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   کابل-یشيمحمد عمر قر

  ٢٠١٩ ی فبرور٢٢
  

  یس فساد اداريو تقد" باندارگ"
  

" عصمت هللا " که روز گذشته نوشتم، به اصطالح احقاق حق ی ھمان طور: کابل- ١٣٩٧ حوت ٠٢ - پنجشنبه

" ی احمدزیغن"و " سرور دانش" مربوط به ی مبتذل از جانب  باند ھاین انتخاباتياک کمپي  نبود به جز آغازیزيچ

که به استناد جلدسوم "  ھزارهن خانيحس"به مانند جنرال " سرور دانش"چه گذشته از آن که . ن دو نفريبه نفع ا

 نقش ی از ھر کسشتري ب"سردار عبدالرحمان"شدن " رعبدالرحمان خانيام"که در " خيسراج التوار"معروف کتاب 

 ت را به چھارزانو نشستن دعویو" ی احمدزیغن" ورزد تا بعد از ھر باد متعفن ی خواھد و تالش میداشت، م

ران اره خوي از جی بوده است، تعدادیا باد از وي شکمش دست بکشد و چنان وانمود کند که گوینموده، خود بر رو

قھرمانان را   دست آموز استعمارینه ھاين بوزياارند تا ت ھا تالش دي دو روز گذشته در سایز طيآن دو نفر ن

بپردازم " باندارگ "ی رسواۀن مورد و توطئينجا قبل از آن که به بحث در ايدر ا.  بدارندعرفیمض يه تبعيمبارزه عل

. .. و يا سمتی و یا مذھبي و ی ارزش دارد و نه ھم تعلقات زبانی و تباری من نه تعلق قومیسم که برايالزم است بنو

وند ھا، يپ:  نگارمیح مي خود دانسته، آشکارا و صری و مبارزاتی تعلقات را دون شأن انسانن نوعياچسپيدن به 

  ".عصمت هللا "ۀ و اما به ارتباط مسأل. سازدی آنھا می و طبقاتیم را از افراد، مواضع مليت ھا و انزجارھايحما

 اتالف حق ۀيدر قض" یمدز احیغن"و " سرور دانش "ۀمداخل" باندارگ"ون ي حوارۀغات کرکنندي خالف تبل-١

ن سطوح دولت نشانده ي تا باالتریوع فساد اداريست، بلکه اذعان به شيت آنھا در رفع ظلم نيانگر جديب" عصمت هللا"

  :رايز.  باشدیم

  : ستي از دوحالت خرج ن-٢

 ی میفن حق تلي تلف شده بود، ای ھمان ظلم حق وی صورت گرفته و بر مبنایظلم" عصمت هللا "ا در حقي - الف

  :تواند دو منبع داشته باشد

 و فساد یق فردي سالی بوده، بدون آن که پایتين و ساختار جذب افراد در مؤسسات تربين ظلم در قواني اۀشي ر-١

 به یتين وضعي، چنی و ضد ملین ضد انسانيت قواني فساد بر قانون و حاکمیرگيان باشد به اساس چي در میفرد

ن يبوده و نه ھم آخر" ظلم قانون "ین قربانينه اول" عصمت هللا" مسلم است که یتن صوريدر چن. وجود آمده است

 توانند یاز سر کشاد آن بدمند، م" باندارگ"ت از ي حمای که اکنون مصروف اند تا به سرنایآنھائ. آن خواھد ماند

سته شود يت نگريسن ناگر با ھزاران ح.  دارندیر افراد چه برنامه ايکه در مورد رفع ظلم از سابنويسند ند يلطف نما
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 که در گذشته ی آنھائی نمود، برایرينده جلوگيآ در ین افتضاحاتي از تکرار چنیه بنديو بتوان با ابطال قانون سھم

   آنھا را باز گرداند؟؟ی تواند گذشته ھای میريبدچه تظلم صورت گرفته شان ي ابر

 ی اساسل رویتين وضعي در بروز چنیا، فساد ادارض ھيقه ھا، تبعي سلۀ نقش قانون و ساختار نبوده، بلکه مسأل-٢

وی را ناکام معرفی نموده  ردهکظلم " عصمت هللا"فاشيست ضد ھزاره در حق يعنی يک انسان داشته داشته است، 

ت چه نوع ي حاکم،ان فساديند که با عامالن و مجري توانند بگویم" باندارگ" مدافعان ین صورتيدر چن. است

  د؟ين خواھد گردي خواھد داشت؟ و به اصطالح چند تن حد اقل خانه نشیبرخورد

 یغن"ده، يرسان" ی احمدزیغن" را به ی ویصدا"  دانشرسرو"،  صورت گرفتهیظلم" عصمت هللا" در حق - ب

، در اسرع وقت !!ست عاشق خدمت به ھموطني و فرد!!ی، قومگرائ!!ضيست به دور از تبعيھم که انسان" یاحمدز

  :ین صورتيدر چن. ده استيش رساني را به آرزوی ویممکن، نامبرده را نزد خود فراخوانده، بعد از دلجوئ

ا دستش قطع ي دھد که آن فرماه بردند تا پادشایز نزد پادشاه ميست که مرغ دزد را ني ادارات فردستمين ھمان سي ا-١

ک يک حکومت دموکراتي ی اساسۀي ستون و پایعنيک قواء ين که تفکيستم گذشته از اين سي در ایعنير؟ يا خيشود و 

 یري جلوگیادار وع فساديا از بروز و شز وجود ندارد تيف نيم وظاي به نام سلسله مراتب و تقسیزيوجود ندارد، چ

  .ده بتواندش

 شناخته، کارش راه حل مناسب ی را میاست جمھوري معاون دوم ریعني" سرور دانش"چون " عصمت هللا" -٢

نزد " معاون"ن است که ي باالتر از ای بود، چه؟ اصوالً کدام فسادی برخوردار نمین شناختيافته است، ھرگاه از چني

فرمان دھد که عارض  چه بسا صدھا و ھزاران مورد مشابه و رئيس ھم بدون در نظرداشت س واسطه شود؟يرئ

  شامل فاکولته شود؟

و انحصار تمام قدرت " سرور دانش "یت اجرائيفقدان صالح" ی احمدزیغن"به " سرور دانش "ۀ ذات مراجع-٣

 یچ اداره اين در ھي باالتر از ای داده، فسادیرا گواھ" ی احمدزیغن"ک محصل از جانب يحتا در حد احقاق حق 

  . تواند وجود داشته باشدینم

  !یھموطنان گرام

 و ھاسند، گفته يند و بنوي خواھند بگویھر چه م" باندارگ "یوس و منتظر منصب و چوکان چاپليطرفداران و حام

 یه آنھا در ھر سمتين قضيدر ا.  نداردیگري دۀجيد، نتيشتر افشاء و رسوا نماين که آنھا را بي آنھا به جز اینوشته ھا

  . نداردیگري دۀجي نتی فساد اداریغ برايکه بخواھند بلولند، جز تبل

 !! طلبدیا ما را مسرکھ


