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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  
  م٢٤/١٢/٢٠٠٧                    ديپلوم انجينير کريم عطائی

    
  

  اطالعات الکترونيکی يا معجـزۀ تمام عيار
  

دالر و  معتنابه  خبری را مبنی به قاچاق يک مبلغم تلويزيون آريانا اينترناسيونال٢٠٠٧دسمبر ١٩روز دوشنبه مورخ 

  .ت افغانستان که در دوبی گرفتار شدند، به نشررسانيد  توسط دو نفراز اعضای بلند رتبۀ دولازاحجار کريمهمقداری 

دنيای افغانها را در پنج قارۀ جهان استيال کرد ولين ) به سرعت سه صدهزار کيلومتر درثانيه(اين اطالع، برق آسا 

بنام در همين روز يک تلويزيون افغانی که . های تلفون آنها را بين خود شان و تلويزيون های افغانی گرم نگاه داشت

 مايل به  هردو منبع اطالعاتینشراتکه  م اميد،٢٤/١٢/٢٠٠٧ مورخ ٨١٠و جريدۀ شمارۀ  خراسان ياد می شود

 اتیدر ترديد به موضوع قاچاق بيانبلند رتبه عضو دو  هر های، از زبانند استپشتيبانی ازاتحاد شمال و شورای نظار

 با فاميل های شان مصروف سپری کردن  رخصتی های ندنل و ديگری در دوبی که يکی در ه اند و اضافه نمودهداشت

آوازتلفون های افغانها ازطريق تلويزيون ها به نشرمی رسيد وعالقۀ مردم به . ميباشندروز های عيد قربان  ايام 

  .چگونگی موضوع پايانی نداشت
  

رين جا صرف به دو د. تعلق می  گيرد، موردبحث نيست» اطالع « درين نوشتۀ مختصر، آنچه به صحت و سقمِ 

  :موضوع  که به حقيقت پيوند می گيرند، پرداخته می شود

 وقتی انسان از جلو ويرانی های کابل عبور می کند، وقتی انسان گداها را که شمارشان در جاده ها به هزارها نفر - ١

خبندان، زيرخيمه های می رسد و وقتی انسان هزارها مهاجر بازگشته را در تابستان های سوزان و درزمستان های ي

شما اعضای بلند رتبۀ دولت که  خون از چشم انسان سرازير می شود و بايد بگويد آفرين باد بر پالستيکی می بيند،

همۀ اين بدبختی های مردم بال کشيدۀ ملک را نا ديده گرفته از خون همين مردم بی چاره رخصتی های تانرا در 

آفرين به ديده درائی شما و . آغوش فاميل های تان درعيش و عشرت، بيرون از خاک برباد رفتۀ ميهن، می گذرانيد

خود کوزه و دولتی تاخت و تاز می کنيد  و خاک را بر چشم مردم می پاشيد که در آن آفرين به بی حيائی شما که بر 

نمی دانم همه اين فرومايگی ها را چطور با قضاوت های وجدان خود .  هستيد،خود کوزه گر و خود گل کوزه

 .اغ شما خواهد آمدمنتظر باشيد که دير يا زود تطبيق عدالت به سر. ، هم آهنگ می سازيد)وجدانی اگر موجود باشد(
  

شورای  از اکثرمکالمات تلفونی مردم با تلويزيون ها برمی آيد که چون اکثريت ملت  از کرده های اتحاد شمال يا - ٢

 و گروه های تنظيمی زجرها کشيده اند، مال، دارائی و عزيزان خود را از دست داده اند و به بدبختی های گونه نظار

ست که در آرزوی سرنگونی اين غاصبان هستند،  بنا برآن، وقتی اين دزدان جامعه به ، مدتها...گون دچار شده اند

  . چنين سرنوشتِ  شوم  که در واقع تطبيق عدالت خداوندی است، مواجه شوند، از آن سخت استقبال می کنند

  

 پايان


