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 بن  جدیدادامه سناریوی هٔ ومرحلزلمی خلیل زاد 

 

چوپانی ، گوسفندان خودرا در چهاردیواری شان داخل نموده و همه دروازه ها را بست ، گرگ های  می گویند :
گرسنه با استفاده از تاریکی شب از راه رسیدند ، ناگاه دیدند که گوسفندان داخل چهاردیواری شده و دروازه ها همه  

و    ید شدند ، لحظاتی فکر کردند ، فورا یک جلسه اضطراری بخاطر رسیدن به گوسفندان تشکیل دادند، نا ام  اندبسته  
بخاطر حق آزادی گوسفندان از این چهاردیواری ، مظاهراتی راه   ،خانه چوپان  در  به این نتیجه رسیدند که  رهباالخ

 دهند .  سر  را گانو گر بیندازند ، و فریاد آزادی و مساوات میان حقوق گوسفندان
این   مظاهره طوالنی شکل گرفت و گرگ ها   در اطراف چهاردیواری می چرخیدند و شعار آزادی گوسفندان از 

 !!بودندگرگان مساوی با  حقوق  خواهانو  را میدادندزندان
شنیدند که گرگ ها بخاطر حقوق گوسفندان مظاهره می کنند و آزادی شان را می    را  یاهواین ه  هنگامیکه گوسفندان

  فطرت  ها بنابرتصمیم گیری  و بسیار عجوالنه که پیوسته در  احساسات عاطفی  در تحتادی از گوسفندان  تعد،  خواهند
آغاز کردند ، تا  د  و لگ  با شاخخانه دیوار  در وداشتند به مظاهره گرگ ها پیوستند و به زدن و کوفتن ندی شان گوسف

و به دشت و    آزاد کردند  خود راشان  خود  به گمان  و    کردندکه همه در و دیوار را شکستند و در وازه ها را باز  این
 روان شدند. در پی شان آرامخاطرفراوان و و گرگ ها هم با میل  در پیش گرفتند فرار ه رابیابان 

  که برگردید تا شکار گرگ ها نشوید ، ولی   کردمی دوید و فریاد می کشید و عصای خودرا بلند می  بیچاره  چوپان  
 ند. او گوش نمی داد چوپانبه فریاد گوش شنوایی نداشتند و گوسفندان
  ای شبی بود شوم و سیاه بر  کردند.وسفند را شکارگصد  گرگ ها به گوسفندان رسیدند و هر یکی بیشتر از  تا اینکه  
در کمین    محیل درنده  پر اشتهاء بود برای گرگ های   و توام با پیروزی  یفراموش نا شدن  و شبی  نادان  گوسفندان
 نشسته .

در هم در روشنی تعریفی که  تحمیلی وارداتی در کشور افغانهادموکراسی  سرمایه تحت شعار  گرگ های خونخوار
ظاهر امر از دموکراسی ، ازادی های بی بند وبار بیان، زن ، حقوق بشر وغیره پوشش های ابزاری عوامفریبانه را  

اجیران  ازقبیل حکومت سازی   ، مزدوران و  افراد خائن   ، به کار افراز و  خودرازر خرید  رسانه ها، مطبوعات 
مساوات و محو خشونت علیه زن و ..... فریاد  و  بشر    گماشتند تا شب و روز در باره آزادی زن و دفاع از حقوق

بزنند و برای ترویج این شعارهای دروغین ، اتحادیه ها ، انجمن ها و ... تشکیل دهند و کنفرانس ها و سیمینار ها  
 دایر نمایند تا به هدف شان برسند.

اقای زلمی خلیل زاد درشرف    این بار مرحله جدیدادامه سناریوی مرتبه بن با ستیژ جدید وبازیکن های جید در وجود
پیاده شدن است وملت ګوسفندی وخواب برده هم در قید انحصار و ګروګان ګرګ های داخلی وخارجی تیث وپاشان 

 گرفته است. قرار
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