در حق قصاب بروتی کرده نمیتواند، به پسرک که همچنان میگریست و بطرف 

ی دارد یونان قصاب خط و نشان میکشید، گفت که از خیر قصاب میگذرد، اما آن هندویی را که آنطرفتر دکان طبابت
 و حاال خیره خیره بطرف آنها نگاه میکند، بیمرگ نمیماند و خوب شکم لگداش خواهد نمود!

 این قصه ای سالها پیش را بخاطری نوشتم که در حق مرکز عدلی و قضایی جدید التاسیس صادق است.
هزار افغانی به پای میز  جریان یک محکمه علنی مرکز عدلی و قضایی نشان میداد که کسی را بخاطر رشوت پنجاه

محکمه کشانیده بود. شکی نیست که پیگیری دوسیه های پنجاه هزار و پنج هزار و حتی پنجصد افغانی کار خوبی 
است اما باید اول از دزدی ها صد ملیون دالری و باالتر یکعده آدمهای معلوم الحال شروع کرد که متاسفانه افغانستان 

 سومین کشور فاسد دنیا ذلیل ساخته اند! عزیز ما را تا سطح دومین یا
 اداره شفافیت بین المللی میگوید که مردم افغانستان ساالنه حدود سه بلیون دالر رشوت میدهند!
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آن مخالفیم، اما توقع مردم از مرکز عدلی و قضایی ه درست است که پنجاه هزار افغانی هم رشوت است و ما همه ب
تی شروع کنند. وقتیکه قصاب پشت پنجره های توقیفخانه دیده شد، سایر دکانداران این است تا اول از آن قصابان برو

 محله و از جمله ان طبیب یونانی خود به خود اصالح میشوند.
ر مطبوعات شنیده شد که این مرکز فقط به دوسیه های میپردازد که در بعد از دو جلسه علنی مرکز عدلی و قضایی د

 ؟و به گذشته کاری ندارد وقت حکومت جدید ترتیب شده
اگر در اساسنامه مرکز عدلی و قضایی رسیده گی به دوسیه های بزرگ دزدی، رشوت، اختالس، غصب و چوردرج 
نباشد، مردم نیز این توقع را نخواهند داشت ولی حق دارند که از داکتر اشرف غنی و از مجامع بین المللی بپرسند که 

 مفسدیین فی االرض رسیده گی خواهد کرد؟ وسیه هایباالخره کدام مرجع و چه وقت به د
باور عمومی چنان است که جنگ جاری فقط و فقط جنگ علیه تروریزم نیست. تا وقتیکه عدالت تامین نه شده باشد و 

 .جلو ظالم گرفته نشود، جنگ همچنان ادامه خواهد داشت
 

 پایان
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