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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ اکتوبر ١٧
  

  !!رشوت در افغانستان رسمی شد
در " ی احمدزیغن" شايد شما ھم از طريق رسانه ھا مطلع شده باشيد که امروز :کابل- ١٣٩٧ ميزان ٢۴ -سه شنبه

داير شده بود، شرکت کرده و بعد از سخنرانی مبسوط " صندوق حمايت از خبرنگاران"که به بھانۀ گشايش مجدد  محفلی

 ميليون ۵مبلغ " پر در کاله خبرنگاران زدن"خبرنگاری و به اصطالح مردم کابل  ۀدر وصف خبرنگاران و حرف

نۀ دولت به آن صندوق اعانه داد، تا درکنار حمايت از  ميليون ھم از خزا١٠افغانی از جيب شخصی خودش و مبلغ 

  .خانواده ھای خبرنگاران کشته شده، از خبرنگاران محتاج نيز دستگيری به عمل آيد

خواندن، شنيدن و ديدن چنين خبری از طريق رسانه، آنھم از طرف شخصی که از نخستين روز کارش، خودش و 

اختالس می " روغنی" ميليون دالر امريکائی را تنھا ٢٨٠ان در يک قلم ھمسرش به جان پول و دارائی مردم افغانست

  :در اين قسمت می خواھم توجه شما را به ھمين تأمل جلب نمايم. نمايد، بيشتر از آن که تعجب آور باشد، قابل تأمل است

 کل، در کنار سه قوۀ د که در دنيای غرب، به مطبوعات و رسانه ھا درياين را شايد شما ھم شنيده و خوانده باش -١

تا جائی که دوستان مطلع از اوضاع دنيای خارج از افغانستان . اجرائيه، مقننه و قضائيه، قوۀ چھارم نيز می گويند

حکايت می نمايند، گويا سياستمداران آنجا نيز در فساد و مال مردم خوردن دست کمی از سياستمداران کشور خود ما 

خوان فاسد از تنھا چيزی که ھراس دارند، پرده برداشتن از زندگی آلوده به فساد آنھا تغز اساين سياستمداران تا م. ندارند

از ھمين رو اکثر سياستمداران . و افشای راز ھای مگوی شان به وسيلۀ اين و يا آن خبرنگار و يا رسانۀ رقيب می باشد

 عده ای از خبرنگاران نامدار را در آستين خود با وسايل گوناگون تالش می ورزند تا يک و يا چند رسانۀ معتبر و يا ھم

ًبرای روز مبادا پنھان داشته باشند و برای اينکار شان، وقتا فوقتا به خبرنگاران پول و رشوت می پردازند ً.  

ران و ايادی وابسته به استعمار حق  در افغانستان ما که تا چندی، استفادۀ ناجايز، رشوت و زورگوئی را تنھا تفنگساال-٢

می .." زورگا"اجدادی خود می دانستند و از ھر کس و ھر کجائی که می خواستند، به زور تفنگ خود زور گوئی و حتا 

را در عقب شان می گذاشتند، اينک به يمن نزديک شدن دو انتخابات حد اقل برای حفظ " ايشچی"نمودند و سوراخ ھای 

اھميت پيدا نموده ھريک از سياستمداران به خصوص آنھائی که مزۀ قدرت و عوام  مردم ،ن قشرظاھر قضيه، خالف آ

خواب نخواھند داشت و مردم به و امتيازات آن را زير دندان دارند، می کوشند چنان وانمود نمايند که گويا بدون خدمت 

  .ًاصوال خدا آنھا خلق نموده تا به مردم خدمت نمايند
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 چه کسی خادم آنھاست و در افغانستان و جھان چه کسی به فکر شان است، نياز به  برای اين که مردم بدانند-٣

موجوديت خبرنگاران و کسانی احساس می شود تا با زير پای نمودن وجدان و شرف خود، استفراغ پشک را برای 

فتد و می آيد از به فکر صندوق حمايت از خبرنگاران می ا" غنی احمدزی"اينجاست که . مردم مسما پلو معرفی نمايد

ون را به صورت علنی به آن صندوق اعطاء می نمايد، کاری که نظر به زمان و ي ميل١۵کيسۀ مردم افغانستان 

  .در قبال آن دارد، چيزی به جز دادن رشوت، آنھم به صورت علنی معنای ديگری ندارد" غنی احمدزی"انتظاراتی که 

  !ھموطنان گرامی

سندگان در جمع کسانی شامل نيستند که به نصايح کسی نياز داشته باشند، باز ھم اين بيت ھرچند جمع خبرنگاران و نوي

  :به ياد دارم خدمت شان می نگارم" سرآھنگ"را از صائب تبريزی که از صدای ملکوتی استاد 

  " که آب می دھد اما گالب می گيرد       فريب تربيت باغبان مخور ای گل"

از آنھا در ازای چند ميليون افغانی، شرف، وجدان و " غنی احمدزی"لم بايد بدانند که خبرنگاران و اھل رسانه و ق

می پيوندند و " غنی احمدزی"، به انتخاب با خودشان است.  نشان را می خواھد، زير پای نمايدنناموس خودشان و ميھ

  يا به مردم؟؟

  ؟!ديده شود چه می شود

  


