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www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارش ھا

  

   ھند-گزارشگران پورتال

٠١.٠١.١٠  

   در ھنداداره مستعمراتی کابلسفارت 

  ويزه ميدھدت نيپالی در برابر رشواع  به اتب
  

رای کسی که اسم مستعار خود را دگروال معرفی کرده ميگويد ک ه شرک  تجارتی برای اخذ ويزه در کابل دارد ، و ب

زه برای آنھا  نيپال که از جانب حامد کرزی دادن ويزه عاتبا منع شده است در برابر دوھزار دالر امريکايی رشوه وي

  .ميگيرد 

  :وی ميگويد

ه "  ا ب داد پاسپورت ھ شتر از   و ١٠٠ھر گاه تع ا بي ه صورت فرسبن آي زه ب ر اخذ وي اده از رد من ام يس ئوق الع

  ". ميشودءنھا ويزه اجراآميگيرم و بعد برای " سپنتا "جمھور و داکتر 

  :او بيان کرد

د رياست "  ا م ھای بلن د  ، و مق ی جدي ستان در دھل سل سفارت افغان رای قون رم  ب ه خود نميگي من اين پول را تنھا ب

  .يشود  تقسيم منيز يس جھمور ميگيرند ئکسانيکه اين امررا از ريعنی 

ریکه چندمبنی بر اين وجود دارد نيز ديگری یچنان ادعامھ پنتا" پيش داکت ه " اس لادر معامل در " آشوک"ی در ھوت

ه صورت ی دالر امريکای به حساب بانکي ھزار١٨٠ مبلغ ، نيپالیاعدھلی جديد  با کميشن کاران ويزه برای اتب  که ب

  . اخذ کرده است ،قيم مربوط به اسپنتا استتغيرم مس

  : اين کيميشن کار ميگويد

  "ز ضبط شده اسپنتا را در جريان معا مله نيز داردا ھر آو

  . اين صدا وقتی در ھند بلند شده که اسپنتا در لست وزرای کابينه فعلی کرزی به پارلمان معرفی نشد 

ان امکان اع دولت افغانستان برای  اينکه اتب ارگران افغ را ی ک د و ب ار ميکنن ستان ک  نيپالی در برار مزد کم در افغان

رای و تصميمکار کم پيدا ميشود چنين حکم را صادر کرده است ولی اين  د رشوه را ب را ی اخ  فرمان شرايط خوب ب

  .کارمندان دولت افغانستان مساعد کرده است
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ی اينکه رشوه ری  در افغانستان به خصوص ازاھر چند فساد اد  جانب مقامات افغان چيز نو و قابل تعجب نيست ول

ين حيرت انگيز  ، اگر برای مردم عادی  صورت ميگيرد،ای عدالت داشتندعاز طرف کسانی که ادستانی  ه يق د ب باش

ار نمو بی ثبات لون بره و آنھائيکه چنين شخصيت ھای متبرای افراد خ ی را ب يچ تعجب ی را از نزديک می شناسند ھ

  :آورد و در عوض اين داستان معروف را به خاطر تداعی می کند

  :گويند روزی فردی نزد يک قاضی به شکايت رفته و گفت

  .او مرغ ما را دزديده است. قاضی صاحب، ما يک ھمسايه داريم که قاضی است

  :قاضی در جوابش گفت

  .اينکه دزد مرغ ترا دزديده به شعبه امر تعقيب قضيه را می دھم

  .قاضی صاحب، دزد کيست، قاضی مرغم را دزديده است: د عارض باز گفت فر

  :قاضی باز با حوصله گفت

  .دزد مرغت را دزديده است

   . . . عارض باز ھم تکرار نمود که قاضی

  :شدن اين گفت و گو سرانجام قاضی گفتتکراربعد از چند بار 

  :برادر محترم

ه او  و وقتی من می گويم دزد، تو ھم قبول کن ک ه ت ده و از خان م قاضی را دزدي ضاء اس را از مسلک ق ود، زي دزد ب

  .مرغ را

ار و  بش چپ اعتب حال اين مدعيان دروغين و کاذب خدمت به مردم ھم ھمان دزدان و دغلکارانی اند که از طيف جن

  .اعتماد را دزديده اند و از جامعه می خواھند به خاطر آن کشت اول، دالر درو نمايند

  

 

  


